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e moremo biti zadovoljni 
jem. Manj ugodna pa je primer· 
java s planom, saj je doseženo 
samo 69,4 odstotka letnega na
črta. Se nekoliko slabši pa je 
doseženi izvoz v dolarjih zaradi 
spreminjanja njegove obračunske 
vrednosti. 

NAŠE DEVETMESEČNO GOSPODARJfNJE 

Devetmesečno poslovanje je za nami in čeprav so rezultati poslo
vanja na videz ugodnejši kot ob polletju, pa z njimi vseeno ne sme
mo biti zadovoljni, saj spremlja naše poslovanje že kronična nelikvid
nost, ki je v zadnjem času dosegla celo kritično točko, tako da je bila 
vprašljiva tudi enostavna reprodukcija, da o razširjeni reprodukciji 
sploh ne govorimo. 

Seveda nam takšno stanje otežkoča normalne poslovne odnose z 
drugimi gospodarskimi subjekti, zato preglejmo ob posa~eznib repro
dukcijskih procesih vzroke, ki so do takšnega stanja privedli in mož· 
nosti za njegovo izboljšanje. 

PROIZVODNJA 

Letni načrt proizvodnje je bil 
dosežen z 72 odstotki. Razen te
meljnih organizacij Gaber, Iver· 
ka in Mineralka so vse ostale 
plan proizvodnje dosegle ali pa 
celo presegle. To nam kaže, da 
je bila proizvodnja v tretjem tro· 
mesečju v večini temeljnih orga· 
nizacij kljub velikim težavam z 
normalno preskrbo sorazmerno 
ugodna, saj so uspele nadomestiti 
zaostajanje proizvodnje za pla
nom iz prejšnjih mesecev in so 
prišle na plansko dinamiko. Raz· 
veseljivo je tudi to, da je plan 
dosegla tudi proizvodnja žagane
ga lesa, ki je do sedaj obdobje 
recesije na trgu najmanj občutila. 

V temeljni organizaciji Gaber 
se je zaradi velikih naročil v za· 
četku leta podaljšal čas za zame· 
njavo proizvodnega programa 
prek načrtovanega, tako da pro
izvodnja novih kuhinj ni stekla 
pravočasno. To je poleg pomanj· 
kanja nekaterih osnovnih vrst re· 
promateriala tudi glavni vzrok, 
da temeljna organizacija ne dose
ga načrtovane ravni proizvodnje. 

V temeljni organizaciji Iverka 
je nižja od plana proizvod.itja 
ivernih plošč, pa tudi proizvodne· 
g<>. oplemenitenja. Medtem ko je 
nižja proizvodnja oplemenitenja 
posledica predvsem pomanjkanja 
folije za oplemenitenje, pa je 
prenizka proizvodnja ivernih 

plošč posledica vse pogostejših 
zastojev zaradi okvar razmeroma 
iztrošene strojne opreme. 

V posebnem položaju pa je te
meljna organizacija Mineralka. 
Zaradi uvajanja tega izdelka na 
trg prodaja še ne more slediti 
zmogljivostim proizvodnje, zato 
so iz troizmenskega prešli na 
dvoizmensko delo, kar je znižalo 
proizvodnjo ,vendar zaloge kljub 
tako nizki proizvodnji še vedno 
naraščajo. 

NABAVA 
Nedvomno je na višjo ali nižjo 

proizvodnjo vplivala tudi nabava 
surovin in repromateriala. Ta je 
bila sicer glede na stanje, v kate· 
rem je založenost jugos!ovanske· 
ga trga, sorazmerno dobra, je pa 
vseeno prihajalo do občasnih mo
tenj pri preskrbi. To slaoo vpliva 
na proizvodnjo, saj je treba· spre· 
minjati operativne plane in name· 
sto za prodajo proizvajati izdelke 
na zalogo. 

Ob dejstvu, da nekaterih mate
rialov sploh ni na domačem trgu 
in ob zelo omejitvenih uvoznih 
pogojih, pa so cene repromateri· 
alov zabeležile nenormalno rast, 
kar ob našem n~likvidnostnem 
položaju še bolj ovira normalno 
preskrbo. 

Poleg tega pa se pojavljajo tudi 
zahteve za delno plačilo v devi· 

NA DAN MRTVIH 

.Ves dan je siv in kaplje vanj škrope. 
Pokopališče se v somrak zastira. 
I z črne zemlje krizanteme le blešče 
in 'po grobeh za svečko svečka umira. 

Ljudje so šli. Povsod je molk obstal. 
Poslednja svečka v vetru je ugasnila. 
Le tam ob zidu bor je vztrepetal, 
ko zadnja senca se h gomili je sklonila. 

Se dolgo v noč je senca tam slonela 
i1t bor ob belem zidu trepetal. 
Vsa siva s tarka je v napis strmela: 
»Za domovino je življenje dal.« 

Božo Levec (1954) 

zah, kar naše že tako majhne de· 
vizne pravice še zmanjšuje. 

Kritično stanje v oskrbi je tudi 
pri uvozu repromaterialov, pri če
mer nas močno ovirata pomanj· 
kanje deviznih sredstev, pa tudi 
dinarska nelikvidnost. Pri tem pa 
je treba omeniti, da so se mož
nosti za uvoz še zmanjšale, saj 
smo v septem bru prešli na me
sečne uvozne kvote. Zato bo v na· 
slednjih mesecih vprašljiva pro
izvodnja vseh izdelkov, ki imajo 
večji delež uvoznih materialov. 

PRODAJA - DOMACI TRG 

Zmanjševanje kupne moči ter 
zviševanje življenjskih stroškov 
sta prispevala, da prodaja ni mo
gla slediti zmogljivostim proizvo
dnje. Kljub temu da smo že v pla
nu predvideli, da prodaja na do
mačem trgu ne bo tolikšna kot v 
preteklem letu, pa so doseženi 
rezultati še slabši kot je bilo pri
čakovati. V devetih mesecih je 
Brest izpolnil 55,3 odstotka načr· 
tovane prodaje. Vse . to je posle· 
dica slabše prodaje končnih, pa 
tudi primarnih izdelkov, obenem 
pa tudi manjše fizične prodaje 
in delno slabše strukture proda· 
nib izdelkov. 

Tudi prodaja ivernih plošč ni 
tekla po zastavljenih ciljih, pred
vsem zaradi manjše proizvodnje 
in s tem tudi prodaje oplemeni· 
tenih plošč. 

Posebno vprašanje prodaje pa 
predstavljajo mineralne plošče. 
Kljub temu, da se je prizadev
nost pri prodaji tega izdelka 
močno povečala, se prodaja še 
vedno ne giblje po načrtovani di· 
namiki. Poleg same neobdelane 
plošče bo potrebno potrošniku 
nuditi že finaliziran izdelek in pri· 
kazati različne možnosti za nje
govo uporabo. 

Po zastavljenih ciljih se je v 
tem obdobju gibala samo proda· 
ja žaganega lesa, ki je plan celo 
presegla, predvsem zaradi izpada 
tega proizvoda na svetovnem 
trgu. 

Nižja prodaja in sorazmerno 
visoka proizvodnja pa sta povzro. 
čili, da so zaloge gotovih proiz
vodov začele hitro naraščati, kar 
nam primanjkljaj obratnib sred
stev še povečuje. 

IZVOZ 
Kljub temu, da smo v tretjem 

tromesečju vse sile usmerill v 
izvoz, pa je le-ta zadovoljiv samo 
v primerjavi s preteklim obdob-

Nižji izvoz je predvsem posle
dica manjšega izvoza žaganega 
lesa zaradi velike tuje konkuren· 
ce. Ob tem, da se je sicer struk· 
tura izvoza izboljšala, saj je delež 
končnih izdelkov neprimerno 
boljši, pa je treba poudariti da se 
je poslabšala devizna bilanca, 
saj od izvoza žaganega lesa do
bimo n ajboljši neto devizni uči
nek. 

Neugodno se je spremenila 
tudi struktura izvoza po področ· 
jih, saj je delež konvertibilnega 
izvoza manjši na račun večjega 
izvoza na klirinško področje. Niž· 
ji izvoz pa bo prinesel tudi manj 
deviznih prilivov in s tem manj
še m ožnosti za u voz. Obenem pa 
se povečujejo tudi zaloge pro· 
izvodov, saj zaradi manjših iz· 
voznih naročil proizvajamo več 
za domači trg, kar pa gre pre
težno na zalogo. 

FINANCNI REZULTATI 

Ceprav so rezultati poslovanja 
za delovno organizacijo vsaj na
videzno boljši kot so bili ob pol
letju, pa je stanje v katerem je 
delovna organizacija, še vedno 
problematično. 

Hitrejše naraščanje cen repro· 
materialov je povzročilo, da so 
stroški naraščali hitreje od celot-

(Konec na 2. strani) 
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2 BRESTOV OBZORNIK 

Prihodu je leto še več ji izvoz 
NAČRT ZUNANJETRGOVINSKE MENJAVE ZA LETO 1982 

Delavski sveti Brestovih temelj
nih organizacij združenega dela 
so nedavno sprejemali plane izvo
za in uvoza za 1982. leto. 

Plani zunanjetrgovinske menja
ve so bili izdelani in posredovani 
organom upravljanja ločeno od 
ostalih planov za leto 1982 zato, 
ker je bilo potrebno najprej ugo
toviti, kakšen bo vsklajeni plan 
izvoza in uvoza celotnega sloven
skega in jugoslovanskega gospo
darstva. 

Plan izvoza in uvoza na konver
tibilno in klirinško področje, ki 
je bil posredovan SISEOT, je 
takšen: 

TOZD 

Pohištvo kon ver. 
kliring 

Masiva konver. 
kliring 

:l:agalnica konver. 
k li ring 

Gaber konver. 
kliring 

Iverka kon ver. 
klir ing 

Tapetništvo kon ver. 
kliring 

Jelka kon ver. 
kliring 

Mineralka konver. 
kliring 

SKUPAJ BREST konver. 
kliring 

Ce pr~merjamo načrtovani le
tošnji 1zvoz na konvertibilno 
področje z načrtom za leto 1982, 
se bo izvoz povečal z indeksom 
118. Izvoz na klirinško področje 
in uvoz iz konvertibilnega pod
ročja pa ostajata na ravni letoš
njega. 

Med pripravami in sprejema
njem plana zunanjetrgovinske 
menjave za leto 1982 so bila izra-

žena različna stališča, zlasti glede 
višine načrtovanega izvoza na 
konvertibilno področje. Da je 
plan previsok, so utemeljevali z 
razlogi, da je precejšnji del na
črtovanega izvoza za neznanega 
kupca, kar lahko tudi pomeni, da 
niso znani še vsi izvozni progra
mi. Visok delež izvoza v celotnem 
prihodku znižuje dohodek, ker so 
izvozne cene navadno nižje od 
cen na "domačem trgu. 

Da bi bilo potrebno več izvaža
ti, kažejo potrebe po devizah, ki 
jih bomo rabili več, če bomo ho
teli pokriti lastne potrebe za u-

Plan izvoza 

136.500 
19.110 

42.315 

67.656 

10.920 

10.756 

273 
15.561 
34.671 

1.638 

13.972 
18.000 

317.063 
54.309 

v 000 din 
(am. dolar = 27.30 din) 

Plan uvoza 

60.400 
5.200 

3.911 " 
3.220 

9.623 

23.000 
10.374 

8.490 

10.060 

16.415 
17.734 

143.320 
33.308 

voz reprodukcijskega materiala 
in opreme, za neblagovne odlive 
(krediti, usluge in podobno) in za 
združevanje z drugimi delovnimi 
organizacijami v reprodukcijski 
verigi. 

Na domačem trgu zaradi umir
janja stanovanjske gradnje ne 
pričakujemo večje prodaje po
hištva in je tudi zato potrebno 

Ne moremo biti zadovoljni 
(Nadaljevanje s l. strani) 
nega prihodka. To in pa zelo ni
zek odstotek dosežene realizacije, 
je povzročilo, da je bilo narašča
nje dohodka glede na preteklo 
obdobje minimalno. Ob hitrej
šem naraščanju pogodbenih ter 
zakonskih in samoupravnih ob
veznosti je potem razumljivo, da 
je v končni delitvi ostalo manj za 
poslovni sklad in s tem za akumu
lacijo. 

Pravo podobo poslovanja pa 
dobimo, če analiziramo tudi re
zultat po temeljnih organizaci
jah, saj ugotavljamo, da smo do
segli navidezno boljše rezultate 
poslovanja od polletja predvsem 
na račun proizvodnje in prodaje 
žaganega lesa. Poleg proizvodnje 
žaganega lesa je samo še proiz
vodnja kuhinjskega pohištva do· 
segla pozitivne rezultate. Zares 
uspešno poslovanje je dosegla 
torej samo temeljna organizacija 
lagalnica, Id je ustvarila tudi 
normalno akumulacijo, tako da 
lahko pokriva odplačila kreditov. 

Temeljni organizaciji Gaber in 
Jelka sta sicer poslovanje zaklju
čili uspešno, vendar so njuna od· 
plačila kreditov večja kot pa je 
ustvarjena akumulacija. še slabše 
je s tistimi temeljnimi organiza
cijami, ki so poslovale na meji 
uspešnosti all pa celo negativno 
kot Mineralka. 

Zato je tudi razumljivo ,da pri
hajamo v vedno težji likvidnostni 

položaj, ker ne ustvarjamo dovolj 
sredstev za odplačila kreditov. To 
in pa seveda neplačane obveZilO· 
sti do dobaviteljev, nas silijo, da 
najemamo nove premostitvene 
kredite, kar pa na koncu vpliva 
na finančni rezultat, saj se pove
čujejo obresti za kredite. 

* 
Edini izhod iz takšnega -~tanja 

je seveda prodaja že dosedanjih 
zalog izdelkov, obent<m pa tudi 
sprotne proizvodnje. Zato bo po
trebno v naslednjih mesecih vse 
sile usmeriti v prodajo. Na pod
ročju proizvodnje pa bo potrebno 
pospeševati predvsem takšno pr o
izvodnjo, Id se trenutno prodaja. 

Pri tem bo potrebno posvetiti 
vso pozornost tudi izvozu, saj so 
tu roki kreditiranja prodaje 
krajši, poleg tega pa so tudi te
čajna gibanja deviz, predvsem do
larja, ugodnejša kot pa gibanja 
naše denarne enote. Obenem pa 
bo potrebno povečati povezanost 
med temeljnimi organizacijami 
ter izboljšati operativno planira
nje. Veliko bo prispevala razreše
vanju težav tudi nabavna služba 
bodisi z domačega trga bodisi iz 
uvoza z redno oskrbo proizvod
nje. 

Seveda pa je potrebno dati 
prednost pri oskrbi predvsem 
proizvodnji za izvoz in tisti proiz
vodnji za domač trg, ki se soraz
merno ugodno prodaja. 

J . Korošec 

povečati izvoz. Z upoštevanjem 
vseh omenjenih in še drugih raz
logov je bil sprejet načrt izvoza 
in uvoza za leto 1982 v vredno
stih, nanizanih v tabeli . Plan je 
s sprejetjem postal ena izmed 
najpomembnejših n~log delavcev 
Bresta, ki kakorkoli sodelujejo 
pri izvozu, zlasti pa delavcev, ki 
pripravljajo posle in organov, ki 
odločajo o sprejemanju poslov. 

Optimizem za takšen izvozni 
načrt utemeljujejo uspehi neka
terih ukrepov za uresniči tev iz
voza v letošnjem letu. Zlasti je 
pomembno začeto sodelovanje z 
novimi poslovnimi partnerji. Od 
tod bo že letos dosežen izvoz v 
vrednosti 850.000 dolarjev na kon
vertibilno področje in 400.000 do
larjev na klirinško področje. Med 
ztmanjimi ukrepi so pomembna 
tudi družbena prizadevanja za 
večanje izvoza. Tako je bilo letos 

Delo za večji izvoz v TOZD Pohištvo - izdelki so namenjeni v Zdru
žene ddave Amerike 

sprejetih nekaj ukrepov, na pod
lagi katerih je postal izvoz do
hodkovno zanimivejši, oziroma ti 
ukrepi omogočajo večjo konku
renčnost našega blaga v medna
rodni menjavi. 

Večji izvoz ni le Brestova za
deva, temveč tudi splošna druž
bena usmeritev, zato se bomo z 
vsemi silami prizadevali, da bo
mo načrt tudi uresničili. 

J. Kovačič 

Brestov_ transport 
Hitra in varna dostava blaga 

potrošniku je cilj vsakega dobre
ga gospodarja. Da bi ta cilj do
segli tudi na Brestu, smo v zad
njem desetletju v transport vlo
žili precejšnja sredstva. Sedaj 
ima transportna služba, ki je v 
sestavu TOZD Prodaja, naslednja 
veri-la::. 

- 10 tovornih vozil Mercedes 
1113 z nosilnostjo 6 ton, 

- 7 tovornih vozil Mercedes 
1213 z nosilnostjo 6,5 tone, 

- 2 vozili FAP 1620 s prikolico 
z nosilnostjo 23 ton, 

- 1 tovorno vozilo FIAT 684 N 
. s prikolico in nosilnostjo 23 ton, 

- 1 tovorno vozilo Mercedes 
2226 s prikolico in nosilnostjo 27 
ton, 

- 2 tovorni vozili FAP 1616 z 
montiranimi hidravličnimi nakla
dalci JAVORNIK 6-1100, 

- 11 kombijev za opravljanje 
servisne s lužbe, 

- 1 tovorno vozilo TAM 2001, 
ki je stalno v Beogradu za dosta
vo blaga iz beograjskega skladi
šča. 

S temi vozili naš transport 
opravlja prevoze vseh Brestovih 
izdelkov. Za normalno dostavo pa 
vsa ta Brestova vozila ne zado
ščajo, zato se za preostale prevoze 
dogovarjamo z zasebnimi avto
prevozniki in z drugimi avtopre
vozniškimi podjetji., predvsem s 
TRANSA VTOM iz Postojne. 

