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LETNIK IV 

Prad novo analitiCno 
ocano dalovnih mast 

Na svoji 152. redni seJl Je Cen
tralni dela-vski svet tu'di sklenil, 
da je potrebno -izdelati novo ana
liticno oceno delov-nih mest. 

Vzr.oki, ki so na-rek-ovali taka 
odlocitev, so bolj .ali manj znani, 
vendaor ·ne bo napak, ce jih .§e en
kra t omenimo. 

Rekonstrukcija in moderniza
cija v vseh proi.zvodnih poslov
nih enotah je povzrocila, da so 
hila ukinjena nekatera delovna 
mesta in da so odprli nova de
lovna m esta. Poleg tega se je 
spremenilo delo na mn<Jgih de
lovnih mestih, ki so pr.idabila ali 
pa izgubiJ.a dosedanjo vrednost 
po posameznih kriterijih anali
tilne ocene. Prav v vseh tovar
nah pa so ·se ·bistveno spremenili 
delovni pogoji. 

Uvedba nov-ih modernih s i.ste
mov za obvladovanje proizvodnje 
rusi dosedanje odnose med de
lovnimi mesti v proizvodnji in v 
sbrokovnih sluibah. To je kvali
tetna sprememba, ki se odraza 
tudi pri vrednotenju delovnih 
mest. 

ko pripravljena ocenitev bo po
tem ovrednotena s tockami in 
razvr5cena v razrede. Pri tern bo 
moraloa komisija oprav~ti se eno 
dokaj zahtevno delo, in sicer gru
piranje podobnih delovnih mest 
iz vee tovarn v eno delovno me
sto. 

Cilji, ki jih zelimo doseci z ana
litieno oceno delovnih mest, so 
predvsem: 

- pra-vilno toclwvno ovredno
tenje vseh delovnih mest v pod
jetju, 

- dolocitev pogojev za zased
bo delavnih mest, ki bodo kasne
je tocno opredeljeni v aktu o si
stematizaciji, 

- ugotovitev delovnih mest, 
na katerih lahk.o opravljaj-o delo 
tudi delovni invalidi in ostali za 
delo maonj zmozni cla.ni kolekti
va. 

Ker so priprave ze ·koncane, bo 
komisija lahko koncala z delom 
do javne razprave priblizno v 
treh mesecih, kar pomeni, da bo
mo novo am.aliticno oceno delov
nih mest lahko zakljuoioli okto-
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Vecanje pr.oizvodnje in sklad
no s tern povecane zahteve za 
boljse obvladovanje vseh podro
cij poslovanja ter novi sistemi, ki 
jih uvajamo, so nujno terjali 
spremembo organizacije vseh 
slu~b. S prHagoditvijo organiza
cije novim zahtevam so se tudi 
v strokovnih sluzbah porusila ra
zmerja na mnogih delovnih me
stih, neka1era del·ovna mesta so 
bi:l.a ukinjena, druga pa so na no
vo odprli. Skratka, Br€st je do
zivel preobrazbo na vseh ravneh 
poslovanja .in je zato ·postalo nuj
no, da se napr.avi ·tudi nova ana
liticna ocenitev delovnih mest. 

bra. F. Mele Proizvodni program Bresta, prika.zan na razstavi na Bledu 

Poglejmo tx>rej, k a.j caka novo 
imenovaono komisijo za ·organi.za
cijo in vrednotenje dela, ki ima 
nalogo izdelati novo analiticno 
oceno. 

Komisija ima na volj-o 51preje
to m etodolog-ijo, lci natancno do
loca zahteve po vseh merilih. 
Spremeniti bo morala le absolut
ni razpon in krivuljo, ki doloca 
ra2lpon med posameznimi delov
n~mi mesti ~lede na predvideno 
zmanjsanje stevHa r-az'I'edov. 

Sprejeta je hila nova organiza
cija in izdelani apisi dela za vsa 
delovna mesta v podjetju. Posto
pek za analiza delovnih mest je 
precej dopolnjen, taka da zago
tavlja si'I'so in kvalitetnejso ana
liza delovnega mesta. Analize 
vseh delovnih mest bodo najbd 
koncane v maju, kar bo omogo
cilo ocenjevalno delo komisije. v 
vseh tovarnah so bile opravljene 
meritve de1ovnih pogojev (plini, 
p81I'e, prah, ropot). L ahko torej 
zakljucim z ugotx>vitvijo, da so 
vse priprave ·prakticno koncane 
in 'Cla •bo komisija v zacetku ju
nija lahko pricela z delam. 

Delo, ki ga mora opraviti ko
misija, je dokaj zamudno in za
htevno. V okviru vsake zahteve 
mora r azvrstiti vsa delovna me
sta po stapnjah in vsa tako raz
vrscena delovna mesta ra:ng.iraii, 
da bi odkriti morebitne napake. 

Ko bo to delo koneano, bo po
trebno organizirati siroko javno 
r azpravo, zbrati pripombe, pre
tehtati njihova upravicenost in 
opraviti morebitne ·popravke. Ta-

Slovenija in dolgoroCni razvoj 
v zadnjem casu sm~ s pomoc

jo razHcnih informacijsklih sred
stev spoznali razlicne ocene o 
pripravljeni studiji in osnutkiu 
~zhodisc o dolgoroonem ekonam
skem in poJoiticnem razvoju Slo
venije. Da bi se o teh vprasan>jih 
nekoliko naodrobneje pogovorili, 
je bil posvet predstavnikov obci.n 
SeZana, llirska Bistrica, Postojna 
in Cerklnica. N a posvet sta prisla 
tudi clan IS Slovenij~ tov. Stru
kelj in predstavnik zakonodajno 
pravne komisije skupsci•ne SRS 
tov. Cesnik. Posvetovanje je bilo 
na Brestu. Tovarlsa iz Ljubljane 
sta prispevala nekaj osnovnih in
formacij o osnutku izhodisc za 
oblikovanje resolucije o dolgo
rocnem ekonomskem in politic
nero razvoju Slovenije. Osnutek 
dolgoroenega razvoja ima nasled
nji namen: 

- dolociti polozaj in abjektiv
ne moznosti Slovenije za njen 
prihodnji skladnejsi gospodarski 
~n druzbeni razvoj v J ugoslaviji 
in v mednarodndh odnosih ter ta
ko prispeva1:i in voplivati na obli-

kovanje dolgorocnejse r azvojne 
zamisli SFRJ, 

- doloeiti dolgoroOn.ejse cilje 
elronomskega, socialnega in re
gionalnega r azvoja, 

- analizira•ti notranje in zuna
nje dejav ni!ke, ki doJ.garoeno 
ucinkujejo na bi·stvene tocke raz
voja, 

- oznaCi ti s·ilnice in metode 
ekonomskega in poHticnega raz
voja in spreminjanja gospodar
ske don socioalne ter regionalne 
strukture, 

- dolociti kvalitativni in kvan
titativni ucinek ozirama posledi
ce razvoja in 111akazati uporaobo 
prihodnje bogatejse materia1ne 
osnove .za resevanje sedanjih in 
prihodnjih pojavov v na!H drui
bi, 

- aktivirati razpol&ljive pro
izvodne sile, vplivati na njihova 
cim vecjo izrabo, gibljivost in 
prilagodljivost vsestranskemu 
svetovnemu razvoju, 

- analizir ati razvoj druibeno
gospodar.ske strukture in vseh 
njenih sestavnih delov, ugotoviti 
organsko proizvodno-tehnoloske 
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komplekse in nak1azati njihove 
poglavitne nosilce, 

- dol-oc~ti posamezne ·naloge in 
opredeliti probleme glede na nji
hova resevanje v razli.Crrih casov
nih :prerezih (1985, 1990, 2000) ter 
hkrati izlou.Sciti osnovne elemente 
za srednjeroeno in tekoce progra
miranje, 

- preuciti sedanjo in prihod
njo ter~torialno porazdelitev pro
izvodnih izvorov in uskladdti po
dxocno prostorsko sestavino z za
htevami urbanizacije v nasem 
prostoru, 

- ugotoviti temeljne elemente 
za dolocanje in za vodenje dolgo
rocne opoHtike skladnega razvoja 
in za sprejemanje najboljsih re
sitcv ter manjse tveganjepridol
gorocndh odlocitvah. 

Sprieo obSirnosti in .kompleks
nosti Qffienjenih vprasanj bo tre
ba znam.stveno preucevati ten
dence ion g]banja njihove smeri, 
intenzivnosti in dosedanjega sta
nja. 

REZULTATI, TENDENCE 
IN PROBLEM! DOSEDANJEGA 

RAZVOJA 

Slovenija je po dr.ugi vojni do
segla zelo dinamieno in vsestran
sko ra·st. V letu 1931 je bilo 
k-meckega prebivalstva nad 60 Ofo, 
v letu 1948 okoli 49 Ofo, v letu 
1968 pa le se 25 °/o. 

Po vojni se je stevilo zaposle
nih opotrojilo (v letu 1938 - 167 
tisoc, v letu 1968 - 510 tisoc). P.o 
letu 1948 smo na novQ zaposliJi 
267 tisoc delavcev. Od vseh sedaj 
zaposlenih je 40 Ofo zensk. 

Druibeni oproizvod na prebival
ca se je v let ih 1947 do 1968 po
vecal za vee kot dva in pol krat. 

S tern se je Slovenija in vsa Jou
goslavija uwstila na svetu med 
dezele z najohi'trej:Sim razvojem. 
Druzbeni proizvod na prebivalca 
je od okoli 300 dolarjev v letu 
1938 Jllara<stel na nekaj cez 1000 
dolarjev v letu 1968. 

Kljub hitrejsemu razvoju in 
veliki raq;prsenosti obratov .pre
delovalme industrije nekatera po
drocja Slovenije one morejo nu
diti m omosti za doseganje ustrez
ne ravni -ose<bne in 1kolektivne .po
trosnje. 

V 1zobrazevanju na nizj1 stop
nji ima .posebno neugodne posl€
dice pojav, da blizu 36 Ofo ~isa
nih ne dakonca osemletke. Zlasti 
obcutno je pomanjkanje •srednjih 
-kadrov in njihova neustrezna 
struktura. V S1aveniji je -na 100 
tisoc prebivalcev le 928 studen
tov, kar je pod jugoslovanskim 
popreejem (Srbija vee kot 1200). 

Sedaj smo dosegli spodnjo me
jo vlaganj v os·novn-a sredstva. V 
letih 1948 do 1970 je ·bil :poprecni 
letni del€z !investicij v druzbe
-nem .pr-oizvodu 24,7 Ofo, v obdob
ju stirih Jet pred refurmo 30,3 Ofo, 
v obdoobju po reforrni pa celo 22,7 
odstotka. PospeSeni razvoj in 
.premostitev tehni.Cnega zaostan
ka bi z a:htevala za daljse razdob
je tudi ob vecji u<':inkovitosti vla
ganj nekoliko visji in trajni de
lez sredstev razsirjene r eepro
dukcije v druzbenem proizvodu. 

POGLA VITNI TAKTICNI 
CILJI DOGOROCNEGA 

RAZVOJA 

Kompleksna takticna cilja sta: 
- r.azvoj samoupravnih socia

lis'tienih druzbenih odnosov -ob 
V'isoki stopnji duhovne kulture, 

(Nadaljevanje na 2. strani) 
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Joie Lesar ponovno glavni direktor 
V zadnji stevilki na8ega lista 

smo pod tem naslovm objavili in
formacijo o izvolitvi Jozeta Le
sarja. za. glavnega direktorja Bre
sta. Iz objavljenega clanka ni 
razviden precizen sklep o imeno
vanju glavnega direktorja.. Da bi 
bill clani kolektiva natancno in
fonnirani o njegovi izvolitvi, ob
javlja.mo na zeljo tov. Lesarja. 
pismo, ki ga je pred imenova
njem poslal Centralnemu delav
skemu svetu, in sklep Centra.lnega 
delavskega sveta. o izglasovanju 
zaupnice. 

DELA VSKEMU SVETU 
INDUSTRIJE POWSTVA 

»BREST« CERKNICA 

Podpisani Lesar Joze, na polo
zaju ,glavnega direktorja Bresta, 
vam sporoeam, da mi j e potekel 
mandat na delovnem mestu glav
nega direktorja dne 15. 2. 1970. 
Po dolo·cbah statuta v nasem po
djetju se reelekcija glavnega di
rektorja izvede z razpisom takrat, 
kadar je delovno mesto izpraz
njeno, sicer pa delavski svet po
djetja lahko z glasovanjem o za
upnici glavnemu direktorju po
daljsa mandatno dobo ponovno 
za 4 leta. 

Osebno ne reflektiram na to 
delovno mesto za nadaljnja 4 le
ta. Ker pa je podjetje trenutno 
v poloZaju velfke preosnove (za 
50 ~/o poveeana proizvodnja in 
prob:l.emi prodaje le tega; se ·ne
dokoncane investicije v rekon
stru'kciji; kompleksna reorgani
zacija v podjetju z zacetkom u
vajanja modernih poslovnih si
stemov; potreba po precejsnjih 
kadrovskih spremembah v stro
kovnih s.luzbah, skladno z orga
nigramom, ki se bo zacel izvaja
ti aprila, itd.) mi privtienost k 
podjetju osebno narekruje, da iz
razim delavskemu svetu podjet
ja ;pripravljenost, da se za nedo
loeen cas opravljam naloge de
lovnega mesta glavnega direk
torja, dokler se ne obvladajo 
glavni izmed omenjeni!h odprtih 
problemov. Osebno ocenjujem, da 
se da odprte probleme v glavnem 
resiti se pred koncem tega leta. 

Na podlagi zgoraj navedenega 
dajem delavskemu svetu podjetja 
dva predloga in sicer: 

1. da sprejme mojo ostavko na 
pol0Zaj delovnega mesta in xaz
piSe konkurz za novega glavne
ga dire'ktorj a ali 

2. da mi z zaupnico odredi o
pravljanje del na tern delovnem 

mestu za nedoloeen cas, v smislu 
kakor sem ze navedel v tem pis
mu. 

