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KI jub težavam - dokaj ugodno 
rAsrK OB NAŠEM GOSPODARJENJU V PRETEKLEM LETU 

0 ER - (;eprav se je koledarsko leto že zdavnaj »Obrnilo«, je sedaj čas, 
~OK- ko dajemo račun o poslovanju v letu 1984. Rezultati poslovanja za 

_ AT _ minulo leto so sorazmerno ugodni. Polletni so bili sicer boljši, ven-
- IVA dar je bilo že takrat ocenjeno, da se ugodna gibanja ne bodo nada· 

\RLJ _ ljevala do konca leta. 
~NI Najbolj se je poznal vpliv in{lacije, kajti z odmrznitvijo cen su
\IEG = rovin in reprodukcijskega materiala so pričeli stroški proizvodnje 
_ AKIM vrtoglavo naraščati, čemur s cenami naših izdelkov nismo mogli v 
OZI _ , <:eloti slediti. Tudi obrestne mere so prispevale svoje, saj so se v 
· 1etu 1984 povečale s 30 odstotnih točk v januarju na 52 odstotnih 

točk v zadnjem trimesečju, kar pomeni 73 odstotno povečanje 
j (omenjena je obrestna mera za ostale namene pri sprotnem poslo
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vanju ali prejšnja splošna obrestna mera). Tudi gibanje tečaja 
dinarja do ostalih valut ni bilo takšno, da bi z izvozom sledili do· 
mači inflaciji. 

Da bi dobili popolnejšo sliko o gospodarjenju v minulem letu, 
bomo posebej obdelaU posamezna <pOdročja poslovnega procesa, ki 
najbolj vplivajo na končni finančni izid. v 000 din 

PROIZVODNJA 

Od obsega in stroškov proiz· 
vodnje je v veliki meri odvisno, 
kakšen je končni rezultat poslo
vanja. Delovna organizacija je v 
letu 1984 dosegla 103,4 odstotka 
.letnega načrta ali vrednostno za 
5.890.484.000 dinarjev proizvod
nje. Pregled po temeljnih organi
zacijah nam kaže naslednja ta
bela: 

TO !O 

POHIATVO 
MASIVA 

žAGALNICA 
GABER 
IVER KA 
TAPETNIATVO 
JELKA 
MINERALKA 

PRODAJA 

SKUPAJ 

Načrt 
1984 

1.474.387 
354.410 
440.738 
728.011 

1.393.885 
537.603 
442.036 
308.000 

19.484 

5.698.554 

Doseženo Indeks 1984 

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

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

29.817 153,0 

5.890.484 103,4 

~ 
Predsednik slovenskih sindikatov Marjan Orožen ob obisku na Brestu 

Tudi fizični obseg proizvodnje, 
merjen v norma urah, je prese
žen in sicer glede na načrtova
no za 8,2 odstotka, v primerjavi 
z letom 1983 pa za 18 odstotkov. 
To je bilo doseženo z delom 
ob prostih dnevih, v podalj
šanem delovnem času in z 
občasnim delom režijskih de
lavcev v proizvodnji. Iz tabele je 
videti, da načrtovanega obsega 
proizvodnje niso dosegli v Iverki 
in Jelki, povsod drugje pa je bil 
presežen. 

V POHISTVU so se poleg pro
izvodnih težav ubadali s pomanj
kanjem kakvostnih surovin in 
drugih materialov, pa tudi ko
operacija še ni tekla po predvi· 
devanjih; tako so morali spre
minjati program proizvodnje, 
kar je pomenilo velike dodatne 
napore operativnega vodstva. Se 
naprej so težave z ustreznimi 
kadri in s strojno opremo, ki je 
zvečine iztrošena. 

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

(Nadaljevanje na 2. strani) 

brestov 
• 

Ob slovenskem kulturnem prazniku 
V naših razmišljanjih o kulturi se vedno zaustavimo pri 

človeku. Pravi človek na pravem mestu bo znal s svojim 
vzgojnim in ljubiteljskim žarom, s svojo privrženostjo člo
večanskim sporočilom kulture in umetnosti v svojem okolju 
vzbuditi interes za mnogotere kulturne dejavnosti in tako tudi 
sooblikovati kulturno klimo svojega kraja 

Takšno pojmovanje kulture in njene vloge v družbenem 
življenju se ne zaustavlja ob ugotovitvah, da so materialne 
možnosti, s katerimi razpolagamo, skromne. Mnogo se da 
storiti brez bleščečih dvoran in celo brez najsodobnejše teh· 
nične opreme, čeprav brez ustreznih materialnih možnosti 
tehnično zahtevnejših programov ni mogoče izpeljati. 

V zvezi s kulturo in njenimi materialnimi možnostmi bi 
morali imeti pred seboj človeka in potrebe njegovega duhov· 
nega razvoja.. Mllsliti na njegovo prihodnost, vlagati v njegovo 
znanje, v njegovo razumevanje sveta, usposabljati ga za pri· 
hodnost, ob tem pa utrjevati njegovo kulturno zavest, pri· 
padnost rodu, jeziku, zemlji in ustvarjalnemu delu, bratstvu 
in razumevanju med ljudmi, miru. 

Vladimir Kavčič ob slovenskem 
kulturnem prazniku 

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

V februarju je obiskal Brest predsednik slovenskih sindikatov Mar
jan Orožen in se s predstavniki sindikata in drugih družbenopolitič
nih organizacij ter vodstva delovne organizacije zadržal v nekajur
nem razgovoru. 

Najprej ga je glavni direktor 
Tone Kraševec seznanil z našo 
delovno organizacijo, njenim raz. 
voj em, sedanjim položajem, pred
vsem pa s prihodnjimi usmerit
vami in iskanji. 

Pri tem je med drugim pouda
ril veliko Brestovo usmeritev v 
izvoz in s tem v zvezi preusmeri
tev proizvodnje v večji delež ma
sivnega pohištva, prizadevanja za 
čim višjo stopnjo obdelave lesne 
surovine, iskanja takšnih progra· 
mov, ki bodo dohodkovno čim
bolj donosni, boljšo organizacijo 
proizvodnje . in blagovnega pro
meta, usmeritev novih naložb iz. 
ključno v posodobitev proizvod· 
nje za izvoz, prizadevanja za 
ustvarjanje višjega dohodka in 
s tem življenjskega standarda 
delavcev, dograjevanje notranje 

samoupravne organiziranosti in 
zunanjih povezav, učinkovitejše 
delovanje družbenopolitičnih or
ganizacij ter še nekatere druge 
naše poglavitne usmeritve. 

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

Nadvse temeljito pa je naš se
danji gospodarski položaj in bliž. 
nje prihodne usmeritve osvetlil 
Danilo Mlinar. Nanizal je vrsto 
kazalcev, podatkov in problemov, 
ki obeležujejo celotno gospodar
jenje Bresta. Posebej se je zadr
žal ob neskladju pri gibanju cen 

(Nadaljevanje na 2. S·tlrani) 
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Kljub težavam - dokaj ugodno 
(Nadaljevanje s l. s t rani) 
za njihovo proizvodnjo je 
usmerjenost v izvoz, saj so za 
domači trg in kooperacijo v de
lovni organizaciji realizirali le 29 
odstotkov vrednosti proizvodnje. 
Ponavljale so se težave pri oskr
bi s suhim žaganim lesom debe
line 60 milimetrov in s sušenjem 
lesa, saj je sedanja zmogljivost 
sušilnice premajhna. 

Ker je bilo treba les sušiti 
drugje, so seveda nastali dodatni 
stroški. 

2:AGALNICA je v vseh svojih 
enotah presegla letni načrt pro
izvodnje. Večjih težav niso ime
li, le na žagi so morali zaradi iz. 
boljšanja kvalitete žaganega lesa 
zmanjšati pomik in s tem zmog
ljivost žage. To pa zahteva ob
časno delo v treh izmenah, ki pa 
ga je težko organizirati zaradi 
pomanjkanja ustreznih delavcev. 
V minulem letu je bila ukinjena 
enota za izdelavo kartonov. 

Tudi v GABRU so vrednostni 
načrt proizvodnje presegli, fizič
no pa je izjema le proizvodnja 
kuhinjskih elementov za izvoz, 
ki je bila dosežena le 70 odstot
no. Dosegli bi bistveno boljši re
zultat, če ne bi kasnila dobava 
izdelkov iz kooperacije, pomival
nih korit, žičnih košaric, vodil za 
predale in kartonov. Precej za. 
stojev je nastalo pri prehodu na 
planiranje in vodenje proizvod
nje prek računalnika. Ti so po
vzročili manjši obseg proizvod
nje, kopičenje zalog reproduk
cijskega materiala, zamujanje 
odpremnih rokov ter povečanje 
proizvodnih stroškov. 

IVERKA letnega načrta proiz
vodnje ni dosegla. Vzrok temu 
je bila okvara stiskalnice v ju
liju, zaradi katere je proizvodnja 
stala 16 dni. Redni letni remont 
se je pričel po načrtu, končal pa 
se je nekaj dni kasneje. Dodatni 
zastoji pa so nastali zarad težav 
pri ponovnem zagonu tovarne. 
Občutnejši padec obsega proiz
vodnje je bil v zadnjem trime
sečju, ker so nastale okvare na 
sušilniku, natresni postaji in 
glavni stiskalnici. V se to je ter
jalo zahtevnejša popravila, ki pa 
jih ni bilo mogoče združiti. Pro
izvodnja oplemenitenih plošč je 
potekala v dveh ali treh izme
nah, zato je načrt količinsko in 
vrednostno presežen. 

Tudi v JELKI niso uspeli iz. 
polniti, kar so si z letnim načr
tom zastavili. To velja za žago 
in za pohištveno proizvodnjo. 
žaga je pod načrtom zaradi str o
jeloma polnojarmenika v začet. 
ku leta in pomanjkanja tanke 
hlodovine za tesanje tramov. 
Kolikor je je pa bilo, je bila 
slabše kakovosti in manjšega 
premera. Proizvodnja pohištva je 
pod načrtovano vrednostjo zara· 
di težav pri površinski obdelavi 
polic za izvoz, kar je končno po
menilo tudi manjšo izdelano ko
ličino od dogovorjene. Zato je 

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

MINERALKI je v letu 1984 s 
svojimi ploščami uspelo osvojiti 
tržišče, zato je bila tudi proizvod
nja večja od načrtovane za 24,8 
odstotka. Občasno so morali zato 
delati tudi v treh izmenah. l.na
čiinost proizvodnje v zadnjem 
trimesečju so izdelki iz Negor 
plošč, ki so bili neposredno vgra
jeni v objekte na domačem trgu. 

NABAVA 

Domači trg 
Zaradi prizadevanj po čim več

jem izvozu, omejitev pri. razpola
ganju z deviznimi sredstvi in za
radi tega manjšega uvoza surovin 
in ostalega reprodukcijskega ma
teriala, od katerega je odvisna 
naša industrija, so težave na na
bavnem trgu stalno prisotne. Naj
več težav je bilo pri nabavi naj
bolj kakovostnega hrastovega 
furnirja, rezervnih delov, avtomo
bilskih gum, baterij, lepila in ma
zuta. 

Nabava hlodovine je potekala 
brez večjih zastojev, prav tako 
tudi nabava lesnih surovin za Iver
ko; manjkal pa je bukov žagan 
les, kar je povzročilo zamike v 
proizvodnji. Zato je bilo potrebno 
uvoziti 200 kubičnih metrov desk 
iz Avstrije. Tudi z nabavo jeseno
vega žaganega lesa so bile velike 
tezave. 

Zaradi stanja, ki smo ga že 
omenili, so dobavitelji izsiljevali 
višje cene, devizne participacije 
in neugodne pl~čilne pogoje. 

Uvoz 
Surovin smo uvozili v vredno

sti :i62.2SO.OUO dinarjev oziroma 
79,7 odstotka glede na letni na
črt. Za surovine in reprodukcij· 
ski material je bilo lani z dobavx
telji združenih za 187.4UO dinarjev 
deviznih sredstev ali 84,3 odstot
ka načrtovanega. Poleg generalne
ga uvoza smo izrabili tudi uvoz 
po maloobmejnem sporazumu, po 
sejemskem kontingentu iz Avstri
je in po kompenzacijskem poslu s 
svedsko. Uvoz opreme je bil za 
nekatere reprodukcijske materi
ale prepovedan, pa je bilo potre
bno pridobivati kontingente. 
Kljub temu je bila uvožena opre
ma za MASIVO iz kredita IFC in 
iz sejemskega kontingenta, za kar 
prepoved uvoza ne velja. Uvozne 
devizne cene so bile trdne, le pri 
silikonskem in dekor papirju, pri 
eksotičnih furnirjih, površinskih 
materialih in rezervnih delih so 
se povečale za več kot deset od
stotkov. 

PRODAJA 

Domači trg 
Vrednost prodaje je bila lani 

nad načrtovano za 8,4 odstotka. 
Dokaj ugodni rezultati so plod 
večje konjunkture v prvi polovici 
leta, boljše sortiranosti proizvod
nih programov ter boljšega so
delovanja proizvodnih s prodajno 
temeljno organizacijo. Po predvi-

Z razgovora tovariša Orožna s predstavniki Bresta 

devanjih je začela prodaja proti 
koncu leta upadati, ker so se pri
čeli kazati vplivi manjšega živ· 
ljenjskega standarda, rasti obre
stnih mer za potrošniška posojila 
in zastoja v stanovanjski gradnji. 

Največ težav je bilo pri prodaji 
programov MAJA, pri oblazinje
nem pohištvu v zadnjih dveh me
secih leta ter pri kuhinjah zaradi 
nepopolnosti sestavov. Prodaja v 
ostalih temeljnih organizacijah je 
bila nemotena. 

Izvoz 

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

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

FINANčNI REZULTATI 

Vsi učinki našega prizadevanja 
za čim boljše gospodarjenje se 
na koncu pokažejo v finančnem 
rezultatu. Visok obseg proizvod
nje, dokaj ugodna prodaja na do
mačem trgu in izvozu ter priza· 
devanja na vseh ostalih področ
jih so prispevali k sorazmerno 
ugodnemu finančnemu rezultatu. 

V tabeli so prikazani glavni ele
menti za celotni BREST. 

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

"" . """' "'~ " c :s ~ ..., .. 
c-

- g. 

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

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

Celotni prihodek je delovna or
ganizacija dosegla z indeksom 
116,2 glede na letni načrt in z in
deksom 163 v primerjavi z letom 
poprej. Tudi dohodek je bil večji 
od načrtovanega (indeks 137,5). 
V pogodbenih obveznostih imajo 
največji delež obresti, ki so pre
segle načrtovane za 94 odstot
kov. Znesek obresti predstavlja 
že 25,8 odstotka dohodka in je za 
3 odstotne točke večji kot leta 
1983. Vzrok je v stalnem dviga
nju obrestnih mer in pomanjka
nju lastnih virov financiranja. 

Doseženi čisti dohodek je večji 
od načrtovanega za 29,6 odstotka, 
indeks na leto 1983 pa je 166. Tu
di ostanek čistega dohodka je 
večji od predvidenega in sicer za 
32,8 odstotka (indeks na leto 1983 
je 188), najbolj pa so porasla 
sredstva rezerv (indeks na letni 
načrt je 200,5, glede na leto 1983 
pa 281), čemur je vzrok večji do
hodek. 

V poslovni sklad je izločenih 
52.192.000 dinarjev, kar je manj 
od načrtovanega (indeks 90,4) in 
27 odstotkov več kot leta 1983. 
Sredstva, izločena v poslovni 
sklad, so zelo majhna, saj ima 
naša delovna organizacija velike 
potrebe po lastnih virih za trajna 
obratna sredstva in investicije. 
Akumulacija (poslovni in rezerv
ni sklad skupaj) v znesku 
133.873.000 dinarjev pa je od lan
ske večja za 90 odstotkov, kar 
vendarle kaže na nekoliko boljši 
uspeh kot je bil dosežen leto po
prej. 

P . Kovšca 

--
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Delavke v MASIV! - delo pri brušenju 

Več lastnega znanja • • • 
(Nadaljevanje s l. strani) 
surovin in gotovih izdelkov, ob 
neugodnili izvoznih pogojih za 
ploskovno pohištvo, ob združeva
nju sredstev v reproverigi in na· 
šem celotnem deviznem poslova
nju. 

Posebej je prikazal naš finanč
ni in likvidnostni položaj in 
vprašanje osebnih dohodkov, ki 
so kljub lanskemu 56-odstotnemu 
povišanju še vedno za 7 odstot
kov pod povprečjem lesarske pa
noge. Dosegamo sicer najnižji za
gotovljeni osebni dohodek, ob 
očitnih uravnilovskih težnjah pa 
še ni izpeljano resnično nagraje
vanje po delu. Ob sedanjem 
splošnem položaju bo treba več 
sredstev izdvojiti tudi za izbolj
šanje življenjskega standarda de
lavcev in ključne občinske potre
be na osnovi svobodne menjave 
dela. 

Prikazal je tudi uresničevanje 
srednjeročnega načrta in pripra
ve na naložbo v tovarno pohištva, 
ki je eden od pomembnih pogo
jev za zagotovitev večjega izvoza 
in socialne varnosti kar tretjine 
Brestovih delavcev. 

Tovariš Orožen je na osnovi 
podanih informacij menil, da se 
na Brestu resno zavedamo težav
nosti sedanjega položaja, ki terja 
odločen prehod k intenzivnejše
mu gospodarjenju in s tem zago
tavljanju socialne varnosti delav. 
cev. Pri Brestu je videti zaostaja
nje v rasti družbenega dohodka 
v primerjavi s panogo, iztroše
nost opreme, ki narekuje poso
dobitev in premalo obratnih 
sredstev. 

