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Dograjevanje na izkušnjah 
SPOROČILO TRETJEMU KONGRESU SAMOUPRAVLJALCEV 

»Dohodek je sredstvo za uresničevanje določenih skupnih 
in družbenih potreb in ciljev. Dohodek je izvor in merilo 
možnosti za zadovoljevanje osebnih življenjskih potreb 
delavcev, to je izvor prisvajanja osebnega dohodka in 
družbenega prisvajanja za splošne družbene potrebe. 
Hkrati pa je dohodek tudi družbeno merilo za produktiv
nost dela in za materialne odnose v proizvodnji, s tem pa 
tudi izhodišče za racionalno politiko samoupravnega in 
družbenega planiranja. 

Bistvo vsake pol!itične oblasti se je vedno konec koncev 
reduciralo na možnost upravljanja in razpolaganja s pre
sežnim delom, vzpostavitev kontrole nad tem delom druž
benega kapitala pa je bil pogoj za dejansko družbeno moč 
razreda in posameznih slojev v družbi.« (Edvard Kardelj 
- Brionske diskusije - DSZ 1978) 

Te ugotovitve in pa misel, da moramo biti kritični do doseženega 
ter da moramo uspehe stalno dograjevati in izboljševati, so nena
pisano izhodišče v gradivu, pripravljenem v BRESTU kot prispevek 
za bližajoči se III. kongres samoupravljalcev. Verjetno gre ob tem 
kongresu za posrečen način, ko se je s posebnimi tezami spodbudilo 
razpravo o perečih vprašanjih, pomembnih za prihodnji razvoj naše 
družbene ureditve. Tako bomo lahko v celotni državi načeli mnogo 
bistvenih vprašanj. Odgovore in rešitve pa naj dasta ali vsaj naka
žeta temeljita razprava in sam kongres. 

Gradivo, ki naj predstavlja naš prispevek, je še v razpravi, vendar 
je že dobilo takšno obliko, da o njem lahko kaj zapišemo. Obdelane 
so nekatere izkušnje o samoupravnem povezovanju in združevanju 
na podlagi dohodka. Ob tem sili iz gradiva več ugotovitev. 

ORGANIZIRANJE 
ZDRUZENEGA DELA - PRVI 
POGOJ 

V tem delu gradiva je v osno
vi predstavljena delovna organi
zacija z oceno dosedanjega or
ganiziranja. Ugotovljeno je, da 
pri samem organiziranju temelj
nih organizacij ni bilo neuteme
ljenih odporov in vsebinsko gle
dano, tudi ne večjih težav. To je 
zelo pomembno, saj dokazuje, 
kako gre v našem primeru za 
organsko povezavo posamezne 
temeljne organicazije z drugimi 
- ob poudarjanju in izvajanju 
glavnega načela, za katerega so 
se dogovorile v okviru delovne 
organizacije. To načelo je v 
funkcionalnem povezovanju vseh 
delov v celoto, s čimer naj se 
zagotovi njihove trdno samo· 
upravno, gospodarsko, organiza
cijsko in tehnično skladnost. 

razvoj in obseg služiti interesom 
združeval cev. 

Sporočilo tega, prvega dela 
gradiva je v tem, kako je pra
vilna, na povezanih interesih 
sloneča organiziranost združe
nega dela, prvi pogoj za priče
tek procesa dohodkovnih pove
zav med organizacijami združe
nega dela. 

PLANIRANJE - IZHODISCE 
DOHODKOVNIH POVEZAV 

razvojnih programov, zlasti pa 
tudi z ostalimi udeleženci s pod
ročja dobave surovin, prometa 
izdelkov in storitev, pa tudi s sa
moupravnimi interesnimi skup. 
no strni. 

Določila planov delujejo tudi 
povratno, ko ocenjujemo že iz. 
peljano dohodkovno povezova
nje. V tem primeru predstavlja 
plan merilo samoupravnih spo
razumov in njihovih gospodar
skih učinkov. V gradivu je v de
lu o delovanju plana navedenih 
tudi nekaj podrobnejših z~dev, 
ki se nanašajo na posamezna 
vprašanja, pomembna za ureja
nje dohodkovnih odnosov. Tako 
denimo vprašanje skupnih na
ložb, odnosov glede izvoza, 
skupnega rizika, oblikovanje 
standardov oziroma normativov 
in podobno. 
Sporočilo tega dela gradiva je 

v misli, da je plan nujno vsebin
sko izhodišče za delovanje na 
področju dohodkovnih povezav. 

NEKATERE OVIRE SO TRDO
VRATNE 

V nadaljevanju gradiva so opi
sani posamezni primeri dohod-
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kovnih povezav BRESTA, bodi
si v okviru delovne organizacije 
all izven nje. Videti je, da smo 
večje uspehe dosegli pri samo
upravnih sporazumih združeva
nja na podlagi skupnega dohod
ka, manjše pa na podlagi skup
nega prihodka, še posebej, če 
smo hoteli vključiti v ta odnos 
celotno reprodukcijsko verigo, 
od proizvajalca surovin do pro
dajalca končnega izdelka. 

Družbeno gledano, gre gotovo 
za tako nalogo, ki ji zgolj s pri
jateljskim prepričevanjem ne 
bomo kos. Ureditev odnosov na 
podlagi skupnega prihodka po
meni dvogovor enakopravnih 
udeležencev oziroma v ekonom
skem bistvu izenačitev pogojev 
gospodarjenja. To pa gotovo ni 
pogodu vsem, ki so zdaj brez 
lastne zasluge v boljšem položa
ju. Težnjam za ohranitev starih 
pozicij oziroma za »primerno 
administrativno vodenje zadev« 
pomagajo še okoliščine, kot so 
pomanjkanje usklajenih norma
tivov, zastarela izvedbena zako
nodaja, potrebe po registriranju 
velikega števila podatkov, boja
zen pred stihijskim delovanjem 
trga ... 

Iz tega večkrat izhajajo tudi 
prepogoste spremembe pogojev 
gospodarjenja - tudi umetne. 

Kritično sporočilo tega dela 
gradiva je v misli, da posamez
ni udeleženci v združenem delu 
še niso v enakopravnem položa
ju glede pridobivanja in odloča-

brestov 
• 
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nja o dohodku kot rezultatu svo
jega dela. 

SKLEPNE MISLI ZA PRIHOD
NJE DELO 

V gradivu je opredeljenih tu
di nekaj glavnih nalog, ki naj 
bodo vodilo za naša skupna pri
zadevanja v bližnji prihodnosti. 
S tem naj bi pomagali uresniče
vati idejo o družbenosti dohod
ka in o vzajemni skrbi za naš 
razvoj. Te naloge so: 

ocenjevati dntžbeno-eko
nomske pogoje za organiziranost 
temeljnih organizacij; 

- negovati in v praktičnem 
delu oziroma v samoupravnih 
odločitvah izkazovati načelo 
usklajevanja in povezovanja; 

- dograjevati sistem planira
nja s posebnim poudarkom na 
usklajevanju pogojev in intere
sov ter pri tem upoštevati last
ne izkušnje in izkušnje drugih, 
zlasti, kar zadeva potrebno pri
lagajanje spreminjajočim se po
gojem gospodarjenja; . 

- izkoreninjati miselnost q 
zadostnosti lastne uspešnosti, n~ 
glede na trdno socialno varno'"st 
drugih udeležencev združenega 
dela; 

- nadaljevati s konkretnimi 
oblikami dohodkovnega povezo
vanja, zlasti tudi na področju 
urejanja skupnega prihodka; 

- s pomočjo sedanjih oblik 
družbenega delovanja povratno 
vplivati na zakonodajo, ki zade-

(Konec na 2. stram) 

Sirše povezovanje interesov 
delavcev BRESTA skozi organi
zacijske oblike združenega dela 
pomeni združitev v SOZD Slove
nijales. Tudi tu je BREST stal
no zastopal stališče, da morajo 
organizacijske oblike, njihov 

Dosedanja praksa je pokaza
la, da je plan spodbujevalec 
vseh dejavnosti, ki naj vodijo k 
doseganju opredeljenih ciljev. 
Ta ugotovitev je tembolj dobi
vala na pomenu z organizira
njem temeljnih organizacij in s 
pričetkom uvajanja tesnejših in 
dolgoročnejših dohodkovnih po
vezav. To pojasnimo s tem, da 
so v planskih listinah poleg 
osnovnih količinskih oziroma 
vrednostnih opredelitev zapisa
ni predvsem dogovorjeni razvoj
ni cilji. Na tako postavljenih iz
hodiščih poteka sprotno uskla
jevanje interesov pri izvajanju ~tafeta mladosti ie ubrala pot tudi skozi proizvodno halo TOZD POHI~TVO 
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Naše najpomembnejše naloge 
ZAKLJUČKI S KONFERENCE BRESTOVIH 
KOMUNISTOV 

V aprilu smo se sestali na konferenci komunistov Bresta z željo, 
da bi ocenili sedanji gospodarski trenutek in da bi si začrtali poti 
našega prihodnjega delovanja. Zaključki konference so bili posredo 
vani v vse temeljne organizacije, da bi jih obravnavale vse družbeno
politične organizacije in da bi se z njimi seznanil sleherni delavec. 
V tem sestavku so prikazani zaključki v skrajšani obliki, brez nosil 
cev posameznih nalog in brez rokov. 

Najvažnejši zaključki pa so: 

Ponovno moramo ovrednotiti 
sprejete razvojne programe in 
pripraviti morebitne spremembe 
in dopolnitve. Usmeritev v izvoz 
mora biti prvenstvena naloga, za · 
to je potrebno izdelati oceno iz
voza po temeljnih organizacijah 
in tržiščih za celotno leto 1981, 
pripraviti ukrepe za izpolnitev 
plana izvoza, oceniti učinkovitost 
in višino dosedanje interne stimu 
lacije in dati pobudo za večjo iz
vozno stimulacijo v širšem dru/.
benem prostoru. 

nos ti del in nalog ter merila za 
ugotavljanje učinkovitosti dela s 
posebnim poudarkom na ocenitvi 
dosedanjega sistema nagrajeva
nja direktorjev, trgovskih potni
kov in delavcev v prodajalnah. 
Na osnovi razvida del in nalog 
moramo pridobiti predvidene 
kadre za delo pri analiziranju in 
projektiranju organizacije v Bre
stu. 

Z uvedbo obdelave na novem 
računalniku moramo razrešiti. 
katera področja bomo na raču
nalniku obdelovali ter katere pro
grame bomo razvijali sami in ka· 
tere bomo odkupili. 

Večji poudarek moramo dati 
izobraževanju delavcev iz nepo
sredne proizvodnje. 

Oceniti je treba izvajanje druž
benega dogovora o kadrovski po· 
li tild, na podlagi kadrovskih i.; 1 
izobraževalnih programov pa iz· 
delati sistem štipendiranja, na
predovanja in nadaljnjega razre
ševanja stanovanjskih vprašanj. 

Delovna disciplina in odnos do 
dela nista zadovoljiva. Vsak vod
ja in oddelkovodja mora napra
viti program za racionalizacijo 
in izboljšavo dela v svoji službi 
oziroma oddelku na slehernem de
lovnem mestu. Varčevanje z ma-

teriali in energijo, racionalna u
poraba delovnega časa in gospo
darno obnašanje je osnovna na
loga vsakega delavca Bresta. 

Hitro in strokovno je treba vo 
diti vse disciplinske postopke in 
zaostriti odgovornost delavcev s 
posebnimi pooblastili in odgovor
nostmi ter delavcev, ki odgovar· 
jajo za posamezna področja. 

V okviru družbenopolitičnih 
organizacij moramo oblikovati 
enotna stališča glede jubilejnih 
nagrad. 

Posebno pozornost moramo po
svetiti obveščanju delavcev ter 
sistematično skrbeti za ustrezno 
obveščanje o rezultatih in teža 
vah Bresta v sredstvih javnega 
obveščanja. 

Delegatskemu sistemu je treba 
nuditi več strokovne pomoči. Iz
delati moramo oceno o delovanju 
vseh članov zveze komunistov v 
družbenopolitičnih organizacijah. 

Stalno moramo izpopolnjevati 
sistem splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite. Varno
stno politične ocene je potrebno 
stalno spreminjati in dopolnje
vati. 

Omenjeni zaključki morajo bi
ti vodilo za naše delovanje v na
slednjem obdobju. Zavedati se 
moramo, da niso samo člani zve-
ze komunistov odgovorni za raz
reševanje gospodarskih vprašanj 
Bresta. Le z napori vseh delav
cev bomo prehodili težave, ki se 
vse pogosteje pojavljajo. Ce se bo 
vsak član kolektiva zamislil, kaj 
bi lahko sam prispeval k boljše
mu gospodarjenju in le polovic(\ 
tega tudi izpolnil, nam bo v pri
hodnje vsem lepše. 

J . Opeka 

Temeljne organizacije še vedno 
slabo sodelujejo pri izvajanju 
kooperacijskih del, zato je treba 
izboljšati sodelovanje med uvo
zom, domačim trgom in temelj 
nimi organizacijami. Dohodkovni 
odnosi v okviru Bresta še ve
dno niso povsem vzpostavljeni, 
čeprav imamo v sporazumu dolo· 
čene osnove in merila za obliko
vanje skupnega prihodka. Naša 
naloga je, da določila sporazuma 
uresničujemo, če pa sporazum 
ni ustrezen, ga moramo spreme· 
niti oziroma dopolniti. Brest pa 
naj da pobudo za dograditev sa
moupravnih sporazumov o skup
nem prihodku tudi pomembnej
šim dobaviteljem in kupcem. V 
regiji je treba uskladiti razvojne 
programe Javorja, Lesonita, Bre
sta in Gozdnega gospodarstva Po
stojna. 

Opredeliti moramo tudi odnos 
do zahtevkov po združevanju 
sredstev kot pogoju za redno 
dobavo in višanju cen. 