V.zrok za mojo odloeitev, da se 
ne potegujem za novo 4 letno 
mandatno do.bo, je izkljueno v 
tern, ker to · delovno mesto zase
dam ie 20 let, in dalje v tern, ker 
sem uverjen, da imamo v pod
jetju m.lajsi kader, ki bi poslov
no in fiz1cno laZje premagoval 
probleme tega delovnega mesta. 

Ne glede na to, kako bo delav
ski svet podjetja odlocil, izjav
ljam, da sem pripravljen se na
prej aktivno sodelovati v Brestu, 
v kolikor bi to smatrali za ko
ristno. 

Lep pozdrav! 
Cerkn.ica, 25. 3. 1970 

Joze Lesar 

Centralni delavski svet je na 
svoji seji dne 20. 4. 1970 v zvezi 
s pismom tov. Jozeta Lesarja 
sprejel naslednji sklep: 

Centralni delavski svet je z iz
glasovanjem zaupnice potrdil tov. 
Jozeta Lesal:'ja za. glavnega di
rektorja podjetja, da ostane se 
naprej na pol6Zaju glavnega di
rektorja, dokler se temu sam ne 
odrece. 

Uredniski odbor 

Gibanje gospodarstva 
obCine Cerkniea v Ietu 1970 

Na zadnji seji obcinske skup
scine so analizirali tudi zakljuc
ne racune delovnih organizacij. 
Analizo za to razpravo je izde
lala. sluzba druzbenega knjigo
vodstva. Iz nje lahko ugotovimo, 
da so hila gospodarska gibanja 
dokaj ugodna. Analiza je po
manjkljiva le v tem, da zajema 
podatke samo podjetnisko, ne pa 
teritorialno. Obratov, ki imajo 
sedez podjetja izven obcine, ana
liza ni zajela. To je precejsnja 
tezava, ker nimamo celotnega 
pregleda nad gospodarstvom v 
obcini. Skupscina je sklepala tu
di o tern, da bi morala uprava 
obcine · pripraviti analizo celotne
ga gospodarstva. Tezave pa so v 
tern, da gospodarske organizaci
je nocejo posredovati podatkov, 
nekatere pa tudi teh poda.tkov 
nimajo. 

Zapisali smo ze, da so bila 
splosna gibanja gospodarstva 
ugodna. Stevilo zaposlenih se je 
povecalo za 7 Ofo ali za 228 delav
cev. Celotni dohodek (vzeto no
minalno) se je povecal za 34 Ofo, 
realno gledano (po stalnih cenah) 
pa se je celotni dohodek povecal 
za 24 Qlo. Se bolj kot celotni doho
dek se je povecal dohodek, in si
cer kar za 40 ~/o, od tega v go
spodar!!tvu za. 41 °/o, v negospo
darstvu pa za 20 Ofo. 

Vse gospodarske organizacije 
so delale brez izgub. Tudi Kino 
Cerknica je kril izgubo 1703 N 
din, ki je bila prenesena iz leta 
1968. 

Delitev dohodka je potekala ta
ko, da so se pogodbene obvezno
sti nesorazmerno bolj povecale, 

zakonske obveznosti pa manj kot 
dohodek za. razdelitev. Dohodek 
je gospodarstvo delilo v razmer
ju 3 : 1, kar pomeni, da so bile 
tri cetrtine dohodka. ra.zdeljene 
na osebne dohodke, ena cetrtina 
pa na sklade. Na zaposlenega je 
bilo izplacanih mesecno i132 N 
din osebnega dohodka. 

Iz podatkov lahko ugotovimo, 
da sta najvecji vzpon dosegla in
dustrija. in gradbeniStvo, sledijo 
pa komunalno stanovanjska de
javnost, trgovina in gozdarstvo. 
Ceprav je trgovina dosegla viden 
VZPon (indeks 119), pa vseeno za
ostaja za razvojem ostalega go
spodarstva. Na osnovi podatkov 
lahko ugotovimo, da trgovina in 
gostinstvo ne zajemata. niti 50 ~/o 
dename kolicine, ki je v obtoku. 
Torej je odtok gotovine iz obcine 
zelo velik. To kaze, da so trgovi
ne slabo zalozene s potrosniskim 
blagom, ki ga kupuje prebiva.l
stvo s tega obmocja, denar pa od
teka izven obcine tudi zaradi pro
metnega. davka. Trgovina bi se 
torej morala potruditi za boljso 

.. . . 'l 

in bogatejso izbiro blaga, da bi 
ustvarila cim vecji promet ter za
drzala. denarno kolicino na svo
jem obiD()cju. Tako bi se dotok 
sredstev za splosno porabo, ki 
se zbira iz prometnega. davka., 
znatno povecal, kar bi pomagalo 
pri resevanju financiranja splos
ne porabe. 

Vzporedno z na.rascanjem bru
to produkta je narascalo tudi gi
banje zalog. Le zaloge gotovih 
proizvodov so narascale hitreje z 
indeksom 162. Ze samo ta. poda
tek nam pove, da velika kon
junktura, ki je bila zadnji dve le
ti, upada. Trzisce se umirja in 
napori za plasma bodo vedno 
vecji. 

Ker je cedalje teze prodajati 
blago iz zalog gotovih izdelkov in 
so roki placil cedalje daljsi, je 
moe pricakovati, da' bo gospo
darstvo manj likvidno. 

N elikvidnost pa lahko pripelje 
do najrazlicnejsih tezav. Zato 
morajo strokovne sluzbe podjetij 
storiti vse, da bo teh zapletov ne 
bi prislo. T . Kebe 

Slovenija in 
dolgoroeni razvoj 

(Nadaljevanje s 1. strani) 

sociaUsti-cne va·rnosti in sprosce
IIl-i ustvarj.alnosti delovnih ljudi 
na vseh podrocjih gospodaT-skega 
in dru:Zbenega zivljenja, 

- najvecja mogoca rast go
spodarstva v stabilnih razmeroh 
g;ospodarjenja ob visoki IStopnji 
zaposlitve aktivnega 'Prebivals tva 
m razvojnih dejav.nikov, visoki 
produktivnosti dela in zivljenj
sk-ega standarda 1er v.kljuCi tev v 
mednarodno delitev dela. 

Do leta 1985 bomo dosegli 
okrog 3000 dolarjev dDl1Zbenega 
proizvoda na prebivalca; uposte
vajoc notr.am.jo kupno moe dinar
ja bo 'POpreeno letna stopnja rn
sti -druZ.benega proizvoda okoli 7 
do 80fo. 

Poglav-itna pri21adevanja v raz
v.oju gospodarstva hodo:· · 

- osnova gospodarskega raz
voja bo .se vedno ·l'l&st industrije, 
.zlasti predelovalne, •primerno raz
•porejene z nastavitvijo na nosil
ca gospodarske ·resti, vendar z 
v-eejo dinamiko intenzivkanja, 
razvijanja optima1nih kapacitet 
vsest!lanskega 'POVe2lovanja ter 
usmeriiev na znnanja trnisea, 

Kovinoplastika v Loin pri Starem trgu 

- pospeseni razvoj tercialnih 
dejavn;osti, zlasti -trgovine, trans
porta, servi•sn~h dejavnosti in se 
·posebej polnega izra:bljanja kom
parativ.nih iprednosti za !lazvoj 
domacega in tujega turizma. Tr
govina ne ·bo ·Sarno samostojni de-

javni·k gospodarskega sirjenja, 
tern vee tudi tpOvezovanja: naiie re
lativno drobne industrijske in 
agrarne S'trukture ter njene mo
dernizacije. G1ede na nase raz
mere in z za:vestnim usmerja
njem lahko dosleze tretjestopna 
dejavnost vecji delez v socialno
gospodarski strukturi kot v raz
vitih irrldustrijskih drzavah. 

- v tern obdob}u bomo m orali 
izpolniti vrzeli v infrastmkturi, 
zlasti, kar zadeva energetiko in 
cestno-<prometoo ·omre2j e. 

Z zgraditvij.o infra·strukture 
moramo ustvariti ueinkovitejso 
povezavo slovenskega narodnost
nega prostora in boljse pogoje za 
razvoj indusbrije, tretjestopne in 
drugih dejavnosti ter urbanizaci
je. 

Dosezeni bodo celov1tejsi od
.nosi -med materialnim •in nema
terialnim podrocjem druibene 
reprodukcije. Z njihovim sodelo
vanjem bo zagotovljena dru1;be
na produktivnost dela, ki oprede
ljuje obseg in strukturo dru1;be
ne nadstavbe. 

Financiranje dol.gomenega raz
voja bo temeljilo: 

- :na povecanju druzbenega 
proizvoda, 

- na spremembah v str>Ukturi 
deHtve dmzbenega proizvoda, 

- na vecjem dele2u dohodkov 
prebivalshna v kolektiviJ!i. in in
vesticijski pora:bi <in 

- na veejem uvozu tujega ka
pitala. 

POGOJI IN SMERI SOCIALNO 
EKONOMSKEGA RAZVOJA 

Glede na demografska gi;banja 
bo mora1o stevilo prebivalstva 
narasti do leta 1985 m1 1,930,000, 
do leta 2000 pa na okoli 2,265.000. 
Poprecna stopnj-a Zil-'POSlovanja bo 
v naslednjih 15 letih predvidoma 
2,5 °/o aktivnega prebivalstva let
no. 

Pri taki usmeritvi moromo ra
cunati s potrebo po priblizno 150 
ti·ooc novih nekmetijskih delov
nih mestih (v 30 letih 220.000 de
lovnih mest). 

V naslednjih 15 letih se bo ak
ti.vno prebivalstvo v zasebnem 
kmetijstvu =anjsalo na nekaj 
manj kot 100.000 oseb, ki bodo 
iskale zaposlitev zunaj kmetij
stva. Delez kmeekega ~ebival
stva v skupnem prebivalstvu bo 
okrog 15%. 

Uvajanj-e nove tehnologije in 
·tehnike in sploh ucinkovitost 
druzbeno-ekonomskega razvoja 
-spreminja in zmanjsuje pomen in 
v1ogo klaS'ienih proizvodnih de
javni:kov in postaja odvisno pred
vsem od izobrazevanja in stro
•kovno usposobljenega prebival
stva. Dolg·orocni pr-ogram izobra
zevanja homo mora.U zasnovati 
na naslednjih ·izhodiSeih: 

- zagotoviti mladim visjo ra
ven splosne -osnovne izobrazbe, 

- zagotoviti materialnein dru
ge pogoje za razsiritev vseh vrst 
vzg.ojno-varnostnih dejoavnikov, 

- cim bolj zmanjsa-ti osip v os
novnem oolstvu, 

- zajeti v posebne sole vse 
otroke z dusevnimi ·in telesnimi 
motnjami, 

- omogociti solanje na drugi 
stopnji vsem, ki so sposobni in se 
zelijo izobrazevarti, 

- bistveoo pavecati stevilo di
·plomantov na visji hin visok:ih 
solah, 

- razviti sirok i:n .ueinkovit si
stem dopolni1nega izobrazevanja, 

- premagati ovire materialne
ga pomena z u·strezno politiko 
stilpendiranja in zagotavljanjem 
drugih pogojev solanja. 

Osnovni pouk naj .bi ·se pravi
loma tpricel ze pri sestih letih, pri 
tern pa je treba raeunati na do
loceno pr1pravljalno dobo za so
lanje, rtako da bi lahko premak
nili mejo visokosolskega studija 
in vstopanje na .c;ielo na eloveska 
najplodnejsa leta. 

Omogociti bi bilo treba, da bi 
gLmnazije in srednje strokovne 
sole zajele ·Okrog 70 ~/o mladine 
od 15. do 19. leta •starosti. Kva1i
tetni r.azvoj gospodar.stva in 
druzbe terja, da ·bo v i-sje i n vi
soko solstvo zajelo 20 ~/o mladine 
med 19. in 24. letom. 

ZIVLJENJSKA RAVEN 

Sklaldno narascanje osebne in 
kolektiWle porabe .in postopno 
zmanjsevanje razlik z razvitimi 
evropskimi dezelami bo mogoee 

BRESTOV OBZORNIK 

doseci ob visoki produktivnosti 
dela, ucinkovitosti investicij in 
racionalni splosni porabi. Ob tern 
se z vso ostrino zastavlja ypra
sanje 0 najbolj ugodnih odnosih 
v delitvi dru.Zbenega proizvoda. 
Pricakuj emo, da bo lahko ·ob 3000 
dolaTjih druibenega proizvoda 
na prebivalca znasal -popreeni do
hodek na prebivalca okrog 1700 
dolarjev po sedanji kupni moci 
dina·rja. 

KOLEKTIVNA PORABA 

Delez .neto izdatlrov kolektivne 
in splosne porabe SR Sloveni
je v druzbenem proizvodu je 
okoli 20 Ofo, kar komaj zadovolji
vo pokriva potrebe dru2lbenih 
dejavnosti nematerialnega ob
mocja. z visoko .stopnjo :rasti 
druzbenega proizvoda v nasled
njem dolgorocnem obdobju .bo 
vee m0Znosti za boljs e zadovolje
vanje potreb na tern podr·ocju. 

Zato bo potrebno: 
- zgraditi osnovne cestne ma

gistrale in moderniz-irati vse ce
·ste drug.ega in tretjega reda : 
zgraditi nove ceste ;istega ti'Pa, s 
katerimi bomo najbolj racional
no povecali, v nekaterih primerih 
pa sploh ·odprli relativno zaprta 
podrocja, 

- modernizira,ti in elektrifici
rati zeleznisko omrezje, 

- razsiriti in modernizirati 
PTT omrezja, 

- investicijsko poseCi v vodno 
gospodarstv.o, 

- graditi nove energetske vi
re: topJ.avodno omrezje, hidTo
elektrarne lin termoelektrar.ne. 

Vse te -in se nekatere druge na
loge pomenijo za Slovenijo izred
no finaneno breme, vendar pa 
hk!rati pogoj, brez katerega za
misljeni r azvoj ni uresnicljiv. 