O tem in o drugih problemih je 
treba redno, zla-sti pa ob obrav
navah zaključnih računov delavce 

temeljito seznanjati, posebno pa 
še o skupnih razvojnih ciljih. 
Utrditi moramo zavest, da sami 
odločamo o svoji usodi, o svojem 
gospodarjenju, bodisi pri obliko
vanju cen ter del-itvi dohodka in 
osebnih dohodkov bodisi pri raz
vojno naložbeni politiki. 
če naj dosežemo intenzivnejše 

gospodarjenje, če naj bomo kon
kurenčni v svetu, je potrebne več 
resnične strokovnosti, širokopo
teznosti in smelosti v poslova
nju. Potrebno bo vlagati več last
nega znanja, več prizadevnosti 
na vsakem koraku za rast pro
duktivnosti. Ne gre samo za mo
dernejše, ampak predvsem za 
bolj izkoriščene in produktivne 
stroje; le tako bomo imeli tudi 
boljše končne rezultate in večjo 
dohodkovno uspešnost. 

Zato je tudi naloga sindikatov 
predvsem boj za večjo produk
tivnost. če naj pokrivamo svoje 
potrebe in obveznosti, moramo 
doseči vsaj S-odstotno rast druž
benega proizvoda. 

Tega se moramo zavedati in 
biti tudi pri načrtovanju svojih 
želja in potreb v okvirih možno
sti oziroma sredstev, ki jih ustva
rimo. To je treba upoštevati tudi 
ob svobodni menjavi in preteh
tati racionalnost pri izkoriščanju 
vseh prispevkov, ki jih dajemo za 
različne dejavnosti. Tudi o tem 
se je treba pogovoriti ob obrav
navi zaključnih računov. 

V težavnem gospodarskem po
ložaju, v katerem smo, bodo mo
rale tudi družbenopolitične orga
nizacije odigrati večjo vlogo, ne 
le prek svojih organov, ampak 
neposredno med delavci, v vseh 
delovnih okolJih. 

B. Levec 

Naši osebni dohodki 
Pri osebnih dohodkih za lan

ski avgust smo dobili izplačilo 
t udi na osnovi poslovne uspeš
nosti, ugotovljene s periodičnim 
obračunom za prvo polletje in 
sicer v višini tretjine enomeseč
ne akontacije osebnih dohodkov. 
Sedaj smo naredili obračun po
slovanja za leto 1984. Glede na 
dosežene rezultate in v skladu z 
določili dogovora o družbeni 
usmeritvi razporejanja dohodka 
in delitvi sredstev za osebne do-

hodke ter skupno porabo v letu 
1984 smo za dokončen obračun 
osebnih dohodkov, katerega 
opravimo z zaključnim računom, 
poleg izplačanih akontacij oseb
nih dohodkov, razporedili še 28 
milijonov dinarjev bruto mase 
za osebne dohodke v delovni or
ganizaciji. To predstavlja pri
bližno tretjino decembrske akon
tacije osebnih dohodkov. 

(Nadaljevanje na 3. s~rani) 

ANTON KRAŠEVEC- ŠE 'NAPREJ GLAVNI 
DIREKTOR BRESTA 

Potekel je štiriletni mandat dosedanjemu glavnemu direk
torju Bresta Antonu Kraševcu. Na podlagi razpisa in predloga 
razpisne komiisje je delavski svet .delovne organizacije na 
svoji pretekli seji 25. januarja znova imenoval - za nasled
nje štiriletno mandatno obdobje Antona KRASEVCA za glav
nega direktorja Bresta. Prepričani smo, da bo svoje delo tudi 
v prihodnje opravljal tako uspešno kot doslej . 
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l OB NOVOSTIH NA PODROCJU CEN Kako bo s cenami v bližnji pri
hodnosti? Odgovor na to vpraša
nje ni 1ahek. Opazimo lahko ka
ko posamezniki zagovarjajo 'sko
raj povsem sproščene, tržne ce
ne; drugi spet pri·segajo na poli
tiko administrativne močne Toke 
ki da edina lahko uredi nesklad: 
nosti. Poleg teh dveh skrajnosti 
pa se pojavljajo tudi predlogi o 
sproščenih cenah, oblikovanih na 
podlagi dovolj zapletenih predpi
sov, nič manj zapletenih pravH.ll!i
kov in s tem pogojenih izraču
nov. 

1 Ob ~one!! lan~kega leta je ;bil v Uradnem listu objavljen nov pred
pis, ki ureJa. oblikovand~ oziroma uporabo cen na domačem trgu. To 
Je zakon o sistemu družbene kontrole cen ali na kratko zakon o ce
nah. Kaj lallko rečemo o njem in o vpraš~jih s področ{a cen? 

Novi zakon o cenah je bil pri-
čakovan kot prelomnica med do-

l 
s~da;njim deJan~kim administra
tlvmm dolocaJnJem cen in med 
novim- pretežno t.ržnim oblilro-

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

•
1 
drugačen, saj ima več kot polovi
co manj členov (40 namesto do

, s~a~jJh 107). Vsebinsko je prož-
neJŠI od dosedanjega in ni uredil 
posa;meznih vprašanj do podrob
~os:tt. Pravzaprav zakon oprede
lJUJ~. da cene za pretežno večino 
pr012vodoy in stori.tev >>Oblikuje
JO delavCl samostoJnO v odnosih 
medsebojne odvisnos-ti, povezano
sti in odgovornosti - glede na 
tržne razmere«. 

Verjetno zato, da omenjene 
sprostitve ne bi pojmovali pre
več anarhično, oziroma zato, da 

• bi država le lahko poprijela za 
administrativne vajeti, če bi cene 
kazale željo po divjanju, je novi 
zakon oprede!iol tiri nadaljnje 
o?veznosti. Te mor~jo biti ures
mčene v treh mesecih po njegoVi 
uveljavitv•i (to je do konca marca 

1 1985): 
- oprJstojni državni organi mo

r~jo uskladiti podzakonske pred
pise o cenah; 

- organizacije združenega dela 
morajo sprejeti samoupravni 
splošni akt o oblikovanju cen v 
katerem določijo predvsem po
stopek, organe <in način obvešča
nja delavcev o kazalcih ki so 
podlaga za oblikovanje ce'n; 

- gospodarska zbornica Jugo
sl<l:vije mora določiti postopek in 
dejavnost ter ukrepe za potrebno 
poseganje na področje cen. 

V naši delovni organizaciji smo 
y t~meljnih org~izaoijah že spre
Jeli samoupravrn sporazum o obli
.kovanju cen. Izhajajoč iz zakona 
smo opredelili pet možnih nači
nov za oblikovanje cen: 

l. cene, oblikovane na tržne 
razmere; 

2. cene, oblikovane na podlagi 
posebnih naročil ali po posebnih 
tehničnih zahtevah; 

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

4. cene, oblikovane po državno 
odpredeljenih načinih in okvJrih· 

S. administrativno določene ce/r 
ne. 

Od nadaljnjih (podzakonskih) 
predp.isov ali navodil ter od prak
se inšpekcij s kih organov bo od
v~SJ?-O. kateri na~ bomo uoporab
lJah za določen 1zdelek oziroma 
vrsto izdelkov. Sporazum zatem 
vsebuje tudi druga, z zakonom 

1 
~tev:ana :določHa ? postopkih, 
pnstojnostih, ·kazalCih in podob
nem. 

,Vi~imo to_rej, da kljub spreme
n] emn pravm podlag.i za oblikova
nje cen ostaja razmeroma močna 
admini:strativno-tehruična ovira za 
oblikovanje cen oziroma nekak
š~ dvom o pravilnem ali ;nepra
vilnem tolmačenju sedanjih pred
pi:sov. Se težje je, ker nimamo iz
~~ane ali objavljene splošne po
lrl.tlke cen, na katero bi vsak go
spodarski osebek naslonil svojo 
politiko. Opredeljena je le zelo 
abstraktna smer: cene naj nara
ščajo počasi. 

Zakaj področju cen posvečamo 
tako veliko pozornost? 

Odgovor je zelo pTeprost: ker 
SIIDO sredi nenehnega gospodar
s·kega gibanja, ko se v okvilru in
flacije nenehno spreminjajo 
vhodne cene (cene materialov 
energije, dela in drugih stroškov): 
moramo budno spremljati ome
njene spTemembe in spreminjati 
tudi cene svojih končnih izdel
kov. Vsaka najmanjša zamuda 
nas ·lahko življenjsko ogTozi in 
zmanjša že tako oskubljeno aku
mulacijo. Zato smo vedno zatr
jevali, kako pravzaprav pomeni 
adminrl:strativno določanje cen 
vnap.rej•šnje opredeljevanje go
spodarskega položaja posamezne 
organizacije združenega dela in 
kako lahko izniči njena prizade
vanja za dwg produktivnosti. 

Na področju cen torej nismo še 
·relcli zadnje besede. 

Glede na vse zapisano smo se 
v naši delovni organizaciji odlo
čili za takšno politiko na področ
ju cen, ki bo predstavljala sred
njo pot med vsemi omenjenimi 
vplivi. Zavedamo se, da moramo 
podpirati splošna družbena pri· 
zadevanja za ustavitev strmega 
naraščanja cen. 

Zato tudi sami zaviramo nji· 
hovo prehitro rast. 

Po drugi strani pa nam kljub 
ukrepom za večjo produktivnost 
inflacija znižuje rezultate in že 
v nekaj tednih postanejo veljav· 
ne cene naših izdelkov povsem 
nerealne. Potrebne so stalne pri
merjave z gibanjem cen zlasti 
pri dobaviteljih, dober pregled 
nad ponudbo in povpraševanjem 
ter izdelave kalkulacij. Med 
splošnimi družbenimi prizadeva
nji je namreč tudi geslo dobrega 
gospodarja - z usmeritvijo k 
večjemu dohodku. 

Z. Zabukovec 

Za skladnejši razvoj 
POSVETOVANJA O MEDOBCINSKEM SODELOVANJU OBMEJ· 
NIH OBCIN HRVAšKE IN SLOVENIJE 

Novembra in decembra lani sta predsednika zbora občin slovenske 
skupščine in hrvaškega sabora pripravila štiri posvete, na katerih 
so govorili o aktualnih vprašanjih medobčinskega sodelovanja občin 
v obmejnem delu obeh republik. 

Na posvetih so izmenjali izkušnje pri dosedanjem sodelovanju ter 
se dogovorili o nadaljnjih aktivnostih za pospeševanje sodelovanja 
med sosednimi občinami. 

Na posvetih so sodelovali predstavniki 35 občin iz Slovenije in 
Hrvaške ter predstavniki delovnih organizacij iz obeh republik, 
ki že razvijajo različne oblike gospodarskega sodelovanja. 

Eno izmed posvetovanj je bilo v Del~<:ah in so na njem sodelovali 
tudi predstavniki iz naše občine. 

Na osnovi posvetovanj .je bilo posebno poročilo; iz njega povze
mamo tisti del, ki .zadeva sodelovanje na področju lesne industrije 
in gozdarstva. 

Na področju gozdarstva in les
ne industrije se je razvilo inten· 
zivno sodelovanje med občinami, 
ki imajo bogate gozdove, in obči
nami, v katerih sta se močno 
razvili lesna in papirna industri· 
ja. Tudi na tem področju se vse 
bolj uveljavlja dolgoročno sode
lovanje na dohodkovnih odnosih, 
vlaganjih, poslovno-tehničnem so-

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

Tako na primer Lesonit Ilirska 
Bistrica, ki dobiva z območja 
Gorskega Kotarja letno 90.000 ku· 
bičnih metrov lesa za lesne plo
šče in 12.000 kubičnih metrov hlo
dovine (skupaj 56 odstotkov po
trebne lastne mase), na podlagi 
sklenjenega dolgoročnega samo
up.ravnega sporazuma vlaga v od· 
piranje in obnovo gozdov tega 
območja 6 odstotkov od cene od
kupljenega lesa, na območje 
Hrvatske pa dobavlja 15 odstot
kov svojih plošč. 

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

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

Obiskali ~o nas pre~~tavniki mednarodne banke IFC, pri kateri 
smo zaprosili za posoJilo v zvezi z nameravano novo naložbo Po 
ogledu tovarne so se zadržali na daljšem strokovnem razgo~oru 
s predstavniki naše delovne organizacije. 

Posebno pozitivno pa je ocenje
no sodelovanje med papirnico 
Djuro Salaj Krško in Drvenjačo 
iz Delnic, ki temelji na dolgoročo 
nem sporazumu o skupnem vla
ganju dela in sredstev. Zato bi 
takšne medsebojne odnose mo-

rali uveljaviti vsi proizvajalci in 
predelovalci celuloznih vlaken in 
papirja. 

Na posvetih je bilo ugotovlje
no, da so še velike možnosti za 
razvoj sodelovanja sosednjih ob
čin iz Slovenije in Hrvaške na 
področju gozdarstva in lesne in
dustrije. Potrebni so širši progra
mi, ki bodo vključevali tudi dru
ge panoge gospod311'stva, in to od 
skup:oi:h vlaganj v gozdno proiz. 
vodnjo, pa do izkoriščanja lesnih 
odpadkov in smotrnejšega izvoza 
lesne mase prek izdelkov višje 
stopnje obdelave. Zato se morajo 
v to vključiti tudi republiški 
zlasti pa medobčinske gospodar: 
ske zbornice :in splošna združe
nja ter ustrezni republiški uprav-
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ni organi, da bi lahko prišlo do 
skupnega razvojnega projekta na 
tem področju. 

Kot poseben problem na po
dročju prometa z lesom pred
stavljajo različne cene lesa v Slo
veniji in Hrvaški, izhajajo pa iz 
različnih zakonskih ureditev in 
različne intenzivnosti gospodar
jenja z zasebnimi gozdovi v obeh 
republikah. Zato bi bilo nujno 
potrebno proučiti zakonske in 
druge samoupravno dogovorjene 
osnove pri gospodarjenju z zaseb· 
nimi gozdovi v obeh republikah 
in se dogovoriti za konkretne re
šitve (davčne in druge), ki bi trž
ne pogoje pri prodaji gozdnih 
sortimentov čimbolj izenačile. 

Iz Poročevalca 5/1985 

Naši osebni dohodki 
(Nadaljeva111je z 2. strani) 

Osnova za obračun bodo pov
prečne mesečno izplačane akon
tacije osebnih dohodkov v zad
njem četrtletju 1984. 

Pri tem moramo ugotovitli, da 
imamo v delovni organizaciji de
litev dela med temeljnimi orga
nizacijami, obenem pa enoten si
stem nagrajevanja. Tako so bile 
razlike v osebnih dohodkih upo
števaje uspešnost poslovanja 
prek vsega leta - glede na izra
čun faktorja uspešnosti TOZD -
torej po določilih našega spora
zuma. To enkratno izplačilo pa 
zadeva vse temeljne organizaci
j e oziroma delovno skupnost po 
že omenjenih osnovah. Izplačano 
bo v marcu ali aprilu, odvisno 
od likvidnostnega stanja. 

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

za 56 odstotkov v primerjavi z 
letom 1983 in znašajo 22.330 din. 
Na to je vplivalo povišanje 
osebnih dohodkov v prvih mese
cih v absolutnem znesku 1500 
din na zaposlenega, v maju pa 
povišanje osebnih dohodkov v 
povprečju 25 do 30 odstotkov; 
po temeljnih organizacijah raz
lično, odvisno od uspešnosti po
slovanja. Prav tako je porast 
osebnih dohodkov v povprečju 
na zaposlenega za 4,6 odstotka 
višji zaradi poslovne uspešnosti 
izplačane v septembru. ' 

V zadnjem trimesečju so se 
glede na ugodne rezultate poslo
vanja in glede na možnosti po 
določilih dogovora o družbeni 
usmeritvi razporejanja dohodka 
v letu 1984 osebni dohodki po
večali v povprečju za 17 odstot
kov, v decembru pa znova v 
povprečju še za 12,3 odstotka. 
Bistvenih razlik m ed temeljnimi 
organizacijami ni, če pa so, so 
posledica boljšega ali slabšega 
gospodarjenja. 

Skupaj z omenjenim izplači
lom po zaključnem računu za 
leto 1984 in z upoštevanjem pri
spevkov v januarju 1985 bi bili 
netto osebni dohodki na zapo-

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

. V primerjavi z gibanjem oseb
nih dohodkov vseh članic sploš
nega združenja LES pa vidimo, 
da so bili povprečni osebni do
hodki v Brestu za leto 1983 nižji 
od povprečja članic združenja za 
11 odstotkov, v obdobju devetil1 
mesecev leta 1984 pa le za 9 od
stollk:ov: Nekoliko bolj smo za
ostaJali za povprečjem sloven
skega gospodarstva (kar je delo
ma pogojeno tudi s samo dejav
nostjo) in sicer v letu 1983 za 
20 odstotkov, v obdobju devetih 
mesecev leta 1984 pa za 16 od
stotkov. Torej vidimo, da smo v 
letu 1984 uspeli zmanjšati razpon 
~ed osebnimi dohodki v Brestu 
m osebnimi dohodki članic zdru
ženja LES ter slovenskega go
spodarstva. 

