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DruZbeni program
razvoja obcine Cerknica 1971·1975
Obcinska skup~cina je v oktob·
ru lani imenovala komisijo za

programiranje v nasi obcini. Ko·
misija je v razmeroma kratkem
CaSU izdelala studijo 0 stanju in
predlog programa razvoja gospodarskega in druibenega Zivljenja
v obcini. T.o je prvi tak doku·
ment v nasi obcini, ki obravnava
v konkretnosti posamezne dejavnosti in ki gotovo zanima vsakega obcana, predvsem pa clane na·
sega kolektiva. Tovaris JO:ZE
LESAR, ki je predsednik omenjene komisije, se je odzval zeljam
urednistva, da bomo v nasem
Brestovem obzorniku v nadaljevanjih objavljali najbolj znacilna
poglavja iz razvoja programa oh·
cine.
Urednistvo
V uvodu programa je zapisano:
Cilj tega srednjerocnega pro·
grama obcine Cerknica je prika·
zati dosezene rezultate, moznosti in predvidevanja prihodnjega
razvoja.
Dosedanji razvoj, se posebej
pa stanje po posameznih dejavnostih ter celovit pregled razvoj. nih moznosti, izhaja iz programov razvoja nosilcev gospodarskih in druzbenih dejavnosti. Komisija za programiranje j e v aktivni delovni povezavi z nosilci
ugotavljala realne ocene materialnih, kadrovskih in drugih za
doseganje realne ocene ciljev. Pri
tern je ugotovila, da je pri vseh
nosilcih v obcini velika pripravljenost za sodelovanje in zavest
o potrebi taksnega dokumenta v
obcini. Izjema sta Kartonaina
tovarna in PTT iz Ljubljane. Izgovarjanje, da srednjerocnih pianov nimata, je nesprejemljivo.
V tern programu niso zajete
podrobnosti razvoja zaradi namena, da se zajamejo vsi kljucni
problemi in s taksno metodologijo, ki bi bila cimbolj razumljiva.
Predlozeni program naj omo·
goca aktivno razmisljanje in so·
delovanje vseh obcanov, samou·
pravnih organov in strokovnih
vodstev iz vseh podrocij gospodarskega in druibenega zivljenja
v obcini, vzbuja naj obravnavanje razvojnih problemov z vidika celote in posameznosti. Omenjeni program ni staticen, njegova usmeritev ni nespremenljiva, zato ga bo potrebno ob izteku vsakega leta po sedanji metodi oblikovanja podrediti reviziji
z upostevanjem vseh novih pojavov in spoznanj.
Bistvenega pomena ni samo
pravilen izbor strateskih tock in
smeri r azvoja v tern programu,
tern vee zlasti aktivnost samih no-

silcev, ki so edini lahko prakticni oblikovalci bolj ali manj uspesnega razvoja v nasi obcini.
Dokoncno oblikovanje srednjerocnega programa nase obcine
mora biti rezultat raznovrstnih
oblik javne razprave s tern, da s
potrditvijo obcinske skupscine
postane zakljucen dokument.
OSNOVNA IZHODISCA IN
PROBLEMI RAZVOJA
Po osvobodilni vojni, ki je v
zivo zadela ze itak nerazvito gospodarstvo v nasi obcini, se je to
podrocje lahko primerjalo z najbolj nerazvitimi v Sloveniji. Gozdovi z nekaj polnojarmeniki, do
roba devastirano kmetijstvo in
pridne roke prebivalcev tega po·
drocja - to so hili trije faktorji, ki so predstavljali osnovo za
izredno dinamicen gospodarski
razvoj. V dobrih petindvajsetih
letih so napori delovnih ljudi v
obcini dosegli stopnjo srednje
razvitosti v republiki. Nekdaj
malo znana cerkniska komuna se
je s svojo samoniklo prizadevnostjo, z gospodarskimi doseili
uveljavila v ozji domovini, z blagovno menjavo pa dalec prek
evropskih meja. Delovna vnema,
spretnos t in zunanja uveljavitev
so zadosten pogoj za doseganje
zahtevnih programskih ciljev,
vsebovanih v tern srednjerocnem
programu.
ze dosezena stopnja razvoja
delovnih, predvsem industrijskih
potencialov v glavnem omogoca
zaposlovanje in perspektivo socialne varnosti prebivalstva. Geografski polozaj obcine, ki lezi na
dotiku transverzal, z direktno
povezavo z velikimi srediSci in
morjem, ustvarja izredno ugodne pogoje za prihodnji razmah gospodarstva. Dinamicni razvoj industrije in slabo stanje v
kmetijstvu povzrocata naglo razslojevanje, kar ustvarja pogoje
za nadaljnje sirjenje predeloval·
nih fabrikacij, ker le-te lahko
vkljucujejo nekvalificirano delovno silo, predvsem zenske. Poleg lege obcine predstavljajo prirodne posebnosti z naravnimi lepotami pogoje za nesluten razvoj
turizma (po dolgorocnem programu projekta »Gornji Jadran«
6.000 postelj).
Tako industrlja in turizem v
sirsem smislu predstavljata glavna strate~ka cilja gospodarskega
razvoja obcine in to v dimenzijah, ki bodo poleg izcrpavanja
lastnih virov zaposlovanja zahtevale se priseljevanje delovne sile, predvsem kvalificirane, strokovne profile. Vse gospodarske,
Nadaljevanje na 2. strani
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POGOSTO SO :ZIVLJENJE POSAMEZNIKA IN DRU:ZBE PRIMERJALI Z NEUSAHLJIVO REKO, KI
SE IZTEKA V VECNOST. IZVIRA IZ ZEMLJE, SE PREBIJA CEZ OVIRE, NARASCA, SE ZDAJ MEDLO IN KOMAJ PREMIKA, PA SPET VZBURKA, SE RAZPENI IN RAZLIVA, DOKLER SE MIRNO IN
MOGOCNO NE IZTECE.
SO OBDOBJA IN POSAMEZNIKI, KI DAJEJO TOKU DRU:ZBENEGA :ZIVLJENJA POSEBEN IN IZ·
JEMEN PECAT. SO OBDOBJA, KO SE DRU:ZBA SILOVITO RAZGIBA, LOMI IN USTVARJA NOVE
OBLIKE. TAKSNA OBDOBJA IN OSEBNOSTI SO S POSEBNO DRAGOCENIMI CRKAMI ZAPISANE
V ZGODOVINI CLOVESTVA IN POSAMEZNIH NARODOV.
PRAV V POZNOAPRILSKIH IN MAJSKIH DNEH SE VSAKO LETO IN LETOS SE POSEBEJ SVECANO SPOMINJAMO TAKSNIH OBDOBIJ IZ NASE PRETEKLOSTI. ZDI SE KOT BI BILO LETOS
CVETJE SE BOLJ BELO IN RAZKOSNO, KOT BI ZASTAVE SE BOLJ VZNESENO PLAPOLALE V
VETRU.
OB 1. MAJU - PRAZNIKU DELA IN VSEH DELOVNIH LJUDI SVETA SE SPOMINJAMO DOLGE
IN TEzKE POTI, POLNE TRPLJENJA, BEDE, KRVAVIH OBRACUNOV IN ZMAGOSLAVIJ, KI JO JE
MORAL PREHODITI PROLETARIAT VSEGA SVETA, DA JE POSTAL TRDNA DRU:ZBENA SILA, KI
USTVARJA SEDANJOST IN PRIHODNOST.
SPOMINJAMO SE DOLGE POTI RAZREDNEGA OSVESCANJA IN NOTRANJEGA ORGANIZIRANJA
SLOVENSKEGA IN JUGOSLOVANSKEGA DELAVSTVA, KI JE S SVOJO REVOLUCIONARNO SILO
OPRAVILO S TUJIMI ZAVOJEVALCI INS SVOJIMI RAZREDNIMI SOVRAZNIKI.
IN OB TEM SE ZAMISLIMO TUDI NAD SEDANJOSTJO - NAD VELIKIMI PROTISLOVJI SO·
DOBNEGA SVETA, NAD NEDOKONCANIM BOJEM SVETOVNEGA PROLETARIATA.
ZAMISLIMO SE NAD NASIM GOSPODARSKIM TRENUTKOM, NAD NASIMI ISKANJI BOLJSEGA
IN SRECNEJSEGA JUTRISNJEGA DNE.
OB 27. APRILU - DNEVU USTANOVITVE OSVOBODILNE FRONTE SE SPOMINJAMO NAJTEtnH
IN NAJBOLJ DRAGOCENIH DNI SLOVENSKE ZGODOVINE. V TEH DNEH JE DOKONCNO DOZORELA SLOVENSKA NARODNA ZAVEST, SLOVENSKA NARODNA ENOTNOST, KI JE TLELA IN
SE V VIJUGASTlli POTEH DOLGA STOLETJA VZPENJALA DO TEGA POMEMBNEGA ZGODOVINSKEGA TRENUTKA. SPOMINJAMO SE VSEH BOJEV, zRTEV, KONCENTRACIJSKIH TABORISC IN
DRUGIH MORISC, ZMAG IN OSVOBODITVE V MAJSKIH DNEH 1945. LETA.
IN OB TEM - MORDA NAJBOLJ NASEM, SWVENSKEM PRAZNIKU SE MORAMO ZAMISLITI
TUDI NAD ODGOVORNOSTJO SEDANJIH GENERACIJ, ODGOVORNOSTJO PRED NASO DOSEDANJO ZGODOVINO IN PRED PRIHODNOSTJO.
Z DESETLETJI TRDEGA RAZREDNEGA BOJA NASEGA DELAVSTVA, Z REVOLUCIJO IN NARODNOOSVOBODILNIM BOJEM NASIR NARODOV JE NELOCLJIVO POVEZANA OSEBNOST TOVARISA
TITA. VEMO, DA SO TOKOVI ZGODOVINE, DA SO DRUZBENA IN POLITICNA GIBANJA VKLENJENA V DELOVANJE OBJEKTIVNIH ZAKONITOSTI. VENDAR SO OSEBNOSTI, KITE ZAKONITOSTI GLOBLJE DOUMEJO IN LAHKO POSPESIJO NJIHOVO DRU:ZBENO IN POLITICNO DELOVANJE. IN V TEM JE NJIHOVA VELICINA. NEDVOMNO JE TAKSNA IZJEMNA OSEBNOST TUDI TOVARIS TITO.
'OB NJEGOVEM DRAGOCENEM JUBILEJU - OSEMDESETLETNICI :ZIVLJENJA - SE BOMO
SPET SPOMNILI NJEGOVE TE:ZKE, A BOGATE ZIVLJENJSKE POTI, POTI, KI SIMBOLIZIRA BLizNJO ZGODOVINO JUGOSLOVANSKIH NARODOV. V NJEGOVI OSEBNOSTI SO ZDRU:ZENE NAJNAPREDNEJSE TE:ZNJE, NAJPOMEMBNEJSI ZGODOVINSKI TRENUTK.I IN FAZE NASEGA PREDVOJNEGA IN POVOJNEGA DRU:ZBENEGA RAZVOJA.
NJEGOV :ZIVLJENJSKI JUBILEJ JE TUDI PRAZNIK MLADOSTI, SVODOBNEGA IN SPROSCENEGA
:ZIVLJENJA IN OPTIMISTICNEGA PRICAKOVANJA PRIHODNOSTI.
PRIDRU:ZUJEMO SE TOPLIM CESTITKAM VSEH DELOVNIH LJUDI, OBENEM PA CESTITAMO
CLANOM DELOVNE SKUPNOSTI BRESTA' IN OSTALIM OBCANOM K DELAVSKEMU PRAZNIKU!
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DruZbeni program razvoja obCine Cerknica 1971~ 1976
Nadaljevanje s 1. strani
pa tucli drufbene dejavnosti v
obcini bi morale v svojih programskih usmeritvah teziti bolj
ali manj k razvojnemu dotiCiscu
teh dveh glavnih dejavnikov. Posebno velja to za pospeseno izgrajevanje in usposabljanje komunalnih in terciarnih objektov
v nasi obcini, 'kar je temeljni pogoj za turisticno dejavnost. To
mora ostati:· .P.rvens~ena skrb · v
nasem <;tkcijskem in dolgorocnem programiranju.
Dinamicna koncentracija prebivalstva v mestih, hitro stopnjevanje hrupa, onesna.Zenje zraka
in vode pospesuje beg prebivalstva iz sr edisc v naravo. Lokacija in izrednost prirode na5e obCine predstavljata stopnjevanje
gospodarske koristi zaradi neposredne bli.Zine Ljubljane in drugih sredisc.
Ob tern je potrebno, da se z
ekonomsko in komunalno politiko zagotovi obstojnost in razvoj
naselij ter bivalnih podrocij v
obcini s ciljem, da se ohranja ziva pokrajina.
Povsem nesporno j e, da so na
dolgorocnejsi relaciji izred.ne
moznosti za velike spremembe
delovne in socialne strukture prebivalcev obcine in s tern zagotovljena relativno hitra in visoka
rast Zivljenjskega standarda obcanov. Prvi pogoj temu je, da
vse projekcije izhajajo iz znanstveno raziskovalnih dognanj, za
kar je potrebno angazirati renomirane strokovnjake. Drugi pogoj je, da se pridobiva cimvec
kvalitetnih strokovnih kadrov za
konkretno realizacijo programov. Trenutno razvoj ze prerasca lokalno strokovnost. Posebno
Je to ocitno v turizmu, gostinstvu in trgovini, cemur je pripisati vzroke ne samo za stagnacijo te dejavnosti v nasi obCini,
temvec tudi za neizkoriscene
moznosti v zadnjih letih, ko bi
se lahko zaradi pripravljenosti
zunanjih investitorjev razvile obstojece kapacitete na neprimerno
vHijo raven.
v okviru obcine je treba cimprej ustvariti sistem spremljanja
in zajemanja najboljsih ucencev
osemletk, jib u smerjati in stipendirati za potrebne profile razvojnih programov, stimulirati dopolnilni studij kadrov, ki so ze
zaposleni in stipenclirani, ter pridobivati strokovne delavce izven
obcine.
Za boljse pocutje obcanov,
predvsem pa strokovnih kadrov
je treba v obcinskem srecliscu Cerknici pospeseno ustvarjati
pogoje za primerno domovanje,
kU!turno izzivljanje, rekreacijo
in razvedrilo, sicer bo trud za
potrebno strokovnost zaman.