REGIONALNI RAZVOJ 
IN URBANIZACIJA 

V zadnjih 25 letih povojnega 
obdobja smo tpr.ica velikim spre
membam v regionalnem ·in urba
nisti:cnem :razvoju. To je bilo ob
dobje obseine industrializacije, 
predvsem opuscanja lrnletijstva. 
Opuscanje kmetijskih poklkev 
pa .ni ena:komerno zaje1o vse Slo
venije, temvec predvsem tilste 
njene predele, ki jih je pokri:vala 
teznostna moe mestnih in in
dustrijskih osredisc. 

AKUMULIRANO BOGASTVO 
IN AKUMULACIJSKA SPO
SOBNOST GOSPODARSTVA 

Bistvena p1at gospodarske ra
sti so vecja sredstva za raz&irje
no reprodukcijo. Del druzbenega 
proi-zvoda za ·skupne .i:nvesticije 
je bil v povojnem obdobju rela
tivno v.iJsok. Ne samo zaradi 'PO
treb po hitri graditvi material
ne osnove, -tern vee tudi zaradi ne
ZJadov.oljive ucinkov-itosti vlag.anj. 
Gi!balna .preu<:evanja navajajo na 
sklep, da bo moral biti v ~ihod
njem d 'olgoroenem obdobju delez 
skupnih investi.cij v druzbenem 
proizvodu okrog 25 do 27 Ofo. Ta
ka bi poveoali s-edanjo relativno 
udelezbo investidj v dnuibenem 
proizvodu, odosegli ·pa bi vee kot 
trikrat vecji absolutni obseg. V 
zadnjih letih smo dajali za inve
sticije okoli 220 dolarjev na pre
bivalca, v letu 1985 pa bi vlagali 
okoli 750 dola'l'jev .na prebivalca. 

INFRASTRUKTURNI 
SISTEM 

Ze prve ugotovitve pri delu za 
osnutek so pokazale, da sedanje 
stopnje infrastrukture .r.a•zvitosti 
Slovenije om-ejuj.ejo g<_>spodarstvo 
na pribliZn.o sedanji obseg. Ocit
no je, da je mogoee v daljsem ob
dobju zagotoviti trajni in din.a
mi·cni gospodars~i razvoj le z od
locno -razsir-itvijo sedanje infra
strukture. 

Poglavitna znaciJ;nost nasega 
regionalnega razvoja je 'l'elativno 
gosto, toda tehnieno siabo komu
nikacijsko ·omrezje ter mnogo
sredisoni sistem uqobaiilskih nase
lij, skopo odmerjeni ta:ktivni go
spodarski prostor in dakaj vel:i:ko 
nihanje gospodarskega in so
cialnega napredka v posamezmih 
podroe}ih. 

Taka je Slove.nija postala de
zela maj•hnih naoselij. Le 37 °/o 
prebi valstva ziv-i v mestih. 

(Konec na 3. strani) 
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Dobro obiskani 
sejmi in razstave 

TrgQVska podjetja neprestano 
isl!:ejo m>Ve oblike reklame, da bi 
pove<Sala prodajo. Posebno letos 
so predvsem ver!:ja podjetja or
ganizirala ali ipa nameravajo or
ganiz-irati stevilne razstave pohi
stva. Te razstave so v manjsih 
krajih, kjer ni trgovin s pohl
stvom, pa tudi v vel:jih sredisl:ih 
kot so Ljubljana, Maribor, Za
greb in dru.gih. Da bi takSne ak
eije cimbolje uspele, obicajno 
prodajajo blago s ·popustom od 5 
do 10 9/o, .razlil!:no za razlicne iz
delke. Talro uspejo prodati vecje 
kolil!:ine pohistva. 

Tudi na§e !pOdjetje je ze sode
lovaJ..o na nekaterih razstavah 
predvsem v pomembnejsih sredi
scih. Pred kratkim so zaprli raz
stavo in ipoodajn pohi§tvo na Ble
du, ki jo je organiziralo brgov
s'ko •podjetje Mul.'ka z Lese. Raz
stava je blla odprta od 30. aprila 
.pa do 17. maja 1970 pod naslovom 
Zlati kljuc. Na tej razstavi so bi
ll zastopani izdelki predvsem 
treh najpomembnejsih slovenskih 
proizvajalcev pohistva: Mebla, 
Marlesa in Bresta. Vsa tri podje
t ja so r.arzstavljala izdelke, ki so 
dobill lani na razli~nih sejmih 
stevilna priznanja in nagrade. Vsi 
ti izdelki so ze v proda.ji, 

Razstavo v Festivalni dvorani 
si je ogledalo mnogo domacih in 
tujih turistov, ki so obi·skali Bled 
za prvomajske .praznike. Pred
stavniki Murke so nam povedali, 
da so na sejmun prodaH ipreeej 
pohistva. 

Pod<>bna razstava je te dni tu
di v Mariboru. Na njej sodeluje
jo vsa tri omenjena podjetja. 
Razstavo in prodajo pohistva je 
organiziralo trgovsko podjetje 
Jeklotehna - Merkur iz Marl
bora. 

V nal!:rtu je se vel!: takih akeij. 
Med naj.pomembnejsimi lah'ko 

omenimo razstavo evetja v Ma
riboru, ki se zacne v juniju. Na 
t€j razstavi bo razstavljala po
slovalniea SJ..ovt:nijlales iz Marl
bora. Prav tako bo v Kopru v 
zacetku junija veltika razstava 
pohiStva, na ka·teri bo sodelovalo 
tudi nase podjetje. 

Od razstav, posebno pa Ustih 
v turisticnih srediScih, lahko pri
cakujemo ugodne rezultate, saj 
bodo te razstave obiskali stevilni 
turisti, ki bodo na dopustu v teh 
mestih. T. Zele 

SLOVENIJA IN 
DOLGOROCNI RAZVOJ 

(Nadaljevanje z 2. strani) 

V !prihodnjem petnajstletnem 
obdobju bomo .pospeSili rast ur
banisticnih naselij. Pricakujemo, 
da bo ·stopnja urbaniziranosti na
rasla od sedanjih 37 Ofo na 45 do 
50 °/o. Urbanisticna taktika se 
bo opill'ala na raeionalno gospo
darjenje z gradbenimi zemljisci, 
na elasticne, urbanisticne in po
droene nacrte, na industrlaliza
eijo iprojektive gradbeniStva in 
gradbene obrti ter na stanovanj
sko in komunalno politiko, ki bo 
nastajala bolj iz ekonomskih o:i
nosov. 

To je le skromen izvlecek iz 
eelotnega materiala o druzbeno 
ekonomskem razvoju Slovenije. 
Napisal sem le tisto, za kar sem 
menil, da je najvaznejse in za 
kar se ljudje najbolj zanimajo. 

V prihodnji Stevilki pa bo go
vor o razvojnih smereh g<>spo-
darstva. T. Kebe 

Oskrba surovin v zastoiu 
Nenormalne snezne ra=ere v 

letosnjem mareu so marsik:ateri 
delovni organizaeiji povzrocile 
preeej!i.njo skodo. Najvec tezav 
je vreme povzrol!:ilo gozdnim go
spodarskiim organizaeijam, kjer 
je proizvodnja v zaostanku za vee 
kot dva meseea. 

Ta razvoj so bolj ali manj ob
cutila vsa lesno industrijska pod
jetja v Sloveniji in bliznji Hr
vatski. Le malo zagarskih obra
tov je obratovalo nemoteno. V 
mnogih primerih je bilo treba za
radi onemogocene dobave suro
vin za dolocen cas prenehati z 
delom. Do tega je prislo -celo v 
podjetjih, kjer je gozdarstvo 
zdruZeno z industrijo, kjer je 
oskrba zagarskih obratov vseka
kor lazja. 

Tudi v nasem podjetju smo bi
li zaradi omenjenih vremenskih 
razmer prvi.C v povojnih letih pn
siljeni preneha.ti z delom v zagal-

nici Stari trg za eel mesee dni, 
kljub temu, da smo imeli dokaj 
zadovoljive prehodne zaloge ko
nee preteklega leta. 

Izpad proizvodnje bomo po
skuSali nadomestiti. Seveda bo to 
izvedljivo le, ce bodo gozdarji iz
polnili nal!:rt sel!:nje 'i·n dobave, 
ka.r sieer zabrjujejo. Ob koneu 
aprila je zagalnica v Sta.rem tr.gu 
znov.a pritela obrat<>vati z nor
malnim tempom. Vendar je za
radi k.asndtve v secnji pril!:ako
vati vecje spremembe v strukturi 
proizvodnje. Posek'bukovine nam
rec predvidevamo v jesenskem 
casu, kar je l!:isto drugace od do
sedanje prakse. Zato bo glavnina 
napadlega bukoveg.a. zag an ega le
sa od jesenske secnje upora-bna 
sele v prihodnjem letu. Letos pa 

bomo morali pov~cati nakup za
ganega lesa, l!:e hoceino zagotovi
ti pravoeasno oskrbo naSih pre-
delovalnih obra.tov. A. Hiti 
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Del nasega. pobiStva., ki je bilo razstavljeno v Mariboru 

Obisk zveznih poslancev 
Brez znanosti si na•predka ne

k~ druilbe ni mogoce zamisljati. 
Nedvomno so uspehi, ki jih je 
dosegla na5a druZba v novejsi 
zgodovini, plod znanstvenega de
la na razlicnih podrocjih. Kljub 
temu dostikrat sliSimo negatiWla 
mnenja, ces da gospodaTSke Or
ganizaoije nimajo moznosti, da bi 
se pri resevanju najrazlicnejsih 
teiav obrnile po porno!!: na znan
stvene ustanove, ker pac le-te ne 
gredo v korak z razvojem v sve
tu. Vsi vemo, da daje nasa druz
ba preeejsnja sred·s tva za znan
stveno delo. Sestavljaj·o kratko
rocne in dolgorol!:ne nacrte 0 raz
voju znanosti. Proul!:ujejo nacine 
in oblike, kako organizirati znan-

NOV 

stveno delo, da bi ga cimbolj pri
blizali gospodarstvu. 

Zato je zvezna skupscina orga
nizirala skupine posl-aneev kul
turno-prosvetnega zbora, da b i 
prisle v neposreden stik z delov
nimi in raziskovalnim!i. organiza
eijami, da bi spoznale razmere v 
njih in ugotovUe, kak5ni so po
gledi ljudi na raziskovamo de
javnost pri nas. Tako je skupina 
poslaneev, ki jo je vodil pred
sednik kultunno-prosvetnega zbo
ra zvezne sk-upsCine dr. Avgustin 
Lah, pred kratkim obiskala tudi 
Brest. 

V razgovorih, pri katerih je so
deloval tudi glavni direkbor tov. 
Joze Lesar, so poslaneem izrazili 

osnovna ·stalisca Bresta do te 
problematrke. Prevsem je goste 
zanimalo, kako gledamo na te
meljne in .prilagojevalne metode 
raziskovalnega dela. Poslanei so 
seznanili z .glavnimi znacil!nostmi 
Bresta in OI'ganizaeijo razvojnega 
dela. Med drugim so si ogledali 
tehnolosko- prod.zvodne zmoglji
vosti v TP Cerknica ter DISPO 
sistem, pa vodenje in fino plani
ranje proizvodnje. 

Rel!:i moram, da oo bili gosti 
nadvse zadovolj.ni z vsem, kar so 
v zelo kratkem casu uspeli vi
deti in slisati. Preprrcali so se, da 
Brest res sodi v vrh jugoslovan
ske lesne industrije. D. Mazij 

ZAKON 
o gospodarjenju z gozdovi? 

Gozdovi so za velik del prebi
valeev Cerkniske obcine od nek
daj predstavljali pomembno go
spodarsko dejavnost, obenem pa 
vazen vir dohodka. Ze sama goz
dna povrsina, ki znasa v nasi ob
cini 23.597 ha, nam pove, da so 
prebivalci tega notranjskega pod
roeja zelo vznemirjeni ob vseh 
posegih in ukrepih, ki se nana
sajo na gospodarjenje z gozdovi. 
Razu.mljivo je, da so ob takih pri
loznostih najbolj obl:utljivi last
niki gozdov, saj prav oni nepo
sredno cutijo dobre ali slabe po
slediee sistemskih sprememb ali 
pa pri gospodarjenju z gozdovi. 
Tudi za lesno industrijo ni vse
eno, kako se gospodari z gozdovi. 

Sistemska resitev iz leta 1965 
je postavila nove oblike . gospo
darjenja z gozdovi. Ta oblika pa 
je pri nas naletela ze takoj na 
zacetku na preeejsen o:ipor. Ta 
odpor se je iz leta v leto se stop
njeval. Vseskozi dob iv:l zelo moc
ne zahteve, da bi bilo treba se
danji zakon spremen:ti oziroma 
dopolniti. 

Se posebno ostro so to izrazili 
na razpravah na Rakeku, Loski 
dolini in Cerkniei leta 1963 za
sebni lastniki gozdov. Odnosi z 
gozdnim gospodarstvom so so 
moeno zaostrili. Tudi ob stevil
n ih razpravah na sejah obcinskc 
skupscine smo se soocili s temi 
vpra§anji. Poslanec gospodarske
ga zbora nase obl!:ine je o teh 
problemih razpravljal tudi na. se
jah gospodarskega zbora repub
li'ske skupsl!:ine, obenem pa izde
lal teze o prihodnji ureditvi go
spodarjenja z gozdovi, ki pa so 
bile v nekaterih krogih v tej fa-

zi dokaj hladno sprejete. Verjet
no lahko recemo, da so bile prav 
te razprave, teze in pa. tudi de
ja.nski problemi nekje tisti vzvod, 
ki je povzrocil, da je Izvrsni svet 
skupscine SRS in sama repub
liSka skupscina sklenila, da je 
potrebna 0 tern vprasanju siro
ka in javno organizirana razpra
va vseh zainteresiranih v Slove
nijih, se posebno pa zasebnih 
lastnikov gozdov, gozdnih stro
kovnjakov in lesne industrije. Na 
osnovi tez IS skupscine SRS se 

je maja 1960 formalno zacela si
roka javna razprava po vsej Slo
veniji. SZDL je poleg drugih 
druzbeno politicnih organizacij 
organi,zirala in vodila javno raz
pravo. 