Spet pa moramo opozoriti, 
kot smo že ob izplačilu osebnih 
d~hodkov ~a ?Spešnost poslova
nJa po penod1čnem obračunu za 
prv? P?ll~tje, da se pogoji gospo
darjenja IZ dneva v dan bolj za
ostrujejo, kar nam slabša mož
nosti za doseganje ugodnejših 
rezultatov. Le-te bomo izboljšali 
z dobrim in odgovornim delom 
na vseh: področjih, kar pomeni, 
da so m bodo osebni dohodki 
odvisni od rezultatov našega in 
celotnega družbenega dela. Zato 
mora biti naš cilj, da z učinko
vitejšim delom dosežemo boljše 
rezultate in s :tem tudi višje 
osebne dohodke oziroma stan
dard v celoti. 

M. Siraj 

Iz GABRA - delavke pri pakiranju kuhinj 
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Varovanje družbenega premoženja 
Služba za varovanje družbene

ga premoženja je bila na Brestu 
organizirana na podlagi zakona 
o družbeni samozaščiti, varnosti 
in notranjih zadevah ter na 
osnovi spoznanj kolektiva, da je 
pobrebno vpeljati sistem zaščite 
.in varovanja, s katerim bi pre
prečevali odtujevanje materiala, 
zagotovili nadzor nad gibanjem 
ljudi na območju delovne orga
nizacije, sodelovanje pri proti
požarni preventivi in podobno. 
Natančnejša določila smo obliko
vali in samoupravno sprejeli s 
pravilnikom o organizaciji in de
lu službe za varovanje družbe
nega premoženja, lai so ga nekate
re temeljne organizacije dopolnile 
še z neposrednimi navodili za 
posamezna mesta varovanja. 

Kljub tako zastavljeni organi
zaciji pa ugotavljamo pri varo
vanju vrsto pomanjkljivosti pri 
varovanju. Te se kažejo v sla
bem odnosu nekaterih članov 
kolektiva do varnostnikov, neda
rečene vsakodnevne kontrole de. 
la varnostnikov, počasna ali ne
ustrezna ukrepanja ob primerih, 
ki jih prijavljajo varnostniki, 
slabo sodelovanje članov kolek
tiva z varnostniki pri zaščiti 
družbenega premoženja, lažna 
solidarnost v primerih opažene 
kršitve, prepočasno odpravljanje 
poškodb na zaščitenih objektih, 
neevidentiranje prometa pri vho
du in izhodu ter gibanja delav
cev in tujcev in še druge. 

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

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

l. Specializirana organizacija 
lahko zaradi svojih usposoblje
nih kadrov in boljšega poznava
nja načina varovanja kvalitet
nejc izvaja to dejavnost. 

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

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

4. Na širšem območju organi
zira celodnevno dežurno službo, 
ki zagotavlja hitro reševanje na
stalih težav z dodatnimi ukrepi, 
če so potrebni. 

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

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

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

l. Samoupravm .sporazum o 
splošnih pogojih poslovanja pri 
varovanju premoženja. Z njim se 
urejajo medsebojna razmerja 
med uporabniki in izvajalci sto· 
ritev varovanja, usklajujejo 
medsebojni interesi, določajo 
medsebojne obveze, pravice in 
odgovornosti na naslednjih pod
ročjih: 

- organiziranje, vodenje in 
izvajanje varovanja 

- načrtovanje in pridobivanje 
dohodka ter načela delitve do
hodka, 

- medsebojno obveščanje, od
govornosti za nastalo škodo in 
drugo. 

2. Dogovor o organizaciji in 
delu službe fizičnega varovanja 
premoženja. Ta dokument je v 
osnovi predpis, ki določa naloge 

za vsakega udeleženca pri izva
janju varovanja. 

3. Predlog načrta fizičnega va
rovanja premoženja, ki pred
stavlja dopolnitev dogovora o 
orgaa:ri.zadji .in delu ·te službe. 

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

Da bi na delavskih svetih la
že odločali, so bila ta gradiva 
s krajšo obrazložitvijo poslana 
v temeljne organizacije, kjer naj 
bi v teh dneh na osnovi !l'esne in 
celovite ocene varovanja odločili, 
ali predamo varovanje Varnosti 
ali pa sami z mnogo večjo odgo
vornostjo in dosledneje še na
prej izvajamo varovanje, s pripo
ročilom, da se zaradi naštetih 
prednosti odločijo za prvo. 

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

F. Skrij 

Za bolišo kvaliteto izdelkov 
NOVA ORGANIZACIJA KONTROLNE SLUžBE 
V TOW POHISTVO 

K;ljub dokajšnjemu štew.J.u de
:l:avcev, ki so zaposleni v naši 
-kontrolni službi, naletimo tudi na 
slabo kvaliteto izdelkov. To lah
ko ugotovimo ob pogostih doma
čih, pa tudi .tujih reklamacijah, 
pa tudi v sami tovMn-i, saj ima
mo v povprečju -dokaj velik od
stotek ,slabih elementov, ki jih je 
-potrebno tako ali drugače popra
viti ali celo izdelati nove. Ta po
pravi·la nam ~n-očajo velike 
-materia-lne stros~e, poleg tega pa 
:nam onemogočajO normalno pro
izvodnjo. Gre namreč za večje 
aJ.J. maaJ.jše zastoje, spremembe 
lansirnih planov in podobno. 

Dosedanji -nač:ID dela v kontrol
ni službi je temeljil predvsem na 
popolni medfazni kontroli - med 
posame7Jllimi oddelki. Delo med
fame kontrole je bik> v glavnem 
sortiranje in prebiranje elemen· 
tov. Kontrolna služba je tako 
prevzemala del na-log delavcev, 
saj hi ·morali le-ti dajati s svoje
ga delovnega mesta pravi·loma le 
kvalitetne elemente (skrb za kva
liteto bi morala biti vsaj takšna, 
kot je skrb za količino). 

Služba je premalo opravljala 
svojo gla-vno nalogo, ki bi jo kot 
služba za zagotavljanje kvalitete 
moraJa imeti. Napake, ki nastaja
jo v proizvodnem Pf?Cesu, hi_~o
raJ.i odkrivati tam, kjer nastajaJO, 
torej na delovnili mestih. 

V februarju smo se temeljito 
pogovorili o kvaliteti in novi or
ganizaciji kontrolne službe. Za
staw.J.i smo si dva glavna enja, ki 

bi ju morali doseči z manjšim 
števi•l.om zaposlenih v kontrolni 
službi: 

l. z okrepljeno vhodno kontro
lo je treba zagotov.iti kvaliteto 
vseh vhodnih materialov; 

2. preiti na statistične metode 
kontTole. 

Edina osnova za kvalitetno de
·lo vhodne kontrole je, da je do
bavitelj (seveda tudi kontrolor) 
seznaaJ.jen z zahtevami kupca. 
Zato smo v kontrolni službi azde
.Iali »Sporazum o kvaliteti« s pri
-logo »tehnično prevzemni pogo
ji«, v ka-terem so jasno oprede
Jjeni kvalil!eta izdelka ozi!roma 
materia•la, način prevzema, .k:raj 
prevzema, način reševanja 'rekla
macij in drugo. Ta sporazum naj 
bi bil sestavni del vsake pogod
be, sklenjene med dobaviteljem 
in -temeljno organizacijo kot 
kupcem. Ob oblikovanju telmi.č
no prev:Zemnih pogojev bi mora
Je sodelovati tudi druge službe, 
pri katerih pa ni bilo pravega 
odziva. 

V vseh oddelkih, od furnirnice 
in razreza pa do pakiTne, je po
•trebno z obhodno kontrolo zago
toviti večji nadzor nad izvaja
njem posameznih delovnih ope
racij in s tem pravočasno odkri
vanje napak. S prevzemno kon
-trolo pa moramo zagotoviti, da 
bodo elementi 02liroma polizdelki 
prihajali iz oddelka v oddelek v 
mejah zadovoljive kvalitete. Oba 
načina kontrole bo opravljal en 
kontrolor, in sicer po statistični 
metodi. 

Obhodi: po delovnih mestih so 
standardizinmi, prevzemna kon
trola pa bo tekla po že uveljav
ljeni metodi. K.cmtrolno točko in 
raven kontroliranja bo glede na 
pomembnost in zahtevano kvali
teto posameznega elementa pri 
izdel-ku določal tehnolog kvalite
te. ., 

Iz tAGALNICE - delo pri finalizacljl jelovine 

Seveda je pot-rebno obenem z 
novo organizacij o kontrolne služ
be <tudi od drugih strokovnih 
služob zahtevati, da na-pravijo ko
rak naprej pri zagotavJjanju kva
·litete. Potrebni bodo tuili pravo
časno lansiranje tehnične doku
mentacije z opredeljem.imi tole. 
Tancami, praV'OČasne in kvalitetne 
instruktaže, tehnični opisi, v -ka
teliih bo bolj neposredno opisana 
kvaliteta izdelka, in še kaj. Pa še 
tehnološki postopki za vse oddel
ke, izdelani ob pravem času, po 
možnooti preizkušeni pod enaki
mi pogojd. 

Z. Ponikvar 

BRESTOV OBZORNIK 

Ena izmed kuhinj iz skupine BREST-2000 

Lanska prodaja kuhinj 
Z lansko proizvodnjo in pro

dajo našega !kuhinjskega pohišt
va smo lahko zadovoljni, čepcav 
smo se ubada1i z močno lronku
renco ostalih proizva1alcev ku
hinjSikega pohištva na domačem 
trgu, z nenehno .rastjo cen ter 
težavam-i s kooperacija in oskrbo 
z repromater.ialam, ki so osnova 
za nemoteno proi21Vodnjo. 

Med pomembnejšimi dej avniki, 
ki vplivajo na povpraševanje ozi
roma na boljšo •ad.i slabšo pro
daj.o kuhdnjskega pohištva, so 
vsekakor ·tudi obseg ponudbe in 
dobavni roki. 

ProDi koncu Lanskega leta s mo 
prenehaLi prodajati. kuhinjo 
BREST-09, medtem ko smo kuhi
njo BREST-lO/S razp.rodali na 
spomladanski m jesenski razpro
daji. 

Izmed sedanjih prodajnih pro
gramov :kuhinjskega poh~štva 
smo v letu 1984 najbolj uspešno 
prodajali kuhinjo BREST-11, saj 
je bilo p.rodanih 42.168 e lemen
tov, kar predstavlja 41,33 odstot
ka od ceilotne prodaje elementov 
vseh kuhinj ali .-rednostno za 
212.998.000 din. . Pr.i kuhinji 
BREST-09, lci predsta'Vd:ja 27,24 
odstotka v celo!ii prodanih ele
mentov kuhi.njskeg-a -pohištva la
ni, pa smo -imeli veliko težav s 
kooperacijo in nenehnim !pOVe
čevanjem števila reklamacij in 
navsezadnje s slabo dohodkov
lllOSotljo. 

Za kuhinjo BREST -15 lahko re
čemo, da smo jo dokaj dobro 
;proda.joali predvsem v ·drugem 
poiJetju .in na koncu dosegloi 
110.675.000 d!in vrednostne proda
je ·ter 21,47 odstotka (17.675 ele-

mentov) od celotne prodane koli
čine elementov .kuhinjskega po
hištva. 

Ce pnimerjamo prodajo kuhinj
skega pohištva v letu 1984 z letom 
1983, lahko ugotovimo, da je bila 
lanska prodaja količinsko za 25 
odstotkov večja, vrednostno pa za 
97,4 odstotka. 

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

Glede na omenjene težave p ri 
proizvodnji kuhinje BREST-09 ter 
njene slabe dohodkovnosti in 
tržnih zahtev je TOZD .Prodaja 
pr.ip~ravila v sodelovanju z Gab
rom dve novi kuhinj·i- BREST-
2000 in BREST-2001 z nekaterimi 
nov.im-i estetskimi in funkcional
nimi reš:itvami. V analizi wirorna 
v primer-jalnem pregledu cen 'ku
hinjskega pohištva slovenskih 
proizvajalcev sicer ugotavljamo, 
da sodi kuhinja BREST-2000 s 
·svojimi cenami v sam vrh, ven
dar pa je potrebno poudariti, 
da ;predstavljajo •stojke, ki so ob
vezni element pri sestavljanju te 
kuhinje , precejšnji znesek v skup
ni ceni, ·ki pa se spreminja g>l.ede 
na vell!kost sestava. Nekoliko bolj 
konkurenčna je s svojimi cenami 
kuhinja BREST-2001 - :za trgo
vino Sloveni.tjalesa, s katero je 
sklenjen dogovor o prodaji 12.000 
elementov. 

Za omenjeno novost .jz našega 
kuhinj-skega progr.ama, ti >izdelki 
so delno že razstavljeni v naših 
salonih in ostalih trgovinskih or
ganizacijah, upamo, da se bo 
dobro prodajala in zadovoljiola 
potrebe naših kupcev. 

S. Ceček 

O uvozu rezervnih delov 
Glede na to, da je tehnološka 

opremljenost v naših temeljnih 
organizacijah zaradi že znanih 
omejitev uvoza opreme v veliki 
m eri iztrošena, je razumljivo, da 
so potrebe po rezervnih delih za 
sprotno in investicijsko vzdrže
vanje iz leta v leto večje. Vedno 
pogostejše so okvare strojev in 
zastoji v proizvodnji, saj je iz
trošenost že nad 85 odstotkov, 
kar pomeni, da bomo morali za 
vzdrževanje sedanje tehnologije 
vlagati vedno večja finančna 
sredstva, predvsem v Iverki. 

Kako je bilo s tem lani, naj 
prikažemo s pregledom uvoza 
rezervnih delov lani, preraču
nano po tečaju 1 dolar - 124,80 
din. 

Pohištvo 
Masiva 
Gaber 
2:agalnica 
Iver ka 
Tapetništvo 
Jelka 

din 

11.890.545 
5.724.480 
1.560.221 
5.531.509 

30.917.893 
257.134 

1.224.626 

Mineral ka 
Prodaja 

SJ:cupaj 

2.164.041 
1.724.285 

60.994.734 

Ker je uvoz rezervnih delov 
vezan na plačila z akreditivi in 
na dolge dobavne roke, je pra
vočasno načrtovanje potreb iz
redno pomembno. 

Službe, ki so v temeljnih orga
nizacijah zadolžene za vzdrževa
nje strojne opreme, morajo pra
vočasno načrtovati remonte za 
posamezne stroje najmanj 3 do 
4 mesece prej. Dodatne težave so 
v tem, da je naša tehnologija 
uvožena iz različnih. držav - od 
različnih dobaviteljev in smo 
praktično pri uvozu rezervnih 
delov vezani na proizvajalca 
strojev, kjer pa j e konkurenč
nost težko primerljiva. 

Za razliko od repromaterialov 
strojelomov ni mogoče vnaprej 
načrtovati in je to običajno in
tervencijski uvoz, ki je povezan 
še z dodatnimi stroški. 

C. Komac 
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O družbeni de javnosti žena 
RAZGOVOR S PREDSEDNICO OBCINSKE KONFERENCE SZDL 
NATAšO šVIGELJ- JERMAN 

J?~n žena poskušamo tudi_ v našem glasilu obeležiti na različne 
nacl!le: Letos smo s~ odločili, da se o družbenem položaju in aktiv
no~!I zena pogovoruno z Natašo švigelj - Jerman, predsednico 
obcmske konference SZDL. 

' - Napredna organizirana žen-
ska gibanja imajo v svetu in prl 
nas bogato in dolgo tradicijo; 
med narodnoosvobodilnim bojem 
so tudi ženske imele izredno po
membno vlogo; v povojnih letih 
je med našo družbeno preobraz
bo njihova organizacija mnogo 
storila za emancipacije in enako-

' pravnost žena. Kakšen družbeni 
položaj pri nas imajo po vašem 
mnenju danes? 

Vaše ugotovitve so točne. Glej
te, letos mineva 75 let, odkar so 
predstavnice naprednih gibanj 
proglasHe 8. marec za mednarod
ni dan žena. Praznova-le naj bi 
ga žene vseh držav z zahtevo po 
volilni pravici, prikazani kot delu 
družbenega vpr ašanja in v zna
menju skupnega boja delavskega 
razreda in vseh delovnih ljudi 
proti vsakršnemu izkoriščanju. 
Po 45 letih lah ko še vedno pre
tresamo aktualne misli o delova
nju partije, o ženskem vprašanju 
kot splošnem družbenem vpraša
nju, sprejetem na peti državni 
konferenci leta 1940. 

ž enske - akttvistke in sode
lavke narodnoosvobodilnega boja 
so si same priborile enakoprav
•nost. Po osvoboditvi so se vklju
čile v obnovo porušene domovi
ne, v graditev nove družbe, novih 
družbenoekonomskih odnosov. 

Organizacija združenih naro
dov je leto 197S proglasila za 
mednarodno leto žensk, da bi z 
različnimi oblikami dejavnosti 
pripomogla k hitrejšemu preho
du od zapisane in toliko opevane 
enakopravnosti žen sk do resnič
ne enakopravnosti. V tem deset
-letnem obdobju potekajo tudi v 
Jugoslaviji priprave na zaključek 
te mednarodne akcije pod geslom 
ENAKOPRAVNOST, RAZVOJ IN 
MIR, s poudarkom na zaposlova
lllju, zdravju in izobraževanju. 

Zadnje desetletno obdobje je 
hkrati tudi priložnost, da dejan
sko ocenimo položaj žensk in se 
lotimo hitrejšega reševanja posa
meznih nerešenih vprašanj, ki 
vplivajo na položaj ženske delav
ke, samoupr avljalke, družbeno
politične delavke in matere. Mi
slim , da je to zelo pomembno, 
ker se v današnjih težkih in za
ostrenih gospodarskih in družbe
nih razmerah ponovno oživljajo 
stari pogledi na položaj .in vlogo 
žensk. Kakšni so ti pogledi, pa ne 
bi posebej komentirala. 