Kritična ocena dela 
Proučiti je treba možnosti :ta 

uresničitev plana prodaje, pove
čati prisotnost na trgu, analizi
rati reklamacije in izdelati pro
gram za povečanje prodaje ognje
odpornih plošč. 

Likvidnostno stanje se ponov
no zelo zaostruje, zato je potreb
no izdelati plan gibanja likvid
nosti do konca leta, si prizade 
vati za najugodnejše stanje vseh 
zalog, poostriti finančno discipli· 
no ter uskladiti potrošniške in 
blagovne kredite s finančnimi 
možnostmi. 

V vseh temeljnih organizacijah 
in skupnih dejavnostih moram(J 
izdelati analizo režijskega dela 
(število režijskih delavcev in re
žijskih ur v proizvodnji) ter takoj 
ukrepati. 
Strokovno moramo dodelati 
opredeljene razvojne smeri glede 
na sedanje in spreminjajoče se 
pogoje s tržnega,_proizvodnega in 
finančnega vidika. 

Nagrajevanje v Brestu mora
mo čimprej poenotiti. :l;ato je po
trebno izdelati ocenitev zahtev-
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čeprav malo pozno, zato pa je bilo bolj delovno na letošnjem član
skem sestanku konference sindikata Bresta. Ne bi ugotavljali vzroka, 
zakaj tolikšna zamuda, ker to ni namen tega članka. 

Kot vedno je tudi tokrat po iz
volitvi delovnega predsedstva pri
speval poročilo o delu v minulem 
letu predsednik konference. Ni 
bilo ravno obsežno, je pa vendar 
zajelo delo konference. Naj 11'1-

štejem nekaj delovnih področij: 
nagrajevanje po delu (nova siste
mizacija za ves Brest), rekreaci
ja delavcev, podaljšanje samopn
spevka za šolstvo. To je samo ne 
kaj najpomembnejših nalog. Po
leg rednega programa dela so bile 
še dodatne naloge kot so organi
zacija obiska grobnice maršala 
Tita in nekatere druge. 

V razpravi je bilo močno po
udarjeno, da konferenca ni bila 
preveč delavna, ni našla povezave 
med osnovnimi organizacijami, 
pa tudi strokovnimi službami. 
bi morali v prihodnje obvezno 
popraviti. Tudi glavni direktor 
je v razpravi poleg gospodarske
ga dela dal velik poudarek prav 
delu konference . Moram reči, da 
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so bili nakazani neposredni in 
jasni predlogi za delovanje. Sevc
da pa ne bo šlo brez naporov. Go
vora je bilo tudi o inovacijah, 
kjer so še velike rezerve. Vseka
kor bi se morali bolj potruditi, 
da bi inventivna dejavnost našla 
svo,ie mesto. Tudi izobraževanju 
kadrov za politične funkcije je 
bilo namenjenih precej besed. Tu
di tu je še vedno premalo rezulta
tov. Je pa seveda več težav. Sre
čujemo se s pojavi, da posamezni 
člani nočejo prevzeti funkcij v 
sindikatu. ž e sedaj se je treba 
resno vključiti v evenditiranje 
možnih kandidatov. 

Konferenca je razpravljala tudi 
o drugih vprašanjih kot j e druž
bena prehrana, bližnji kongres 
samoupravljalcev, produktivno!>t 
dela, zmanjševanje režije in dru
go . 

Naj na koncu dodam, da je 
bilo na konferenci veliko dobrih 
predlogov in napotkov za prihod
nje delo. Treba se bo le z vso 
resnostjo lotiti dela, kar pa ne 
velja samo za vodstvo sindikata 
(le-ti so navadno izpostavljeni 
kritiki za slabo delo sindikata), 
ampak vse člane, predvsem pa 
tudi za vodstvo podjetja. 

V. žnidaršič 

DOGRAJEVANJE 
NA IZKUšNJAH 

(Nadaljevanje s l. strani) 

Na obisku predsednik zveznega odbora ZRVS tov. Zaric 

va združevanje dela in sredstev 
oziroma dohodkovno povezova
nje - tako, da bo omenjena za
konodaja kar najbolj omogoča
la, če že ne podpirala prizadeva
nja za enostavno in učinkovito 
združevanje, pri katerem bo od
ločujoč realen ekonomski inte
res, s ciljem večje produktivno
sti, s tem večjega dohodka in 
trajnejše socialne varnosti ude
ležencev združevanja. 

Z. Zabukovec 

BRESTOV OBZORNIK 

Zvezna štafeta mladosti na poti skozi Cerknico 

Sindikati o svojih nalogah 
OBČINSKA KONFERENCA SINDIKATOV 

8. maja je bila občinska konferenca sindikatov. Sestala se je, da bl 
obravnavala in sprejela poročilo o delu občinskega sveta zveze sindl
katov v preteklem letu, sprejela delovno usmeritev občinskega sveta 
zveze sindikatov za leto 1981, izvolila predsednika in podpredsednika 
občinskega sveta, izvolila delegata za tretji kongres samoupravljalcev 
in obravnavala osnutek družbenega plana občine. Na seji konference 
sindikatov je bil poleg ostalih gostov tudi član republiškega sveta 
zveze sindikatov Emil Suštar. 

Iz poročila o delu občinskega 
sveta zveze sindikatov v pretek
lem letu je bilo videti, da so gla
vne naloge sindikatov zajemale 
predvsem izvajanje gospodarske 
stabilizacije, razprave o pripra
vah dokumentov za novo srednje
ročno obdobje, priprave na drugo 
konferenco zveze sindikatov Slo· 
venije, obravnave gospodarskih 
rezultatov in krepitev samouprav
nega odločanja delavcev. Poleg 
teh nalog pa je dal sindikat os
rednje mesto tudi pripravi in i.z· 
vedbi referenduma za podaljša
nje samoprispevka za izgradnjo 
šolskih objektov in vrtcev v ob
čini. 

V razpravi se je ob programn 
za izgradnjo šolskih objektov in 
vrtcev izoblikovala stališče, da 
bi kazalo razmisliti o drugačni 
organizaciji pri vodenju te izgra 
dnje, kar bi omogočilo hitrejše 
obračanje sredstev in hitrejšo iz· 
gradnjo ter s tem ob sedanjen:: 
naraščanju stroškov tudi poceni
tev. Sedaj to delo preveč sloni 
le na nekaterih delavcih, ki ga 
opravljajo ob svojem vsakdanjem 
delu. 

Kar zadeva rezultate gospodar· 
jenja, so bili v razpravi izpostav
ljene težave, s katerimi se otepa
jo v delovnih organizacijah pri 
zagotavljanju deviznih sredstev 
za uvoz surovin in reprodukcij 
skega m a te riala, ob zmanjševanju 
dobav nekaterih domačih dobavi
teljev in vrs ti sporazumov za so
v laganje in združevanje deviz. Pri 
temelj itejši analizi rezultatov go
spodarjenja je bilo ugotovljeno, 
da so r azmeroma visoki finančni 
dosežki rezultat rasti cen, manj 
pa povečanja proizvodnje in pro
duktivnosti. To je seveda zaskrb
ljujoče in zato zahteva stalno in 
še bolj poglobljeno akcijo ob ob
ravnavi periodičnih obračunov. 

Se ena slabost, ki bi jo vseka
kor morali odpraviti, je obravna
va gospodarjenja v zboru združe
nega dela občinske skupščine. Se 
vedno nismo začutili potrebe, da 
bi o perečih vprašanjih gospodar
jenja v posameznih temeljnih or· 
ganizacijah delegati prenesli raz
pravo v skupščino družbenopoli
tičnih skupnosti in tam usklaje
vali vprašanja, ki so med seboj 
močno odvisna. 

V delu občinskega sve ta bo po
trebno zaos triti odgovornost čla
nov, saj nekateri skorajda ne so
delujejo. Prav tako bo potrebno 
bolje pripravljati posamezna 
vprašanja v odborih, svetih in ko
misijah ter zagotoviti tesnejšo 
povezavo m ed vsemi organi. 

Delovna usmeritev občinskega 
sveta zveze sindikatov in njego
vih organov za leto 1981 izhaja 
predvsem iz sklepov devetega 
kongresa zveze sindikatov Slove
nije, osmega kongresa zveze sin· 
dikatov Jugoslavije, nekaterih ne
opravljenih nalog iz programa 
dela ob koncu leta 1980 ter iz 
usmeritev drugih družbenopoli
čnih organizacij in organov v ob
čini, ki terjajo obravnavo v or
ganih sindikatov. Med glavnimi 
nalogami bodo vsekakor pripra
ve na volitve v letu 1982, na III. 
kongres samoupravljalcev Jugo
slavije, sprejemanje srednjeroč
nih načrtov, uveljavljanje načela 
delitve po delu in rezultatih dela, 
priprava na tretjo konferenco 
sindikatov Slovenije s temo »Pri
zadevanje sindikatov na področju 
socialne politike in krepitve soci
alne varnosti delavcev« ter uve
ljavljanje preobrazbe vzgoje in 
izobraževanja v usmerjeno izo
braževanje. 

Na osnutek družbenega plana 
občine Cerknica za obdobje 1981 
- 1985, ki j e bil v javni razpravi. 
je bilo že na seji konference spre
je tih nekaj pripomb. 

Konfe renca sindikatov je skle-· 
nila, da se dosedanjemu predsed
niku in podpredsedniku občinske
ga sveta zveze sindikatov podalj
ša mandat še za eno leto. Izvolila 
je tudi delegata za tretji kongres 
samoupravljalcev Jugoslavije. 

A. Perčič 
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Sanacijski programi 
_______ ..... 

v temeljnih organizacijah •~-
Na osnovi periodičnih obračunov za prvo letošnje tromesečje so 

bili po nekaterih temeljnih organizacijah izdelani tudi sanacijski pro
grami. Objavljamo kratke povzetke iz teh programov. 

TOZD POHišTVO 

Temeljna organizacija je ob 
analizi vzrokov za izgubo ugoto
vila: 

- Poraba izdelavnega materia
la se giblje v okviru načrtovanih 
zneskov, upoštevamo večjo do
seženo proizvodnjo v prvih treh 
mesecih. Pri tem pa so cene 
repromaterialov in surovin v pri
merjavi z enakim obdobjem pre
teklega leta porasle za 63,9 od
stotka. 

- Približno polovica prodaje 
je bila po nižjih cenah kot so 
bile načrtovane. Poleg tega je 
bila prodaja fizično manjša od 
proizvodnje. Torej je bil ob ce
lotni prodaji proizvodnje po 
planskih cenah ustvarjen poziti
ven ostanek dohodka. V apri
lu je prodaja sicer porastla, ta
ko da so fizične zaloge približ
no ena-ke kot konec leta 1980. 
Vendar je struktura proizvodnje 
(in s tem prodaje) drugačna 
predvsem zato, ker so bili v pla
nu predvideni programi z večjo 
dohodkovnost jo. 

Zaradi omenjene spremembe 
bo celotni prihodek za 3,61 od

stotka nižji od načrtovanega, kl_iub 
predvideni večji proizvodnji ·kot 
je bila planirana. Pri tem osta
ja plan izvoza na isti ravni. 

Izračun delitve celotnega pri
hodka izkazuje rezultate na ravni 
načrtovanih, s tem da bodo po
trebni številni ukrepi (analiza 
prodajnih cen, lansiranje novega 
programa, izboljšanje operativ
nega planiranja, znižanje mate
rialnih stroškov, analiza naročil
niških programov za izvoz, pra
vočasna nabava, plan vzdrževa
nja za daljše obdobje, boljša or
ganizacija proizvodnje ... ) 

TOZD GABER 

Vzroki izgube so v manjši pro
izvodnji in manjši prodaji. Pri 
proizvodnji so vzroki naslednji: 

- Zaradi neizdobaVlljenih ku
hinj iz novembra in decembra 
lani je bilo izdelanih 3041 ele
mentov starih programov. 

- Nižji fizični obseg proizvod
nje v višini 3400 elementov. Na 
nižji obseg je vplivalo občasno 
pomanjkanje repromaterialov, 
pomanjkljivosti v organizaciji 
proizvodnje, izdelave front v-last
ni režiji namesto v kooperaciji 
ter izpad izdelavnih ur zaradi 
povečane bolniške nad 30 dni. 

- Nepravočasno lansiranje ku
hinje 09 zaradi zamud pri doba
vi. 
če bi bili odpravljeni ti vzro

ki, bi bila dosežena planirana 
p roizvodnja. Letni plan prodaje 
je bil dosežen samo v višini 14 
odstotkov. Vzroki so naslednji: 

- m enjava programa, 
- prepočasno uvajanje novih 

programov na trg s strani proiz
vodnje , pa tudi prodaje, 

- uvajanje novih programov 
propaganda ni ustrezno sprem
ljala, 

- rezervni program Tandem 
je bil prepočasi lansiran, 
vodnja izdelovala samo en pro-

- prvo tromesečje je proiz
gram v dveh barvah, kar pa je 
ob danih pogojih skoraj nemo
gor.e prodati. 

Ponovno ovrednotena delitev 
celotnega prihodka izkazuje re· 
zultate, ki so v okviru plana. 
Vendar je potrebno poudariti, 
da bi morali na osnovi ocene 
prodaje za prvo polletje v dru
gem polletju lJrodati skoraj toli
ko kot je znašala celotna proda
ja v letu 1980. Torei bo potreb
no prodaji in posredno proizvod
nji in nabavi posvetiti vso po
zornost. 

Zato so pri nabavi in proiz
vodnji predvideni ukrepi, da bi 
kar najbolj zadostili naročilom 
prodaje (pravočasna nabava, iz
popolnitev sistema planiranja 
uroizvodn_ie. oblikovanje skladi
šča uolizdelkov, organizacijsko 
izboljšati oddelek za pripravo 
skupnih plošč, pravočasno lan
siranje nove kuhinje ... ) 

Na področju prodaje pa so 
predvidene dodatne propagand
ne akcije, ustrezna predstavitev 
programa Tandem, uvedba do
datnega programa kuhinj na trg, 
hitra in natančna odprema ... 