Kako pr avilna je bila odlol!:i
tev, naj se o gospodarjenju z go
zdovi uvede javna razprava, naj
bolj kaie izredno veliko zanima
nje in zelo mnoZieno sodelovan je 
v njej, saj je samo v .nasi obcinl 
sodelovalo vee kot 81}0 zasebnih 

(Konee na 4. stx:ani) 

Spra.vilo lesa po vodi Cerkniskega. jezera 
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PROIZVOONJA V PRVIH STIRI=H MESECIH 
V zacetku leta smo sprejeli 

plan za leto 1970 z njim pa tudi 
plan proizvodnje, ki temeljl pred
vsem na ·sedanjih in predvide
nih kapacitetah, prodajnem pro
gramu, na predvidenih obratnih 
in investicijskih sredstvih, pa 
tudi na novih nacelih v vode
nju proizvodnje. 

Za letosnji proizvodni plan je 
znacilno povecanje proizvodnje 
od 121 milijonov v letu 1969 na 
184 milijonov v letu 1970 in pre
hod od :narocilniske proizvodnje 
na ·proizvodnjo po lastnem pro
gramu. 

S planom smo si zastavili izde
lavo zahtevnejsega pohistva dne
vnih sob in jedilnic, s tem pa se 
bo tudi v Tovarni pohistva Mar
tinjCI'k povecala proizvodnja ta
petniStva. S tako usmeritvijo se 
TP Martinj.ak s sedeZnimi gar
niturami v edno bolj vkljucuje v 
kompletacijo dnevnih sob in je
dilnic. Najbolj se bo povecala 
proizvodnja v pohistvenih kapa
citetah za 60 Ofo, medtern ko se 
bo proizvodnja primarnih izdel
kov povecala za 36 Ofo. To za ce
lotno _podjetje pomeni 53 Ofo vecjo 
proi,zvodnjo v primeri z :istim ob
dobjem lani. 

Pri planiranju proizvodnje pri
marnih izdelkov smo sledili na
celom poslovne politike. Da bi 
pospesili koncentracijo zagarske 
-proizvodnje v TLI Stari trg, bo
mo praizvodnjo v B2 Cerknica v 
drugi polovici leta ukinili. Hkrati 
bomo tudi v TLI Sta-ri trg po
vecali proizvodnjo na racun ko
operacijskega sodelovanja s TP 
Martinjak. 

Smisel planiranja proizvodnje 
je torej v tern, da nam omogoci 
usmerjanje p roizvodnje po na
celih poslovne politike, da nam 
omogoci analiticno spremljanje 
razvojnih tezenj v posameznih 
poslovnih enotah, kakor tudi iz
racun splo8ne rasti v razvoju po
slovnih enot in celotnega pod
jetja. 

IZPOLNITEV 
PROIZVODNEGA PLANA 

V stirimesecnem obdobju s mo 
v proizvodnji -dosegli 27 Ofo let
nega plana oziroma 89 Ofo akcij
skega plana tega obdobja. To je 
vsekakor prenizko doseganje 
proizvodnega plana, ce hocemo 
izpolniti zastavljene planske ob
veznosti v vrednosti 184.820 tisoc 
din, zlasti se, ker nam letna di
namika plana narekuje iz meseca 
v mesec vecjo proizvodnjo in ker 
je v TP Cerknica dopolnjen plan 
proizvodnje v vrednosti 8.800 ti
soc din. 

Najbolj smo se oddaljili zahtev
nem proizvodnem planu v mar
cu in aprilu in sicer pri proiz
vodnji primamih izdelkov v TLI 

Stari trg (pomanjkanje hlodovi
ne na zagalnici) in f.inalnih iz
delkih v TP Martinj ak in delno 
v TP Cerknica. 

Vzro'kov za to, da proizvodni 
plan ni bil doseZen, je vee: . 

1. Pomanjkanje repromateriala 
iz uvoza in surovin - hlodovi
ne na domacem trgu. 

2. Netocni nonnativi casa pri 
novih izdelkih (Patricia, Clav
dia), kar zelo oteZuje prav1lno 
planiranje delovne sile po posa
meznih oddelkih. 

3. Slabsa tehnoloska priprav
ljenost proizvodn je (za izdelke 
Patricia in omarice za sivalni 
pribor), s tern pa tudi pomanj
kljivosti v narocanju in nepra
vocasni dobavi materiala, vee po
rabljenega delovnega casa ter ne
usklajenost proizvodnje s sami
mi kapacitetami. 

4. Spremernbe asortimenta pro
izvodnje. 

Pogostne so tezave z nabavo 
repromateriala, ker je na trZ.iscu 
repromateriala konjuktura, kas
nitve rokov, reklamacije zaradi 
slabse kvalitete, pa tudi pomanj
kanje standardov materiala. Vse 
to zelo ot6Zuje delo nabavne sluz
be, povzroca pa tudi, da plan ni 
dosezen. 

Za nemoten potek proizvodne
ga procesa bodo torej pri nabavi 
nujne analize trZ.isca po dobavi
teljih, pa tudi po vrstah repro-

materiala. Analize morajo teme
ljiti i:J.a prej skrbno izdelanih nor
mativih oziroma standardih in 
specifikacijah materiala posamez
nih proizvodov, kar pa mora na
bavni sluzbi pravocasno zagoto
viti oddelek za tehnologijo. 

Zavedati se je treba, da je v 
razvitem trwem sistemu proiz
vodnja odvisna od tega pri na
bavi ·surovln oziroma repromate
rialov, pa tudi pri prodaji goto
vih izdelkov. 

Sprememba asortimenta vpliva 
tudi na spremembo kooperacij
ske~a sodelovanja med poslovni
mi e:notami. Do tega je prislo 
med poslovno enoto TP Marti
njak in TLI Stari trg. V TP Mar
tinjak je bila namrec v aprilu 
zaradi izdelave 1.105 kosov si
valnih omaric proizvodnja do
datno obremenjena, kar je imelo 
za posledico izpad proizvodnega 
asortimenta, dolocenega s p lanom, 
z druge strani pa se je prav ta
ka zmanjsala proizvodnja v de
lovni enoti stolarna v TLI Stari 
trg, ki je vezana na narocila TP 
Martinjak. 

Menimo, da je v letnem planu 
jasno zacrtana proizvodnja po 
poslovnih enotah, da smo koor
dinirali kooperacijo med poslov
nimi enotami, mi pa moramo do
sledno izpolnjevati zahteve pol
letnega plana. 

R. Zadravec 

Prva seja svetazakoordinacijo 
Svet za koordinacijo poslova

nja Industrije pohistva BREST 
Cerknica je imel prvo sejo 11. 
maja letos. 

Na seji so razpravljali o pred
logu za sistemabizacijo d elov.nih 
mest, o predlogu kadrovske za
sedbe SKS, o prog.ramu konkret
-nih akcij opo .sprejemu ~tatuta ·in 
se 0 drugih nalogah. 

Na seji je bila imenovana .tudi 
·komisija za organizacijo in vred
notenje dela. V komisijo so ime
novani: F11anc Levee - predsed
ni·k in clam: J anez Kocj ancic, 
Mirko Kocevar, Vlado Potocnik, 
Ttone PiSek, Janez Praprotnik, 
Franc Mele in Franc Braniselj. 

Imenovan je ·bil novi uredniSki 
odbor Brestovega obzornika: Da
·nilo Mlinar za mednika, za clan€ 
pa: VojJm Harmel, Du5an Tro
Sti'ukelj, Miha Sepec, Zdravko 
tovsek, DubraV'ka Paiic, Franc 
Za:bukovec, Franc Muiec, B:ranko 
Milek, V.i:nko Mahne, Janez Lav
rencic <in J oze Klancar. 

Za strokovne tajnike •svetov in 
loomisij je svet za koordinadjo v 

smislu statutarnih dolocil imeno
val: 

.la strokovnega tajnika sveta za 
tehnolog,ij.o, •proizvodnjo in tdi
sce - namestni:ka glavnega di
rektorja, 

strokovni llajnik sveta za kadre 
je direktor sektorja za kadre, 

sveta za ekonomiko in finance, 
direktorja sektorja za ekonomiko 
in finance. 

Za tajnika sveta za koordinaci
jo poslovanja je imenowm direk
tor splosnega sektorja. Tajnik 
komisije za organizacijo in vred
notenje dela je referent za na
grajevanje. 

Strokovni tajnik uredniilkega 
odbora B'restovega obzornika pa 
je referent za infurmacije. 

Upamo, da je dolocilo o shro
kovnih tajnikih dobra zamisel in 
da bodo le-ti v veliko pomoc or
ganom in pomoZnim organom 
upravljanja ter -da bodo strokov
no in objektivno -dajali v reseva
nje vprasa:nja, ki so v njihovi 
pristojnosti.. J. Klancar 

Proizvodna dvorana za pripravo furnirja v TP Cerknica 
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Skladisce gotovih izdelkov TP Cerknica v gradnji 

NOV ZAKON 
o gospodarjenju z gozdovi 

(Nadaljevanje s 3. strani) 
lastnikov gozdov in drugih zain
teresiranih obcanov. Povsod tam, 
kjer sestanki niso bili primerno 
sklicani, da bi omogocili cim vec
jo udelezbo prizadetih, so taksne 
s-labosti kritizirali ali pa terjali 
dopolnilno oziroma ustrezno or
ganiziranje razprav. 

Razprave so bile zelo ostre, 
konkretne in v glavnem napred
ne, usrnerjene v to, da se sta.nje 
v gozdarstvu spremeni na boljse. 
Iz kopice predlogov in stalisc naj 
omenimo le nekatere, ki pa so 
tudi sicer prevladovali: 

- Sedanji zakon je treba spre
meniti oziroma dopolniti. 

- V sedanji ureditvi gospodar
jenja z gozdovi obcina ni imela 
dovolj mo2nosti, da se aktivno 
uveljavi v gozdnem gospodarje
n ju. Zlasti je za obcino vazno po
slovanje v obeh gozdnih ob-ratih, 
kjer bi ob upostevanju obcinskih 
interesov lahko bolj kot doslej 
uveljavila svoje druzbeno eko
nomske interese. 

- Strokovna sluzba naj se 
zmanjsa na razumno mejo; lahko 
je tudi skupna (ker je cenejsa) 
v okviru obrata a li Gozdnega go
spodarstva. 

- Samouprava zasebnih last
nikov gozdov je zelo okrnjena, 
saj sodelujejo v glavnem le pri 
potrjevanju gozdno-gosopdarskih 
nacrtov in za•kljucnih racunov. 
Dokaj enotni predlogi so biU za 
loeitev samoupravnih organov, 
predvsem na ravni obratov. Od
locanju naj bi bili bolj enako
pravni z ostalimi delavci gozdnih 
obratov. 

- Samouprava naj bi bila za 
:z.aseb:ne l astnike gozda vsebinsko 
bolj bogata: odlocali naj bi o 
sprejemu letnih operativnih, pro
izvodnih in fi-nancnih nacrtov za 
zasebne gozdove, o izvajanju 
gozdne proizvodnje, 0 nacinu tro
senja bioloske amortizacije, o 
prodaji proizvodov, o gozdno
gojitvenih delih in gozdnih ko
munikacijah, o nadomestilu za 
stroske, ki jih imajo gozdne go
spodarske organizacije pri go
spodarjenju z zasebnimi gozdovi, 
o razporeditvi in delitvi ustvar
jenih sredstev, odlocali pa naj bi 
tudi o drugih vprasanjih, med 
drugim o organizaciji enote in 
potrebni zasedbi st-rokovnih kad
rov. 

- Gozdni obrati naj dobijo 
veejo samostojnost. 

- Bioloska amortizacija naj se 
izdvaja iz poslovnih sredstev, 
njihova uporaba pa mora biti 
strogo namenska. 

- V prometu z lesom naj ne 
bo monopolnega pol<>Zaja gozd
nih ·gospodarstev. 

- Gozdove oziroma gmajne 
ne!roanjih vaskih skupnosti naj 
se dodelijo krajev. skupnostim. 

To so .le glavni predlogi z na
sega terena, ki so bili posredova
ni republiski konferenci SZDL 
in republiSki skupscini. 

11. maja je bil v Cerknici se
stanek poslancev republiskega in 
gospodarskega zbora republiSke 
in zvezne skupscine, predsedni
kov obcinskih skupscin in pred-

sednikov obcinske konference 
SZDL Idrije, Logatca, Vrhnike in 
Cerknice. Na sestanku sta sode
lovala tudi clan IS skupsci.ne 
SRS inZ. Milovan Zidar in clan 
RK .SZDL Franc Simoncic. Na
drobneje sta bila seznanjena o 
nasih predlogih in razmerah v 
gozdarstvu in kmetijstvu na tern 
podrocju Notranjske. Na tern se
stanku je bilo poudarjeno, da go
spodarjenja z gozdovi ne bomo 
resevali z resolucijami ali pripo
rocili, kot je bil predlog IS skup
scine S"RS, ampak, da moramo 
preiti na spremembo oziroma do
polnitev r epubliskega zakona o 
gospodarjenju z gozdovi. Na tern 
sestanku je bilo tudi ugotovlje
no, da so predlogi IS, kako naj 
se gospodari z gozdovi, v bistvu 
zelo podobni nasim predlogom ali 
bolje receno, da so predlogi IS 
odraz tudi nasih predlogov in 
stalisc. 

15. maja pa je o prihodnji u
reditvi gospodarjenja z gozdovi 
razpravljala republiSka skupsci
na - republiski in gospodarski 
zbor. Razprava poslancev, v ka
teri sta sodelovala tudi nasa po
slanca, v republiskem zboru tov. 
Joze Telic in gospodai'skem 
zboru tov. JoZe Lesar, je poka
zala, da je ureditev gospodarje
nja z gozdovi izrednega gospo
darskega in politicnega pomena. 
Poslanci so z vecino glasov skle
nili, da mora IS skupstine SRS 
pripraviti osnutek novega zakona 
o gosopdarjenju z zasebnimi in 
druzbenimi gozdovi. 