Organizacijski pogoji za
hitrejsi · razvoj so predvsem:
- Organizirana
medsebojna
povezanost med akterji v obcini
in skupna dogovarjanja za skupne potrebe.
- ~tudiozno povezovanje z akterji izven obcine s tern, da se
siroko odprejo vrata vsakovrstnim dobrinam, ki kakorkoli pospesujejo razvojnostni tempo v
obcini. Cehovsko zapiranje, tudi
pod parolo samoupravljanja je
nesprejemljivo, ker povzroca
skodo ne le sirsi skupnosti, marvee in predvsem delovnim ljudem v takem kolektivu.
- Vzpostaviti je treba boljso
organiziranost celotne drufbene
dejavnosti v obcini tako, da se
precizno oblikujejo samoupravne skupnosti za dejavnosti, ki so
skupnega pomena za vso obcino
in kjer bi se zdruZevala sredstva
za posamezno podrocje. Ob tern
je predvsem potrebno dolociti
pomembnejsi status krajevnim
skupnostim. Zaupati jim je treba
vse tiste naloge, ki se lahko racionalneje in bolje izvajajo v njihovem okviru. Poleg nalog jim
je treba prepustiti namenska
sredstva s tem, da so za dodatne
potrebe mobilizator prispevkov
obcanov na svojem podrocju.
- V Cerknici kot tipravno-politicnem srecliscu obcine je treba
skoncentrirati vse tiste dejavnosti, ki pokrivajo obcino kot celoto (Obcinsko sodisce, SDK, Geodetsko upravo idr.).
- Organizirati ucinkovito informiranost obcanov o vseh aktualnih druZbenih problemih obcine z izdajanjem glasila.
PREDVIDE~

GOSPODARSKl
RAZVOJ V OBDOBJU
1971-1975

1. Stopnja nestabilnosti gospodarstva v drlavi, ki bo vkljub
resnemu prizadevanju trajala nekaj l.et, 1?-arekuje, da v tem pro~ozrranJu gospodarskega razvoJa ne uporabljamo kriterijev in
meril plana, temvec se omejujemo na metodo programiranja.
Zbir podatkov gospodarskih
organizacij in realisticna ocena
kafeta na zelo velik vzpon njihovih predvidevanj do leta 1975.
Predvideni rezultati (racunano
po cenah leta 1971) slone na dosedanjih prizadevanjih, poslovno
utrjenih pozicijah in novih investicijskih nalozbah.
Od delnega zaostajanja gospodarstva na5e obcine v preteklem
obdobju se s predvidenimi rezultati leta 1975 povzpne dokaj nad
predvideno republisko poprecje.
To viclimo iz naslednje primerjave:

-

drufbeni proizvod na prebivalca:
SR Slovenija
17.569 100 Ofo
obcina Cerknica 23.607 133 Ofo
- druZbeni proizvod na zaposlenega v drufbenem sektorju:
SR Slovenija
56.773 100 Ofo
obcina Cerknica 74.984 132 Ofo
Znacilnost clinamike v nasi obcini se kafe tudi v stopnji rasti
produktivnosti v I. 1971-1975:
SR Slovenija
5,4 Ofo
obcina Cerknica
10 Ofo
Zaposlenost je programirana
za SR Slovenijo in obcino enako
- 1,7 Ofo letno.
Dominantno vlogo pri predvidenih gospodarskih doseikih ima
v nasi obcini industrija, medtem
ko ostale dejavnosti stagnirajo
oziroma zaostajajo, kar ponazarjajo naslednji strukturalni odmiki:
1971
1975
industrija
68 Ofo 78 Ofo
kmetijstvo
4 0fo
3 0fo
trgovina
in gostinstvo
50fo
3Dfo
komunala
50fo
50fo

V SR Sloveniji predstavlja izvoz 14 Ofo, v na5i obcini pa 12 Ofo
od celotnega gospodarstva. Izvoz
na prebivalca v republiki je
520, v nasi obcini pa 600 dolarjev.
4. Razmeroma visoke nalozbe
imajo vpliv na delitvena razmerja. Usmerjanje akumulacije in
anga.Ziranje tujih sredstev v investicijske nalozbe sicer zagotavlja normalno rast osebnih dohodkov in skupne porabe, povecuje obveznosti gospodarstva,
zmanjsuje · pa dinamiko rasti
sredstev, namenjenih zivljenjskemu standardu. Zato bi bilo potrebno vse morebitne presezke
akumulacije sproti namenjati
v zivljenjski standard.

lu zaposlenih s tem, da bo le
spreminjala strokovno struktu·
ro. Tako bo ze okrog leta 1977
zacela nastajati prazuina za zaposlovanje predvsem mlade generacije.
Ob tern se vsiljuje nujnost naporov in odiocnih ukrepov za sistematicnost, vendar intenzivnost nalozb zunanj~ga kapitala v
turizem in gostinstvo, posebno z
ozirom na idealne pogoje za to
dejavnost.
· Poslovna in financna nemoc, ki
sta zna cilni za sedanje stanje in
ki sta zaracli ozkih koristi v preteklosti odklanjali vrsto moznih
zelo koristnih navezav z zunanjimi partnerji, ne moreta pred-

•

2. Materialne nalozbe · v nasi
obcini so v programiranem obdobju razmeroma zelo visoke, saj
znasajo 515.948.000 din, od te~a
gospodarske 87 Ofo (investici]e,
anuitete, obratna sredstva in
druge nalozbe). Tucli v okviru
gospodarstva nalozbe bremene
industrijo s 83,8 Ofo. To predstavlja doloceno nesorazmernost napram skladnosti celotnih potreb
v obcini. Nedvomno je tak investicijski poseg v sedanjem prehodnem obdobju nujen. Za daljse obdobje pa bi taksna enostranost investicij ogrozila prav najmocnejso nalozbo, saj zivljenje
ne terja le ugodnih in produktiv·
nih delovnih pogojev, temvec
prav tako, oziroma se bolj, urejenost zivljenjskega okolja, kjer
de~avec pre:Zivi dve tretjini svojega casa.
To razmerje investicij ponazarja naslednji podatek:
SR Slovenija
72 Ofo
28 Ofo
Obcina Cerknica 87 ~/o 13 Ofo
Visina nalozb in n jihova struktura je nazorno prikazana v prilozenih tabelah za posamezna
podjetja oziroma dejavnosti pa
v obrazlozitvah le-teh.
3. Vzpored.no z visoko rastjo
gospodarstva, predvsem industri·
je, se bo poveCal tudi izvoz in sicer za trikrat napram prej!injemu obdobju. Industrija je v nasi
obcini. udelezena pri celotnem izvozu z 99 Ofo, docim je republika
udelezena z industrijo 56 Ofo, s turizmom 20 Ofo in z raznim 24 Ofo.
Od celotnega izvoza v obcini nosi Brest 82 Ofo izvoza, od t ega
72 °/o na konvertibilno podrocje.

Hitra cesta Vrhn!ka-Postojna bo odprla nove perspektive za
razvoj gospodarstva in turizma v na5i obcini
5. V preteklem obdobju je bil
v nasi industriji dohodek odvisen
preteino od intenzivnosti zivega
dela. Po izvrsenih in predvidenih
modernizavijah pa je vpllv na
dohodek odiocno presel v odvisn ost moderne tehnologije in avtomacije. Ta vpliv se bo v obdobju srednjerocnega plana se
okrepil in sicer:

stavljati nobene alternative za
razvoj sirokih perspektiv te dejavnosti. To ne sme biti vzrok,
da bi se morali mlacli prebivalci
zaposlovati izven obcine ali od·
h aJati v tujino.
Poleg direktne angafiranosti
odgovornih organov obcine je
potrebno organizirati oblike in

Udelezba neto osebnih dohodkov v dohodku
Udelezba neto osebnih dohodkov v druZb. proizvodu
6. Tako dinamicen gospodarski
razvoj v predvidenem obdobju
bo vpllval na spremembo strukture prebivalstva v obcini in sl·
cer:

Brest je najpomembnejsi nosilec industrijskega razvoja v cerkniSki obcini

1975

45 Ofo
41 0fo

41 °/o
370fo

sredstva za priucevanje in solanje potrebnega strokovnega kadra za to podrocje.
Ob tem je nujno, da vsi faktorji akumulacije, predvsem indu-

udelezba aktivnih prebivalcev v SRS
udelezba aktivnih prebivalcev v obcini
V aktivnem prebivalstvu' je udelezba zensk 42 °/o,
Stanje in razvoj industrijskih
kapacitet absorbira vso delovno
silo, razen v mikroregijah Rakek
in Bloska planota.
Na Bloski p lanoti je ze v teku
akcija za vzpostavitev kovinskopredelovalnega obrata zunanjega
maticnega podjetja Veriga Lesce.
Ta obrat bo zaposloval v zaeetnj.
proizvodnji 50, po utecenosti pa
okrog 100. delavcev, preteino
zensk. V rakovski regiji pa ima
program Kovinoservis z navezavo z zunanjim partnerjem razviti
kovinsko-pred'elovalne kapacitete
z zaposlitvijo do 200 delavcev v
doloceni perspektivi. Poleg t ega
ima ob drugacnih pogojih samoupravne samostojnosti obrat
Kartonazne tovame moznosti povecati obseg proizvodnje do stopnje, ki bi pogojevala zaposlitev
za najmanj 50 novih delavcev, tucli preteino zensk.
7. Z realizacijo teh momosti
bo celotno podrocje obcine pokrito s kapacitetami, ki bodo vezale vso odraslo in tudi neprluceno delovno silo. Vendar pa je
to pokrivanje racunati le na perspektivo stirih do petih let, ker
bo industrija s svojo razvito tehnologijo ostajala pri istem stevi-

1970

1970

1975

48,8 Ofo
48,6 Ofo

48,1 °/o
51,6 °/o

strija, odvajajo vee sredstev za
komunalno in stanovanjsko izgradnjo, s cemer ustvarjajo pogoj za nujno rast splosnega in
kulturnega pocutjazaposlenih, po
drugi strani pa to predstavlja
pogoje za vecjo turisticno migracijo.