Stroški cestnega prevoza iz le
ta v leto s trahovito naraščajo. Za 

vse možne kraje Brest uporablja 
tudi železniški prevoz, bodisi za 
odpremo bodisi za dobavo suro
vin in drugega repromateriala. 

Zadnje čase po sprejetju za
kona o nakladanju in razklada
nju železniških vagonov, v kate
rem je določeno, da morajo biti 
vagoni naloženi oziroma razloženi 
najkasneje v šestih urah, se orga
nizacija transporta premika na 
bolje tudi na tem področju. To
vorna vozila z vgrajenimi nakla
dalci, ki so bili pripravljeni v 
sklopu TOZD Iverka, so s l. ok
tobrom letošnjega leta tudi v 
transportni službi. Tu je s po
močjo dodatnega izobraževanja 
za delo s hidravličnimi nakladalci 
vseh voznikov tovornih vozil laž
je opravljati delo, saj mora bitl 
nakladanje in razkladanje na že
lezniške vagone brezhibno, pa naj 
si bo v kateremkoli času, ob 
prostih sobotah, nedeljah, držav
nih ali republiških praznikih. 

Servisna služba je lahko hitra 
in učinkovita le z dobro priprav
ljeno prevozniško dejavnostjo. 
Ta,ko imamo večino kombijev v 
Cerknici, po eno vozilo pa je v 
salonu v Mariboru, Zagrebu, Beo
gradu, Sarajevu in Bitoli. 

Visoka izkoriščenost vozil je 
eden pomembnih ciljev vsakega 
transportnega podjetja in seve
da tudi delavcev transportne 
službe Bresta. Da bi dosegli kar 
največ, uporabljamo s p ovratni
mi vožnjami prevoze tudi za dru
ge naročnike. Tako smo v dogo
voru s TRANSAVTOM iz Postoj
ne, da se naši vozniki tovornih 

TOZD Masiva si že leta prizadeva za večji izvoz (na sliki - noge miz) 

vozil za povratne vožnje dogovar
jajo tudi z njihovimi predstav
niš tvi, ki so po vsej Jugoslaviji. 

Tudi redno vzdrževanje vozil je 
osnovna naloga nas vseh. Zaradi 
zastarelosti avtoparka, saj je vo
zilo FIAT staro že devet let, Mer
cedes 2226 šes t let, po 10 Merce
desov 1113 pet let, se stalno po
javljajo večja popravila. Prigode 
o rezervnih delih za vozila pozna
mo več ali manj vsi, delavci v 
transportu pa se s tem vpraša
njem srečujemo vsak dan. Manj
ša popravila opravlja transport
na služba v skromni delavnici z 
enim mehanikom, medtem ko se 
za večja popravila dogovarjamo z 
drugimi mehaničnimi delavnica
mi. V svoji delavnici opravlja 
služba transporta tudi manjša 
dela pri ostalih Brestovih vozilih. 

Delo voznika tovornega vozila 
ni lahko. O kakršnemkoli red
nem delovnem urniku v tej službi 
ne moremo govoriti. Delp je te
rensko in tudi naporno. Dostava 
blaga je mnogokrat otežkočena, 
saj ima en voznik po pet ali tudi 
več dostavnih mest. 

Naš zastareli avtopark bi bilo 
potrebno čimprej obnoviti, orga
nizirati dobro opremljeno m eha
nično in avtoličarsko delavnico 
ter u strezne parkirne prostore. 

Nenazadnje pa je potrebno 
omeniti tudi nagrajevanje vozni
kov in ostalih delavcev v trans
portni s lužbi, saj je pravično n a
grajevanje tudi eden izmed os
novnih pogojev za boljše poslova
nje te s lužbe. 

Delavci iz transportne službe 

.. 
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BRESTOV OBZORNIK 

Nekaj o · inovacijah 
USTVARJALNOST All SAMO »HODITI V 
SLUŽBO« 

Vse več je zatrjevanj, kako pomembni sta v sodobnem času pro
dorna pamet in ustvarjalnost, ki nam daje nove, boljše in koristnej
šc rešitve naših predvsem proizvodnih vprašanj. Tem trditvam lahko 
pritegnemo .. Veliko pa je trditev, da bi. bilo tudi v naši delovni orga
nizaciji več ustvarjalnih potez, več predlogov inventivne dejavnosti, 
če bi imeli poseben pravilnik, ki bi urejal to področje. 

govor na vprašanje, kaj sodi v 
okvir dolžnosti pri vsakdanjem 
opravljanju del oziroma nalog in 
kaj ta okvir presega. 

organizacijo še nekaj drugih pri· 
po mb. 

Pri delu z inovacijami pa so 
ljudje, ki se s tem ukvar jajo, pri
šli do zanimivih spoznanj. Pred
vsem velja, da moramo spreme
niti svoj odnos do tega vprašanja. 
Potem tudi ne bo nujno, da b o 
prav vsaka malenkost zapisana v 
aktih. Inventivno dejavnost je 
treba vzpodbujati in se je lote· 
vati organizirano, s programirani
m! ukcijami. Pravijo, da tako de
lajo tam, kjer je veliko rezulta
tov umskega dela. 

Pa še to pravijo : postaviti in
ventivno zagnane delavce zgolj na 
t ir delovne dolžnosti je isto, kot 
tresti prazno jablano. Seveda 
moramo vedeti tudi, da se vča
sih pod bleščečim celofanom 
skriva napihnjena prevara, ka
kor lahko pride v s~;:romni obleki 
velik izum. 
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S takšno trditvijo pa ni mogoče 
v celoti soglašati in sicer i z dveh 
razlogov. Najprej zato ne, ker 
gre za področje, ki je že urejeno 
s posebnim poglavjem v veljav
nem samoupr avnem sporazumu 
s področja delitve dohodka. V 
nj em so predvidene višine nado
mestil po posebni lestvici, pa tudi 
temeljna izhodišča za določanje 
nadomestil (nagrad) v primerih 
patentov, tehničnih izboljšav ozi
roma koristnih predlogov. Prav 
tako so določeni organi, ki so 
pooblaščeni za odločanje v ob
ravnavanih zadevah. Zatrjujemo 
lahko, da so glavna vprašanja re
š~na. 

2. Lestvica nadomestil (nagrad), 
v kateri so za osnovo absolutni 
dinarski zneski, se nam zdi nepri
merna. Ugotavljamo, da bodo in
flacijski vplivi izmaličili njm sm'_. 
sel prej kot v dveh - treh letih. 
Predlagali smo drsečo osnovo 
(kot je na primer urejeno v BRE
STOVEM samoupravnem spora
zumu). 

Naša naloga je, da razločimo, 
kaj je eno in kaj drugo, da resno 
vodimo inovacijski postopek, za
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Drugo, kar moramo vedeti, pa 
je izkušnja, da je področje inven
tivne dejavnosti obravnavanje in 
nagrajevanje le-te v podrobnosti 
zelo težko urediti. Ozki, tehnično
b irokratski in »vseobsegajoči,, 
pravilniki so se doslej praviloma 
izkazali kot neživljenjski. Prav 
pri izumiteljskih oziroma drugih 
ustvarjalnih dejavnostih gre za 
pisano vrsto najrazličnejših pri
merov, ki jih zelo težko spravi
mo pod še tako vešče sestavljeno 
administrativno pravno kapo. 

3. Delavci včasih ne prijavijo 
inovacije, ker je stimulacija za
nje premajhna. Večjo osebno ko
rist imajo od doseganja oziroma 
preseganja norme, ki je p osledica 
takšn~ manjše inovacije . Zato, 
smo menili, bi morali zlasti 
manjše inovacij ske koristi nagra
jevati z višjo stopnjo nadome
stila (nagrade), zla~_ti v primerih, 
ko je gospodarska koris t očitna 
in je njen obseg lahko ugotov
ljiv. 

Poleg opisanih smo posredovali 
s trokovni službi v sestavljeno 

gotovimo strokovno obdelavo IL V hlastanju za trenutnimi us
predlogov ter ustrezno tajnost, pehi si lahko nakopljemo trajno 
objektivnost in doslednost. Tako in nepopravljiva škodo, saj si 
bomo korak bliže k temu, da spo- moramo priznati, da n e mor emo 
sobni kadri ne bodo samo >>ho- v dveh letih popraviti tistega, 
diii v službo«. Z omalovaževa- kar smo ga lomili več kot dvaj
njem in ovacij pa lahko za vrem o set let . . _ 
sebe in napredek. Kaj torej potre- Tudi i nenehnim govorjenjem 
bujemo poleg dobrega pravilni- in ponavljanjem o nujnosti izve
ka? Predvsem n apredek v našem za si delamo medvedjo uslugo. 
mišljenju in ker smo Kranjci, -~.Tujina in njeni kupci spremljajo 
tudi vsaj maj čkeno kosilnica, ki '. -ta naš mobilizacijski poziv »izva- . 
bo prirezala včasih preveč bujno -- · žati za vsako ceno« in si ga i 
rastočo nevoščljivost. mnogi izmed njih razlagajo ta- l 

Z. Zabukovec ko, kot da bodo kupili pri nas _ 
_na pol zastonj .•. v praksi že do

Izvoz za vsako ceno 1 
življamo pritiske na zniževanje 
cen, posebno še, odkar je vred
nost dolarja naraščala; ne samo 
pri izpolnjevanju letošnjih po
godb, temveč tudi p ri sklepanju 
dogovorov za p rihodnje le to. 

Navsezadnje je takšno ravna
nje škodljivo ne samo za izvoz
n o delovno organizacijo, ampak 

za celotno družbo in njeno go
spodarstvo, ker bomo za količin
sko večji izvoz iztržili manj de
viz. Zato raje več izvažajmo in 
manj govorimo o tem. Na ža
lost n e moremo izvažati govor
jenja o izvozu, sicer bi lahko 
takoj odpravili negat ivno plačil
no bilanco, toliko ga je. 

Torej - izvažati za vsako ce
no - da ali ne? Mislim, da je 
taka politika kljub sedan jemu 
težkemu stanju popolnoma zgre
šena, ker bi prinesla same t re
nutne učinke. Le s potrpežljivim, 
trajnim, dolgoročnim načrtova
njem izvozno usmerjenega go
spodarstva, kamor spada tudi 
lesn a panoga, se bomo obdržali 
n a zeleni veji. Pričakujem, da 
bomo tudi na Brestu sprejeli t a
ko stališče do izvoza in se ne 
dali prepričati, da moramo izva
ža ti po vsaki ceni. 

I. Lavrenčič 

Ob upoštevanju omenjenega in 
ob botrovanju letošnjega novega 
zakona s področja zaščite indu
strijske lastnine, kamor sodijo 
patenti, tehnične izboljšave, mo
deli in podobni rezultati inventiv
ne dejavnosti, smo se vprašanja 
podrobnejše lastne ureditve lotili · 
v okviru sestavljene organizacije 
Slovenijales. Tu je p osebna stro
kovna komisija pripravila vzorec 
osnutka pravilnika o inventivni 
dejavnosti, da bi ga obravnavali 
in kasneje sprejemali v enakem 
besedilu v vseh delovnih oziroma 
temeljnih organizacijah iz okvira 
sestavljene organizacije. 

V sedanjem nezavidljivem gospodarskem trenutku smo priče res
nim naporom, da bi čimbolj povečali izvoz in tako vsaj ublažili 
globoko negativno plačilno bilanco. V vseh občilih, n a vseh ravneh, 
vsak dan poslušamo, da nas bo izvoz popeljal iz sedanjih gospo
darsldh zagat. če bo temu res tako in če naj bo izvoz dolgoročna, 
strateška usmeritev našega gospodarstva in ne le trenutna poli
tično-ekonomska muha, potem se ga kaže lotiti pametno, preudarno, 
gospodarno ... ! 

Novosti v T apetništvu 
Vzorec osnutka smo obravna

vali tudi v naši delovni organiza
ciji in smo ob ugotovitvi, da v 
načelu zamišljeni akt ustreza na
šim pogojem, prispevali nekaj 
pripomb. Tri od njih so pomemb: 
nejše in jih velja ponoviti zaradi 
boljše informacije: 

l. V pravilniku je premalo 
opredeljen odnos de lovna dolž
nost - inovacija. Ceprav se za
vedamo, da je idealna ureditev 
tega vprašanja dokaj težavna, 
menimo, da bi vsaj d elno morali 
vnesti podrobnejša merila za od-

Izvo:z:niki v lesni panogi, pa 
verjetno tudi v drugih p anogah, 
ki so že vrsto let s svojimi iz
delki p ri sotni na svetovnih t rži
ščih, dobro vedo, da so ta t rži
šča osvajali težko, postopoma, 
z velikimi žrtvami, največkrat na 
račun manjšega dohodka. 

Z le ti so se ob solidnih doba
vah in s kakovostjo uspeli ob
držati tam, kjer je mednarodna 
konkurenca neizprosna. Tudi ce
ne so uspeli obdržati na ravni 
svetovnih, komparativnih cen, če
prav je domača inflacija nenad
zorovano divjala po svoje in od-

še en kontejner z našim pohištvom za pot v luko in v izvoz 

našala še tisti minimalni doho
dek od izvoza. 

Vsi ti izvozniki, ki so sodelo
vali pri oblikovanju stalnega in 
nepretrganega izvoza v preteklo
s ti, zlasti na konvertibilna pod
ročja, se ne bodo mogli kar čez 
noč sprijazniti z izvozom za vsa
ko ceno. 

Takšno gledanje, p a čeprav je 
kratkoročnega značaja, je dolgo
ročno negosp odarno, ekonomsko 
neupravičeno, za nadaljevanje 
poslov pa lah ko zelo škodljivo, 
saj ruši sistem cen, ki smo ga 
v preteklosti s težavami zgradi-

Takšen naslov se je letos že 
večkrat pojavil v našem glasilu 

Cc pogledamo letošnje delo 
službe priprave dela v Tapetni
štvu, vidimo, da je tapetništvo 
res dalo na domači trg pet novih 
modelov garnitur oziroma pro
gramov tapetniških izdelkov. 

V začetku le ta je bil to p ro
gram DARJA, za njim program 
DOMEN, ki je bil v začetku brez 
ležišča, pozneje, v maju, pa je 
bila odpravljena tudi ta pomanj
kljivost programa. V juliju smo 
obogatili naš proizvodno-prodajni 
program z garnituro POLONA, v 
avgustu z garnituro LIDIJA, na 
septembrskem zagrebšk~J?. v~le: 
sejmu pa smo predstavili Idejm 
vzorec novega programa PETRA, 
katerega vzorčna serija je dana 
tržišču ob koncu oktobra. Prva 
večja redna serija garniture 
PETRA pa bo spet poslana na trg 
za beograjsk i sejem v novembru. 

Poleg teh novosti je iz proiz
vodnje redno prihajal program 
MOJCA v dveh inačicah (VO iil 
VP) z leseno in polyuretansko 
stranica ter garnitu ri KLARA in 
VESNA. 

Intenzivno delamo tudi na pod
ročju izvoznega p rograma. V ta 
namen smo konstrukcijsko spre
menili garnituro VESNA, da smo 
jo prilagodili zahtevam po demon
tažnosti. V takšni obliki bo dana 
v decembru tudi na domači trg, 
za katerega bo VESNA kot pro
aram in ne le garnitura, kaj ti v 
~es tav bo vključeno tudi ležišče, 
ki ga zah teva domači trg. Pripra
vili smo tudi garnituro MILA ter 
konstrukcijsko in funkci jsko 
sp remenjeno garnituro POLONA. 
Poleg široke izbire modelov lah 
ko kupec izbira tudi med velikim 
številom tapetniških blag. 

Ce p a pogledamo, k ako je trli
ščc sprejelo vse te n aše napore, 
ne moremo biti zadovoljni. Poleg 
v -~~1 -naštetih modelov, tržišče v 
p,lavnem še vedno pozna edi~ol<: 
r··ogram MOJCA. Kako naJ SI 
drugače razlagamo dejstvo, da ce-

lotno jugoslovansko tržišče ni 
moglo p okupiti LIDIJE in POLO
NE, za katere so bile izdelane 
samo vzorčne serije, da se ne 
najdejo kupci za programa 
DARJA in DOMEN, ki še vedno 
polnita skladišče gotovih izdel
kov. 

I z katalogov tapetniškega blaga 
tudi lahko ugotovimo, da naše 
m odele oblačimo zvečine v zelo 
kvalitetna blaga, kvalitetnejša 
kot ostali p roizvajalci. Vendar 
tudi ne pomaga veliko. >>Potem so 
pa krive cene«, bi bil mogoč od
govor. Vendar tudi takšen odgo
vor ne ustreza povsem. Podobni 
modeli drugih proizvajalcev z 
enako kvalitetnim blagom so tu
di po cenah približno v is tem 
razredu kot naši. 

Naslednja težava je tudi ažur
nost pri dobavi izdelkov kupcu, 
saj se nemalokrat zgodi, da se na
ročila za istega kup ca večkrat po
novij o, medtem ko naročeno bla
go izdelano čaka v skladišču. Ve
like težave, ki se vežejo na p rej š
njo, je tudi prevoz tapetniških 
izdelkov, saj n i prilagojen za tak
šne proizvode in imamo zaradi 
tega večino reklamacij. 

Naštete t ežave gotovo vplivajo 
na prodajo naših izde lkov oziro
ma na p opolnejšo sliko zanimivo
sti modela za tržišče. Kljub vsem 
naporom Tapetništva za izpolni
tev plana proizvodnje, za r azvi
janje novih modelov, se vedno 
ponavlja ista slika : prodaja je 
pod pričakovanji. Pred takšno 
stojimo tudi tokrat. 

