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Samoupravno oblikovanje cen
TUDI NA PODROČJU CEN VSE VEČJA
ODGOVORNOST ZDRUŽENEGA DELA
Nekajkrat smo v Brestovem obzorniku že pisali, kako pri oblikovanju cen zadevamo ob različna vprašanja. V času od zadnjih
pisanj se je tudi na tem področju marsikaj zgodilo. Toda, pojdimo
pregledno - po vrsti.
Zakon o združenem delu daje
pri oblikovanju cen glavno vlogo
temeljnim oziroma delovnim organizacijam. Dosedanji izvedbeni
p redpisi o cenah so bili živo
nasprotje tega, saj so vse cene
določali državni administrativni
organi. Da bi se to neskladje odpravilo, je bil sprejet nov zakon
o cenah . ·
Ta. novi zakon, je nastajal z
veliko muko. Zavedati se moramo, da so cene eden izmed pomembnih pogojev za pridobivanie dohodka, pa zato tudi preizkusni kamen v okviru vsakega
tržno vsaj malo obarvanega gospodarstva. Prav ob cenah se
srečujejo in križajo interesi med
posameznimi organizacijami združenega dela, pa interesi med panogami in seveda celo med republikami. Zato ni samo naključ
je, da je bil zakon o cenah pred
sprejemom pogosto spreminjan,
dopolnjevan in •končno, ko je bil
sprejet, je bila odložena njegova
uporaba do L januarja letos.
Glavni namen zakona o cenah
je, uresniči ti omenieno izhodišč
no dol očilo zakona o združenem
delu, po katerem n aj bi samoupravni veter zave! tudi na področje cen. Prehodno obdobje pa
nosi v sebi nevarnost za skokovit porast cen in s tem za rojstvo novih neskladij v splošni
inflacijski spirali.
Novi zakon o cenah je prav tako kot pred ostale proizvajalce
postavil tudi pred BRESTOVE
kolektive nekaj nujnih nalog,
med katere sodi predvsem sprej em samoupravnega splošnega
akta za oblikovanje cen proizvodov in storitev. Pri tem smo naleteli na precejšnje težave, saj
nismo dobili predpisanih navodil, pa tudi teoretična strokovna
tolmačenja si niso skladna.
Ostaja ua dejstvo, da nobene
nove cene ne moremo niti oblikovati niti uporablj ati, če nimamo splošnega akta, s katerim so ureiena glavna vprašanja
s tega področja. Sem štejejo zlas ti izhodi šča za oblikovanje cen,
posaJ11ezna merila in njihova
uporaba ter postopki in odgovornost pri oblikovanju cen.
Poglejmo, kako smo se zadeve
lotili na BRESTU.
Omenjene zadeve so pre dmet
posebnega samoupravnega sporazuma o oblikovanju cen . Ta
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samoupravni sporazum sprejmejo vse temeljne organizacije v
enakem besedilu. Za takšno odločitev sta dva razloga. Prvi, da
gre za pomembno področje, s
katerim je možno vplivati na
večji ali manjši dohodek posamezne temeljne organizacije in
je prav, da imamo za enake zadeve enaka merila; in drugi, da
je sprejeta merila v načelu potrebno upoštevati tudi pri oblikovanju medsebojnih - dogovorjenih cen v okviru delovne
organizacije (oziroma celo sestavljene organizacije).
Osnovna načela za naš sporazum so povzeta po zakonu oziroma po temeljih našega družbeno-gospodarskega sistema. To so
opredelitve, da politika cen izhaja iz ekonomskih zakonitosti
v socialističnem samoupravnem
sistemu, da morajo biti cene odraz dobreoa upravljanja in gos podarjenja z družbenimi produkcijskimi sredstvi in seveda
da poslujemo v enotnem j ugoslovanskem trgu.
Izhodiš če pri oblikovanju cen
naših posameznih izdelkov, skupin izdelkov oziroma proizvodov
so cilji in naloge ter ukrepi, ki
so opredeljeni v planskih listinah. Te okvirne elemente za izvajanje politike cen »izmerimo«
za vsak izdelek oziroma za vsako storitev posebej z merili, določenimi v zakonu ter razčlenje
nimi v našem sporazumu o oblikovanju cen. Tako naj bi nam
cena izdelka, u gotovljena z vsem i okoliščinami, vplivi in pogoji, povedala višino družbeno priznanega dela in nam - povratno gledano - omogočala uresničenje z usklajenimi plani opredeljenih rezultatov.
To-le omenjeno merjenje pa
ni lahko, saj gre za splet mnogih
vplivov, ki narekujejo končno
odločitev. Tudi ni čarobne formule, ki bi jo lahko uporabili v
vseh primerih.
Zato naš sporazum povzema
vsa štiri merila zakona o cenah
in jih podrobneje razčlenjuje z
ustreznimi elementi. Ta m erila
so:
L razmerje med ponudbo in
povpraševanj em ,
2. vpliv svetovnih cen,
3. gibanje povprečne produl,{tivnosti dela in smotrnost i zkori ščenosti proizvodnih sredstev,
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4. delitev celotnega dohodka
družbe.
Ker bi bil goli avtomatizem
strokovno, zlasti pa še družbeno
gledano boleč, je v sporazumu
vprašanje urejeno opisno - v
smislu zakona o cenah. Za vsako merilo je opredeljen namen
njegove uporabe, zatem njegova
vsebina in nato še posamezni
elementi ter dodatne instrukcijske norme. Tak način dopušča
uporabo obveznih navodil, ki jih
še pričakujemo in omogoča življenjsko uporabnost sporazuma
za daljše obdobje recimo,
vsaj za kakšno leto. Temu velja
dodati še določilo o tem, kako
se vsa merila obravnavajo analitično, uporabljajo pa sumarno.
S tem naj bi preprečili nevarnost pretirane enostranske uporabe posameznega merila.
Postopek za oblikovanje cenika je enak kot postopek za
s prejem letnega plana, kar je
glede na pomen in povezavo
obeh listin logično. S tem pa naj
bo dosežen tudi glavni družbeni
premik, ki ga je po besedilu zakona in po splošni družbeni klimi sodeč želel doseči zakonodajalec. To pa je, da podružbimo
tudi odločanje o cenah. Drugače povedano: že dopoldan kot
proizvajalci naj bi bili obvešče-
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ni o gospodarskih gibanji11 in
pogojih za oblikovanje cen, da
bi pri tem nekoliko pomislili tudi na popoldan, ko bomo potrošniki - mogoče celo tistih proizvodov, za katere smo dopoldan
pomagali oblikovati cene.
Seveda, zakonodajalec je bil
tudi previden. In naš akt tudi.
V našem samoupravnem sporazumu je predvideno, da lahko
druge temeljne organizacije pokličejo na odgovornost vsako, ki
bi pri oblikovanju cen proizvodov in storitev bistveno ogrozila

interese drugih oziroma če bo
delovala v nasprotju z načeli,
opredeljenimi v tem samoupravnem sporazumu. Bolj razumljivo
povedano to pomeni, da morajo
biti cene ravno pravšnje - ne
previsoke, a tudi ne prenizke.
Zakonodajalec pa je v zakonu
predvidel možnost administrativnih posegov države v primerih,
ko le-ta oceni, da zakon o cenah
skozi delovanje samoupravnega
določanja cen le ne bo zagotavljal ali če se pričakuje, da ne bo
zagotavljal nekaterih opredeljenih zadev.
Pričakujemo lahko, da bomo
glede na pomembnost in zavozlanost zadeve še večkrat brali
in razpravljali o oblikovanju cen.
Tudi v našem Obzorniku.
Z. Zabukovec

Kdaj enotni sistem nagrajevanja 1
DELO KOMISIJE ZA VREDNOTENJE ZAHTEVNOSTI
DELA
V decembru leta 1977 smo
sprejeli samoupravni sporazum
o skupnih osnovah in merilih za
pridobivanje in razporejanje
dohodka. V sporazum smo zapisali, da bomo do konca leta
1980 poenotili sistem za ugotavljanje zahtevnosti dela. Dela in
naloge naj bi vrednotili po me-

todi »Vrednotenje zahtevnosti
del« (VZD). Biro za industrijski
ingeniring Iskra je metodo dopolnil in jo prilagodil tako, da
je z njo možno oceniti vse delokroge v celotni delovni organizaciji.
To spremenjeno metodo smo
poimenovali VZD-2. Metodologija je bila v javni razpravi. Bistvene pripombe v razpravi so
bile v tem, da je treba bolje
(Konec na 2. strani)
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Kakor bomo sejali, tako bomo želi .. .
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Predvsem oprihodujih nalogah
OB PROGRAMSKO VOLILNI KONFERENCI ZVEZE KOMUNISTOV V
NAšl OBČINI
Občinska konferenca zveze komunistov bo 2. aprila imela programsko volilno konferenco, na kateri naj bi kritično ocenili delo v obdobju od zadnje takšne konference (junij 1980) ter sprejeli programske
usmeritve za prihodnje delo.

V pripravah na konferenco je
bila posebej poudarjena zahteva,
da morajo sekretarji osnovnih organizacij sklicati razširjene seje
osnovnih organizacij, na katere
morajo poleg svojih članov vabiti
še predsednike sindikata, sociali·
stične zveze, združenj zveze bor·
cev, mladine, predstavnike samo·
upravnih organov, individualne
poslovodne organe in druge akti·
viste po izboru sekretariata osnovne organizacije.
Gradivo, predloženo za sejo
konference, so osnovne organizacije dolžne obravnavati na razširjenih sejah in ga soočiti z raz·
merami, ki vladajo v posameznih
delovnih okoljih. Pri t em je potrebno izhajati iz lastnih možnosti
in pogojev za delovanje ter tako
kritično ra:.~:pravo izkoristiti za
uveljavljanje diferenciacije znotraj zveze komunistov, za opredeljevanje odgovornosti slehernega
komunista.
Treba je izostriti oceno o tem,
kako smo komtmi.sti usposobljeni
za delovanje v organizacijah združenega dela in v krajevnih skupnostih, v samoupravnih in družbenopolitičnih organizacijah ter
skupnostih in skupščinskih organizacijah. Osnova za ocene mora·
jo biti stališča in sklepi zadnjih
sej centralnega komiteja ZKJ in
ZKS ter sej občinskih konferenc.
Pomembno je, da na tej osnovi
opredelimo odgovornost pri uresničevanju politike gospodarske
stabilizacije in utrjevanju samoupravnega položaja delavca v

združenem delu. Ti dve programski izhodišči naj bi predstavljali
osnovno smer v delovanju osnov·
nih organizacij.
Osnovne organizacije morajo
kritično ovrednotiti delo občin
ske konference in njenih organov
ter njene člane in funkcionarje.
Se posebno zavzeto je potrebno
oceniti delo člana občinske kon·
ference, ki zastopa posamezno osnovno organizacijo v konferenci
oziroma člana konference, zadolženega za delo in neposredno povezavo v posamezni osnovni organizaciji.
Oceniti je treba, kako zadolženi
člani konference sodelujejo v de·
lu osnovne organizacije, predvsem v pripravah na sejo občin
skih konferenc ter pri uresniče
vanju teh stališč v osnovni organizaciji. Funkcija, vloga in mesto
člana občnske konference je v po·
litičnem pogledu izredno pomembna pri utrjevanju položaja in pri
delovanju osnovne organizacije,
pa tudi občinske konference.
V delovanju občinske organiza·
cije zveze komunistov je mesto za
svoje delovanje našel tudi aktiv
komunistov delavcev- neposred·
nih proizvajalcev. Vendar z doseženim še zdaleč ne moremo biti
zadovoljni, saj tudi za delovanje
in uspešnost aktiva ugotavljamo,
da je to proces, ki se mora razvijati sproti z ostalimi procesi
znotraj zveze komunistov.
Aktiv pomeni in mora z vso
dejavnostjo predstavljati »vest<<
zveze komunistov kot avantgarde