8. Za dosego predvidenih ciljev v gospodarstvu je treba aktivno razvijati in utr j evati samoupravljanje v smislu ze sprejetih
ustavnih amandmajev in predvidene nove u stave SRS. Prizadevati si moramo za stopn jevano
gospodarsko povezovanje v ozjih
in sir5ih regijah z namenom strokovno-financnega oplajanja gospodarskih potencialov v obcini.
(Nadaljevanje prihodnjic) ·
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KI18Se u
tren·u tku
»Dajte, financnik;. Bresta, §e vl
povejte, kaj je s to multilateralno kompenzacijo! All smo tudi
n11. na Brestu okuZeni s to recjo?
te si ze lomimo jezike s to multi
in tako naprej zadevo, vsaj povejte, ali jo bomo dobill s kladivom ali z bicem po glavi!« Tako
in drugace so mi govorili na eni
izmed sej sodelavd. v uredniskem
odboru. »In, ce bo§ ze pisal, nap!M tako, da te bo kdo razumel!«
·SO mise navrgli.
tlanek bo napisan in prvi del
zadolZitve izpolnjen. Vpra.Sanje
pa je, ce bom uspe§no re§il drugega•. Multilateralna kompenzacija naj bi bila neke vrste serum
Z!.'. ozdraviteV nelikvidnosti nasega ·gospodarstv2'. in §e vsega
okrog njega. Ne gre torej za navadno cepivo v oblild sanacij, likvidacij in drugih akcij, temvec
gre, kot na primer pri .cmih kozah, za neke vrste gamaglobulina.
Nelikvidnosti, fenomena sedanjega, predvsem na§ega trenutka, ne
bom posebej razlagal, ker je prevee zamotan za najveeje ekonomiste in je za navadne smrtnike
pomemben samo pri izplaeilu osebnih dohodkov. Pravzaprav
smo sreeen narod. Vsi smo dolZni
drug drugemu in vsi na tuj racun lepo in dobro Zivimo. To zado!Zenost, z obmjenimi zepi, ali
z modemo terminologijo, praznimi Ziro raeuni, imenujemo nelikvldnost. Z nelikvidnostjo oeitno
soglasajo tudi vi§ji organi, saj iz
dneva v dan lahko beremo, kako
se federacija izogiba lastnih predpisov in ne poravnava svojih obveznosti. Seveda je nekje v navodillh multilateralne kompenzacije napisano, da je treba v izogib plaeilu kazni prijaviti vse, kar
najdete v finanenih karticah nad
500 starib tisoeakov. Drobiz itak
ni pomemben. Nekateri fin~eni
ki, sopotniki dana§njega casa, so
hitro ugotovlli, da se kazni ne izplaca izogibati. Svojih obveznosti niso prijavlli in danes so lahko
veseli, da so si s tem ustvarill
najcenejse kredite.
Sedaj smo prull do Bresta.
Brest in odgovorni v njem sicer
ne bodo placali kazni za nespodobno obnasanje, ampak bomo
kazen obeutill vsi, ker smo kar
na mah ostali brez cvenka na Ziro raeunu.
Za tolaibo samo to: nismo edini! Pred konkretnimi stevilkami
bom sku§al prevesti §e famozni
besedici: mulillateralna kompenzacija. Njibov pomen je nekako
tak: mnogostranska vsesplo§na
poravnava. Torej, kdor je komu
kaj dolZan, ga mora prijaviti banki, ta bo vso zadevo vrgla v ra-

eunalnikc, ti pa bodo pokazali,
kdo si, kaj si in kaksen bos, ce
si ne bos pomagal sam. Perfektno,
zlasti se, ee vemo, da vse to izves
v borih 6:i dneh.
Poglejmo si ta proces na primeru Bresta. Brest je prijavil v
kompenzacijo za okrog 1,5 milijarde starih dinarjev obvezno.sti.
Kupci nasib izdelkov so prijavili
za okrog 2,1 rr~lijarde starih dinarjev nasih ter jatev (da se bolje razumemo, to so dolgovi kupcev do Bresta). Logieen zakljueek je preprost, Brest bo dobil na
svoj ziro racun pozitivno razliko
600 milijonov starih dinarjev.
Vendar temu ni tako. Preden dobimo te milijone, se j~ potrebno
se zrtvovati. Tako bo slo:
Nase obveznostl so se skompen·
zirale z obveznostml kupcev le v
visini 900 mllijonov· starih dinarjev. Za razliko obvemosti 600 milijonov starib dinarjev bomo lmeli blokiran racun z akceptnimi
nalogi (akcepni nalogl so po svojl
moei enakl izvdilnim tozbam).
Pri blokiranju raeuna pa ni moe
uvaiati, izplaeati osebnih dohodkov itd.
Seveda bodo morali poloZitl akceptne naloge tudl kupci: - nasi
neskompenzirani·dolZnikl in sicer
v visini 1,2 milljarde starih dinarjev. Vendar ostaja veliko vprA§anje, kdaj bodo ti mllijonl priromali na Brest. Nujno se nam vsiljuje vprasanje: zakaj se ni skompenzlralo vsaj 1,5 milijarde starih
dinarjev, saj smo imeli vee terjatev kot obveznosti? Vidite, tu
tiel zajec. Podjetju, ki je dolZno
100 dinarjev, istoeasno pa ima pri
kupcih terjatev samo ·60 dinarjev, Iogicno zmanjka 40 din:arjev.

Spalnica iz programa Barbara, razstavljena na zagrebSkem velesejmu
Tudi za Brest jib je zmanjkalo.
Ali smo se iz primera Bresta
naueili? Nekaj smo se. Multikompenzacijo lahko prevedemo tudi
drugaee: tolci po ti.s temu, ki prenese. In se pouk: ni dovolj samo
prodati...
.
Tu moram koneati, kajti telefon neutrujeno zvoni. Zbrati je
treba 450 milijonov za plaeo, se
prej pa je treba poloZiti 600 milijonov dinarjev na raeun tistib
multikomplikacijskih kompenzacij. Z multieestitkami vam voscim k prazniku deJa!
D.Mlinar

Letos slavi nase podjetje 25. obletnico ustanovitve. Proslavljanje ne bo samo 25. oktobra, na .dan ustanovitve,

. marv~c

bodo proslave tekle od 25. maja do 25. oktobra.
Na sam dan 25. maja,

ko jugoslovanskl narodi praznujejo

80. rojstni dan madala Tita, bo imel centralni delavski svet

podjetja slavnostno sejo, ki bo posvecena temu iubileju. Na
seji bodo dana priznanja vsem, ki delajo v podjetju 25 let,

in posebno priznanje tovarisu Jozetu Lesarju, nekdanjemu
ghtvnemu dlrektorju podjetja.

-

.Iverne ploSCe
kriza oskrbe
Pohistvenc tovame v Sloveniji
so v svoje letne nacrte zapisale,
da bodo poveeale obseg proizvodnje za ·35 odstotkov, pri tem pa
za 31) odstotkov poveeale izvoz vse racunano na preteklo leto. V
to povecanje zene tovame ekonomicno poslovanje, saj bodo le z
veejimi kolieinami izdelkov odstranile poveeane stroske poslovanja, ki so lani tako udarili prav
proizvajalce pohiStva.
Zamrznjene cene izdelkov od
decembra 1969, dve devalvaciji,
ndteto povecanih cen skozl »dogovore«, nujnost pove~ja osebnih dohodkov in se kaj ---: vse to
· , je vplivalo.na niZjo ekonomienost
poslo:vanja. 0 negativnih rezulta·
tih izvoza pa je bllo tudi ze v
Obzorniku dosti napisanega. Da
bl s povel!ano proizvodnjo dosegli
boljsi rezultat, je ze star in preizkusen recept.
Toda naj so ekonomisti se tako
raeunali razllcne »prage korist·
nosti«, uporabljali najsodobnejse
metode, vse je postalo dvomljivo.
Kako tudi ne? PoveCani obseg
proizvodnje je postal utvara; kako tudl ne? Manjka osnovnega
tvariva: ivernib plosc, navadnih
in oplemenitenlh. Po izraeunih
manjka 65.000 ma navadnih in
13.000 m 3 oplemenitenib lverni,h
plosc. Dovoljujejo pa uvozlti 60
odstotkov kolicin navadnih iverk
in le 40 odstotkov oplemenitenih
od kolicin, ki so jib podjetja uvozila lani. K;olicine, ki naj bl jib
dala nova tovarna iverk v Nazar·
jih, so komaj poloviene. Pa kaj torej prepoved uvoza iver:Qih plosc?
Vee kot jasno je, da je ukrep prizadel posebej slovenske pohi§tvene tovame. Ce naj rdijo ivern :::
plosce stabilizacijo, bi morali pr;
sprejemanju taksnega ukrepa
imetl v rold obe bilanci, ne pa
ukr epati na pamet in o? neodgo-

vornem priporoeilu ne ve se koga
- nlhee ni kriv. Najbolj priza·
dete so tovame MEBLO, STOL, pa
tudi ALPLES ni dosti na boljsem.
Vkljub lastni tovarnl ivemih
plosc tudi BREST nima dovolj
plosc. Racunamo, da bo nastopila
kaj kmalu. Pri tem misllm na Tovamo pohiStva v Cerknici, medtem ko je v Tovami pohistva Stari trg vprasanje oplemenitenih
plosc prisotno ze sedaj. Zaradi
zmanjsanja momosti uvoza plose
smo morall ustavlti vse dobave
Ianskoletnim kupcem. Poveeanl
obseg proizvodnje, predvsem pa
sprememba v iZdelldh tovame,
vplivajo na veejo potrosnjo iverk,
saj smo v prvih treh mesecih po·
rabili za sto odstotkov vee plosc
kot lani v prvem tromeseeju.
Oplemenitenih plosc bomo rabili
17.000 m•. Kje jib bomo dobili?
Iz uvoza? Iz Koeevja? Iz Krusevca - le z~aj? Bomo sami
sposobni oplemenltiti plosee? To
so ekonomski, pa tudl tehnleni
problemi.
Nesteto akcij je bilo ze napravljenib pri zveznib organih, da bi
se stanje normaliziralo. Akcije so
bile skupne, pa tudi indlvidualne,
po easopisih, radiu, na televiziji.
Poslanci so postavlli poslanska
vprasanja. Pa nie! Nasprotno,
napovedujejo se novo zmanj§anje
uvoza.
Mislim, da bi morali glede na
stanje kapacitet za proizvodnjo
navadnlh in oplemenitenih ivernih plosc in na njihove potrebe
v Sloveniji odobritl uvoz manjkajoeih koliein. S tem pa bi morala podjetja izpolniti izvozne
plane. Tako bi bil ustvarjen· pozitivnl devizni ucinek, to pa je
menda na§ cilj.
D. Trotovsek

Za.grebski velesejem

Bela izvedba kuhlnje Vega 60

Pravijo, da je spomladanski velesejem v Zagrebu bolj namenjen
samemu sebi. Bo ze drialo; tak
obcutek sem imel tudi sam. Ni
ga mogoee primerjati z jesenskim. 'Kje je blisc tujih in domacih razstavljalcev? Cela vrsta jib
manjka, ali pa so omejeni na
manjsi prostor. Jugoslovansko
strojegradnjo je nadorilestila razstava gradbenih podjetij. Clovek
dobi obeutek - ··pogodbe so pac
take, lesna industrija mora placevati davek tudl spomladi, ee
hoce razstavljati jeseni.
Toda, ce hoee lesna industrija
tako, potem se moramo tudi mi
podrejati tej skupni aktivnosti in

