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lasilo delovne sku

Na rob leta 1973
ZDAJ, KO SE PRIBLI:2:.UJE KONEC LETA, SI VELJA OGLEDATI
NEKOLIKO NAZAJ, KAKO SMO GOSPODARILI IN :2:.IVELI V TEM
LETU, IN OCENITI KAJ NAS CAKA V PRIHODNJEM LETU.

Leto, ki je za nami, je v marsieem znaeilno s svojimi posebnostmi, in lahko tudi recem, s
svojimi prelomnicami. Gospodarska gibanja doma, pa tudi na
svetovnem trgu nam v tern letu
niso bila prevec naklonjena. Stabilizacijska ekonomska politika,
ki jo je nasa druiba zavestno
sprejela, je odmerila nekoliko
manjsi delez za osebno potrosnjo. i:e med samim letom smo
ugotavljali, da osebni standard
zaostaja, da je zmanjsana kupna
moe nasega potrosnika. Zmanjsanje kupne moei smo mi posebej obeutili, saj se je bistveno
zmanjsalo povprasevanje po pohistvu na domaeem trgu, kar je
imelo za posledico obcutno po-

veeanje zalog gotovih izdelkov,
predvsem v prvem polletju.
Poveeanje zalog gotovih izdelkov je vplivalo tudi na celotni
obseg proizvodnje, tako da se
proizvodnja ni gibala po zacrtanem obsegu in asortimentu. Proizvodnja je sicer za okrog 6 °/o
vecja kot lani, vendar pa precej
manjsa od planirane. Iz tega izhaja, da tudi nasih kapacitet nismo uspeli v celoti izkoristiti, kar
je negativno vplivalo na osebne
dohodke, :pa tudi na rezultate go·
spodarjenja. Prodaja nasih izdelkov je bila v drugem polletju
mnogo ugodnejsa in tudi v okviru planirane, vendar pa izpada
iz prvega polletja ni bilo mogoce
ujeti.

srecno v novem letu
V edno se oh - ceprav navidemem - prelomu nekih casovnih
obdobij znajdemo v nevsakdanjem, skoraj slovesnem obcutju. Pretehtavamo svojo preteklost, uspehe in napake, kujemo nacrte za
prihodnost. Zase, za svoje bliznJe, za svoje ozje in sirse okolje, katerega del smo, ki oblikuje nas in. ki ga sooblikujemo mi.
Povsem razumljivo je, da svoje usode tesno povezujemo z delovno
skupnostjo, v kateri delamo in - ustvarjamo, z okoljem, v katerem
zivimo, in 'l. druzbo, ki ji v sak posamic in vsi skupaj dajemo njeno
vsebino.
Nedvomno je za nami se eno uspesno in ustvarjalno leto, ceprav
je bilo v njem tudi trdih preizku5enj in iskanj. Nedvomno smo se
tudi mi z vso resnostjo pridruzili prizadevanjem za resnieno stabilil.acijo, ki bo trdnejsi temelj za na5o skupno prihodnost. Ob uresnicevanju novih ustavnih nacel si tudi mi prizadevamo ustvariti se
pristnejse medCloveske in delovne odnose, da bi dali samoupravljanju se globjo vsebino.
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Poleg prodaje nasib izdelkov
na dornacem trgu je za nas izredno pornembna prodaja na tuja triiSca. Ugotovbno lahko, da
so se vsa neugodna gibanja iz
leta 1972 nadaljevala tudi letos,
Je v ostrej~i obliki. Visoka stopnja inflacije doma narn je zmanjsevala konkurencno sposobnost
skozi vse leto. Na visok porast
cen surovinam in reprodukcijskemu materialu je v veliki rneri
vplival tudi zunanji trg in nihanja svetovnih valut. Tako sk~
kovit porast cen surovin, kot je
bil letos, ni bil se nikdar. Cene
nekaterih surovin so se vee kot
podvojile (zagan Ies, furnir), drugim so cene porasle od 30 do 80
odstotkov. To vse je vplivalo, da
smo zaceli izgubljati nase pozi·
cije na posameznih triiseib, ki
smo si jib z dolgoletnim in veil·
kim trudom osvojili (ZDA). Ce

je bil plasma nasih izdelkov na
domaeem trgu blizu planiranim,
moramo ugotoviti, da v izvozu
ni tako. Realizacija v izvozu bo
za okrog 25 °/o manjS-a kot !ani.
Poleg tega moram poudariti, da
je letos izpadel na5 glavni dolg~
letni kupec v Ameriki in da s tern
je tudi izpadel nosilni program
izvoza v TP Cerknica, glasbene
omarice, ki so prejsnja leta predstavljale tudi do 40 % celotne kapacltete tovarne.
Racunati rnoramo, da je ameriski trg za ta program dokoncno
izgubljen, saj smo v tern trenutku v ceni za vee kot 50 °/o nad tistim, kar kupec lahko plaea. Pred
nami je zopet dolgotrajno delo
na novib trgih, novih programih.
Rezultati se ne bodo pokazali takoj, ampak sele po nekaj letih.
Menim, da je taksna usrneritev,
dolgorocno gledano, edino pravilna.
Poleg poslovno izredno intenzivnega leta, moramo poudariti,
da je bilo to leto prav gotovo
prelomno tudi v na5ern notra-