delavskega razreda, predstavljati
mora neločljivo povezanost delavskega razreda z njegovo avant·
gardo. Težave v delovanju aktiva
se kažejo kot posledica dejstva,
da komunisti d elavci-neposredni
proizvajalci že v svojih osnovnih
organizacijah nimajo navade aktivno sodelovati v razpravi, ampak so bolj ali m~nj nem! opaz;>·
valci dogovorov m spreJemanJa
zaključkov. Seveda je toliko teže
pričakovati, da bodo postali ustvarjalen dejavnik drugje.
V družbenoekonomskem, idej·
nem in političnem pogledu bodo
najpomembnejša vprašanja pred·
met razprav na. sejah občinske
konference in je zatorej nujno,
da si te neposredne zadolžitve
tudi natančneje opredelimo.
V obdobju do februarja 1982.
leta naj bi občinska organizacija
zveze komunistov razpravljala o
naslednjih pomembnejših zadevah:
- o stanju. v gradbeništvu in
s tem v zvezi posebej o možnosti
prihodnjega razvoja stanovanjske izgradnje. Potrebno bo opredeliti celovitost odnosov, ki vladajo pri izgradnji stanovanj, od
urbanističnega urejanja prostora,
komunalne infrastrukture do operativnega gradbeništva;
- o vlogi in položaju mlade
generacije v družbi, posebej pa o
delovanju mladinske organizacije
v naši občini;
- o nalogah zveze komunistov
pd prihodnjem razvoju splošnega
1.1udskega odpora, varnosti in
družbene samozaščite;
- o kritični oceni stanja na
področju kmetijske proizvodnje
in pridelave hrane z usmeritvijo
na možnost pospeševanja z dolgoročnejšimi opredelitvami v naši
občini;
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(Nadaljevanje s l. strani)
vrednotiti težko fizično delo in
pogoje dela.
Za prehod na enoten sistem
vrednotenja zahtevnosti dela je
bilo poleg prilagajanja metodologije Brestovim pogojem potrebno izdelati tudi razvid ter
opise del in nalog.
Razvid del in nalog je bil iz.
delan v vseh temeljnih organizacijah in v delovni skupnosti
Skupnih dejavnosti. Pred sprejetjem je bilo opravljeno usklajevanje med temeljnimi organizacijami. Usklajene so bile zahteve glede zahtevanega strokovnega znanja in potrebne prakse.
Kljub temu pa ugotavljamo, da
z razvidom nismo dosegli bistvenih izboljšav.
V razvidu del smo opredelili
dela in naloge oziroma delokroge, ki so popolnoma enaki kot
po sistemizaciji. S tem smo zamudili priložnost, da bi razmejill naloge in odgovomosti ter
jih oblikovali v najustreznejše
delokroge. Opisi del in nalog jasno kažejo, da se nekatera dela
podvajajo. V mnogih opisih je
zaslediti t ežnjo, prikazati take
naloge, ki bodo višje vrednotene.
V želji, da bi vendar že enkrat
pripravili vse potrebno gradivo
za prehod na enoten sistem
vrednotenja del, je bila imenovana posebna komisija za pripravo gradiva. V desetčlanski
komisiji sodelujejo predstavniki
vseh temeljnih organizacij in delovne skupnosti Skupnih dejavnosti.
Komisija je začela z delom in
že na samem začetku naletela na
precejšnje ovire. Ugotovljeno je
bilo, da so razlike v opisih del
in n alog, ki ne izvirajo iz razlik
pri delu, pač pa iz želja po čim
večjem vrednotenju dela. Komisija si je zadala nalogo, da bo

vse opise uskladila in sicer tako, da bodo iz opisov del razvidne vse razlike, ki dejansko obstajajo med deli in nalogami, ki
so v razvidu del pod istimi imeni.
Ko bodo pr egledani in usklajeni vsi opisi del in nalog, bo iz.
delana vzorčna ocenitev za vsako temeljno organizacijo posebej. Iz vzorčne ocenitve bo razvidna razvrstitev posameznih
delokrogov. če bo ta razvrstitev
sprejemljiva za temeljne organizacije, bomo metodologijo po·
novno dali v javno razpravo in
v sprejem.
Zavedati pa se moramo, da
sprememba ocenitve zahtevnosti del in nalog sama po sebi ne
daje nobenih dodatnih sredstev
za osebne dohodke. Pri sprejemanju novega sistema vrednotenja del in nalog gre za poenotenje sistema v vseh temeljnih organizacijah in za odpravljanje
neskladij, ki so se pojavila v pretekih letih. Novo vrednotenje
zahtevnosti del je samo ena iz.
med nalog v razreševanju sistema nagrajevanja. Nujno bo treba zgraditi sistem za ugotavljanje delovnega prispevka vsakega delavca.
Prav tako pa bomo morali več
pozornosti posvetiti ustvarjalnosti pri delu in nagrajevanju minulega dela.
Zavedati se moramo, da spremembe sistema nagrajevanja ni·
so niti preprost niti kratkotrajen postopek.
Komisija bo zastavila terminski načrt nalog, potrebnih za
prehod na enoten sistem ocenitve del in nalog. Lahko pa že danes ugotovimo, da bo tudi delo
te komisije zaman, če se ne bomo zavzeli in pomagali pri pripravah vsi, predvsem pa najodgovomejši delavci Bresta.
J . Opeka

- o socialni politiki, k,ler bi
morali v ospredje postaviti vpra·
šanje o socialni diferenciacij! in
o vplivu povečanja življenjskih
s troškov na padec realnega stan·
darda delovnih ljudi in občanov;
- o uresničevanju sklepov ob·
činske konference komunistov na
področju družbeno ekonomskih
nalog, posebej pa politike pri uresničevanju gospodarske stabiliza·
cije;
- tvorno sodelovanje v razpra·
vah o osnutkih kongresnih do·
kumentov ter organizacijsko kad·
rovske priprave na kongres.
Občinska
organizacija zveze
komtmi.stov se seveda ne bo zadrževala zgolj ob opredeljenih na·
logah, ampak se bo morala sproti soočati s celo vrsto pojavov in
se do njih opredeljevati. Osnovne
cilje družbeno politične dejavno·
s ti komunistov, organov in orga·
nizacij zveze komunistov v občini
bo programsko volilna konferenca sprejela v svojem predlogu
prihodnjega dela.
Komite občinske konference je
na predlog komisije za organizir anost, razvoj ter kadrovske za-

Iz kotlovnice TOZD Pohištvo
deve sklenil, da bo programsko
volilni konferenci predlagal, naj
v naslednjem mandatnem obdobju opravlja funkcijo predsednika
občinske konference tovariš Ja·
nez Praprotnik, ki je že do sedaj
vestno in odgovorno opravljal

vrsto pomembnih družbeno poli·
tičnih funkcij in si tako pridobil
zaupanje in ugled med našimi
delovnimi ljudmi. Sedaj opravlja
dela in naloge ravnatelja osnovne
šole v Novi vasi.
D. Frlan

RAZSTAVA O VARNOSTI IN DRUŽBENI
SAMOZAŠČITI
Slovenska javnost je bila obveščena, da bo letos v različnih
krajih Slovenije organizirana razstava »VARNOST IN DRUžBENA SAMOZAščiTA«. V Postojni bo razstava v hotelu
JAMA v času od 3. do 8. aprila.
Razstava ima jugoslovanski značaj in je od leta 1974 že
obiskala oziroma je bila organizir ana v vseh naših r epubli·
kah in pokrajinah. Letos jo organiziramo v Sloveniji in je
posvečena 40. obletnici ustanovitve varnostno obveščevalne
služb e, osvobodilne fr onte in narodne zaščite ter začetka vstaje jugoslovanskih narodov in narodnosti. V Postojni ta razstava sovpada tudi s praznovanjem občinskega praznika.
Doslej je razstavo obiskalo več kot dva milijona občanov.
Organizator želi, da bi si razstavo ogledali vsi tisti delovni
ljudje in občani, ki že sedaj delujejo na področju splošne
ljudske obrambe in družbene samozaščite. Zato bi bilo prav,
da je obisk razstave organiziran. Organizator je občanom
Cerknice namenil torek, 7. april, zato naj bi tudi obiske v
glavnem tako organizirali. Prav bi tudi bilo, da bi pripravili
skupinske in organizirane prevoze, kjer je to le mogoče.
L. Spitalar

Vendarle zelena 1·uc
Delegatska bitka za lesarsko
šolo v Postojni je v izobraževalni
skupnosti lesarstva doživela poraz. Kot smo pisali že v februarsk i številki Brestovega obzornika,
nismo mogli drugače kot zavrniti
temelje planov 1981- 1985 posebn e izobraževalne skupnosti za lesarstvo.
Odločitev, d a se v šolskem letu
1981- 1982 izvajajo lesarski programi tudi v Postojni, pod mentorstvom tehniške šole iz Ljubljane, j e bila sp rej eta v izobraževalni skupnosti Slovenij e, ko je
upoštevala razvitost indus trije n a
tem območju ter druge dejavnike,
ki so pogoj za delovanje neke šole.
Menimo, da j e bila pri odločanju
v posebni izobraževalni skupnosti
za lesarstvo prisotna tudi nezdrava konkurenca.

Srečanje žena ob njihovem prazniku v TPC. Kljub dogovoru, da
bodo praznovanja enaka, so bila različna .. .

S t em, da smo odklonili temelje planov 1981-1985 PIS lesar·
stva, se nikakor ne nameravamo
izogibati finančnim obveznostim
do izobraževanja, temveč želimo
s svobodno menjavo dela doseCi
takšno izobraževanje, ki bo zado
voljevalo naše potrebe.
Obiskali smo že vse osmošolec
na osnovnih š olah v občini in jim
prikazali sistem srednjega u smer·
jenega izobraževanja - tesno po·
vezanost z delom, prihodnji razvoj avt omatizacije in modernizacije tehnoloških postopkov, odpravljanje težkega fizičnega dela,
prizadevanje za boljše nagrajevanje delavcev v neposredni proizvodnji ter še vrsto drugih zadev,
ki vplivajo na izbiro poklica. O
tem nameravamo seznaniti tudi
starše osmošolcev.
Po informativnih p rijavah se
je že 18 m ladih odločilo za lesarske poklice, kar s e ni zgodilo že
vsa leta po vojni ,razen tedaj, ko
smo odpirali dislocirane oddelke.
Do jeseni pa pričakujemo vsaj še
toliko prijav. Brestove k adrovskt:
potrebe za lesarske poklice so
ocenjene več kot 40 letno. To
število pričakujemo v prihodnjih
letih, ko se bosta ustrezno spremenili kadrovska politika in polit ika nagraj evanja.
Vsekakor bomo morali v prihodnje budno spr emlj ati vključe
vanje mladine v lesar ske poklice,
pa tudi skrb za izvajanje proizvodnega dela za lesarj e t er vklju·
čevanje v delo po končanem šolanju in napredovanju m ed delom.
Skrbeti pa bomo morali tudi za
kvalitetno izvajanj e programov v
Postojni, kar je p ovezano s kvalitetno opremo učilnic.
Prvi odziv m ladine za naše osnovno delo nas opogumlja in potrjuje pravilnost naše odločitve .
F. Turšič
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Iz drugih lesarskih kolektivov
...

V ALPLESU si s koraj že dve
leti intenzivno prizadeva jo, da bi
s torili korak naprej iz proizvod
nje transportnih n aprav v proizvodnjo strojev za lesno industri·
jo. Končno so se odločili, da bodo
začeli proizvajati dve različn i v r··
sti s trojev in sicer vertikaln e ra;r.rezovalke ivernih plošč ter mozn i čarke v sodelovanj u z zahodno·
nem ško firmo Weeke. Po teh stro·
j ih je pri nas zelo veliko povpra
ševanje.
V ELANU je bila lani živahna
inventivna dejavnost. Sprejeli so
nov pr avilnik o izumih, tehničnih
izboljšavah in koris tnih predlo·
gih, ob čemer se je tudi zanima·
nje za takšno dejavnost povečalo .
Tako so delavci v Elanu lani pri·
javili kar 30 predlogov (leto poprej 10), od katerih jih je bilo
11 p redlaganih za izplačilo skla d·
no z dolo čili pravilnika.

č iščenje opažnih plo šč , transportne naprave in dvižne mize, ki so
uporabne v različ ni h proizvodnih
procesih, stiskalnice, ki jih ne
uporabljajo samo v lesarstvu,
temveč tudi v gumarski in dustri·
ji, plastičarstvu in drugod.

STOL je v preteklem letu dosegel rekordni izvoz in sicer so
izvozili za dobre štiri milijone in
pol dol arjev izdelkov ali skoraj
za milijon dolarjev več kot leto
poprej. Glavnino njihovega izvoza predstavlj ajo · leseni stoli i.1
fo telji, v okviru te skupine izdelkov pa seveda kolonialni stoli. Po
vrcanosti je na drugem mestu izvoz modul programa, zmanjšal p a
se je izvoz lesenih miz. Se vedno
je na p rvem mestu izvoz v Zdrutene države Amerike.
LESNINI je bila v času letol;njega pariškega sejma pohištva

diii skladiš čne p rostore v predelavi žaganega lesa, zgradili
avtomehanično delavnico, zgradili prodajni paviljon v Celju , načrtujejo pa še nekaj manjših naložb.
Iz INLESOVEGA proizvodnega programa s tavbn ega pohištva
naj omenimo novost - KOMBI·
VAK okno. To j e kombinirano
vezano vakuumsko impregnira·
no okno, ki pomeni pomem b en
dosežek njihovih konstrukterjev
in razvojno-tehnične službe. Tu·
di s tem izdelkom, ki ima izredne toplotno-izolacijske lastnosti,
se je Inles vklj učil v d r užbeno
akcijo za zmanjšanje porabe
energije vseh vrst.
LESNINA bo v naslednjem
petletnem obdobju za naložbe v
osnovna sredstva in za združevanje izven delovne organizacije
vložila 1,426,730.000 dinarjev. Od
tega bo 30,6 odstotkov lastnih
sredstev, 12,4 odstotka zdr uženih
s redstev znotr aj delovne organizacije, 12,7 odstotka združenih
sredstev drugih OZD, 39,4 ods totka bančnih kreditov ter 4,9
odstotka drugih sredstev.
MARLES se je že pred desetimi leti odločil za projektiranje
in gradnjo otroških vrtcev. V teh
desetih le tih so po vsej Jugo·
slaviji zgradili 180 objek tov vzgojnovarstvenih zavodov, v katerih je dobilo varstvo nad lS
tisoč otrok. Samo v Sloveniji je
Marles zgradil nad SO od stotkov
vseh vzgojnovarstvenih ustanov.

1

Z otvoritve našega salona pohištva v Titovem Velesu

Nov Brestov salon pohištva
27. februarja smo v Titovem Velesu slovesno odprli novi Brestov
salon pohištva. Ta dan je b il pomemben za Brest kot znano in pri
nas uveljavljeno podjetje, pa tudi za mesto s približno 45.000 prebi·
valci, ki je tako dobilo lepo urejen salon s približno 180 kvadratnimi
metri površine.