posnetek iz zagrebSkega velesejma
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napacno bi bilo, da bi opustill
razstavljanje v Zagrebu. Napaeno
bi bilo, ee nas tam ne bi bilo.
Dovolj uvoda na racun razstavljanja na spomladanskem za•
grebskem velesejmu!
BREST je to pot n~stopil s
programom BARBARA, manjlH
prostor pa je zavzemala kombinacija sedemega pohistva SERPENT, ki je dajala okolju prijetno dopolnltev. Razmestitev pohistva, kombinacije sestavljivk,
spalnica, knji.Znica; vse je delovalo skladno in Iepo - na visoki
ravni, ki jo pogresamo ze dalj
easa. Toda vedno je nekaj kar
Konec na 4. strani
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Sto tisoC stolov K-33 .
Ze sam naslov pove, da smo
nedolgo tega proizvedli stotisoCi
stol K-33. Ob skromnem, vendar
za nas pomembnem jubileju, bi
nanizal nekaj misli.
Dolgoletna tradicija na~e poslovne enote, ki se je prav od
predvojnih easov ukv~rjala ~z
kljucno s primamo deJavnoStJO,
je deloma porusena. Z usp_eho~
in trudom vseh zaposlenih JC
uspelo to, cesar. si :p~ed ~ek~~
leti ni predstavlJal rutl naJveCJl
optimist, da bo v sorazmerno
kratkem casu ta t radicija poru~ena s proizvodnjo samostojnega
koncnega proizvoda, stola K-33.
Prva razmisljanja, kaj storiti
z opu~canjem lesne embala.Ze, s
preusmeritvijo proizvodnje in delovne sile, segajo tja v leto 1965.
Izdelanih j e bilo mnogo predlogov in inacic proizvodnega programa, od centralne krojilnice do
kooperacije. Dolgo casa se mnenja niso mogla u staliti. Koncno
smo se zedinili, da se pricne
priprava proizvodnje v okviru
kooperacije za obe tovarni kanenih izdelkov.
Ceprav je bil proizvodni program preprost, je povzrocil vsem
nemalo skrbi, posebno kar se tice
tocnih rokov odpreme. Od preprostih zahtev grobe obdelave
elementov smo vztrajno prehajali v finejso in zahtevnejso obdelavo. Nocem nastevati, s kaksnimi tezavami so se srecevali
delavci, ki niso imeli industr ijske natancnosti. Morali so obcutiti, v grobem povedano, da
so tudi desetinke milimetrov in
ne samo centimetri. Vsi ti zacetki
v letu 1967 pa so vsako leto rodili nove sadove.
.
s ponovno rabo starih, ze odpisanih strojev na drugih poslovnih
enotah in z nabavo nekaj novih
je bila ustavljena osnova za zahtevnejso proizvodnjo. Tako se je
proizvodnja usmerjala v kooperacijo stranic Sardan in razlicnih ogrodij za sedezne garniture,
· stranic foteljev GERDAU in podobno. Prvi samostojni proizvod
in koncni izdelek pa so bile mize
K-104 za London in istoeasno
prvi koncni proizvod v na~i poslovni enoti, namenjen izvozu.
Mogoce bi nanizal se nekaj dejstev in misli, ki so nas vodile pri
proizvodnji stola K-33.
Vse od zacetka je poslovna
enota teZila za proizvodom, ki bi
se price! in koncal v nasi tovarni,
seveda v okviru moznosti proizvodnih kapacitet in strojne
oprerne. Res je tudi, da nam v
zacetku ni kazalo najbolj e, saj
pravi pregovor, da je vsak zacetek tezak. Naj ornenim, da je
bila poraba casa pri Startu K-33
za 58 (1/ o visja kot je danes, da
je bil vrednostni odstotek »skarta« elementov kar za 260 Ofo vecji.
Torej nam res ni kazalo najbolje.
Z mnogo truda vseh zaposlenih
v stolarni pa uspeh ni izostal.
Za lazjo predstavo, s kak~no
rastjo je napredovala proizvodnja stolarne, bi n anizal nekaj
podatkov. V poprec:u je financna mesecna proizvodnj a v letu
1967 100.
v letu 1967 - 100
v letu 1968 - 126
v letu 1969-174

v letu 1970 - 181
v letu 1971-334 in
predvidoma 1972 - 520.
Pri tern je stevilo proizvodnih
delavcev od 30 naraslo na 84.
Prvih 508 stolov je bilo proizvedenih avgusta leta 1970, mesecno poprecje v tern letu je bilo
2810 kosov, leta 1971 5058, letos
pa prieakujemo rnesecno poprec~
je 10.000 do 11.000 kosov. To naJ
bo za vse nas obveznost, ki jo je
rnogoce uresniciti in zaradi ka-

Film Brest-Barbara-Brest
Ekonomska propaganda v svetu iSee najrazlicnejse oblike, kako bi pokazala potrosnikom ta
ali oni izdelek, da bi le-ti ob nudenju izdelka prisli do spoznanja, da je prav to tisti izdelek, ki
ga iScejo, ki ga potrebujejo danes, jutri ali v prihodnje.
Najvec dajo v svetu za ekonomsko propaganda v tisku
(48 Ofo), za objave po televiziji
(18 Ofo), sledijo objave v kinodvoranah, na deskah itd. V zadnjem
casu gre celo za osebno predstavljanje izdelkov s pomocjo reklamnih deklet.
Nasa dosedanja reklama je bila u smerjena predvsem na tisk
in televizijo, medtem ko smo
propaganda v kinodvoranah skoraj
sistematicno zanemarjali.
Vzrok je bil v ekskluzivnosti in
velikem stevilu modelov. Danes,
ko je program Barbara sirok in
je . individualnost modelov nepomembna, se prav zaradi moinosti postavljanja velikega stevila
sestavljivk odpira rnoznost za pohod ekonomske propagande tudi
v kinodvorane.
V ta narnen smo ze ob koncu
preteklega leta zaceli razgovore
0 izdelavi sitiriminutnega barvnega filma Brest-Barbara-Brest, kot

lahko ta film imenujemo z delovnim naslovom.
Realizacija dogovora o filmu
ze tece. 22. in 23. aprila je filmska ekipa pod vodstvom znanega
slovenskega reziserja Bevca in
priznanega snemalca Marincka
posnela kadre, ki bodo sestavljali film Brest-Barbara-Brest. .
Fabula· filma prikazuje aceta
in hcerkico, ki se igrata s kockami tako, da sestavljata zlozenko.
To je prav taka preprosto kot
pri sestavljanju zlozenk iz programa Barbara. To sestavljanje
ni nic drugacno kot tisto s kockami. Zato je program Barbara
tako preprosto sestavljati, spre·
minjati sestave, danes tak model
- jutri ze drugacen. Pravi hobby
za zene, ki ljubijo spremembe!
Preprican sem, da bo film dal
~iroko spoznanje BARBARE, da
jo bo pribliZal potrosnikom,
predvsem pa povedal, v cern je
prednost BARBARE pred drugimi sestavljivimi programi.
In kdaj bo film stekel v kinodvoranah? Po nacrtu bi bila prva
predvajanja v septembru. Tako
bo Brest, sicer dokaj pozna, predstavil svoj program tudi na filmu.
D. Trotovsek

Pravilnik o tehnicnih
izboljsavah je zastarel
Tajnistvo Tovarne pohistva
Cerknica je v kratkem casu dobile tri predloge tehnicnih izbolj~av. Prva se nana~a na izdelavo
stroja za robovno furniranje, predlaga pa jo inZ. Vladimir Strozak. Druga tehnicna izbolj~ava se
nana~a n a racionalizacijo pri pribijanju okrasnih letvic za Claudio-N, predloill jo je delavec
Joze Rudolf iz monta.Ze. Tretjo
tehnicno izboljsavo pa so predlozili Joze Ule, Franc Kranjc, Ciril Rudolf in Matevz Mele. Nanasa se na preureditev kurisca,
kjer bo poslej kurjenje bolj ekonomicno.
Pri tern pa se pojavlja vprasanje nagrajevanja po pravilniku,
ki je zastarel, zlasti v tistem dolocilu, ki nagrajuje racionalizatorja oziroma novatorja.
Strokovni kadri kot potencionalni avtorji tehnicnih izboljsav,

Zagrebski velesejem
Nadaljevanje s 3. strani
vde kanec pelina na popolno zadovoljstvo. Vee strokovnosti, nastopa in Zivljenja b~ zelel od predstavnikov, pa tudi ce bi morali
BARBARO tolmaciti tistemu, ki
bi v naprej povedal,. da je ne bo
kupil - ne danes ne nikoli. To
moramo do jeseni se kako popraviti! Potrebno bo imeti vaje s temi ljudnli, saj bole tako BREST
- tudi po tern med prvimi.
Sistematicno sem si ogledal tud.i ostale razstavljalce pohiStva.
Jugodrvo in njegova grupacija je
ostala na ravni preteklega leta,
dalje ni sel niti Sipad, Eksportdrvo je prlnesel nekaj novosti,
vendar se vedno z izvoznim poudarkom. Jugoexport je razstavljal domace ekskluzivno pohiStvo

tere naj se tudi vse ustrezne sluibe prilagodijo zahtevam proizvodnje. Potrebno pa bo se veliko truda za izpolnitev zastavljenih nalog. Malo je tovarn, ki
bi svoj proizvod prodajale na
stiri kontinente, od Hamburga
do Sidneya. Vsi pa si zelijo, da
bi stol K-33 proizvajali in prodajali v toliksnih kolicinah in v
taksni kvaliteti kot sedaj, se dolga leta. Zelezo moramo kovati,
dokler je vroce! ..
A.Pgek

in nekaj uvomih eksponatov.
Poseben mitek je oblikovalcem
nudil?. ureditev razstavnega prostora grupe 9, katere clan je tudi
BREST. Vsi ambienti so bill na
ravni mnogih inozemskih sejmov.
Prijeten obcutek sredi . ostalih
razstavljalcev.
In posli, boste vprasali? Da,
bilo jih je nekaj, najvec v sredo,
19. aprila, ko je prislo najvee
trgovcev. Na sejmu so vsaj videU, kaj je program Barbara. Vsec
jim je, pravijo, da bo sla se dolgo v prodajo. Tud.i posameznih
lrupcev je bilo precej. Ali to ne
govori, da bi tudi mi odpdi trgovino na sejmu? Zakaj ne?
Tak je bil torej spomladanski
zagrebSki velesejem.
D. Trotovsek

pa tudi ostali delavci, imajo na
posamezna dolocila tega pravilnika vsebinske in formalne pripombe, zlasti pa je nezanimiv
koncni znesek po sedanjih dolocilih izracunane nagrade.
Tovarna pohistva Cerknica je
ze 23. decembra opozorila na to
vpra~anje in predlagala sprernembo posameznih dolociL Na
pobudo kolegij~ je bJ~ izdelan tu~
di nov predlog m nacm, kako naJ
bi pravilnik o tehnicnih izboljsavah popravili.
Kakorkoli ze, sedanji pravilnik je treba popraviti, da bi dosegli na tern podrocju dolocen
napredek in zainteresirali zaposlene za intenzivnejse razmiSljanje o racionalizaciji in o drugih
izboljsavah na podrocju tehnologije, organizacije in drugod.
J. Klanear

PRVA STEVILKA
INFORMATORJA
Komisija za informiranje pri
Obcinski konferenci Zveze mladine je na pobudo republi~ke konference zacela izdajati Informator, kater ega cilj je obvescati
mladino, pa tudi sir~o druibeno
skupnost o delovanju mladinske
organizacije v na~i obcini. Mislirn, da je to zelo dobra oblika
obvescanja o delu mladine. Njeno delo narnrec pozna in spremlja zelo ozek krog ljudi. Tisti
sidi krogi ljudi pa tega dela
ne pozna in zato misli, da se mladina samo zabava in plese, politicno p a n e deluje.
Z Informatorjem bo to vprasanje kmalu re~eno, saj j e njegova
vsebina namenjena samo delovanju obcinske konference in aktivov v obcini. Zato priporocamo,
naj ga b ero tudi tisti, ki sumijo
v delovanje mladinske organizacije.
I. Najger