TOZD MINERALKA 

Vzroki za nastalo izgubo so v 
izredno nizki prodaji in v zavi
ranju proizvodnje kot posledice 
maihne prodaje. Zato je tudi 
največji del sanacijskega progra
ma namenjen prodaji. 

Na področju izvoza so bile 
posredovane številne ponudbe. 
Tako so možnosti za prodajo v 
Italijo, Avstrijo, Nemčijo, Sved
sko, Finsko, :Norveško, ' Francijo 
in Benelux, dane pa so še po
nudbe za Spanijo, Bolnrijo, So
vjetsko zvezo in Irak. Navezani 
so tudi stiki z Anglijo, Grčijo, 
Indijo in nekaterimi drugimi dr
žavami. Lahko sklepamo, da bo 
načrtovani izvoz dosežen, naj
večj i možni izvoz ""a je v višini 
37 milijonov dinarjev. 

Na domačem trgu je na pod
ročju ladjedelništva največja 
možna prodaja 26 milijonov di
narjev. Pri tem pa je potrebno 
obdelati vse remo-nte, delavnice 
in zagotoviti prodajo v vseh lad
jedelnicah. Na področju gradbe
ništva je ocenjena prodaja v vi
šini 40 milijonov dinarjev, s tem , 
da so potrebni še 'Ilaslednji uk
repi: 

- kvalitetnejša obdelava trga, 
- izvesti prodajo prek vele-

prodajnih skladišč, 
- izde lati skupne projekte za 

finalizacijo negor plošč, 
- po posameznih republikah 

opraviti inventuro objektov. 

Iz Brestove proizvodnje - jedilniški program 

Kljub vsem tem ukrepom pa 
je ocena celoletne realizacije 
manjša od p lanirane proizvod
nje. 

Zato tudi delitev celotnega pri· 
hodka nakazuje ob izpolnitvi let
nega plana proizvodnje narašča
nje zalog. Ob tem bi temeljna 
organizacija lahko pokrila svo
je obveznosti in sklad skupne 
porabe ob delnem storniranju 
amortizacije nad predpisano 
stopnjo. 

Vendar je ob takšni Iikvidno
stni situaciji nemogoče povečati 
proizvodnjo na račun povečeva
nja zalog. Zato je v sanacijskem 
programu predvideno, da bo let
ni plan - roizvodnje manjši za 
dvomesečno proizvodnjo oziro
ma zaviranje proizvodnje bi bi
lo takšno kot v prvem četrtlet
ju. S tem bi se zaloge konec le
ta znižale, temeljna organizacija 
pa bi morala stomirati celotno 
amortizacijo nad predpisano 
stopnjo, da bi pokrila svoje ob
veznosti in sklad skupne pora
be. 

TOZD IVERKA 

Vzroki za slabše rezultate so v 
manjši proizvodnji ter nižjih ce
nah za prodajo gotovih proizvo
dov kot so bile načrtovane. 

Zastoji v proizvodnji so bili 
večji kot v enakem obdobju la
ni, kar je posledica izredno ost
re zime. Zato je potrebno pove
čati izk-oriščenost delovnega ča
sa za 6,8 odstotka. Potrebni so 
naslednji ukrepi: 

- sestava optimalnih operativ
nih mesečnih planov, 

- dnevno analizirati proble
matiko prejšnjega dne in ust
rezno ·ukrepati, 

- nadaljevati s kontrolo 
oskrbljenosti s surovinami in re
promateriali ter rezervnimi deli, 

- zagotoviti boljše vzdrževa
nje. 
Izračun celotnega prihodka in 

njegove delitve pa kaže, da re
zultati konec leta ne bodo bolj
ši kot ob četrtletju. Porast cen 
surovin omogoča samo delno ob
likovanje sklada skupne porabe 
ob storniranju celotne amortiza
cije nad predpisano stopnjo. Za
to je potrebno hkrati doseči pla
nirano proizvodnjo, da temeljna 
organizacija ne zaide v izgubo 
ter istočasno nadaljevati začeto 
pot za uskladitev cen na skup
nosti za cene in pri naših sovla
gateljih. 

TOZD PRODAJA 

Vzroki za nastalo izgubo so 
delno v preseganju načrtovanih 
stroškov, delno pa zaradi preho
da na nove prodajne pogoje pri 
izdelkih, prodanih v letu 1980 in 
odpremljenih v prvem trome
sečju leta 1981. 

Zato so potrebni naslednji uk
repi: 

- š tevilo zaposlenih se ne sme 
povečati, oziroma z analizo je 
treba ugotoviti, kje je možno 
zmanjšanje, 

- analizirati stroške po posa
meznih trgovinah in ustrezno uk
repati, 

- proučiti potrebo po posta
vitvi internega revizorja, 

- z reklamo in proda inimi ak
cij ami doseči plan prodaje, 

- pripraviti nov pravilnik o 
nagranjevanju delavcev v TOZD 
Prodaja, 

- ustrezno spremeniti sis tem 
fakturiranja in evidenc. 

OSTALE TEMELJNE 
ORGANIZACIJE 

Ostale temeljne organizacije 
sicer n iso izdelale sanacijskih 
programov, vendar rezultati z iz
jemo žagalnice in delno J elke 
niso ugodni. Zato je potrebno 
tudi v vseh ostalih temeljnih or
ganizacijah in v Skupnih dejav
nostih analizirati poslovanje v 
preteklem obdobju in spr ejeti 
u s trezne ukrepe za izboljšanje 
poslovanja. P. Oblak 

il 
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Z razstave Brestovih pohištvenil1 novosti 

Razstava Brestovih modelov pohištva 
Lani novembra smo na salonu 

pohištva v Beogradu razstavili 
vzorce našega •pohištva z delov
nim nazivom »3-Katarilo.a« in 
»Jedilnica 828«. 

Avtorja novosti dipl. ing. arh. 
Colonijeva iz Slovenijalesa in 
dipl. ing. arh. žagar sta za svoji 
kreaciji dobila visoki priznanji 
revije Naš dom, drugo nagrado 
za »3-Katarino« in prvo nagrado 
»Jugoslovansko pohi5tvo 80« za 
jedilnko 828. 

Priznanji, posebno pa še veli
ko zanimanje obiskovalcev-kup
cev, sta nas vzpodbudili, da ta
koj po končanem salonu prične
mo z resnim delom na dokonč
nem oblikovanju obeh vzorcev. 
Strokovne skUlpine, ki so jih se
s tavljali arhitekti Sloveni.ialesa 
in Bresta, tehnologi, konstruk
torji in •kalkulanti iz temeljnih 
organizacij, k-i -bodo sodelovali v 
proizvodnji ter predstav-ni-ki pro
daje in marketinga so temeljito 
preanalizirale vsako naj-manjšo 
nadrobnost in predlagale trenut
no najbolj šo možno varianto iz
vedbe. Kot rok za izdelavo po
p ravljenih vzorcev smo si za
stavili sejem pohištva v Ljublja
ni, ki naj bi bil konec aprila. 
Ker je bil sejem preložen na de
cember, smo se po več variant
nih predlogih odločili, da v 

'1 

Cerknici orgamz1ramo razstavo 
Brestovih modelov pohištva. 

V prostorih stare delavske 
restavracije smo razstavili pro
gram »3 Katarina«, sedežni garni
turi Darja in Domen, okroglo je
dilno mizo 720 s stoli jedilnice 
B-3 ter stol X, v salonu p ohištva 
v Cerknici pa jedilnici B-2 in 
B-3 ter kuhinjo Brest 11. 

Da bi dobili realno oceno o 
vzorcih, smo se odloči-li, da po
vabimo na razstavo vse naše 
večje kupce iz vse Jugoslavije. 
Kupcem nudimo na ogledu stro
kovno razlago, sami pa sprotno 
beležimo vse kritične pripombe, 
pa tudi pohvale. Odziv kupcev je 
velik in zadovoljni so s takšno 
obliko sodelovanja, saj pravijo, 
da so ocene na sejmih zaradi 
natrpanosti različnih programov 
bolj površne. Po ·končani razsta
vi bomo iz pismenih poročil pri
pravili analizo pripomb in teht
ne tudi upoštevali p-ri proizvod
nji. 
Tehnične priprave dela mora

jo čimprej pričeti z delom, ta
koj po končani razstavi pa mo
ramo pričeti s pripravami na iz
delavo prospektov, ·kajti le tako 
bomo izpolnili naše obljube kup
cem. 

V. Harmel 

- siJ 

Novost v Brestovi proizvodnji: predsobno pohištvo 

ODZIVI NA RAZPIS ZA lETOVA:NJE 
Desetega maja je potekel dvajsetdnevni prijavni rok za leto

vanje v počitniških prikolicah. število prijav kaže, da je v Bre
stu izredno veliko zanimanje za takšno obliko letovanja , saj 
je v kadrovsko službo prispelo 187 prijav. 

V letošnji sezoni ima Brest štiri prikolice v Novigradu, de
v~t v Punatu na Krku in tri prikolice v Primoštenu pri šibe
niku. če upoštevamo dejstvo, da bodo prikolice v Novigradu 
in Punatu zasedene povprečno po 70 dni, v Primoštenu pa 90 
dni, znaša skupaj zmogljivost za letovanje 1180 dni. Ko smo 
pregledali prijave, smo ugotovili, da bi morali v sezoni imeti 
takšno kapaciteto, ki bi nam zagotovila 1616 dni letovanja. 

To pomeni, da bi v vsej sezoni potrebovali še najmanj šest 
dodatnih prikolic. 

O vprašanjih letošnjih letovanj bo v kratkem skupaj s pred
stavniki sindikata razpravljal svet za kadre in sprejel ustrezne 
ukrepe. 

A. šega 
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Varnost je naša skupna naloga 
OB DNEVU VARNOSTI 

Naše vamostne službe pramujejo 13. maj kot dan varnosti. Praz
nujejo ga kot spomin na 13. maj leta 1944, ko je tovariš Tito izdal 
odlok o us~anovitvi o~delka z~ zaščito naroda. V naši občini pa teden, 
v katerem Je 13. maj, ze nekaJ let praznujemo tudi kot teden varnosti 
in družbene samozaščite. 

Letošnje praznovanje sovpada 
s štiridesetletnico ustanovitve os
vobodilne fronte slovenskega na
roda ter VOS (varnostnoobveščc
valne službe OF). V počastitev te
ga jubileja je bila tudi letošnja 
razstava o varnosti in družbeni 
samozaščiti, ki si jo je v Postojni 
ogledalo veliko število delovnih 
ljudi in občanov (kar 7 odstot
kov vsega prebivalstva regije). Na 
priložnostnih slavnostnih sejab 
komitejev za ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito pa so obu
dili spomine na prehojeno pO(. 
Pripadniki varnostnih služb St) 

tudi tokrat obljubili, da bodo zve
sto in vestno čuvali pridobitve 
naše revolucije, bratstvo in enot
nost, mir, socialistično samou
pravljanje in neuvrščeno zunanjo 
politiko, kar pomeni, dosledno 
slediti Titovi poti. 

Letošnje praznovanje smo 
prvič praznovali brez našega dra 
gega voditelja in učitelja tovariša 
Tita, praznovali pa smo ga tudi v 
zaostrenih mednarodnih in not
ranjih varnostnih razmerah. Pra
znovanje je bilo prav zato tolikG 
bolj delovno. 

teh organov in njihovih speciali
ziranih služb. 

Organi za notranje zadeve se ·..; 
sistemu družbene samozaščite VSI! 
bolj oslanjajo na delovne ljudi in 
občane ter sodelujejo· z organiza
cijami združenega dela, družbe
nopolitičnimi organizacijami, kra
jevnimi skupnostmi in drugimi 
samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi. 

Organi za notranje zadeve opra
vljajo v skladu z zakonskimi po
oblastili v sistemu družbene sa
~?zaščite posamezne naloge, da
JeJO pobude, predloge in drugo 

strokovno pomoč pri organiziranju 
in izvajanju družbene samozašb
te, nudijo pomoč delovnim lju
dem in občanom pri izvajanju na
log narodne zaščite, jih seznanja
jo z vsebino in metodami ter ob
likami sovražnega delovanja in z 
družbeno negativnimi in škodlji
vimi pojavi, ki jih odkrivajo ter 
~ vzroki in posledicami takil1 po-
Javov. · 

Organi za notranje zadeve torej 
niso in ne morejo biti iznad siste-

ma družbene samozaščite ali ne
kaj posebnega, temveč so njen 
sestavni in strokovni deL 

Pri podružbljanju varnostnih 
zadev -- družbeni samozaščiti -
smo v preteklosti dosegli lepe 
uspehe. Pri različnih oblikah 
usposabljanja delovnih ljudi in 
občanov so bile poudarjene ne
varnosti, ki prihajajo od posa
meznih oblik delovanja notranje
ga in zunanjega sovražnika. Man; 
je bilo govora o vseh tistih drob'
nih nevarnostih in zlorabah, ki 
smo jim praktično priče vsak dau 
in v vseh okoljih. To zlasti velja 
za slab odnos do družbenega pre
moženja, varstva pri delu in po
žarni varnosti, pri našem neodgo
vornem obnašanju v cestnem 
prometu in seveda tudi pri različ
nih drobnih in tudi večjih kršit 
vah pravic delavcev, ki izhajajo 
iz dela. 
·_ Stevilna teoretična spoznanja 
m lepe besede bomo morali čim 
hitreje in resnično prenesti v na
še vsakdanje življenje. Le tako 
bomo, seveda ob primernem sa
mozaščitnem obnašanju vseh nas, 
uspeli zagotoviti resnično in traj
no varnost vsem našim delovnim 
ljudem in občanom. To pa je naša 
skupna naloga. 