Salon je slovesno odprl pred·
s tavnik Bresta tovariš Franc
Turk. Na otvoritvi so bili poleg
Brestovih p redstavnikov prisotni
tudi š tevilni dr užbeno politični
in javni delavci iz mesta ter po·
s lovni partnerji in drugi občani.
V svojih otvoritvenih besedah je
tovariš Turk na kratko prikazal
hiter gospodarski razvoj Bresta,
pa tudi razvoj lastne maloprodaje
po vsej J ugoslaviji, pri čemer je
poudaril, d a je to nov korak v
Brestovem
osvajanju
novih
tržišč.

1

.
1

Delo ob štiristranskem skobelnem stroju (TOZD Masiva)

1

TOVARNA MERIL je lani z raz
preventivnimi
ukrepi
zmanjšala število nezgod pri delu
kar za 21,6 odstotka v primerjavi
z letom poprej . Ta uspeh so dosegli predvsem z nabavo novih
varovalnih sredstev in naprav.
Blizu polovice vseh nezgod je
bilo zaradi osebnih razlogov (ne·
pazljivost, malomarnost), kar če·
trtina pa se jih je zgodilo na poti
na delo ali z dela.
ličnimi

V LIP Bled so zgradili novo
sortirno in skladiščno lopo, ki
služi boljši pripravi lesa, predvsem za proizvodnjo stropnih in
stenskih oblog ter ladij skega po·
da, pa tudi za trg. Pod njeno streho je tudi vzdolžna sortirna linija, ki so jo v celoti projektirati
in zgradili sami.
MEBLO je odprl že svoj sedem
najsti salon pohištva in sicer v
Celju. Razstavni prostor meri O·
krog SOO kvadratnih metrov, je pa
v novi pos lovni zgradbi Elektra
Celje v sre diš ču mesta.
SLOVENIJALES - trgovina je
v preteklem letu dosegla 96 od·
stotkov načrtovanega izvoza. Sicer je bila v njenem skupnem
zunanjetrgovinskem prometu (iz·
voz in uvoz) na prvem mestu Sovjetska zveza, sledijo pa Italija,
Združene države Amerike, Zahod·
na Nemčija, Madžarska, češkoslo
vaška in tako naprej.
Iz SAVINJE je leta 1979 izsto·
pila temeljna organizacija Lesna
industrija Ptuj in se o dlo čila za
združitev z Marlesom. Ko pa so
njihovi delavci dobili v sprejem
Marlesove sp lošne akte, jih niso
sprejeli. Tako so se ob koncu
p reteklega leta spet vrnili v Savinjo. Le-ta je postala tudi njihov
novi porok za sanacijski kredit v
višini 1S.OOO.OOO dinarjev, ki ga je
za Lesno industrijo Ptuj najel
Marles.

podeljena mednarodna trofeja
»Pohištvo Evrope 1980« - priznanje za napredek kvalitete obliko·
vanja in izvoza pohištva. Po leg
Lesnine je to trofejo letos dobil
tudi Oriolik. Doslej so od n aših
p roizvajalcev p ohišt va dobili to
priznanje že Brest, Meblo, Javo.in Stol.

. . . . . . . .\'!! __ _ _ _ _ . . . , _ ___
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Letos boste na straneh našega
glasila zaman iskali prvoaprilsko
potegavščino. Pravijo pač, da delovnih ljudi in občanov ni lepo
vleči za nos.
Skratka: vse, kar je zapisanega v tej številki, je mišljeno
skrajno resno.

MARLES si je za prihodnje sreobdobje zastavil izred·
no napet naložbeni program, saj
predvideva kar za 1,6 milijarde
dinarjev naložb. Te naložbe naj bi
pokrili s 34,4 odst otka ali SS4 m i·
lijonov dinarjev lastnih s redstev
t emeljnih organizacij in z 18 odstotki ali 292 milijonov dinarj ev
zd r uženih sreds tev delovne organizacije; ostala s r eds t va naj bi ,. ·'!W'"'>'ilr-<:nJJ'
pridobili predvsem s krediti.
dnj eročno

Tedaj, zlasti pa kasneje, so si
makedonski domoljubi vztrajno
prizadeva li za osvoboditev Makedonije izpod turškega suženjstva.
Veleški tako im enovani »gemiai-

INLES je v letošnjem marcu
zabeležil kar tri pomembne delovne zmage - končali so z izgrad·
njo MELESA - m ehaniziranega
lupilnega skladi šča oblovine iglavcev in kotlovnice ter razširili '
centralno skladi šče gotovih izdelkov. Ti objekti so n advse pomembni za prihodnj o rast proizvodnje, predstavljajo p a tudi osnovo
za uresničeva nje prihodnjega
srednj eročnega načrta. Obenem
pomenijo nov korak v poslovnem
sodelovanju m ed gozdarstvom,
lesno industrijo in nekaterimi
dobavitelji pomembnejših vhod- UO OT.llOPAI-hETO HA HOHI10T, COBPEMEU CI\.I\OH HA "SPECT"
nih materialov za njihovo proiz·
0/\ UEPKHMUA BO THTOB BEAEC
vodnjo.
V LIP Bled so sprejeli nov ka·
talog del in nalog. S tem aktom
in ocenami zahtevnosti želijo
ure sničiti načela, da se morajo
težki vplivi okolice, fizično de3a .IiPECT" 0:1 UenKm~ua. e,1.ua O.J- B.illhe ua CH:c ll!J.lOBiil c::>le ~tm, BO tTPB•
lo in klju čno delo v proizvodnji HO,'lC'-!•am: patil>Tfl}l Oj'f!atn!1at.IIM IlO pe;1 cTanfie•J!t 11 o6!~= K rrpoaropmt
bolje stimulirati in vrednotiti lii)OJI:!J!O t~TO Ha Me'l'ie'! HO Cll'l<l OO 3a o!l•n·reCTlleau c:tv,lK63, a trplftOa ce~.:om:H •tpeos:w-rv&a np:umnoTO' na oe
ter da se ocene zahtevnosti eko- CP C J\P;..lllll , l \ 'K \ oo 3C.\IJ:ml, . cKnJ'< ll,,Ol-l
.n~'l.c \I CoC'Y ,.3<1 ce U 33. cettorou.
;iOml naO?IIi..L noG~~a e r.oallm!: •a "o.
nomsko-administrativnih d el vk- :;.-t>
O t'UOH \tcuc!l t1 !IP~Ta onpe.,\ra 3a .!lO·
m~ r ao r.ui so 3 tp\ :KI' B<t.l'l Tor.
lj učujejo v naloge v neposredni , lOT 1t cpc:tCTB~1-,1 OKO!lV 2 4/JO pat.>rH
\il'll.llbC,
,.BPECT" tQOO~e;J;VBa yncre K
proizvod.nj i.
tTLCf\t-<:m rJ.'lO'r.J. :so o6u•ma C\-poBa ll.lr,<ul-l - cali<:I\'np aU\ 1),'\\fU.

JAVOROVA tovarna strojne.
opreme stopa v letošnje leto z
jasnimi cilji: še hitreje razvijati
proizvodnjo strojne opreme za
les no industrijo. Proizvodni program je že izoblikovan : stroji za

...........

PRVOAPRILSKE NI

V začetku 19. stoletja je bil te·
danji Veles največje naseljeno
mesto na dveh bregovih Vardarja
s približno dva tis oč gospodinjstev. Sredi 19. stoletja sta se v
Velesu začela n aglo razvijati trgovina in obrtništvo in je tedaj
štel že okrog 20.000 prebivalcev.
Trgovali so s surovim usnjem ,
vinom, žganj em, makom, keramiko in z mlečnimi izdelki, zvečine
prek Soluna, saj tedaj med vardarsko, egejsko in pirinsko Ma·
kedonijo v otomanskem cesarst vu meja ni bilo.

Tudi SAVINJA za prihodnje
srednjeročno obdobje ne načrtuje večjih naložb. Z rekons trukcijo in nabavo nove opreme bodo posodobili pohištveno p r oizvodnjo, dopolnili opremo in ure-
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je«, mladi trgovci in dijaki, znani kot solunski atentatorji so v
Solunu pripravili vrsto diverzants kih akcij. Z njimi so želeli svetovno javnos t opozoriti, da ima
tudi tako majhen narod kot je
njihov, pravico d o svoje svobode.
V Velesu so bili rojeni znani
pisci s ocialdemokrati Vasil
Glavinov, Jordan KonstantinovI>inot, Kočo Racin in drugi .
Na volitvah 1920. leta so zmagali komunisti, rodila se je »rdeča komuna«, organizirali so stav·
ke in sabotaže, da bi si p riborili
bolj še življenje in svobodo. Delavski razred in mladina sta bila
trdno organizirana in tudi po
Obznani in represalijah lj uds tvo
ni mirovalo. Leta 1939 je veliki
makedonski pesnik Kočo Racin
izdal v makedonskem jeziku
zbirko Beli Mugri. Ta znani makedonski pesnik se je že v začet·
k u 1941. leta m ed prvimi pridru·
žil narodnoosvobodilnemu boju
proti nemškim in bolgarskim
okupatorjem. Veles je imel med
vojno zelo pomembno vlogo pri
osvoboditvi makedonskega naro·
da, saj je dal tudi več narodnih
herojev. Zato je po osvoboditvi
tudi dobil ime Titov Veles.
Veles je bil pred vojno gospodarsko povsem nerazvit. Imeli so
samo tovarno za obdelavo surovega tobaka s približno 1300 zaposlenimi in tovarno jedilnega olja
z nekaj malega delavci. Po osvoboditvi pa so storili vse za hitrejši gospodars ki razvoj t ega mes ta in njegove okolice.
Uspehi so več kot vidni. Sedaj
ima mesto okrog 40 organizacij
združenega dela s področja gospodarstva in okrog 4S organizacij negospodarske dejavnosti.
Naj o menimo samo nekaj večj ih
delovnih organizacij: keramična
industrija Boris Kidrič, svilarski
kombinat Nonča Kamišova, kcra·
mično gradbena industrija Kiro
Cuč uk, »Brako« prikolice, topilnica za svinec in cink, kemična
industrija za umetna gnojila,
usnjarska industrija, tovarna za
proizvodnjo jedilnega olja in velik kmetijski kombinat Lozar. V
gospodarskih in negospodarskih
organizacijah je zapos lenih okrog
14.000 delavcev. Titov Veles je
tudi sredi šče cestnega in železniškega prometa v Makedoniji.
če upoštevamo vse te nanizane
podatke, lahko v naši novi prodajalni pohištva upravičeno pričakuj em o uspešno prodajo. Doslej so kupci iz Titovega Velesa
kupovali p ohištvo predvsem v
Skopju in drugih mestih, saj izbira pohištvenih izdelkov v njihovih trgovinah ni bila najbolj
zavidljiva. V načrtu je tudi otvoritev skupnega skladiščnega prostora v Skopju ali priročnega v
Titovem Velesu. Tako bi našo veleprodajo, zlasti pa maloprodajo,
še povečali in izboljšali, saj ima·
mo sedaj z dobavo blaga na razdalji 1200 kilometrov precejšnje
zaplete in težave.
K. Kostov
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Letni članski sestanki sindikatov
V tem mesecu naj bi bili po vseh osnovnih organizacijah sindikatov letni članski sestanki, ki naj bi predvsem kritično ocenili dosedanje delo, zlasti pa sprejeli delovne programe za prihodnjo dejavnost.
Odločili smo se, da v glasilu na kratko poročamo o vsebini teh sestankov, ki so lahko prepričljiv odraz celotnega dela. Kakršno je
bilo, pa lahko presodite že ob pričujočih sestavkih.
Poročila smo žal dobili le iz Jelke (že v prejšnji številki), Tapetniš·
tva, Pohištva, Masive in Gabra. Kaj se je dogajalo po drugih osnovnih organizacijah, zdaj še ne vemo. Ali ni bilo sestankov ali pa o njih
ni informacij (čeprav so prav sindikati prevzeli organizacijsko in
vsebinsko skrb za obveščanje v združenem delu) ... ?

TOZD POHIŠTVO
Nedavno sta imeli obe nas1
osnovni organizaciji sindikatov
članska sestanka, na katerih smo
obravnavali delo sindikatov v
preteklem letu in si zastavili program dela za prihodnje obdobje.
V preteklem letu je delo potekalo po sprejetem programu. Izvršni odbori so si zadali veliko
nalog, za katere pa ne moremo
trditi, da so jih v celoti uresničili.