T. K-rasevec 

PREDLOG 
SINDIKATA 
V JAVNI 
RAZPRAVI 

Koordinacijski odbor sindikata 
Industrije poh.iStva BREST v 
Cerknici je centralnemu delav
skemu svetu podjetja predlagal, 
naj spremeni lestvico .nagrad za 
jubilante podjetja, ki je bila spre
jeta na 191. seji centralnega 
upravnega odbora Bresta 12. ok
tobra 1967. leta. Predlagal je na
slednjo lestvico: 

10 let delovne dobe 1000 din, 
15 let delovne dobe 1500 din, 
20 let delovne do be 2000 din, 
25 let delovne dope 2500 din. 

Centralni delavski svet podje-
tja je o predlogu koordinacijske
ga odbora ,sindikata Bresta raz
pravljal na 154.redni seji 20. apri
la in skleriil, da daje ta pred
log v javno razpravo. 0 predlogu 
bo dokoncno odlocal delavski svet 
podjetja na prvi pr'ihodnji seji. 

S. Bogovcic 
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Kako napreduje uvajanje 
avtomatske obdelave podatkov 

V zvezi z obdelavo podatkov na 
r acunalniku so v februarju in 
marcu izdelali nacrt zo. uvajanje 
obdelave do instalacije sistema. 
Kot je znano, je predvidena in
stalacija •sistema za obdelavo po
datkov od 15. pa do konca no
vembra .. 

Nacrt za pripravo obdelave po
datkov do instalacije obsega na
slednja podrocja: 
1. materialno posl ovan je, 
2. poslovanje s polizdelki, 
3. poslovanje z gotovimi izdelki, 
4. fakturiranje s saldakonti kup

cev, 
5. likvidacija prislih racunov s 

saldakonti dobaviteljev, 
6. priprava osnovne dokumenta

cije za obracun osebnih dohod
kov, 

7. p r iprava osnovne dokumen ta
cije za planiranje in ob racun 
proizvodnje. 
Glede n a gornji vrstni red je 

bil v marcu odobren trimeseeni 
za uvajanje AOP. Nacrt pa naj 
b i bil uresnicen do konca junija 
Doslej je od trimesecnega plana 
opravljeno ze naslednje: 
1. postavljeni so: 

a) stavek mater iala, polizdel
kov, izdelkov in drobnega 
inventarja, 

b) stavek kupcev, 
c) stavek dobaviteljev, 
d) -stavek osnovnih sredstev in 

stavek narocil kupcev indo
baviteljev. 

V teh stavkih so doloceni vrst
ni red, dolZina in oblika polj, ka
mor se bodo zapornnili p odatki. 
Naj navedem, da je v stavku o 
materialih kar 77 razlicnih polj, 
med katerimi so tudi ta'ka polja 
kot so: stroski skladiscenja v Ofo, 
fiksni stro5ki narol':ila, minimalna 
zaloga, varnostna kolicina na p e
riodo, cas skladiScenja itd. 

V juniju bo sestavljen nacrt 
nalog za naslednje tri m esece. 

V ta nacrt bodo po vsej verjet
nosti prisla naslednja podrol':ja: 

- vodenje saldakontov kupcev, 
,..- likvidacija doslih racunov 

z vodenjem saldakontov dobavi
teljev, 

- osnova obracuna osebnih 
dohodkov, 

- postavitev koncepta za ob
racun proizvodnje, 

- izdelava delovnih navodil 
za luknjanje, interpretiranje, roc
no zajemanje podatkov itd., 

- programiranje itd. 
Po nacrtu se bodo prav kmalu 

pricela tudi gradbena dela, pa 
tudi instalacije klima naprave za 
prostore AOP, ovira pri zacetku 
gradbenih in ostalih del v stari 
upravni zgradbi (v tej stavbi bo 

ins taliran racunalnik), je prese
litev delavske restavracije v no
ve prostore in preselitev delav
cev, ki delajo v omenjeni stavbi. 
Vsa dela morajo biti koneana 
najkasneje do 15. novembra le
tos, ker bodo takrat prisli vsi 
stroji. Ze v juliju in septembru 
pa pricakujemo prve pripravljal
ne stroje (luknjace, verificir<ko in 
sortirko), 'k i bodo zacasno insta
lirani drugje. Ti stroji bodo ta- ' 
k oj po instalaciji zaceli obrato
vati. 

Ce bomo vse naloge, ki jih za
hteva program, tudi v prihodnje 
izoplnjevali tako kot doslej in ce 
bo med sluzbami in AOP se na
prej dobro sodelovanje, smo lah
ko prepricani, da bo start z ob
delavo podatkov na racunalniku 
uspesen. .J. Otonicar 

Kam in zakaj so namenjena 
sredstva skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij 

Skupne rezerve gospodarskih 
organiza.cij so druzbena. sredstva. 
gospoda.rstva. in jib je mogoce 
upora.blja.ti sa.mo za. potrebe go
spoda.rsk.ih orga.niza.cij. z obcin
skimi skupnimi rezerva.mi gospo
dari upra.vni odbor, ki ga imenu
je obcinska skupscina.. 

Obcinske skupne rezerve go
spodarskih organizacij se upo
rablja.jo: 
- za izpla.Cilo minimalnih oseb

nih dohodkov, 
- za kritje izgub v celoti ali de

lorna ter za sanacijo gospo
darsk.ih organizacij, 

- za. pospeseva.nje deja.vnosti 
gospodarsk.ih organizacij, 

Za pospesevanje deja.vnosti go
spoda.rsk.ih organiza.cij se upo
rabljajo skupne rezerve gospo
darskih organiza.cij: 

izdatkov, razlika. 738.273,11 din pa 
je sta.nje na racun sklada skup
nih rezerv. Ciani Upravnega od
bora sklada so nato sprejeli fi
nancni nacrt sklada za leto 1970. 
Po financnern nacrtu bo letos 
skupno 831.621,71 din sredstev. 
Upravni odbor je narnenil za kre
dite 814.000,00 din sredstev. 

Potem, ko je temeljito pregle
dal prosnje in gospodarske ela
borate ter ugotovil realnost in 
srnotrnost nalozb, je Upravni od
bor odbril posojilo podjetju ·Ga
ber v Starern trgu v znesku 
300.000 din, Kovinoservisu na 
Uncu v visini 250.000 din in Ko
rnunalno stanova.njskernu podjet
ju v Cerknici 264.000 din. Orne-
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Delo pri gradnji prodajnih in poslovnih prostorov Bresta 

njena posojila so odobrili za po
spesevanje dejavnosti gospodar
skih organizacij pod pogoji, da 
bodo dosegle tiste gospodarske 
ucinke, ki so doloceni v predlo
zenih elaboratih. Gaber iz Stare
ga trga in Kovinoservis z Unca 
bosta vrnila posojilo v petih le
tih z osern odstotnirni obresti, Ko
munalno stanovanjsko podjetje v 
Cerknici, ki je dobilo posojilo za 

nabavo buldozer ja, pa v 12 Ietih 
s tri odstotno obrestno rnero. 

Upravni odbor sklada bo na 
prihodnji seji razpravljal o puro
cilu pooblascene banke 0 poslo
vanju in izpolnjevanju pogodbe
nih obveznosti tistih gospodar
sk.ih organizacij, ki so dobila po
sojila iz sklada skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij cerknis-
ke obcine. J. Hren 

2. Zajetih je ze nekaj podatkov 
za omenjene stavke. Med njimi 
so najvainejsi podatki o mate
rialih, polizdelkih, izdelkih in 
drobnem inventarju. Ti podatki 
so steviJ.ka materiala, naziv, di
menzije, skladiSce, konto, karak
terni kljuc, merska enota, enota 
baze in datum zajetja. Vsi ti po
datki so ze obdelani na sistem v 
podjetju EMO v Celju. Izhodna 
lista obsega vee kot 8.000 mate
rialov, polizelkov in drobnega 
inventarja, ki so v nasih skla
discih. 

- ce je mogoce z nalozba.rni teh 
sredstev doseci vecji izvoz, 

- ce gre za. nalozbe, ki pospe8u
jejo proizvodno sodelova.nje 
gospodarskih orga.niza.cij do
rna in v tujini, 

Z ambulanto smo zadovoljni 
3. Izdelani so: osn ovni diagra

mi z vhodnimi in izh odnimi do
kumenti, sistemom vrst kartic za 
naslednja podrocja: vodenje sta
nja, gibanj in vrednostnega za
sledovanja za materiale, polizdel
ke in drobni inventar; za pod
rocje narocanja materialov, pod
rocje obdelave narocil kupcev in 
podrocje fakturiranja do salda
kontov kupcev. Vsa ta podroeja 
bodo kmalu izdelana do take 
stopnje, da b o mol': pril':eti s p ro
gramiranjem. 

4. Izdelani so diagrami, doku
menti izhodne liste, sistem vrst 
kartic za zajemanje -sprememb 
materiala polizdelkov in izdel
kov. Za podrocje stavka materi
ala je izdelan tudi postopek, ka
ko naj b i se zajemale vse spre
membe pred obdelavo na sistemu. 

5. Zaceli smo ze zajemati se
stavnice za Tovarno pohistva 
Cerknica po sitemu m odular:nega 
IBM programa BOMP. Ko bodo 
zajete vse sestavnice za TP Cerk
nica, se bo zajemanje nadalje
valo za TP Martinjak. Podatki, 
ki jih bomo zajeli v sestavnicah, 
bodo sluZili za razne preglede o 
izdelkih, polizdelkih in materi
alih. Po grobih predvidevanjih bo 
v obeh poslovnih enotah okrog 
15.000 sestavnic. 

Naloge, ki jih je tr eba resiti do 
•konca junija, so se: 

- defi.nicija izhodnih list se
stavnic, 

- zacetek zajemanja spre
memb sestavnic, 

- zacetek programiranja za 
podrocja: vodenje stanja in gi
banj materialov skladisc, naro
canja, obdelavo narocil kupcev in 
fa'kturiranj a, 

- zacetek zajemanja spre
memb o m aterialih, polizdelkih, 
izdelkih in drobnem inventarju. 

- ce gre za. na.lozbe za. poveca
nje gospoda.rsk.ih dejavnosti, 
ki so posebnega. gospoda.rske
ga. pornena, 

- ce je v drugih primerih z na
lozbami rnogoce hitro doseci 
ugodne gospodarske ucinke. 

Krediti za. pospesevanje gospo
darskih orga.niza.cij se delijo po 
splosnih bancnih pogojih in rne
rilih. 

Upravni odbor sklada skupnih 
rezerv gospodarsk.ih organizacij 
skupscine obcine Cerknica je na 
svoji zadnji seji najprej pregle
dal, koliko so gospodarske orga
nizacije prispevale v sklad skup
nih rezerv od ustanovitve sklada 
leta 1962 do 1970. leta ter koliko 
je bilo izdatkov. Skupaj je imel 
sklad v tern obdobju 2,139.257,38 
din dohodkov in 1,400.984,27 din 

»Z ambulanto smo zadovoljni«, 
so dejali delavci, s katerimi sem 
zacel pogovor o delu obratne am
bulante. 

Ze !ani je bila med Notranj
skim 2ldravstveni·m domom na 
Vrhniki in n asim podjetjem pod
pisana pogodba o organizaciji 
ambulante. 

z obratno ambulanto smo ze
leli izboljsati zdravstveno varstvo 
varstvo zaposlenih, preventivno 
in kurativno. Z lastno ambulan
to pa zelimo tudi cimbolj popol
no povecevati zdravje in delovne 
sposobnosti vseh delavcev v pod
jetju. Poleg nacrtnega zdravlje
nja zaposlenih morajo v ambu
lanti izdelovati medicinske ana
lize trenutnega stanja, zlasti se, 
kar zadeva profesiona.lna obole
nja in nesrece pri delu. Ambu-

Medicinska sestra nudi pornoc poskodovancu 

lantni zdravnik lahko tudi pred
laga za posameznega delavca po
stopek za priznanje invalidnosti. 

Ko sem v razgovoru z nekate
r imi delavci pojasnjeval naloge 
obratne ambulante, sem obenem 
zelel sli.Sati njihovo rnnenje o 
delu ambulante. Pogovarjal sem 
se le s tistimi delavci, ki so ze 0-
b iskova.li ambulanto ozir oma is
kali zdravnisko pomoc. 

Vecina delavcev je zadovoljnih 
s tern, da je n ase podjetje orga
niziralo lastno ambulanto, saj bo 
tako izboljsano zdravljenje zapo
slenih. Zato bo tudi manj izo
stankov z dela in seveda manj 
izgubljenih ur. Zdravnik bo zdra
vil sam o nas in t ako bo zara.di 
dolocenega stevila klientov p o
zna! zdravstveno stan je sleh erne
ga delavca. 

V zdravstvenem domu smo 
morali ca'kati cele ure, najvec
krat je minilo dopoldne, da smo 
prisli na vrsto, pa tudi, ce je bila 
potrebna manjsa zdravnikova po
moc. Sedaj, ko imamo lastno am
bulanto, lahko hitro opravimo pri 

zdravni1ku in nadaljujemo z de
lorn, ne da bi izkoristili bolniski 
staleZ oziroma osernurno odsot
nost. Zelo v redu bi tudi bilo, 
ce bi se v nasi ambulanti zdravili 
tudi druzinski clani, saj se s tern, 
ko moramo z otroci k zdravniku, 
dosti zamudimo. 

Nekateri delavci i z I I. strojne 
so se pr itozevali, da jim ambu
lantni zdravnik ne da dovolj bol
·niSkega staleZa. Zlasti ena izmed 
delavk je prizadevno dokazovala, 
kako malo staleZa da zdravnik. 
To dokazovanje je utemeljevala 
z lastnim primerom, ko je imela 
v aprilu gripo in je morala, da je 
gripo popolnoma prebolela, upo
rabiti redni letni dopust. Nekaj 
podobnih pritozb je bilo slisati 
od nekaterih delavcev. 

Prepustimo dolocanje zdrav
niS'kega staleza zdravniku kot 
strokovnjaku. Ce povzamemo raz
govor z delavci, ugotovimo, da je 
obratna ambulanta s stalisca 
21dravstvenega varstva zelo ko
ristna. 