L. Spitalar 

Zaostrene varnostne razmere 
zlasti pa dogodki na Kosovu, sci 
tudi tokrat pokazali, da je naš 
varnostni s istem enoten in zanes 
ljiv, ker je, kot je rekel tovariš 
Tito, »ljudstvo varno, ker se samo 
čuva«. Naš sistem splošnega ljud
skega odpora in družbene samo
zaščite, ki je edinstven v svetu, 
nam to tudi nenehno dokazuje. 
Kar pa je najvažnejše, ta sistem 
ni zakon, niso lepo napisani na
črti, temveč vse bolj naša resnič
nost in naša praksa. 

Varovanje našega premoženja 

Tudi zadnji dogodki na Kosovu 
so neposredno pokazali, da je za 
~aš družbeno-politični sistem pre
lZkušena praksa, po kateri bomo 
vsako ped naše zemlje branili vsi, 
prav tako tudi enotno in učinko 
vito nastopili zoper vsakega, ki bi 
skušal kakorkoli ogroziti našo 
samoupravno skupnost, naše 
bratstvo in enotnost in druge pri
dobitve revolucije. 

V_ Sloveniji smo lani sprejeli 
nov1 zakon o notranjih zadevah. 
Zakon tudi naprej zagotavlja in 
ohranja organizacijsko in funk
cionalno enotnost organov za not
~anje zadeve v naši republiki, kar 
Je osnova za učinkovito in racio
nalno ter sodobnim pogojem in 
razmeram prilagojeno delovanje 

1 1 ..... -
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Kadar želimo poudariti kakšno 
splošno obveznost ali dolžnost, 
navadno rečemo: >>Vsi, od direk
torja do vratarja, smo dolžni iz
polnjevati to in to . . . << 

Pri tem imamo v mislih vse za
poslene, vratarje pa kar vedno 
postavljamo na zadnje mestu 
Prav to me je vzpodbudilo k pi
sanju tega sestavka, saj se mi 
zdi, da takšno gledanje na vra
tarje-vamostnike ni skladno z nji
hovimi nalogami in odgovornost
mi. Prevečkrat se smatramo, ka
dar imamo opravka z vratarjem, 
za pomembnejše delavce. To sem 
posebej ugotovil tudi na pretek
lem sestanku z vratarji-varnost
niki, ko smo se dogovarjali o 
večji budnosti čez prvomajske 
pramlke. 

Osnovna naloga vratarja-var
nostnika je, da varuje premože· 
nje še bolj ponoči kot podnevi in 
še bolj na proste dneve, ko je vse 
varovanje premoženja odvisno 
od njega. Navodila za izpolnje-

Vratarnica pred temeljno organizacijo POHišTVO 

vanje nalog dobiva vratar-varno
stnik od vodstva temeljne orga
nizacije. Zakaj nas potem moti, 
če vratar opravlja svoje dolžno
sti? 

Vratarji povedo, da nekateri 
delavci, ne glede na to, kakšne 
delovne naloge opravljajo, ne 
morejo prenesti opozoril vratarja 
pa s svojim obnašanjem k aj hit· 
ro izrazijo protest in dajo vra
tarju vedeti, čigava da je temelj . 
na organizacija. Ce vratar odvza
me delavcu recimo alkoholno pi· 
jačo, ki jo hoče vnesti v tovar
niške prostore ali odnesti drobne 
elemente izdelkov za podneto, je 
vratar vse, samo človek ne. Po
gosto se delavci znašajo nad vra· 
tarji tako, da jih prikriti po tele
fonu ozmerjajo, ali jim z anonim
nim pismom kar se da nesramno 
povedo svoje mnenje. 

Zaradi kraje drobnega inven
tarja in različnega okovja so vra
tarji >>Še kar znosnio:, saj jih je 
mogoče nekako prelisičiti, zlasti 
če ne opravljajo rednih občasnih 
kontrol. Veliko >>krivico« pa na· 
redi varnostnik delavcu, če mu 
ne dovoli medkrajevnega telefon· 
skega pogovora. >>Zelo narobe« 
vratar-varnostnik ravna, če pra
vočasno ne dvigne rampe in se 
mora zaradi tega vomlk tovorne
ga avtomobila pred vratarnico 
celo ustaviti. 

Ce pa je vratar še tako >>nesra· 
men<<, da zahteva od šoferja do
kumente v zvezi z naloženim to
vorom, ustvarja >>naravnost ne· 
mogoče odnose.<< 

Omenil sem samo nekaj vsak
danjih primerov, da bi tako opo· 
zoril vse tiste delavce, ki nimajo 
pravilnega odnosa do vratarja
vamostnika pri izpolnjevanju nji
hovih dolžnosti, da ta odnos po· 
pravijo in se podredijo tovarn\
škemu redu in delovni disciplinl. 

Zavedati se moramo, da je vra· 
tar-varnostnik član delovnega ko· 
lektiva, ki bdi nad sredstvi za 
delo, varuje objekt oziroma to· 
varno, ki nam omogoča socialno 
varnost. Zato imejmo vratarja
varnostnika za pomembnega so
delavca in mu z zavestjo samo
upravljalca pomagajmo varovati 
to, kar je naše in pridobljeno z 
delovnimi napori nas vseh. 

J. Klančar 

~ - ---·· 

BRESTOV OBZORNIK 

Pred skladiščem tapetniških izdelkov 

Težave z oskrbo 
OSKRBA S SUROVINAMI IN MATERIALI V TAPETNISTVU 

Z letošnjim letnim načrtom 
pre~videv~m? p~ecej velik obseg 
prmzvodnJe m sicer kar 205 mi
lijoD:ov d_ina_rjev, ~ar pr~dstavlja 
v pnmerJaVl s prmzvodnJO v letu 
1980, ko je bila dosežena v višini 
128,8 milijonov dinarjev, zelo ve
lik ~kok, ~aj je indeks povečanja 
prOtzvodnJe kar 159. Pri tem mo
ral? tak?j poudarit~, da smo pre
d':'ldevah _ta:ko povecano proizvod
nJo v veliki meri na račun večje 
pro~uktivnosti ob pogoju, da bo 
prOlzv?dnja dobro in pravočasno 
os~rl?lJCna z_ v~~mi reprodukcij
sklml matenah m ob dobri teh
nološki pripravi proizvodnje. 
že takoj na začetku leta pa so 
se pojavile težave pri nabavi ne
katerih materialov in sicer tistih 
s katerimi do sedaj ni bilo težav: 
Ni bilo_ tapetniškega blaga, ker so 
se prmzvajalci usmerili v izvoz. 
Težave so bile tudi z nabavo da
krona, zadrg in polyuretana. Po
lyuretana iz uvoza ni bilo, ker ni
smo redni plačniki, zato zahteva
jo dobavitelji predplačilo za na
ročeno blago. 

Za letošnje leto je značilno 
da ni težav pri nabavi tistih ma~ 
terialov, s katerimi smo imeli 
težave lani, kot so ipren, jogi 

vzmetnice in mehanizmi, ker je 
že čutiti manjšo prodajo pohi
štva, težave pa so bile pri nabavi 
tapetniškega blaga. Poleg tega j o: 
čutiti pritisk vseh proizvajalcev 
blaga po devizni soudeležbi pri 
nabavi surovin za blago. 

Letos se je popravil tudi odnos 
kooperantov do rokov, saj skoraj 
vsi kooperanti spoštujejo dobav
ne r_oke, kar je po eni strani po
sledica pomanjkanja dela oziro
ma _ _n~ročil, po drugi strani pa 
razs1ntve kooperantske mreže na 
šest kooperantov. To gotovo vpli
va na dejstvo, da se vsi bolj drži· 
jo dogovorjenih rokov, ker se za
vedajo, da v kriznem stanju lah-
ko zato ostanejo brez dela. 

Ce bi rešili in izboljšali oskrbo 
s tapetniškimi blagi in uredili do
bavo polyuretanskih komponent 
o~ ~~mačega dobavitelja, potem 
b1 bili z oskrbo repromaterialov 
š~ nek~o zadovoljni. Nikakor pa 
msmo m ne moremo biti zado
voljni s cenami, ki divjajo na
vzgor ne glede na stabilizacijska 
prizadevanja in grozijo, da bodo 
pobrale vse rezultate, ki smo jih 
načrtovali. 

J. Gornik 

TUDI MAJA LIKOVNA RAZSTAVA 
V SALONU POHIŠTVA 

. . ~ ·· .. ~, 
~-:- .. ~ . 
.... .:::.·. . 

Maja je cerkniš~ salon po~~~a z razstavo slikarskih del gostil 
ml_a~o umetnico Mileno Gregorc1c. O njenem delu je znani likovni 
kritik Aleksander Bassin zapisal: 

'?Mil~na ~regor~ič je izrazit predstavnik sodobne risbe, ki lahko 
I?r~~0~1 tu~ grafičn_? reprodukcijo, pri čemer so pretenzije, da iz 
linije .tzvlece v~ na)ve~, d~ se opredeli za tako imenovano prostor
ski? nsbo, octtno in neiZogibno dejstvo. Sledi, bolje predvidevanja 
kaJ vse bi bilo mogoče doseči, izpeljati iz določene tehnične manire' 
so Grego~či~evo pripeljala tudi d? "!kvarela. Do tehnike, ki, potem k~ 
s~ barvni pigment raztoi?i v vodi, izkorišča osnovno belino papirja, 
DJegovo strukturo, stremi za popolnostjo in zračnostjo (prosojnost
jo). 
T~o kot je dokaj težko razumeti gomje pisanje, je težko razumeti 

tudi _samo razstavo. Temu ustrezen je tudi odziv obiskovalcev. 
Najbrž bi organizatorjem kazalo oblikovati dolgoročnejši program 

razstav, ~~ bi si tako naš salon ustvaril trdnejše mesto v širšem Ii· 
kovnem zivljenju, predvsem pa med cerkniškim občinstvom. 

" 
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BRESTOV OBZORNIK 

Feliks Razdrih - 80 let 
18. maja je slavil svoj osem

deseti rojstni dan predvojni re
volucionar, prvoborec in politič
ni delavec Feliks Razdrih. Rodil 
se je v Vrhniki na prelomu iz 

1 
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Kot slavnostni govornik ob tri
desetletnici BRESTA 

19. v 20. stoletje (1901. leta), ko 
se je začesl po vsem svetu pre
bujati delavski razred, katerega 
pripadnik je bil pozneje tudi 
sam. Mlad se je vključil v delo 
sindikata na parni žagi Marof, 
kjer je opravljal različna dela. 

Bil je eden izmed pobudnikov 
za zgradi tev sindikalnega doma 
- >>bara:ke« - ki naj bi novo 

ustanovljeni sindikalni organiza
ciji na Marofu (27. 8. 1919) slu
žil za delo. Prizadevno se je 
vključeval v delo sindikata ter 
bil tudi eden izmed pobudnikov 
za organiziranje stavk v tridese
tih letih, ki so jih pripravljali 
na žagi Marof in žagi Karla Ko
vača. Deloval je tudi v okviru 
kmecko-delavskega gibanja in bil 
leta 1933 kot prvi delavski zaup
nik izvoljen v takratno občinsko 
upravo, kjer je zastopal interese 
naprednega delavskega gibanja. 

Ob napadu na Jugoslavijo se 
je aktivno vključil v narodno
osvobodilni boj že leta 1941 in 
pozneje med vojno opravljal 
različne funkcije. Bil je član 
okrožnega komiteja za Kočev
sko in Notranjsko, član rajon
skega komiteja in nazadnje 
1944 postane član izvršnega od
bora okrožnega narodno osvo
bodilnega odbora (NOO) za Rib
niško-Notranjsko okrožje. 

Po osvoboditvi je opravljal 
različne družbenopolitične dolž
nosti, od člana okrožnega komi
teja za Novo mesto, državne 
kontrolne komisije do zadolži
tev, ki jih je imel v okviru sin
dikata, od koder je odšel tudi v 
zasluženi pokoj. 

V vsem svoiem dell.ovanju je 
bil Feliks Razdrih predan poli
tični delavec in vzgojitelj. Danes, 
v zenitu življenja, ko mu poha
jajo tudi že življenjske moči, 
preživlia jesen •svojega življenja 
v Ljubljani, od koder se rad 
vrača v svojo rodno Loško do
lino. 

Ob njegovem življenjskem ju
bileiu mu iskreno čestitamo ter 
želimo še veliko let, predvsem 
pa dobrega zdravja! 

B. Troha 

NAŠI LJUDJE 
Tokrat vam predstavljamo vo

djo vzdrževanja v temeljni orga
nizaciji Jelka Slavka NAREDA. 
Nismo ga spraševali o njegovem 
dosedanjem delu niti ne o teža
vah, s katerimi se pri vsakdanjem 
delu srečuje. Zastavili pa smo mu 
vprašanje, kako ocenjuje sedanje 
gospodarsko stanje na Brestu in 

v naši temeljni organizaciji. 
»Vse svetOV110 gospodarstvo se 

srečuje z velikimi težavami. Zato 

ni nič čudno, če jih imamo tudi v 
Brestu. 

Brest je v preteklem obdobju 
ogromno investiral v nove dejav .. 
nosti, vse preveč pa smo zanema
rili obnavljanje opreme v proiz
vodnji pohištva. V Jugoslaviji 
smo v zadnjem obdobju zgradili 
tudi veliko novih lesnih tovarn. 
Te tovarne so sodobno opremlje
ne, medtem ko so vse naše pohi
štvene kapacitete zastarele. 

Sedaj že opažamo upadanje 
prodaje in naša edina možnost 
bo usmeritev v izvoz. Ze dalj 
časa je vsa naša politika usmerje
na v izvoz. Menim, da nobeno pre
pričevanje za povečanje izvoza na 
Brestu ne bo več potrebno. To 
je naša meja, če bomo hoteli pre 
broditi krizo. Res p a je, da bi 
morala naša družba izvoz bolj sti
mulirati. 