- ženske organizirano deluje
j o v okviru socialistične zveze; še 
pred nedavnim je bila takšna or
ganil:acijska oblika konierenca 
za družbeno aktivnost žena. Ka
ko so organizirane sedaj? 

Kakšne posebne organizacijske 
oblike, ki bi povezovala žene, pri 
nas nimamo. S tem pa ni rečeno, 
da ženske v naši občini nismo 
delavne. 

- S pomočjo katerih oblik 
lahko ženske organizirano uve
ljavljajo svoje širše, pa tudi 
osebne interese? 

Oblike, prek katerih ženske 
lahko uveljavljajo svoje širše, pa 
tudi o sebne interese, so znane. 
žene-delavke zasledimo v samo
upravnih organih organizacij in 
skupnosti, kjer so zaposlene, v 
skupščinah družbenopolitičnih 
-skupnosti, v skupščinah in orga
lllih samoupravnih interesnih 
skupnosti, zasledimo ·jih v orga
nih kraje-mih skupnosti, v druž
benopolitičnih organizacijah in 
drugod. 

Kot veste, j e v SZDL do~ovor
jeno, da se pri kadrovanJu na 
vseh ravneh upošteva poseben 
ključ, po katerem naj bi sestava 
organa, ki predstavlja posamez
no delovno okolje, odražala de
jansko sestavo tega okolja. Naj
brž gre, zahvaljujoč temu dej
stvu, tudi .poudarek, da imamo 
sorazmerno precej žensk vklju
čenih v posamezne organe. Več 
možnosti za dejavno vključeva
nj e v različne oblike delovanja 
imajo ženske, ki so v delovnem 
.razmerju, medtem ·ko smo polo
žaj kmečkih žena najqrž preveč 
zanemarili. 

- V naši občini skoraj ne vi
dimo žensk na vodilnih in vod
stvenih mestih, pa tudi v družbe
nem dogajanju jih redko opaža. 
mo. Kje so vzroki? 

Ne b i mogla popolnoma sogla
šati z vašo ugotovitvijo. Kar po
glejmo šole, vrtce, pošte, banke, 
zdravstvo in še bi lahko našteva
.la ... V teh dejavnostih prevladu
jejo ženske. Manj jih je zaslediti 
na vodilnih mestih v gospodar
stvu. Vzrok temu je zelo enosta
ven : prezaposlenost. Mojo u goto
vitev bom podkrepila s podat
kom o š teviiu zaposlenih v druž. 
benem in zasebnem sektorju v 
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SREDNJE SOLE 

obdelovalec lesa II. 5 3 1 3 2 2 16 
.Jesar šir. p.rofila IV. 1S s 1 7 4 4 2 38 
lesar tapetnik IV. 4 4 
obdelovalec kovin IV. 1 1 2 
vzdrževalec vozil 
ill1 strojev IV. 3 1 3 2 9 
elektrikar energetik IV. 1 1 
kuhar IV. 1 1 
lesar teh nik v. 2 1 1 1 1 1 1 7 
strojni tehnik v. 1 1 1 1 4 ---- --·- - ---· ----- ·- .. ·------
SKUPAJ 79 
dipl. inž. lesarstva VIL 1 1 1 1 2 Q 
dipl. inž. stroj. VII. 1 1 1 1 4 
dipl. inž. računaJ. VII . 2 2 
dipl. ekonomist za 
komerc. dejavnost VII. 1 2 
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Zaradi boljše obveščenosti objavljamo razpis štipendij za šolsko 
leto 1985/ 86,kakor so ga oblikovale temeljne organizacije Bresta. 
Skupen razpis štipendij za vso republiko bo objavila skupnost za 
zaposlovanje v posebni prilogi DELA, kjer bodo objavljeni roki in 
ostala navodila o oddaji vlog za kadrovske štipendije. 

občini Cerknica. Od skupnega 
š tev.ila zaposlenih, ki je S.800, je 
kar nad 2.600 žensk. To pa je 45 
odstotkov. S tem smo približno 
na republiškem povprečju, ki 
znaša 45,43 odstotka. Da ne po
navljam: osem ur dela v združe
nem delu, nato teče onaša žena 
all domov ali še prej v vrtec in 
ko pride do mov, jo čakajo še pol
ne roke dela in lačna usta. 
Včasih _je veljalo reklo, da že

na podpl.I'a tri vogale v hiši. 
(Zlobneži bodo takoj pridali: 
>>Mož pa ženo.«) Danes to reklo 
ne drži, saj je ženi naložen vse 
bolj še četrti vogal. 

Naj povzamem: skrb za dobro 
opraV'ljeno delo, ki ga je žena 
dolžna opraviti na delovnem me
stu, skrb za dom, družino, vzgojo 
otrok, vse to so težka b remena, 
ki ovirajo večje vlcljučevanje 
žensk v družbeno dogajanje. Delo 
na vodilnih in vodstvenih mestih 
pa je zahtevno, rne prenese p olo
vičarstva. Zaradi preobremenje
nosti se zato ženske težje odloča
jo za posamezna vodilna in vod
stvena mesta. 

Biti mati in vzgojiti svoje otro
ke v opoštene in delavne državlja
ne, ostaja še vedno osnovna na
loga vsake matere - žene. 

- In še osebno vprašanje. Ka
ko vam uspe združiti in povezati 
svoje poklicno delo, pomembne 
družbenopolitlčne fWlkcije s svo
jim zasebnim življenjem? Vam 
ostane kaj prostega časa? 

Hva'la za vprašanje. Z malo ra
zumevanja gre. O p rostem času 
pa raje ne razmišljam. Ce si čas 
pametno razporediš, se najde 
tudi nekaj prostega časa. 

Pripravi-lB . Levec 

POMEMBNA NOVOST 

UVEUAVUANJE SOCIALNO
VARSTVENIH PRAVIC PO NO· 
VEM 

V letu 1985 bodo občani uve
.ljavili socialno varstvene pravrl.ce 
z novim obrazcem »Vloga za 
uveljavitev socialno varstvenih 
pravic« z oznako SPN-I in z 
oznako Državne založb e Sloveni
je Obr. 8,40. Naprodaj je v vseh 
knjigarnah v Sloveniji. Z njim se 
uveljav-ljajo vse -socialno va-rstve
ne pravice: 

- družbene pomoči otrokom 
(otroški doda tek), 

- delna nadomestitev stana
rine, 

- denarna pomoč za b rezpo-
selnost, 

- štipendija iz združenih 
sredstev in razlika h kadrovski 
štipendiji, 

- enkr atna in začasna denar
na pomoč, 

- denarna pomoč kot edini ali 
dopolnilni vir p~eživljanja, v • 

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

- rejnina, 
- oprostitev prispevka k ceni 

zdravstvenih storitev, 
- pravica do uvrstitev na listo 

za dodelitev solidarnostnega sta
novanja. 
Občan z enim obrazcem SPN-1 

uveljavlja sočasno pravico do 
ene ali več naštetih socialno var
stvenih pomočL Za uveljavitev 
pravice do štipendije izpolni 
učenec ali študent listi obrazec 
posebej samo za to pomoč. Var
stveni dodatek k pokojnini se 
uveljavlja na dosedanji način v 
skupnosti pokojninskega in inva
lidskega zavarovanja. Za dopla
čilo oskrbe v vzgojno varstveni 
organizaciji pa bo na voljo drug 
obrazec. 

Delavci vložijo obrazec SPN-1 
v svoji organiZaciji združenega 
dela, drugi delovni ljudje in ob
čani p a v krajevni skupnosti, 
kjer živijo. Obrazec se lahko vlo
ži tudi v Centru za socialno de
lo ali v strokovni službi samo
upravnih interesnih skupnosti 
zdravstvenega in socialnega var
stva v občini, v kateri občan 
prebiva. 
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f! nedavnem referendumu in volitvah smo n ekaj že pisali, nadrob
neJe P~ v smo uspele rezultate prikazali v Informatorju. - Na sliki 
- volisce v TOZD Pohištvo. 

NAŠI LJUDJE 
Bliža se 8. marec - dan žen a 

in zato smo p rosili za kratek 
razgovor eno izmed naših sta
rejših delavk VERO KLANFAR 
iz žAGALNICE. Kaj m isli o se
danjem položaju ženske kot de
lavke samoupravljalke. 

»Na Marofu delam že od 19SS. 
leta. V tem času sem opravljala 
različna dela, od obračuna 
osebnih dohodkov do dela v za
bojami in stolarni, kjer sem še 
sedaj. Moram reči, da so se po
goji dela od takrat precej spre
menili na bolje, posebno velj a to 
za fizično delo. Ni pa še vse 
tako kot bi želeli. 

V kakšnem položaju smo žene 
danes? Moram reči, da se v no
benem pogledu ne čutimo zapo
stavljene. Vloga žene se od mo
skega niti ne razlikuje več, pa 
naj si bo pri neposrednem delu 
ali upravljanju. Da je malo žena 
na vodilnih in samoupravnih 
funkcijah, je vzrok bržkone v 
naši lastni, zgodovinsko pogojeni 
miselnosti, da sodi ženska le k 
štedilnikom in otrokom. Mislim 
pa, da je samoupravljanje danes 
zaradi mnogih administrativnih 
ukrepov malce otežkočeno. Tudi 
informirani smo dovolj , seveda, 
če hočemo bit i. 

Na koncu bi pa le poudarila, 
da imamo preveč režijskih de
lavcev in to število počasi še 

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

T. Obreza 

Lanske poškodbe - delu pri 
V letu 1984 je bilo v naši delovni organizaciji 154 poškodb pri 

delu , na poti na delo in z dela. Zaradi teh poškodb je bilo izgub-
ljenih 1728 delovnih dni. V primerjavi z letom poprej se je število 
poškodb dvignilo za 2,7 odstotka, število izgubljenih delovnih dni 
ki so jih povzročile, pa je upadlo za 35,1 odstotka. ' 

Več nam povedo podatki v razpredelnici : 

Slevilo poškodb · o 
.D c >- o 
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o~ " "' "' NG> ccocn .,_., z (/) -c ~ en o. c: "' - -o - c-

POHISTVO 4 34 7 45 84,9 61 ,1 677 93,8 15,0 
MASIVA 14 8 2 24 126,3 82,7 176 43,1 7,3 
ž AGALNICA 6 12 3 21 140,0 111,1 198 4S,2 9,4 
GABER 2 s 7 100,0 4S,2 48 26,1 6,8 
IVERKA 7 8 1S 88,2 91,5 217 177,8 14,S 
JELKA 4 5 5 14 63,6 80,9 202 36,6 14,4 
TAPETNISTVO 3 8 1 12 600,0 96,0 6S 590,9 S,4 
MINERALKA 3 3 100,0 60,0 14 18,2 4,7 
PRODAJA 2 10 12 109,1 47,2 114 8S,1 9,5 
SKUPNE DEJAV. 1 100,0 S,5 17 130,8 17,0 

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

------

Skoraj vse poškodbe so bile lažje. Tri so bile nekoliko težje, 
vendar tudi te niso povzročile invalidnosti. Za posledicami ene od 
poškodb pa je delavec umrL življenje je izgubil po prometni ne
sreči, ki se mu je pripetila na poti z dela. 

Stevilo poškodb pri delu, n a poti na delo in z dela se je pove
čalo v Tapetniš tvu, žagalnici, Masivi in v Pr odaji. To pa ni zaskrb
ljujoče, saj so bile poškodbe v teh temeljnih organizacijah v pov
prečju naj lažje. 

V drugih temeljnih organizacijah se Je š tevilo poškodb zmanj
šalo ali ostalo na enaki ravni kot prejšnje leto. Povprečna odsot
n ost z dela na poškodbo je bila največja v žagalnici, razmeroma 
visoka pa še v Tapetništvu in v Iverki. 
Največ nezgod, kar 62 odstotkov, se je pripetilo pri manj nevar

nih delih, kot so posamezna ročna dela, dela z ročnim orodjem, 
notranji transport in gibanje ljudi pri delu (padci na tovarniškem 
območju in podobno). Pri delu z rezkalnimi stroji je bilo 3,9 od
stotka vseh poškodb, pri delu z žagami vseh vrst, ki štejejo za 
najnevarnejše pa 13 odstotkov. V. žnidaršič 



6 -Se enkrat . o pripravništvu 
V tem času je za nami večina 

pripravnišk:ih ~zpioov, zato je 
prav, da tudi o tej dejavnosti kaj 
povemo. 

Namen pripravništva je, da se 
pripravnik po določenem progra
mu <in načrtu pod strokovnim 
vodstvom seznani in vpelje v de
lovno okolje 'in usposobi za nepo
sredno delo v poklicu oziroma 
stroki, za katero se glede na svo
jo strokovno izobrazbo priprav
lja ter pridobiva delovne izkušnje 
za samostojno delo. 
· Tako je zapisano v 46. členu 
samoupravnega sporazuma o izo
braževanju. V tem stavku so ta
ko naštete bistvene sestavine .in 
potek pripravništva. 

Z uvedbo usmerjenega izobra
ževanja se je pripravništvo razši
rilo na vse učence, ki so uspešno 
končali vzgojno izobraževalne 
programe druge, tretje in četrte 
stopnje zahtevnosti. Pripravni
štvo pomeni dokončanje vzgojno 
izobraževalnega programa in je 
neločljiva sestavina vzgojno izo
braževalnega procesa. 
Večina pripravnikov se je za

poslovala po končani šoli od ju
lija do septembra prejšnje leto. 

S četrto stopnjo zahtevnosti je 
pričelo opravljati pripravništvo 
12 lesarjev širokega profila, dva 
lesarja tapetnika, trije elektl1ika!l'
ji-e.nergetiki, dva kovinarja; s pe
to stopnjo dva upravno admini· 
strativna tehnika, trije ek.oiiDm
ski tehni.k,i, štirje elektrotehn.iki, 
dva lesna tehnika, oblikovalni te
hnik; s šesto stopnjo en ekono
mist; s sedmo diplomi.rani eko
nomist, dva diplomirana inženir
ja lesarstva, diplomirani inženiT 
kemijske tehologije, diplomantni 
organizator dela in profesor te
lesne vzgoje. Skupaj ka.r 38 pri
prav:nikov. 

Osnovna razporeditev priprav
nikov po temeljnih organizacijah 
je bila opravljena že v decembru 
1983. leta, popr.aNljena pa v maju. 
Se pred prihodom priprav.ni.kov 
so bili poiskani mentorji, za ka
tere je bil organiziran seminar. 

V začetku januarja smo orga
nizirali seminarja iz splošnega 
dela pripravniškega programa po
sebej za pripravnike s IV. stop
njo ter za V. do VII. stopnjo. Po 
tednu dni je sledil pismeni izpit. 
Kar J?Olovica pripravnikov je mo
rala 1zpit ponavljati. 

Posebni del pripravniškega pro
grama so pripravniki opravljili 
na delu oziroma z delom pod vod
stvom mentorjev. V kadrovski 
službi smo posebej namenili po
zornost pripravnikom s četrto 
stopnjo zahtevnosti, se pravi te
sarjem širokega profila, ki so bili 
razporejeni po trije v žAGALNI-

Delo mladih v Jelki 
Po večletnem premoru in ne

delavnosti je v naši temeljni or
ganizaciji mladinsko delo zopet 
zaživelo. Na programsko-volilni 
konferenci, ki je b ila v novem
bru, smo se dogovorili, kaj naj 
bi delali. Izvoljeno je bilo novo 
vodstvo, ki je že do sedaj poka
zalo voljo do preobrazbe .in bolj 
razgibanega živ·ljenja med mladi
no. Ze na drugem sestanku, ki je 
bil v januarju, smo si zastavili 
obširen program našega dela in 
upamo, da bomo zastavljene na
loge tudi uspešno izpeljali. 

Dogovorili smo se, da bomo 
poleg kulturnih in športmih pri
redi tev več pozornosti posvetili 
delovnim akcijam. Z njimi naj bi 
u·redilii in oč1stilii. delovne pi'D
store, pa tudi okolico tovarniških 
stavb. 

Naloge, ki smo si jih zastavili, 
smo začeli kmalu tudi izpolnje
vati, saj smo že v januarju orga
nizirali prostovoljno delovno ak
cijo: čiščenje notranjih prostorov 
tovarne. Udeležba je bila zelo 
dobra, saj se nas je zbralo kar 
17 mladincev. 

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

L. Stritof 

CO in GABER, dva v MASIVO dn 
štirje v POHISTVO. že med izva
janjem pripravništva smo ugoto
vili, da poteka pripravništvo v 
obeh temeljnih organizacijah v 
Loški dolini kar dobro, celo bo
lje kot so bili dani napotki na 
seminarju. Slabo pa je potekalo 
pripravništvo v POHISTVU. Tam 
smo ugotovili naslednje pomanj
kljivosti: 

Pripravniki so bili razporejeni 
v drugo izmeno kot je bil razpo
rejen mentor, tako da se mentor 
in pripravniki sploh nista pozna
la. Seveda smo vodstvo temeljne 
orga.rJJizacije na nepravilnost ta
koj opozorili, vendar do rešitve 
ni prišlo. Najbolj je b;il razburjen 
mentor, ki bi rad opravil svoje 
delo, pa mu to ni bilo dano. Pri
pravniki so opravljali. vse ·preveč 
enostavna dela z zahtevnostjo 
druge stopnje ali celo prve. Na 
delih, kjer se zahteva četrta stop
nja, pa se ni nihče usposabljaJ. 
O teh pomanjkljivostih je razpra
vljal Brestov svet za kadre, ki je 
sprejel sklep, da se ugotovljene 
pomanjkljivosti takoj odpravijo. 
Rezultata pa žal m bilo. 