J . Klancar 

PRAVNIK ODGOVAR]A 
VPRASANJE: Na delo sem bil delo, to je s potekom dolocene 

sprejet za dolocen cas ~delovno dobe ali z nastopom dolocene 
razm·erje za dolocen cas). Na de- okolisOi.ne. v primeru, iki ga na
lovnem mestu sem nadomescal vajate, je postalo delovno mesto, 
delavca, ki je b il odsoten zaradi 
bolezrlli.. Ali se moje delo zaradi ~j~r delate, prosto in ga bo pod-
invalidske upokojitve tega de- ~etJe m oraJ:o v sklad~ z dolocbo 
lavca avtoma'ticno spremeni v _ .. elena 19 TZDR zasesb po rednem 
deloVl1o raz;merje za nedolocen postopku (ob}ava, prijava kandi
cas? datov, odloCitev pristojnega or

ODGOVOR: Ne! V primeru, ki 
g.a omenjate, vam delovno raz
merje preneha t ako, ·kot je do
loceno v odlocbi o sprejemu na 

gana). Pri tern imate enake moz
nos.ti kot ·ostali -prijavljeni kan
didati, ki d.z;polnjuj~jo zahteve de-
lovnega mesta. Z. Zabukovec 

-- -· -----
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Novi polnojarmenik Bochud SA Bulle v Tovarni lesnih izdelkov Stari 
trg poizkusno obratuje 

BRESTOV OBZORHIK 

Siodikati o dolgoroCnih ciljih in 
nalogah svoje organizacije 

Sindikat je dal v javno razpra
vo dokument, s kater.im bi :radi 
dosegli enotnost v do1g·orocn ih 
ciljih organizacije sloveruslcih sin
dikatov. 

Obcinski sindikalni svet je or
ganizi:ral posebno razsirjeno ple
n arno sejo, n a kateri so razprav
ljali o politicnih ciljih slovenskih 
sindikatov. Poleg clanov obcin
skega sindikalnega sveta so na 
seji sodelovali se predsedniki in 
tajntki osnovnih organizacij. Na 
seji je bil t udi tajnik republiSke
ga sveta ZS Slovenije tovaris Jo
:Ge Marolt. 

Sindikat se s svojo politicno 
vlogo vkljucuje v program Zve
ze komunistov in Socialisticne 
zveze, poleg t ega sirokega d:ruz
benega pom ena pa si zadaja se 
nekatere posebne naloge in funk
cije, ki so sindikalni organizaciji 
najbolj bli'zu. Sindikat vedno iz
haja .iz polozaja delavca. To so 
tudi na omenjeni seji znova po
udarili. Ta polozaj in interese pa 
povezujemo v d olgor.ocnem smi
slu. 

V osnutku programa o politic
nih ciljih slovenskih sindikatov 
ni pravzaprav nicesar novega, saj 
ne g.re za drugacno v·logo sindi
kata. Poudariti hocemo le tisto 
vlogo nase organizacije in iz.po
polniti, ce hocemo postati ucin
koviti. Povecati moramo vpldv 
najnaprednejsih hotenj nasih de
lavcev na celotni druzbeni raz
voj. Sindikati mcramo biti de-

javnik integracij in usklajanja 
najrazlicnejsih interesov delov
nih !judi. 

Za dolgorocne cilje sindikata 
velja poudariti zlast i .naslednje: 

1. Ustvariti je treba moznosti 
za nenehno rast materialnega in 
kulturnega standarda delov.nih 
!judi. 

2. Razvijati je treba demok.ra
ticne, samoupravne in humane 
o::lnose med ljudmi, saj so le-ti 
pogoj za osvobajanje cloveka. 

3. Trajno je treba uveljavljati 
socialnoo varnost delovnega clo
veka, kar mu razbremenjuje ne
gotovost o njegovem obstoju in 
mu omogoca, da se vedno bolj 
posveca ustvarjalnemu d elu. 

To je dolgorocni cilj socializ
ma. Kratkorocne cilje pa je mo
goce prav tako dosegati le s pro
gramiranimi akcijami, s opomoc
jo ze ustaljene samoupravne pra
kse. Pro~rami in politiooi dlji 
organizacij nam ·slu:lijo prav ta
ko kot nacrti in poslovna ·politi
ka v delovni organizaciji za sred
stvo v doseganju ciljev, ki jih 
zelimo doseCi. 

Cimbolj poglobljeno razmiS
ljamo o druzbenih, samoupravnih 
in gospodarskih tokovih, vedno 
bolj spoznavamo, da nam moci 
in sposobnosti za obvladovanje 
druzbenega in gospodarskega raz
voja pohajaj-o. Ce smo spoznali to 
resnico in ce ho6emo vzdrzati 
tempo gospodarskega in druzbe
nega razvoja, potem moramo po
svetiti vee casa in sredstev za 
usposabljanje in izobrazevanje 
!judi. Sposobnost in znanje je 
prav gotlovo osnovni ka<pital za 
doseganje zastavljenih ciljev. 

Ko si s skupn imi mocmi priza
devamo za cim bolj gospodarno 
poslovanje, za najboljso izrabo 
proizvajalnih sredstev, ki naj jih 
cimprej zopet nadomestijo nova, 
modernejsa, si moramo v sindi
katu in delovnih ovganizacijah 
prizadevati tudi za obnavljanje, 
vzddevanje in p ridobivan je sve
ze telesne in umske moci vseh 
nasih delovnih ljudi. 

Delovni clovek dobiva v proiz
v·odnem vazvoju vedno bolj od
govorno funkcijo. Od njega v de
lovnem casu zahtevamo vedno 

PODELITEV PRIZNANJ OF 
LETOS JE DOBILO PRIZNANJAOSVOBODILNE FRONTE SEDEM OBCANOV NASE OBCINE. SOCI
ALISTICNA ZVEZA BO POSLEJ PODELJEVALA TA PRIZNANJA VSAKO LETO 

organizacije Socialisticne zveze, 
delovne in druge organizacije, sa
moupravne skupno9ti in obcani. 

Na sveeani seji Izvrsnega od
bora obcinske konference Socia
listiene zveze, predstavnikov 
druzbeno~politic·nih .organizaoij, 
poslancev, v1dnlh revolucionar
jev, predstavnikov delovnih or
ganizacij in drrugih povabljencev, 
so 8. maja letos v odvorani Kul
turnega <lorna v Sta:rem trgu sve
cano podelili sedem plaket Osvo
bodilne fronte. 

ki imajQ s svojim delom na drui
beno-politicnem ·podrocju, v dru
stvih in krajevni samoupravi iz
redno pomembne zasluge za go
-spodarski in dru:lbeni razvoj na
se obcine. 

Na sveeanosti v Starem trgu je 
sodeloval tudi pevski zbor Svo
bode v Losk i dolini, ki je s svo
jim petjem prispeval, da je po
delitev m in.Ha v svecanem vzdus
ju. 

Formatni obrez furniranih elementov 

To priznanje so dobild: SLAV
KO BERGLEZ in JOZE AVSEC 
in Starega t rga za d elo v druz
beno-politicnih organizacijah, 
TONE GORNIK z Rakeka za de
lo pri razvoju turizma, TONE 
PIRC za delo v Zvezi borcev, 
NADA POLAK z Rakeka za de-
1o v drtiZbeno-politicnih organi
zacijah, ANDREJ SILC iz Zerov
nice za delo v kmetijstvu in ga
silstvu in FRANC TAVZELJ iz 
CeDknke za delo v dru:lbeno-po
liticnih organizacijah. 

P redsednik obcinske konferen
ce Socialisbicne zveze TONE 
KRASEVEC je v priloznostnem 
nagovoru govoril o delu in po
menu Socialisticne zveze kotna
slednice Osvobodilne fronte. Po
udaril je pomen dela aktivistov, 

ObCinsk a konferenca Sociali
stiC)ne zveze bo v prihodnje po
deljevala vsako leto ob 27. aprilu, 
dnevu Osvobodilne fronte, po pet 
priznanj OF, prihodnje leto, ko 
bomo praznovali 30-letnico usta
novitve OF, pa spet sedem pla
ket. 

Priznan je OF podeljujejo posa
meznikom, ·druzbeno-politi.Cnim in 
drugim orga'Ilizacijam za poseb
ne dru:lbeno-politicne, znanstve
ne in organizacijske dosezke pri 
razvijanju in krepitvi sociali-stic
nih samoupravnih dru:lbenih od
nosov. 

Dosezke .posameznikov in orga
nizacij ocenjuje ter jih predlaga 
v koncno odloci tev Izvrsnemu 
odboru obCinske konference So
cialisticne zveze ·posebna zirij a za 
podeljevanje ·priznanj OF. Ta ii
r ija objavi vsako leto v septem 
bru razpis za !priznanja OF. 
Predlog za podelitev priznanj OF 
lahko dajo krajevne in obcinske 

Nagrajenci OF po svecani podelitvi priznanj 

Znano je, da je nedavno tega 
dobil r epublisko priznanje OF tu
di poslanec republiskega zbora 
skupscine Slovenije J oze T elic. 

F. Sterle 

Znanstveno-tehnicni razvoj po
vzroca h itre spremembe na vseh 
druzbenih podrocjih. Odkar si 
prizadevamo ohraniti in nadalje
vati druibeno in gospodarsko~re
formo, se posledice te dinamike 
kazejo cedalje izraziteje. 

Druga konlerenca 
organizaciie ZK 

Osrednja tooka odnevnega reda 
obcinske kionference ZK je bila 
analiza razvoja in obnavlja.nja 
Zveze komunistov v cerkniski 
obCini. Iz zbranih podatkov je vi
deti, da je obCinska organizacija 
ZK nasla pot v razvitih demo
kraticn ih in samoupr avljalskih 
odnosih in se povsem prilagaja 
druZbeno-ekonomskim odnosom 
v sedanjem casu uresnicevanja 
druzbene in gos.podar-ske refor
me. Reorganizacije Zveze komu
nistov n e sm emo gledati samo v 
organizacijskih in metodoloskih 
spremembah , ki so bile v zad
njem casu, da bi idejno in poli
ticno vplivale na odelovan je Zve
ze komundstov, ampak tudi, kar 
zadeva struktu:ro clanstva in vod
stev Zveze komunilstov. 

Vse premalo je bilo storjeneg;a, 
da b i v organizadjo ·pritegnili vse 
tiste !judi, ki so alktivno vklju
ceni v nas sam oupravni sistem 
ter v druge dru:lbeno politicne 
organizacije in drustva. Zlasti 
premalo pa je v Zvezi komuni
stov m ladih ljuodi iz proizvodnje. 
Vzroke za to je treba iskati v ne
delavnosti vodstev posameznih 
09novnih <>rganizacij in v nazad
njaskem gledanju nekaterih ko
munistov na mla do generacijo, 
ces, da ni izkusena, da ni se ni-

cesar pokazal.a ·in da se vede dru
gace kot starejsi lromunisti. Tako 
gledanje pa je zmotno, saj je tre
b a v novo na•stajajoce dru:lbeno 
ekonomske odnose v:nesti sodob
n ejsa gledanja in dejanja. Mladi 
ljudje pa so polni idej, saj so si 
pridobili .potrebno izobrazbo in 
bogate ~usnje od s tarejsih. 

Druzbeni napredek je mogoce 
pricalrovati na o snov·i znanja in 
idejne usmeritve ter p ravocasne
ga Qdpravljanja napak. To pa je 
naloga vseh nas, se zlasti pa mla
de generacije, ki se vkljucuje v 
sedanje delo in prevzema nase 
odgovornost za prihodnji boj. Na 
konferenci so tudi ugotavljali, da 
je v vrstah komuni.stov tudi ne
kaj takih clan ov, ki ne spostuje
jo statuta.rnih dolocil, veckrat pa 
celo odstopajo od idejne linije in 
vloge Zveze komunistov. Takih 
clan'OV •ne potrebuje nobena or
ganizacija, se n ajmanj pa Zveza 
k.omunistov. Naopaka, ki jo za
gresi Clan Zveze komunistov, je 
hitro vidna, xato morajo biti k o
munisti se totik!o doslednejsi pri 
svojem delu. V Zvezi komunistov 
tudi ni mesta za •tiste, ki hocejo 
vsiljevati svojo voljo in menijo, 
da se j·ih stalisca vecine ne ticejo. 
Opozoribi moramo tudi na tiste, 
ki zavirajo razvoj samoupravlja-

vee, zato se primern o tej inten
zivnosti skrajsuje ·tudi delovni 
cas in veca cas odmora. v sLndi
katih .razm isljamo, <Ia bi napra
vili nekaj vee tudi na tern pod
roeju, da bi se delQvni clovek 
cimbolje :poCu til tudi v prostem 
casu in kako bi rek.reativno naj
vec .pridob il. Tudi delovne orga
nizacije si morajo prizadevati za 
zadovoljevanje delavoev v pro
stem casu in vlagati del sredstev 
namensko tudi za rekreacijo, prav 
tako kot vlagajo sredstva za 
amortizacijQ proizvajalnih sred
stev. 

Le bezno sem nakazal nekaj 
misli o delu in vlogi sindikat a, o 
cemer so govorili na seji ObSS in 
so nadrobneje opisa-ne tudi v pro
gr.amu sindakata. Osnovno vodi
lo in funkcija nam bo tuodi v pri
hodnje r aozvoj samoupravljanja v 
delovnih orga:nizacijah tn samo
uprav.nih odnosov v dru:lbeni 
skupnosti. J. P akiz 

nja, se dogova:rjajo med stirimi 
ocmi, ki zagovarjajo privUegije, 
osebne zveze, so za nagrajevanje 
b rez doslednega upostevanja ob
jektivnih me:ril pri vrednotenju 
dela in zavracajo nacelo demo
kraticnega centralizma. Organi
zacija ZK mora postati prozna. V 
n jej n aj se zdruzuje le tisto, kar 
je napredno, zato je treba odpre
ti vrata mladim. Ta odprtost pa 
mora biti trajn a, da ne bo spet 
samo kampanjskih akcij. 