Ce omenimo nekaj misli iz pop redsednikov, ugotovimo,
da je bilo tudi za področje p ro·
duktivnost i zastavljenih veliko
nalog; nekaj od teh smo izpol·
nili, ne pa vseh, čemur pa so
botrovali tudi objektivni vzroki.
Veliko je bilo govora o nagrajevanju. Moram poudariti, da
si je sindikat vseskozi prizadeval, kako b i nagrajevanje uredili enotno, vendar pa nam še
do danes žal to ni uspelo . S t emi
prizadevanji moramo nadaljevati
in vztrajati do k onca.
Tudi za podro čje izobraževanja smo imeli svoje programe
in nekaj tega je bilo napravljenega. Bili so organizirani semi·
narji za predsednike osnovnih
organizaci.i. zaostajamo pa z iz·
obraževanjem delavcev ob delu
(interne kvalifikacije).
Naj omenim še rekreacijo in
letovanja. Lani smo nabavili počitniške prikolice. Upam, da bodo letovanja letos b olj organizi·
rana, predvsem pa si moramo
še naprej prizadevati, da bi bila
le tovanja dostopna slehernemu
delavcu.
Govora je bilo tudi o družbeni sam~za ščiti. pri čem er je bilo
u gotovlJeno, da so bili premiki
na bolje, vendar pa ne moremo
biti še zadovoljni.
.Bese~a je tekla tudi o izpolnJevanJu lanskega proizvodnega
načrt a, ki ga nismo izpolnili. Ne
bi navajal vzrokov zakaj , saj so
več ali manj znani.
Vemo, da nas je v preteklem
letu obiskal tudi predsednik republiških sindika tov. Ob tej pri·
ložnosti smo ga seznanili z na·
širni težavami, pa tudi z dosežki.
Nanizal sem le nekaj glavnih
vprašanj z naših letošnjih član
skih sestankov. Moram pa posebej poudariti, da prave razprave ni bilo. Mislim, da zato, ker
so o gradivu za te sestanke raz·
pravljali že prej izvršni odbori.

ročila

o podobnih vprašanjih pa so
razpravljali tudi na zboru delavcev, ki je bil nekaj pred tem.
V. Znidaršič

TOZD MASIVA
Na letnem članskem sestanku
sindikata je bilo govora predvsem o nagrajevanju po delu, o
novih dohodkovnih odnosih ter
o disdplini.
Predvsem vp rašanje nagrajevanja po delu še vedno n i rešen o, čeprav ie dolžnost nas vseh,
da ta sistem sprejmemo. Delo
na tem področju vse prepočasi
napreduje, da bi sistem resnič
no zaživel, ka r ima za posledico
slabe m edsebojne odnose, s tem
pa tudi slabo produktivnost de.
la, odhajanje delavcev iz tovarne in težave z zaposlitvijo novih
delavcev.
T~ave

~

~asivi

pov'liročajo

tud1 neureJem dohodkovni od·
n osi.. v . delovni organizaciji. Se.
danJ! Sistem dogovarjanj o ce·
nah . v kooperaciji znotraj Bre·
sta Je tak, da vsak gleda za tem
kako..naj t~meljna organizacij~
poknJe svOJe obveznosti in ne·
malokrat na račun slabih rezul·
tatov celotnega BRESTA.
Glede izvoza je pripomniti na·
slednje: v prihodnje naj bi izde.
lovali oziroma izvažali le tiste
izdelke, s katerimi dosegama d o·
bre rez:ultate na tujem tržišču .
Zato je nujno, da določila samo·
~prav!le&a sporazuma o pospe.
sevanJu 1zvoza v delovni organi·
zaciji dosledno in resnično iz·
polnjujemo. Do sedaj določeni
odstotek pokrivanja i~padlega
dohodka pri izvozu ni bil realen
ker je bil določen s ·planom ~
začetku leta in niso b ili upošte·
vani povečani materialni stroški
med letom.
o~ z~klju~ sestanka je b ilo
spreJetih nekaJ sklepov. Najvaž.
nejši je sicer ta, da se dosledno
držimo sprejetih samoupravnih
sporazumov, še posebno na področj u pridobivanja ter delitve
dohodka in osebnih doho d kov.
Ravno v preteklem le tu smo
bili večkrat .priča, da se posa~ezn_e. Bre~tove temeljne orgamzaCIJe mso držale s.prejetih
sklepov, marsikdaj niti samoupravnih sporazumov, kar pa se
v prih odnje !resnično ne bi smelo več ponavljati.
M. D ragolič

TOZD TAPETNIŠTVO
Letni članski sestanek sindikata je bil v naši temeljni organizaciji 21. februarja. Udeležba ni
bila najboljša, verjetno zaradi
proste sobo te.
Na sestanku smo se pogovor ili o delu v pre teklem letu, ob
čemer smo ugotovili, da je mnogo zadev ostalo le pri načrtih .
Tako smo bili premalo prizadevni pri uveljavljanju načela
delitve po delu in rezultatih dela in p ri povezovanju z delegacijami. V prizadevanju za u stvarjanje dohodka in čistega dohodka z zmanjševanjem stroškov
proizvodnje, boljšim i zkorišča
nj em delovnega časa in delovne
discipline je bilo vloženih veliko
naporov, saj je sindikat s kupaj
z drugimi družbeno politi čnimi
organizacijami izdelal program
nalog za uresni čevanje gospodarske s tabilizacije.
C~prav smo dosegli ugodne
prOizvodne rezultate, pa s mo ob
sprem ~janju gospodarjenja po·
svečah premalo pozornosti reševanju nekaterih drugih vprašanj in medsebojnim odnosom.
Od tod nekaj slabe volje in spo·
rov, posebno v primerih ko bi
morali zavestno odločati in se
nekaterim s tvarem kot dober gospodar pri ustvarjanju in razporej anj u doh odka za posamezne
namene tudi o d reči.
Med letom smo obravnavali
vse važnejše zadeve iz družbenopolitičnega, upravnega in gospo<i:arskega področja, s področja
lJudske obrambe in družbene sarnozaščite t er delovne discipline.
~z ra~prave i~ programa za
pn hodnJ~ obdobJe 1;1gotavljamo,
da ~as .ca~a še vehko dela pri
uvelJaVlJan 'U enotnega sistema
n agrajevanja in sodelovanju z
ostalimi družbeno političnimi organizacijami pri pripravah za kadrovanje delegatov v prihodnjem
mandatnem obdobju.
Ob analizah gospodarjenja se
moram? v prihod~ie še bolj zavzemati za u resmčevanje dogovora o d~ž~enem usmerjanj u
m -!a zporeJ~Ju dohodka, poskrbeti za bolJšo o b veščenost del~yct;v. na v~.eh pod!očjih, razVl.Ja~l. mov~CIJSko deJavnost, po·
svet.ltl veČJO pozornost izobraževanJU. . . Skratka, zavzemati se
moramo za čimboljše življenjske in delovne razmere delavcev.
M.Modic

TOZD GABER
Letni članski sestanek sindikatov smo imeli 24. februarja. Danes je postal sindikat ena izmed
najvažnej ših družbeno političnih
organizacii, ki mora biti najbliž·
ja delavcu. Od tega, kako bomo
prisluhnili delavčevim željam in
potrebam, kako bomo uspeli nadzorovati n ajnižje osebne dohod-

Delo pri krožni žagi v TOZD Pe 'llštvo
ke, .ie odvisen skupni cil j naše
stabilizacijske poli tike. Sindikat
nikakor ne bo smel dovoliti, da
bi stabilizacijo dobili z nižjimi
osebnimi dohodki delavcev. Na·
loga sindikata je, pripraviti delavce k večji TJroduktivnosti, več
ii d isciplini, boljšemu odnosu do
dela in sredstev, s katerimi
upravlj a, da bo z mat eriali ravnal kot dober gospodar.
Kai je storil sindikat v naši
temeljni organizaciji, povzemimo
nekaj misli iz po ročila predsednika:
• »'! minulem letu je bilo vlo·
zemh. II?-nogo naporov za bolj
celov1t m eno ten pravilnik nag:aj~va~ja. Postop~k us klajevanJa Je se v teku m bo predvidoma sprejet letos oziroma, ko
bo doouščala gospodarska situacija. Osebni dohodki so bili v
nasprotju .s ~ tališči sindikata, saj
so. zaosta1ah za rastjo življenjskih str oškov. Socialna varnost
je bila in bo vedno naša skrb
prizadetim smo n udili moraln~
in mater ialno p omoč zlasti ob
d ružinskih dramah jr{ nesrečah .
. I~ršni od.bor nadaljuje tra·
dtcwnalne stike z našimi upokojenci, zato smo jih za novo leto
povabili na srečanje in ogled
tovarne. Ogledali smo si tovarno
gospo~nj ske. opreme Gorenje v
VelenJu. TraJno s mo se povezali
z. godbo Kovinoplastike. Nabavlj en~ . S? počitniške prikolice.
Ob čm1 m KS Loška dolina so
b~le posredovane pripombe zara·
di slabe preskrbe z živili, zdravstvene službe in lekarne. Pripombe so bile upoštevane, za kar
gre velika zasluga aktivnim delegacijam SlS za zdravstvo. V
velikem številu smo obis kali in
počastili zadnji dom predsednika
Tita.
Precej aktivna je tudi m ladinska organizacija . Sodelovali so
na mladinskih delovnih akcijah
Istr a 80 in Bela krajina, udele·

žili so se spominskih pohodov
iz NOB in seminarj a v Sabcu.
Sodelovali so na športnih srečanj ih . Organizirali so solidar·
nostno akcijo in delali eno prosto soboto. Sportna dejavnost
ni zadovoljiva, udeležili smo se
le sindikalnega prvenstva in ne·
kai srečanj med TOZD v nogometu, balinanju in streljanju.
Kot najv ečji neuspeh moramo
omeniti neuspeli referendum za
izgradnjo vrtcev in šol v občini,
za kar moramo krivdo iskaLi
predvsem v nezadostnih in pomanjkljivih pripravah .
. In . kakšne naloge si je zadal
smd1kat letos? Zavzemali se bo·
mo za krepitev samoupravnih
odnosov in uveljavljanje delegatskega sistema, sledili bomo
ukrepom stabilizaci je. Večjo pozornost bomo morali po svečati
tehnologiji in kvaliteti izdelkov.
Povečati se bo morala delovna
disciplina, smotrnejša bo morala biti izraba delovnega časa, materiala in energije. Večjo skrb
bi .r:norali nameniti tudi razvoju
prOizvodnega programa in oblikovanju. Bolj dosledno se bo
treba ravnati po s t a tutu sindikata glede član stva, zlasti pri
sprejemanju novih delavcev.«
Dodajmo še predlog, ki je bil
.poudarjen v razpravi. Pripomba
Je bila, zakaj je TOZD Jelka lani kljub samoupravnemu sporazumu štela v jubilejno nagrado
celotno delovno dobo. Izražena
je bila želja, zakaj se to ne
u~ede za celoten BREST, saj večma podjetij v Sloven ij i š tej e
celotno delovno dobo v j ubilejne nagrade. V nadaljevanj u razp~av e n a to temo je bilo pojasnJeno, da j~ bilo po voj ni potz:ebno delati vsepovsod, kjer je
b1lo potrebno. Delavec pa tudi
ne more biti kriv, če so bila nekatera podjetja ukinjena, zato
~~J bi to vprašanje čimprej reSih .
F. Truden

TUDI LETOS
APRILA IN MAJA »Nit N AS NE SME PRESENETITI«
Na podl~gi dosedanj ih izku šenj pri podružbljanju splošne ljudske
obrambe 1~ ~ru.žbene samozaščite je predsedstvo republiš ke kon·
fere.~ce s~s1ahst1čne zveze delovnega ljudstva sklenilo, da bomo z
akCIJO »N1c nas nt; sme preseneti!~« nada~jevali tudi letos. To naj bi
P.os tala stalna obli:ka tovrstne deJavnosti, tako da bo sistem splošne
lj udsk~ ob~ambe m družbene samozaščite najširše in s talno druž·
ben o gibanJe.
. .Letos J:>osta poleg v~eh s.e~tavin našega družbeno-političnega življe' nJa v vaJah sodelo~ah tud1 Jugoslovanska ljudska armada in teritori·
aln::t ? bramba. ~c~ja ~o v aprilu i:fi 1?-laju in sic~r po vsej Sloveniji.
Te~aJ .bomo v. k~aJ evn1h skupnosti~ m v t.emelJnih organizacijah z
vaJa mi preverjal! obrambne m zašČitne deJavnosti .
.

Preiz~!fsili

bomo mobilizacijo delavcev, delovanje sistemov za hitro
obrambnih in varnostnih načr tov, delovanje civilne zaščite, narodne zaščite ter kulturne deja 'l·
nosti, ~i so pomembne za splošno ljudsko obrambo in družbeno sa·

lil mnončno obveščanje , učinkovitost

mozašč1tc.