Za nov program PETRA so bi
le na zagrebškem velesejmu da
ne izredno optimistične n ap ovedi, 
vendar se bojim, da se ne bi zgo
dilo tako k ot se je dogajalo. Pri 
dokaj obširnem programu še ve
dno p rodajamo pretežno MOJCO, 
ker jo delamo že sedem let in jo 
vsi poznajo, druge modele pa po
zabimo ponuj at i, ker bi bilo po
trebno ver jetno vložiti več napo
ra, da bi trg seznanili z njimi. 

S. Knap 
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Samoupravna delavska kontrola-inmi 
S samoupravno delavsko kontrolo delavci sami varujejo svoje 

samoupravne pravice in socialistično samoupravljanje. Samo
upravna delavska kontrola je eden pomembnih vzvodov pri 
uresničevanju vladajočega položaja delavskega razreda. Je se
stavni del družbene samozaščite v temeljnih in drugih organi· 
nizacijah združenega dela ter drugih samoupravnih organizaci· 
jah in skupnostih in v celotni družbi. 

Zvezni zbor skupščine SFRJ je ·v letošnjem marcu in aprilu obrav· 
naval gradivo o delovanju samoupravne delavske kontrole, ki ga je 
pripravila posebna komisija za spremljanje izvajanja zakona o zdru
ženem delu. Med drugim je sklenil, naj se prek sredstev javnega ob· 
veščanja v okviru delegatskega sistema seznanijo z gradivom, vsi, 
ki imajo opredeljene pravice, dolžnosti in odgovornosti na področju 
dela samoupravne delavske kontrole. 

Iz zelo zgoščenega gradiva (objavljeno je bilo v Poročevalen SR 
Slovenije) povzemamo le nekaj ugotovitev. 

- V praksi je zanemarjeno ne· 
posredno uresničevanje samou· 
pravne delavske kontrole s strani 
delavcev. 

- Marsikje ni širše družbene 
akcije za uresničevanje ciljev in 
nalog samoupravne delavske kon
trole. 

- V minulem obdobju so bili 
doseženi določeni uspehi, zlasti 
pri preprečevanju posameznih 
negativnih pojavov kot so privati· 
zacija družbenih sredstev, kršitve 
samoupravnih pravic delavcev in 
podobno. 

- V mnogih organizacijah upa
da dejavnost samoupravne delav· 
ske kontrole, veliko pa je organi· 
zacij, kjer sploh še ni začela de
lovati in niso niti začeli ustvarjati 
pogojev za njeno delovanje. 

- Zaostrenih in zapletenih po· 
gojev gospodarjenja tako na not
ranjem kot tudi na mednarod· 
nem področju ne spremlja pove
čana aktivnost samoupravne de
lavske kontrole. Zato se negativni 
pojavi kažejo zlasti v tem, da se 
ne spoštujejo določene obvezno· 
sti, ki so bile prevzete s samou· 
pravnimi sporazumi, niti samou
pravnimi splošnimi akti in odlo
čitve organov upravljanja, zapo
slovanje je večkrat nezakonito, 
družbena sredstva se ne uporab
ljajo racionalno, marsikdaj se 
tudi oškodujejo. 

- Nimamo zadostne konkreti· 
zacije uresničevanja samouprav
ne delavske kontrole, to pa po
vzroč~. enostransko uresničevanje 
oziroma prevzemanje pristojnosti 
drugih organov in teles. 

člani delavske kontrole niso 
dovolj obveščeni o svojih pravi
cah in dolžnostih ter odgovorno· 
stih in pri izpolnjevanju svojih 
funkcij niso dovolj samostojni. 

- Ni dovolj samoiniciative, 
razvita pa je družinskost in izo
gibanje zameri v zvezi s posame
znimi vprašanji. 

- Pri uveljavljanju samoupra· 
vne delavske kontrole imamo 
očitne odpore, ki se največkrat 
kažejo tako, da se ne ustanavlja
jo njeni organi, češ, da ni nega
tivnih pojavov in da delavska 
kontrola nima kaj početi, ker i· 
mamo druge organe upravljanja, 
politične organizacije itd. 

- Do mnogih omenjenih napak 
pri njenem delu ne bi prišlo, ali 
pa bi jih lahko odpravili, če bi 
jo družbeno-politične organizaci
je, zlasti pa sindikat, konkretneje 
podprli. 

* 
Na podlagi teh in drugih ugoto

vitev zvezni zbor ocenjuje: 

-Vse večji je pomen samo· 
upravne delavske kontrole za na· 
daljnji. razvoj samoupravljanja 
in vse večja je potreba po vseh 
oblikah njeneg~. delovanja za pre· 
prečevanje in odpravljanje krši· 
tev samoupravnih pravic delav
cev, družbene lastnine in samo
upravljanja. 

- Potrebno je uveljaviti vlogo 
samoupravne delavske kontrole 
v temeljnih organizacijah, da bi 
mogla prispevati k razvoju sa
moupravne delavske kontrole v 

širših oblikah združevanja dela 
ln sredstev. 

- Za člane organov samoupra
vne delavske kontrole je treba iz
voliti najuglednejše delavce v svo· 
jem okolju, ki naj se z ustrezni
ml dejavnostmi nenehno idejno 
in politično usposabljajo za opra
v?janjc te funkcije. 

-- Potrebno je zagotoviti redno 
in popolno obveščanje delavcev o 
vseh pomembnih delih in sklopih 
organov upravljanja v organiza
cijah združenega dela in v celotni 
družbi, kot je to določeno v za
konu o združenem delu. 

- Delo samoupravne delavske 
kontrole naj bo odkrito in do
stopno vsem delavcem, da bi imel 
vsak delavec vpogled v osebno 
delo in poslovanje v temeljni or
ganizaciji in v drugih oblikah 
združevanja dela in sredstev. 

- Vsi. organi v temeljnih orga
nizacijah združenega dela in dru· 
gih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih morajo nenehno so· 
delovati med seboj in s kontrolno 
nadzornimi ter drugimi ustrezni
mi organi in organizacijami v 
družbenopolitičnih skupnostih. 

- Družbenopolitične organiza
cije, zlasti sindikat, naj s svojo 
dejavnostjo zagotavljajo pogoje 
in nenehno in vsebinsko čim bo· 
gatejše in obveznejše delovanje 
samoupravne delavske kontrole. 

* 
Ob vsem tem smo poskusili u

gotoviti, kako je z delovanjem sa· 
moupravne delavske kontrole v 
naši delovni organizaciji. Poglej· 
mo, kaj so izvedeli člani uredni
škega odbora v razgovorih s 
predsedniki odborov po posamez
nih temeljnih organizacijah! 

Franc AVSEC - predsednik 
odbora SDK TOZD GABER 

Nimam namena odgovarjati na 
zastavljena vprašanja o delu in 
pomenu samoupravne delavske 
kontrole v naši temeljni organiza· 
ciji. Povedal bi le nekaj splošnih 
opažanj, ki so širšega pomena. 

Gospodarske razmere, v kate· 
r ih smo sedaj, zahtevajo od vsa· 
kega posameznika veliko večje 
napore za doseganje zastavljenih 
družbenih ciljev. Golo jadikova
nje in godrnjanje ne bo prispe· 
valo k izpolnitvi zastavljenih na
log. Zagat in težav nas bo rešilo 
le trdo in odgovorno delo brez 
pretiranega poudarjanja in iska· 
nja vseh mogočih pravic, katerih 
velik del si jih pogosto vzamemo 
ali prikrojimo osebnim intere· 
som. 

Vsekakor je vrs ta zadev, kate· 
rih reševanje je izven dosega in 
vpliva t emeljne organizacije. Prav 
do teh smo običajno silno kritič
ni in st rogi razsodniki, medtem 
ko najdemo za lastne napake 
bolj ali manj opravičljiv izgovor. 
Kar poglejmo, kako vsak dan pri· 
haja do nepravilnosti pri izkori· 
ščanju materiala, pri kakovosti 
izdelkov ter malomarnega odno
sa do dragih delovnih sredstev, 
preslabo izkoriščenega delovne
ga časa, skratka, do kršitev de
lovne discipline. 

Več takih primerov je obrav
naval tudi odbor samoupravne 
delavske kontrole bodisi na last
no pobudo ali na pobudo drugih 
organov ali posameznikov. Ugo
tovitve in predloge je posredo· 
val ustreznim samoupravnim or· 
ganom. Vendar je to premalo. 
član samoupravne delavske kon
trole bi moral biti tako rekoč 
vsak član kolektiva s poštenim 
odnosom do dela, do delovnih 
sredstev, do sodelavcev in do 
družbe kot celote. 

želeli ali ne, razmere nas pri· 
tiskajo in se ne menijo za naše 
dosedanje sorazmern::> lagodno 
življenje in obnašanje. Prepri· 
čan sem, da bo v novih gospo
darskih razmerah imela samou
pravna delavska kontrola nepri· 
merno večjo vlogo in odgovor· 
nost pri vseh dogajanjih v kolek
tivu. čas in težji gospodarski po
ložaj nas bosta zresnila, da bomo 
tudi v lastnih vrstah bolj kritič
ni pri ocenjevanju dela vsakega 
člana kolektiva z vsemi posledi
c~mi, ki bodo temu lahko sledile. 

Vinko :tNIDARšlč, predsednik 
odbora SDK v skupnih dejavno
s tih 

Odbor samoupravne delavske 
kontrole v Skupnih dejavnostih 
pri svojem delu ni bil posebno 
uspešen. Obravnaval je le nekaj 
očitnih kršitev delovnih dolžnosti 
in dajal m nenje ob zahtevah de
lavcev za varstvo zakonitos ti. Pri 
izpolnjevanju širših nalog, kot so 
nadzor nad izvajanjem samou
pravnih splošnih aktov, sklepov 
delavce v in organov upravljanja, 
uresničevanje samoupravlj alskih 
funkcij, smotrni uporabi družbe
nih sredstev, čistega dohodka in 
delitvi sredstev za osebne dohod· 
ke in podobno, pa ni imel poseb-
nih uspehov. · 

Nepravilnosti na teh področjih 
morda niti ni bilo, še bolj ver
jetno pa je, da jih odbor zaradi 
premajhne prizadevnosti, pre
majhne strokovne usposobljeno
sti in drugih vzrokov ni poiskal 
in ustrezno ukrepal. Res pa je, 
da od delavcev in zlasti od druž
beno-političnih organizacij, ni do
bival nikakršne pobude. To pa 
lahko pomeni tudi, da je vse v 
naj lepšem redu, mar ne? 
Večja uspešnost odborov samo

upravne delavske kontrole je tes
no povezana predvsem z izbiro 
ustreznih delavcev, ki naj bi to 
funkcijo opravljali. To naj bi bili 
pošteni, delavni mladi ljudje z 
ustreznim znanjem, ki jih nepra
vilnosti bolijo in so se za njih 
odpravljanje pripravljeni boriti, 
ne glede na »zamere« pri vodilnih 
in pri sodelavcih . Stari rek, da 
pes zacvili (ali te celo ugrizne), 
če mu stopiš na rep, še vedno 
drži. Revolucionarnost pa je zna
čilna predvsem za m lade ljudi. 

Starejši morda hitreje spozna· 
varno probleme in najdemo rešit· 
ve zanje, nimamo pa več tistega 
zanosa za njihovo odstranjevanje 
kot pred leti. 

Poleg tega bomo morali spo
znati, da smo upravičeni in dolžni 
uresničevati samoupravno delav
sko kontrolo vsi delavci temelj
nih organizacij oziroma delovne 
skupnosti tudi prek drugih or· 
ganov upravljanja in neposredno. 
Odbor samoupr avne delavske 
kontrole, pa naj bo še tako dober, 
ne more odigrati svoje vloge ,· če 
nima spodbud in podpore vseh 
delavcev-samoupravljalcev. 

Jože šEPEC, predsednik odbo
ra SDK v TOZD PRODAJA 

Odbor samoupravne delavske 
kontrole redno prejema vse za· 
pisnike organov upravljanja, b o
disi od delavskega sveta, pa tudi 
od vseh njegovih organov (svet 
za kadre, svet za osebne dohod
ke, disciplinske komisije itd.). 

Odbor je imel v svoji mandat
ni dobi precej dela, zlasti še za
radi posebnosti poslovanja na 

področju vse Jugoslavije (dislo
cirani objekti, prodajalne, skla
dišča). 

V tem obdobju je obravnaval 
sedem hujših ·prekrškov in neko· 
liko več lažjih kršitev dela. Pri 
hujših kršitvah smo takšne pri· 
mere obravnavali tudi s predstav
niki sindikata. 

Tudi v sedanjem obdobju je v 
obravnavi nekaj kršitev delovnih 
dolžnosti, vendar zaradi velike 
oddaljenosti je postopek zelo 
otežkočen in zato je zelo dolg. 

Samoupravna delavska kontro
la ima sicer podporo in sodeluje 
s sindikatom, česar pa ne b i 
mogli trditi za sodelovanje z mla
dinsko organizacijo in zvezo ko
munistov. 

Od treh članov odbora samo· 
upravne delavske kontrole sta na 
JELK! zaposlena le še dva in še 
od teh je eden razmeroma veliko 
v bolniškem staležu. O delu od
bora smo se pogovarjali s pred
sednikom Borisom RUPARJEM. 

Kako ocenjuješ dosedanje delo 
samoupravne delavske kontrole? 

- Samoupravna delavska kon
trola ne deluje tako kot bi bilo 
potrebno. Področje njenega delo
vanja je obsežno in strokovno za· 
htevno. Zaradi tega se je odbor 
sestal le takrat, ko so bile dane 
kakšne pobude za razreševanje 
problemov. Teh pa v tej mandat· 
ni dobi skoraj ni bilo. Priznati je 
potrebno, da tudi samoiniciative 
v odboru ni bilo. Povem naj še 
to, da je bilo premalo sodelova
nja v okviru Bres ta. 

Ali dobiva odbor kakšne pobu
de za svoje delo? 

- Pobud za delo sploh ni bilo 
niti s s trani družbenopolitičnih 

organizacij v temeljni organiza
ciji niti v delovni organizaciji. 

Marija KOVAčič - predsedni· 
ca odbora SDK v TOZD TAPET
NISTVO. 

V naš i temeljni organizaciji 
imamo odbor samoupravne delav
ske kontrole zgolj na papirju. 
Anketa je pokazala, da le malo 
članov kolektiva ve, kdo so pred
sednik in člani odbora. Premalo 
je, da delavci samo izvolijo člane 
in jim s tem nekako izkažejo za· 
upanje ter zaželijo vse najboljše 
pri opravljanju funkcije, na vse 
ostalo pa povsem pozabijo. 

Verjetno pa nismo edina te
meljna organizacij a, v kateri sa
moupravna delavska kontrola ni 
zaživela. 

S takšnim stanjem seveda ne 
morem biti zadovoljna. Kljub te· 
mu, da mi bo letos pretekel man· 
dat, namreč še zdaj ne vem čisto, 
katere so glavne pravice in obvez
nosti samoupravne delavske kon
trole. Funkcija mi je bila sicer 
zaupana, premalo pa je bilo so
delovanja z drugimi delavci in 
podpore družbeno-političnih orga
nizacij . Mislim, da bi storjene na
pake v prihodnje odpravili tako, 
da bi uvedli ustrezen način za 
usposabljanje članov samouprav
ne delavske kontrole. 

Nekajkrat smo se sicer sestali 
in poskusili z delom na področju 
delitve sredstev za osebne dohod
ke, na vse ostalo pa smo pozabili. 
želim, da bi v prihodnje ob več
jem sodelovanju družbeno-poli
tičnih organizacij in s trokovnih 
služb ter usposabljanjem delo sa
moupravne delavske kontrole le 
zaživelo. 

(Konec na S. strani) 

Ribič na Cerkniškem jezeru (foto Janez Zrnec) 



BRESTOV OBZORNIK 

Obveščanje na Brestu in sindikati 
Pred nedavnim je bil v naši delovni organizaciji razgovor s pred

sednikom odbora za mednarodno dejavnost pri republiškem sindikat
nem svetu Vlajkom Krivokapicem in sekretarjem republiškega od
bora sindikata delavcev gozdarstva in lesarstva tov. Mišičem. 

Pogovarjali smo se o vpraša
njih ekonomskih odnosov s tuji- · 
no, pa tudi o obveščanju. Na raz
govoru so bili predstavniki druž
beno-političnih organizacij na 
Brestu in odgovorni delavci s 
področja gospodarjenja. Kljub 
temu, da je razgovor tekel tudi 
o obveščanju, na sestanku ni bilo 
nobenega predstavnika »sedme 
sile«. 

V tem prispevku . ne namera
vam govoriti o vseh vprašanjih, 
ki smo jih obdelali v razgovoru, 
temveč se bom omejil zgolj na 
obveščanje v našem kolektivu in 
zunaj njega. 

novosti. Dogaja pa se, da na 
oglasnih deskah visijo tudi stara 
obvestila, ki davno niso več sve
ža, kar nedvomno zmanjšuje pre
glednost, obenem pa tudi učinko
vitost sistema obveščanja. Osnov
ne organizacije sindikatov bodo 
morale vplivati na odgovorne de
lavce, da bodo redneje menjavaH 
gradiva na oglasnih deskah. 

Ljubljans•ki dnevnik s Cerkni
škim delegatskim žarometom, ki 
mu je vsakih štirinajst dni na
menjena cela stran. Radio in te
levizija pa v naše kraje tako 
poredko zaideta, da je to komaj 
omembe vredno. 

Kakšno vlogo ima pri tem sin
dikat, najbrž ni težko ugotoviti. 
Kot najbolj množična družbeno
politična organizacija delavcev 
mora vzpodbujati tudi to dejav
nost. žal je bilo doslej na tem 
področju storjenega bolj malo, 
kljub temu pa je obveščanje znot
raj delovne organizacije dokaj 
zadovoljivo. Prizadevati si bomo 
morali, da bo šel kdaj pa kdaj 
glas o naših težavah in uspehih 
tudi v slovenski prostor. F. Mele 

s 

Oktobrska razprodaja naših opuščenih programov je bila menda 
dobro obiskana. Prodajnih rezultatov pa ne poznamo 

Dejstvo je, da mora biti gonilna 
sila na tem področju sindikat kot 
najbolj množična družbeno-poli
t-ična organizacija delavcev, pred
vsem zato, ker je to ena izmed 
njegovih osnovnih nalog. 