Vsi delavci Bresta se moramo 
zavedati, da je z lagodnim živ
ljenjem konec. Zmanjševati bo
mo mora li stroške vsepovsod, 
bodisi v t emeljni organizaciji 
bodisi v celotni delovni organiza
ciji. 
Končno pa moram poudariti tu

di to, da bodo morale v Brestu 
temeljne organizacije med seboj 
mnogo bolje sodelovati.<< 

J . Opeka 
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Drugo Cerkniško regato je nekoliko motilo brezvetrje 
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Majski posnetek - LUčKE 

Iz drugih lesarskih kolektivov 
V LIP Bled gradijo prizidek k 

obratu iso-span. Izboljšava top
lotne izolacije iso-span zidaka je 
glede na nove predpise nujno po
trebna in zato je bilo treba tudi 
pridobiti omenjeni dodatni pro· 
stor. V prizidku naj bi opravljali 
dodatno vlaganje stiropora. 

ELAN je pri razvijanju vrhun· 
skega športnega orodja pripravil 
še eno proizvodno novost - pod 
za gimnastiko. Izdelek so p reiz
kusili na mednarodnem tekmova
nju s telovadci iz sedmih držav; 
trenerji in strokovnjaki so zago
tovili, da je pod povsem enako
vreden, če ne boljši od konku
renčnih podov. Mimogrede še 
vrstni red najuspešnejših proiz
vajalk alpskih smuči glede n::t 
tekmovalne uspehe v pretekli se
zoni: l. Rosignol, 2. ELAN, 3. 
Fischer, 4. K-2, 5. Kastle. 

SLOVENIJALES - trgovina v 
zadnjih letih vse bolj širi gospo· 
darsko sodelovanje s Sovjetsko 
zvezo. V času splošnega prizade
vanja za povečanje izvoza, zlasti 
pa prehoda na višje oblike sode
lovanja, zavzema pomembno m e
sto njena naložbena dejavnost 
pri ingeneringu in opremi. Mcd 
drugim so se dogovorili o gradi
tvi instituta za raziskavo vesolja 
v skupni vrednosti izvajalskih del 
okrog 7 milijonov dolarjev. Dogo
varjajo se tudi o graditvi uprav
ne zgradbe ministrstva za mor
narico, opremi kardiološkega cen · 
tra v Moskvi in o drugih poslih. 

V MARLESU ugotavljajo, da 
kljub stabilizacijskemu obdobju 
njihove razvojne možnosti niso 
okmjene; res pa, da so zaradi 
neprimernih odnosov, ki vladajo 
pri kreditiranju pohištva, na ro
bu investicijske sposobnosti in 
česa pomembnega v tem trenut
ku ne morejo investirati. Zado
voljni bodo s tem, če bodo letos 

opravili sprotne vzdrževalne na
ložbe in pa morda zgradili obrat 
družbene prehrane na limbuškem 
področju. 

V okviru LESNINE je letos za
čela samostojno delovati temelj
na organizacija Inženiring in O· 
prema. V njej je zaposlenih 117 
delavcev, od katerih jih je 45 
razmeščenih po 10 predstavništ 
vih v raznih krajih Jugoslavije. 
Njihova poglavitna dejavnost je 
izdelava tehnične dokumentacije 
za notranjo opremo in ingeniring. 
Omejitvena politika na področju 
naložb je povzročila, da je zadnje 
čase manj naročil za opremljanje 
gostinskih in turističnih objek· 
tov, poslovnih prostorov in naro
čil za jugoslovansko ljudsko ar
mado. Pri opremljanju stanovanj
skih in zdravstvenih objektov, 
šol, lekarn in d r ugih posebnih 
objektov zaenkrat ni občutnega 
nazadovanja. 

MEBLOVE temeljne organiza
cije s sedežem v Novi Gorici, ki 

so onesnaževalke okolja, so spre
jele samoupravni sporazum o za
gotavljanju zdravega okolja. S 
tem samoupravnim sporazumom 
se obvezujejo, da bodo pri opra
vljanju svojih dejavnos ti varo
vale naravne vrednote, zagotav
ljale posebne pogoje za varstvo, 
ohranitev in izboljšanje človeko
vega okolj a ter preprečevale in 
odstranjevale škodljive posledice. 

V SAVINJI n iso zadovoljni z 
doseženim izvozom v prvih letoš
njih mesecih, saj močno zaosta
jajo za načrtovanimi cilji. Os
novne vzroke temu vidijo v zni
ževanju tečaja dinarja ob neust· 
reznem sistemu izvoznih stimula
cij, v zaostrenih gospodarskih ra
zmerah v državah, s katerimi po
slujejo ter v težavah pri oskrbi 
z ustreznimi surovinami zaradi 
zapiranja domačega tržišča. Bolj 
so zadovoljni s prodajo na do
mačem trgu, kjer je za nekatere 
izdelke povpraševanje celo večje 
od ponudbe. 

Mesec in dan mladosti 
Z lokalno in zvezno š tafeta 

m ladosti, simbolom ljubezni in 
vdanosti enakopravnih narodov 
in n arodnosti tovarišu Titu smo 
se vsi mladi, predstavniki J~A, 
delovni ljudje in občani na ob
činski slovesn osti zaobljubili , da 
bomo še odločneje uresničevali 
in razvijali naš samoupravni so
cialistični sistem, da bomo ne
govali pridobitve narodnoosvo
bodilnega boja in socialistične 
revolucije ter utrjevali bratstvo 
in enotnost, s tem ·pa tudi u gled 
Titove neuvrščene Jugoslavije v 
svetu. 

V aprilu in maju so se pričele 
občinske špor tne igre mladih. 

Tekmovalo je 27 OSIIJ.ovnih orga
nizacij. 

Na predvečer praznika dela in 
dneva mladosti so po vsej ob
čini zagoreli kresovi, kjer so 
mladi skupaj s k raj ani pripravi
li tudi kulturne programe. 

Osnovne organizacije so po ne
katerih ·k rajevnih organizaci
jah in krajevnih skupnostih or
ganizirale krajše pohode, s svo
jim prostovoljnim delom na 
manjših delovnih akcijah ob 
prostih sobotah pa so prispevale 
svoj delež k uresničevanju go
spodarske stabilizacije. 

Po osnovnih šolah so bila p re
davanja pionirjem, ki so bili n a 
dan mladosti sprejeti v m ladin
sko organizacijo. 228 novih čla
nov zveze socialistične mladin10, 
ki smo jih sprejeli v svoje vrste, 
se je zaobljubilo, da bodo s svo
jim delam pot rdili Titove b ese
de: »Narodu, ki ima tako mla
dino, se ni treba bati za svojo 
prihodnost.« 

Na osrednji občinski sloves
n osti ob dnevu mladosti so bila 
24. maj a v Begunjah podeljena 
p riznanja občinske konference 
ZSMS najbolj p r izadevnim m la
dincem za njihov pri9pevek k 
idejni in akcijski enotnosti mla
d inske organizacije. 

Vse te dejavnosti ob mese;:;u 
mladosti so za nami. Pred nami 
pa je še veliko delovnih nalog. 
Tako bo v juniju organiznamh 

(Konec na 6. strani) 
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Odmevi in mnenja 
Zadovoljni smo, če vidimo, da 

je naše glasilo odmevno, če do
bimo ustne ali pa napisane pri
pombe, mnenja, predloge ... Tudi 
tokrat smo naleteli na >>odmev« 
ob enem izmed člankov v prejšnji 
številki. Oglejmo si ga! 

V članku >>Spodbuda cerkniški 
kulturi«, kjer avtor B. Levec po
roča o gledališki predstavi cerh
niške amaterske dramske skupi
ne, me je zbodlo, da ne rečem 
celo prizadelo, nekaj trditev, za 
katere mislim, da ne spadajo v 
Obzornik, ki je tudi glasilo de
lavcev Bresta iz Loške doline. 

Nimam sicer abonmaja in ni
sem bil na predstavi ne v Cerk
nici in ne v Starem trgu, tako, 
da moram verjeti avtorjevemu po
ročilu o umetniški ceni predsta
ve, ki nikakor ni spodbudna za 
nadaljna amaterska prizadevanja 
dramske skupine. Z avtorjem se 
tudi strinjam, da je treba ugoto
viti vzroke neudeležbe na reprizi 
v Starem trgu. Nikakor pa se ne 
s trinjam z avtorjevim nakazova 
njem vzrokov, ki jih lahko ozna· 
čimo za neodgovorne, če že ne s 
kakšnim resnejšim obeležjem. 

Tone žnidaršič, Vrhnika 16, 
Stari trg pri Ložu 

IN šE PRIPIS: 
Očitno je tovariš žnidaršič citi

rani članek prebral močno po-

MESEC IN DAN MLADOSTI 

(Nadaljevanje s S. strani) 
več manjših delovnih akcij, med 
katerim~ pa bo tudi štirinajst
dnevna lokalna delovna akcija v 
krajevni skupnosti Cajnarje-žil
ce. To bo priprava brigadirjev 
na zvezno mladinsko delovno ak
cijo »Kadinjača 81« v j ulij u in 
na republiško >>Istra 81« v avgu
stu. 

Na X. jubilejnem tradkional
nem pohodu »Po poteh domicil
nih enot Notranjske«, ki bo od 
30. junija do 4. julija 1981, pa se 
bodo mladi seznanjali z bogato 
revolucionarno preteklostjo na
še občine. Prav ta pohod pa po
meni tudi eno izmed najboljših 
oblik idejnopolitičnega usposab
lj anja mladih, kar daje pohodu 
še večji pomen. 

Z. Novak 

vršno in temu ustrezen j e tudi 
»odmev« . Zato moram - čeprav 
nerad - dodati nekaj pojasnil 
oziroma pripomb. 

Najprej: kaj sodi v glasilo, je 
opredeljeno s samoupravno spre· 
jeto temeljno vsebinsko zasnovo. 
Ce ima pisec k temu svoje res
nejše pripombe, bi kazalo, da 
jih napiše in utemelji, ne pa, da 
jih navrže kar na splošno in po
čez. 

Zatem: v svojem pisanju sem 
govoril o umetniški ceni uprizor
jenega dela (komedije), ne pa sa
me predstave, za katero sem za
pisal, da je >>naletela pri gledal
cih na zelo topel in odziven spre
jem.« Zato je ugotovitev pisca, 
da ta predstava >>nikakor ni spod
buda za nada ljnja amaterska pri
zadevanja dramske skupine« -
milo rečeno - pritaknjena (zlasti 
še, ker si je sam ni ogledal) . 

In končno, o mojem »neodgo
vornem« nakazovanju vzrokov za 
slab obisk predstave. Dejstvo je, 
da je bila dvorana v Starem trgu 
ob lanskih in le tošnjih abonmaj
skih predstavah (letos je bilo pro
danih 183 abonmajskih kart) pol
na, izjema je bila le cerkniška 
predstava (nekaj podobnega se je 
pred nekaj leti zgodilo s koncer
tom cerkniške godbe na pihala). 
O vzrokih, zakaj tako, pa sem pi
sal pogojno: >>Če gre pri te~ 
za ... « In s polno odgovornostJO 
ponavljam: Ce ta »Če« drži, bi 
veljalo zadevo ustrezno (tudi po
li t i čno) oceni ti. 

S tem pisanjem zadeve nisem 
želel ,,zakuhati«, pač pa predvsem 
opozoriti, da si moramo prizade
vati za enoten in skladen razvoj 
amaterske kulturne dejavnosti v 
naši občini (tudi ob medsebojni 
pomoči in spodbudah). 

B. Levec 

[erkniška planinska pot odprta 
Planinsko društvo Cerknica je 

letos dokončno markiralo krož
no pot po vrhovih Slivnice, Spi
častega stražišča, Križne gore in 
Javornika. Tako je bil za praz
nik dela organiziran tradicional
ni pohod na Slivnico z otvorit
vijo te nove planinske poti. 

Na vrhu Slivnice se je zbralo 
okoli sto ljudi. Pot je odprl s 
slavnostnim nagovorom sekretar 
ZTKO Cerknica Janez Zakrajšek. 
Pozdravil je vse udeležence tra
dicionalnega pohoda na Slivnico 
in se zahvalil tudi vsem članom 
planinskega društva. Ti so s svo
jim prostovoljnim delom omo
gočili pripravo te planinske poti. 
Ob koncu je zažele l vsem ljubi
teljem planinstva in h oje, naj se 
dobro počutijo na prehojenih po
teh. 

Po slovesni otvoritvi so bili po
deljeni vodniki po Cerkniški pla
ninski poti z bronastimi značka
mi PD Cerknica vsem udeležen
cem tradicionatnega pohoda. Pla
ninci in ostali občani so potem 
zavili v dom na Slivnici, kjer 
je bil organiziran tudi planinski 
ples. Ob tej priložnosti je treba 
pohvaliti oskrbnika doma, ki je 

poskrbel za prehrano in pijačo, 
tako da plesalci niso ostali su
hih ust in lačnih trebuhov. 

Obveščamo vse delavce na 
Brestu in tudi v ostalih kolekti
vih, da lahko dvignejo vodnik 
po Cerkniški planinski poti na 
ZTKO Cerknica, Gerbičeva 32. 
Vodnik je za vse brezplačen. Ce
na za planince izven naše občine 
pa je 30 dinarjev. 

J. Zakrajšek 
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(Nadaljevanje iz prejšnje številke) 

Do sedaj je bilo vendar še var
nosti, zdaj v gorenjem, potem v do
lenjem koncu jezera, ali dasiravno 
ga še vidim pred seboj kragulja, 
vendar race ob krajih gori in proti 
meni letijo in - kaj pa je to? Res
nično! še eden je prišel na kosilo! 
Dvema pa se je 2e teže braniti. Na
gnala sta jih skoro vse proti meni, 
tudi prav nad menoj so se vrtile. 
šumelo je nad menoj, žvižgavke so 
piskale, kar naenkrat od leve zašumi 
nad menoj in okoli mene rac na 
tisoče, vse do tal in do vode. Gle
dam, kje bi bil kragulj, zagledam ga, 
ali predaleč; ubranil je raci proti vo
di rešiti se in kakšnih štiristo kora
kov od mene v hribu sta planila do 
tal. Kesal sem se, zakaj da nisem po
meril vsaj na kako raco, ko je bilo 
vse živo okoli mene; mikalo me je 
iti v strmi hrib do mesta, kamor 
sta kragulj in raca izginila, kar od 
gozda sem zaslišim nenavaden šum. 