Komiteji za splošno ljuds ko obrambo in družbeno samozašči to so
po vseh. temeljnih organizacijah že izdelali svoje programe dejavnosti,
v. k~tenh . ~o ~a posamezna delovna področja opredeljen i roki in no·
s tlcl. Y. nJih JC opredeljeno tudi delo družbenopoli tičnih organizacij
v akCIJI.
,
Ce naj. naša. s~upn.a akcij ~ uspe, bo odvisno predvsem od tega, ali
bodo vs1 nosilci deJavnostJ .d?. ~oločenih: ro~ov izpelj a li vse svoje
naloge. N~log~. dll_l~beno-.pohttcm i: ?rgantzaCIJ pa je , zagotoviti, da
bodo v naJrazhcneJŠih oblikah v nJeJ sodelova li vsi delavci in občani
Zbor delavcev v TOZD Pohiš tvo (tokrat o sporazumu o cenah)

J. Troha

s

BRESTOV OBZORNUK

Naši ljudje

ZDRAVSTVENO REGRESIRANO LETOVAr.
NJE BRESTOVIH DELAVCEV LETOS
V prvi polovici aprila bo na oglasnih deskah objavljen razpis
za zdravstveno regresirana letovanje naših delavcev. Prija·ve
bedo sprejemali ta:j[}iki temeljnih organizacij, na Skupnih dejavnostih pa socialna delan.'ka do 30. a.prila.
V skladu in pod pogoji, ki so navedeni v 125. členu samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah i:1 merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka, imajo delavci pravico do regresiranega zdravstvenega letovanja. Delavcu, ki mu je regres
dodeljen, se regresirajo stroški letovanja oziroma okrevanja po
naslednji lestvici:
- do v.ključno 3.816,00 din (50 odstotkov povprečnega meseč
nega osebnega dohodka, vseh zaposlenih v delovni organizaciji, izplačanega v preteklem letu) na družinskega člana
100 odstotkov regresa,
-:nad 3.816,00 din do vključno 5.724,00 din na družinskega čla
na 75 odstotkov regresa,
- na:d 5.724,00 din do vključno 7.632,00 din na družinskega čla
na 50 odstotkov regresa.
Seveda se lahko prijavijo na ta razpis le dellfVci ši-bkega
zdravja oziroma delavci, katerim priporoča letovanje zdravnik.
K prijavi morajo delavci predložiti:
l. zdravniško potrdilo s krajem in želenim terminom letovanja,
2. potrdilo o osebnem dohodku za mesece januar, februar,
marec 1981,
3. potrdilo o drugih virih dohodka (zemljišče, gozd, osebni dohodki drugih družinskih članov oziroma članov slrupnega
gospodinjstva),
4. podatke o številu družinskih članov oziroma članov skupnega gospodinjstva,
5. če je kdo od družinskih članov zaposlen, navedite •k je.
Skupaj z razpisom za zdravstveno regresirana letovanje bo
v prvi polovici aprila objavljen tudi razpis za letovanje v
počitniških prikolicah.
V. Bevc

Poškodbe pri delu lani
Lani je bilo v delovni organizaciji 150 poškodb pri delu, na po~i
na delo in z dela. Zaradi njih je bilo izgubljenih 1854 delovnih dni.
Stevilo poškodb se je glede na leto 1979 zmanjšalo za 15 odstotkov,
število izgubljenih delovnih dni pa povečalo za 8 odstotkov. Večina
poškodb je bila lažjih. Nekoliko težjih, ki so zahtevale daljšo odsotnost z dela, je bilo enajst. Težjih, ki bi povzročile večjo invalidnost, ni bilo, ena pa je bila zelo težka, saj je delavec za njenimi posledicami umrl.
Nezgoda s smrtnim izidom se je pripetila pri gašenju začetnega
požara v TOZD žagalnica. Ko je hotel delavec pogasiti tlečo žagovino na strehi kotlovnice, se je pod njim udrla salonitna kritina. Poškodbe, ki jih je dobil pri padcu z višine okrog sedmih metrov, so
bile tako hude, da je čez mesec dni umrl.
Podatki o poškodbah pri delu in o izgubljenih delovnih dnevih v
posameznih temeljnih organizacijah so prikazani v spodnji razpredelnici.

Velikanska pustna ščuka je lep čas zavzemala skoraj ves parkirni
prostor pred Brestom (pojasnilo: tam so velike ribe)

RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO LETO 1981/82
V Delu je bil objavljen skupen razpis kadrovskih in solidarnostnih štipendij za vso Slovenijo. Zaradi nekaterih manjših sprememb pa še enkrat objavljamo razpis kadrovskih štipendij za temeljne organizacije BRESTA.
Naziv poklica

(/)

Srednje usmerj. izobraževanje
ključavničar
3
strugar
1
obratni elektrikar
1
lesar in lesar ši17
ro-kega· profila
2
lesar - tehnik
lesar- tapetnik
ekonom. tehnik
1
1
voznik tovornjaka
2
Višje šole
strojništvo
1
ekonomist komerc.
2
ekonomist
1
ekonomist finanč. 1
inž. organiz. AOP 1
Visoke šole
dipl. elektronik
1
dipl. inž. arhitekt 1
dipl. ekonomist
1
dipl. pravnik
1
dipl. organ. AOP
1

pri
stroj.

Stevilo poškodb
Indeks S t~v.
Stev.
ost.
na
na leto poftoo izgub.
delih
poti Skupaj 1979 ~~lav.
dni

Pohištvo
12
Masiva
11
žagalnica
6
Gaber
3
lverka
7
Jelka
Tapetništvo S
Mineralka
3
Prodaja
DS SD

30
16
9
7
10
9
1
4
6

6
1

Skupaj:

92

11

47

1

1

48
28
16
11
17
10
6
8
6

79
122
145
73
68
83
67

150

64,5
92,7
86,9
72,4
103,7
56,5

552
336
234
134

35

200,0
26,1

139
115
129
153
62

85

65,0

1854

45,5

Indeks Izgub.
na leto dni na
1979
pošk.

124
107
193
69
121
73
263

11,5
12
14,6
12,2
8,2

1
1
1

5

4

4

1
1

1
6

Skup.

1

8
2
5
37
4
6
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

občine),

- pot~dilo o. dol:~dk0 starše~ _iz preteklega koledarskega leta.
Navedem moraJO b1ti vs1 dohodki IZ delovnega razmerja, iz kmetijstva, obrti, otroški dodatki in dohodki iz dela v podaljšanem delovnem razmerju in iz drugih virov. Ce so starši upokojeni priložijo
odrezek od ·pokojnine za december 1980.leta.
'
Stipen'!;ij_e se. bo~o oblik<!:V<~:le na '?snovi. samc;>UI?ravnega sporazum':'- o stipen.diranJu v .obcm1 Cerk~1ca, št1pend1st1 za proizvodne
poklice lesar m lesar Širokega profila pa bodo prejemali za 200
točk (okrog 600 din) višjo š tipendijo.
Prijave sprejemamo do 26. junija 1981.
Kadrovska služba

11,5

. 26

21,5
19,1
10,3

108

12,36

Skladno z določili samoupravnega sporazuma o urejanju stano,·anjskih zadev objavlja svet za kadrovske zadeve

RAZPIS

Stevilo poškodb pri delu je porastlo samo v TOZD žagalnica (za
45 odstotkov) in v TOZD Masiva (za 22 odstotkov). Ce upoštevamo
število zaposlenih, pa je bilo največ poškodb v TOZD Mineralka
(200 poškodb na tiso č ·delavcev) in v TOZD Iverka (103,7 poškodb na
tisoč delavcev). Stevilo poškodb v TOZD Mineralka presega tovrstno
poprečje v proizvodnji žagan ega lesa in plo šč Slovenije v letu 1979,
ki znaša 106,5 poškodb na tisoč delavcev. Podatek pa ni toliko zaskrb ljujoč, saj se je največ poškodb v tej temeljni organizaciji pripetilo pri izgradnji te tovarne. Od drugih temeljnih organizacij n ekoliko presega tovrstno slovensko poprečje za proizvodnjo končni .1
lesnih izdelkov, ki znaša 90,6 poškodb na tisoč delavcev, samo še
TOZD Masiva.
Poprečna odsotnost z dela zaradi ene poškodbe je bila največja v
TOZD Tapetništvo (21,5 delovnih dni na poškodbo), najmanjša (8,2
dni na poškodbo) pa v TOZD Iverka. Veliko število izgubljenih delovnih dni v TOZD Tapetništvo pa je posledica le ene nekoliko težje
poškodbe, ki je zahtevala razmeroma dolgo odsotnost z dela.
Največ nezgod, kar 64 odstotkov, se je pripetilo pri manj nevarnih
delih kot so razna ročna dela in dela z ročnim orodjem, pri notranjem
transportu in gibanju ljudi pri delu. Pri delu z rezkalnimi stroji je
bilo 7,7 odstotka vseh nezgod, pri delu z žagami vseh vrst, ki štej ejo
za najnevarnejše, pa le 6,9 odstotka.
Vsi delavci, ki opravljajo dela z večjo nevarnostjo poškodb in
zdravs tvenih okvar, so bili na posebnih zdravniških pregledih. Težjih
poklicnih obolenj ni bilo, bilo pa je nekaj primerov lažje naglušnosti
m obolenj zaradi škodljivega vpliva organskih topil, ki jih vsebujejo
materiali za lakiranje. Ti delavci so bili pravočasno premeščeni k
delom, kjer teh vplivov ni.
V. žnidaršič
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Prijavi (obr. DZS 1,65) za štipendijo je treba priložiti:
- potrdilo o vpisu v šolo,
- overjen prepis oziroma fotokopijo zadnjega šolskega spncevala oziroma potrdilo višješolske ali visokošolske organizacije združenega dela o opravljenih izpitih.
-:- po~rdilo o. ~ohodkih staršev in šte~ilu dr~žinskih članov (izdaJata m potrjujeta ga davčna uprava m mat1čni urad pri skupščini

TOZD

Temeljne organizacije
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Tokrat smo se pogovarj ali <:
Bojanom Tomšičem, skladiščni
kom v skladišču ivernih plošč v
TOZD IVERKA.
»Na Brest sem prišel takoj po
končanj lesarski šoli. Ker je v
TOZD Pohištvo že običaj, da gre
vsak lesni tehnik najprej v ko.1trolo, sem šel tja tudi jaz.
Po odsluženem vojaškem ro:w
pa sem prišel delat na Iverko kot
skladiščnik na skladišču ploš č. Z
delom sem zadovoljen, vendar bi
laže delal samo dopoldne zaradi
varstva otroka.
Pogoji za delo so na mojem delovnem mestu slabi, posebno po
zimi, saj je mraz in dosti prepiha.
Ceprav imamo napeljane ogrevalne naprave v skladišču, le-te največkrat ne delujejo. S sodelavci
se dobro razumem, kar je pri
delu zelo važno.
Ceprav bi moral sistem nagra·
jevanja po delu že zdavnaj zaži·
veti, je še vedno na mrtvi točki.
Menim, da je vse preveč sestankov, kjer samo u sklajujejo, namesto da bi dali v javnost nepo·
sredne predloge, kako bi bili de·
lavci dejansko plačani po delu.

prošenj za dodelitev stanovanjskega posojila v letu 1981
Za sta_novanj ~ko posojilo lahko zaprosi vsak delavec, ki izpolnjuje
naslednJe pogoje:
l. da je bil _y delov~l?m razmerju v Brestu pred d~em, ki je določen
kot zadnJI za vlozitev proŠnJe, nepre trgoma naJmanj 11 mesecev·
2. da stanovanjskf objekt, za katerega bo porabil posojilo ni odda'ljen več kot 21 kilometrov od delovnega mesta;
'
3. da prosilec posojila za novogradnjo zagotavlja lastno udele::bo
(zemljišče, gradbeni material, finančna sredstva) v višini najmanj
25 odstotkov vrednosti trosobnega stanovanja, u gotovljenega po
. 58. členu tega sporazuma, za adaptacijo pa z lastno udeležbo v
gradbenem materialu ali finančnih sredstvih v višini 25 odstotkov
vrednosti predvidene adaptacije;
4. da ima prosilec predpisano gradbeno in ostalo dokumentacijo, potrebno za sklenitev pogodbe in da ima zgrajene temelje;
5. da ni še dobil najviše dovoljenega posojila;
6. da z dobljenim posojilom ni dosegel osnovnega stanovanjskega
standarda določenega s tem sporazumom.
gradnjo oziroma adaptacijo je potrebna naslednja dokumentaCIJa:
l. Gradbeno dovoljenje ali izjava občine, da ni potrebno predložiti
gradbenega dovoljenja (za nakup stanovanja j e potrebna kupo·
prodajna pogodba);
2. zemljiško-knjižni izpisek (dobite ga na sodišču);
. 3. potrdilo o osebnih prejemkih vašega zakonskega partnerja, če ni
zaposlen na Brestu, ali drugega člana skupnega gospodinjstva.
Rok za vložitev prošenj je vključno 15. april 1981.
Prošenj, ki bodo prispele kasneje ali brez dokumentacije, svet za
kadrovske zadeve ne bo upošteval.
Delavci temeljnih organizacij naj vložijo prošnj e na posebnih obrazcih v tajništvih TOZD, delavci SD pa pri Miri Drobnič - SD.
Svet za kadrovske zadeve

z.a:

Delegatski sistem ponekod živi
samo v krajevni skupnosti, v naši
temelj ni organizaciji pa ne. Vodje delegacij ne skličejo sestankov
delegacij, zato delavci niso obve·
ščeni o delegatskih vprašanjih.
Res pa je tudi, da so delegatska
gradiva še vedno preobširna za
delavca v proizvodnji.
Obzornik redno prebiram, zelo
pa pogrešam Informator, v k aterem sem vedno našel informacijo,
ki me je zanima la.«
Pripravila I. Zemljak

Komu štipendije 1
S štipendijsko politiko je treba usmerjati izobraževanje tako, da se bo mladina odločala
za proizvodne poklice in manj
za poklice z administrativnega in
družboslovnega področja. Ustrezna je bila tudi odločitev izvršilnega odbora skupnosti za
zaposlovanje, ki je v sodelovanju s kadrovskimi službami delovnih organizacij sklepal o t em,
kateri poklici bodo imeli pri podeljevanju štipendij za prihodnje šolsko leto prednost.
Dogovorjeno je, da bodo imeli
ki se bodo usposabljali
za poklic lesar III, lesar IV ter
za poklic gradbinca dodatek pri
kadrovski štipendiji v višini 200
učenci,

točk.