Konferenca je sprejela tudi 
prograr.n dela vseh vodstvenih 
organov Zveze komunistov in ko
misij za letos. -Iz teh program ov 
pa je razvidna vloga in na1oga 
vsakega clana Zveze komunistov. 

F . Tavzelj 

t 
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BRESTOV OBZORNIK 

v tovarni pohistva Cerknica 
ie novi organi upravliania 

Dne 28. aprila letos je bila v 
Tovarni pohistva seja novega de
lavskega sveta. 

Za .predsednika delavskega 
sveta je bil izvoljen -tov. Ivan Hri
bar tehnolog montaze, za njego
veg'a namestnika pa Alojz Mra
mor, ·instruktor ekionomske eno
te .masivna proga. 

Delavslci svet je izvolil tudi po
slovni .svet: predsednik Miro Ko
cevar, clani pa: Alojz Kebe, . Ana 
ZupanCic, J·oze Albreh.t, Milena 
Tusar ·in Franc Dragolic. 
Izvoljene so ·bile tudi stalne k<J
misije: 

Komisija za varnost pri delu 
in pozamo vamost; Cla·ni te ko
m~sije oo: Tone Urbas, PoldeKos 
in Joze Braniselj. 

Komisija za sodalna in kadrov
ska V·prasanja. V to komisijo so 
izvoljeni: Valentin Subi-c, Franc 
Mlakar in Ivan Lovse. 

Mandatna komisija: J<>Ze Ke
be Joze Gruden in Ana Za<kraj-
sek. 

Komisija za analiticno oceno 
delovnih mest: Al<Jjz Otonicar, 
Al-ojz Pir-man in J-oze Kebe. 

Za clana upravnega odbora 
menze je bila imenovana Nada 
Kebe. 

Za delo komisij je treba izde
lati poseben iposlovnik. Poleg te
ga je .predsednik upravnega oct
bora iporocal o dosedanjem delu 
.orgamw upravljanja. V poroeilu 
je povedal, da je tovarna v pre
tekli ma•111datni dobi dosegla veli
ke uspehe. Plan .proizvdnje je bil 
presezen, dokoncana je bila re
konstrukcija, standard clanov ko-

lektiva je .narastel, mocno je na
rasla tudi a>kumulacija, dohodek 
je veeji, •lrot je bil dol'Ocen s pia
nom, pr-oduktivnost, ekonomic
nost in -rentabi1nost so se v tern 
casu zelo povecale. 

Na tej seji je novidelavski svet 
sprejel ·plan .proizvodnje za dru
go tromesecje 1970. leta, ki znasa 
vrednostno .kar 24 milij·onov din. 
Delavski svet je ugotovil, da so 
dejanske moi.:no:sti, da bo plan iz
.polnjen, seveda ob se vecjem an
gaZi'l"anju vseh strokovnih sluzb. 

Tudi poslovni svet je 9. maja ze 
imel svojo prvo sejo. Najprej je 
razpravljal o nalogah lin .pristoj
nostih iposlovnega ISveta, ·ki ISO 
naeelno navedene v statutu. 

Izvoljene so bile tu.di tri stal
ne komisije: 

Komisija za ugotavljanje mate
rialne skode, lci jo sestavljajo: 
Andrej Hrblan, Joze Mulec in Jo
ze Klancar. 

Komi-sija za izrekanje ukrepov. 
V to komisijo so imenovani: An
drej Mekina, Joze Gruden in Jo
ze Kos, za l!lamestni•ka pa Marija 
Grbec, Alojz Mramor in Franc 
Zevnik. 

V komisijo za ocenjevanje de
fektnih elementov pa so imeno
vani : Ma>ks Umek, Ivan Tekavec 
in Andrej Hrblan. 

Poslovni svet je razpravljal tu
di o porocilu o izpolnjevanju pla
na v aprilu in hkrati sprejel lan
sirni plan za maj 1970, ki znasa 
vrednostno 8 m1l:ijonov d1n. 

J. Klanca r 

EKONOMSKA SOLA 
OSNOVNE FUNKCIJE 

V PODJETJU 

Podjetje ima lahko za predmet 
poslovanja proizvodnjo dobrin, 
dajanje uslug ali posredovanje v 
blagovnem prometu. Da bi svojo 
dejavnost cim ·bolj opravilo, i
majo osnovne skupine funkcije, 
ki m orajo -delovati v vecjih, pa 
tudi v manjsih podjetjih. 

Te fuiikcije so : nabava, proiz
vodnja, prodaja, financiranje in 
sk!!b o kadru. 

Nabava: 
Naloga nabave je, da na pod

lagi razpolozljivih financnih 
sredstev in proizvodnih potreb 
nabavlja surovine, material, u
sluge tujih •partnerjev, opremo, 
instalacijski material, za vzdrle
vanje in drugo. 

Pri tern je osnovno nacelo 
pravocasnost in cenenost nabave. 
Ce nabava nakupi cenejsi mate
rial, potem bo podjetje ustvari
lo vee dobicka in bo sposobnej
se od ostalih podjetij, ki nudijo 
na trgu enake proizvode. Nabav
na sluzba mora ob prevzemu 
pregledovati kvaliteto in kolicino 
nabavljenega blaga samostojno, 
ali pa to opravijo lahko skladis
cniki, ·ki prevzemajo blago, ga 
skla-diScijo in ga dajejo po po
trebah v proizvodni proces. 

Proizvodnja mora proizvajati 
dolocene izdelke kvalitetno in cim 
ceneje. Da bi to dosegli, so po
tr~bni naslednji procesi: obliko
vanje, priprava dela in proizvod
nja. 

- Oblikovanje zajema nacrte, 
modele in prototipe, tehnicne 
predracune in vsa ostala dela, ki 
omogocajo izdelavo novega iz
del'ka. Kontrola izdelave je sprot
na. Ta del proizvodnega procesa 
je izredno vazen v pogojih trlne
ga gospodarstva, ker podjetja z 
boljso kreativno in modno pri
lagoditvijo izdelka potrebam do
segajo za dolocen cas pose-ben do
bicek. 

- Priprava dela mora pravo
casno oskrbeti delavca z materi
ali, orodjem in strojnimi ka.paci
tetami, dolocati mora proizvodne 
kolicine in cas izdelave ter po
polno razbiti tehnoloske postopke. 
Potrebno je zagotoviti nemoteno 
delovanje vseh delovnih operacij 
tehnoloskega postopka, da ne pr i
de do zastojev, ki bistveno po-

draZijo proizvodnjo in zniiujejo 
dobicek. 

Izdelava 
Vsako delovno mesto je dobilo 

opis dela, ki ga je potrebno v do
locenem casu opraviti. Med izde
lavo je treba opravljati kontrolo 
(delno, statisticno, neposredno), ki 
ima nalogo, odkriti napacne iz
delke, pa tudi odkriti vzroke nji
hovih napak in jih odpraviti v 
·kasnejsem proizvodnem procesu. 

Proda ja 
Koncni cilj p roizvajalca je pro

daja izdelanih dobrin po cim u
godnej.Sih cenah. S prodajo pri
dobiva podjetje denarna sredstva, 
potrebna za reprodukcijo. 

Naloge prodaje so: analiza 
trzisca (ugotovitev najboljsih 
kupcev in proizvodov), or ganiza
cija prodaje (vzpostavitev zveze 
s kupci, priprava pogodb, prejem 
narocil in vzdrzevanje odnosov 
s kupci) in prevoz blaga od to
varne do kupca (zagotovitev kva
litetnega prevoza). K vzpostavitvi 
in vzdrievanju odnosov s kupci 
stejemo tudi resevanje reklama
cij, ki j ih je treba takoj in 'kva
litetno resiti. Prodaja pokaze 
proizvodnji, kje se pojavljajo na
i)ake, ta pa je -dolzna kasneje te 
napake odpraviti, ce se pojavlja
jo v proizvodnem procesu. 

F.inanciranje zajema vse delo, 
ki omogoca dotok sredstev, pia
eLla kupcem, n ajemanje kreditov, 
vracanje kreditov, izplacilo vseh 
vrst izdatkov in osebnih doho'd
kov, evidentiranje in shranjeva
nje denarja, k-ontrolo in ev1denco 
poslovanja, plana financnih po
treb in podobno. Vsa ta dela o
pravljajo gospodarsko financne 
sluzbe v podjetjih. 

(Se nadaljuje) 
B. Misic 

BRESTOV OBZORNIK - GLA
SILO KOLEKTIVA BREST CER
KNICA - Glavni in odgovorni 
urednik Danilo Mlinar - Urejuje 
uredniski odbor: Stefan Bogovcic, 
Vojko Harmel, F ranc Hvala. To
ne Kebe, Joze Klancar, Danilo 
Mlinar, lvo Stefan, Valentin Su
bic, Franc Tavzelj, Dusan Tro
tovsek in Magda Urbane - Tiska 

Zelezniska t iskarna Ljubjlana 

Avtomaticna telefonska centrala 
opra"Viti pravoca\Sno. Sedaj je teh 
tezav konec. Nabavil!i so elektric
ni frankirni strojcek znamke Po
stalia, ki zm'Ore v eni mLnuti od
tisniti znak podjetja ·in ostale po-
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datke, •ki j ih zahteva posta, lila 
200 pisemslcih ovojnic. 

V bLiZ.nji prihodnosti bo or.ga
nizacija sprejemanja in woeeva
nja postnih posiljk, raznlih obve
stil in podobnega gradiva, ki se
daj tece ;po -starem in ne vedno 
uCin·kovitem nacinu, Se izboljsala. 

Po dolgoletnih obljubah je 
Cerk.nica naposled le dobila av
tomaticno telefonsko centralo. Vsi 
telefonsk.i narocniki na obmocju 
Cerknice imajo sedaj mo~nost za 
direktno povezavo z vsemi kraji, 
ki imajo avtomaticne telefonske 
centrale. Za kraje, k i take <:en
trale se nimaj.o, j.im posreduje 
zveze tranzibna ljubljanska cen
trala. Podrocje Ra>keka, Starega 
trga in Nove vasi, ki se nima av
tomaticne povezave, pa bo do na
daljnjega vezano za posredovanje 
telefonskih zvez s pomocjo cen
trale v Cer.lmici. Telefonistka "in
terne telefun ske centrale na B'l"e
stu je povedala, da so zveze zelo 
dobre in da ima sedaj vel~ko 

ma.nj dela. Se vedno pa so teila
ve za hitre meze z Zagrebom. 

Kako organizirati delavcem oddih 

In se ena novost je na Brestu. 
Leta in leta ·so bile vsakdanje 
sitnosti z lepljenjem znamk na 
posme posiljke. Pogosto je bilo 
precej vroce :k.r'J'i, ker telefonist 
ka ni vedno zmogla tega dela 

Delavce, zlasti tiste, ki delajo v 
neposrednd .proizvodnji, za-n:ima, 
ka~ko bo letos z njihova rekrea
cijo. 

Zato b i se mora.Ia slui:ba na 
Skupnih strokovnih sluZibah za
vzeti d.n za~eti z organizacij•o od
diha v .primernih letoviScih. 

Pos!ovne enote naj ta•koj, ce se 
niso, ugotovijo, kje in kdaj ze
lij<> delarvci 'prebiti svoj letni do
pust. Na pod•lagi teh ugotovLtev 
pa je treba Tezervirati prebivali
sca i.lll penzione. Res je sedaj ze 
nekoliko .pomo, vendar bo mo
goce najti se -dovolj prostora v 
razlionih poOi.tniSkih d om'Ovih. 

76. clen nasega statuta jasno 
doloca, da za organiziran odmor 

i.n oddih skrbi svet za kadre. T-o 
pa je napisano samo v s·tatutu, v 
kadrov.skd sluilbi pa ni nikogar, 
ki obi skrbel, da bi to doloCilo v 
statutu tudii iz,polnjevaK Ko •so 
preSlt:udirali n-ovo organizacijo 
sluzb, bi morali upostevati tudi 
skrb za delavce, sker tudi 'V tern 
primeru velja misel, da papir 
prenese vse. Ni dovolj samo go
Y.OI'i:ti o vsestranslci skrbi za ka
dre, lepo je, da je tudi v praksi 
tako. 

Kljub vsemu smo v tovarni po
hiStva ·s 'IJOSebno a.nketo ugoto
vili, kam ·in kdaj zelijo delavci na 
pocitnice. 

J . Klancar 

Dve aktualnosti v sliki in besedi 

Takole je bilo preplavljeno P laninsko pol je ob cesti Unec- Planina v a.pr ilu in se v maju letos 

... 

Cerknisko jezero v vsej svoji ra.zseznosti ob pomla.dnem zelenju 

- ----------
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OB DNEVU ZMAGE 

PETINDVA"SET 
LET POZNE"E 

Vee kot tdsto prezivelih jet
nikov iz Jug.oslavije je sodelova
lo na veliki mednarodni kome
morativni sveeanosti 11. aprila !e
tas v nakdanjem nacisticnem ta
boriscu Buchenwaldu. Brest je 
omogocil potovanje tudi nasemu 
upokojencu Jozetu Debeljalru. 
Objavljamo zapis o zloglasnern 
taboriscu. o njegovih spominih iz 
taborisea in njegovem podoz·iv
ljamju ob obisku. 

GENIJI OLOVESTVA 
IN ZVERI CLOVES TV A 

V Weimarju, mestu v vzhod
nonemski pokrajini Thiiringen, se 
je rodil Johann Wolfgang Goe
the. Tam so v 18. in 19. stoletju 
ustvarjali velilti duhovi clove
stva Johann Sebastian Bach, 
Friedrich Schiller in Franz Liszt. 

Buchenwaldu. Weimar je tako 
simbol velicine cloveskega duha, 
Buchenwald pa podoba temnega 
prepada, v katerega lahko zgrmi 
podivjani clovek. 

V TABORISOU POOASNE 
SMRTI JE OSTALO 

56.000 LJUDI 

Za nemskimi antifasisti so pri
peljali avstrijske, nato so zaceli 
prihajati tarnsporti Poljakov in 
Oehov. Prignali so Francoze, Bel
gijce, Nizozemce, Nordijce in Ru
se, Jugoslovane, Madzare, Grke 
in druge. V Buchenwaldu je ta
ko trpelo 238.000 ljudi, 56.000 pa 
so jih ponwrili nacisticni krvniki. 