Pomemben vir informacij je tu
di Informator, k i je v preteklosti 
izhajal redno vsakih štirinajst 
dni. Zaradi odsotnosti delavke, 
ki ga je pripravljala, pa je pre
nehal izhajati, vendar menim, da 
je to obliko treba ponovno vpe
ljati. 

Najbolj razširjen in priljubljen 
je prav gotovo Brestov obzornik, 
ki izhaja z zavidljivo točnostjo 
polnih štirinajst let. Glede na to, 
da časopis izhaja mesečno, mora 
biti gradivo skrbno izbrano, saj 
v nasprotnem primeru lahko bi
stveno izgubi na kvaliteti. žal 
urednik in uredniški odbor ugo
tavljata, da nekateri sodelavci 
prispevkov ne pošiljajo pravočas
no, ali pa sploh p.e sodelujejo. 
Ta časopis je tudi skoraj edini 
vir informacij o dogajanjili v 
Brestu za širšo javnost. 

Iz drugih lesarskih kolektivov 
Naš samoupravni sistem teme

lji na delegatski osnovi, kar prav 
gotovo ugodno vpliva na prena
šanje informaci i v delovna oko
lja. žal ugotavljamo, da mnogi 
delegati v samoupravnih organih 
svoje vloge ne jemljejo dovolj 
resno. S tem mislim predvsem na 
prenašanje stališč iz svojih okolij 
v samoupravne organe ali organe 
družbeno-političnih organi.zacij in 
nazaj. . 

Druga oblika obveščanja so 
oglasne deske, kjer lahko vsak 
posameznik prebere najvažnejše 

Ugotavljamo, da o aktualnih 
vprašanjih v Brestu, pa tudi v 
občini, dnevno časopisje bolj ma
lo poroča. V zadnjem času je to 
pomanjkljivost deloma odpravil 

Obveščanje v združenem delu in v družbi nasploh je nede
ljiva sestavina samoupravljanja in nujni pogoj kvalificiranega 
samoupravnega odločanja. Zaradi tega in skladno z ustavo, 
zakonom o združenem delu in resolucijo 3. kongresa samo
upravljalcev Jugoslavije si sindikati prizadevamo za hitrejši 
razvoj samoupravnega obveščanja, še posebno odgovornost pa 
imamo za obveščanje v združenem delu. 

* 
Prednostna naloga pri razvijanju takega celovitega sistema 

obveščanja, ki bo izhajal iz potreb in interesov delovnih ljudi, 
je podružbljanje oziroma samoupravno obvladovanje produk
cije in posredovanja vseh podatkov in informacij v združenem 
delu. 

Da bi preprečili odtujevanje, zapiranje in izkrivljanje obve
ščanja in da bi hkrati konkretizirati odgovornost sindikatov 
za razvoj takega obveščanja, ki bo omogočilo učinkovito samo
upravljanje, republiški svet poziva organizacije zveze sindi· 
katov, naj se aktivneje vključijo v prizadevanje za hitrejši 
razmah in obvladovanje obveščanja v združenem delu. 

Iz stallJč RS ZSS o nalogah sindikatov 
pri obvdčanju v združenem delu. 

V ELANU so se zaradi zelo sla
bih delovnih pogojev delavcev pri 
površinski obdelavi smuči odlo
čili za dodelavo intenzivnega pre
zračevanja lakirnic in sušilnic v 
proizvodnji smuči. V obeh lakir
nicah in sušilnicah je bilo na 
novo instaliranega okrog 25.000 
kubičnih metrov odvoda nasiče
nega zraka in ravno toliko davo
da svežega zraka. Iz posebne 
strokovne analize je videti, da se 
na delovnih mestih zdaj zamenja 
nasičeni zrak s svežim okrog pet
najstkrat v eni uri. 

V LIP Bled so zaradi utesnje
nih delovnih prostorov in zasta
rele strojne opreme pričeli z re
konstrukcijo proizvodnje vhod
nih in garažnih vrat. V novi pro
izvodni hali naj bi tekla proiz
vodnja, stare prostore pa naj bi 
izkoristili kot skladišča za poliz
delke in končne izdelke. Na novo 
bodo zgradili tudi kotlovnico s si
losom in sušilnicam, ker dose
danje ne zadostujejo več zahte
vam. Gradnja naj bi tekla v več 
fazah, normalna proizvodnja pa 
naj bi stekla v letu 1984. 

MEBLO si intenzivno prizade
va za razvijanje višjih oblik po
slovnega sodelovanja s tujimi 
državami. Podpisana je že po
godba o ustanovitvi mešanega 
podjetja v Nigeriji, sedaj pa ob
delujejo ponudbo iz Alžira za iz
gradnjo tovarne jogi vzmetnic ter 
iz Maroka za izgradnjo tovarne 
pohištva. Uspešno je tudi poslo· 

Samoupravna delavska kontrola in mi 
(Nadaljevanje s 4. strani) 

Josip BAHUNEK - predsednik 
odbora SDK v TOZD IVERKA. 

O delovanju samoupravne de
lavske kontrole v prejšnjem ča
su ni bilo dosti slišati. Sedanja, 
v kateri tudi sam delujem, pa se 
srečuje z različnimi težavami. Od
bor v naši temeljni organizaciji 
ima v zadnjem času veliko nalog 
in problemov, lahko celo trdim, 
da je trenutno preobremenjen. 

Uspehe bomo videli po rešitvi 
nastalih težav. Tedaj bomo lahko 
ocenili, kako smo opravljali svoje 
naloge. 

Odbor dobiva pobude za svoje 
delo od kadrovske službe. Ce ho
čemo, da bo delovanje v prihod
nje še uspešnejše, si moramo za
gotoviti sodelovanje z vodilnimi 
in z družbeno-političnimi organi
zacijami v temeljni organizaciji. 

Predsednik odbora SDK je bil 
v času ankete odsoten, zato sem 
za razgovor izbrala tovariša Vik
torja 2:NIDARSICA - predsedni
ka konference sindikatov TOZD 
POHISTVO. 

Na zastavljena vprašanja je od
govoril: 

»Ce gledamo na preteklo ob
dobje, lahko ocenjujemo delo de
lavske kontrole kot uspešno, če
prav glede na potrebe ne more
mo biti povsem zadovoljni. Glav
ni vzrok za slabše delo je nezain
teresiranost članov odbora, pa 
tudi družbeno-političnih organiza
cij, ki ne dajejo dovolj predlogov 
oziroma nalog, čeprav jih je ve
liko. Kljub temu pa bi morala 
biti delavska kontrola bolj priza
devna, saj že pravilnik določa 
njene naloge. 

Da bi bolje opravljala svoje na
loge, bi bilo potrebno storiti na
slednje: 

l. Odbor delavske kontrole na 
čelu s predsednikom bi moral 
bolj spremljati delo samouprav
nih organov, pa tudi političnih 
organizacij. 

2. Morali bi najti večjo poveza
vo s predsedniki osnovnih orga
nizacij sindikata samoupravnih 
organov. 

3. Upoštevati oziroma preverja
ti bi morali pripombe samih de
lavcev. 

Ce bi vse te predloge oziroma 
pripombe upoštevala, bi bilo delo 
bolj uspešno in marsikatera ne
pravilnost bi bila odpravljena. 

Delavci sami pa bi imeli večje 
zaupanje v delo delavske kontro
le in tudi samoupravnih organov. 

Janez GODEJSA- predsednik 
SDK v TOZD MASIVA. 

V tem mandatnem obdobju je 
samoupravna delavska kontrola 
malo naredila, odbor pred nami 
pa je nadzoroval bolniški stalež. 
Mislim, da je za nedelavnost od
bora največji vzrok premajhna 
zainteresiranost na splošno vseh 
zaposlenih v temeljni organiza
ciji. Poleg tega so težave zaradi 
že tako številnih sestankov zara
di zapuščanja delovnega mesta še 
toliko večje. 

Odbor delavske kontrole ne do
biva nobenih napotkov za svoje 
delo, dobiva le vabila za sodelo
vanje v ostalih organih samou
pravljanja. 

Za večji uspeh dela samouprav
ne delavske kontrole je važna 
predvsem zainteresiranost članov 
odbora, zato je potrebno posvetiti 
večjo pozornost pri izbiri kandi
datov za odbor. Potreben bi bil 
seminar s temo samoupravna de
lavska kontrola, ker le tako bi 
bolj oživelo sodelovanje s službo 
družbenega knjigovodstva oziro
ma samo delovanje odbora v 
temeljni organizaciji. 

vanje firme Meblo Italiana, ki 
je bila nekaj časa v težavah. 

V STOLU posvečajo dokajšnjo 
skrb razvijanju inovacijske deja
vnosti. V obdobju 1976-1980 je 
bilo prijavljenih 70 tehnoloških 
izboljšav in koristnih predlogov, 
od katerih je bilo 62 realiziranih. 
Poprečna odškodnina oziroma na
grada je znašala 9,4 odstotka od 
dosežene gospodarske koristi. Da 
bi to dejavnost še bolj razmah
nili, so se odločili povišati nagra
do na 15 odstotkov od gospodar
ske koristi, predvsem pa še bolj 
spodbujati inovatorje k njihovem 
delu. 

N~davno je ~PLES ob prisot
nost! predstavmkov Slovenijalesa 
podpisal pogodbo za izvoz 5000 
pohištvenih garnitur v Libijo. 
Vrednost pogodbe znaša 1.300.000 
ameriških dolarjev. V Alplesu 
ocenjujejo, da s svojim progra
mom pohištva zadovoljujejo oku
se libijskega potrošnika, zato pri
čakujejo še večja izvozna naro
čila. 

V okviru SOZD Slovenijales so 
pripravi_li strokovni predlog za 
ustanovitev delovne organizacije 
Interna banka in delovile organi
zacije Marketing, ki naj bi s svo
jo dej~vnostjo v mnogočem pri
spevah k doseganju zastavljenih 
poslovnih ciljev. Delovna zasnova 
~lednje _Predv~deva naslednje de
Javno~ ti: r~1skavo marketinga, 
razvoJ prOizvodov stanovanjske 
opreme, razvoj stavbnega pohiš
tva, projektiranje lesarske tehno
logije i!!_kon~trukci)e strojev ter 
kom'!J-DlCITanJe s trziščem in jav
nostJO. 

• NOVOLESOVA tovarna kopalni
ske opreme s svojim proizvodnim 
programom počasi prodira tudi 
na tuji trg. Kopalniška opremo bo· 
do novembra pokazali na razstavi 
jugoslovanske pohištvene indu
strij~ v Mos.~vi, stalno pa so pri
sotru s SVOJrm programom tudi 
na razstavi v Minsku. Novoles, ki 

1 ..... 

se je že močno uveljavil v tujini 
z gugalniki in drugimi proizvodi 
lesne galanterije, hoče na tuje 
prodreti tudi s kopalniška opre· 
mo. 

LIK Kočevje bo do konca leta 
izvozil več kot so načrtovali. V 
Liku bo 840 delavcev letos petino 
celotnega prihodka 850 milijonov 
dinarjev zaslužilo v tujini. Deset
odstotno letno rast bodo presegli, 
vendar IS-odstotnega povečanja 
verjetno ne bo, ker so začasno 
morali odložiti poŠel s Svedsko. 
Glavnino Likovega izvoza pred
stavljajo stoli v kolonialnem sti
lu, predvsem v Združene države 
Amerike. 

LESNINA si že več kot dvajset 
let prizadeva, da poleg osnovne 
notranjetrgovinske dejavnosti ra
zvija tudi trajen izvoz končnih 
lesnih izdelkov. Pri tem je treba 
posebej omeniti njene uspehe v 
ZDA, na Bližnejm vzhodu in v 
Zahodni Nemčiji, uveljavlja se tu
di v drugih deželah Zahodne Ev
rope, v načrtu pa je močnejši 
prodor na sovjetsko tržišče. Les
nina bo letos prodala v vseh svo
jih 14 proizvajalnih in trgovskih 
temeljnih organizacijah za 13 mi
lijard dinarjev izdelkov in blaga, 
od tega bo izvozila v vrednosti za 
več kot 2 milijardi skoraj v celoti 
na konvertibilna tržišča. 

V JAVORJU so že lani izdelali 
investicijski načrt za izgradnjo 
tovarne opažnih plošč v njeni te
meljni organizaciji Oles. Načrt je 
bil izdelan na osnovi tržnih po
treb, zahteve po povečani stopnji 
finalizacije proizvodnje, posebno 
pa še zaradi nujnosti večjega iz
voza. Načrtovana zmogljivost no
ve tovarne je 8.000 kubičnih met
rov opažnih plošč letno, kar se 
ujema tudi z zmoglj ivostjo izbra· 
ne strojne opreme. Predvidena 
vrednost naložbe v osnovna sred
stva znaša 59,7 miljonov dinar
jev, s poskusno proizvodnjo pa 
naj bi pričeli že v začetku pri
hodnjega leta. 

Ikestova zobna ambulanta že mesec dni uspešno dela 
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Z ivl jen je samo nareku je • • • 
PREDLAGANE NOVOSTI V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH 

(Nadaljevanje iz prejšnje š tevilke) 

RAZPOREJANJE DELAVCEV 

V javni razpravi se je izobliko
vale mnenje, \ki poudarja potrebo 
po preprostejšem, zlasti pa hit
rejšem postopku pri začasnem 
razporejanju delavcev k drugim 
nalogam v temeljni organizaciji 
a li v drugo temeljno organizacijo. 
Sam postopek prek samouprav
nih organov, zlasti pa trideset
dnevni pritožbeni rok onemogo
čata hitro razporejanje delavcev. 

Javna razprava je tudi prispe
vala različne predloge o pojmu 
in trajanju začasne r azporeditve. 
Začasno prerazporeditev delav
cev je treba ločiti od odrejanja 
oziroma določanja njihovih nalog 
v okviru delokroga oziroma nji
h ove sposobnosti (dnevne razpo
reditve delavcev)_ 

O razporeditvah delavcev iz ene 
temeljne organizacije v drugo ve
čina predlaga, da ta doba ne bi 
smela trajati več kot eno leto in 
da obe temeljni organizaciji pre
dvidita primere in pogoje za 
takšne razporeditve. Različna so 
mnenja o sklepanju delovnega 
razmerja v drugi temeljni orga
nizaciji, prevladuje p a stališče, 
da delavec mora skleniti delovno 
razmerje za določen čas z delavci 
v drugi temeljni organizaciji. 

V spremembah zakona naj bi 
bila tudi zaveza organizacijam 
združenega dela da v samouprav
nih aktih uredijo vse pravice in 
obveznosti delavcev, ki jih poši
ljajo na delo v tujino. 

Pri razporejanju delavcev iz 
enega kraja v drugega ni jasno 
zakonsko določilo o bistvenem 
poslabšanju življenjskih pogojev 
delavca. V 46. členu naj ne bi bila 
več obvezna glede možnosti raz
poreditve delavca iz enega kraja 
v drugega oba pogoja, pač pa le 
alternativna. V istem členu bi bilo 
potrebno dodati določilo o odda
ljenosti oziroma, kaj pomeni »iz 
kraja v kraj«. 

Zakon naj bi vseboval tudi do
ločilo o viških delovne sile ter 
možnost, da se v teh primerih 
pn:k skupnosti za zaposlovanje 
delavcu ponudi dela v drugi orga
nizaciji. 

RAZPOREDITEV 
DELOVNEGA CASA 

V javni razpravi se je izobliko
vale stališče, ki terja poprečno iz
ravnavo delovnih ur v določenem 
časovnem obdobju (trimesečne, 
polletne oziroma letne kvote). 

Zakon naj bi dokončno opredelil 
dežurstvo, stalna pripravljenost 
ter pravice in dolžnosti delavcev, 
ki opravljajo delo v teh p ogojih. 
Omejitev nadurnega dela na 12 ur 
na teden se v praksi večkrat krši 
in bi s sprostitvijo določila o se
zonski izravnavi delovnega časa 
t udi na drugih področjih dela 
omejili nadurno delo. 

Zakon naj bi dokončno opredelil 
primere, kdaj je dopustno uvesti 
nadurno delo. 

LETNI DOPUST 

Javna razprava je s š tevilnimi 
argumenti zavrnila možnost za 
izrabo letrtega dopusta v nasled
njem koledarskem letu, kar je 
sicer skladno z mednarodno kon
vencijo m ožno in sicer za ostanek 
letnega dopusta nad 12 delovnih 
dni. Namen dopusta je letni od
dih, zato naj ga delavec izrabi v 
tekočem letu. Vedno pa še ostaja 
u smeritev, da se dopust deli n a 
poletni in zimski čas. 
Največ nejasnosti je pri raču

nanju dopustov, zato številni pre
dlogi zahtevajo računanje dopu
sta v okviru petdnevnega delov
nega tedna_ Nekateri tudi predla
gajo odpravo določila o soboti 
kot delovnem dnevu, ker se je z 
uvedb o 42-urnega delovnega ted
na teden sk rajšal na pet delovnih 
dni. 

V j avni razpravi so se izobliko
vala tudi mnenja, da določila o 
dodatnem dopustu za starost in 
invalidnost in o pravici do let
nega dopusta za delavce, ki za
čnejo delati med letom, niso naj
bolj jasna. Zakon naj tudi določi, 
kateri invalidi imajo pravico do 
podaljšanega dopusta do pet de
lovnih dni. 

ODSOTNOST 
S PRAVICO NADOMESTILA 

Zakon naj bi določil primere 
in pogoje, kdaj so delavci lahko 
odsotni do 7 delovnih dni s pra
vico do nadomestila osebnega 
dohodka. 