Pri uveljavljanju štipendije iz
7druženih sredstev pa bodo imeli prednost učenci in študentje,
ki se bodo izobraževali za naslednje poklice:
Profil 2 - poljedelci - živinorejci, kovinarji, elektrikarji,
gradbinci, slikopleskarji, lesarji
III, lesarji IV, lesarji - tapetniki, gostinci in izdelovalci oblek;
profil 3 - poljedelsko-živinorejski tehnik in strojni tehnik;
profil 4 - inž. strojništva;
profil 5 - dipl. inž. strojništva,
dipl. inž. elektrotehnik:::, zdravnik
in zobni zdravnik ter dipl. obramboslovec.
F. Svet
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Razmišljanja ob bloških tekih
Ob letošnji sedmi uspešni izvedbi Bloških smučarskih tekov že
lahko upravičeno imenujemo to prireditev tradicionalno. Ob tej obletnici bi kazalo za nekaj trenutkov obstati in si kolikor moč trezno
odgovoriti na nekatera osnovna vprašanja: kaj pomeni ta velika
zimska predstava naši skupnosti: Bločanom in občanom Cerknice,
kakšen glas si je ustvarila med Slovenci, kaj je potrebno od dose·
danjih izkušenj ohraniti in kaj opustiti, kam usmeriti prizadevapja
organizatorjev, da bo prireditev pridobivala na veljavi in da bo
sledila plemenitim namenom, zaradi katerih smo z njo tudi začeti?
Na prvi prireditvi 2. marca
1975 je teklo in hodilo v telovadni
ali kar v civilni obutvi 867 Slovencev. To je bila prva in zadnja
tovrstna prireditev brez snega.
Organizatorji smo se kasneje odločili , da bomo v prihodnje raje
prestavljali prireditev na ustreznejše datume in s tem zagotovili
res smučarsko prireditev, saj izhajamo iz tradicije starosvetnega
bloškega smučanja, ki v znanstvenem svetu velja kot etnografska
in sociološka posebnost, kot pravi predhodnik sedanjega modernega športnega smučanja v srednji Evropi.
Slovencem naj bi se s to pri•
reditvijo utrjevala zavest, da
smo smučarski narod, da že tradicionalno in množično obvladamo
svoj prostor tudi v pogojih debele in ostre zime.
Tudi Dakijeva prva partizanska
smučars ka četa je navs~zadnje
zrasla iz te tradicije in seveda iz
težavnih zimskih pogojev, ki so v
hudi zimi 1941-1942 pokazali še
posebno ostre zobe. Ta Dakijeva
skupina je na smučeh tisto zimo
obvladovala obsežen p r ostor m ed
Loško dolino, Travno goro in
Ljubljano, opravljala pomembno
politično poslanstvo in ustvarjala
pravo zmedo med italijanskimi
okupacijskimi silami.
Da bi p otegnili iz pozabe to po·
membno zgodovinsko resnico in
z njo obogatili zakladnico naših
izkušenj iz NOB, ki jo borci zapuščajo novim generacijam, smo
v letu 1980 poleg ustaljene 7- in
3D-kilometrske proge uvedli novo
disciPlino: 15 kilometrov dolg
Dakijev tek.
Prav bi bilo, ko bi si katera
od naših oboroženih enot terito-

rialne obrambe prevzela ponosno
ime te Dakijeve enote, nastopala
redno na naši prireditvi in sploh
razvijala njene dr agocene vrednote.
Obe pomembni zgodovinski resnici, na katerih gradimo Bloške
smučarske teke, pravzaprav sami
pomenita izziv našim ne le telesnovzgojnim, marveč tudi kulturnim in političnim delavcem, da s
polno odgovornostjo prispevajo
k us pešnos ti t e množične manifestacije. Pr ireditev odpira naš
zemljepisni, zgodovinski in kulturni položaj širši javnosti, saj
n obena akcija doslej ni pripeljala
v ta del Slovenije tolikšne mno·
žice (predvsem m ladih) ljudi iL
vseh delov Slovenije kot jih vsako leto privabijo Bloški teki.
Perspektivno smemo na našem koncu zače ti računati tudi turistično. In kdo bodo potrošniki naših turističnih uslug, če
ne ljudje, ki so se n a smuč inah
zaljubili v naše kraje?
Bloški teki s i - tako smo tudi
pričakovali postopoma, toda
vztrajno pridobivajo vse več simpatij med vse bolj številnimi privrženci teka na s mučeh.
Ne glede na to, da so našo prireditev nekatera sredstva javnega
obve ščanja pogosto sila površno
ali celo nesramno obravnavala, je
glas o Bloških tekih dober in doslej zmeraj vzpodbuden. Sportniki se radi vračajo in njih š tevilo
vztrajno raste, saj se je sedmih
tekov udeležilo dva tisoč tekačev
več kot prvih.
Bloke torej pos tajajo vse bolj
priljubljene in potruditi se je
treba, da bo ta glas še pridobival
11a veljavi.

-· -- ··~ ~

Osnovni cilj, ki ga moramo za.
sledovati, je vsekakor pridobitev
dobre lastne teptalne naprave, ki
nam bo omogočala stalno pripravljene proge za vadbo in rekreacijo od prveJZa do zadnjega
snega v zimi. Vse bolj š tevilni
tekači ne bodo dolgo zadovoljni
z eno samo spektakularno prireditvijo letno, pač pa bodo želeli
- in že danes želijo - teči čez
Bloke vsak konec tedna ali pa
vse zimske počitnice. Kazalo bi
torej v težnji k te) naložbi podpreti organizacijski odbor z vseh
strani. Ne le moralno, tudi finančno. S redstva se bodo vrača
la in tako, kot so v sosednji
hrvaški občini nabavili teptalec
za nujne potrebe civilne zaš.čite
v hudih zimskih r azmerah, b1 ga
tudi v naši občini nekajkrat že
prav koristno lahko uporabili, če
bi ga seveda imeli.
Kljub tako veliki in tudi pomembni prireditvi je vendarle še
vedno ču titi, d a mimo neposrednih zagretežev, ki že sedem let
vztrajajo v obsežnih pripravah,
prebivalstvo občine in tudi Blok
še zmeraj nekako od strani opazuje ves ta spektakel. Names to
da bi ga delal, namesto da bi
živo sodeloval v njem, prispeval
s svojo iznajdljivostjo, ki je gotovo med našimi ljudmi ne manjka. Mnogo domačinov je tista
dva dneva, predvsem pa na sam
dan prireditve res vključenih in
treba je reči, da polno in odgovorno vključenih, vendar so tudi
ti od začetka stalno is ti. Krog
sodelujočih se komaj kaj širi,
_zato pa je na nekaterih ob vsaki
prireditvi več dela, kot da bi bili
v službi pri Bloških tekih. Vendar vemo, da je vse to delo zastonj in da jim največkrat po
p rireditvi še hvala ne utegnemo

Se dve leti imamo časa do desetih Bloških tekov. T akrat bodo
vsi tisti, ki so sodelovali od prvih
tekov dalje, že dobili plaketo Blo·
š kega smučarja. Takrat bi bilo
prav, da prvič tečemo tudi na
50-kilometrski progi, ker imamo
za to lepe naravne možnos ti, verjetno najlepše v Sloveniji. To
p rogo naj bi ure.z ali z lastnim
teptalnim s trojem, ta desetletnica
pa naj bo velik p raznik za vse
in najbrž bi bilo škoda zamuditi
možnosti za zadnjo vajo na OS·
mih in za generalka na devetih
Bloških tekih. Leta hitro teku.
Casa je malo. Izkoristimo ga!
J. Prapro tnik

Tem delavcem bo treba v prihodnje bolj množično pomagati,
predvsem pa v vseh delil1 naše
občine in še posebno v vseh vaseh in zaselkih, skozi katere tečejo smučine, pokazati organizatorjem in tekačem več dobre
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Hav! - in puška poči. V tem je bil
pa medved že tudi pri meni ln v taki
naglici, da bi ga bil skoro zamudil
in da sem ga šele od zadaj streljal,
ko se je postavil čez ograjo pri
ogradi, kjer sem stal. Hrbtenico sem
mu prestrelil. Strašno je rjovel, valil
se in si pomagal dalje še kakih dvesto korakov. Nisem se upal za njim,
ampak šel sem nazaj h gospodom,
pa ni bilo nobenega na svojem mestu.
Jaz se nasmejem, oče Vrag me
pogleda in vpraša, čemu se smejem,
ter pristavi sam: »Najbrže besedi
Hav! Jaz ne razumem nemški in ne
vem, kaj pomeni ta beseda, ampak
vem pa vendar, da ravno tako je
vsak zavpil. Povejte mi vi, kaj pomeni ta beseda?« Jaz se mu začnem
na glas smejati ter poskušam možu
dopovedati, da ta beseda je samo
izraz strahu ali začudenja, a zastonj
je bil moj trud. Mož je le svojo trdil,
da jaz vem, kaj beseda pomeni ali
da mu nečem povedati in še dve leti
kasneje, ko je mož ravno ta dogodek
meni ln mojemu bratu pripovedoval,
ni se dal prepričati ,da ta beseda
nima posebnega pomena.
Izrekel sem tudi svoje začudenje,
da gospodje niso večkrat streljali po
medvedu. Oče Vrag nekoliko umolk·

volje in jim nuditi več vzpodbude.
Harmonika, ki se je letos pojavila na Javorščicah , je po izjavah
tekačev bistveno skrajšala pot in
olajšala korak. Verjetno si jo bo
zapomnil vsak, ki je tekel mimo
nje. Drugič jih mora biti več in
na več mestih. Dogovor iti se bo
treba! Zakaj ne bi Cerkničani, pa
pred njimi že Rakovčani in Unča
ni, pa vsi ob cesti do Blok in
Blo čani še posebej iz te prireditve napravili svojevrstni praznik
za udeležence in zase. Seveda,
vsako praznovanje zahteva nekaj
dogovarjanja, nekaj priprav in
mnogo dobre volje.

prisrčno

reči.
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(Nadaljevanje iz preJSnJe številke)
Oče Vrag so bili krepak mož, da
malo takih, bolj velike rasti in silno
plečat . Bodisi za vzdigniti, bodisi za
udariti ali pa za hoditi, ni mu ga bilo
skoro para pred leti. Tudi zdaj je bil
mož še pri moči ali, kakor je pravil,
huda bolezen ga je zadosti poha·
bila. Mož surovega ni več pil, ampak
samo še žganega in mislim, da ne·
koliko vino ln potem žganje sta
krepkega moža več pohabila nego
bolezen.
Zmenila sva se najprej o jezeru in
racah, a hitro sva bila tudi v bregu
pri srnah in medvedu. Mož mi je
pravil, kako je zadnjega medveda
ustrelil ravno nad vasjo v Stražišču .
Zapadel je bil zgoden sneg in zasle·
diii so medveda, ki je hodil na želod.
Sporočili so v lož in od tam prišel
je gospod uradnik F., z njim še en
gospod in dva žandarja. On da je
vse lovce nastavil, sam pa da je
šel na mesto, kamor je bilo medveda samo tedaj pričakovati , ko bi
više postavljenim lovcem ušel.
Komaj so pogoniči oglasili se,
pravil je dalje mož, zaslišim gospoda F., ki je z drugimi' vred više od
mene stal, da zavpije na vso moč :
Hav! - nato soseda zopet: Hav! in
potem tretjega lovca ravno tako:

Na bloških tekih je vedno doma čno in
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ne, kakor bi premišljeval, potem pa
»Ej, seveda so se gospodje
prestrašili, ko se je medved prikazal
- pa kaj! takemu ni zameriti, ki ni
navajen zveri, katera je vendar le
grozna.«
V takih in enakih pogovorih je
hitro čas minil in odpravil sem se
proti domu .Obljubila sva si z Vra·
gom, da se bodeva večkrat videla.
Krasna noč, nebo jasno, polna luna
je svetila. Oče Vrag me je še opo·
mnil, da ne bi zašel na razpotju
proti Obrhu ln gozdu in šel sem z
najboljšim občutkom proti domu.
Tako sva se bila seznanila z Vra·
gom in ostala sva si dobra znanca
dolga štiri leta, dokler ml ni moža
smrt otela. Preveč morda se je Vrag
z lovom pečal in premalo z delom
pri hiši in na polju. Kakor je premoženje pojemalo, tako je hiral tudi
mož; doživel je še, da je starejši
sin, lep in priden junak, od vojakov
prišel ln se oženil ter da se je vse
na bolje obrnilo. Samo očeta so bile
skrbi in nevolje preveč žganju v
roke potisnile in to je bilo krepkega
moža naposled pokopalo. V teh šti·
rih letih našega znanstva sva z Vra·
gom dostikrat skupaj lovila po su·
hem ln po vodi, po gozdu in po ledu,
a zmerom sva se dobro razumela.
reče:

Meni se je mož priljubil, dasiravno
je bil mnogim preosoren; prijal mi
je, ker je bil mož beseda, nikakor
ne priliznjen in kadar je bilo tre)a,
svoje glave.
Menim, da hode prav, ako že zdaj
in tudi nekoliko več omenim o drugem možu, ki mi je bil tudi malone
vedni spremljevalec na jezeru. Bil je
to Stareč Miha. Ne morem se znebiti misli in zategadelj jo tudi povem, da ni prav, če se na tega moža
ni nameril kakšen učenjak, ki potuje
po centralni Afriki ali pa kakšen tal1
gospod, ki si je izbral nalogo preiskovati najbolj severne in ledene kraje. Kajti Miha ni nikdar zeblo in nikdar se ni na vročino pritožil. Ne
vem, ali mu je bilo to prirojeno, kar
bi sklepal po njegovih otrocih, o
katerih bom tudi govoril, ali se je
mož toliko izvežbal v teh lastnostih,
da sta mu bila vročina ln mraz vse
eden ,ali bolje rečeno , nobened občutek .