In resnicno se zdi, kot bi bili na prelomu: zato nas v prihodnjem
letu in prihodnjih obdobjih caka se mnogo zapletenih in zahtevnih
nalog - gr.a diti in oblikovati na tem, kar smo ze ustvarili. Brestovci
niso prvic pred takSnimi nalogami. Se vedno so nasli ustvarjalne poti
in vztrajali na njih in prav gotovo bodo takSni tudi v prihodnje.
v saj delCek na5ega skupnega zivljenja, na5ih uspehov, napak in
novih iskanj smo vam poskusali predstaviti sleherni mesec. Upamo,
da je ob ze kar castitljivi starosti (75 stevilk) postal Brestov obzornik VaS nepogre$ljivi spremljevalec. Zato naj ob tej eriloznosti
velja zahvala vsem, ki so ga sooblikovali, in zelja, da bi btlo takSnih
sodelavcev tudi v prihodnje vse vee.
Pa se to: tudi letos smo se ob sklenitvi leta potrudili, da smo vam
pripravili posebno prilogo, ki naj bi, malo za salo malo za res,
povedala, kaj smo delali in cesa nismo storili - vse pa v iskreni
zelji, da bi se ovedli svojih slabosti in bi jih bilo v prihodnje vse
manj. Letos je to (pac v duhu casa) Novoletni tozdovnik. Ce smeh
ni sirok in sproscen, ampak vcasih kisel in nekoliko grenak, tega
nismo krivi samo mi.
Zato naj vsem Brestovcem in ostalim obcanom se bolj od srca
zazelimo srecno, zdravo in ustvarjalno leto 1974!
Urednik
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njem Zivljenju, v delovni skupnosti in celotni druibi. Nova ustava SFRJ in ustave republlk so
prinesle v na§e Zivljenje mnogo
novega in revolucionarnega, bistvene spremembe pa so bile
rnoeno prisotne tudi v na5em kolektivu. Potrebno je bilo vellko
dela, da smo vsl dojeli te spremembe in seveda, nasi naporl so
bill usmerjeni v kar najbolj§o
uresnicltev novih ustavnih nai!el.
Morda srno v tej akciji prezrli
kak.Sno podrobnost, zato bomo
morali nase dogovore prav got~
vo dopolnjevati in izpopolnjevati, tako da bo vedno dosledno
uveljavljano nacelo, da odloea o
rezultatih tisti, ld jih je ustvaril.
Poudariti velja tudi veliko rn~
ralno pripravljenost vseh zaposlenih, posebej ~e subjektlvnih
sil znotraj kolektiva ob razpravi
o predlogu prlstopa k sam~
upravnernu sporazumu organizacije zdruienega dela Slovenija·
les. Menim, da so bile pravilno
ocenjene lzhodi§ene predpostavke takega povezovanja, v cllju
enotnej§ega in trajnej5ega nast~
pa na trgu doma, pa tudl v tu·
jini. Zdruievanje naporov za osvajanje trga lahko samo pozltiv·
no vpliva na na§ prihodnji razvoj, socialno varnost vseh za_p~
slenih in ne nazadnje na sklad·
nejsi razvoj znotraj panoge. Kljub
temu, da do dokonene odloeitve
se ni prislo, so dosedanje razprave pokazale, da je to pravilna politika, ki jo kolektiv podpira.
Kaj nas caka v prihodnjern letu? Mislim, da borno rnorali marsi.kaj storitl, da nadornestimo zamujeno. Intenzivno homo morall
nadaljevati obdelavo zunanjih trZisc, da bi tako dosegli rezultate, ki srno si jib zastavili. Potrebne bodo doloeene spremembe
proizvodnega programa. Z lnovacijami bo potrebno popestrlti
proizvodni asortbnent. Nekatere
naloge s tega podroeja smo priceli ze letos. TeZiti rnoramo k
vecji storilnostl, da bomo lahko
sledill vecjhn Zlvljenjskbn str~
skom z viSjim.i osebniml dohodki. Podrobneje bomo o tern razpravljall v januarju- ko bo prl·
pravljen osnutek plana za prlhodnje leto.
Druga velika naloga, ki nas ea·
ka v prihodnjem letu, je reallzacija nase najveeje nalozbe, lzgradnja tovarne ivernih plosc v
Cerknicl. Ceprav smo se na to
investicijo pripravljali vee kot
dve lett, je njena realizacija izredno odgovorna naloga. Uspe~
na reallzacija te naloge bo got~
vo vplivala na hitrejSi razvoj vse
nase proizvodnje, ne samo Bresta, ampak tudi zunaj njega, kar
je tudi zelja nas vseh.
Naloge, ki si jib zastavljarno,
niso rnajlme, ni pa dvoma, da
jib borno realizirali s skupniml
moemi, tako da bomo §e moenejsi in sposobnejsi v na5ih nast~
pih doma, pa tudi na tujih triiscib.
Vsej d~lovni skupnosti Bresta
zelbn obilo uspeha In osebne srece v novem letu 1974!
inZ. Joze Strle