ObCni zbor sindikatov
Delegati sindikalnih organizacij lndustrije pohistva BREST
Cerknica so na rednem obcnem
zboru 8. aprila sprejeli vrsto sklepov, s katerimi zelijo usmeriti
delo slndikata, uspesnejso politicno organizacijo delavcev, da bi
obcutnejc prispevali 1-. prihodnjemu razvoju podjetja, k se vecji
socialni vamosv. delavcev, k vecji
produktivnosti, humr.nizaciji deJa
in delovnih odnosov.
Na obcnem zboru so sprejeli
naslednjc pomembnejse zakljucke in sklepe:
.
- Obcni zbor je ugotovil, da
so skupni osebni standard delavcev, vecje socialne ugodnosti, zanesljivejsP. perspektiva ze zapo.>lenih in momosti za prihodnje
vkljucevanje mladih generacij, ki
se zelijo na novo zaposliti, odvisni predvsem od vecje produktivnosti nasih kolektivov in posameznikov n?. kateremkoli delovnem mestu in v katerlkoli poslovni enoti.
Ob ugotovitvi, da se je sindikat
v preteklem obdobju ne prevec,
vendar predvsem anga.Ziral ob
vprasanjih delitve dohodka, obcni zbor sind.ikalnih organizacijam
in vodstvom naroca, naj ga pregledajo in nad.zora ne opu5eajo.
V prihodnje pa naj se predvsem
poglobijo v vire in vzroke, ki ne
omogocajo stimulativnejsih in
najboljsih delitvenih razmerij. ·.
Obcni zbor je vztrajal na pravicah delavcev, ki so dolocene v samoupravnih aktih, sprejetih v
zadnjem obdobju in si so ponekod bistveno izboljsali pravni in
samoupravni polozaj zaposlenih.
Hkrati pa je opozoril na dosledno upostevanje dolinosti in odgovornosti, ki izvirajo z delovnega
mesta in samoupravnega polozaja vsakega posam.eznika.
- Da bi sindikalne organizacijc in njihova vodstva lahko uspesno posegali v politicna in gospodarska vpra5anja Bresta in njegovih poslovnih enot, da bi lahko
ustvarjalno in ucinkovito v.plivali
n!! doseganje skupno zastavljenih
in sprejetih ciljev, je nujno, da
ustVarlmo Ziv in tako prilagojen
sistem obve5canja, da bo taksno
delo, taksen vpllv organizacij in
njihovih vodstev tudi omogocil o. ziroma celo spodbujal.
Vee delegatov je zahtevalo, da
bi obvescanje z Biltenom zajelo
sirsi krog, ne Ie strokovnih, am-

pak tudi politicnih delavcev. Bre·
stov obzornik se kot javno obci·
lo, za katero vemo, da ga bero
celo posamezniki na drugih celinah, zaradi takSne razsirjenostl
veasih izogiba polemicnih clankov in odkritih spopadov mnenj.
Zbor je menil, da mora biti demokraticnost v konstruktivnem
iskanju boljsih re5itev v argumentirani polemiki zago!ovljena
tud.i v tem glasilu. Posluh na~ega
glasila za taksno kritiko ne more
~koditi ugledu podjetja, temvec
kvecjemu opozarja domacega, pa
tudi zunanjega bralca na odprtost sistema, kaze na problematiko in anga.Zira sirsi krog clanov
delovne skupnostl za najustreznejse re5evanje spornih pogledov.
Ob upostevanju in razvijanju
vseh pismenih oblik obvescanja
obcni zbor sindlkata zadoli:uje vodilne in politicne delavce ter ste·
vilne clane organov upravljanja
Bresta in drufbeno politicnih
skupnosti, da tudi z Zivo besedo
ustrezno obvescajo svoje volilce
o pomembnih sklepih vseh organov, v katerih sodelujejo.
- IzobrllZevanje zaposlenih postaja cedalje pomembnejsi pogoj
za· produktivnost ter organizirano in kvalitetno proizvodnjo. Dosedanji sistemi nagrajevanja delavcev ne spodbujajo k neneh·
nemu pridobivanju novih znanj.
Vellko stevilo nekvalificiranih delavcev pa ne zagotavlja temje k
boljc organizirani, bolj ekonomic·
ni, produktivnejsi in kvalitetnej·
si proizvodnji. Sindikat mora ob
tern teziti predvsem za tem: spreminjati v svojih okoljih odnos do
znanja nasploh in pomagati pri
iskanju najbolj ustrezne sistem·
ske re5itve, ld bo z nagrajevanjem dela zagotavljala stimulaci·
jo, zaradi katere se bodo delavci
odlocali za razlicne obllke izobrazevanja, za katere so namenjena
sredstva in jih je organizirala
strokovna slmba.
Hkrati je potrebno stipendiranjc zastaviti sir5e in podjetje naj
poleg Sklada Janeza Hribarja postane osnovni vir mecenstva za
vso nadarjeno mladino svojega
zaledja.
.
- Organizacija dela v Tovaini
ivernih plosc Cerknica ni skla~a
z delovnirn casOih V drugih pO·
slovnih enotah. TeZki pogoji dela
v tej poslovni enoti za htevajo od
Konec na S: strani
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NaSi ljudje
Joze Turk je eden izmed tistih
delavcev, ki nima nikoli casa.
v'edno teka po skladiscu zaganega lesa, zdaj ureja to zdaj ono.
Tezko sva nasla prilomost, da
sva se dogovorila za razgovor v
stalni rubriki Nasi ljudje. Ko
sva se zacela pogovarjati, je ornenil, da zelo nerad govori o sebi.
Pa vendar je z njim povezana
zgodovina Tovarne lesnih izdelkov Stari trg, saj bo letos prav:
1. maja .poteklo dvajset let, odkar je priSe! v naso pelovno
skupnost.
>>Rodil sem se na Bloski polici
pred sedeminstiridesetimi leti.
Doma smo imeli kmetijo. V osnovno solo sem hodil v Grahovo
in koncal sedem razredov. Prej
smo hodili otroci v solo pes in
ker je bila precej oddal.iena, je
bilo zlasti pozimi tezko, se posebno v velikem snegu. Danes
je drugace, otroci se lahko vozijo z avtobusom.
Ko so Italijani leta 1941 okupirali Jugoslavijo, sem bil star
sestanjst let. ze tedaj sem skril
na domacem vrtu vee zabojev
municije, ki sem jo nasel po
bunkerjih, kjer je os.tala se od
razpada jugoslovanske vojske.
Municijo sem nato izrocil partizanom. V partizane sem odsel
15. septembra 1943. leta na komando mesta v Grahovu. Po novembrski ofenzivi smo se pridruilli Tomsicevi brigadi in sem
v njenem sklopu dozivel vee srditih bojev, med njimi na okupatorjevo postojanko Velike Lasce,
Kocevje in pa boje v Suhi Krajini. Tomsiceva brigada je spadala v sklop 14. divizije in smo
odsli na Stajersko iz Suhorja v
Beli Krajini cez Hrvasko 6. januarja 1944. leta. Iz te divizije mi
je ostalo nekaj zelo tragicnih
spominov. Na Paskem Kozjaku,
ko so nas napadle nemske oklopne enote in so razvojile nas9 divi7ijo na dva dela, je 22. febru-

arja 1944. leta padel tovaris Kajuh. · V nasih vrstah smo imeli
mnogo zrtev. Na slabih zemljiscih, kjer se je borila 14. divizija, ni mogel niti brat brata
resiti.
Pohodi so bill dan za dnem.
To so bili casi nadcloveskih naporov za vse borce te divizije.
Mocno se mi je vtisnilo tudi v
spomin, ko smo v boju zopet odvzeli nazaj nas top , ki so nam
ga pred dnevi zasegli okupatorji.
·ro je bilo 9. maja 1944. leta.

goje deJa z ostalimi delavci Bresta. V organih upravljanja sodelujem od vsega zacetka svoje zaposlitve, pa tudi v politicnih organizacijah. Imam obcutek, da
je bila poslovna enota v primeru
>>Po vojni sem prisel domov,
z ostalimi poslovnimi enotami
da bi nadaljeval delo na kme·
nekje prikrajsana na podroeju intiji. Toda na tako pasivnem kravestiranja v modernizacijo priju kot so Bloke, perspektive za
mame proizvodnje. Zelel bi, da
kmetijstvo ni bilo. Zato sem se
1952. leta zaposlil v Tovarni les- bi se to le popravilo.«
nih izdelkov Stari trg. Zacel sem
0 svojem osebnem zivljenju, 0
kot delavec na hlodiScu. Pozne- druzini mi ni zaupal vee kot to,
je pa sem bil nastavljen kot sklada ima dva otroka in da je njediScnik zaganega lesa. Dobro mi
gov n·a jvecji konj icek kmetovaje znana problematika te po- nje, vrtnarstvo in sadjarstvo. Toslovne enote, saj sem tukaj ze
rej delo. Delo v tovarni, delo
dvajset let.
dorna.
Pri nas bi bilo nujno potrebno
Problematika na vsem podrocnadomestiti zamujeno, urediti . ju dela in zivljenja nas spremlja
skladisce, ker imamo se povsod
v slabem in dobrem, nas poverocno delo, v dezevnem vremenu
zuje med sebo.i in ce z n:onnri
pa se utapljamo v blatu. Delav- dosezemo cilj, ki smo ga feleli
ci s takimi pogoji deJa niso zadoseci, nam je· poplaean t rud ze
dovoljni. Vse njihove pritozbe na
s tern, da tudi v skromnosti cuta racun letijo v prvi vrsti name.
timo zadovoljstvo. In tak je tudi
Rad bi se docakal, da bi sklanas Joze.
.
disce uredili in da bi izenacili poM. Supec

Komu najbolj
zaupamo
Za prvor- .ajske praznike smo
tudi med narodnoosvobodilnim
bojem razobesali zastave na vidna mesta po Pohorju in sicer
tako, da Nemcem sploh niso bile
dosegljive. Praznik deJa je bil
v partizanih tudi praznik posebnih naporov za osvoboditev domovine.o:
Tako mi je pripovedoval Joze
o partizanih, o slavni 14. diviziji,
katere zgodovina nas spominja
na tezke case bojev za osvobo·
ditev clovestva izpod fasizma in
nacizma.

30 marca so bile v vseh poslovnih enotah podjetja volitve, na
katerih smo volili clane v centralni delavski svet in clane za
delavske svete poslovnih enot.
Ker smo o tem ze pisall, si danes
oglejmo, kdo je bil izvoljen v posamezne svete.

Iz Tovame ivernih plosc:
l. Viktor Ogrinc
2. Braoko Janei
Iz Delavske restavracije za vse
enote:
1. Ana Peternel
lstega dne so bile tudi volitve
v delavskem svetu poslovnih enot

6. Ivan Sega
7. Stane Hrbljan
8. Anton Lavrie
9. Rado Cvetko
10. Vinko Mahne
11. Janez :lnidadic
12. Milan Mele
13. Franc Vidmar
14. Marija Kos
15. Marija Debevc
V Tovamllesnih izdelkov Stari
trg:
l. Rajko Krasevec
2. Tarnai Krek
3. Anton Strle
4. Franc Mlakar Bah. pol.
5. Ivan Koeevar
6. Anton Kandare - zaga
7. Ivan Paleic
8. Francka Mlakar
9. Silva :lnidadie
10. Marjan Miletie
11. Miha Sepec
V Tovarni pohistva Stari trg:
1. Stanko Kra5evec
2. Franc Beneina
3. Jo.Ze Avsec
4. I van Perusek
5. Ludvik Hiti
6. Marija Gerl
7. Franc Zabukovec
8. Franc Truden
9. Ferdinand Petrie
10. Franc Speh
11. Stipo Tokic
V Skupnih strokovnih sluZbah:
1. Brane Misic
2. Julka Hvala
3. Karel Bahun
4. Tone Perovoik
5. Sergej Turk
6. Marija Komoear
7. Franc Tursic
8. Milan Rot

ObCni zbor sindikatov
Nadaljevanje s 4. strani
delavcev vecje napore, zato je
J!.Ujno potrebno omogoeiti tern
delavcem topli obrok hrane tudi
v dneh, ko delavska restavracija
za delavce druglh poslovnih enot
ne pripravlj_a hrane.
.
Obcni zbor je priznal delavcem
delavske restavracije in njenem
vodstvu skrb za izboljsanje prehrane elanov skupnosti, vendar
jim je priporoeil, naj veejo skrb
posvetijo kulturnemu odnosu do
delavcev, ld jim namenjajo svoj~
usluge.
- Pokroviteljstvo nad pevskim.
zborom, kateremu je doslej nudi·
Ia gmotne momosti za delo Tovarna pohistva Cerknica, naj pre·
vzame koordinacijski odbor sin·
dikata. Isto naj velja za druge
morebitne kulturne ustanove in
druStva, ki hi se pojavljale kot
nosilci sir5e kulturne dejavnosti.
Koordinacijski odbor sindikata
naj se ob tern poveze tudi s kulturno skupnostjo v obeini.

- Posebno po lanski lesariadi
v Celju se je zaeela na Brestu
cedaljc Zivahnejsa spcrtna dejav·
nost. Pojavljale so se nove sport·
n ::: dejavnosti in sport zajema cedalje vee delavcev. Zaradi taks·
nega obsega sportne dejavnosti
jc koordinacijsld odbor sindika·
ta dal pobudo za ustanovitev posebne organizacije, ki .Ze uspesno
zaeenja drganizirati sport in rekreacijo v podjetju. Vse osnove
za zdrav razvoj teh potrebnih de·
javnosti so zagotovljene, medtem
ko sta poeitniska rekreacija in
odmor delavcev se vedno pred
svojim zacetkom. V prihodnjem
obdobju bo naloga sindikata, da
preuci vse moznosti, kako zagotoviti nasemu delavcu elm cenejse in ugodno letovanje. Tudi to
je namrec eden izmed pomemb·
nih pogojev za razvijanje zdra·
vih odnosov v kolektivu, za bolj ·
se dusevno in telesno obeutje delavcev, pa tudi za veejo produktivnost dela.