Nisem vedel, ali se je kako veliko 
drevo porušilo, ali čemu bi bil to 
pripisoval, vendar ko gledam in gle
dam, opazim škorcev več kakor tisoč 
vse v eni tropi skupaj. Letijo doli 
proti Otoku, za njimi pa skobec. 

Ko so imeli prileteti do Otoka, 
vržejo se naglo v stran in proti 
gozdu, skobec za njimi; vrnejo se 
zopet proti jezeru, skobec pride 
nadnje; zdaj š ine mednje, ali kakor 
bi trenil, vseh tisoč in bog ve ko
liko jih je bilo, je naenkrat pod vodo 
- in zdaj spet zašumi kakor prej in 
šum odmeva v gozdu. 

Nikdar prej nisem slišal, še manj 
pa videl , da bi se tudi škorci pred 
skobcem potapljali, zdaj sem se pa 
o tem prepričal. ln s kako silo pa
dejo v vodo! Prepričan sem, da šum, 
katerega napravijo s tem, da s tako 
silo ob vodo udarijo in od take nm~
žice, kakor sem jo jaz gledal, bi se 
čul pri tihem vremenu celo uro hoda 
daleč. Kakor čebele od ulnjaka so 

š vigali zdaj iz vode in se zbirali zo
pet v posamezne trope. Skobec je jel 
pa spet stražiti, pa le tako, da ne 
bi mu kaka tropa na široko jezero 
ušla in da bi jih imel vse skupaj v 
ožini proti Obrhu. 

Jaz sem se prestavil bolj proti 
Obrhu in zopet se v plot potisnil, 
jako radoveden, kako se bode stvar 
s škorci končala. že so bili zopet 
vsi v eni trapi; tudi oni so se branili, 
da ni skobec preblizu nadnje prišel, 
ali dolgo ni trajalo, da jih je pre
varil in se zapodil mednje in planili 
so zopet vsi obenem v vodo in to 
komaj stoinpetdeset korakov od me
ne. čul sem sapo po obrazu, katero 
so s silo naglim padcem napravili , 
a skobcu je zopet spodletelo, ali s 
tako silo se je zagnal za škorci , da 
da, ko je zavil,da bi tudi on v vodo 
ne padel, ga je vzdignilo gotovo 
deset sežnjev nad vodo. 

Od vseh strani je mrgolelo zopet 
iz vode in vsak potopljenec je le 
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Ob >>nedotaknjenem« Cerkniškem jezeru 

študentje vabijo 
RAZSTAVA >>CERKNišKO JEZERO DANES-ALIBOTUDIJUTRI?<< 

Notranjski študentski klub organizira ob svetovnem dnevu vars tva 
okolja razstavo, ki smo jo imenovali >>Cerkniško jezero danes - ali 
bo tudi jutri<<. Otvoritev s programom bo S. junija ob 17. uri v osnov
ni šoli Cerknica. 

Naš namen je občanom prikazati naravne in kulturne dediščine 
Notranjske ter do kakšne mere so izdelani načrti organizacij združe
nega dela, skupščine občine Cerknica in republiških u stanov za var
stvo le-teh. Svoje literarne in likovne prispevke so pripravili tudi 
učenci osnovnih šoL 

Otvoritvi in ogledu razstave bo s ledilo predavanje zavoda za kul
turne in naravne dediščine SR Slovenije z diapozitivi, na katerem 
nam bodo prikazali njihove raziskave in prizadevanja za ohranitev 
Notranjske, vzporedno pa tudi nekatere projekte, ki hočejo Cerkniško 
jezero izkoristiti v druge namene. 

Priložnost je, da se vsak izmed nas aktivno vključi v reševanje 
vprašanj o varstvu in razvoju kulturne in naravne dediščine Notranj
ske. Kdo drug pa bo odločal o tem, če ne ravno mi, ki na tej zemlji 
živimo? L. lenček 

O delu Brestove mladine 
Na redni seji koordinacijskega 

sveta zveze socialistične mladine 
Bresta je bil za predsednika ime 
novan mladinec iz Mineralke 
Zdravko Toplak. Koordinacijski 
svet je vsklajevalno telo mladih 
delavcev Bresta, mesto za dogo · 
varjanje in sprejemanje vseh 
sklepov in stališč, ki so v skup
nem interesu vseh osnovnih orga
nizacij mladine Bresta. 

Vsaka Brestova osnovna orga
nizacija mladine ima svoj pro
gram dela, ki nakazuje osnovno 
politično usmeritev in obseg dela . 

Vse osnovne organizacije pa se 
srečujejo tudi s stalnimi finanč
nimi težavami in zato ne morejo 

nizko in pri vodi letal, dokler ni bil 
zopet daleč od »Straha«, ki je zopet 
krožil . ln kakor bi obupal, da bode 
danes kaj nad vodo dobiti, odpravi 
se kar naenkrat in leti proti suhe
mu, ampak tudi proti meni . Stisnem 
se še bolj in ko je bil skoro nad 
menoj, planem iz plotu, pomerim 
in vsaj ta ni nikdar več škorcev 
strašil ! Drugi kragulj je najbrž v tem 
času tudi si prisvojil svoj košček 
mesa, ali se pa naveličal. 

Vse polno rac in ptičev je zopet 
mirno počivalo okoli Osredka in na 
njem, kakor bi ne bilo nikdar dru
gače. 

Hotel sem se tudi odpraviti v vas 
in proti domu, ali strel je bil zvabil 
Miho, ki je v tem času od maše iz 
Starega trga prišel in s puško na 
rami koračil proti meni. Se prece j 
daleč od mene je vprašal, kaj da 
sem streljal. Pokažem mu skobca in 
ni mogel drugače, da ga je preldel 
in mene pohvalil , da sem ga, škod
ljivca! 

Pravil sem Mihi , kako in kaj se 
je s kragulji in s skobcem godilo; 
a njemu to ni bilo nič novega, ali 
zavzel se je tudi on posebni množini 
živali, katerih je bilo danes na vodi 
in okoli vode vse polno. Pa tudi ko 
blisk mu pride na misel in mi reče, 
da moram za vodo proti Obrhu, da 
gotovo se je kaj rac v breg in po 
vrbah potajilo. šla sva in ni se varal. 
Na treh mestih so nama bile zletele 
in petero sva jih bila pobrala. 

Vrnila sva se proti vasi in Miha 
mi je ravno pravil, da nazaj domov 
moram preko Lipsenjščice, da se je 
gotovo tudi tam dosti rac potajilo 
Kar obstane in se stisne rekoč: »Ali 
jih vidite? Vsi so za plotom, kakor 
nalašč, da jih zalezeva!u Pogledam 
in v resnici vidim na soncu za plo-

izpolniti vseh zastavljenih nalog. 
Zavedati pa se je treba, da mo
ramo v stabilizacijskem obdobju 
posvetiti največjo pozornost pred
vsem varčevanju z energijo in z 
različnimi reprodukcijskimi ma
teriali. 

Kordinacijski svet mladine in 
ostale družbenopolitične organi
zacije Bresta morajo zagotovili 
večje medsebojno sodelovanje, 
katerega doslej ni bilo moč opa
ziti. Z doslednim uresničevanj em 
načel je treba usposobiti čimširši 
krog sposobnih mladih delavcev 
in jim omogočiti možnost za un
ljavitev v družbenem in politič 
nem življenju . Z. Toplak 

tom vso mnoz1co škorcev, kamor 
jih je najbrž prigrevajoče sonce zva
bilo, da bi se bolje sušili po prej
šnji neprostovoljni kopelji. Nekoliko 
jih je bilo pa tudi bolj na skritem. 
Rečem Mihi, da meni do škorcev 

ni, posebno zdaj na spomlad, ko so 
slabo pitani in trdi, ali Mihi je bik• 
zastonj govoriti in tudi mene siliti 
ni bilo treba; tako sva šla proti Ma 
linšču, od tam pa naravnost proti 
plotu od nasprotne strani. Miha se-
veda prihuljen in vedno mrmraje, 
kakor vselej v taki priliki. 

»Le bolj na desno se drživa, da 
jih bodeva s konca posnela! Oba na
enkrat se morava povzdigniti in 
prvič na tla ustreliti , potem pa ;~:a 
njimi.<< 

še kakih deset stopinj sva imela 
do plotu, kar od vasi doli prileti 
otročji glas na pretrgana usta: >>Oče, 
kosit!« 

Brrr! škorci v zrak, Miha pa klo
buk ob tla! 

»Le čakaj, ti bodem že dal, kosilo! « 
Fant, ki je škorce takoj ugledal in 

videl, kaj sva z očetom nameravala, 
zginil je, kakor bi trenil in ne vem, 
če je imel prav mirno vest. Miho 
sem pa jaz s tem najbolj potolažil, 
da sem ga na kosilo povabil k Vra
govim in tam je bil za tisti dan raz
govor največ o kraguljih, jastrebih, 
skobcih in drugih sovrstnikih, ki 
imajo posebno lastnost, da, kadar 
eden jame žival preganjati, se še 
drugi tudi prikažejo, kakor bi z ne
bes padali. Največ potrebnih teh 
nepotrebnežev se priklati v zimskem 
času na jezero. O tem in o posebno 
zanimivem dogodku z orlom pa dru· 
gič. 

(Se bo nadaljevalo) 
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(Iz številke 44 - 31. maj 1971) 

S KONGRESA SAMOUPRAVUALCEV 
Vprašanje odgovornosti, poslovne in družbene discipline na vseh ravneh 

naše družbe je naslednje področje, za katerega so se zavzemali delegati v 
svojih besedah. Premalo je sankcij. tudi materialnih, kadar gre za odkrito 
kršenje delovne discipline, kadar gre za povzročeno materialno škodo za· 
radi neodgovornosti, nestrokovnosti in podobnega. Odgovornost ima preveč 
proklamativni prizvok v naš i družbi. Demokracijo preveč izkoriščamo v ne· 
gativne namene. Kongres je ostro obsodil vse oblike korupcij in nepošte
nega bogatenja. Ustrezna besedila v resolucijah predvidevajo za take pri· 
mere rigorozna ukrepe. 

SEJA STROKOVNEGA ODBORA ZA ZUNANJO TRGOVINO V CERKNICI 
Devalvacija dinarja je, namesto da bi izvoz pospešila, še poslabšala sta· 

nje v podjetjih, saj je z revizijo izvoznih premij ostalo takšno stanje kot 
pred devalvacijo, stroški pa so še večji. Nekateri kupci so ob devalvacij! 
celo zahtevali cenejše blago. Tega niso dosegli, vendar je to že močan adut. 
da bi hitro pristali na povečanje cen. Zato odbor meni, da je treba čimpreJ 
urediti tak instrumentarij, ki bo izvoz pospeševal, ne pa ga zaviral, kot je 
na primer s pravkar ukinjeno 3 % olajšavo in še celo, ko ukinitev velja za 
dva meseca nazaj. 

DRUžBENI DOGOVOR GOZDARJEV IN LESARJEV 
Dogovarjajo se predvsem o naslednjih nalogah : 

- optimalizacija prihodnjega razvoja gozdnega in lesnega gospodarstva, 
- kontinuirana in dolgoročna ureditev financiranja gozdno biološke repro· 

dukcije, 
- usklajevanje lesno predelovalnih kapacitet s proizvodno zmogljivostjo 

surovinskega zaledja, 
- usklajevanje interesov za trajno ln stabilno ureditev preskrbe z lesno 

surovino v skladu s splošnimi gospodarskimi potrebami. 

INVESTICIJE V TOVARNI POHišTVA ST ARI TRG 
V letu 1969 je tovarna v okviru plana zgradila proizvodno skladiščno 

halo, v katero se je istega leta prese lil strojni oddelek. Vsa sredstva. 
potrebna za dograditev tega objekta, je tovarna izločila iz lastnih sredstev. 
Z nadaljnjimi večjimi deli se je pričelo v letu 1970 in sicer z uvedbo so
dobne strojne opreme ter z ureditvijo tehnološkega postopka proizvodnje. 
Vzporedno s predvideno povečano proizvodnjo je bilo potrebno zgraditi 
nove skladiščne prostore, pa tudi komercial no-tehnične prostore. 

POTREBNO JE UKREPATI 

Režijske stroške je treba analizirati in stroške, ki niso opravičljivi, odpra· 
viti. Vsa naročila in porabo vseh sredstev je treba nadzirati. Vsa naroči la 
odobrava i zključno direktor poslovne enote. 

Tudi režijska delovna mesta je treba analizirati in če niso nujno potrebna, 
je treba delovno silo premestiti na proizvodna delovna mesta. 

NAGRAJEVANJE TRGOVSKIH PREDSTAVNIKOV 
O načinu, kako bi bilo najustrezneje nagrajevati, je bilo mnogo mnenj. 

Ali obdržati dotedanji način, to je osebni dohodek in pokrivanje stroškov ne 
glede na uspešnost, ali preiti na določeni odstotek od realizacije, deliti na· 
grajevanje na stalni in variabilni dohodek in tako naprej. 

Bistvo pravilnika je, da prejemki predstavnikov do vrednosti 10 odstot· 
kov nad planirano realizacijo posameznega prodajnega področja progre
sivno naraščajo. Nato pa je za vsaki novi presežen! odstotek prejemek 
linearen. 

Prejemki se delijo v razmerju 35 : 65 na osebne dohodke in materialne 
stroške. V materialnih stroških pa so zajeti vsi stroški, ki se izp lačujeJO 
pri obračunu potnih stroškov ostal im č lanom kolektiva. 

NAPREDEK šPORTA 

Skoraj ni nedelje, da v Cerknici ne bi bilo te ali one športne prireditve. 
Prav gotovo je, da hodi vse več gledalcev na nogometne tekme NK Cerk
nica, ki dajejo od nedelje do nedelje več športnih užitkov. Verjeli ali ne , 
na tekmo jih pride že več kot tristo in ni daleč čas, ko bo to število še 
večje . 