Vse dobre in slabe strani so se 
pokazale na izpitih :iz posebnega 
dela. V žagalnici so prri:pravndki 
po posebnem načrtu izdelahi stol 
in ga tudi površinsko obdelali. V 
Ga:bru so pripraw1ik.i na prosto 
soboto, ko so bili strojli. prosti, 
pred k.omi&ijo .samostojno izdelali 
omarico po posebnem načrtu. Za 
oba Jzdelka lahko rečemo, da sta 
bila izdelana kvalitetno in zares 
predstavljata delo lesarjev širo
kega profila. 

Poleg praktičnega dela izpita je 
sledil še teoretični del, ki je vse
boval poznavanje tehnoloških po-

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

Zataknilo se je v POHISTVU, 
kjer predsednik komisije sploh ni 
hotel pr:ičeti z izpin, ker priprav
niški program ni bil izpeljan. 
Sele, ko smo skupaj ugotovili, da 
pripravniki za to niso bili krivii, 
je komisija prJčela z izpiti, seve
da z znatno znižani merili. 

Tudri v MASIVI se je pripravili· 
štvo :izvajalo na delih, kjer se za· 
hteva tretja oziroma druga stop· 
nja zahtevnosti. V TAPETNIST
VU sta pripravnioi na izpitu po
kazali solidno praktično in neko· 
liko slabše teorem čno ·znanje. Bo
jan Kandare, k.i je bil obema pri· 
pravnioima mentor, in jili je ves 
čas šolanja vodil pri proizvod· 
nem delu, praktičnem pouku in 
počitniški praksi, je na zaključ
ku ugotovil, koliko dela je bilo 
vloženega -in uspeh ni .izostal. 

Kaj lahko zaključim? Ali smo 
ob takšnem stanju lahko zado
voljni, all ne? Predvsem nas je 
presenetilo spoznanje, kako glo· 
boko nekateri nasprotujejo takš· 
nemu izobraževanju, čeprav tega 
nikoli ne rečejo. Takšna stališča 
so zlezla pod kožo tudi nekaterim 
»strokovnim« delavcem, k1 ljubo
sumno skrivajo svoje znanje (ne
:rnanje) in ga za nobeno ceno 
nočejo prenesti na mlajši rod s 
stališča: kakor sem se moral jaz 
učiti v fabriki, naj se uči še mla· 
dina, saj je hodila v šolo in naj 
dokaže svoje manje. 

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

F. Turšič 

Podaljšanje samoprispevka 1 
Konec junija letos se bo iztekel drugi samoprispevek za izgrad· 

njo šolskih objektov, telovadnic in vrtcev v naši občini. Kljub ve
liki obremenitvi pa vsa zbrana sredstva jz samoprispevka občanov 
in iz prispevkov gospodarstva ne zadoščajo za izpolnitev celotnega 
programa. 

Poleg vseh podražitev in ob 
hitri rasti cen materiala in grad
benih del, pa tudi ob premalo 
realnih finančnih ocenah pri pri
pravljanju programa, je potreb
no upoštevati še posebej tudi to, 
da so se gospodarske razmere 
v teh petih letih bistveno spre
menile (zaostreni pogoji za go
spodarjenje, visoka inflacija, pa
danje realnih osebnih dohodkov, 
omejevanje sredstev za vse vrste 
porabe in tako naprej). Zato so 
bill tudi viri sredstev za izgrad
njo predvidenega programa na 
videz sicer bistveno višji, v res
nici pa manjši, kar zadeva sred
stva iz samoprispevka občanov 
(zaradi padca realnih osebnih do
hodkov), pa tudi sredstva iz go
spodarstva. 

Da bi naloge iz sprejetega pro
grama o izgradnji šolskih objek
tov, telovadnic in vrtcev izpolni
li, je bila v občinskih organih 
družbenopolitičnih organizacij 
sprejeta pobuda, da se prične s 
politično akcijo za podaljšanje 
samoprispevka. 

Zato je predsedstvo občinske 
konference SZDL ob koncu ja
nuarja imenovalo poseben pri
pravljalni odbor, k1 je potem v 
februarju pričel s svojim de
lom. 

O tem, ali se razpiše referen
dum za podaljšanje samopri
spevka, bo odločala občinska 
skupščina (predvidoma ob kon
cu marca ali v začetku aprila). 

Do takrat je potrebno v okviru 
pripravljalnega odbora, pa tudi 
v organih družbeno političnih or
ganizacij in interesnih skupnosti 
ter v krajevnih skupnostih in te· 
meljnih organizacijah razčistiti 
predlog programa prihodnje iz
gradnje objektov s finančno 
konstrukcijo in predlogom o vi
šini prispevne stopnje samopri
spevka, kdo bi ga plačeval oziro-

ma kdo bi bil oproščen, pa še 
marsikaj. 

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

Pri določanju predloga o višini 
prispevne stopnje in pri predlo
gu programa jzgradnje objektov 
je treba upoštevati sedanje go
spodarske in družbene razmere, 
padanje življenjskega standarda, 
prizadevanja za uresničevanje 
gospodarske stabilizacije ln dru-

V okviru predvidene višine 
zbranih sredstev bi morali dolo
čiti stvaren program izgradnje 
objektov. V ta program ne bl 
·smeli vnašati novih potreb ·in 
želja, ki jih potem spet ne bl 
mogli uresničiti, pač pa nasprot
no: tiste stvari (objekte) ki so 
bili predvideni v sedanjem pro
gramu izpred pet let je potrebno 
temeljito pretehtati glede na 
stvarne potrebe in možnosti, 
oceniti gibanje števila otrok, sta
biljzacijska prizadevanja in dru
go. Skratka, razpravljati mora
mo o racionalizaciji programa. 

Programa torej ne bi smel širi· 
ti z novimi potrebami in željami, 
pač pa si prizadevati, da v racio
nalni obliki dogradimo tisto, če
sar ni bilo mogoče izpolniti s se
danjim samoprispevkom, ki se 
bo iztekel čez nekaj mesecev. 
Okvirno so to naslednje zadeve: 

- izgradnja novega vrtca v 
Starem trgu, 

- uresničitev programa v zve
zi s šolo v Grahovem z bolj ra
.cionalno inačico, 

- dokončanje še neuresničene
ga dela programa pri šoli na Ra
keku. 

Poudarjam, da je to le okvir, 
o končni opredelitvi predloga 
programa bo mogoče pisati po
tem, ko bo na podlagi razprav 
in razčiščevanj ta predlog pri
pravljen. J. Frank 

BRESTOV OBZORNIK 

V februarju je v našem salonu pohištva razstavljal Marip L. Vilhar. 
Na sliki: ob otvoritvi je \Sodeloval tudi znani slovenski basist Ladk(j 
Korošec 

Program izgradnje 
moramo uresničiti! 
RAZGOVOR S PREDSEDNIKOM GRADBENEGA ODBORA ZA iz
GRADNJO SOLSKIH OBJEKTOV, TELOVADNIC IN VRTCEV 
IZ SAMOPRISPEVKA SLA VK.OM TORNil:EM 

Izteka se drugi samoprispevek za jzgradnjo učno vzgojnih objek
tov v naši občini. Ker sprejeti program, s katerim bl to področje re
šili za daljše !obdobje, ni bil v .celot- izpeljan, se je oblikoval predlog 
za nov referendum o podaljšanju samoprispevka. O teh in drugih 
zadevah smo se pogovarjali s predsednikom gradbenega odbora Slav
kom Tomičem. 

- Zakaj se je oblikoval pred
log za podaljšanje samoprispev
ka? 

V Jetu 1975 smo se odloOili, da 
na osnovi samoprispevka in dru
gih vkov financiranja našim 
otrokom zgradimo sodobne ob
jekte in ustvarimo šolstvu v vseh 
krajevnih ·Skupnostih osnovne 
pogoje za normalno pedagoško 
delo. Do leta 1980 smo rešili 
vprašanje objektov v Cerknici in 
skoraj v celoti v Novi vasi, dru
god pa še ne. 

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

Temu je botrovaJa vrsta objek
tiv.r:ri:h ;razlogov: pri sestavljanju 
programa smo se uš teli pri podat
kih in ocenah o rasti števila 
otrok, saj nataliteta upada; tedaj 
llrihče ni pričakoval tako ve].]k.ih 
letnih inflacijskih stopenj, kar 
nam je podrlo finančno konstruk
cijo; padanje 'l'ealne vrednosti 
osebnih dohodkov v primerjavi z 
rastjo cen (nad 60 odstotkov); 
dotok sredstev iz 0,6 odstotka ~z 
dohodka v gospodarstvu ni biJ 
reden - dostikrat je b iJo plače
vano za nazaj z manj kvalitetnim 
dinarjem; zaradi razbremenjeva
nja gospodarstva je bil v letu 
1984 ta v1r sredstev ukinjen; v 
predračunskih sredstvih nista 
bili upoštevani nabava opreme 
in ureditev okolice objektov. Ta
ko torej .rui. bilo moč izpolniti ce
lotnega programa, katerega del 
ostaja še za naprej . 

- Kljub temu pa je bilo v tem 
petletnem obdobju vendarle pre
cej narejenega? 

V tem času je bilo zbranih 
okrog 20 milijard starih dinar
jev, od tega približno tri četrtine 
iz bruto osebnih dohodkov obča
nov. 

S temi ·Sredstvi smo dokončali 
šolo v Babnem polju (410 milijo
nov), dokončali investicijo v Novi 
vasi (822 milijonov) in izgradnjo 
v·rtca v Cerknici (300 m:iJijonov). 
H koncu ~re prva faza izgradnje 
šole na Rakeku; otvoritev naj bi 
biJa 27. aprrla. Tja smo vložili do
~S>lej 9 milijard 200 milijonov sta
rih dinarjev; z njimi smo poleg 
plačila investicijskega elaborata 
zgradili dva glaWla objekta -

prostore za predmetno stopnjo 
in skupne prostore. Za dokonča
nje tega dela investicije (oprema, 
uredi-tev okolice) bodo pot·rebne 
še 4 m.Hijarde. 

Pričeli smo tudi z deli v Begu. 
njah, kjer smo se dogovoriH za 
racionalizkan program v okviru 
resničnih potreb in možnosti; za 
i~delavo tehnične dokumentacije 
in za zemeljska dela je bilo po
•rabljenih 4,6 milijarde dinarjev. 

fueostala sredstva smo vložili 
v izdelavo projektov, za opremo, 
plačila anuitet ter za bančne in 
druge stroške. 

- S kakšnimi težavami se je 
pri svojem delu srečeval gradbe
ni odbor? 

SedaJilji gradbeni odbor Je 
skupščina občine imenovala 10. 
marca 1983. Tako se je odbor 
znašel pred še nedokončani-mi 
naložbami in pred začetkom no· 
vih iz programa (Rakek, Begu
nje). 

Za Rakek je biJa dokumentaci
ja že pripravljena in smo morali 
zadevo le izpeljati, kar pa pri 
dva do trikratnih podraž.itvah ni 
bilo ·lahko. Potrebne so bile nove 
finančne konstrukcije, izpeljati 
j e bilo treba zahtevne procedure 
za pridobitev najrazličnejših do
voljenj in še marsikaj, kar ob 
volonterskem delu vsekakor ni 
bilo lahko. 

Odbor šteje 15 članov lin je 
imel doslej 11 sej; delovali sta 
v glavnem fi.nančna in operativ
no-gradbena komisija, medtem 
·ko je informativna odpovedala. 
Odbor je sicer o delu poročal 
skupščini občine, š.irša javnost pa 
je biJa premalo obveščena. Sicer 
pa je poglavitno breme dela pad
lo na ~ramena .treh, štirih članov 
odbora, kar je bila velika dodat
na obremenitev - ob ;rednem 
delu in drružbenopolitični dejav
nosti. Kljub temu je delo teklo 
normaJno in pravočasno, s·red
·stva so se obračala sproti in tudi 
vsa izvedbena dela so bila oprav
ljena v rokih. 

- Kaj bi rekli pred predvide
nim podaljšanjem samoprispev
ka? 

Mislim, da je v interesu vseh 
občanov, da dogovorjeni in spre
jeti program, prilagojen seda
njim razmeram in možnostim, 
iapeljemo do konca. 

Pripravi·! B. Levec 
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BRESTOV OBZORNIK 

v Cerknici ... 
Slovenski kulturni praznik 

smo v Cerknici -s.Iovesno počastili 
z otvoritvijo nove čitalnice. Pri
reditev je bila 8. februarja. že 
pred kulturnim programom se 
je zbralo lepo število predvsem 
stalnih obiskovalcev knjižnice, 
ki so si z zanimanjem ogledali 
prostor ter bogastvo knjig in ča
sopisov v njem. 

O pomembnih tvorcih sloven· 
ske kulture v preteklosti in o 
pomenu kulturnih dobrin vseh 
vrst v različnih obdobj ih je 
spregovoril predsednik občinske 
kulturne skupnosti Franc Ješel
nik. Kulturni program so nada
ljevali moški pevski zbor Tabor, 
člani dramske skupine iz Cerk
nice, otrooi cerkniške osnovne 
šole in harmonikarski kvartet 
glasbene šole Fran Gerbič. V 
programu so nam nastopajoči 
osvežili spomin na velike slo
venske literarne može Prešerna, 
Cankarja, Voranca ter nam pred
stavili pomembnost knjige in ka
ko je »uporabljamo«. 

Prisotne smo seznanili s po
membnostjo čitalnice in se za
hvalili vsem, ki so pomagali ure· 
diti prostore, ki bodo služili 
bralcem in nudili prijetno okolje 
ob kulturnih prireditvah. Veliko 
posluha za naše prošnje so imeli 
Brest-Tozd Pohištvo in Masiva, 
Novolit, Avtomontaža, Gradišče, 
Krajevna skupnost Cerknica, 
člani osnome organizacije sindi
kata SlS Cerknica, Ludvik Jer
man, Milan Rot in še precej 
drugih. 

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

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

že naslednjega dne so nam 
prijetne trenutke pripravili čla
ni notranjskega študentskega 
kluba z recitalom svojih pesni· 
škili stvaritev in s petjem slo
venskih narodnih pesmi ob glas-

ova seja butalske skupščine 
V okv.iru pustnih praznovanj je 

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

Naj kar v prvi sapi pCYVemo, da 
j.e bila .seja v pdmerjav.i z Jansko 
mnogo bolj tekoča, strnjena in 
zaokrožena, čeprav tudi tokrat ni 
šlo brez vsebinskih slabosti. Takš
na obli·ka nudi veli'ko možnosti 
1!lasti številnim besednim bodi
cam in zakaj twej pog-revati lan
sko uspelo idejo >>O laj anju p-soV«, 
čeprav je dost i drugih stva>ri• iz 
našega živJjenja na voljo? 

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

Mimo nekaterih uspelih in du
hovitih domislic v zapetih čestit
kah .in domiselne podelitve butaJ
skih prJ.znanj je bil drugi del po
svečen šolstvu (zakaj prav temu 
področju?). In ob tem se zdi edi
ni <režijski spodrsljaj: zakaj se je 
seja 'spremenila v šolski pouk 
(tudi če je v tem kaj ·silmbolike, 
je le-ta posiljena)? 

Razen teh nekaj :pomisJekov pa 
gre vsem sestavlja:lcem m izva. 
Jalcem samo priznanje. Režijsko 
je bi-la j~edba tekoče in spretno 
vodena, v pravšnjem ritmu in s 
posluhom za pravo .razmerje med 
govorjenim in petim delom. 
Igralci, člani cerkniške~a kultur
nega društva (med njimi velja 
.poudari·ti župana - Franca Dol
Dličarj a), .so deJova-li kot ubrana 
profesionalna skupina, posebno 
osvežitev pa je predstavljal pev
ski oktet. 

Menda so si bili butalski po
slušalci - še nikoli se jih na taJd-

Irih ali podobnih pr-ireditvah ni 
zbralo toli-ko - edini, da morajo 
seje butalske skupščine postati 
redne in tradicionalne. V seda
njih težavnejših gospodarskih 
razmeJlah s-ta namreč -smeh in 
razvedri-lo še bolj zaželena gosta. 

In še pohvala >>Od zunaj«: U!red
nik II'adia Vili Vodopivec ) e me
nil, da bi Je malo .slovenskih kra
jev moglo pripravit i ta:ko duho
v.ito, trazgibano in uspešno razve
dni•lono priredi·tev. 

B. Levec 

beni spremljavi. Predstavili so 
se nam z lepega kulturnega zor
nega kota, saj jih sicer vsi po
znamo s srečanj na ulici in tudi 
z bolj strokovnih prireditev, k i 
jih večkrat pripravljajo. 

Obisk je bil lep, precej pa je 
bilo na obeh večerih istih obra
zov. Kljub dobri obveščenosti 
prek ;plakatov in osebr.uih vabil pa 
smo vendaT pogrešali prisotnost 
ljudi IZ organov naše družbeno
politične skupnosti. Lahko se z 
zaskrbljenostjo vprašamo, ali 
potrebuje kulturo res samo uče
nec osnovne šole, dijak, š tudent, 
delavec za strojem, kmet in ne 
tudi vodilni delavec gospodar
stva, občine, politike. Pr av bi 
bilo , da bi se tudi ti odzvali va
bilu, žrtvovaJi nekaj trenu tkov 
za kulturo in se seznanili z naši" 
mi p rizadevanji tin težavami. Ta
ko bi v prihodnje laže našli sku
·pen jezilk za potrebe vseh nas. 