Delegati in gostje na obcnem zboru sindikata

Volitve v organe upravlja nja v Tovarni pohiStva cerknica
Prihodnji dve leti bodo elani
centralnega delavskega sveta naslednji nasi sodelavci:
lz Tovame pohistva Cerkoica:
1. Joze Lipovec
2. Tone Bavdek
3. Miro Horvat
4. Miro Koeevar
5. Franc Nared
6. Alojz Mramor
7. Maks Umek
8. Vojko Dobrin
17: Tovame pohistva Martinjak:
1. Stane Stritof
2. Janez Kocjancie
3. Ivan Intihar
4. Marija Bell
5. Anton Lovko
6. Anton Cvetko
Iz Tovame lesnih izdelkov Stari trg:
1. Darko Ozbolt
2. Vinko Koeevar
3. Janez Zgonc
4. Joze Kocevar
lz Tovame pohistva Stari trg:
1. Joze Kandare
2. Franc Krasevec
3. Joze Sraj
lz Skupnih strokovnih sluZb v
Cerknici:
1. Janez Lavrencie
2. Milan Modic
3. Ciril Komac

in v upravni odbor delavske restavracije. Po posameznih poslovnih enotah so bill v delavske
svete izvoljeni:
V Tovami pohiStva Cerknica:
1. Miro Horvat
2. Stane Kos
3. Tone Braniselj
4. Alojz Hren
5. Joze Hribljan
6. Janez Klancar
7. Joze Strle
· 8. Joze Zevnik
9. Alojz Mramor
10. Anton Kranjc
11. Anton Urh
12. Milka Brence
13. Marjan Mele
14. Stane Petan
15. Marija Razdrih
16. Mirko Modic
17. J aoez :lnidarsic
18. Franc Tekavec
19. Cvetka Brence
20. Darinka Logar .
21. Toncka Telie
22. Draga Stritof
23. Marija Groden
V 1'ovarni pohistva Martinjak:
1. Joze Abrahamsberg
2. I van :lurga
3. Anton Vesel
4. Stane Stritof
5. Matija Sega

9. Cveta Braniselj in
10. Rudi Bizaj

V skupnih strokovnih sluZbah
ima vsak clan tudi svojega namestnika, da je tako lahko zagotovljena udeleiba predstavnlka
vsakega sektorja oziroma sluZbe
na posamezni veji.
Za namestnike so bill izvoljeni:
1. Vida Winkler
2. Joza Miler
3. inZ. Alojz Drobnie
4. Tatjana Mlinar
S. Marjan Meden
6. Milan Modic
7. Franc Strle
8. Stefan Kralj
9. Janez Troha
10. Yanda Mlinar
V delavski svet Tovarne ivernih plosc so bill izvoljeni:
1. Joze Kebe
2. Franc K.lanear
3. Joze Homovec
4. Vinko Urbas
5. Ivan Basar
6. Joze Snoj
7. Franc Skrlj
8. Kazimir Gasperie
9. Franc Opeka
10. Marjan Grbec
11. Joze Sever
Konec na 6. strani
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Naloge novega delavskega sveta
v Tovarni pohistva Cerknic:a
17. aprila je bila primopredajna seja delavskega sveta Tovarne pohistva Cerknica.
Za predsednika novega delavskega sveta je bil znova izvoljen
Alojz Mramor, instruktor. masivne proge, za njegovega namestnika pa J oze Zevnik, instruktor nanosa ploskovnih elementov.
Predsednik poslovnega sveta je
v porocilu o delu organov upravljanja zajel vsa vaznejsa vprasanja, ki so bila obravnavana v
pretekli mandatni dobi. Zatem
je pozval clane novega delavskega sveta, da bi naloge, ki jih prevzemajo, opravljali aktivno in
odgovorno. Pri tern je poudaril,
da morajo posamezni elani delavskega sveta vzpostavljati stike z delavci njihovih okolij in
jih obveseati o delu organov upravljanja in o vzrokih za sprejetje doloeenih zakljuckov. Pravilno je, da se clani pred vsako
sejo posvetujejo z delavci o posameznih vprasanjih.
V nadaljevanju svojega porocila je predsednik poslovnega
sveta osvetlil nekatere bistvene
naloge, ki stojijo pred novim delavskim svetom.
Planske naloge za letosnje leta
niso majhne, vendar jih bo treba nujno doseei. Obseg proizvodnje je planiran v visini 96 milijonov din. v primeri z oosegom
proizvodnje !ani je to kar za
35 Ofo vee. Pri tern pa naj takoj
povemo, da je .ta obseg mogoee
doseei in da so realne moinosti,
da bi plan celo presegli.
Tci nam dokazuje dosezen· ohseg proizvodnje v I. tromeseeju,
saj smo dva odstotka nad letno
dinamiko.
Tudi gibanja v naslednjem tromeseeju nam vzbujajo optimizem, da bodo planske naloge z
maksimalnim trudoin dosezene
oziroma presezene. Zadanih nalog smo se lotili z vso prizadevnostjo takoj na zaeetku leta. Tehnika kvartalnih operativnih pianov je treba ohranjevati, poglabljati, ker je praksa pokazala, da
je to najboljsa oblika za pritegovanje vseh nosilcev nalog, ki iz
plana izvirajo.
Potruditi se moramo, da bomo
dosegli z rezultati dela vecje o-·
sebne dohodke i.D. da homo taka
spodbujali kolektiv k veeji produktivnosti dela. Ni vseeno, kako
so delavci motivirani. Veejo produktivnost lahko dosezemo na
vee nacinov: s poveeano intenzi-

teto dela, z ·boljso organizacijo
in s sodobnejso tehnologijo.
Predsednik poslovnega sveta
je tudi poudaril, da je treba imeti pred oemi vprasanja novih nalozh. Akcija o izgradnji nove tovarne ivernih plose je stekla. To
investicijo je treba . podpreti.
Istoeasno pa je razumljivo, da
moramo rnisliti tudi na nova vlaganja v Tovarno pohistva. Oprema bo v nekaj letih iztrosena.
Vecina strojev ho v nekaj letih
ekonomsko in tehnieno zastarelo. Vzporedno s tern pa bo treb~
tehnologijo prilagoditi sodobJ?-eJsim potrebam .~rga. M~rketrn~
naeelo, ki temeljl na prmzvodnjl
za trg, ne pa za zalogo, bo morale postati osn~vno vodil~. Tak
naein proizvodnje bo terjal celotno rekonstrukcijo tovarne. Zato bo treba zbirati sredstva nekaj let, da bomo nalogi financno
kos.
Ce poleg drugih kljuenih nalog
ne bomo resevali tudi te, se bo
kmalu pojavilo vprasanje nase
konkurencne sposobnosti, ker zastarela in iztrosena sredstva za
proizvodnjo ne bodo dovolj produktivna.
Velika je bilo se povedanega,
ostane pa ugotovitev, da smo v
Tovarni pohistva Cerknica krizo,
ki je hila v zadnjem casu, preboleli, podrocja proizvodnosti in ekonornienosti pa pripeljali v normalno stanje, tako da imajo za
zacetek dela novi organi upravljanja dokaj ugodne razmere. .
Delavski svet je imenoval tudi
stalne komisije in sicer:
Komisijo za socialno-kadrovska vprasanja:
1. Urh Anton
2. Arko Dragica

3. Grbec Lojzka
Komisijo za vrednotenje. delovnih mest:
1. Horvat Mira
2. Koeevar Miro
3. Gornik Joze
Kornisijo za pozarno vainest:
1. Mele J anez .
2. Kebe J anez
3. Braniselj Joze
Mandatno komisijo:
1. Lipovec J oze
2. Urbas Mirko
3. Lavric Francka
S tajnirni volitvarni je bil izvoljen poslovni svet, v katerem
. je sest elanov in trije namestniki:

.Komu ·najbolj .zaupamo
Nanaljevanj.e s 5. strani
V upravnl odbor Delavske re·
stavracije so bill izvoljeni izmed
clanov te enote:
1. Zdenka Mihelcic
2. Silva Komac
3. Draga Kranjc
Preostale tri clane pa bodo delegirale poslovne enote v naslednjih dneh.
. Ugotovimo lahko, da so v vseh
poslovnlh enotah obravnavali volitve do;volj resno. Verjetno je
razlog v tem, ker so se clani delavskih svetov, ki jim je pravkar
potekel rnandat, v tern obdobju
precej kalili, saj so obravnavali
rnnoiico pornernbi1ih zadev. To
velja za centralni delavski svet
in za delavske svete poslovnlh
enot. Rahlo si osveiimo spomin
in navedimo le nekaj najpomernbnejsih zadev, o katerih Se clani
delavskega sveta kot predstavniki poslovnlh enot niso mogli odlocati kar na ho-ruk:
- ~bira novega glavnega direktorja,
- pripojitev podjetja GABER
- podpis pogodbe o sodelovanju
v okviru DOMISA,
- sprejern sporazuma o dohodku in osebnih dohodkih,
- nastop pri mednarodni banki
za kreditiranje investicije v
novo tovarno ivernih plo~c
- sprejem novih splosnih aktov
(delovna razmerja, informiranje, poslovna tajnost, cene izdelkov in storitev).

Pri vsem tem ne smerno pozabiti, da se je centralnl delavski
svet ukvarjal ~e z vsakoletnimi
tekocimi »malenkostmi« kot so
plani, zakljucni racunl, organizacijske sprernembe, druge pomembnej~e poslovne odiocitve
itd. Vse pa se je dogajalo v obelezju porasta zalog, devalvacije,
rnuhastih stabilizacijskih ukrepov
in njihovih posledic, restrikcije
na ameriskem trii~cu, karnor veliko izvaiarno, ob nenehnih spremernbah drZa.vne in republJ!ke
zakonodaje.
»No, saj potern je ze vse rdeno,« porece kdo. Seveda sam ve,
da ni to res. Ni bojazni, da novoizvoljeni clani delavskih svetov
in tisti, ki bodo v prihodnjih
dneh izvoljeni v ostale organe
podjetja in poslovnih enot, ne bodo imeli dovolj dela. Poleg tekocih zadev bodo rnorali najprej dolociti in utrditi novo organizacijo
podjetja v smislu ustavnlh dopol·
nil, kar je bilo zaceto s sporazumorn o delitvi, in kdo ve kaj ~e
vse. Natancnej~i odgovor .n am dasta poslovna politika, predvsern
pa plan za leto 1972.
Cestitajrno vsern izvoljeliim in
jim zelirno najrnanj toliko uspeha pri njihovern delu kot so ga
imeli sodelavci pred njimi. Tern,
ki zdaj zapuscajo delavske svete,
pa se zahvalimo z zeljo, da bi ~e
naprej sodelovali in aktivno
spremljali nelahko delo svojih
predstavnikov.
Z.Zabukovec

Urbas Anton
Bajc Angela
Mekinda J oze
Urbas J oze
5. Obreza Valei
6. Braniselj Joze

1.
2.
3.
4.