Miha je bil velike rasti, ne tenak
ali še manj pa obilnega života. Ko·
li kor ga je bilo, bilo' je že sama žlla
ln pa kost. Stopal je daleč, a vendar
hitro kakor mravlja; tekel je, če je
bilo treba, kar cele pol ure. Sam mi
je pravil, da kot pešca ga ni ugnal
še nobeden drug, kakor Vra3ov boter, predno so bili bolni. Ta mož, da
je enkrat, ko so psi jelena pojali,
pritekel iz dna jezera pa do vrha
loma v tričetrt ure. Navaden človek
potrebuje poldrugo uro.
Dasiravno velik, zginil je Miha kar
v tla, ako se je bilo treba živali po·
tajiti ali pa zalezovati jo. ln to je on
tolikokrat v svojem življenju ponavljal, da se mu je kar ves život tej
navadi udal. že ako je Miha o racah
pripovedoval ter na primer rekel:
»Kar jih ugledam za ovinkom«, že
so mu bile rame stisnjene in život
prihuljen. ln ako so race še tako
daleč od naju letale, zašumele ali
oglasite se, kolikor toliko je Miha
rame stisnil in mednje glavo potisnil. Ko se je Miha ženil, bil je
eden najboljših posestnikov na Go·

renjem Jezeru; ko sva se midva
spoznala, bila je samo še hiša nje·
go va.
Hiša stoji sredi vasi, in ako bi
tega tudi ne povedal in samo rekel:
pojdi v vas, in v tisto hišo pojdi,
v kateri prebivalci samo od rib in
rac žive, ne bi Mihovega doma mogel zgrešiti, kajti kakor okoli lisičje
luknje bilo je okoli Mihove hiše vse
polno ostankov ln odpadkov vsega,
kar so Miha in Mihovi v hišo prinesli
in použili. Miha je imel zdravo, krepko ženo in osem - ne osmero otrok, namreč samih fantov. Zadnji
štirje so bili dvakrat dvojčki . Kakor
hitro je sneg skopnel, grelo se je
vse to pred hišo na soncu, in kadar
sem v vas prišel ln proti hiši zavil,
brž me je eno ali drugo dete opazilo
in, kakor lisičice v luknjo, potajilo
se je vse v hišo in pravilo, da »gO·
spod« gredo.
Ko sem prvikrat v hišo stopil bilo je v zimskem času - takrat
so imeli dvojcl po eno in po dve leti
in vsi štirje so popolnoma nagi če ·
peli na peči kakor ptički v gnezdu,
katerih se še ni prijela mlšja dlaka.
Vprašam mater, zakaj jih ne obleče,
a takoj se mi odreže, da še nikdar
niso imeli srajce na sebi, in da do·
kJer je bilo še kaj pri hiši , da jih
je nekoliko pomrlo, zdaj pa da ne
umrje nobeno več .
Starejši trije fantje so bili že
lovci. Riba na plitvici jim je težko
ušla; najstarejši je tudi že s puško
znal pomeriti. Bili so s i podobni ka·
kor krajcarji, vsi izrezani tako kakor
oče, plavkastih las, pegastega obraza, pogleda pa tako bistrega, kakor
ga ima samo jastreb v zraku ali šču
ka v vodi. Nisem se mogel nagledati
teh oči, ne da bi rekel zaradi njih
lepote; in da se niso samo meni po ·
sebne zdele, dokaz je to, da me je
tudi kmetski mladenič, ki me je na
jezero spremljal, nanje opozoril ter
rekel: »Ti otroci so tako vajeni za
ščukami gledati in jih loviti, da se
jih je že ščukino oko prijelo.«
(Se bo nadaljevalo)
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70 IN PLAN 71 SPREJETA
Zadnj i seji centralnega delavskega sveta s ta bili posvečeni predvsem
sprejemanju dveh, konec leta najbolj aktualnih dokumentov .podjetja: zaključnega računa za leto 1970 in p lana za leto 1971. Oba <lokumenta smo
sprejeli nekoliko pozneje kot lani. Zaključn i račun je bil sicer izdelan
v določenem roku, vendar smo ga prejšnja leta uspeli izd elati nekoliko
prej. V ·decembru leta 1970 smo p ričel i obdelovati materialno in blagovoo knjigovodstvo na našem elektronskem računafniku in porodni krči
z obdelavo na IBM so nam preprečili hitrejš·i zaključek obračuna za leto
1970. Zakasnitev plana je nastala predvsem iz dveh vzrokov:
- ·konec leta 1970 še ni bila znana več i·na družbeno-e-konoms~ih instrumentov , ki postavlja jo pogoje gospodarjenja za leto 1971 (-predvsem
devalvacija),
- šele v prvi polovici marca je bil dokončno izdelan plan izvoza, ko
nam je ameriški kupec sporoč il svoje od loč i tve za letos.
Seveda .brez s ubjektivni h v.plivov na zakasnitev pri sestavljanju plana
ni š lo. Tu so se s svojo nedoslednostjo izkazale skupne strokovne
s lužbe, pa tudi strokovne službe v -poslovnih enotah .
KOMUNISTI SO RAZPRAVLJALI

Komunisti so razpravljali tudi o analitični oceni d el.ovnih mest. Sprejeli
so sta li šče , da je metoda anali t ič ne ocene delovni h mest v naših .pogojih
ustrezna in da jo je potrebno izpeljati do konca. Zavzeli s o se tudi za
poveča nje osebnih dohodkov skladno z rezultati dela oziroma z doseže·
nimi poslovnimi uspehi in nastopili proti vsem uravnilovskim težnjam.
Glede na zvišanje življenjskih stroškov so komunisN menili, da je treba
ukiniti najnižje razrede v analitični oceni.
BREST IN SPREMEMBA DEVIZNEGA REžiMA

Najbolj množična prireditev v našem malem mestu
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Lahko z aključimo, da z deva lvacijo nismo ni čes ar pridobili. Verjetno
smo še na slabšem kot -prej. Po devalvaciji ni priš lo do pov eča nj a izvoza kot so napovedovali. Lahko trdimo, ·da se je povečal o povpraševa·
nje po našem pohištvu, še ve-dno pa je prodajna cena največja ovira,
da ne pride do izvoza. S popolnoma enakimi težavami se srečujejo tudi
ostali proizvajalci pohištva. Da bi res prišlo do bistvenega po večanja ·izvoza, je nujno, da se povečajo izvozne premije.
APRILA BO POPIS PREBIVALSTVA

Le dolgo nas v dnevnem časop isj u , na malih zaslonih, v radiu in v
vseh drug ih sredstvih javnega obve ščan j a opominjajo, -da se bliža čas ,
ko bomo po desetih letih zopet popisali prebivalce Jugoslavije.

..

NOVA VRAT ARNICA

Nova vratarnica ob zadnjem vhodu , ki pa bo sčasoma postal glavni
vhod v Tovarno pohištva Cer-knica, še ni dokončana. Manjkajo le še
elektr ične napeljave . Vratarnica bo moderna in funkcionalna. Vratarji
b odo imeli popoln pregled nad vhodi in izhodi. Ko pa bo tovarna še
popolnoma ograjena, bodo vratarji tudi glede varstva premoženja popolnoma •n a čistem .

Pravnik
odgovarja
Tokrat se vprašanje nanaša na
bolniški stalež in sicer, kako se
uveljavlja pravica do bolniškega
staleža.
Odgovor:
zadržanost od dela p r aviloma ugotavlja izbrani zdraV·
nik v zdravstvenem domu, ki je
najbližji kraju bivanja ozirom a
zaposlitve.
Ce n udi delavcu nuj no ali drugo zdravniško pomoč drug zdrav·
nik in ne izbrani zdravnik, ne
more ugotavlj ati njegove začasne
zadržanosti od dela, temveč le
nezmožnost za delo. V tem pri
meru se je delavec dolžan v treh
dneh zglasiti pri izbranem zdrav·
niku zaradi zagotovitve bolniške·
ga staleža. Ce tega ne more storiti
iz tehtnih razlogov (naravna obo·
!enja, oddaljenost), pa mora od
zdravnika, ki mu je nudil zdravniško pomoč, zahtevati, naj ta v
petih dneh izbranemu zdravniku
predloži potrdilo, da ni bil spo·
s oben ,priti k zdr avniku. Iz potrdila morajo biti razvidni diagnoza, t erapija in razlog, zaradi ka·
terega delavec ni mogel potovati.
Zdravnik - posameznik (izb rani zdravnik) lahko ugotavlja le
zadržanost od dela do 30 dni, zadržanost od dela za nego do 7 le l
s tarega otroka do 15 dni, zadrža
nost od dela za nego nad 7 let sta
rega otroka ali drugih članov družine pa do 7 dni. Daljšo zadržanos t od dela pa ugotavlja kolegij
zdravnikov, katerega sestavljata
najmanj dva zdravnika.
Lahko pride tudi do spora glede pravice do zadržanosti od de·
la. Tako imamo več možnosti, d a
pride do spora:
a) delavec se n e strinj a z ugo
tovitvami zdravnika posameznika
(izbranega zdravnika),
b) delavec se ne strinja z ugotovitvami kolegija zdravnikov,
c) organizacija, v kateri d elavec
dela, izraža dvom v potrdilo zdra·
vnika - posameznika, ki ni izbrani zdravnik.
Začasno

PROSLAVLJALE SMO DAN žENA

Kakor vsako leto, so tudi letos imeli naši predstavniki sindi.kata svoja
posvetovanja, kako in kje naj bi žene proslavila svoj praznik - 8. marec.
Zaradi s tabilizacijskih ukrepov in drugih dejavnikov so s kušali urediti
tako, da bi ta praznik pros lavljali skromno in v okvir-u možnosti.
Letos so bila organizirana kratka snidenja, na katerih ·smo dobile
prakt ič na darila , ki so bila v vseh poslovnih enotah enaka.

Vsaj med gledalci uspešna »STABILIZACIJA«

TURISTičNA

ZVEZA BO SPET ZAčELA DELOVATI

Sredi janua rja se je po daljšem premoru sestal razširjeni odbor Turizveze obč in e Cerknica. Najši rša ·družbena dejavnost turizma je skoraj zamrla z ustanovitvijo Zavoda za turizem , ki je bil ustanovljen , da bi
izpeljal načrte za tu ristično izkoriščanje primernih ob mo č i j.

sti čn e

Imamo občinsko skupnost za cene

Zgoraj: glasne žabe; spodaj krava GOSPODARSTVO ob SlS-ih

Skupnost za cene občine
Cerknica je bila u stanovljena 9.
marca letos. Opravljala naj bi
t iste zadeve n a osnovi zveznega
in republiškega zakona o cenah,
ki so v pristojnosti občine. Ustanovljena bi morala biti že 1. januarja, vendar pa iz ob jektivnih
vzrokov tega ni bilo m oč storiti.
Skupnosti za cene morajo delovati po vseh občinah, republikah
in na zvezni ravni.
Do sedaj je zadeve s področja
cen opravlj al pristojni organ pri
skupščini občine, z novo zakonodajo pa so se pristojnosti obči
ne na tem področju precej povečale. Zato bo odslej s trokovne, analitične, u pravne in druge
naloge občinske ·skupnosti za
cene opravljal komite za planiranje in
družbenoekon omski
razvoj ·Skupščine ob či:ne.
Med ustanavljanjem občinske
sku pnosti za cene je bilo sprejetih več samoupravnih in splošnih aktov: odlok o pravicah in
dolžnostih občinskih organov
na področju družbene kontrole
cen ter o načinu uresničevanja
družbenega interesa pri opravlj anju nalog ·ob činske skupnosti

za cene, družbeni dogovor in samoup ravni sporazum o ustanovitvi skupnosti, statu t, poslov:nik
sveta, navodila o pošiljanju cenikov občinski s kupnosti za cene v potrditev ali spremljanje
ter odločitev izdelkov in st oritev, ki so v njeni pristojnosti.
V družbenem dogovoru o ustanovitvi te s kupnosti so opredeljeni njeni cilji in naloge, način
financiranja ter osnov:ne opredelitve glede delovne skupnos ti in
sestava n jenega sveta. Svet ima
21 č lanov in so v n jem predstavniki izvršnega sveta skupščine
občine,
sindikatov, socialistič
ne zveze, potrošniških svetov i-n
delovnih organizacij (teh članov
je en ajs t) .
Novost, ki jo prinaša nova zakonodaja s tega področja, je
upravni postopek, s katerim je
dana možnost za pritožbe, kadar
bodo delovne organizacije, skupnosti ali obrtniki menili, da so
bile kršene n jihove pravice. Sedanje administrativno odločanje
o cenah naj bi nadomestilo sporazumevanje in dogovarjanje
med proizvajalci in porab niki.