Res imamo v stabilizacijskem 
času veliko težav in se jih tudi 
zavedamo, pa vendar živimo v 
prepričanju, da jih bomo lahko 
skupaj bolje in uspešneje reše
vali tudi s pomočjo knjige, 
kulture, z buditvijo narodne 
zavesti. Nikoli ni prepozno. Za
to seveda lahko pridete v naše 
prostor e na ogled, saj ni n ujno, 
da postanete ob velikih delovnih 
obveznostih kar naenkrat zagri
zeni knjižni molj. Priložnost je 

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

H. Mele 

• ... 1n na 
Blokah 

Letošnj'i kulturni praznik smo 
v šol!i na Blokah proslavili druga
če kot smo vajeni. 

Izhajali smo iz mnenja, da je 
slovenska kultura izredno bogat 
in raznov-rsten pojem, da je naša 
kultura pravzaprav vse tisto naj
lepše in najv·rednejše, kar je naš 
narod skozi zgodovino ustvaril :in 
s čimer nenehno dokazuje svo
jo istovetnost, svojo drugačnost 
od vseh drugih na.t'odov in tudi 
svoj ustvarjami prispevek kulturi 
Evrope in osta:lega sveta. 

Prešeren s tem, .ko smo se 
odločiti za d:rugačno praznovanje, 
brez ·redtiranja in prepeva-nja 
njegov-ih pesmi, ni nič manjšrl; 
nasprotno: dz simbola slovenske
ga leposlovja prerašča v našii za
vesti v s-imbol •slovenske kultur
nosti sploh, v simbol slovenstva 
v najšiTšem smislu. 

Navadno šole za ta dan p:d
pra.vljajo proslave in teh so učen
ci in učitelj.i že rahlo naveličalll'i. 
Kvečjemu še povabijo medse ka
kega p.isat~ja ali pesnika, kot da 
so res samo 1li (čeprav 'lahko ce
lo S·labii) n-os:ilai aJ1i predstavniki 
vsega kultUII'l1ega med .nami. 

Pvi nas smo se ·letos odločili za 
Hkovni k.ulturni dan. Cerknica se 
premalo zaveda, da je na tem 
področju ·umetnosti svojevrsten 
pojav. Prav nič težko o:Iam ni ·bilo 
na pamet našteti osem akadem
skih slikarjev :in kiparjev, naših 
goca listov, ki delajo tu ali pa so 
si poiska-li ·~ruha v Ljubljani. Pa 
to s.ploh še niso vsi, ki se :v tej 
občin[ ukvarjajo s to zvrstjo 
umetnosti. 

Pova:bi1i smo jih torej osem -
sedem jili je prišlo. EdiDlo Man
ček se je opn'V.ičil, ker je i sti 
dan podobnQ dolžnost opravlja:! 
na neki drugi šoli. Naši učenci so 
tako :tis.tega dne spoma:1i Mileno 
B.ranisljevo, Milena Usenikov-O, 
Stana Slugovo-Pudobsko, Tomaža 
Perka, Milana Rata an Bojana 
Kla:nča>rja . Božo Stnnan 'je -pa že 
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Z otvoritve čitalnice v cerkniški knjižnici 

tak.o njihov l:ikovni učitelj .in do
mačin. 

Sliika>rju m kipM"j~ so po dogo
voru s seboj p:nineslR ;po nekaj 
svojJh del, katera smo na priJO'.l· 
-nostni ra:z:stav.i postaviti na og-led 
učencem in delavcem NovoJ.ita in 
Kov:inoplastike. r.i so se odzvali 
vabilu lin v kar velikem števdlu 
ob -izmeni šihta prišli pogledat 
razstavljene umemine. 
Učenci so pa vse dopoldne pod 

vodstvom svojih '110vih -učiteljev 
pridno sli.kali, risali, sestavljaJi 
moza~k in lcipar.il~. Spoprijeli so 
se z zelo nrzmovrst:ruimi tehn~kami 
li-kovnega oblikovanja dn napra
vili nekaj prav zanrimi'Viih Jn Iepih 
-izdelkov, katerih nekateri že Vli
sijo v Malli -ga:lociji Al~oševih .pio
ni-rjev ob vhodu v šolo, dlrugi pa 
še čakajo, da jim ·pri rednih urah 
·likovne vzgoje dajo učenci do
končno obliko. 

Umetnik,i so biili zadovoljllli s 
takšnim načinom delovnega p'l:'az
novanja .in, kaJr je naijparnemb
nejše: učenci ·so bili nav-dušeni, 
ker j:im ni b:i!lo treba >>pridno 
sedeti« na standal'dni proslavd in 
gledati, ·kako -se n.j:ihovi sošolci 
tresejo od treme tin v strahu, da 
se bodo ob recitiranju Prešerno
ve Zdravljdce ali. železne ce-ste -
zmotili. 

Naši umetnik.i so to pot doka
zali, da llliso prav nič odmaknjeni 
od ·sicocšnjega prizadevanja vseh 
naših »navadnih« ljudi, da niso 
nobena posebna elita, 'kaa- bi tu 
-pa tam kdo rad ddka:za1l. Delavci 
so, ki svojeg 'talenta p.rav n~č 
ljubosumno ne -sk.nivajo, lci. so -ve
seLi, če jrim ponudimo p nhložnost, 
da naredijo ljudem - posebno 
pa otrokom - lep dan. 

J. Pmp.rotni!k 

Letni obračun dela 
LETNA SEJA OBčiNSKE ORGANIZACIJE ZVEZE SINDIKATOV 

Oceno o delovanju občinske sindikalne organizacije smo letos pri· 
pravili nekoliko prej kot običajno. To je tudi v skladu z rokovnikom , 
ki ga je sprejel republiški svet sindikatov. To spremembo narekuje 
kongres zveze sindikatov Slovenije, ki bo prihodnje leto v marcu. 

Glede na izredno zaostrene raz
mere, s katerimi se ubada 111aše 
gospodarstvo, lahko z zadovolj
stvom ugotavljamo, da v letu 1984 
v naši občini nismo imeli izguba
ša. Z rdečimi številkami se tako, 
·kot je bilo tudi načrtovano, še 
vedno ukvarjajo le v TOZD Trgo
v.ina Rakek. Vendar je ta pri
manjkljaj že poprej solidarnost
no zapoln jen na ravni delovne or
ganizacije Nanos in SOZD Merca
tor. 

Seveda ugotovitev, da nimamo 
izgubašev, ne daje prave slike, 
kajti dejstvo je, da v naši občini 
proizvod pada že tretje leto zapo
red in da imamo vrsto temeljnih 
organizacij združenega dela, ki 
so poslovno leto zalcljuč~le -s po
zitivno nič}o. To pa prav gotovo 
ne kaže na skoraj šnje izboJjšanje 
oziroma približevanje .rezultatom 
gospodarjenja v republiškem po
vprečju. 

Ugotovljeno je tudi, da zaosta
jamo za republiškim povprečjem 
tudi pri osebnih dohodkih. Zlasti 
nizke osebne dohodke so preje
maJi delavci v TOZD Trgovina in 
na Brestu. Prav na Brestu pa 
imajo i2'1redno dobre rezultate v 
izvozu. Za tista okolja, kjer de
lavci prejemajo nizke osebne do
hodke, ugotavljamo, da ,le-ti že 
predstavljajo oviro za doseganje 
večje produktivnosti- in oviro v 
razvoju samoupravljanja. Ce že
limo zaustaviti še nadaljnje pa
danje realnih osebnih dohodkov 
in življenjskega standarda, mora
mo preseči z resolucijo začrtano 
rast družbenega proizvoda .in 
zniževati stroške poslovanja. To 
je potrebno doseči v sleherni or
ganizaciji združenega dela, zlasti 
pa v tistih, k i so preteklo leto po
slova-le na robu rentabilnosti. 

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

lovanja or~anov občinskega sve
ta ugotovili, da z učinkovitostjo 
le-teh ne moremo biti zadovoljni, 
zlasti ne, ko gre za skupno dogo
vorjene dejavnosti in ko gre za 
pravočasno reševanje neposred
m:ih ~ašanj in pojavov. 

Brezposelnost v naš.i občini še 
vedno ne predstavlja večjega pro
blema, saj se število nezaposlenih 
že nekaj let giblje med 60 in 70 
iskalci zaposlitve. Pri tem gre 
predvsem za st rukturno brezpo
selnost, saj imamo v 111aši občini 
še vedno suficitarne poklice, in 
sicer v prodajalcih, zdravstvenih 
delavcih, eJektri:karjih, oblikoval
cih in pedagoških delavcih. 

V razvoju movativne dejavno
sti, zlasti v gospodarstvu, smo 
dosegli vidne rezultate. Ti se ka
žejo predv-sem v Novolitu, Kovi
noplastiki in Brestu, kjer je zabe
leženih največ inovacij. Z razpi
som »inovatorja leta« ter z raz. 
ličnimi oblikami širjenja te de
javnosti želimo doseči še večje 
rezultate, predvsem v tistih ko
lektivih, ki -temu do sedaj niso 
posvetili dovolj pozornosti. 

Iz razprave delegatov in akcij
skega programa občinskega sin
dikalnega .sveta pa lahko zaklju
čujemo, da bo letošnje delovanje 
sindikata usmerjeno p.redvsem 
na naslednja področja: 

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

- prizadevanja za doseganje 
takšnih gospodarskih rezultatov, 
ki bodo preprečili nadaljnje pa
danje realnih osebnih dohodkov 
in standarda; pri tem bo potreb
no poudariti tudi najugodnejše 
razmerje med del<Nllim in obra
tovalnim časom za čimvečjo iz
rabo proizvajalnih sredstev; 

- uresničevanje socialno var
stvenih pravic po samotllpraWlem 
sporazumu, ki prične veljati s 
l. majem 1985. 

F. Urbas 
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Iz drugih lesarskih kolektivov 
V JAVORJEVI temeljni organi

zaciji Oles v Postojni so lani na
redili 257.000 kvadratnih metrov 
opažnih plošč. Od tega so jih pro
dali na tuje, predvsem v Svico in 
Italijo, nekaj manj kot 70 odstot
kov. Za letošnje leto so si posta
vili še pogumnejše na-loge: načr
tujejo proizvodnjo 280.000 kva
dratnih metrov plošč, prodaja na 
zahtevno koovertib.iJno triišče pa 
naj bi dosegla že 80 odstotkov 
celotne proizvodnje. 

OPREMA Izola izdeluje okras
ne lesene letvice in opremo za 
hotele. Lani so z opremljanjem 
hotelov, predvsem v Libij1 in na 
Bližnjem vzhodu, zaslužili okmg 
75 Illlilijonov deviznih dinarjev. 
Lani so začeli pro~vajati tudi 
vrata. Za novomeški Novoles in 
!MV .ter cerkniški Brest so lani 
izdelali za 120 miliijonov dinarjev 
.različnih vrat, letos pa predv~de
vajo z novim programom zaslu
ži ti še znatno več. 

MEBLO se je odločil za nov 
razvojno naložbeni program -
za proizvodnjo masiVIIlega pohi
štva z n ovo tehnologijo in spr e
menjeno organizacijo dela v po
hištvenih temeljnih organizaci
jah. Proizvodnja je namenjena 
predvsem za konvertibilni izvoz. 
Naložba obsega nakup nove opre
me, manjša gr adbena dela in 
energetiko, veljala pa naj ru pri
bližno mili!jardo dinarjev. Po
trebno pa bo še pddoruti medna
rodno posojilo, ki naj bi znašalo 
mili1on dolarjev. 

LIKO je v glavnem .i2lpollnil na
ložbene načrte za .iztekajoče se 
srednjeročno obdobje, ;razen 
dveh, pri katerih je prišlo do 
sprememb v programskih usme
ritvah - pri pro.izvodnji raču
nalniških sklopov in proizvodnji 
žični<:. Pro.i.zvodnjo žičnic so pre
usmerili v proizvodnjo -lesno ob
delovalnih strojev. Tako bodo ·le
tos le dokončali ne.ka1ere že za
čete naložbe in nabavi-li nekaj no
ve opreme. Načrtujejo pa že ne-

~~ 

~~ 
(Nadaljevanje iz prejšnje številke} 

Pa preskočimo v leto 1918! Ne
kdaj mogočna država Avstro-Ogrska 
je bila močno načeta. Civilisti in vo
jaki so gladovali. Zvonovi, ki naj bi 
oznanjali mir, so morali v livarne, 
kjer so jih prelili v topove; ti pa so 
potem uničevali življenja ln premo
ženja nedolžnih ljudi. Neuspehi na 
bojiščih so se vrstili. Vojaki so bili 
s iti vojne, hoteli so domov, bolniš
nice so bile polne ranjencev. Slo
venski fantje so se upirali : Juden· 
burg, Murrau, Radgona in ob Piavi. 
Skoraj tik pred dnevom mrtvih leta 
1918 se je avstro-ogrska ječa sesula 
in prva svetovna vojna se je konča
la. Vojaštvo je v neredu zapuščalo 
fronto, odmetavala orožje, hitelo do
mov. Svet se je oddahnil od štirilet· 
ne more. 

Kaj zdaj? Prišel je namreč tisti 
trenutek, ki ga je bilo treba pravilno 
in hitro izkoristiti. Od ravnanja v teh 
dne h je bilo odvisno, kje bodo naše 
meje. V Beogradu, v Zagrebu in v 
Ljubljani so bili ustanovljeni posebni 
narodni sveti, ki so prevzeli vlogo 
nekakšne vlade. Marsikje - tudi na 
Notranjskem - so bile ustanovljene 
narodne straže, ki pa so jih narodni 
sveti prepovedali. 

Tedaj se je najprej ln najbolje zna· 
šel takratni major Rudolf Maister. 
V meljski vojašnici v Mariboru je 
pred zborom visokih častnikov od· 
ločno Izjavil: »Maribor proglašam za 
jugoslovansko posest in prevzemam 

katere nove večje naložbe v poso
dobitev proizvodnje za lizvoz. 
Znano je, da je LIKO že doslej 
ede.n največjih izvoznikov v slo
venski .lesni industriji. 

LESNA bo tudi letos nadalje
vala z izgradnjo celovitega infor
m acijskega sistema, ki so .ga za
s.novali v okviru projekta DELTA. 
Pos ebno pozomost bodo posve
tJ.ili !pTOjektu za delovno iln teh
nično dokumentacijo ter sprot
nemu spremajanju zaJog gotovlih 
dzdel.Jrov, surovin in repromart:e
rialov. Izpolni'Li bodo 1Judi pro
gram materialnega poslovanja -in 
nadail.jevaH z opremJtiQIDjem te
meljnili organizaatj s terminaH. 

V STOLU so po dogovoru z 
Lesnine na prallotičnem m S•tro
kovnem izobraževandu lesni stro
kovnjaki iz Kitajske. Usposablja
jo se na naj:raz>lič.nejših delovnih 
mestih za zahtevna op;ravila v 
nov:i. tovarni stolov, k.i jo na Ki
tajskem grll'cl!i Lesnina. 

V SAVI NJI so lani dosegM za 
nekaj :več lkot 5 milijonov dolar
jev konvertibilnega izvoza in 1,3 
milijona dolarjev izvoza na kli-

rinško tržišče. Se vedno je bila 
večina izvoza doseženega s pro
dajo žaganega lesa, elementov 
paorketa 4n furnirja, slabše pa je 
bilo z izvozom končnih izdelkov, 
se p-ravi, .pohištva. 

INLES je odprl svoj nov pro
dajni center v Nova PazO<Vii; staro 
zgradbo, ki jo je obn.ov.il. in p.re
tllredil v sodobno p-rodajno skla
dišče. Le-to je .nekakšno nado
mestilo za skladišče v Beogradu, 
od koder so se mcxrali zaTa-di z-a
časne lokacije izseliti. Ze seda) 
v lastni prodaji stavbnega pohi
štva· zavzema t.Q •skladišče t retje 
mesto za slcladiščema v R~bnici 
1n Cupriji. 

JELOVICA bo letos do poletja 
zaključila naložbi v tovarno v,rat 
v Starem dvoru .in nadomestni 
objek!t v Preddvoru. Prizadeva si 
pridobiti tudi mednarodno poso
jilo 800.000 dolarjev, ici bli ga v 
celolli. uporabila za nadrup tehno
loške opreme v p.roizvodnji mon
tažnih objelctov in stavbnega po
hištva, s čimer bi -si ustvani!la 
možnosti za večji izvoz, zlasti 
vrat an montažni h objelotov. 

Novosti v knjižnici 
KOCBEK E: Strah in pogum 

S to zbirko novel se zaključuje površno, črno-belo obravnavanje 
najusodnejšega obdobja v novejši zgodovini Slovencev ter se za
čenja bolj odprto r azkrivanje njihove celovite človeške problema
tike, saj zajema temeljna vprašanja zgodovinskega osvobodilnega 
procesa. 

DEON M.: Zeleni mladenič pri dvajsetih 
Deon na zanimiv način riše u sode svojih junakov v okviru fran
coske zgodovine med drugo vojno. V romanu srečamo zmagoval
ce in premagance, trgovce in prekupčevalce, umetnike, agente, 
čuda.ke -in seveda zaljubljem.ce. 

LAWRENCE D. H.: Aronova palica 
Roman nas popelje v rudarsko okolje, iz katerega je avtor izšel, 
in v londonske kultu.rni.ške kroge, v katerih se je pozneje gibal. 
Obe okolji opisuje z ostrino in ironijo. 
Pisateljeve značilne -teme: »bOj« med spoloma, razredni boj, ho
moseksualizem so v romanu zastavljene na intelektualno izjemno 
privlačni ravni. . 