Namestniki:
1. Sparemblek Viktor
2. znidarsic Vida
3. Hriblan Joze.
Ko so bile koneane vse formalnosti ob konstituiranju, je delavski svet sprejel sklep, da se cirnprej sklieejo na prvi sestanek vse
kornisije in organizira konstituiranje poslovnega sveta.
Toliko krvodajalcev na Brestu, kot aprila letos, §e ni bilo. Ponosnl
Organizirati je treba enodnevni srno, upravieeno pa se jezimo zaradi skrajno slabe organizacije s
seminar za vse organe upravlja- strani Zavoda za transfuzijo krvi
nja v poslovni enoti.
Delavski svet je tudi zakljuCil, rajo delo organov upravljanja kateri del stroja je potrebno najda je treba opozoriti pristojne predvsem po poslovnih enotah.
bolj paziti.
sluzbe oziroma centralne organe • Na koncu seje so clani orgaNobenemu clanu kolektiva ni
upravljanja, naj se proucijo pri- nov upravljanja, ki jim je pote- znano, kdo je dolzan balansirati
stojnosti posameznih organov u- kel mandat, dobili knjizno dari- ekscentriene glave, ki se uporabpravljanja in kolektivnih izvrSil- lo s posvetilom in zahvalo za so- ljajo na nadmiznih rezkarjih. V
nih organov. V sistemu je nam- delovanje v orgapih upravljanja. pripravi stroja to delo ni zabelezeno. Delavci izgubijo veliko casa
rec obcutiti vee slabosti, ki oviJ. Klanear
zaradi iskanja stojk in vpenjalnih pripomockov. Odgovorne
sluibe bodo morale v prihodnje
temu posvetiti vee pozornosti.
Tudi valji na trakovih so zelo
slabi in se jih ne vrti vee dosti.
Mnogokrat se delavec napenja in
poti, pa ne more kupa prepeljati
po traku. Ta tezava je najbolj ·
Na pripravah na politicno pro- koriSeanju sportnih rekvizitov in obeutna v II. strojni.
Nasa organizacija se trudi, da
blemsko konferenco, ki jo orga- oblacil, kot se je to godilo z
nizira politieni aktiv Bresta, je vstopnicami za prireditve v Hali bi zascitila mladoletne clane kolektiva, vendar ji to ne uspeva.
tudi mladina dobila svoje mesto. Tivoli.
v tern oddelku redno dela v nocNa problemski konferenci bo v
Organizirali bomo klub mladih
razpravi vsaka politicna organi- umetnikov. Zato obveseamo vse ni izmeni nekaj mladoletnih cianov delovne skupnosti. Kljub ozacija prispevala svoje probleme.
clane kolektiva, ki se ukvarjajo
Nas aktiv se je na zadnji seji ali pa bi se zaceli ukvarjati z :pozorilu delovodje ne upostevaupravnega odbora odlocil, da bo urnetnostjo, naj se prijavijo pri JO doloeil zakona. Odlocno zahtevarno, da te !judi disciplinska kosodeloval na tej konferenci z
tovariSu Ivanu Najgerju ali pri
vpras·anjem 0 izobraievanju cia- tovariSici Marti Cesnik. Klub se rnisija poklice na odgovornost
in jih tudi kaznuje.
nov nase delovne skunposti.
bo ukvarjal z vserni vrstami uv zadnjem casu imamo tudi
Znano narn je, da clani delovne metnosti, zato zelimo cim vee tesne stike z ucenci v gospodarskupnosti niso dobra obvesceni prijav.
stvu. Po ocenah sodec so to rnaro rnoznostih izobrazevanja. DoseV razpravi smo na zadnji seji ljivi fantje, morajo pa spremedanji sistem izobrazevanja je ne- upravnega
niti odnos do orodja in ostalih
razpravljali o
primeren, ker pridobljenega zna- vprasanjih odbora
v proizvodnji. Pouda- pripornockov. Tezave imajo zanja v praksi niso zados~i uporili smo vprasanje alkoholizma, radi daljsega delovnega casa kat
stevali pri razporejanju na dega doloca pravilnik (40 ur na
ki se vedno bolj poraja in tiholovna mesta. To je nemogoce in tapi v delovno . organizacijo. teden). Ueence v pogonskem serproti dolocilom pravilnika o ureKljub disciplinskim ukrepom visu vkljucujejo v delo tudi ob
janju medsebojnih delovnih raz- primeri narascajo. Mislim, da di- prostih sobotah, ueence mizarske
merij. Tovarna pohiStva Cerkni- sciplinska komisija ukrepa v teh stroke pa v proizvodnjo, kar ni
ca nima (pa tudi druge ne) or- prirnerih s premajhno odgovor- v skladu z· ucnim naertom. Prigana, ki bi lahko razporejal in nostjo in preblago ali pa sploh tozujejo se tudi cez nered, ki ga
prerazporejal delavce na delovna ne kaznuje prestopkov. V teh
povzrocijo tisti, ki opravljajo primesta.
primerih bi morali biti bolj stro- vatna dela po rednern delovnem
Nasa organizacija se zavzema
gi tudi delovodje oddelkov in casu in pa ob prostih sobotah in
in odobrava sistem, s katerim sluib. Negativno oceno srno zavnedeljah. Z istimi tezavami se
je zacel izobraievanje svet za zeli tudi do vzdrievanja strojev srecujemo tudi v proizvodnji. v
kadre. Ta ·organ je razpisal tecaj
v poslovni enoti. Vse manj pozor- petek zapustimo delovno rnesto
za sestavljalce furnirja. Na raz- nosti posvecamo tern osnovnim urejeno in pripravljeno za kaspis so se prijavili le stirje clani.
sredstvorn. Vzdrievalna sluiba nejse delo, v ponedeljek pa je
Vidimo, da je pri tern nekaj na- pride k stroju le takrat, kadar je vse v neredu. Tudi tukaj morajo
robe. Po nasem mnenju manjka
pokvarjen, namesto da bi tudi odgovorne sluzbe ukrepati, da ne
natancen opis znanja oziroma preventivno ukrepala in opozar- .bo vee privatnega dela v tovarni.
usposobljenosti za posamezno de- jala delavce pri novih strojih, na
Informativni odbor
lovno mesto. Ce hi bile te zahteve dolocene, bi vsak posameznik z zanimanjem obiskoval tecaj' saj bi si s tern pridobil specializacijo, z vee tecaji pa tudi
interne kvalifikacijo. Mislim, da
bi bilo potem reseno tudi vprasanje, ki se ze pojavlja v nasi
poslovni enoti, saj je znano, da
malo proletarcev zaseda dobra
delovna mesta oziroma, ce to mise! obrnemo, trenutno v vecini
Svet za koordinacijo poslova- strokovnih sluzh sele v izdelavi,
zasedajo dobra delovna mesta
ljudje, ki jim je dohodek v to- nja je nil. svoji 18. redni seji. 14. je. bilo potrebno nekatera delovvarni le dodatni vir zasluzka, aprila med drugimi sklepi sprena mesta cimprej zasesti. Zato
sluiba pa socialno zavetje.
jel tudi vee organizacijskih in
je svet za koordinacijo poslovanja potrdil naslednje kadrovske
Mladinska organizacija se zav- kadrovskih sprememb.
·Za gradnjo nove tovarne iver- spremembe:·
·
zema tudi za izboljsanje delovnih pogojev in za boljso organi- nih plosc je doloCil investicijsko
Za pomocnika glavnega direkzacijo dela. Zato smo se dogovo- grupo, ki bo izloeena iz rednega
torja za podrocje proizvodnje in
rili za razpis nagrad za tehnicne poslovanja in se bo ukvarjala saizboljsave. K taka majhnemu ste- mo z novo investicijo. Za vodjo triiSca je l?il imenovan Dusan
vilu tehnicnih izboljsav verjetno investicijske grupe je bil imeno- Trotovsek, za pomocnika glavneprispeva tudi pravilnik, ki delav- van Drago Mazij; energetsko sku- ga direktorja za ekonomsko-fipine sestavljajo Ciril Rudolf,
naneno podrocje, ki je obenem
cev ne spodbuja k tej dejavnosti.
V prihodnje bo morala pristojna Alojz Drobnic in gradbenik, ki ga direkto.r enote SKS, Danilo Mlije treba se najti; v skupini za nar, za direktorja marketinga
sluiba preurediti tudi ta pravilVojko Harmel, za direktorja ekonik.
tehnologijo so Franc Hvala, Joze
Vprasanje sparta je resil ko- Majerle in Erna Zunic; skupino
nomsko-financnega sektorja Toordinacijski odbor sindikata.
za nabavo sestavljajo France Me- ne Zigmund, za sefa planske sluihe Branko MiSie, za poslovnoV ta namen je organizirana ko- le, Vera Klanear, Emil Lah in
tehnicnega organizatorja Franc
misija, ki se bo angazirala v or- Anica Zidar, prevajalka bo .HeleLevee, za vodjo razrezovalnice
ganizaciji sportne dejavnosti. na Markup, adrninistratorka. pa
iprena Franc strukelj, za vodjo
Kljub temu se mladina cuti dolz- Dragica Tavzelj, Poleg omenjenih
tehniene priprave dela v Tovarna opozoriti koordinacijski ad- bodo obcasno sodelovali se dru·
ni poliistva Martinjak Mirko
.
bar sindikata, naj o tern obvesti gi strokovnjaki.
Gersak l.n za product menagerja
Ceprav je predlog delne nove
clane delovne skupnosti, da ne
v marketingu Franc Zigmund.
bo priSlo do privilegijev pri iz- organizacije skupnih strokovnih

Mladinska organizacija
.spet oiivela

Nekaj organizacijskih.
in kadrovskih sprememb
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LESllRillDll '72
Skladno z nacrtom o izvedbi
lesariade '72 je bil 15. aprila sestanek organizacljskega komiteja in predstavnikov vseh 36 pri·
javljenlh podjetij. Odli~na udele:lbal Na sestanku so prisotni poslu§ali porocilo o dosedanjem delu in pripravah, dobili so aktivni
pregled izvedbe same prireditve;
z manj§imi dopolnitvami pa so
soglasno sprejeli tudi pravilnik
iger. Izirebane so bile tekmovalne §tevilke. Brestu je ireb dolo·
~I naslednje:
~t.Il
balinanje - 20 ekip
~t. 2
kegljanje m . - 30 ekip
§t. 8
mali nogomet - 25 ekip
~t. 2
odbojka m. - 16 ekip
st. 4
strelci m. - 29 ekip
St. 8
§ah mo§ki - 21 ekip
st.Il
kegljanje z. - 18 ekip
§t. 7
odbojka z. - 15 ekip
st.14
strelci z. - 18 ekip
st. 4
§ah zenske - 11 ekip

Kcgljanje mo~kih ekip se bo
pricelo ze v petek 16. junija, tako
da bo ostala za soboto polovica
predvsem oddaljenih podjetij. Iz
tekmovalnih stevilk lahko ugotovimo, da bodo na5e zenske ekipe
v kegljanju in strelstvu nastopa·
le v popoldanskem casu. Sicer
pa je ze izdelan urnik vseh tek·
movanj, tako skupin kot casov.
Malo casa je §e do lesariade.
Priprave zahtevajo cedalje vee
dela. V maju bo potrebno dokon·
eati z biltenom, izgraditi igri~ea
(poseben problem je rekonstrukcija kegljisea!), organizacijske
pripra ve, skratka vse, kar je po·
trebno. Tudi komisija za promet
in varnost ne bo imela malo del-a, saj je trcba racunati, da bo
pri~lo v Cerknico okrog 25 izrednih avtobusov, da bo med tekmovali§ci vozilo se 8 avtobusov,
poleg tega pa je prieakovati se

od 150 do 200 osebnih avtomobilov. Tudi oskrba bo morala de·
lovatl tako, kot je treba. V pri·
hodnji ~tevilki Obzornlka bodo
objavljena vsa podrobna navodi·
Ia. Krajevna skupnost Cerknica
je zc dala priporocilo za ureditev
Cerknice za ta dan. Dobro bi bi·
lo, da bi dale tak§no priporoeilo
tudi skupnosti na Rakeku, v Gra·
hovem in v Begunjah, kjer bo tu·
di del tekmovanj.
Upajmo, da bo cesta na Uncu
pri avtocesti do tedaj ze brez lu·
k~nj , ki so danes primer brez·
briZnosti za varen promet. Tudi
po Cerknici, predvsem Notranjs ki cesti (to bodo menda prav tedaj prekopali), je prevoznost skoraj nemogoca. Se in §e je problemov. Ne samo Brest, vsi, prav
vsi bi morali teZiti k ureditvi
kraja.
D. Trotovsek

Drobne z Bresta

se r ezulta te in bodo z njimi usposabljali se druge strelce.

daj pozitivno odgovorila lc Lj ubljanska banka.

Svet za koordinacijo p oslovanja je dodelil Brestovim sportnikom del strehe nad glavo. Po zad·
njem sklepu tega organa b odo
sporazumno uporabljali prostore
stare delavske restavracije strel·
ci, sahisti in ljubitelji namizneg~
tenisa - poleg uprave restavraclje in prodajne sluibe seveda.

-0Mandat na komisij a podjetja je ·
v preteklih dneh pripravila prve ·
predloge kandidatov za tiste o rgane podjetja, ki j ih voli centralni delavski svet. Preden · bodo
kandidati p redlozeni centralne·
rnu delavskemu svet , b odo o n jih
r azpravljali po poslovnih enotah .
Zlasti bo pomembno dobiti mnenja delavskih sve tov in d ruzbenopoliticnih organizacij.