V p r imeru, da delavec ne soglaša z ugotovitvami izb ranega
zdravnika, ki je ugotavljal njegovo zadržanost od d ela do 30 dni
(oziroma do 15 ali 7 dni), se obr
ne na kolegij zdravnikov, da ta
u gotovi njegovo zdravstveno stanje in zadržanost od dela. Kolegij praviloma delavca pregleda,
predno poda svoj izvid in mne·
nj e, ni pa to potrebno, kadar je
v zdravstveni dokumentaciji za.
dos ti podatkov.
Ce delavec ne soglaša tudi z
ugotovitvami kolegija zdravnikov,
p r inese potrebno zdravstveno do·
kumentacijo (izvid, ugotovitev in
mnenje) v svojo organizacijo
združenega dela , da delavski svet
dokončno odloči o njegovi zadržanosti od dela do 30 dni.
Kadar pa delavec ne soglaša·
z ugotovitvami kolegij a o začasni
zadržanosti od dela nad 30 dni ,
o tem dokončno odloči odbor za
varstvo pravic občinske zdravstvene skupnosti .
Tudi temeljna organizacija lahko v primeru, da dvomi v upravičenost do bolniškega s taleža na
osnovi potrdila zdravnika, ki ga
ni izdal izbrani zdravnik, predlaga, da začasn o zadržanost delavca
ugotovi kolegij zdravnikov (tudi
do 30 dni).
V primeru, da delavec ne soglaša ni6 z odločitvijo delavskega
sveta v svoji organizaciji zdr uženega dela oziroma odbora za
varstvo pravic ob činske zdravs tvene skupnosti, lahko zahteva še
varstvo .pravic pri pris tojnem
sodi šču združenega dela.
A. Perčič
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BRESTOV OBZORNIK

v

Vaprilu si lahko ogledate...

Sportni portreti

Kulturne prireditve
ZADNJA ABONMAJSKA PREDSTAVA V SEZONI 1980/ 81
dvorana Cerknica, petek, 10. aprila ob 19.30
dvorana Stari trg, sobota, 11. aprila ob 19.30
komedija V . P. Katajeva: DAN ODDI HA v izvedbi dramske skupine
Cerknica
FILMSKO GLEDALiščE - zadnja predstava v sezoni 1980/ 81
dvorana Cerknica, nedelja, S. aprila ob 10. uri
dvorana Stari trg, nedelja, S. aprila ob 1S. uri
Na sporedu bo eden izmed slovenskih filmov
FILMSKA VZGOJA ZA OSNOVNOšOLSKO MLADI NO
mladinski film KALA za nižje razrede - 20. in 21. aprila 1981
PODROčNA SREčANJA OTROšKIH IN MLADINSKIH
GLEDALišKIH SKUPIN
dvorana Cerknica, četrtek, 23. aprila ob 16. uri
gostovanje lutkovne skupine K UD I van Cankar Vrhnika
z lutkovno igrico Svetlane Maka rovič SAPRAMISKA
dvorana Vrhnika, četrtek, 16. aprila ob 17. uri
gostovanje otroške gledališke s kupine OS Cerknica
z otroško igrico NEZNALčEK
PODROčNO SREčANJE

ODRASLIH GLEDALišKIH SKUPIN
dvorana Cerknica, petek, 17. aprila ob 19.30
gostovanje DPD Svoboda B orovnica, dramska skupina s komed ijo
VIA MALA
dvorana Borovnica, sobota, 18. aprila ob 19.30
gostovanje DS Cerknica s komedijo DAN ODDIHA
PROSLAVE IN PRIREDITVE
- sprejem lokalne in zvezne TITOVE šTAFETE bo v Cerknici
v četrtek, 23. aprila od 17. ure do 18. ure
osrednja proslava v počastitev 27. aprila - u stanovitve OF in
l. maja - PRAZNIKA DELA bo v kulturnem domu na Rakeku
v petek, 24. aprila ob 19. uri

Filmi
2. 4. ob 19.30 - sloven s ka drama ISKANJA.
4. 4. ob 19.30 in 5. 4. ob 16. uri - hongkongški karate f ilm OSAM·
UENI TIGER.
5. 4. ob 10. uri sloven s ki mladinski film KEKEC.
5. 4. ob 19.30 - angleška ljubezenska komedija SVET JE POLN

OžENJENIH MOSKIH.
6. 4. ob 19.30 - japons ka kriminalka SAG - ISKANJE HčERKE.
9. 4. ob 19.30 - ameriška drama LUNA.
11. 4. ob 19.30 in 12. 4. ob 16. uri - angleški pustolovski film ONA
ZNA BOUE.
12. 4. ob 19.30 - ameriška kriminalka SEDMICA SEJE SMRT.
13. 4. ob 19.30 - jugoslovanska komedija PRI SEL JE čAS , DA SPOZNAS UUBEZEN.
16. 4. ob 19.30 - ameriška drama šAMPION.
18. 4. ob 19.30 in 19. 4. ob 16. uri - ameriški film ZMAGOVALEC
GRE NA VSE.
18. 4. ob 16. in 19. 4. ob 19.30 japonski karate film VELIKI
BOKSAR.
20. 4. ob 19.30 - nizozemski zabavni fi lm KASKADERJI IN ROCKERJI.
23. 4. ob 16. uri - a meriška r isanka NORčiJE RACMANA JAKE.
23. 4. ob 19.30 - ameriški wes tern DVA SUPER POTEPUHA.
24. 4. ob 19.30 in 26. 4. ob 19.30 francoski ero tični fi lm EMANUELA.
25. 4. ob 19.30 in 26. 4. ob 16. uri angleška kriminalka POLNOčNI
EXPRES.
27. 4. ob 16. ur i in ob 19.30 - ameriški western PRIHAJA JEZDEC.
30. 4. ob 19.30 - ameriš ka drama PEKLENSKA čETRT.

Športne prireditve

Kot smo napovedali, pre dstaovljamo JAKOBA SMODILO
z Rakeka.
»Roj en sem v Zagrebu, kjer
sem preživljal tudi svoja otroš ka leta in zgodnj o mladost. Po
poklicu sem trgovski potnik pri
podjetju EMONA CENTROMERKUR LJUBLJANA.«

- Vaša športna pot?
»S športom sem se zače l
ukvarjati že v osnovni šoli in sicer s telovadbo pri SOKOLU.
Igral sem rokomet, odbo}ko in
namizni tenis, nastopal pa sem
tudi v različnih lahkoatletskih
disciplinah. V lahki atlet iki sem
nastopal tudi na ZLETU JLA v
Beogradu leta 1946 in sicer v peteroboju. Kasneje sem se ukvarjal samo z nogometom. Aktivno
som igral v nogometnih klubih
v Postojni, Novi Gorici in na Rakeku.«
- Zanimiv trenutek iz š porta?
»Prav v nogometu sem doživel
veliko prijetnih trenut·k ov. Od
najlepših bi lahko omenil otvoritev nogometnega igrišč a na
Rakeku in tedaj odigrane otvoritveno tekmo, ki je bila kronana z lepo i,gro in zmago nad takratnim prvakom ljubljanske
podzveze, moštvom iz Domžal.«

Teka či . odlični, veleslalomisti
ZIMSKE šPORTNE IGRE
SOZD SLOVENIJALES
Zadnjo soboto v februarju je
LIV Postojna organiziral smučarska tekmovanja v veleslalomu in tekih za »POKAL SOZD
SLOVENIJALES«. Pr ireditev je
bila na Kaliču v ugodnih snežnih in vremenskih razmerah.
E kipa Bresta je š tela dvajset
tekmovalcev in tekmovalk. S tem
smo bili zastopani v vseh sta·
rostnih kategorijah veleslalomistov in tekačev pri ženskah in
moških. Za uvrstitve v ekipe
nam je služilo izbirno tekmovanj e občinskega sindikalnega prvenstva v tekih, ki je bilo 15. februarja na Bločicah in veleslaloma, ki je bil 22. februarja na
Blokah.
Po kratkem pozdravnem govoru organizatorja ter pokrovitelja iger se je ob deseti uri pr ičelo s t ekmovanjem v veleslalom u. Osnovni namen Brestovih
ekip j e bil dobra skupna uvrstitev, saj je bila za osvajanje
prvih mest konkurenca prehuda.
že na začetku pa sta prijetno
presenetili obe mlajši t ekmovalki v veleslalomu JADRANKA JANEž s če trtim mestom in MAR·
TA MODIC, ki je bila sedma.
Pri moških v starostni kategoriJI »C« in »B« smo kljub dobri
poklicni strokovnosti zasedli m esta v zlati sredini, pri najmlajši
skupini, ki je bila tudi n ajbolj
številna, pa sm o z devetim mestom STANETA ROTA med 54
tekmovalci dosegli lep uspeh .
Posebno pohvalo zaslužijo Bres tovi tekači, ki so nas tudi letos prijetno presenetili. Dobro
sta se uvrstili že na začetku tekov obe naši perspek tivni tekmovalki, odlični pa so bili tekmovalci. DARKO OžBOLT j e bil
prvi v starej ši kategoriji tekmovalcev, JOžE KODELA pa v
istem razredu šesti. Največji uspeh pa so dosegli tekači v mlaj ši skupini, saj so osvojili vsa

tri p rva mesta: RAJKO KRAšEVEC, STANKO MIHELič in MIRO KUNSTEK.
V skupni uvrstitvi je v veleslalomu premočno zmagal Slovenijales - t rgovina, Brest pa
je zasedel solidno četrto mesto.
Pri skupni u vrstitvi tekov pa
s mo uradno tretji, »neuradno«

Moška ekipa kegljaškega k luba
BREST je končala predtekmovanje v slovenskih ligah in se uvrs tila na S. mesto v tekmovalni
skupini - zahod. S tem se je
uvrstila v II. slovensko ligo zahod, v kateri so še Ajdovšči
na, Novo mesto, I zola, Slovan in
Me dvode.
Tekmovanje se je začelo 21.
marca, ekipa Bresta pa je nas topila v Novem mestu.
MLADINSKA TEKMOVANJA
Tudi mladinska ekipa KK
BREST ne zaos taja za člansko

pa prvi. Organizator je namreč
naredil računsko napako pri seštevanj u časov za teke in na našo TJritožbo razveljavil razvrstitev tekaških ekip. Ta napaka naj
bi bila popravljena v uradnih
r ezultatih tekmovanja, ki pa jih
še do danes nismo prejeli.
F. Strukelj

vrsto, saj so na ekipnem in PO·
sami čnem prvenstvu Notranjske
dosegli d ve prvi in e no tretje
mesto.
Rezultati:
Ekipno
l. BREST
2. Proteus
3. Ilirska Bis trica
4. Logatec
Posamemo
l. JENC, Brest
2. VOLK, Ilirska Bistrica
3. TERZič, Brest
4. MLAKAR, Proteus
S. šVELC, Brest itd.

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

KOšARKA
18. aprila se začne prven stvo kadetov, kadetinj in mladincev notranjske in sežans ke regije. Tekme v Cerknici bodo ob sobotah
ob 18. uri.

Glavni in odgovorni urednik Božo
LEVEC.

PLANINSTVO
PD Cerknica je znova markira lo obči ns ko planin s ko transverzalo,
ki vas vabi, da jo v teh spomladans kih dneh prehodite. Vse informacije o transverzali dobite v pisarni PD Cerknica ali pri Janezu
Zakrajšku (tel. 79 1 256).

lr.L .

povprečni

Kegljaške novice

NOGOMET
V t elovadnici osnovne šole se nadalj uje trim liga v malem nogometu. Tekme so ob nedeljah od 8.30 do 14. ure.

KEGLJANJE
5. aprila 1981 - od 11. do 21. ure - na kegljiš ču v Cerknici :
prvenstvo posameznikov in parov Notranjske.
Il. slovenska liga v kegljanju - moški ekipno
(na kegljišču v Cerknici)
Bres t - Medvode
28. marca ob 16. uri
Brest - Slovan
18. aprila ob 16. uri
Brest - Novo mes to 25: aprila ob 16. uri

- Sport danes in mladina?
»Današnji mladini so dane
večje možnosti za ukvarjanje s
športom ·k ot jih je imela naša
generacija. Mislim pa, da je za
špor t vse premalo resnega zani·
manja. Izjema je zimski šport,
ki je zaradi ugodnih zimskih raz·
mer p ri nas spet zbudil precej
zanimanja. Menim pa, da bi morale biti nosilci za razvoj športa
predvsem šole z ustreznimi
strokovnimi kadri.«
- Rekreacija?
»Pri nas veliko govorimo o r cklreaciji vseh delovnih ljudi, vendar na Rakeku ni organizirane
stalne rekreacije. Zato se posamezniki na svojo pobudo sami
rekreirajo po svojih možnostih.«
- Koga predlagate za predstavitev v naslednji številki?
»Za naslednji razgovor predlagam znanega nekdanj ega :nogometaša Mileta Nabergoja z RaPripravil B. škrlj
keka.«

Ureja ureanii ki odbor: Marta DRAGOLIC,
Vanda HACE, Ana KOGEJ, Božo LEVEC.
MarU! MODIC, leopold OBLAK, Anton
OBREZA, Janez OPEKA, Bernarda PETRIC ,
Beno šKERLJ, Franc TURK, Irena ZEM·
LJAK ln Viktor ::!NIDARšiC. Foto: Jože
škrlj.

Tiska železniška tiskarna v Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.

Kegljači so v letošnji sezoni n a dvse uspešni

Glaallo sodi med proizvode Iz 7. toi!l<e
prvega odstavka 36. i ! l - zakone o obdavčenju prol:rvoclov in storitev v promstu, u
katere se ne pleblje t_,elfni c1ne1t od
prometa proizvoclov (mnenje Mitretariata u
inlormir1111je lzvriAega .,._ IR Slovenije.
it. 421-1/72 z dne ::14 .....tWnt 1174)