WALLACE E.: Grozovitež!, Maščevalec, Ovaduh, Temne sile, Veliko
nožec 
Zhi'l'ka kriminalnih zgodb, ki so polne dramatičnih zapletov. 

v imenu svoje vlade vojaško povelj· 
stvo nad mestom in vsem Spodnjim 
štajerskim.« ln dalje: »Kdor bi se 
na področju moje oblasti upiral mo
jim poveljem, pride pred moje vojno 
sodišče.« 

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

V kratkem času je s pomočjo nje· 
mu naklonjenih slovenskih častnikov 
zbral borce-prostovoljce, ki so bili 
pripravljeni še naprej boriti se pod 
Maistrovim vodstvom, a tokrat za 
pravične meje svobodne Slovenije 
v okviru Jugoslavije. Razorožil je 
Marburger Schutzwehr (Mariborsko 
varnostno stražo) in dosegel, da so 
se avs trijske enote umaknile v Gra
dec. S tem drznim nastopom je bilo 
opravljeno prvo zelo važno delo. 

Toda Maister in njegovi soborci 
(lavrič, Malgaj, Ude in drugi) so šli 
še dalje. Hoteli so osvoboditi tudi 
vso slovensko Koroško. že so pro
drli .precej daleč proti Celovcu in 
uspeh njihovega osvobajanja ne le 
Dravske, Mežiške in Mislinjske do· 
line, marveč tudi doline Roža, Pod
june, Zilje in Celovca z Gosposvet· 
skim poljem bi bil zagotovljen, če bi 
od ljubljanskega Narodnega sveta 
dobili potrebno podporo. Tako pa je 
prišel iz Ljubljane takle ukaz: »Skle· 
ne se, da poverjenik za narodno 

obrambo ukaže generalu Maistru, 
da ne sme dalje prodirati in ga po
uči , da nima pravice zahtevati de· 
markacijske črte ..... ln dalje: »Dr. 
Pogačnik naj energično dopove ge· 
neralu Maistru, da ima izvrševati 
izključno vojaška povelja, ki jih dobi 
iz Ljubljane, sicer pa nič ukrepati 
na lastno pest. Celovec se zaepkrat 
ne zasede, ker nam manjka živil, da 
bi prehranili ljudstvo . . ·" 

Sam Maister je v članku »Prvo po· 
glavje koroškega plebiscita«, ki je 
izšel v Slovenskem narodu 11. 10. 
1922, med drugim zapisal: »Razen 
tega so se v Ljubljani bali, kako 
prehranjevati Koroško, ako je zase· 
dena, dasi s o imeli od zanesljivih 
oseb poročila, kaki zakladi hrane 
leže tam. čutil sem, da ml Ljubljana 
ni naklonjena, zato tudi negativno 
stališče poverjenika za narodno 
obrambo nasproti vsem mojim pred· 
logom . · ·" 

ln še dalje je zapisal: »Od pre· 
obrata do približno srede decembra 
1918 niso imeli koroški Nemci nobe· 
ne odporne moči, zato so v tem času 
naše najmanjše čete povsod lahko 
vkorakale brez vsake praske. Ta si· 
tuacija se od naše strani (s strani 
Narodnega sveta iz Ljubljane - op. 
R. G:) za koroško slovensko ozemlje 
ni izkoristila, iz česar sledi ze takrat· 
na izguba velikomilijonskega voja· 
škega materiala in vse poznejše te
žave in nesreče za slovensko Koro
ško.« 

Nekaj pozneje je bil Maister ime· 
novan za predsednika Narodnega 
sveta za Koroško, čigar naloga je bi· 
la urejanje priprav za plebiscit. Svoj 
sedež je imel v Velikovcu. Imel je 
dosti dela in še več skrbi. V začetku 
je bil poln optimizma, saj je računal 
na ugoden izid glasovanja, pozneje, 
ko je spoznal, da gre barantanje 
med Dunajem, Rimom in zmagoviti· 
mi antantnimi silami (Anglija, Fran· 
cija, ZDA), pa je postal zaskrbljen 
in je začel dvomiti v uspeh. 

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

BRESTOV OBZORNIK 

Menda si je Og'ledalo pustni karneval nad 5000 ljudi. Na sllki: letošnja 
novost - velikanski zmaj 

Letošnji PUST 
V tako kratkem času še ni mo

goče pregledati podatkov o finan
cah, obisku, počutju in postrež
bi med letošnjimi cerkniškimi 
pustnimi prireditvami. Zato si za 
zdaj samo osveži~o pregled pri
reditev z nekaj splošnimi ugo
tovitvami. 

Na petek zvečer pred pustno 
nedeljo na >>butalski skupščini<< 
med poslušalci ni b ilo čemerne
ga obraza. Dovtipov je bilo do
volj, shlepani sklepi tehtni .j.n po
vzeti iz vsakdanjega življenj a. 
Letos so se še posebej odrezali 
pevci, ki so predstavljali poživ
ljajočo novost. Izvajalci so do
bili številna priznanja. 

Pustna nedelja. Karnevalski 
sprevod so poživili gost je iz Po
s tojne, Vrhnike, Podgrada, ljub
ljanski folkloristi in gosta 
Marjana in Boris, pa radijsko 
ozvočenje, ki je žal zaradi višje 
s ile crknilo. Goste iz omenjenih 
krajev smo pripeljali v organiza
ciji našega cerkniškega UNISA. 

bil 10. 10. 1920- op. R. G.) so oče· 
ta poklicali v Beograd, da bi poročal 
Pašiču in vojnemu ministru. Sprejel 
ga je Pašič in se pogovarjal z njim 
o čisto nepomembnih zadevah. Po
zneje je izvedel, da so Italijani, ki 
so vedno in povsod podpirali nem
ške težnje na Koroškem, zahtevali 
odstranitev očeta s plebiscitnega 
ozemlja, ker so se bali nemirov ali 
oboroženih dejanj. Pa je oče takoj 
po plebiscitu dobil iz raznih krajev 
Koroš ke prošnje in pozive za orožje 
in za vojaško vodstvo. Očeta je ne· 
uspeh na Koroškem močno prizadel 
in tega ni mogel nikoli pozabiti.« 

Pozneje je napisal pesem 

GOSPOSVETSKA STRAžA 

Od Labuda do Baškega jezera 
je naša s traža s tala. 
Je včasi iz src in včasi iz pušk 

zapelo 
in tam pri Vovbrah, tam ob Krškem 

bregu 
je v naših vrstah rdeče zacvetelo 
zdaj v klasju, zdaj v božičnem snegu 
za našo Gospo sveto. 

A v letu dvajsetem so nam Gospo 
iztrgali z lažjo 
in v naših okencih so nageljci 
zajokali-
iz novih cvetov pa jim vdarja vera, 
da še bo Gospa sveta zvala. 

Sredi novembra 1920. leta sta Ita· 
lija, kjer se je že poraja! fašizem, ln 
takratna Kraljevina Srbov, Hrvatov 
in Slovencev sklenili v Rapallu mirov
no pogodbo, ki je določila, da pripa
da Jtaliji precejšen del našega ozem· 
lja (Slovensko Primorje s Trstom ln 
Gorico, Posočje, Postojna, Is tra in 
nekaj jadranskih otokov z Zadrom). 

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

Bili so navdušeni; še posebno so 
bili razpoloženi Skoromati iz 
Podgrada. >>Tepanjci<< iz Postojne 
so priznali: »Nismo verjeli, da 
bo res tako dobro pripravljeno. 
Cestitamo vsem in vedno bomo 
radi prišli v Cerknico, posebno 
na karneval v Butale.<< Podobno 
so povedali tudi gostje iz ljub
ljanske smeri. 

Enkraten sprejem Cerkničanov 
na karnevalu v Postojni, ko smo 
jim šli pokazat letošnjo naj, naj, 
karnevalsko() umetnost po
stojnskega zmaja . . . Sprejeli so 
naše zastopstvo kot se za doma
čina tudi spodobi. Obljube, zlasti 
ob spoznavanju, da je treba 
takšno dejavnost, ki temelji na 
etnografiji, podpreti, so kar de
ževale. Zlasti one, da je t reba 
izkoristiti finančne možnosti, ki 
jih Postojna ima. Treba jih bo 
prijeti in držati za besede, ki 
naj dejansko postanejo dejanje 
pri »Zniževanju Javornikov<<. 

(Nadaljevanje na 9. strani) 

jih zasedli že takoj po končani prvi 
svetovni vojni (Rakek, Unec, Ivanje 
selo, del Planine in Logatec), ni pa 
mogel doseči, da bi pripadal Jugosla
viji naš lepi notranjski biser Rakov 
Skocjan. Tod je namreč imel svoje 
gozdne posesti še planinski graščak 
Windischgratz, ki je vztrajal na tem, 
da gredo njegovi gozdovi pod Italijo. 

Oblastniki kraljevine Jugoslavije 
so bili Maistru vse prej kot naklo
njeni. Komaj 49 let starega so ga 
s kupaj z mnogimi njegovimi sobo
jevnik!, ki so prej služili v nekdanji 
Avstriji, ne glede na aktivnost ob 
rojstvu Jugoslavije, upokojili. Zani· 
mivo je, da tega niso storili z zna
nim izdajalskim generalom Leonom 
Rupnikom. Maistra so sicer obdali 
s častmi, odlikovali z visokimi odli· 
kovanjl, vendar so mu odvzeli obču· 
tek moči za novo ustvarjanje in de
lovanje, s tem pa tudi zaupanje v sa· 
mega sebe. 

Ne moremo tudi mimo tega, da ne 
bi spoznali, kakšne napade je moral 
doživljati še po svoji upokojitvi od 
Mariborčanov, naklonjenih Nemcem; 
takih pa ni bilo malo. Dobival je ce
lo grozilna pisma. Znano je tudi, ka
ko so nekateri mariborski meščani 
aprila 1941 z navdušenjem sprejeli 
nemške čete ob njihovem vdoru v 
Slovenijo. Ni brez pomena tudi dej· 
s tvo, da se je kmalu po zasedbi prav 
v Mariboru pojavil nacistični vodja 
Hitler, ki je izjavil: »Naredite mi to 
deželo spet nemško!« 
»Če v onem času ne bilo bi nas, 

še večji kos slovenske zemlje bi od· 
trgal tuji plaz« (Miha Klinar). Da, če 
ne bi general Maister in njegovi 
borci in na hitro zbrane narodne 
straže s tolikšno zanesenostjo, z ve
likim pogumom in z nesebičnostjo 
šli v boj po končani prvi svetovni 
vojni, bi Nemci že tedaj po svojih 
načrtih zasedli s lovensko ozemlje 
vse do Zidanega mosta, do Brežic 
in lep kos Gorenjske, medtem ko 
bi Italijani postali gospodarji jeseni
škega trikotnika in morda vse do 
Ljubljane. 

(Se bo nadaljevalo} 
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BRESTOV OBZORNIK 

Letošnji PUST 
(Nadaljevanje z 8. strani) 

Tudi pokop Pusta v sredo je 
seveda minil uspešno in ob no
vih zamislih. 

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

Brez poškodovanih občanov, 
zgolj s posameznimi glavoboli, 
rdečih, pa vendarle celih nosov, 
brez podplutb in z vsemi zobmi 
v dlesnih, čeprav nekajkrat pre
mraženi, ob dokaj solidni po
strežbi gostincev zlasti v Buta
lah v nedeljo, pričakujemo konč
ni obračun in oceno letošnjih 
pustnih prireditev, ki so Cerkni
ca spet na svoj način odprle in 
predstavile širši Sloveniji. 

I. Urbas 

Najnovejše raziskave o prihodnosti Cerkniškega jezera 

Poseg tudi v aktualna gospodarska vpmšanja 

Karneval so popestrili tudi šKOROMATI iz Podgrada 

9 

Kotiček za rekreativce 
V nekaj prihodnjih številkah želimo v kotičku za rekreativce pri

praviti nekaj nasvetov in priporočil, kako si s telesnokulturno dejav
nostjo, zdravim načinom življenja obogatimo vsakdan, zadovolju
jemo svoje potrebe po gibanju, se utrjujemo in varujemo svoje 
zdravje ter ohranjamo delovno sposobnost. 

Poznamo številne rekreativne dejavnosti. Začnimo s času pri· 
merno in vse bolj priljubljeno hojo in tekom na smučeh. 

HOJA IN TEK NA SMUčEH 
Hoja in tek na smučeh je naj

starejša smučarska zvrst, ki jo 
je kasneje nekoliko Z(!.Senčilo 
alpsko smučanje, v zadnjih letih 
pa zopet doživlja pravi razcvet 
po vsem svetu. 

Tudi pri nas že dolgo pozna
mo smuči in Notranjci se radi 
trkamo po prsih, da imamo v 
svojem srcu Bloke - >>zibelko 
smučanja« v srednji Evropi. 
Bloške smuči so bile dolga de
setletja le praktičen pripomoček 
za gibanje po globokem snegu 
in šele mnogo kasneje 
so postale tudi zanimiv športno 
rekreativni rekvizit. 
Smučarske tradicije Notranjci 

nismo znali prav izrabiti, ven
dar tako kot drugje tudi pr~ nas 
čutimo zagon smučarskega teka 
v zadnjih letih. Z Bloškimi teki 
v čast in slavo starodavnemu 
bloškemu smučanju smo vklju
čeni v pisan koledar vsakoletnih 
množičnih tekaških prireditev. 

Navdušena množica tekačev se 
veča iz dneva v dan. 

Ljudje spoznavajo, da sta ho
ja in tek na smučeh koristna, 
poceni in družabna športna re
kreativna zvrst, v kateri lahko 
sodelujejo vsi, od najmlajših do 
starejših ljudi. 

Hoja in tek na smučeh je 
šport za vzdržljivo mladino, 
družinski šport in nadvse zdrava 
oblika gibanja v naravnem, či
stem okolju. 

Gibanje je izdatno, saj so za
poslene roke in noge ter skoraj 
vse mišične skupine, kar omo
goča dobro prekrvavljenost vse
ga organizma in višjo raven de
lovanja srca, ožilja in dihal. 

Hoja in tek na smučeh ne za
htevata veliko denarja za opre
mo. Smuči si nataknemo ob pri
merni snežni odeji v neposredni 
bližini doma in zadostuje že ura 
ali dve, da se človek nahodi, na
teče in preznoji ter doseže bla
godejne učinke gibanja v nara
vi. Hoja in tek na smučeh sta 

Strelske novtce 
OBčNI ZBOR STRELCEV 

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

Najprej je bilo na vrsti ob
sežno poročilo o delu v letu 
1984. Sezona je bila zelo uspeš
na, saj imamo pionirska državno 
prvakinjo in novo rekorderko 
ter ekipo piondllk z novim repu
bliškim rekordom z malokalibr
sko puško. Da je bil načrt šte 
vilnih tekmovanj lahko uresni
čen, je veliko pripomogla delov
na organizacija BREST. Tucli 
na področju množičnosti je bilo 
veliko tekmovanj in usposablja
nja zlasti najmlajših, vendar bi 
bilo stanje še boljše, če bi bili 
ustrezni prostori tudi v Starem 
trgu in Rakeku. 

Po razpravi so člani društva 
sprejeli koledar tekmovanj in 
finančni načrt z željo, da bi j im 
pri nadaljnjem delu še naprej 
pomagale delovne organizacije v 
občini, zlasti v prizadevanjih za 
izgradnjo malokalibrskega stre
lišča. 

SINDIKALNO TEKMOVANJE 

V sodelovanju med občinskim 
sindikalnim svetom in strelsko 
družino BREST je bilo v febru
arju organizirano občinsko sindi
kalno tekmovanje v streljanju z 
zračno puško. 

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

Rezultati so iz leta v leto 
boljši, kar dokazuje, da se ved
no več ljudi tudi med letom 
ukvarja s strelstvom. 

REZULTATI : 
Ekipno 
Moški 

l. Gozdno gospodarstvo 
2. Kovinoplastika 
3. Brest 
l. Bres t I. 

krogov 
688 
684 
680 
449 

krogov 

2. Brest II. 
3 Občinska uprava 
Posamezno 

l. Istenič Marjan (GG) 
2. Terzič Edo (KPL) 
3. Vengust Božidar (GG) 
l. Srnel Marinka (Brest) 
2. Kraševec Iva (Brest) 
3. Svet Marija (Brest) 

409 
380 

krogov 
182 
181 
176 
154 
148 
148 

OBčiNSKA »ZLATA PUSčiCA<< 

Na občinskem tekmovanju za 
»zlato puščico« je nastopilo 27 
strelcev in strelk. Za to tekmo
vanje, ki je že trideseta po vr
sti, se strelja 60 strelov za oce
no. P-rvih osem iz občinskega 
tekmovanja ima pravico nastopa 
na regijskem tekmovanju. 

Doseženi so bili odlični rezul
tati, saj j e Milan Zalar dosegel 
551 krogov od 600 možnih, kar 
je nov občinski rekord in rekord 
strelišča. Tako si je kot zmago
valec zaslužil značko »ZLATA 
PUSčiCA<< in postal četrti nosi
lec tega odličja v občini. 