V razpr avi pa je bilo prispeva
nih tudi precej predlogov za po
daljšanje te odsotnosti na največ 
IS delovnih dni. Za posamezne 
primere kot je na primer sode
lovanje na mladinskih delovnih 
akcijah, ali tekmovanja vrhun
skih športnikov, naj bi zakon iz
redno odsotnost posebej dopu
ščal. 

PRAVICA DO 
PORODNISKEGA DOPUSTA 

Proučili naj bi možnost, da bi 
delavke - matere, ki zaporedo
ma rodijo dva, tri ali več otrok, 
prekinile delovno razmerje za do
ločeno dobo, po preteku te dobe 
pa b i imele možnost (prednost) 
za ponovno zaposlitev v organiza
ciji združenega dela. 

V razpravi je bilo predlagano 
tudi naslednje: 

- delavec - samohranilec, ki 
ima otroka s tarega do 7 let, naj 
bi bil razporejen na nočno delo 
le z njegovim privoljenjem; 

- delavec - oče otroka ima 
enake pravice iz varstva materin
s tva kot delavka - mati (razen 
izrabe predporodniškega dopu
sta), če mati umre ali zapusti 
otroka, ali če je na podlagi izvida 
pristojne zdravstvene organizaci
je mati trajno oziroma začasno 
nesposobna za samostojno živ
ljenje. 

VARSTVO INVALIDOV 

Samoupravne interesne skup
nosti in drugi za to pristojni or
gani organizacijam združenega 
dela premalo pomagajo na tem 
področju. Možnosti za zaposlova
nje inva lidov so premajhne. 

Določilo ,da je delovna organi
zacija invalidom dolžna zagoto
viti zaposlitev, naj bi se preobli
kovalo tako, da bi zdravi delavci 
morali prevzeti druga dela in s 
tem dati možnost za zaposlitev 
invalidni osebL Invalidi naj bi 
imeli tudi možnost za sklenitev 
delovnega razmerja brez oglasa. 

VARSTVO 
STAREJSIH OSEB 

Načela o varstvu s tarejših de
lavcev, zlasti pa o možnosti za 
razporeditev na lažja dela, s tem 
da delavec obdrži prejšnji osebni 
dohodek, so na splošno že opre
deljena v samoupravnih splošnih 
aktih organizacij združenega de
la. Predlagano je, da zakon n e bi 
smel določati starostne meje, ker 
se lahko delovna iztrošenost pri 
nekaterih poklicih pojavi prej. 
To bi morale ugotavljati posebej 
za to imenovane komisije v sode
lovanju s pristojnim zdravstve
nim zavodom. 

DISCIPLINSKA 
ODGOVORNOST 

Stališča o disciplinskem p ostop
ku so si dokaj enotna in opozar
jajo na dolgotrajnost postopkov, 
v nekaterih p rimerih pa tudi na 
njihovo formalnost. Med pobuda
mi in p redlogi za uvedbo disci
plinskega postopka naj n e bo raz-

like in naj ima pravico do pred
loga tudi delavec. 

Zakon o delovnih razmerjih 
naj zaostri odgovornost delavcev 
in določi tudi primere hujšil1 
kršitev delovne discipline, kjer 
ne bi smeli izreči pogojnega 
ukrepa. 

Glede na to, da je disciplinski 
postopek precej drag, nekateri 
predlagajo, da bi pri lažjih kršit
vah delovnih obveznosti omogo
čili delo komisije v ožjem sesta
vu. 

Postavljeno je bilo tudi vpraša
nje, ali je disciplinska komisija 
upravičena izreči ukrep preneha
nja delovnega razmerja individu
alnemu poslovodnemu organu, 
ker je za imenovanje in razreši
tev teh delavcev pristojen delav
ski svet_ 

Glede reševanja primerov sa
movoljne zapustitve dela je p red
lagano, da bi uporabljali določbo 
iz zakona o medsebojnih delovnih 
razmerjih. Ugotovitveni sklep o 
takšnih primerih naj bi nadome
stil p os topek disciplinske komi
sije . 

ODSKODNINSKA 
ODGOVORNOST 

Stevilni predlogi iz javne raz
prave podpirajo usmeritev, da se 
odškodninski postopek na prvi 
stopnji izvede v temeljni orga 
nizaciji. Tako bi škodo in oko
liščine, v kater i je nastala, in kdo 
jo je povzročil, ugotavljali v te
meljni organizaciji, če pa delavec 
ali delovna organizacija ne bi ho
tela poravnati odškodnine, bi 
sprožili spor na sodišču. Predla
gano je tudi, naj zakon določi 
zgornjo mejo zneska za odmero 
odškodnine. 

Pavšalna odškodnina je v sa
moupravnih aktih različno opre
deljena, čeprav zakon o delovnih 
razmerjih te določbe ne zajema. 
Ta različna opredelitev zahteva 
opredeli tev v zakonu. Eden od 
ra~logov za uvedbo pavšalne od
škodnine .ie tudi sedanje zakon
skO' določilo o denarni kazni, ki 
v praksi ni zaživelo. Stevilni so 
predlogi za zvišanje denarne kaz
ni od 10 na 20 odstotkov vred
nosti. 

PRENEHANJE 
DE LOVNEGA RAZMERJA 

Na tem področju je razprava 
opozorila na vprašanja samovolj
ne zapustitve dela in prenehanje 
delovnega razmerja ob izpolnitvi 
pogojev za polno osebno pokQjni
no. V zvezi s samovoljno zapu
stit vijo dela so potrebna bolj na
tančna napotila, zlasti v zvezi z 
dokončnostjo odločbe disciplin
ske komisije, na katero je po se
danjem zakonu vezano tudi pre
n ehanje delovnega razmerja. Ne 
glede na to, kako bo določbo o 
samovoljni prekinitvi dela urejal 
zakon, pa številni predlogi zahte
vajo, da b i delavcem prenehalo 
delovno razmerje z dnem, ko so 
samovoljno zapustili delo. 

Pri p renehanju delovneg~. raz
m erja v primeru, če delavec noče 
opravljati del oziroma nalog, ki 
so mu ponujene in ki ustrezajo 
njegovi s trokovni izobrazbi in 
drugim z delom pridobljenim de
lovnim zmožnostim oziroma, če 
se noče dokvalificirati ali prekva
lificirati na druga ustrezna dela, 
sodna praksa zahteva za delavca. 
ki se noče ravnati po dokončni 
odločbi, še uvedbo disciplinskega 
postopka. Delovno razmerje naj 
bi takim delavcem preneh a lo že 
po samem zakonu. 
Različna mnenja so se izobliko

vala v razpravi v zvezi z nada
ljevanjem delovnega razmerja de
lavcev, ki po zakonu izpolnijo po
goje za polno osebno pokojnino. 
Eni so mnenja, da ostane seda
nja zakonska u reditev, drugi pa 
m enijo, da takim delavcem pre
neha delovno razmerje_ 

A. Perčič 

BRESTOV OBZORNIK 

Delo naše špedicije na železniški postaji Rakek 

Parada izgubljenega časa 
Načrtovanje oziroma planira

nje, ki se je že vsepovsod udo
mačilo, je lepa in kori·stna reč, 
če je realno in če so naša pri
čakovanja podprta tudi z mož
nostmi, ne samo z željami_ Pla
nirana proizvodnja, planirana 
prodaja, planirani prihodek_ Na
črtujemo, kaj bomo počeli po 
službi, čez vikend, kako bomo 
preživeli dopust in tako naprej. 
Skratka, naša potrošniška druž
ba je vsa v znamenju takega ali 
drugačnega planiranja. 
Načrtovanja se nam posrečijo 

ali pa tudi ne, kar za visi od mno
go stvari. 

Imamo pa, žal, tudi planiranja, 
za katera že v začetku vemo, da 
iz takšnega testa ne bo kruha, 
pa jih le moramo opraviti v za
dovoljstvo nekega birokratskega 
mehanizma. Tudi to se (še) doga
ja na Brestu, točneje, na njego
vih Skupnih dejavnostih. 

Kot že rečeno, delam načrte, 
kai bom počel popoldne ali na
slednjega dne, v 9lužbi ali doma, 
kar je v redu. Toda neki biro
krat na Brestu zahteva od m e
ne, naj povem v ·pisni obliki, kaj 
bom počel, denimo, 10. decem
bra letos_ Pa povem naj še, ko
liko od tega dne bom porabil 
za telefoniranje, koliko za po
govore s •kupci, koliko za poslov
ne posle, koliko in kako za sti
ke s temeljnimi organizacijami, 
kolioko časa za kalkulacije in ta
ko naprej . V odstotkih porablje
nega časa naj razčlenim svoj de
lovni čas za tri mesece vnaprej. 
Kot da bo življenje res teklo v 
takih tirnicah, s čimer sicer za-

nikamo njegovo dinamičnost, zla
sti v pogojih sedanjega gospo
darjenja v prodajni službi_ 

Upam, da bo bralec p am etno 
razsodil, v kakšne nesmisle se 
spuščamo v želji, da bi živeli in 
delali samo in edino plansko. 
Cernu in komu to služi? Morda 
nekemu zdolgočasenemu birokra
tu za igračkanje s številkami, ki 
so same sebi namen? 

Prosim, naj mi odgovorni z 
argumenti pojasni, kakšen prak
tičen pomen ima takšno pisanje, 
ki je pravzaprav izmišljene in 
zlagano, samo da bi zadovoljilo 
formalno povpraševanje. Slišal 
sem, naj bi to zahtevale naše 
temeljne organizacije, češ, da ta
ko laže opravičujemo s troške za 
svobodno menjavo dela. 

Sam zase mislim, da po te
meljnih organizacijah le niso ta
ko naivni, da bi verjeli našim 
pravljicam o napisanih tromeseč
nih pianih dela. 

V času stabilizacije in pospe
šenih prizadevanj za povečan iz
voz bi Brest pač lahko prenehal 
s takimi neumnostmi, ki so v 
ustni obliki že večkrat doživele 
obsodbo, pa se to prizadetih, kot 
kaže, nič ne prime. Slejkoprej 
je zame obvezujoč le plan .dolo
čenega obsega prodaje in je te
mu cilju podrejeno vse drugo. 
V takih prizadevanjih zmanjkuje 
časa, pa tudi volje, da bi se uk
varjal z nesmiselnimi rečmi, ki 
so brez haska. Zato osebno ob
sojam takšno neproduktivno de
lo in pričakujem, da bo odprav-
ljeno. l. Lavrenčič 

Osnovne organizacije morajo posvetiti večjo pozornost ure
janju statusa delavcev, ki delajo na področju obveščanja, in 
zagotavljanju primernih delovnih pogojev za delavce in službe 
na področju obveščanja. 

Ob tem, ko je treba opredeliti odgovornost organizatorjev 
obveščanja (služb za obveščanje), je treba zaostrlti tudi odgo
vornost strokovnih in poslovodnih delavcev, ki še vse prepo
gosto kršijo izpolnjevanje dolžnosti rednega obveščanja. Orga
nizacije in organi zveze sindikatov bodo odločno proti takim 
odstopanjem. 

K večjemu pretoku informacij naj pripomore tudi konkretna 
opredelitev dolžnosti vseh udeležencev v procesu medsebojnega 
obveščanja. Tako kot poslovodni organi in strokovne službe, 
naj tudi samoupravni organi in družbenopolitične organizacije 
določijo zadolžene :z;a stalno in sprotno posredovanje informacij 
o svojem delu. Organizacije zveze sindikatov naj bodo pri tem 
za zgled_ 

* 
Nedeljivost obveščanja in samoupravljanja zahteva tudi pri

merno organizirane in povezane službe za samoupravljanje in 
obveščanje. Zlasti v organizacijah združenega dela z večjim 
številom delavcev, z več tozdi ali delovnimi organiZacijami 
priporočamo ustanavljanje centrov za samoupravljanje in ob
veščanje, ki naj bodo organizacijsko razvrščeni čim višje, tako 
da bo zagotovljena njihova čim večja odgovornost samouprav· 
nim organom_ 

* 
Osnovne organizacije zveze sindikatov naj se zavzemajo za 

stalno, pravočasno in vnaprejšnje obveščanje, ki bo omogočalo 
uresničevanje celovitega družbenoekonomskega položaja de
lavcev v organizaciji združenega dela in družbi nasploh. 

Pri opredeljevanju vsebine obveščanja je treba v pravilnikih 
in vsebinskih zasnovah sredstev obveščanja v vsakem okolju 
posebej določiti odgovornost strokovnih in poslovodnib delav
cev za posredovanje ustreznih informacij in način posredova
nja njunih vsebin. 

Iz stališč RS ZSS o nalogah sindikatov 
prt obvučanju v združenem delu. 
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Ob posvetih na Kožljeku leta 1941 
ščevalno akcijo. Po spopadu s četo 
na Zavrhu in zapori na črti Krim
ček-šop-Sleme so Italijani začel i 
v treh kolonah prodirati na planot<>, 
požgali iz.praznjeni partizanski tabor 
pod Slemenom, nekaj hiš na ,Pikov
niku, v Beču, na Pristavi, v Kožlje
ku in Padežu. Tretji bataljon se je 
medtem umaknil v Otave ter po 
manjšem spopadu s sov.ražnikovo 
patruljo na Goro in v okoliške vasi. 

KRATEK OPIS PRIPRAV NA MNOžičNO VSTAJO IN NA OBLIKOVANJE 
OSVOBOJENEGA OZEMLJA NA NOTRANJSKEM POZIMI 1941-1942 

(Nadaljevanje in konec) 

Bebler je prišel na Kožljek v zo
četku decembra 1941 in prinesel 
načrt glavnega poveljstva, ki ga v 
splošnih obrisih poznamo. Predvi
deval je, naj se nastajajoča parti
zanska enota na Kožljeku oblikuje 
v bataljon; njegov komandant naj 
bi postal Aleš Bebler, politkomisar 
pa France Popit. Poleg bataljona so 
nameravali ustanoviti tudi udarno 
smučarsko čet.Q , ki bi bi la zelo gib
ljiva in dobro oborožena, njena 
glavna naloga pa bi bilo nadzoro
vanje kasnejšega osvobojenega 
ozemlja. Vodil bi jo Bračič, njen 
politkomisar pa bi bil Pirjevec. 

Načrt je upošteval, da so zamet
ki ljudske oblasti na prihodnjem 
osvobojenem ozemlju ustvarjeni s 
terenskimi odbori osvobodilne fron
te, ki so v zgodnji jeseni nastali 
na Blokah in v Menišiji. Predvidena 
je bila tudi ustanovitev narodne 
zaščite , sestavnega dela partizan
ske vojske. za zavarovanje l judstva 
pred okupatorjem, z nalogami, ki 
jih je predvideval sklep izvršnega 
odbora osvobodi lne fronte o usta
novitvi narodne zaščite (17. oktobra 
1941): na osvobojenem ozemlju naj 
bi narodna zaščita sodelovala pri 
varovanju vstopov na osvobojeno 
ozemlje ln opravljala redarsko služ
bo. 

Po Beblerjevem prihodu so se 
že sicer razgibana politične pri
prave na množično vstajo nadalje
vale. Zlasti sta bili pomembni dve 
posvetovanj!, ki sta bili decembra 
1941 na Kožljeku. Prvo je ·bi lo vse
kakor pred božičem. na njem pa so 
bili predvsem predstavniki osvobo
dilne fronte. Na sestanku so usta
novili odbor narodne zaščite za 
Notranjsko. Njegovi člani so bili 
Stanko Lenarčič (Nova vas) , Izidor 
Horvat (Sv. Duh) in Alojz Zakrajšek 
(Ravnik) . Za komandanta narodne 
zaščite je bil imenovan Lado švi
gelj, postavljeni pa so bili tudi sek
torski komandanti: za cajnarski ·sek· 
tor Franc Rudolf (Cajnarji). za pre
del okrog Mokrca Jože Avsec (Rob), 
za Bloška planoto Lojze Krajc (Rav
nik). 

Nedvomno je bilo važnejše dru
go posvetovanje, ki je bilo v Kraj· 
čevi hiši na Kožljeku, pri Nandetu 
Komacu. in sicer na božični dan ali 
pa na silvestrovo 1941.leta. Več 
elementov govori, da je bilo po-

(Nadal jevanje iz prejšnje števi lke) 

Jezero je bilo nemirno, in torej 
smo se počasi na Otok vozili. Tam 
je bilo precej opravka in ko smo 
se od tam odpravljali, bil je že 
trden mrak. 

V tem, ko sva s Tel ičem bila pri 
opravku, krepčal se je Vrag pri 
znancih. Takrat že ni več dosti je
del, le še žganje ga je vzdrževalo. 
Ko smo šli proti bregu in čolnu, 
hodil je mož kaj težko, sopel je 
hudo in oči so se mu v resnici v 
temi svetila-. 

Ko pridemo do vode, ustavi me 
Telič i n nagovarja, da bi ostali čez 
noč na Otoku. Megla je stala hri
bom do podnožja, · sapa sicer ni 
bila huda, ali vendar voda nemirna 
in dolgi valovi so se delali , da je 

svetovanje na božični dan: Cene 
Bavec se spominja, da je poskrbel 
za zavarovanje -konference, ki je 
bila okrog 20. ali 25. decembra; 
oboleli Aleš Bebler je 23. decembra 
od Potočimovih iz Markovca, kjer 
se je pred kožlješkim posvetova
njem sestal s Popitom, .poslal Ani· 
co Mohar-Smiijko v Ljubljano po 
vojaške karte; tud i France Popit 
se spominja, da je -bilo posvetova
nje na enega izmed omenjenitJ da
tumov. 