-0Kljub prvoaprilski otvorit vi
kegljisca kegljajo p o njem se vedno samo zidarji. Govori se, da je
sabotaia - da se n e bi kegljaci
prevec pripravili za LESARIADO.
Se sreca, da bo LESARIADA na
prosto soboto, da se zidarjem ne
bo treba umikati pr ed kroglami
jeznih keglj acev.
-0 v skupnih sluibah sm o k upili
nov kopirni stroj nizozem ske pr oizvodnje po japon s ki Iicenci. Zdaj
pa veselo stoji v brezdelju. Mozni
sta dve resitvi: uvoz papirja ali
pa izvoz tistih: ki so . kupili t~~
stroj ne da b1 popreJ u gotovli1,
da pot rebuje ameriSki papir in
svedske kem ikalije. Smo za mednarodno sodelovanje.
-020. aprila je bil na B restu novinar Radia Ljubljana , ki pripravlja polurno reportazo ·o problemih samoupravnih odnosov v
nekaterih podjetjih (poleg Bresta
je obiskal se Novoteks in Dano).
Zanimala so ga p redvsem n aslednja vprasanj a: odnos med samo·
upravljanj em in poslovnost jo, odnosi v kolektivu, obvescanje in
zanimanje delavcev za samoupravno dogajan je. Oddaja bo n a
sporedu 2. m aja ob 13.30.

Ali veste •

-

0-

... da so cene penzionov za letosn je letovanje nekoliko viSje od
lanskoletnih, toda se vedno dost opne .
Tako se cene v Crikvenici, Selcah, Kastelih in d.rugih krajih ob
m orski obali gibljejo od 55 do
65 din. V ceni sta vracunana prehrana in pr en ocisce .
Kako bo organizacija let ova nja
s tekla v nasem podjetju let os,
bodo clani delovne skupnosti seznanjeni do petn a js tega m a ja.
-0-

.. . da z zbiranjem financnih
s redstev za cerkniSko s trelisce
zelo slabo kaze . Na stodeset prosenj za financno pom oc je do se-

- o. . . da je za sportni troboj m ed
Kovinoplastiko, Titanom in Br~·
stom vse pripravljeno.
Organizatorji upajo, da b o do
dvajsetega m aja, ko bo tekmovanje, urejena tudi dvorana, v kateri bodo igrali tenis.
-

0-

.. . da bodo nekateri posamezniki, ki hodijo veckrat na sluibena
potovanja in dalj casa niso predlozili potnih nalogov v obracun,
prikrajsani. Pot ne naloge je n amrec tr eba predloziti ·v obracun
n a jkasneje v treh dneh po koncanem potovanju .
s. Bogovcic .

Mladinski aktiv
v Tovarni pohistva Stari trg
Delovni program osnovne organizacij e sindikata v Tovarni pohiStva Stari trg za leto 1972 zajema m ed d.rugim t udi u stanovitev mla dins kega aktiva.
T o odlocitev je vodstvu sindikaln e organizacije narekovalo
p redvsem dejstvo, da je v delovni s kupnosti vee kot cetrtina mladih clanov, ki niso nikjer organizirani. Posledica tega je b ila, da
mladin a ni bila niti v organih up ravljan ja niti v organih sindikalne organizacije - skratka, nikjer
ni bilo cutiti n jihove besede ali
prisotnosti kot organizira ne d.ruzbeno politicne celot e.
Up ostevajoc taksno stanje, pa
tu di razgovore z mladimi ter pri
tern izraieno zeljo in p ripravljenost, da se d.ruibeno politicno povezejo v mladinskem aktivu, je
bila sredi aprila u stanovna kon,
ferenca, na kateri j e hila prisotna vecina mladih d elavcev.
0 vlogi in pomenu organizacije

Zveze m ladine je prisotne pod robneje seznanil clan predseds tva obcinske konference Zveze
m la dine Milan Pirc.
Mladi so izvolili tudi izvrsni
od bor aktiva, k a terega pr edsedn ik j e pos tal Fr anc Speh .
Razumljivo je , da ne mor emo
kar naenkrat p ricakovati vecjih
r ezultatov nj ihovega dela , saj bo
m or al aktiv najprej resiti vse zacetne organizacijske t ezave. Prip raviti si bo moral tudi program
dela, po katerem bo tekla njego·
va aktivnost. V zacetku mu bo
priskocila n a pomoc predvsem
sindikalna organizacija, za p omoc
pa se bo aktiv obrnil tudi na vodstvo obcinske konference Zveze
mladine.
Prieaku jemo, da se bo novoustanovljeni mladinski a ktiv kmalu uveljavil, predvsem z ak tivnim
delovanjem vseh svojih clanov.
F. Avsec

• •

.. . da je obcinski strelski ~dbo~
Cerknica dobil po regresru cem
stiri zelo kvalitetne zracne puske
znamke ANSCHOTZ.
Puske so oddane za vaje sirelcem ki so im eli na obcinskih
tem;ovanjih v poprecju najbolj-

Brestov obzornik, glasilo kolektiva Brest Cerknica. Odgovorni
urednik Danilo Mlinar . Urejuje
urednlski odbor: Vojko H armel,
Vinko Mahne, Franc Mlakar, J o.ze Klanear, Danilo Mahne, Franc
Mulec, Dubrovka Pazic, Miha Sepec, Franc Strukelj , Du~an Trotodek in Zdravko Zabukovec. Ti·
ska 2el. tiskarna v Ljubljani

Pri vsnovni soU v Cerknici, ie m esece »Visi« razpadajoci k amion.
P odobnega lahko vidite tudi v Grahovem. Povedo, dl:l je lastnik istl

V okvir strokovnih ekskurzij sodi tudi obisk dijakov III. Ietnika
TSS iz Cerknice v Novolesu

Ne vemo sicer kdo, toda nekdo bo ze moral urediti nemarnost okoll
»za jfnice«

OBCANOM CERKNICE,
RAKEKA,GRAH OVEGA
IN BEGUNJI

•••

Organizacijski kom.ite LESARIADE 72, ki bo v Cerknici, na Rakeku , v Grahovem, v Begunjah in
v Postojni 17. junija 1972, prosi
vse prebivalce omenjenih naselij ,
Krajevne skupnosti, delovne or-

ganizacije, u stanove, turisticna
d.rustva in d ruzbeno-politicne organizacije, da l?i ob tern p omemb~em sport nem dogodku p rispevali k uspehu prireditve z ureditvijo in olepsavo okolice his in javnih prost orov. V gosteh bomo
imeli skotaj 2000 udelefencev iz
vseh kra jev Slovenije. Skup aj se
potrudimo, da se b odo gost je dobra pocutili med nami!

Koleno pod vodo
i n najbrl bo se precej casa poteklo, da se b o neki cer kniski
moz spomn il obnove zarascene
struge CerkniScice.
Delo in trud u darniSkega dela
clanov NK Cerknica je bil Zaman
posajen , zagnojena in zravnan~
livada (igrisce) j e ·postala zrtev
hudournika 16. aprila v popoldanskih urah. I grisce ni zavarovano.
Kdo bo povrnil skodo, sedaj se
ne vemo.
Spomladanske p rvenstvene tekme so v p olnem razmahu in tako je bila dolocena t ekma usodnega dne z ljub ljanskim Krimom
prelozena z mislijo sodnika - delega ta, da igramo nogomet in n e
vaterpolo.
·
Clansko mostvo je startalo neuspesno, s porazom v Medvodah
2:0 in v Logatcu 2:1. Govorice
pravijo, da nezasluieno, saj so
streljali 32 kotov, 6 zadetkov je
bilo v p recki in se in se str elov
v p razno.
Boljsi del kluba j e mladin sko

mostvo, ki je v Medvodah dobilo s 3:1, igralo s Krimom 0:0 ter
izgubilo z mla dinci Olimpije s
7:0.
Bukali, Dza jici sicer r astejo, toda kaj nam vse t o pomaga , ce
nimajo sist emat icnih in rednih
treningov? Mladinci Olim p ije trenirajo trikrat na teden po dvakrat na dan, n asi pa nimajo mozn osti biti skupaj vsaj enkrat tedensko.
Vzroki so razlicni, gla vni pa so
solske obveznosti, saj m ladinci obiskuj ejo sole od Nove Gorice do
K ranja , Skofje Loke in Domzal .
Razpored tekem spomiadanske·
ga prvenstva:
3{1. 4. prelozena tekma s Krimom - ob 10. uri.
Cerknica : Cmu ce - 7. 5.
Cer knica : Induplatl - 21. 5.
Cer knica : Kocevje - 4. 6.
Cerknica : Menge5 - 18. 6.
Mladinci igra jo predtekme.
F. Kranjc
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Partizansko ime narod-
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nega heroja

, ALOJZA POPKA,
( Bezuljak- 19~0)
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Kino v rnaju
1. rnaja oc 16. in 20. uri - jugoslovanski film KDOR POJE
ZLO NE MISLI. Film prikazuje
veselo in saljivo zgodbo iz predvojnega Zagreba. V glavni vlogi
Relja Basic.
2. rnaja ob 16. in 20 uri - arneriski film ZAROTNIKI. Izredno
napet film, ki prikazuje upor ru·
darjev na Irskern.
4. rnaja ob 20. uri - francoski
film POSODI ZENO PRUATELJU. Prijatelj posodi prijatelju
zeno in zacne se ta cudna kome·
dija.
6. rnaja ob 20. uri - ameriSki
film ZID tEUA. Film prikazuje
nenavadni Disco club v kleti. V

glavni vlogi Jane Birkin.
7. maja ob 16. in 20. uri- itali·
janski film JOE IZ NEVADE. Indijanec Joe mascuje svojo druZino.
8. rnaja ob 20. uri -

arneriSki
film FRANKENSTEINOV SIN.
Stari znanec Frankestein dobi se
sina. Tako se pricne nova groz·
ljiva zgodba. V glavni vlogi Boris
Karloff.
11. rnaja ob 20. uri - arneriSki
film VECER NASLEDNJEGA
DNE. Napeta kriminal,ka, v kate·
ri igra znani Marlon Brando.
13. maja ob 20. uri - arneriSki
film, DOBRA KUPCIJA V !TALI·
JI. Znani lopov izve, da je v To-

rinu ogromna vsota dolarjev ...
V glavni vlogi Michel Caine.
14. maja ob 16. in 20. uri- arne·
riski film CLOVEK, IMENOVAN
HRABROST. Bogata nevesta pla·
ca enookega Rusterja, da mascu·
je njenega oceta. v glavni vlogi
John Waine.
15. maja ob 20. uri - francoski
film MADAME BOVARY. Film
prikazuje po znanem romanu dogodivscine gospe Bovary.
18. maja ob 20. uri - francoski
film tENSKE. Drarnaticna Ijubezen med pisateljem Gerardorn
in njegovo sekretarko Mary. V
glavni vlogi Brigitte Bardot.
20. maja ob 20. uri - ameriSki
film VRNITEV RAZBOJNIKA.
Izredno napet in dinamicen western. V glavni vlogi Randolph

Scott.
21. maja ob 16. in 20. uri- angleski film DIRKA ZA CASOM.
Znani komik Norman se to pot
zaposli kot novinar. V glavni vlogi Norman Widson.
22. rnaja ob 20. uri- ameriSki
film KRAUEVIC IN BERAC. Napete pustolovscine mladega kraljeviea, ki se preoblece v beraca.
V glavni vlogi Errol Flyn.
25. maja ob 20. uri - angleski
film PLES NA VASI. Film prikazuje brata in sestro, ki se vdajata
alkoholu. V glavni vlogi Peter
O'Toole.
27. maja ob 20. uri - spanski
Fim prikazuje krvno mascevanje
film LJUBEZEN CAROVNIC.
v Spaniji.
28. maja ob 16. in 20. uri-nern-

RAZPIS
Za praznicne dni - nova n ~~
gradna kri.Zanka, Ker je Iaija,
pricakujemo dosti pravi\nih resi·
tev. Nagrade bodo naslednje:
1. nagrada 150 din,
2. nagrada 100 din,
5 nagrad po 30 din.
telimo vam dosti srece!

ski film SMRTONOSNI STRELI
NA BROADWEYU. Nova pustolovscina znanega detektiva Jery
Cotona.
29. maja ob 20. uri - an·
gleski film DOLINA SMRTI.
Film, polo napetih in dinarnicnih
situacij. V glavni vlogi Rod Tay·
lor.