Rezultati: 

l. Zalar Milan 
2. Mahne Franc 
3. Jakopin Matjaž 
4. Kebe Jože 
5. Terzič Edo 
6. Kočevar Martina 
7. Skr ij Janez 
8. Zidar Martin 

krogov 
551 
541 
534 
522 
520 
516 
515 
513 

F. Mahne 

posebno privlačna tudi zato, 
ker pri tej dejavosti skoraj ne 
poznamo poškodb. Pri smučar
jih-tekačih so bolj pogosti le žu
lji na rokah in nogah, kar pa 
je posledica nepravilne opreme 
ali neizkušenosti posameznikov, 
ki marsikdaj pri vadbi pretira
vajo, delajo napake in v želji 
lastnega dokazovanja nepriprav
ljeni tekmujejo na dolgih pro
gah. 

Sedaj pa še nekaj praktičnih 
nasvetov za začetnike: 

- Izberite ustrezno opremo. 
Tekaško oblačilo naj bo pri

merno letom in postavi. Enodel
ni tekaški dres iz finega, tanke
ga materiala naj nosijo vitki, 
mlajši rekreativci in tekmovalci; 
pod dresom pa seveda primerno 
toplo smučarsko perilo. Za sta
rejše, malo bolj obilne, pa so 
primernejši dvodelni dresi, tre
nerke ali pa planinske pumpa
rice. 

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

čevlji naj bodo polvisoki ali 
visoki, toplo podloženi s širšim 
75 ali 55 milimetrskim podpla
tom. Nizk1, ožji in lahki čevlji 
so za tekmovalce. 

Vezi na smučeh naj ustrezajo 
širini podaljška podplata na 
čevljih. Smuči za hojo in tek de
limo v dve vrsti; na tiste, ki 
imajo narezkan ali ustrezno bru
šen oprijemalni del drsne plo
skve in jih ni potrebno mazati, 
in na one, ki imajo gladko drs· 
no površino in jih moramo pred 
uporabo mazati. 
Začetnikom priporočamo take, 

ki jih ni potrebno mazati. Ti
stim, ki imajo namen nastopati 
tudi na tekmovanjih, pa take, 
ki jih je potrebno mazati. 

Maže so sedaj že dokaj drage, 
potrebno pa je znati tudi pravil
no mazati, za kar morate imeti 
že izkušnje. Zato ni čudno, da 
mazanje imenujejo tudi >>teka
ška umetnost<<. Palice izberite 
tako, da vam bodo segale do 
podpazduhe. 

- Ustrezno in primerno 
opremljeni obiskujte tečaj, ali 
prosite znanca, ki je vešč teka 
na smučeh, naj vas pouči. 

- Hoja in tek na smučeh za
hteva celoletno pripravo, zato 
bodite prek vsega leta športno 
akt ivni. 

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

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

- Obremenitev pri vadbi si 
določite sami na osnovi svoje
ga počutja, razpoloženja in spo
sobosti, hkrati pa preverjajte 
p ripravljenost organizma z ob
časnim merjenjem srčnega utri
pa. 

Posvet z zdravnikom pa zlasti 
za začetnike in starejše ne bo 
odveč. 

L. Palčič 

ženske 
BREST I. 449 Z občnega zbora strelske 'družine BREST 

o 
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brestov 

obzornik 

(Iz številke 89 - 28. februar 1975) 

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

pa pri proizvodnji pohištva, ki temelji na sestavljivem programu Dragica. 
Postavljeni cilji v letnem planu niso izpolnjeni le v TOZD TP Stari trg, kar 
je po večini posledica objektivnih težav in je kljub količinski realizaciji 
vrednostni rezultat nižji. Ta ugotovitev pove, da se je struktura asortimenta 
po elementih bistveno spremenila. Poleg tega pa tudi spremenjena tehno
logija pri proizvodnji nove kuhinje ni omogočila uskladitve proizvodnje;. 

Ugotoviti moramo ugodno rast proizvodnje v Tovarni ivernih plošč, ki je 
kljub ekonomski in funkcionalni iztrošenosti kapacitet izkoristila razpolož
ljive možnosti in je rezultat temu ustrezen. 

POSLI Z VZHODNIM! DRžAVAMI 
čeprav imamo z vzhodnim! deželami že več let normalne poslovne od

nose, moramo poudariti, da smo ravno za leto 1975 kljub znanim težkim 
tržnim pogojem in tudi hudi konkurenci uspeli obdržati in celo povečati 
posle. Predvsem je zelo dobro sprejet program DRAGICA v Madžarski, pa 
tudi v Vzhodni Nemčiji. Tudi drugi naši izdelki , na primer TANJA, KATARI
NA, sedežna garnitura SABINA in kuhinja VEGA, so iskani na tržiščih vzhod
ne Evrope. 

21VA DEJAVNOST ZVEZE KOMUNISTOV 
Komunisti so se še zlasti zavzeli za povečanje izvoza na vzhodna in za

hodna tržišča ter obenem za zmanjšanje uvoza. Tudi Brest mora prispevati 
svoj delež k izboljšanju zunanje trgovinske bilance ter k razvoju in graditvi 
domače surovinske baze. Zato se morajo člani zveze komunistov Bresta, 
ki delajo v različnih organih, zavzemati za izboljšanje pogojev za izvoz 
predvsem končnih izde lkov, ki so že oplemeniteni, ne pa da izvažamo suro
vine, ki jih primanjkuje na domačem trgu. 

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

hagna in dosedanjega kupca organizirali razstavo toaletnega programa, ka
mor smo povabili tudi predstavnike nekaterih velikih blagovnih hiš in ma
gazinov iz vse Evrope. Uspehi te razstave so bili nad pričakovanjem tako 
ugodni, da bo kopalniški oziroma toaletni program še nekoliko razširjen 
zapolnil vse kapacitete TLI Stari trg za leto 1975. če sklenemo pogodbe 
še z nekaterimi velikimi kupci, ki se razstave iz različn i h razlogov niso 
mogli udeležiti, bo ta posel v celoti zamenjal izpad proizvodnje stolov K-33 
in K-36 v Tovarni lesnih izdelkov. 

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

je iztekel konec prejšnjega leta - so tekle besede o referendumu za uved
bo novega, s katerim bi poskušali rešiti zaskrbljujoče stanje v občini , kar 
zadeva učno-vzgojne objekte. Imenovan je bil iniciativni odbor za novi samo
prispevek, a odtlej zadeva miruje. Zanimalo nas je, zakaj je temu tako in 
kaj menijo o samoprispevku odgovorni, pa tudi drugi občani. 

NA~E MALO MESTO 
Zaposlene žene našega malega mesta prosijo odgovorne v trgovinah, 

naj prisluhnejo njihovi želji in prihranijo nekaj kruha, mleka in podobnih 
zadev za čas, ko se vračajo z dela. Res nima vsaka odraslega otroka, teto, 
strica a li upokojene mamo, da bi ji te stvari prinesla že zgodaj zjutraj, 
ko so še na zalogi. želja res ni zahtevna. Prisluhnite jim, hvaležna vam 
bodo, posebno ob petkih in de lovnih sobotah. 

DOBIMO SE NA BLOšKIH TEKIH 

Prijave prihajajo in pričakovati je preceJsen odziv. Proge, ki sploh niso 
težavne, bodo dobro pripravljene. Propagandno gradivo je pripravljeno. 
Zdravstvena zaščita je dobro organizirana, prav tako okrepčevalne postaje, 
spominki, uvodna in zaključna slovesnost. To bi bilo telegrafsko poročilo 
teden dni pred teki. 

MLADINA NAJ SE TUDI ZABAVA 

Zataknilo se je pri razvedrilu. Komaj smo začeli organizirati plese ob 
ploščah v Brestov! stari delavs ki restavraciji, je priš lo do nesoglasij z mla
dinskim aktivom Brest, ki nam je do sedaj omogočal plese. Sprašujemo se, 
zakaj, kako je mogoče, da mladinci naših let ne razumejo čisto preproste 
želje mladega človeka po razvedrilu, plesu? Mar se tako zelo razlikujemo 
od tistih dvajsetih mladih v Brestovem mladins kem aktivu, ki hočejo odlo
čati o zabavi vse cerkniš ke mladine? Mar si želimo res nekaj tako nemo
gočega? 

Filmi v marcu 
2. 3. ob 19.0 in 3. 3. ob 16. uri - i talijanska komedija GANGSTERJA 

NEžNEGA SRCA. 
3. 3. in 4. 3. ob 19.30 - ameriška m elodrama MOž, žENA IN OTROK. 
7. 3. ob 19.30 - nemški erotični film VROčA DEKLETA. 
9. 3. ob 19.30 jn 10. 3. ob 16. uri - ameriški zgodovinski film VOJNA 

ZA OGENJ. 
10. 3. in 11. 3. ob 19.30 - ameriški pustolovski film 13 JE SREčNA 

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

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

PRičENJA. 
23. 3. ob 19.30 in 24. 3. ob 16. uri - hongkonški karate film ZMAJ -

BRUCE LEE. 
24. 3. in 2S. 3. ob 19.30- francoska komedija ZELENJAVNA JUHA. 
28. 3. ob 19.30- ameriški zgodovinski film GRESNA LADY. 
30. 3. ob 19.30 in 31. 3. ob 16. u ri - italijanski western SAMO BOG 

OPRO S čA. 
31. 3. ob 19.30- ameriška kriminalka DVOJNA EKSPOZICIJA. 

BRESTOV OBZORNIK 

Brestovci znova najboljši 
10. ZIMSKE IGRE 
SOZD SLOVENIJALES 

Teki moški I. kat.: 
l. Mi-lan Gornik, 2. Ludvik Pal

čič, 3. Stanko Mihelčič, 6. Stanko 
čeček, 8. Zoran žagaT; 

teki moški II. kat.: 
l. Rajko Kraševec, 2. Darko 

Ožbolt, 3. Tone Kandare; 

teki ženske I . kat.: 
2. Anica žnidaršič, 3. Jadranka 

Janeš, 8. Marija Svet; 

teki ženske II. kat.: 
l. Majda Zakrajšek, 3. TonOka 

Frelih. 

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

Igre smo zaključili s prijetnim 
druža:bnim srečanjem v domu 
JLA v Ili·rski Bi!Strici. 

L. Palčič 

. 

V soboto 23. februarja so bile 
jubilejne, 10. zimske igre SOZD 
SLOVENIJALES, ki jih je na 
Sviščakih pripravil LESONIT iz 
I lirske Bistrice. Spet smo prismu
čali zvrhano mero pokalov, me
dalj in priznanj. V smučinah je 
merilo svoje moči 268 tekmoval. 
cev in tekmovalk iz .sedemnajstih 
delovnih organizacij. Za Bresto. 
vo ekipo je nastopilo 29 tekmo. 
valcev jn tekmovalk Jn je bila 
najbolj številna. 

REZULTATI: Kegljaške novtce 
Ekipno v veleslalomu in tekih 

-moški: 
l. BREST 
2.-3. K.LI, TOVARNA MERIL 
lit d . 

Ekipno v veleslalomu in tekih 
-ženske: 

l. BREST 
2. TOVARNA MERIL 
3. SAVINJA 
itd. 

Ekipno v veleslalomu se je Bre
stova moška ekipa uvrstila na S. 
mesto, ženska pa na 6. m esto. 

Ekipno je v tekih Hrestova 
moška ekipa osvojila l. mesto in 
pr~v tako ženska. 

Posamezne uvrstitve Brestov
cev: 

veleslalom moški I. kat.: 
6. Stanko Ro t, 12. Janez Koro

šec, 2S. Anton Vesel; 
veleslalom moški II. kat.: 
S. Janez Mišič, 6. Ivan Zabuko

vec, 8. Gvido Svet, 21. Jože Fun
da; 

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

Zabukovec, 22. Viktor Rupa,r; 

veleslalom ženske I. kat.: 
1S. Breda Turšič, 22. Vida Za

bukovec; 
veleslalom ženske II. kat.: 
13. Viktorija Bevc, 16. Vrida 

Winkler. 

Na odlično pripravljenih teka
škili progah pa ·smo bili Brestov
ci neprekoslj ivi. 

BREST PO PRVEM DELU 
TEKMOVANJA VODI 

Kegljači Bresta so uspeŠIIlo 
končali prvi del tekmovanja v 
II. slovenski -ligi - zahod, saj 
kljub porazu z ekipo HIDRA v 
Medvodah vodijo in imajo real
ne možnosti uv.rstiti se v I. slo
vensko iligo. Z najhujšim tekme
cem HIDROM se bodo namreč 
srečali na domačem keglj.išču. 

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

REZULTATI 

BRE ST : IZOLA S446 : SlS6 
Terzič 933, Prešeren 931, Urbas 

844, Puntar 9S2, Založruk 90S, Gor
nik 881) 

HIDRO : BREST S073 : 4997 
(Terzič 8Sl, Mulec 848, P.rešeren 

843, Puntar 807, Založnik 84S, Gor
nik 803) 

BREST : SCT Lj. S393: S290 
(Terzič 874, Mulec 926, Prešeren 

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

LESTVICA PO VII. KOLU 

l. BREST 
2. HIDRO 
3. SCT 
4. IZOLA 
S. DONIT 
6. GORICA 

točke 

12 
12 
12 
8 
6 
6 

keglji 
+ 10S9 
+ 797 
+ 1286 

188 
+ 159 
- 309 

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

ekip, razdelJenih v dve skupmi, z nad 270 tekmovalci, ka r je do
kaz, da je to priljubljena oblika rekreacije. Poleg tega pa se je 
razvil tudi pravi tekmovalni duh in zato so pomembni tudi re
zultati. 

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

Najšibkejša točka lige so še vedno sodniki, ki jih je premalo. 
Gledalcev pa je bilo vedno dovolj . 

V igri sami se je močno izboljšala disciplina, opaziti pa je tudi 
napredek v kvaliteti. Kljub manjšim pomanjkljivostim, je treba po
hvaliti tudi organizatorje, zlasti, če upoštevamo, da j e v klubu kot še 
marsikje drugod aktivna le peščica članov. Kljub temu pa je šir· 
jenje malega nogometa v naši občini opazno iz sezone v sezono. 

KONčNA LESTVICA 

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

10. SLIVNICA 9 1 o 8 5:46 2 

Najboljši strelci I. liga: Najboljši vratarji I. liga: 
l. Opeka T. (Stoletni) l. Suhic R. (Pink panter) 
2. Bečaj F. (Pink panter) 2. Bogdanovič B. (žeja) 
3. Hr ibljan D. (Disko) 3. čekada (Rakek) 

Ekipe v drugi ligi so se uvrstite takole: 
l. Naftalin, 2. Sovica, 3. Sporting, 4. Rakek mladi, S. Rekreatorji, 

6. Stoletni, 2, 7. Postaja m ilice, 8. Nova vas, Diverzanti, 10. Cajnarje, 
11. Mustangi, 12. Flamengo, 13. Rakek 2, 14. Begunje, l S. Slivnica 2, 
16. SSD Vlaka. 

Ob koncu lige prireja organizator NK CERKNICA še brezplačni 
turnir za šestnajst najboljših ekip. 

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

Vabljeni! Z. Ulaga 

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

Nadaljevanje tekmovanja v II. 
slovenski -ligi bo že v soboto, 
2. marca. Brest ima v nadaljeva-
111ju zelo ugoden razpored, saj v 
prihodnjih petih kolih ka·r š tiri
krat igra na domačem kegljišču 
ter gostuje na Jesenicah. 

RAZPORED 

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

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

Vse tekme na domačem keglji
šču bodo ob 16. uri. Ljubitelje 
kegljanja vabimo na ogled! 

REZULTATI OBčiNSKEGA 
SINDIKALNEGA PRVENSTVA 
V KEGLJANJU 

MOSKI - EKIPNO 

l. Karronažna 1306 
2. Gozdno gospodarstvo I. 1170 
3. Občinska up:rava 1142 
4. BREST - Ivenka 1113 
s: Novolit 1084 
6. Gozdno gospoda.r.stvo II. 10SS 
7. Avtomontaža 1048 
8. BREST - Gaber 989 
9. BREST - P-rodaja 97S 

10. Gradišče 870 

ž ENSKE - EKIPNO 
1. BREST 

žENSKE - POSAMEZNO 
l. Pokleka Drag.ica 
2. Urbas Ana 
3. Založnik Nada 

MOSKI - POSAMEZNO 

l . Založn<hlc, Kartonaža 
2. Mulec, Kartonaža 
3. Puntar J., Ka:rtonaža 
4. Prešeren, obOina 
S. Piletič, Brest 
6. Gornik, Brest 
7. Puntar A., Ka-rtonažna 
8. Hhi, Brest 
9. Meden, GG 

10. Gornik, GG 

S71 

212 
187 
172 

267 
228 
227 
218 
217 
210 
210 
208 
205 
204 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de· 
lovne organizacije BREST Cerknica, 
n.sol.o. 
Glavni in odgovorni urednik Božo 
LEVEC 
UreJa urednlikl odbor: Vlil FRIM, Franc 
GORNIK, VIktor JERIC, Jofe KLANCAR, 
Srei!o KNAP, Bofo LEVEC, Drago MAZIJ, 
Danica MODIC, Jane~ OPEKA, Vanda !lEGA, 
MarJan !liRAJ ln Franc TRUDEN 
Foto: Jože !!KRU 
Odbor ~a obvelčanje Je družbeni organ 
upravljanja. Predsednica odbora: Vanda 
AEGA. 
Glullo sodi med proizvod~ Iz 7. tolke 
prvega odatavka 36. !:lena zakona o ob· 
davčenju proizvodov ln atorltav v prome
tu, za katere se ne plai!u)e temeljni da
vek od prometa proizvodov (mnenje sekre· 
tarlata ze lnfonnlranje lzvrinega svata SR 
Slovenije It. 421·1172 z dne 24. oktobre 
1974). 

Naklada 2800 izvodov. 
Tiska železniška tiskarna v Ljub
ljani. 
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