Na sestanku so govorili o voja
ških in političnih pripravah na mno
ž i čno vstajo, zato so se ga udele
žili predstavniki partizanske vojske 
ter funkcionarj i komunistične par
tije in OF. Vodil jo je France Popit 
(prvotno bi morala biti prisotna tu
di Franc Leskošek in Aleš Bebler). 
med udeleženci pa so bili Janez 
Hribar, Mi~ko Bračič, Ignac Voljč
Fric, Stane Semič-Da ki. Tone Vid
mar-Luka, Dušan Pi rjevec-Ahac, Jože 
Pirc, Lojze Bukovac. Tone Zalar
lan in drugi, med nj imi morda Ma· 
tija Knap, Ludvik Lovko in Alojz 
Rože]. 

Rezultati pričajo , da je bilo po· 
svetovanje neposredna operativna 
priprava na načrtovano množično 
vstajo : skl enil i so, da je t reba čim
prej organizaci jsko utrditi novi ba· 
taljen in okrepiti enote narodne za
ščite , na teren so poslali ekipe iz 
vojaških in političnih delavcev, ki 
naj bi .pripravljale ljudi na vstajo. 
Ustanovljen je bil štab za izvedbo 
akci j , ter odbor osvobodi lne f ronte 
za osvobojeno ozemlje, ki naj bi 
prevzel oblast na osvobojenem 
ozemlju. Ustanovljeno je bi lo tud i 
ljudsko sodišče . 

Osvobojeno ozemlje naj bi se· 
galo od Golega do Lužarjev, zaje
malo naj bi celotne Bloke. Njegova 
vzhodna meja naj bi bila nekje po 
Lužarjevem bregu, Robu in Osovni
ku do Mokrca. Ignac V.Q ijč-Fric je 
zato dobil nalogo, da se poveže s 
partijo in osvobodilno fronto na 
Velik<>laškem, kar je storil januarja 
1942. leta. 

Kdaj je prišel na Kožljek Miloš 
Zidanšek-Zdrav.ko, ni natanko ugo
tovljeno. Aleš Bebler si je namreč 
konec leta zastrupil nogo in se je 
moral vrniti v Ljubljano, Zidanšek 
pa ga je 'J)ri šel zamenjat. Po eni 
izmed inačic naj bi bil na Kožljeku 
že okoli 20. -decembra in naj bi se 
udeležil drugega posvetovanja, •Na-
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bilo videti, kakor bi se vse jezero 
do dna zibalo. 

Vrag je bil prvi v čolnu in s hri· 
pavim glasom nama veli vstopit i. 
Telič mi še pošepeta, da ne ho
diti , ali Vragu sem rajši zaupal, ka
kor da bi bil popustil. Stopim v 
čoln in Telič za menoj. Odrinemo 
in Telič vzdihne: Bog nas varuj! 

Do Tresenca in še malo dalje je 
še šlo, ali potem nas je zadela 
sapa od Obrha doli in nas rinila 
proti Leviščem in proti sredi. Tema 
se je stisnila, da smo komaj eden 
drugega videli. Molčali smo; slišalo 
se je samo sopenje Vragovo pa 
škripanje vesla, v kater"!ga se je 
mož z vso močjo upiral. 
Večkrat se mi je zdelo, kakor bi 

bili nasprotni valovi se čolna po-

rodno-osvobodilna vojna na Sloven
skem 1941-1945• .pa navaja, da je· 
prišel v Menišijo 7. januarja s Pir
jevcem (<Str. 218). Novejša razisko
vanja kažejo (France · Filipič, ustni 
vir). da je bi l Zidanšek okrog 1 O. 
decembra odpoklican s štajerskega, 
vendar je ostal v Ljubljani do no
vega leta 1942, ko se je odpravil 
na Kožljek. V Begunje sta ga šla 
počakat Ai<ljz Popek-Vandek in To
ne Bavec-Cene. 

V tem času se je taborišče na 
Kožljeku preimenovalo v 3. bataljon 
Ljube šercerja. Njegov komandant 
je postal Zidanšek, namestnik ko
mandanta Mirko Bračič, politkomi
sar pa Dušan Pirjevec-Ahac. Po raz
delitvi v čete i n izoblikovanju •po
veljniškega kadra je začel bataljon 
uresničevati naloge, ki so bile spre
jete na drugem kožlješkem posve
tovanju. 

Sredi januarja je v izjemno težav
nih vremens·kih razmerah (čez me
ter snega, - 15 do - 25° C) ustva
ril osvobojeno ozemlje, ki je zaje
malo naslednje vasi in zaselke: Kož
ljek, Strnišče, Zibovnik, Otave, Kr
žišče , Pikovnik, 2:upeno, Koščake, 
Kresnice, Hruškarje, Hribljane, Soro, 
Reparje, Cajnarje, Kremenec, Slu
govo, Milanovo, P<>nikve, Gošič, 
Mahnete, Podslivnico, Otonico in 
Topol. Na pol osvobojena so bile 
Begunje nad Cerknice, saj so jih 
Italijani iz bližnje postojanke v Cerk
nici pogosto nadz<Jrovall. Podobno 
je bi lo z Rakitniško planoto. 

čete šercerjevega bataljona so 
ob sodelovanju narodne zaščite bra
nila dostope na osvobojeno ozem
lje na odsekih Pok'Ojlšče-Rakitna 
-Cajnaji z zasedami in patruljami. 
Osvobojeno ozemlje 'je bataljon dr
žal v rokah osem dni. V vaseh , če
prav ·ne vseh, so p revzeli oblast 
terenski odbori osvobodilne fronte. 
Partizanska baza je vendarle ostala 
v taborišču na Kožljeku in se ni 
premaknila v naselja. 

Italijani so kmalu izvedeli za pr i
sotnost in dejavnost večje parti
zanske enote. Z nenehnim patrulji
ranjem so skušali ugotovfti števil.č
no moč bataljona. Pri tem je prišlo 
tudi do prvi h spopadov (15. januar
ja spopad mE1(d karabinjerji in fi
nančno stražo ter izdanlmi ·sedmimi 
partizani v Popkovi hiši v Bezuljaku, 
18. januarja spopad .na Otavah in 
nad Padežem). Zaradi strateške po
membnosti ozemlja je štab divizije 
Granatieri di Sardegna pripravil na
črt za uničenje bataljona in čišče
nje t erena. Načrt so začeli uresni-
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lastili; kar zgrabilo ga je, vzdignilo, 
pa pomajalo z njim, kakor bi ga 
hotelo zavihteti in potem v globoči
na in do dna potisniti. Pes mi je 
ležal pred nogami in vselej sem ču
til , kako je glavo povzdignil , kadar 
se je čoln prav nenaravno zamajal. 

»Kaj bo z nami?cc oglasi se Telič. 

»Kaj vas je strah, sta~i?« odgo
varja mu Vrag ... saj ste stari , vam 
mora biti najlaže!« ln grozen hrohot 
je končal besede. 

»Nikar, nikar, boter! Bog nas va
ruj neprevidene smrti!« 

»Taka ali taka, zadnja je vsaka,cc 
pravi Vrag . in strašen posmeh se 
je glasil za temi besedami. 

Tudi mene je groza obhajala, ven
dar prav mirno povprašam, če je 
silna nevarnost. 

čevati 2. februarja 1942, kar je so
vpadla s ·partizanskim napadom na 
Verd . 

Zidanšek si je zamislil verdsko 
akcijo, pred katero so borci bata
ljona 1. februarja 1942 kolektivno 
prisegli, kot nekakšen prelzkusni 
kamen zamisli o zimski množični 
vstaji: če bi akcija uspela, bi po 
njegovih ocenah sproži la splošno 
vstajo na širšem območju . Načrt 
za izpeljavo akcije je napravil Bra
čič . Pred železniško postajo Verd 
so :nameravali ustaviti vlak, na
polnjen z bencinom in ga s polno 
paro pognati nazaj na borovniški 
viadukt, ki bi se zaradi prevelike 
hitrosti kompozicije zruši l. Hkra ti 
bi bataljon demonstrativna napadel 
železniško postajo. Partizana je'J)re
zgodaj odkrila italijanska patrulja, 
tako da so načrt le deloma uresni
čili: zavzeli so postajo in razbili 

prometne naprave, uni či l i del S!Oj
ne proge, toda tovorni vlak s ci
sternami je nemoteno odpelja l na· 
prej. 

Po enournem boju se je moral 
bataljon umakniti z enim mrtvim in 
tremi laže ranjenimi na Zavrh, kjer 
se je razdelil. Italijanski odgovor 
na napad je bil hiter in silovit, saj 
so bi li Italijani pri'J)ravljeni na oči· 

V drugi fazi očiščevalne akcije so 
Italijani v desetih kolonah prečesali 
Bloke. Bataljon se je umaknil na 
Koščake in se v gozdu nad soteske 
Zale razdel il na dva polbataljona. 
Prvi se je umakni l čez Bloške:~ pla
noto na Dolenje Poljane nad Loško 
dolino, kjer je <>stal približno tri 
tedne, zatem pa -se je .prek Loškega 
potoka premaknil na Toravno goro: 
tam je nato vzpostavil zveze s te
renskimi organizacijami in drugim 
polbataljonom, ki je po razdelitvi 
odšel na Mokre in se zadržal več 
kot mesec dni v turjaški gozdarski 
koči. 

Oba bataljona sta bi la vojaško pa
sivna, da :bi se jedro borcev ohra
nilo do pomladi , ko naj bi po te
meljitih organizacijskih prip ravah in 
z naraščajočim razpoloženjem proti 
okupatorju (požigi na Rakitniški in 
Bloški planoti) izbruhnila množična 
vstaja. Ta je v pomladnih mesecih 
1942 res -izbruhnila in uresn ičila•naj
drznejše načrte iz decembra 1941 . 
leta. 

(Iz drugega zvezka 
NOTRANJSKIH LISTOV) 

LETOŠNJA OBČINSKA PRIZNANJA 
Priznanja občine Cerknica »19. oktober« so ob letošnjem ob
činskem prazniku dobili: 
OSNOVNA šOLA TONE šRAJ - ALJOšA NOVA VAS 
za dosežene uspehe pri organiziranju in izvajanju učno-vzgoj
nega dela; 
JANEZ PAKiž 
za dolgoletno delovanje v družbenopolitičnih organizacijah in 
družbenopolitični skupnosti ter za pomemben prispevek h go
spodarskemu in družbenemu razvoju občine; 
JOžE TišLER 
za dolgoletno družbenopolitično delo in za pomemben prispevek 
k razvoju gospodarstva v občini. 

* 
Za pomemben prispevek v narodnoosvobodilnem boju in samo
upravnih organizacijah in skupnostih, za zasluge pri uveljav
ljanju in razvijanju komponent splošnega ljudskega odpora in 
družbene samozaščite ter za pomembne uspehe, dosežene na 
področju kulturnega delovanja in poustvarjanja pa so dobili 
plaketo občine Cerknica naslednji tovariši in tovarišice: 

Anzeljc Drago Mehad.žič Fikret 
Hiti Alojz škrabec Franc 
Kotnik Franc Tavželj Franc 
Kotnik Stane Truden Janez 
Levec Cvetka Zakrajšek Alojz 

»Ako mi čolna ne obrne, ne!« 
odgovarja Vrag. »ako pa ga bo, ne 
vem, kako bi ga zopet prav obrnili, 
in potem bomo čez noč na vodi.« 

»Oh, Bog nas varuj!« vzdihne zo
pet Telič; »boter, dajte h kraju.« 

»Kaj bo pri kraju? Koraka ga ne 
naredimo po suhem, saj ni videti 
roke pred očmi!« 

»Vendar, vendar! Eno noč se že 
prebije!« 

»Gospod,« pošepeta mi Telič, »Ve· 
lite mu vi h kraju!« 

Jaz sem se hotel oglasiti in reči, 
da h kraju, ali Vrag je besede sli
šal in prehitel me rekoč: »Kaj ho
čete gospodu? Kaj mislite, da ga 
je strah, kakor vas?« 

Bil sem tudi jaz Teličevega mne· 
nja ali nemogoče mi je bilo Vragu 
nasprotovati. Umolknili smo in zo
pet se je čule samo loputanje va
lov ob čoln, pa škripanje vesla in 
težko sopenje voznikovo. 

Prešine me misel: kaj pa, ko bi 
Vrag obnemogel? in težko sem se 
vzdržal, da sem prav mirno povpra
šal: »Kaj pa, ko bi vi upehati, Vrag?« 

»Bodo pa boter vozili! Kaj ne, bo· 
ter?« odgovarja Vrag in se po
smeje. 

»Božja volja se bo zgodila,« reče 
Telič in zopet postane strašen 
molk. 

Meni je šlo po glavi, kakor malo
kdaj v življenju in najbolj zato, ker 

je bil Vrag tako čuden in se m1 Je 
zmerom bolj zdelo, da mož že oma
guje. Zadnja četrt ure je bila straš
na, nobeden ni več besedice zinil. 
Prvi se oglasi Vrag, več besedi iz
govori, a jaz sem razumel samo 
besedo, luč. Obrnem se in v res
nici zagledam svetlobo v daljini. 
Telič vzdihne in reče: »Bog bodi 
zahvaljen, ravno iz našega okna se 
vidi: boter, dobro ste nas vozili ! cc 

Uganil je stari: čuli smo, ker je 
voda bolj drla, da se ·pel jemo čez 
stržen in kmalu potem smo na Ma
linšču izstopili. 

Skrajni čas je bil. V tem hipu, 
ko smo bili na suhem, obnemogel 
je Vrag. »Počakajtal« vzdihne ter 
se zgrudi. 

Telič, ki je bil prvi, pravi: »Go
spod, varujte ga, jaz grem po lju
di!cc 

»Počakajte!cc mu rečem in ja
mam Vraga tresti. Grozno je grča
lo po njem, vendar sem čutil , da 
se oživlja, jame sopsti in kmalu 
spregovori: »Kaj je, kaj?« 

»Nič hudega!« mu rečem. 

Mož se pobere in šli smo še 
kakih dvesto krakov do vasi. Telič 
naju pri prvi hiši zapusti. Z Vra
gom sva stopala po temi in kame
nju skozi vas do doma. Stopiva v 
vežo. Na ognjišču je gorelo; mož 
pahne veslo v kot za vrata in gre· 
va v hišo, kateri so mati že vrata 
odprli. (Konec prihodnjič) 



8 

Z otvoritve doma varnosti v Cerknici 
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Odkritje spominske plošče dr. Božidarju Lavriču 

Nova vas je dobila novo šolo in zdravstveno postajo 

OsrednJa slovesnost v Avtomontaži v Podskrajniku 

Dobitniki letošnjih občinskih priznanj 

BRESTOV OBZORNIK 

Proslavili smo občinski praznik 
Slovestnosti v spomin na našo 

revolucionarno preteklost in v 
obeležje občinskega praznika so 
bil~. leto!: v znamenju pomemb
nih jubilejev iz naše polpretekle 
zgodovine - osvobodilne fronte 
slovenskega naroda, vstaje jugo
slovanskih narodov ir. narodnosti 
ter socialistične revolucije. 

hlicna naloga in' dolžnost, pač pa 
bi moral z uveljavljanjem in raz· 
vijanjem zastavljenega koncepta 
ljudske obrambe in družbene sa
mozaščite predstavljati pomem
ben element pri podružbljanju 
obrambe in pri usposabljanju za 
varnostne in samozaščitne n::tlo
ge za vse občane. 

štiridest let je minilo od dneva vstaje, te za slovenski narod 
in vse narode in narodnosti Jugoslavije tako pomembne odlo
čitve. Tako daleč je že, a še tudi tako blizu, da moremo in 
moramo izkušnje iz ljudske revolucije upoštevati na vseh 
etapah našega razvoja. Tudi danes, ko smo na določeni pre
lomnici, ko m oramo tako kot že večkrat doslej polagati izpit 
naše zrelosti in pripadnosti pridobitvam revolucije, da bomo 
tudi v tej bitki ponovno potrdili vrednote in moč samouprav
nega socializma, v katerem smo dosegli tako velik materialni 
in duhovno razvoj in v katerem vidijo tudi drugi narodi in na
rodnosti v svetu edino alternativo za dejansko osvoboditev 
delavskega razreda, naroda in človeštva, zato se zanj uporno 
bojujejo. 

Ni potrebno posebej poudarjati, da gre za prelomnico v na
ših odločitvah, miselnosti in obnašanju, za dosledno spošto
vanje dogovorjenega, za hitrejše spreminjanje besed v dejanja, 
da bi lahko premagali nakopičena protislovja in slabo~ti, katera 
označujejo sedanji gospodarski položaj. 

Anica Kuharjeva na os rednji s lovesnos t i 
ob letošnjem občinskem prazniku 

SLOVESNO NA BLOKAH 

Pomemben del iz sklopa letoš
njih praznovanj je bil na Bloški 
planoti v Novi vasi. V spomin na 

odkrili n a njegovi rojstni hiši 
spominsko obeležje . 

Prijetno. svečanost, na kateri 
so bili š tevilni krajani in občani, 
pa tudi vidni predstavniki repub
liških organov, organizacij in 
z-1ravniških društev, se je nada
ljevala z otvoritvijo nove osnovne 
š::>le Tone Sraj-Aljoša, ki je bila 
zgrajena s sreds tvi samoprispev
ka naših občanov, in z otvoritvijo 
zdravstvene postaje. Omenjeni 
pridobitvi sta velikega pomena 
za krajevno skupnost, saj bistve· 
no izpopolnjujeta možnosti za po
krivanje osnovnih potreb kraja
nov. 