V javni razpravi je eden izmed pomembnih in ključnih dokumentov 
o prihodnjem razvoju naše občine - družbeni plan razvoja za ob· 
dobje 1981-1985. Prvič je v naš sistem družbenega načrtovanja poleg 
gospodarskih, socialnih in drugih izhodišč vključen tudi vidik pro
storskega načrtovanja. 

Iz gradiva, o katerem je že razpravljala skupščina občine Cerknica, 
povzemamo vrsto stališč in predlogov o našem prihodnjem razvoju 
(tisti del, ki govori o čimbolj smotrnem izkoriščanju naših prostor
skih možnosti). 

Občina Cerknica leži na jugo 
zahodnem delu Slovenije, sredi 
trikotnika treh pomembnih sre
dišč Ljubljana - Reka - Trst. 
Prek nje gredo pomembne pro
metne poti, predvsem železnica 
in avtocesta s priključkom, kar 
omogoča širšo regionalno in med
narodno povezavo. Za razvoj ob
čine pa sta pomembni tudi regio
nalni cestni povezavi med Gor
skim Katarjem in Ljubljano ter 
med Dolenjsko in Notranjsko. 

Pri demografski analizi o raz
voju prebivalstva v naši občini 
smo prišli do zanimivih ugotovi
tev: 

l. Največ prebivalstva je bilo v 
letu 1980 in sicer kar 17.160; dru-
gače povedano, pred devetdeseti
mi leti je bilo na območju seda
nje občine 2485 prebivalcev več 
kakor jih je sedaj. 

2. Prebivalstvo naše občine je 
naseljeno v 127 naseljih in zascl· 
kih, kar kaže na veliko razprše
nost poselitve. Za primerjavo naj 
omenim, da je v občini Postojna 
66 naselij na približno enaki po
vr šini. Poprečno je v naseljih 11 'i 
prebivalcev in kar v 70 naseljih je 
manj kot 50 prebivalcev. 

3. Značilna je majhna gostota 
naseljenosti; v občini je 30 prebi
valcev na kvadratni kilometer , v 
republiki pa 89 prebivalcev na 
kvadratni kilometer. 

4. Delež kmečkega prebivals tva 
se neprestano manjša. Z 41 od
stotkov v letu 1953 je zdrsnil na 
16 odstotkov v letu 1975 in v letu 
1980 je bilo le še 7 odstotkov 
kmečkega prebivalstva. 

5. Proces staranja prebivalstva 
je v naši občini več kakor neugo 
den. Indeks staranja od leta 1961 , 
ko je bil 41, neprestano narašča 
in je danes že 64. To pomeni, da 
imamo na 100 otrok v starosti do 
15 let 64 prebivalcev starejših od 
65 let. Normalna starostna sesta· 
va pa naj bi kazala indeks 33. 

6. Aktivnega prebivalstva je 49 
odstotkov, pri čemer je nezapo
slenih 120 delavcev. 

7. Dnevna delovna migracija je 
pri sedanji razdelitvi delovnih 
mest zelo velika, saj se kar 1605 
krajanov ali 28 odstotkov od vse
ga zaposlenega prebivalstva v ob
čini vozi na delo izven svoje kra
jevne skupnosti. 

Omenjeni značilni socialno-de
mografski kazalci pa se po posa
meznih naseljih in krajevnih 
skupnostih bistveno razlikujejo . 
Tudi porazdelitev prebivalstva v 
občini je zelo neenakomerna, saj 
kar 76 odstotkov prebivalstva ob
čine živi ob regionalni cesti Unec 
- Cerknica-Bloška polica-Stari 
trg-Babno polje. Prav tako sta 
ob tej cestni povezavi osredoto
čeni proizvodnja in oskrbna de
javnost z 72 odstotki aktivnega 
prebivalstva v občini. 

Ob analizi dosedanjih gibanj 
poselitve, ki kaže osredotočanje 
prebivalstva in industrije ob se· 
danjih urbanih naseljih ter ob 
istočasnem izseljevanju prebival
stva na podeželju in zaraščanjem 
kmetijskih površin, smo se opre
delili za takšno inačico, po kateri 
naj bi naravni priras tek prebival
stva ostal znotraj meja posam ez
nih krajevnih skupnosti. 
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Takšna u smeritev je v skladu 
z družbenopolitičnimi cilji, ki 
smo si jih zastavili pri izdelavi 
planskih dokumentov. Za uresni
čevanje takšne zamisli pa mora
mo ustvariti posebne družbeno 
ekonomske pogoje kot so nova 
delovna mesta, boljše prometne 
povezave, izgradnja manjkajočih 
oskrbnih, komunalnih in drugil1 
objektov ter razvoj kmetijstva in 
turizma. 

Da bi omogočili bolj enakome
ren razvoj občine, moramo poso
dobiti dosedanje cestne povezave, 
zgraditi novo cestno povezavo v 
severovzhodnem delu nerazvitega 
področja občine župeno - :Zilce 
- Ravnik - Nova vas, zgraditi 
višinski vodovod, uresničiti za
misli o izgradnji športno rekre
acijskega centra s počitniškim 
naseljem pri ž ilcah, razviti elektro 
industrijo v Cajnarjih, organizi
rati kmečki turizem na Vidovski 
in Bloški planoti, negovati tradi
cijo Bloških tekov in tako naprej. 
S tem bi omilili in v dolgoročnem 
razdobju zaustavili razseljevanje 
prebivalstva. 

Oglejmo si, kakšna je namen
ska raba zemljišč v naši občini: 

- kmetij ske površine merijo 
17568 hektarov ali 36,4 ods to tka 
celotne površine občine, 

- gozdne površine merijo 28932 
h ektarov ali 60 odstotkov celotne 
površine občine, 

- poselitvene površine merijo 
647 hektarov ali 1,3 odstotka ce
lotne površine občine, 

- ostale površine pa merijo 
1105 hektarov ali 2,3 odstotka ce
lotne površine občine. 

Celotna občina meri 48252 hek
tarov, kar jo po velikosti občin 
uvršča na 16. mesto v republiki. 

Glede na demografska gibanja 
in na starostno ses tavo kmečkega 
prebivalstva se bo zaraščanje 
kmetijskih zemljišč nadaljevalo, 
zato predvidevamo, da se bodo 
kmetijska zemljišča do leta 1985 
zmanjšala za 2234 hektarov, se po-
večale površine gozdov za 2085 
h ektarov, poselitvene površine za 
85 hektarov in ostale površine za 
64 hektarov. 

Da bi zavarovali najboljša kme
tijska zemljišča, smo skupaj s 
kmetijsko zemljiško skupnostjo 
opredelili 4109 hektarov kmetij
skih površin za trajno kmetijsko 
rabo, kar je 23,2 odstotka vseh 
kmetij skih površin v občini. 

Za razvoj rekreacije in turizma 
smo v prostorskem delu družbe
nega načrta predvideli območja. 
ki so primerna za rekreacijo na 
prostem. To so območja Cerkniš 
kega jezera, Slivnice, Rakovega 
Skocjana, Gradu Snežnik z okoli
co ter Bloško-Vidovske planote. 

Na osnovi gradiva o varovanju 
naravne dediščine predlagamo, da 
v srednjeročnem obdobju zavaru
jemo naslednja območja: območ
je Iške, grad Snežnik z okolico, 
Križno jamo, staro lipo sredi na
selja Unec, Veliko in Malo Kar
lovico, drevored Planina- Marti
njak, drevored pri gradu Snežnik, 
gozdove z varovalno vlogo v Les
kovi dolini in Slivnici ter grmi
šča, namenjena za divjad v po
vršini 284 hektarov, kar je v skla
du z družbenim dogovorom, ki 
določa, da se en odstotek gozdnih 
površin nameni za potrebe div
jadi. 

Pri iskanju dolgoročnejše za
snove družbenega razvoja našt.: 
občine smo ugotovili, da se le-ta 
povezuje z različnimi funkcional
nimi območji v širšem sloven
skem prostoru. Na področju pro
meta, komunalne infrastrukture, 
šolstva, turizma, varstva okolja 
in še kje imamo številne možno
s ti in potrebe za skupno snovanje 
širših regionalnih projektov. 

Med take sodijo: 
l. Prenovitve in posodobitve 

sedanjih regionalnih cestnih po
vezav, s čimer bi dosegli sodob
nejši in hitrejši pretok potnikov 
in blaga. 

2. Izgradnja komunalne infra
strukture. Za našo občino je zna
čilno, da sodi v kraško območje; 
Kras s posebnimi hidrogeolos
kimi pogoji pa ima za posledico, 
da kraških podtalnih voda ni mo
goče zadovoljivo očistiti. To spo
znanje precej vpliva na prostor
ski razvoj občine, saj zahteva vi
soke komunalne s troške pri os
krbi s pitno vodo, pri ureditvi na
prav za odpadke in pri čiščenju 
odpadnih voda. 

Ker se z območja naše občine 
pretakajo podtalne vode pro_ti 
Ljublj ani in Pivki, predstavlJa 
čiščenje odpadnih voda in varo
vanje obsežnih vodozbirnih ob
močij širše regijsko vprašanje. 
Tega bi morali ovrednotiti tudi 
v občinah, ki podtalno vodo s 
področja naše občine uporabljajo 
kot vir pitne vode. 

3. Večnamenska ojezeritev Cer
kniškega jezera. Z morebitno ure· 
sničitvijo predlaganega projekt<~ 
bi ugodne in neugodne posledice 
prizadejale celo vrsto občin in 
vplivale na njihovo gospodarsko 
rast, s tem pa na dolgoročno za· 
snovo družbenega r azvoja v tem 
prostoru. Po predlogu, ki j e v 
družbenem plan u SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985, morajo biLi 
do leta 1985 v njem določene 
opredelitve o večnamenski ojeze· 
ritvi Cerkniškega jezera. Pri tej 
opredelitvi bomo morali sodelo
vati vsi občani. 

4. Razvoj turizma v občini Cer
knica bi morali ovrednotiti glede 
na naravne lepote, zemljepisno 
lego in dobre cestne povezave v 
širšem regionalnem pogledu, saj 
mislimo, da pomeni cerkniško 
turistično področje naravni stik 
med Alpami, Ljubljano in Jadra
nom. 

5. Zavarovanje naravovarstve
nih območij, ki se prepletajo prek 
več občin (na primer področje 
Iške, notranjski kraj inski park 
in vodni sistem Ljubljanice, ki 
prav tako sodijo med take pro
jekte). 

Opredeljen je tudi prostorski 
vidik splošnega ljudskega odpo
ra in družbene samozaščite s po
udarkom na izgradnji objektov iu 
na takšni prostorski razporeditvi 
poselitvenih območij, s kaLerirffi 
bi :z;agotovili kar najboljšo zaščito 
prebivalstva in gmotnih dobrin 
pred vojnimi in elementarnimi. 
nesrečami. 

M. Juvančič 
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V juniju si lahko ogledate ... 
Kulturne prireditve 
6. junija ob 18. uri v športni dvorani Cerknica 
REVIJA odraslih pevskih zborov občine Cerknica, posvečena 140·let
nici rojstva Frana Gerbiča 

12. junija ob 19. uri v Zelški cerkvi 
koncert mladinskega pevskga zbora GIMNAZIJE POSTOJNA 

19. junija ob 19. uri v Zelški cerkvi 
celovečerni koncert PRIMORSKEGA AKADEMSKEGA ZBORA Vinko 
Vodopivec 

22. junija 
gostovanje pihalnega orkestra iz Clevelanda v občini Cerknica, zve
čer koncert 

Filmi 
1. 6. ob 20. uri- ameriška drama STEKLENI ZVON. 
4. 6. ob 20. uri - francoska komedija BEG S PLOčNIKA. 
6. 6. ob 20. uri in 7. 6. ob 16. uri - ameriški film KASANDRIN MOST 
7. 6. ob 20. uri - ameriški ljubezenski film YANKEE. 
8. 6. ob 20. uri - indijska kriminalka VETER, PLAMEN IN JEZA. 

11. 6. ob 20. u ri - japonski zgodovi~ski spekt_ak~l KAGE~A~HU. 
13. 6. ob 20. uri in 14. 6. ob 16. un - amenšk1 glasbem fl·lm TA 

VRAžJI JAZZ. 
14. 6. ob 20. uri - nemška erotična komedija ZLATI FANJE IN 

LJUBKO DEKLE. 
1S. 6. ob 20. uri - ameriški triler MOčNI IN ZLOčiNCI. 
18. 6. ob 20. uri - ameriški zgodovinski film ROBIN HOOD IN 

MARY EN. 
19. 6. ob 16. uri - ameriška risanka TOM IN BRATJE DALTON. 
20. 6. ob 20. uri in 21. 6. ob 16. uri - ameriška glasbena komedija 

ROCKERJI. 
21. 6. ob 20. ur i - ameriška kriminalka VOJNA POLICIJE. 
22. 6. ob 20. uri - francoska drama DRAGI OčKA. 
2S. 6. ob 20. u ri - ameriški vestern PLAVI VOJAK. 
26. 6. ob 20. uri in 28. 6. ob 20. uri - dansko avstralski erotični 

film ABC LJUBEZNI IN SEKSA 
27. 6. ob 20. uri in 28. 6. ob 16. uri - japonski film KITAJSKI 

ZMAJ. 
29. 6. ob 20. uri - ameriški pustolovski fi lm KITAJSKI SINDROM. 