JEDEM DAS SEINE! 

» Vsakemu svoje«, je pisalo na 
vhodnih vratih, ko so nas trans-

mu se imam pravzaprav zahva-
liti, da sem prisel v nizozemski 
blok v cevljarsko delavnico. Na
Sa. organizacija je bila nevidna, 
pa vselej prisotna. Pogla.vitna je 
bila vo)ja, spodbujali smo se in 
hrabrili. Dajali so nam na.potke, 
kako ravnati. Nacisti nikoli niso 
mogli zatreti tajne organizacije 
taboriscnikov,« je pripovedoval 
Joze Debelja.k iz Koscakov pri 
.Zilcah. 

OB SPOMINU SE VZBUDI 
GROZA 

Iz dimnika krematorija je svi
gal plamen, ki je poziral trpine. 
Vcasih so nalagali trupla kar v 
skladovnica.h, da jib je bilo vi
deti cez ograjo. 

Esesovci so divjali. To niso bi
li )judje. Izzivljali so se v trpin
cenju in umorih. Kozo mrtvih 
jetnikov .so strojili in izdelova.li 
vse mogoce predmete - rocne 
torbice, ovitke za knjige, senc
nike, rokavice ... 

UJETNIKI SO SE OSVOBODILI 
SAMI 

Organizacija jetnikov, ki so jo 
zaceli in vodili komunisti, je pri
pravljala svoje ilegalne voja.Ske 
skupine, ki so se oborozevale z 
vsemi mogocimi orozji in orodji. 
11, aprila 1945, ko se je bliZa.la 
.~avezniska vojska, so udarili po 
esesovcih, ki .so v zadnjem tre
nutku mrzlicno unicevali doku
n.-mtacijo in poskuiiali skriti sle
di taboriSca.. Vojaska organizaci
ja taboriscnikov je bila dobro 
pripravljena. Imela je 91 kara-

BRESTOV OBZORNIK 

Clovestvu v spomin in opomin je Ulica narodov v taboriscu Buchen
wald 

bink, 150 na roko izdelanih no
zev in bajonetov, 20 samokresov 
in eno strojnico. Toda kaj je bi
lo to proti 3000 dobro oborozenim 
esesovcem. Skupine taboriscnikov 
so zavzele straza.rske stGlpe in 
pregnale osovrazene klavce. Dne 
13. a.prila so prisli zavezniki. Re
senih je bilo 21.000 jetnikov. 

STISNILO ME JE PRI SRCU, 
DA Bl LE NE OSTAL TAM 
Od prostranega taboriScnega 

nase)ja so ostali krematorij, 
vhodna vrata in nekatera poslop
ja. Barak ni vee. .Danes je tam 
vse lepo urejeno, spominski stol
pi ob Cesti narodov spominjajo 
in opominjajo. V temnih prosto-

rih nekdanjih kla.vnic me je stis
nilo pri srcu, da. bi le ne ostal. 
Zrelim mozem so tekle solze. Pre
hudo je bilo zame, moral sem se 
umakniti v avtobus. Se sedaj se 
sla.bo pocutim. Podozivljanje gro
ze je bilo prehudo za moja leta 
in moje zivce. 

Tako je koncal sivolasi Debe
ljak. Nisem vee mogel vrtati v 
n;iegov spomin z vprasanji. Tudi 
mene je stiskalo v grlu. 

Lepo se zahvaljujem kolektivu 
in sindikatu Bresta, ki sta mi 
omogocila potovanje. Vse lepo 
pozdravlja in zeli obilo delovnih 
uspehov. 

Po pripovedovanju zapisal 
F. Sterle 

Prvi ribolovni dnevi na Cerkniskem jezeru 

Spomenik internirancem, v oza.dju Weimar 

Tako kakor vsako leto, se je 
tudi Qb letosnjem prvem maju,. 
ko je odprta sezona odlova souk, 
zbralo na Cerkniskem jezeru kar 
prib1it:no trideset ribieev. Prvi ri
zanimiv, saj gre za prestiz, komu 
bolovni dam v sezoni je najbolj 
bo prvemu prijela scuka. Vsakdo 
se seveda primerno opremi z vse
mi ribHikimi prilpomocki, rned ka
terimi so bili letoonjega prvega 
lovnega dne najbolj zanimi.vi 
blenkarji, ki so si jih med lovo
pusborn ribi.Ci iZidelovaH kar sami. 
~eveda pa so bili med njimi tudi 
najmodernejsi rnodeli industrij
ske proizvodnje. 12lkusen pozna
valec ri.biskega pribora .bi dejal, 
da na tako siroko iZbirQ blenkaT
jev ne bo teZ!ko ujeti velikanske 
sauke. Toda, kot bi bilo zakleto, 
scuke niso 'hotele prijemati, le 
predsedni•k ribiske dnuzine j e 
imel ribisko sreco, da je ujel rne
trsko seuko, ogospodar ribiske 
druzine je uj.el eno polmetrsko, 
vsi ostali pa ni·cesar. Vsi so bili 
zacudeni nad tako slabimi prije
rni, saj je vsakdo izrned ·ribicev 
vide! najrnanj .po dve, pa tudi .po 
ipet seuk, ki ISO lenobno pripla
vale okakega pol metra do trn=ka. 
Najbolj nesrecen je bil novope
ceni ribic Tone, 1kateremu je pri
jela blenkar vee kot Stirikilo
gramska scuka. Brivlekel j.o je 
do co1na, tedaj pa se je obrnila, 
odtrgala laks z blenkarjem in od
plavala v globine Zadnjega kra
ja. Tudi naslednji ribolovni dne
vi v maju n iso bili kaj prida. 

Prav tam, nedalec od Weimarja, 
so ze leta 1937 nacisti internirali 
in obesali nemske komuniste. Ce
sti, po kateri so prisli iz Weimar
ja, pravijo danes Krvava cesta. 
Zgradili so jo jetniki. Menda ni 
nobena Hitlerjeva cesta terja.la 
toliko cloveskih zivljenj. Stotiso
ci so presli to pot kot klavna. zi
vina, da so hirali in umirali v 

port pripeljali jeseni leta 1943 v 
Buchenwald. Nismo slutili, v 
kaksno peklensko gnezdo smo 
prisli. Renici in Gonars sta me 
zdelala tako, da sem pri delu v 
kamnolomu s skrajnimi mukami 
prenaSa.l vse napore. Telo mi je 
oteklo, dobival sem udarce s pa
Iico. Resila me je orga.nizacija ta
boriScnikov. Se danes ne vern, ko-

K osarka 70 in Brest 
Svetovno .prvenstvo v kosal1k..i 

je za nami. Zlato medaljo smo 
tudi dobHi. Ni se oddahnil sarno 
trener nasih izbrancev Ranko 
2eravica, ampak tudi rni, Bre
stovci. 

Kosarke je bilo vee kot prevee, 
ves prej•snji teden nas je sprem
ljala, jezila, Z'nojila, pestila in ve
selila. Med tednorn finalnih dvo
bojev so vedeli vse o kusarki in 
so vedeli vse o. kosarki in napo
vedovaH zrnage ;in poraze tako 
suvereno kot ameriski trener Fi
sher. Najbolj poueeni so vedeli 
rpovedati, da smo z Amerikanci 
za nalase zrnagali in z Rusi na
lasc izgubili. 

Na tekmah v Ljubljani so bili 
poleg reklamnih panojev Bresta 
in domiselno izvedene razstave 
nasih nagradnih izdelkov za sree
ne izzrebance, tudi mnogi Bre
stovci. Nekateri so se za to pri
low.ost opremili s trobili, troblja
rni in sirenami; cudno; da ni pa
dlo komu na urn, da bi vzel se 
tromblon s seboj. In nasa bera? 
Uspel sem ocegistrirati le tole: 

Zlata rnedalja, ki seveda ne gre 
na Brest kot Zlati spoj, Zlata 
skrj.nja, Zla'i:i kljuc in Zlati ze
belj, dva dni bolniske zaradi pre
velike zivene napet0sti enega -od 
clanov kolektiva (njegov. krvni 
pritisk je ·bil se dan po tekmi 160), 
nekaj izsusenih in pojemajoCih 

grl, ena krepka buska in suhi 
zepi. 

Evropsk.i. hukej in svetovna ko
sarka sta v tern letu ~a nami, do 
prihodnjega svetovnega .prven
stva, ki bo jeseni spet v Hall Ti
voli, ko se bodo ipOmerili orodni 
teloavdci,bodite sportno .pozdrav-
ljeni! Kos 

Tudi ta neurejeni predel Cerknice s poskodovanim smerokazom ni v 
cast domacinGm 

Seuke nikakor niso hotele prije
mati, ceprav j<ih je bilo videti vee 
v tern letnern casu kot v PTejs
njih letih. Vsakdo izmed ribicev 
se tolazi s tern, da bo ze priSe! 
cas, ko bo voda nizja in toplejsa. 
Tedaj bodo pr.ijerni nedvomno 
boljsi in pogustejsi. Vsaj tako 
ka2:ejo izkusnje iz prejsnjih let. 
Ribolov je bil lie v<es mesec maj 
mog•oe samo s colnom, zato tudi 
se niso vsi ri.bici poskusili svoje 
sreee, <ker nimajo vsi eolnov. Ko 
bo mogoc ribolov tudi z brega, 

v 

Cigavi so 

bo ob jezeru vee ribicev, pa tudi 
ribe se bodo bolj zgos;f;ile, ker bo 
voda upadla in bo toplejsa. 

F. Tavzelj 

ALI VESTE? 

V splosni sluZ.bi so pr.oda.Ji kar 
91 vstopnic za svetovno .prven
stvo v kosarki, ceprav so bile po 
40 din. Vstopnice so kupili pred
vsem clani iz skupnih strokovnih 
sluzb. 

nasadi? 
Odkar so zgradili stanovanjske bloke pri Brestu in so ob njih 

zaceli urejati zelene povrsine, so se zlile v obsdno vrtno enoto. Po
doben prostor se utegne kmalu razviti tudi okrog avtobusne posta.je, 
obcine in spomenika, tretji del cerkniske lepote pa bi mogel nastati 
ob novi soli, ce bi solski vrt razsirili. To bi bilo potrebno, saj se tam 
zbira z obseZnega notranjskega poorocja mladina, ki bo morda prav 
v solskem vrtu nasla pobude za urejanje domacega vrta. 

Zdaj je na vrsti ureditev povrsine ob Cerkniscici. Novi most in 
licna kamnita struga bosta v novi zelenici dobila se lepsi videz, po
sebej pa se bodo te ureditve razveselili otroci, ki bodo dobili tam 
igrisce. Tako jim ne bo treba preckati prometne glavne ceste. Za koga 
vse to? Kdo naj za.gospodari v cerkniskih parkih? Ali clovek, ki spo
stuje koristi skupnosti, ali tisti, ki ni nicesar prispeval k velikim 
stroskom za urejanje in kasneje za vzddevanje, pa se obnaSa. kot da 
so rastline v nasadu za njegove potrebe in jih zato mirne vesti lomi, 
trga ali celo presaja na svoj vrt? 

To pisanje utegne koga razburiti. Morda bo kdo rekel, da. se ne 
splaca ogla.Sati kar v tisku, ce je bilo 20. maja izruvanih pred menzo 
vee belih tulipanov in pobalinsko zmeta.nih na trato pred upravo in 
da. ni treba zameriti nekomu, ki je pred blGkom z nozkom odrezal 
prvi cvet japonske okrasne cesnje. To sicer res ni ne vern kaksna 
skoda. Oe bi se to zgodilo v zasebnem vrtu, bi se mi zdelo manj gres
no, kot ce se je zgodilo v gredi, ki je dana v uzitek skupnosti. Skup
nost sicer se ne cuti tega vrta za svojega, je pa vesela cvetic in okras
nih rastlin. In kaj bi rekli o tistem, ki je za vratarnico izkopal in od
dnesel velik grm zlatocvetece forsitije, krasno rdeco grmicno vrtnico 
sorte Bonn in iz zelenice pri upravi drobnocveto rdeco vrtnico, ki je 
ta.m krasila Brestov vrt ze vrsto let? 

Ne smete misliti, da se kaj takega zgodi le v Cerknici. Tudi dru
god naletimo na take, ki uzivajo v grdobiji in so hladni do skupnih 
koristi. To so slabi Ijudje, ki so premalo vzgojeni ali pa so zaosta.li v 
svojem razvoju. Lahko pa smo veseli zlasti otrok. Ne zavpijem nad 
tistim, ki je poskocil po trati, ki dolbe jamico v stezo, ki preskakuje 
grmice. Da bi vedeli, koliko deklic in deckov mi je v Cerknici prislo 
pomagat pri urejanju, zalivat, privezovat. Oni so ponosni na nasade 
ob blokih in booo gotovo iz lastne pobude Gdvracali druge, da ne bo 
prislo do skode. Sele, ko bomo bolj spostovali nasade, bomo la.hko za
sadili tja se dragocenejse rastline. Vern, da so ti nasadi ze marsikoga 
nape)jali, da je obogatil svoj vrt. To je velik uspeh cerkniskih na
sadov. Po naravnih znamenitostih slavna, po pridnosti ljudi znana in 
po dragocenem Brestu dalee sloveca Cerknica utegne kmalu postati 
znana tudi po svoji urejenosti in svojih nasadih. Nasadi ne bodo le 
prijeten pozdrav vsem, ki pripotujejo v srce Notranjske, ampak tudi 
zgled za mnoge druge kraje. 

Vrtovi so pomembni za posameznika in za. skupnost, za staro in 
mla.do. Zato jim ostanimo zvesti, negujmo jih in varujmo! Oigavi so 
torej vrtovi? Nasi so, saj pripa.dajo nasi narodni kulturi in so ne
sporna pGtr eba nasih src. Tudi v Cerknici to vedo, zato je v zadnjem 
desetletju cedalje vee vrtov. Joze Kregar 