OSREDNJA SLOVESNOST 
V PODSKRAJNIKU 

Svečani zbor delegatov občin· 
ske skupščine, delovnih ljudi in 
občanov ob občinskem prazniku 
in ob otvoritvi novih proizvodnih 
prostorov Avtomontaže - TOZD 
Tovarna transpor tnih naprav je 
bil v industrijski coni Podskraj
nik. Na tej svečanosti je imela 
slavnostni govor naša rojakinja, 
članica predsedstva SR Slovenije 
tov. ANICA KUHAR, ki je v svo
jem nastopu podprla prizadeva
nj a v naši občini za s tabilizacijo 
gospodars tva in pozdravila veliko 
delovno zmago delavcev Avto
montaže, hkrati pa nanizala celo 
vrsto nalog in obveznosti, ki jih 
pred n as postavljajo aktu alne 
družbene razmere. Na slovestno
sti so bila podeljena tudi leto~nja 
občinska priznanja, prireditev pa 

S temi pomembnimi mejniki iz 
naše novejše zgodovine časovno 
sovpada tudi 19. oktober 1941. 
leta, ko je Krimski bataljon izpe· 
ljal učinkovit napad na sovražni 
postojanki v Ložu in Bezuljaku 
- enotno načrtovano in izpelja
no akcijo, s katero je narodno
osvobodilno gibanje na ozemlju 
današnje občine Cerknica dožive
lo veliko potrditev in trdno 
vzpodbudo za krepitev vseh oblik 
odpor~. proti sovražniku. Ta dan 
smo si prebivalci cerkniške ob
čine izbrali za svoj občinski praz
nik, ki ga vsako leto obeležimo z 
novimi delovnimi zmagam! in s 
prireditvami, v katerih se odraža
ta naše samoupravno delo in živ
lj~nje. 

Nekateri tudi govorijo ali pišejo sicer - dober nasvet - da 
je prišel čas, ko je treba manj govoriti in več delati. Da, ve; in 
bolje bomo morali delati. A tudi govoriti bomo morali, vendar 
bolj racionalno in organizirano se dogovarja ti in sporazumevati, 
vendar hitreje kot doslej, bolj odgovorno in dogovorjeno do
sledno uresničevati. Imeti moramo posluh do vseh pripomb in 
predlogov, ki prihajajo od ljudi, ki prizadevno in uspešno de
lajo na delovnih mestih in v političnem življenju. 

NOV DOM VARNOSTI 
V CE RKNICI 

Prva p rireditev v okviru praz
novanj je bila otvoritev doma 
varnosti v Cerknici. Sodoben in 
prostoren objekt bo v prihodnje 
nudil organom varnosti in obram
be v naši občini primerne pogoje 
za opravljanje te dejavnos ti; pa 
ne le organom, ki jim je to po-

V prizadevanjih za izpolnitev planskih obveznosti prav ta 
čas delavci v mnogih delovnih organizacijah delajo tudi v dela 
prostih dnevih, da bi, čeprav v težjih pogojih proizvodnje za
radi pomanjkanja surovin in reprodukcijskega materiala, nado
knadili zamujeno in ustvarili pogoje za boljši star t v pr ihod
njem letu. Velika večina naših delovnih ljudi je pripravljena 
storiti vse, da bi čimprej premagali težave, v katere smo zaštl1 
zato pa upravičeno pričakujemo politično odločnost in dosled
nost predvsem Zveze komunistov. 

Anica Kuharjeva na osrednji slovesnosti 
ob letošnjem občinskem prazniku 

velikega bloškega rojaka dr. Bo
židarja Lavriča. smo ob dvajset
letnici njegove prezgodnje smrti 

Ceprav ne moremo mimo dejstva, da smo tako kot vsaka 
odprta ekonomija pod vplivom svetovnih negativnih gibanj, pa 
moramo zaradi ocene vzrokov in bodočega ravnanja odkrito 
prizn ati, d a smo za težave, v katere smo zašli, v največji m eri 
krivi sami in da smo pri dosedanjih ocenah negativnih gospo· 
darskih gibanj zunanjim vplivom pripisovali preveliko težo. 

Vzroki problemov so v naši preveliki odvisnosti od uvoza 
zaradi s trukture našega gospodarstva in šibke i zvozne usme
ritve, slabe konkurenčne sposobnosti na mednarodnem trgu, 
zaradi vseh vrst porabe, ki je presegla možnosti ustvarjenega 
dohodka, zaradi prevelikega zadolževanja v tujini in inflacij
skega financiranja potrošnje. To so vzroki, zaradi katerih mora
mo plačati dolg razvoju, ki smo ga dosegli n a teh negativnih 
gibanjih. 

* 
V bitki za izvoz bo moralo združeno delo in vsi subjekti izven 

njega hitreje in bolj uspešno reševati vprašanja in odpravljati 
slabosti, ki vpliva jo na nizko konkurenčnost našega gospodar
stva na zunanjih trgih, kjer so zakoni ponudbe in povpraševa
nja, cena in kvaliteta pr oizvodov neizprosen sodnik, pa najsi bo 
v državah zapadnega sveta ali v deželah v razvoju. Se vedno 
se otepamo s slabo učinkovitostjo gospodarjenja. 

Visoki proizvodni stroški, naložbe, ki ne dajejo planiranih 
rezult~tov in prekomerna družbena poraba vpliva na visoke 
cen~ proizvodov in storitev, bremeni dohodeK i!l zmanjšuje 
akumulativno sposobnost združenega dela. Skupinsko-las tnin
ska miselnost in obnašanje ter lokalistični interesi n a vseh 
nivojih so vzrok, da je razdrobljenost slovenskega in jugoslo
vanskega gospodarstva tako velika, da kljub razvitim proizva
jalnim sredstvom, izobrazbeni strukturi zaposlenih in moderni 
tehnologiji ne dosegamo večjih gospodarskih in družbenih re
zultatov. 

Anica Kuharjeva na osrednji s lovesnosti 
ob letošnjem občinskem prazniku 

j e popestril izvirni kulturni pro· 
gram. 

PRAZNOVANJA 
V LOSKI DOLINI 

Loška dolina je svečano pro
slavila 19. oktober skupaj z gosti 
iz pobratene krajevne skupnosti 
Fram pri Mariboru in ga pope
strila s š tevilnimi športnim sre
čanji. Krajanom Babnega polja 
- predvsem najmlajšim - pa j e 
le tošnje praznovanje prineslo mo
gočno darilo - dolgo pričakova
no osnovno šolo. 

TUDI šPORTNE PRIREDITVE 

Omeniti velja še tr imsko kole
sarsko prireditev in množični po
hod na Slivnico. Prva j e poka
zala, da bo kolesarski klub Gra
dišče kaj kmalu postal jedro 
t rimskega, pa tudi tekmovalnega 
kolesarjenja v občini, kar nam 
zagotavlja, da b o to srečanje ko
lesarjev ob občinskem prazniku 
post alo tradicionalno. Pohod na 
Slivnico pa se j e letos odkril v 
vsem svojem razkošju, zato bi 
veljalo v prihodnje razmišljati 
tudi o opredelitvi smotra te pri
reditve - tradicionaln em sreča
nju naših občanov na Slivnici. 

* 
Letošnja praznovanja so poka

zala in dokazala, da znamo dela
ti, da se mamo organizirati. Tako 
je tudi prav, saj je tudi v našo 
občino prodrlo enot1,1o spoznanje, 
da moramo bolj odgovorno in do
sledno opravljati zaupane naloge. 

A. Pavlič 
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BRESTOV OBZORNIK 

Ob letošnjem občinskem prazniku je planinsko društvo Cerknica 
organiziralo v nedeljo, 1~: oktobra_ tradicional;U tri~ yoh?d n~ 
Slivnica. V spominsko knJigo planmskega drustva, ki Je blla pn 
kamnu na samem vrhu Slivnice, se · je vpisalo rekordno število po
hodnikov; kar 161 jih je p rišlo na vrh. Običajnih simbo~ičn!h nagr~d 
za najmlajšega in najstarejšega pohodnika tokrat m bilo. Prvih 
sto pohodnikov je <;~-obilo __ tr~m zn.<:čke, z~ ostal~ p_a jih je _žal 
zmanjkalo, ker orgamzatOrJI mso pr~cakov~h tako ste_vilne ud~lez?e. 

Najmlajši pohodnik, desetmesecm Martm žagar _Je na ~~Ivmco 
prijezdil na hrbtu svojega oče~a Toma. Po~oda _se Je _u~elezll celo 
znani kapetan letala DC-9 tovanš Klamer s zeno m SVOJCl. Za dobro 
okrepčilo je po zmerni ceni in s solidno postrežbo poskrbelo oseb
je doma na Slivnici, s čajem pa so pohodnike postregli tudi orga
nizatorji. 

• 
Naslednjega dne po nedavni podražitvi olja in goriv je po~ornost 

mimoidočih pritegnila zajetna polovica štruce kruha, nastavlJena na 
opozoritvenem prometnem znaku pri kinodvorani našega malega 
m esta. · 

Morda je neznani obj estnež s tem neprimernim dejanjem žel~l 
opozoriti pristojne, da so pri odločanju o zvišanju cen posam ezmh 
izdelkov, pozabili t udi na ta, za poprečnega_ občana _ sila pomemben 
prehrambeni izdelek. Vsekakor smo ob taksnem pn zoru tako ogor
čeni, da ob njem skoraj ni moč najti ustreznih besed. 

Končno so le zakrpati ograjo nad mostom v Cerknici in jo celo sveže 
prebarvali 

Novo na Slivnici 
V domu n a Slivnici so ustvar

jeni osnovni pogoji, da pos·tane 
ta lepa planinska zgradba zopet 
obiskana k ot nekoč. THP Jama
TOZD Gostinstvo Rakek in na
jemnik- zasebni gostilničar Ivo 
Antolovič sta pripeljal a začrtano 
prenovo doma h kraju. Sedaj je 
prenovljena centralna kurjava, 
urejene so vodovodne napelj ave, 
obnovljena cis terna za vodo, za
menjana so n ekatera dotrajana 
okma, zopet so nameščena pol
kna, -popravljena je s·treha, po
pravljena in zava~ov~na fasad_a: 
še lani so mladmci namestili 
več cestnih pretočnih cevi. 

Zgodnja lanska zima pa je vse 
presenetila, zato so os tala neka
tera dela na pol poti. Tako je 
dom na Slivnici ostal skoraj 
brez ogrevanj a. Na ra7Jične na
čine so reševali težave z vodo, 
nek ajkrat p lužili in podobno. Ob 
takih težavah se j e tovariša An
toloviča že lotevalo malodušje. 

Danes, ko so dogovorjena nuj
na dela opravljena, je mož že 
drugačne volje. Obeta si boljši 
obisk. Omeniti velja, da bo v 
k ratkem dobil dom r adijsko zve
zo z dolino, kaor bo nedvomno 

___ ':------. .. . 

olajšalo njegovo poslovanje. Tu
di v tem primeru kaže, kako po
t r ebna je agencijska turistična 
pisarna v Cer:knici, za k atero pa 
se nobena turistična hiša ne mo
re ogreti , čeprav prostori (v no
vi blagovnici) čakajo . .. 

Na Slivnici gredo h koncu tudi 
dela pri objektu l jub:ljanskih ra
dioamaterjev. Le-ti se bodo n a 
Slivnici usposabljali za radio
amatersko dej avnost. 

Za bolj ši obisk in za lažjo 
oskrbo obeh zgradb pa ostaja 
slej ko prej n erešeno vprašanje 
pluženja in vzdrževanja ceste na 
Slivnico. 

Kljub težavam pri gospodarje
nju bi se k azalo v nekaterih 
skupnostih, druš tvih in organi
zacijah združenega dela s poseb
nim samoupravnim sporazumom 
dogovoriti o financiranju, vzdr
ževanju in pluženju ceste. 

Tako b o dom po dolgem času 
postopoma le rpridobil veljavo, ki 
mu gre. Našemu delovn emu člo
veku, naši mladini, pa bo Slivni
ca spet postala priljubljena in 
obisk ana planinska točka. 

F. Sterle 

--- - ----
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Pravnik odgovarja 
V zvezi z bolniškim staležem 

smo tokrat dobiti dvoje vpra
šanj: 

l. Kdaj je delavec upravičen 
do nadomestila osebnega dohod
ka za čas odsotnosti zaradi 
zdravstvenih razlogov, ko sprem
lja oziroma neguje obolelega dru
žinskega člana? 

2. Ali je delavec upravičen do 
bolniškega staleža zaradi sprem
ljanja družinskega člana na zdrav
stveni pregled tudi v primeru, 
da se s pregleda vme že pred 
začetkom popoldanske izmene, 
v kateri sicer tisti dan dela? 

ODGOVOR: 
Delavec je upravičen do nado

mestila osebnega dohodka za čas 
odsotnosti zaradi zdravstvenih 

(Iz številke 49 - 31. oktober 1971) 

razlogov, ko spremlja oziroma 
neguje obolelega družinskega čla
na, če ga pristojna zdravstvena 
služba določi za spremljanje ozi
roma nego takega družinskega 
člana. 

Ko zdravnik določa delavca za 
spremljanje družinskega člana 
na zdravsweni pregled, ne ve, v 
kateri izmeni dela ta delavec in 
če se bo vrnil s pregleda pred 
začetkom popoldanske izmene 
in mu tako odobri za ta dan 
bolniški stalež. Menim, da je 
tako delavec v takem p rimeru 
upravičen do bolniškega staleža, 
četudi se nato dejansko vrne s 
pregleda, ko je spremljal dru
žinskega člana, že pred začet~o~ 
popoldanske izmene, v katen b1 
sicer tisti dan delal. A. Perčič 

' "-· - ...... 
-'--. 

PROSLAVILI SMO OBčiNSKI PRAZNIK 
Odborniki in gostje so nato obiska li še Tovarno pohištva Stari trg. Do

brodošlico in poglavitne podatke o· tej poslovni enoti je povedal nje n 
direktor Dušan Plaz. 

Gostje so si z zanimanjem ogledali proiz-:odnjo in so i~~li ka) vide~i. 
saj je TP Stari trg napravila v dveh letth veltko rekonstrukCIJO protzvodnth 
kapacitet, obenem pa so dogra? il i tudi ~ovo ~p~avno zgra~b? . Gosvte j~ 
poleg vprašanj tehnologije zantmalo tudt, kaksnt so uspeht tn moznostt 

'--~ prodaji. . 

USTAVNA DOPOLNILA IN BREST 
Na svoji prvi seji sredi meseca oktobra je komisija najprej proučila 

določila ustavnih amandmajev XXI do XXIII in nato ugotovila, da je 
vsekakor treba v podjetju zagotoviti delovni skupnosti kot celoti in s 
tem posameznim njenim članom naslednje štiri pravice: 

1. pravico do organiziranja temeljnih organizacij združenega dela; 
2. pravico do oblikovanja dohodka in de litve le-tega; 
3. p ravico do (so)odločanja o sredstvih družbe~e repro~~kcije; . 
4. pravico do združevanja sredstev, s katenm1 upravlJaJO m svojega 

dela. 

SO DELAVCI DOVOLJ OBVEščEN I? 

V našem podjetju je več načinov in oblik za obveščanje delavcev. Za 
sedaj se nam zdi zel-o pomembna oblika obveščanja s pomočjo Bresta
vega obzornika, poleg Bil-tena, oglasnih desk in sestankov ekonomskih 
enot. Zadnja obli·ka je po mojem mnenju najbolj učinkovita. 

Sestanki ekonomskih enot pa bi morali biti bolje pripravljeni, na njih 
bi .morali dajati delavcem več informacij in jih tako obveščati o aktual
nih vprašanjih. 2al se je ta oblika obveščanja :uveljavila _ 1~ v nekaterih 
naših poslovnih enotah. Temu pa seveda ne bt smelo b1t1 tako. -Nekdo 
bi moral te pomanjklj ivosti odstraniti in ·odgovorne po takih poslovnih 
enotah, kjer te oblike obveščanja niso zaživele, na primeren nač i n opo
zoriti. 

DIPLOMA NA BEOGRAJSKEM SALONU POHišTVA 
25. oktobra ob 7. uri. 
Ali s te s lišali , da je Brest dobi l zlato skrinjo? Ne! Kdo posluša radio 

ob šestih zjutraj? Ob 7.45 mi je te le foniral i·Z Gospodarske 2!bornice zna
nec, ki pove, da smo dobili diplomo - ne ve .pa, za kateri izdelek. Ob 
8.20 prispe te lex iz Beograda. Seje m čestita k diplomi za sobni ambient 
z okroglo -posteljo. Ob 8.25 kratka čestitka projektantu dip l. inž. Du
bravki rpaz ič , ki je s svoj im p rvim nastopom v Beogradu dosegla visoko 
priznanje. 

REZULTATI IN PROBLEMI 
Neusklajenost proizvodnih .programov -posameznih poslovnih enot je 

prav tako ede n izmed dejavni-kov, ki so pripomogli k temu, da rezultat 
prodaje ni bil š e boljš i. Sprememba terminov 1proizvodnje v posameznih 
pos-lovnih enotah povzroči , da kolikor toliko usklajeni proizvodni programi 
v začetku l-eta ostanejo le s uha črka na papirju. 

Tako imamo primere, da ima ena poslovna enota zaloge, ki finančno 
in fizično bremenijo to poslovno e noto zaradi tega, ·ker druga poslovna 
e nota ni v dogovorjenem času proizvedla izdelka, ki prvega dopolnjuje . 
Jasno je, da pride v takem primeru do nepotrebne hude krvi, -ki dosti
krat vpliva na odnose med posameznimi poslovnimi enotami. Verjemite 
mi, da to občutijo tudi naši kupci. 

CIVILNA ZAščiTA V PODJETJU 
V okviru proslave 30. obletnice vstaje je bila v Cerknici 'Združena vaja 

civilne zaščite i-n teritorialnih enot. Prav tedaj je bilo lahko \llideti vlogo 
našega podjetja v s plošnem ljudskem odporu. Moški, ki so določeni v 
teritorial no enoto, so deloval i v svojih vrstah, moški in ženske, ki so 
do ločeni v civi lno zaščito, pa -so pokazali svoje sposo:bnosti pri reše
vanju ljudi in materia lnih dobrin. Vaja je uspela - in to je bil naš cilj. 