Športne prireditve 
SOBOTA, 6. 6. - PD Cerknica - dvodnevni izlet na Karavanke -
Stol - Košarka ob 16.00 in 17.30 kadeti, mladinci - CERKNICA : 
KOPER - Veliki nogomet, pionirji 2. KOLO igrišče Cerknica -
IGRAJO EKIPE Cerknica, Grahovo, Ra·kek, Stari trg, pričetek ob 
1S.OO 

NEDELJA, 7. 6. - veliki nogomet 4. KOLO, člani GRAHOVO : SLIV
NICA, igrišče Martinjak NOVA VAS : RAKEK, igrišče Nova vas, 
CERKNICA : VETERANI CERKNICA, igrišče Cerknica - Balinar
ski turnir, občinsko prvenstvo; nastopa 12 ekip; igrišče Cerknica, 
Stari trg, Rakek, pričetek ob 8.00 uri 

PONEDELJEK, 8. 6. - Balinanje, ekipno sindikalno prvenstvo 
TOREK, 9. 6. - Balinanje, ekipno sindikalno prvenstvo, balinišče 
Cerknica ob 16.00 

CETRTEK, 11. 6. - Mali nogomet - sindikalno prvens tvo, igrišče 
Osnovna šola Cerknica, ob 16.00 
PETEK, 12. 6. - Mali nogomet - sindikalno prvenstvo - igrišče 
Osnovna šola Cerknica, ob 16.00 

SOBOTA, 13. 6. - Veliki nogomet - PioniTji 3. KOLO, igrišče Cerk
nica, pričetek tekem ob lS.OO 

NEDELJA, 14. 6. - Košarka kadetinje, CERKNICA : SENOžEčE 
ob 10.00 v športni d vorani Cerknica - Veliki nogomet - občinska 
liga člani S. KOLO CERKNICA : SLIVNICA, igrišče Cerknica GRA
HOVO : RAKEK, igrišče Martinjak NOVA VAS : CERKNICA VET., 
igrišče Nova vas. Vse tekme se ·pričnejo ob 10.00 u ri. 

PONEDELJEK, 15. 6., TOREK, 16. 6. - Mali nogomet - sindikalno 
prvenstvo ob 16.00. Igrišče OS Cerknica. 

Delavske športne igre 
V KEGLJANJU NAJBOLJši 
IGRALCI KARTONAžE PRI 
MOšKIH TER EKIPA BRESTA 
PRI ž ENSKAH 

Na kegljišču v Cerknici se je 
končalo občinsko sindikalno 
prvenstvo v kegljanju za ekipe 
in posameznike. Nastopilo je 27 
ekip pri moških ter 6 ekip pri 
ženskah . V tekmovanju posa
meznikov pa je nastopilo 108 
tekmovalcev. 

Rezultati ekipno 

MOšKI 
l. KARTONAžA 

2. KOVINOPLASTIKA 

3. BREST IP 

871 
(303 čišč.) 

871 
(277 čišč.) 

825 

4. BREST 818 
S. GRADISčE 801 
Posamezno moški 

l.KOROSEC, BREST 234 
2. ZALOžNIK, KTL 232 
3. URBAS, KPL 226 
4. TERZič, KPL 222 
S. šTRUKELJ, BREST 221 

žENSKE 
l. BREST 601 
2. OBčiNA S9S 
3. GRADISčE S94 
4. KOVI NOPLASTIKA SS6 
S. OBRTNICE SOS 
Posamezno ženske 
l. KRAJC, KPL 182 
2. BRANISELJ, KZ 166 
3. FRIM, BREST 165 
4. MODIC, SO 161 
S. SUSTARSič, GRADISčE 1S6 

Zmagovalna moštvo OKLAHOMA 

Nogometna trim liga končana 
Po dolgem prepričevanju in 

mnogo preveč sestankovanja so 
mladi le . našli skupni jezik z 
osnovno šolo Cerknica in TRIM 
- ZIMSKA liga je lahko stekla 
v športni dvorani Cer:knica: . 

Sodelovalo je dvanajst ekip IZ 
vse občine. Nad sto mladih je v 
zanimivih in borbenih tekmah 
pokazalo vse svoje nogometno 
znanje. Bilo je tudi n_ekaj vr:oče 
krvi, predvsem zaradi odlo~ltev 
sodnikov, ki so bile nekajkrat 
zares povsem nerazumljive. 

Liga je bila . toliko ~~lj_ zani
miva ker so bila kar stln moš
tva ~elo izenačena in je bil vrst
ni red do zadnjega kola neznan. 
Prvak zimske lige je postala 
OKLAHOMA, ki je osvojila prvo 
mesto že kolo pred koncem p r
venstva. V svojih vrstah so imeli 
najboljšega s trelca in vratarja, 

KONCNA LESTVICA 
l. OKLAHOMA 10 
2. DISKO 10 
3. žEJA 10 
4. JUGOKAMEN 10 
S. ODPISAN! 10 
6. GLOBUS 10 
7. RAKEK 10 
8. ROCKERJI 10 
9. SOVICA 10 

10. SUPERMAN 10 
11. NOVA VAS 10 

v 

ki s ta v veliki meri zaslužna za 
prvo mesto. Drugouvrščena eki
pa DISKO je bila kondicijsko 
najbolje pripravljena, _yendar y a 
je drugo mesto osvOJila tudi s 
pomočjo sodnikov. 

Tretja je bila žEJA, ki je bil~ 
po prvenstvu proglašena za naj
popularnejšo ekipo. 

Njena uvrstitev bi bila lahko 
boljša. vendar je odstopila nekaj 
igralcev drugim ekipam, tako da 
se debelejši igralci niso mogli 
enakovredno boriti z drugimi 
vseh štirideset minut tekme. 

Pohvaliti velja tudi ekipo JU
GOKAMEN, ki je iz anonimnosti 
prišla v sam vrh cerkniškega 
malega nogometa. 
Odlična je bila tudi organiza

cija pod vodstvom Zdravka TO
PLAKA in ekipe OKLAHOMA. 

B. Bajc 

9 o 1 S6:12 18 
s 3 2 36:21 13 
s 3 2 30:20 13 
6 1 3 23:20 13 
4 2 4 29:27 10 
4 2 4 32:31 10 
4 1 s 22:31 9 
3 2 s 20:34 8 
2 2 6 16:2S 6 
2 2 6 18:38 6 
1 2 7 1S:36 4 

Sportni portreti 
Tokrat vam predstav-ljamo 

EDA PREšERNA, rojenega leta 
1930. Zaposlen je kot uslužbenec 
na temeljnem sodišču na Ra
keku. 

VASA šPORTNA POT? 
Najprej sem začel z nogome

tom pri NK Javornik (sedanji 
NK Rakek). Nogomet sem igral 
do leta 1960. Naš največji uspeh 
je bil, ko smo bi·li leta 1949 pr
vaki Primorske. 

S kegljanjem sem začel leta 
19SS z borbenimi igrami, leta 
1962, ko je bilo zgrajeno novo 
kegljišče v Cerknici, pa sem za
čel redno tekmovati. Takratna 
ekipa Bresta v postavi Grom, 
Tomič, Homovec, Zvč>lf, Kos 
Jože, Zorman in ostali je dose
gla nekaj vidnejših uspehov. Naš 
največji uspeh pa je bil.o 4. me
sto na državnem prvenstvu. 

Kasneje je KK Brest tekmo
val z večjimi in manjšimi uspe
hi. Odkar imamo novega trener
ja Toneta Kuma, smo zelo na
predovali in sedaj tekmujemo 
v drugi ligi, kjer smo trenutno 
tretji. 

Sedaj samo še kegljam. Dva
krat na teden imamo trening, 
ob sobotah in nedeljah pa tek
movanja. Občasno pa sodelujem 
tudi na različnih sindikalnih tek
movanjih. Kegljanje mi vzame 
zelo veltko časa, vendar vztra
jam in bom vztrajal, dokler mi 
bosta to dopuščala roka in srce. 
Z zdravjem pa nimam težav in 
mislim, da mi pri tem tudi red
no športno delovanje koristi. 

MLADI IN šPORT? 
Opažam, da je med mladimi 

več zanimanja za zabave kot za 

šport, za resno treniranje in sa
moodpovedovanje. Z množič
nostjo je pogojena tudi kvalite
ta in če t e ne bo, bo tudi šport 
nazadoval. Včasih je bilo več 
tekmovanj, ki so pritegnila mla
de, sedaj pa jih menda zaradi 
denarja ni. Pa saj včasih tudi ni 
bilo denarja, bila pa sta med 
mladimi volja in veselje. Tega 
pa sedaj pogrešam. 

REKRE ACIJA? 
Rekreacija je zelo zdrava. Prav 

z veseljem je pogledati upoko
jence, ki na kegljišču enkrat 
tedensko kegljajo. Koliko jim 
to pomeni in kako mlade se po
čutijo! Tudi jaz, ko bom p re
nehal z rednim tekmovanj em, 
se bom še vedno vračal na keg
ljišče in se rekreiral. 

VE SEL IN žALOSTEN TRE
NUTEK? 

Od veselih trenutkov sta se mi 
v spomin vtisn1la dva. Prvi je 
iz nogometa, ko smo bili prvaki 
Primorske in drugi iz kegljanja, 
ko sem na Jesenicah podrl 1014 
»klincev<< . Takrat sem bil zelo 
vesel in mislim, da takega re
zultata ne bom dosegel nikdar 
več. 

žalosten trenutek pa je iz le
tošnjega leta, ko sem na kvali
fikacijah podrl le 796 ke~Jjev. 
Najraje bi se v zemljo vdrl. 

KOGA NAJ PREDSTAVIMO V 
NASLEDNJI šTEVILK I ? 

Za naslednjič predlagam To
neta Urbasa iz Cerknice, uspeš
nega organizatorja in predsedni
ka TTKS Cerknica ter košarkar
skega kluba Cerknica. 

Pripravil B. Skerlj 

BRESTOV OBZORNIK 

Naši lu poko jenci 
23. marca se je od našega ko· 

lektiva poslovila še ena dolgolct· 
na sodelavka, Ivanka KUSLAN iz 
Starega tr ga. Sodelavka nam je 
bila od leta 19S8 do odhoda v 
pokoj, ko je po pokojn~n; možu 
prevzela družinsko po~oJmno: De
lala je na več delovmh. mes_t_Ih v 
proizvodnji, pri izdelavi ladiJ~ke· 
ga poda in zabojev, ~~t menlku 
proizvodnje in sll;:dnpč ko_t pu- •. 
močnik pri trovaljčm brus1lk1. 

* * * 
Prav ob izidu našega glasila P"

nas bosta zapustila še dva dolg0: 
letna delavca, Nežka ANTONCil..: 
in Jože KOCEVAR iz Kozarišč. 

Nežka nam je bila delovna to· 
varišica že od leta 19SS. Sprv~ 
j e bila zaposlen~ v pr?izvodnjt 
ladijskega poda m zabojev, f!a~o 
pri različnih delih v stolarm 10 
ob odhodu v pokoj v delovni eno· 
ti kartonaža na delih »čiščenj-: 
v proizvodnji«. . 

Jože je b il vso svoJ_o. delovn? 
dobo zvest naši temelJm orgam
zaciji, saj je bil v kolektivu za
poslen prav od leta 1947. _Kot m~a
cloletnik je sprva opravljal kunr
ske posle, nato bil delavec 1~a 
skladišču in hlodišču, pomočmk 
na skladišču žaganega lesa, vo<i· 
ja proizvodnje v zabojar?i in ~1~ 
dnjič vodja izmene v z_agalmc:. 
Vsa leta je bil tudi pnzadeven 
samoupravljalec in sindikalni de
lavce. 

Delovni kolektiv 
TOZD žagalnica 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de· 
!ovne organizacije Brest Cerknica, 
n. sol. o. 

Glavni in odgovorni urednik Božo 
LEVEC. 

Ureja uredniški odbor: Marto DRAGOLIC , 
Vanda HACE, Ana KOGEJ , Božo LEVEC, 
Marta MODIC. Leopold OBLAK, Anton 
OBREZA, Janez OPEKA, Bernarda PETRU~. 
Beno šKERU, Franc TURK, Irena ZEM· 
UAK ln VIktor žNIDARšič. Foto: Jože 
škrlj. 

Tiska železniška tiskarna v Ljub
ljani. Naklada 2800 izvodov. 

Glaello sodi med proizvode Iz 7. točke 
prvega odstavka 36. člena zakona o obdav
čenju proizvodov in storitev v prometu, za 
htere se ne plačuje temeljni davek od 
prometa proizvodov (mnenje ukretarlata za 
informiranje lr.riRega .".u SR Sl....,l)a, 
it . .&21-1/ 72 z dne 24. oktolor• 1n'4) 

V spomin 
še ob obisku pred novim letom 

smo na straneh Obzornika pokle
petali z Janezom KUšLANOM iz 
Starega trga, našim upokojencem 
od leta 1968, v februarju pa mu je 
smrt pretrgala življenjsko pot. 

V naši temeljni organizaciji je 
bil zaposlen kot strojnik in vodja 
vzdrževalne službe. 

Vsi, ki smo ga poznali in mu 
bili sodelavci, ne bomo nikoli po
zabili njegove šegavosti in vedri· 
ne in se ga bomo vedno spomi
njali. 

* * * 
V nepozabnem spominu nam 

bo ostala tudi dolgoletna sode
lavka, naša upokojenka iz stolar
ne Marija K.RžiC iz Loža. Tudi 
njej je dolgotrajna bolezen v šest
desetem letu starosti prekinila 
življenje. Sodelavka nam je bila 
vse od leta 1955 do upokojitve 
1976. leta. · 

* * * 
Ob razmišljanju, da smrt ni

kakor ne more zaobiti našega ko· 
lektiva, smo priča kruti resnici, 
da je spet posegla med nas. 6. 
m aja je umrl Miro žAGAR iz Sta
rega trga, star komaj devetinšti
rideset let. Sodelavec nam je bil 
še do pred nekaj meseci, ko je 
bil po daljšem bolovanju invalid
sko upokojen. Med nami je bil s 
poldrugoletno prekinitvijo zapo· 
slen vse od leta 1960 na delovnem 
mestu e lektrikar in kurjač par
nega kotla. 

Od njega se postavljamo z mi· 
slijo, da nam bo ostal v trajnem 
spominu. 

Delovni kolektiv 
žAGALNICE Stari trg 