VELIK ODSTOTEK BOLNišKEGA STALEiA 
V Tovarn i pohištva Cerknica opažamo, da je letos ze lo porasel bolniški 

sta lež. Vedno več je izgubljenih ur na račun bolniškega staleža. P-rav 
zato smo izdelali analizo za devet mesecev letošnjega leta in pri tem 
ugotovili, da je zaradi bolniš kega st aleža do 30 in nad 30 dni dnevno 
odsotnih kar 9,7 odstotka delavcev. 

FESTIVAL ZABAVNIH ANSAMBLOV 
S tako bleščečim nas lovom je prireditelj, občinska konferenca Zveze 

mladine obvestila javnost o zabavnem večeru v Grahovem. Sodelovali 
so znani ln neznani ansambli iz Notra njs ke. š koda je le, da vsa No
tranjs ka ne premore dobrih aparatur za tako prireditev. Tako pa je 
obiskovalce že ob cviljenju in h reščanju ojačevalcev popustila želja po 
pos lušanju mladih t alentov. 

~I/JV71 
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V okviru te stalne rubrike smo 
tokrat zaprosili za razgovor Mira 
UčENA z Begunj. V pokoj je 
odšel leta 1976, pred upokojitvijo 
pa je bil zaposlen v strojnem od
delku Jelke. Vsi sodelavci se ga 
spominjajo kot vestne~a in _ _m~r
ljivega delavca. O svOJem ZlVlJe
nju je pripovedoval: 

»V narodnoosvobodilni boj sem 
se vključil pri svojih p~tnajsti? 
letih - leta 1942, v svoJem rOJ· 
stnem kraju Brje pri Ajdovščini. 
Bil sem terenec in so me zato 
novembra 1942. leta prijeli Itali
jani in me odpeljali v tržaške za
pore. S stradanjem in vsakodne_v: 
nimi pretepi so iz mene naredili 
takega, da me na obi_sku_ po treh 
mesecih lastna matl m prepo
znala. 

Iz Trsta so nas odpeljali v de
lovno brigado v Kalabrijo. _P~ 
razpadu Italije so __ nas __ z_aJeh 
Angleži. K~alu srn~ JliJ?- us~1 m _se 
n apotili pes v Ban, kJer Je bila 
ustanovljena III. Prekomorska 
brigada. 

Nato smo odšli na Vis. Na Vis 
je kasneje prišel tudi vrhovni 

' štab s tovarišem Titom na čelu. 
Na Visu sem imel prvič p rilož
nost spoznati tovariša Tita. Z Vi-

: sa smo hodili osvobajat jadran
ske otoke Hvar, Korčulo, Mljet. 
V Kninu sem bil tudi ranjen. Pot 
nas je nato vodila po Dalmaciji, 
preko Bosne do Ilirske Bistric~. 

Pohoda prek Bosne ne bom m
koli pozabil. Prebijali smo_ se če~ 
najtežje terene, kjer je bilo na~
več četnikov, lačni, premražem, 
in utrujeni do onemoglosti. Samo 
misel, d a za nami ostaja osvobo
jeno ozemlje, nas je držala po
konci. Med najtežje svoje trenut
ke pa štejem boje 2. maja 1945 
pr i Ilirski Bistr.ici, kjer so n 'ls 
obkolili mnogoštevilnejši Nem ci. 
Na srečo nam je prišla na pomoč 
Kordunska divizija. Kljub temu 
pa je že na pragu svobode izgu
bilo življenje .rp.nogo soborcev. Na
to smo odšli osvobajat Trst. Po 
osvoboditvi pa sem moral odslu
žiti še r edno vojaško obveznost, 
saj sem bil star komaj devetnajst 
let. 

Prejšnji mesec je sindikat J el
ke organiziral dvodnevni izlet v 
Bosno. Na izlet smo bili p ovab
ljeni tudi upokojenci. Z veseljem 
sem se odzval vabilu, saj sem si 
že vrsto let želel obiskati kraje, 
kjer sem presta jal najtežje t re
nutke svojega življenja. Ogledali 
smo si zloglasne taborišče Jase
novac, Kozara, Banja Luko, Dr
var, Bihac in Plitvička jezera. 

Videli smo kraje največjih 
strahot druge svetovn e vojn e. Po
sebno priznan je pa bi bilo potre
b no dati n ašemu vodiču Miranu 
Zupanu, ki n am je znal pričarati 
vse lepote pokrajine, običaje lju
di in nam bogato obnovil zgodo
vino NOB n a področju Bosne. 
Bila je dolga ura zgodovin e, ki 
smo jo z zanimanjem spremljali. 
šele sedaj sem videl, kako lepi 
kraji so, na katerih je med vojno 
preteklo toliko krvi. žal mi je 
bilo ,da je bil postanek v Bih a
cu tako kratek, da si nisem m o
gel ogledati vsega, kar sem s i 
toliko let želel. 

- Ali te še vedno zanima, ka
ko poteka ta življenje in delo na 
Brestu ? 

>>Še vedno se zanim am za 
uspehe in težave na Brestu, še 
poseb no pa v J ELKI. Stalno be
rem Brestov obzornik, večkrat se 
pogova rjam s sodelavci in tudi 
sinovi mi marsikaj povedo. Vsa
kega uspeha in vsakega napredka 
se razveselim kot takrat, ko sem 
bil še redno zaposlen.« 

- Ali meniš, da je sodelovanje 
z upokojen imi delavci zadovolji
vo? 

>>Sindikat nas povabi n a vse 
prireditve, ki j ih organizira. Zelo 
p a bi bil vesel, če bi občasno po
vabili upolkojence na skupn a sre
čanja, k jer bi nas seznanili z živ
ljenjem in delom v TOZD. 

(Konec na 10. strani) 

- - - -- -- - ~ - -- - . 
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Trim smučarski pokal 
V naši občini delujejo dve smu

čarski društvi in smučarska sek
cija pri TVD Partizan. že več let 
pa opažamo, da so občinska smu
čarska tekmovanja precej raz
drobljena in da ni bilo prave po
vezave med društv-i. 

Letos so se na pobudo SK Cerk
nica predstavniki vseh treh dru
štev dogovorili za skupno tek
movanje v alpskem smučanju. 
Tako je nastal tudi pravilnik 
o tekmovanju za občinski pokal. 
V tem tekmovanju sodelujejo tri 
društva: 

TVD PARTIZAN NOVA VAS, SK 
LOSKA DOLINA IN SK CERK
NICA. Vsak klub oziroma društvo 
bo priredil dve tekmi, ki sta lah
ko veleslalomski, slalomski ali 
smukaški. Pravico do nastopa 
ima vsak občan, ne glede na to, 
ali je član enega izmed društev. 
Tekmuje pa za svojo krajevno 
skupnost. Tekmujejo lahko v p e
tih kategorijah, od najmlajših pa 
do najstarejših. 

Zanimivost tekmovanj a je tudi 
v tem, da se vsako tekmo točku
je po pravilu tekm ovanj za sve
tovni pokal. Tekmovalci, ki bodo 
zbrali največ točk, bodo postali 
občinski prvaki v svojih kate
gorijah in bodo ob koncu tekmo-

vanja prejeli tudi praktične na
grade in pokale. 

Koledar t ekem: 

Prireditelj 

30. 11. 1981- SK CERKNICA 
veleslalom 

13. 12. 1981 - TVD NOVA VAS 
veleslalom 

27. 12. 1981- SK LOS. DOLINA 
veleslalom 

3. l. 1982-TVD NOVA VAS 
slalom 

17. L 1982-SK CERKNICA 
smuk 

24. l. 1982 - SK- LOS. DOLINA 
veleslalom 

14. 2. 1982-SK CERKNICA 
paralelni slalom 
zaključna tekma 

Vse smučarje vab imo, n aj se 
teh tekmovanj udeležijo v čim
večjem številu. Vabljeni pa so 
tudi ostali občani, ki ne znajo 
smučati, a si radi ogledajo podob
ne prireditve. 

J. Zakrajšek 

Tudi kolesarji n ovo ustanovljenega kluba so počastili naš občinski 
praznik 

Smučarski sejem tudi letos 
Prizadevni člani smučarskega 

kluba iz Cerknice so se tudi letos 
dogovorili, da bodo pripravili se
jem rabljene smučarske opreme. 
Sejem bo v nedeljo, 8. novembra 
od 10. do 17. ure v športn i dvora
ni v Cerknici. Na njem boste lah
ko prodajali vse vrste smučarske 
opreme. Smučarski klub bo dal 
na voljo več s trokovn jakov za 
ocenjevanje opreme, ki vam jo 
b odo ocenili na vašo željo. 

Novost letošnjega sej ma pa bo, 
da bo n a njem sodelovala Blagov
nica - Mercator iz Cerknice s 
prodajo smučarske opreme. Tako 

bo na sejmu moč kupiti tudi no
vo opremo. Se ena novost: člani 
SK Cerknica bodo imeli možnost, 
kupiti smučarsko opremo z 10 od
stotnim popustom. Blagovnica 
Cerknica je namreč p odpisnik sa
moupravnega sporazuma s smu
čarsko zvezo Slovenije o 10 od
stotnem popustu za njene člane. 
Na sejmu se boste lahko tudi vpi
sali v članstvo SK Cerknica in si 
tako omogočili u godnejši nakup 
opreme. 

Zato člani SK Cerknica vabijo 
vse, ki se zanimajo za prodaj o in 
nakup smučarske opreme, naj se 
oglasijo na smučarskem sejmu. 

Kakšna bo prihodnja usoda našega kegljišča, bomo izvedeli v eni 
izmed prihodnjih številk 

BRESTOV OBZORNIK 

v 

Sportni portreti 

V tej številki vam predstavlj~
mo TONIJA SIMičAKA, orgam
zatorja in dolgoletnega šahista 
šahovskega društva Cerknica. Bil 
je eden izmed ustanoviteljev dru
štva leta 1954 in član takratne 
ekipe, ki je nastopala v n otranj
ski ligi. Klub je takrat deloval 
pod okriljem SD DPD Svobo~a 
kot sekcija tega društva, kasneJe 
pa kot samostojno dr uštvo. 

- Tvoja šahovska pot? 

S šahom sem se začel ukvarja
ti že kmalu po končani osnovni 
šoli, redneje pa sem začel igrati 
in tekmovati v društvu šele po
tem, ko sem odslužil vojaški rok. 
Od takrat, pa do leta 1975, sem 
bil tudi blagajnik šahovskega 
društva Cerknica. 

V tem času sem dosegel tudi 
svoj tekmovalni vrhunec, saj sem 
si z zmago na prvenstvu Not
ranjske leta 1972 pridobil tudi 
drugo šahovsko kategorijo. 

- Kje so po tvojem mnenju 
vzroki za nazadovanje šaha v na
ši občini? 

Velik korak nazaj je cerknišld 
šah doživel tedaj kot večina špor
tov v Cerknici, med uveljavlja
njem »portoroških sklepov<< .Ka
sneje pa tudi n ismo imeli p ro
stora, kjer b i šahisti vadili in 
tekmovali. Dotedanji tekmovalni 

Izreden u speh naših kegljačev 
člana kegljaškega kluba Brest 

Franc Gornik in Tone Založni:{ 
sta dosegla največji uspeh v zgo
dovini kluba, saj sta prva, ki sta 
za pokojnim Gromom ponesla 
ime KK Brest v državne okvire. 
Na republiškem p rvens tvu, ki je 
bilo v Celj u 3. in 4. oktobra, sta 
se uvrstila na 10. in 15. mesto in 
si tako priborila pravico do na
stopa na državnem prvenstvu. 

Rezultati.: 

l. Kačič, Celje 
2. Bizjak, Gradis 
3. Turk, Triglav 
4. Križaj, Gradis 
S. Zalokar, Triglav 
6. Str žaj, čarda 

10. Gornik F., Brest 
15. Založnik, Brest 

3684 
3633 
3631 
3620 
3616 
3604 
3529 
3489 

D. Pokleka 

Dober nogomet v Podslivnici 
Lansko jesen se je pričela ob

činska nogometna liga, v katero 
so se vključili t udi nogometaši 
SLIVNICE iz Podslivnice. 

V začetku je bilo zelo težko, saj 
niso imeli niti igrišča za velild no
gomet niti opreme. Z veliko t ru
da in prizadevanj nogometnih za
nesenja:kov se je vse le nekako 
uredilo in pričeli so s treningi 
in tekmami. 

Začetek ni bil obetaven, saj so 
vse tekme izgubljali z visokimi 
izidi. Kljub temu pa niso obu
pali. še resneje so vadili in pri
zadevanja so kmalu obrodila sa
dove. 

Tudi v jesenskem delu sezone 
1981/82 nadaljujejo z dobrimi 
igrami in se držijo pri vrhu lest
vice. 

S. Doles 

Filn1i v nove~nbru 
l. 1 l. ob 16. uri - ameriški a:kcijski film LOVEC. 
l. 11. ob 19.30 - nemška srhlj ivka HOTEL DRAKULA. 
2. 11. ob 19.30 - francoska komedija TRIJE POTEPUH! IN PLA

VOLASKA. 
5. 11. ob 19.30 - francoska komedija HRABRO BEžiMO! 
7. 11. ob 19.30 in 8. 11. ob 16. uri- ameriški pustolovski film EDEN 

PROTI VSEM. 
8. 11. ob 19.30 -angleška kriminalka LOV ZA RAZPARAčEM. 
9. 11. ob 19.30 - ameriška komedija VSE, KAR BI RADI VEDELI 

O SEKSU. 
12. 11. ob 19.30 - jugoslovanski film OBETAVEN FANT. 
14. 11. ob 19.30 in 15. 11. ob 16. uri - ameriška drama AMERISKI 

GRAFFITTY II. 
15. 11. ob 19.30 - ameriški vojni film NOč GENERALOV. 
16. 11. ob 19.30 - ameriška srhljivka čE TUJEC POKLičE. 
19. 11. ob 19.30 - ameriški akcijski fi lm VOJNA NA KOLESIH. 
21. 11. ob 19.30 in 22. 11. ob 16. uri - francoski pustolovski film 

šTIRJE GADJE. 
22. 11. ob 19.30- francoska kriminalka POLICAJ ALI BANDIT. 
23. 11. ob 19.30 - francoski akcijski film BARABIN. 
26. 11. ob 19.30 - italijanska erotična komedija JASTOG ZA ZAJ

TRK. 
28. 11. ob 19.30 in 29. 11. ob 16. uri - hongkongški karate film MA

ščEVANJE SONYLIJA. 
29. 11. ob 19.30 - ameriška grozljivka RIBE UBIJALKE. 
30. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriški western BEG NA DIVJI 

ZAHOD. 

sistem pa je bilo potrebno nujno 
spremeniti tudi zaradi velikih 
stroškov. 

Kljub temu pa bi morali orga
nizirati več turnirjev v okviru 
občine in notranjske regije. Po
trebno bi tudi bilo več dela po- .,. 
svetiti mladim šahistom, pred
vsem tistim v osnovni šoli, in jim 
omogočiti čimveč tekmovanj med 
vrstniki. Mislim, da bi le tako 
kvaliteta šaha v naši občini po
rasla. 

- Tvoje mnenje o dvoboju 
Karpov-Korčnoj? 

Mislim, da Korčnoj pri svojih 
petdesetih letih ni n iti p sihološko 
niti telesno sposoben, da bi se 
upiral toliko let mlajšemu tek 
mecu. 

- Koga predlagaš za našega 
naslednjega sogovornika? 

Marjana Bajca, dolgoletnega 
nogometaša NK Cerknica. 

Pripravil F . Gornik 

BRESTOVI UPOKOJENCI 
O BRESTU 

(Nadaljevanj e z 9. strani) 

- Kako izkorist iš prosti čas? 
»Čeprav nisem več v delovnem 

razmerju, mi dela nikoli ne 
zmanjka. Imam nekaj zemlje, ki 
jo obdelujem, malo zidam, naj
dem pa tudi čas za balinanje. 
Balinam za cerkniško društvo 
u pokojencev in letos sem bil na 
n ajmanj 20 tekn1ovanjih. Sedaj 
gradimo novo balinišče tudi v 
BegU!ljah .<< 

Miro je še vedno čil in zdrav. 
Ni mu videti, da je za njim tako 
težko življenje. Vsi skupaj mu 
želimo še mnogo zdravih let! 

J . Opeka 

V spomin 
Sredi oktobra nas je nenadoma 

tragično zapustil naš sodelavec 
DARKO MIKšE. 

čeprav še mlad, je bil že star 
Brestovec. Svojo življenjsko uso
do je že zgodaj povezal z Bre
stom, Brestovci in z lesarstvom. 
V zadniem času je vse svoje sile 
posvetil prodaji naših negorljivih 
plošč, ki se še nekoliko teže uve
ljavljajo na tržišču. 

Bil je poln idej, kritičnih p o
gledov in predlogov, s katerimi si 
je prizadeval dosegati naše skup
ne cilje, naš skupni gospodarski 
in družbeni napredek. 

Sporrunjali se ga bomo kot 
čLOVEKA in kot dobrega sode
delavca. 

Kolektiv TOZD Prodaja 

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

Glavni in odgovorni urednik Božo 
LEVEC. 

Ureja uredniški odbor: Marta DRAGOLie, 
Vanda HACE, Ana KOGEJ, Božo LEVEC, 
Marta MODIC, Leopold OBLAK, Anton OB
REZA, Janez OPEKA, Bernarda PETRl e, Beno 
šKERLJ, Franc TURK, Irena ZEMLJAK in 
Viktor 2NIDARšle. Foto: Jože šKRlJ . 

Tiska železniška tiskarna v Ljub
ljani. Naklada 2800 izvodov. 

Glasilo sodi med proizvode Iz 7. točke 
prvega odstavka 36. člena ;<akona o obdav
čenju proizvodov in storitev v prometu, :r:a 
katere se ne plačuje temeljni davek od pro
meta proizvodov (mnenje sekretariata za 
informi ranje izvršnega sveta SR Slovenije, 
št . 421·1/72 z dne 24. oktobra 1974) 