BRESTOV OBZORNIK

Deena letoSnjega
gospodarienia
Komisija za programiranje pri skupseini obeine Cerknica redno
spremlja gospodarska gibanja v obcini. Kot ze nekajkrat, objavlj;uno- ob privoljenju predsednika komisije, tov. Joieta Lesarja oceno in rezultate nasega gospodarjenja. Zaradi stiske s prostorom
objavljamo le uvodni in zakljueni del gradiva.
dr:Zave je tu prevladujoea. Ker
gre za kompleks prohlemov iz tega podroeja, ki so najbolj vplivni in odloeilni v poslovnem ciklusu gospodarjenja, je prva nelogienost v tem, da o njih prete:Zno odloeajo admnistrativni orUVOD
gani drlave, ki za posledice ne
Za letosnje gibanje gospodar- nosijo nobene odgovornosti, saj
stva sta temeljno vaZni zlasti dve se te kazejo na gospodarskih organizacijah. Drugi nesmisel je v
znaeilnosti:
tem, da se zaradi tega mobilnost
a) organizacijsko in vsebinsko gospodarskih subjektov pretezno
prilagajanje gospodarstva po- usmerja proti tem organom, doglobljenemu dru.Zbeno-ekonom- sect od njih cim vee, kar se
skemu samoupravnemu sistemu, posebej velja za zviSanje ceo.
b) odloeno splosno prizadevaOb takem nacinu re5evanja so
nje za stabilizacijo gospodarstva, logieno marsikje potisnjena . v
posebno v proizvodnji in potros· drugi plan prizadevanja za boljnji.
·
so delovno in tehnolosko organi·
"Nedvomno so na teh dveh glav· ziranost, racionalnost in visjo
ni.li usmeritvah, ki pomenita OS· produktivnost. Poleg tega sedanovni pogoj za prihodnjo pre- nji sistem s tega podroeja zamegobrazbo dru.Zbeno-ekonomskega ljuje kriterije realnega dru.Zbesistema in odnosov, dose:Zeni ne· nega interesa za stanje, zlasti pa
razvoj posameznih podjetij in
kateri pomembni rezultati:
- oblikovanje temeljnih orga- gospodarskih dejavnosti. V tern
nizacij zdru.Zenga dela kot os- je tudi vzrok za prisotno dolocenovnih cellc gospodarsko samo- no negotovost pri programiranju
tudi kratkoroenih poslovnih ciu pravnega sistema;
ljev v gospodarstvu.
- prerazporeditev
osnovnih
Edino mo.:Zna resitev iz tega je,
vreqnosti iz prejsnje piramidne
obllke v temeljne organizacije, da prevzame vso soodgovornost
s elmer je bistveno oslabljeno samoupravno organizirano gospodarstvo, po panogah in komodtujevanje dru:Zbenih sredstev;
- zaeetki povezovanja temelj- pleksno na ravni republlke ter
nih organizacij zdru.Zenega dela federacije; za razre5evanje teh
v organizaciji zdru.Zenega dela in vprasanj doloea razmerja zunaveeje integralne sisteme na sa- njetrgovinskega in deviznega rezima, pri vrednotenju blaga pa
moupravni osnovi;
skladnost z domicilnimi (svetov- zacetek krepitve trZ.nih ele- nimi)
cenami.
mentov v gospodarstvu (zaeetki
Uveljavitev taksnega sistema
dogovarjanja o cenah, drseCi devizni teeaj, dogovarjanje o kon- na tem podroeju je izredno va.:Zna za gospodarstvo nase obeine,
tingentih in podobno);
ker je ze sedaj industrijsko in iz- obcuten porast llkvidnosti v vozno dobro razvito, zlasti pa, ee
gospodarstvu;
upostevamo razvojnost do leta
- dokajsnja umiritev osebne 1980, ko se bo proizvodnja predin splo5ne potrosnje;
vidoma vee kot podvojila.
-vecja zalozenost trga in tako
3. Akumulativnost gospodarstn aprej.
va in njegovo obremenitev kot
Veejo in hitrejso uveljavitev problem proklamira tudi repubpozitivnejsih dose:Zkov pa zavira liSka resolucija o ekonomski pose vr sta starih obllk, ki posta- litiki v letosnjem letu. Vendar je
jajo vse bolj neskladne z naeeli kompleksno gibanje na splosno
in prakso novega sistema. Neka- p ri nas v obcini nasprotno od
teri n er e5eni problemi, ki imajo predvidevanj. Akumulativnost govellko te.Zo, so zlasti:
spodarstva je ni.:Zja, ohremenitve
1. Inflacija letos ni popustila, nara5eajo. To s e materialno kaze
pr ej ima tendenco zvisevanja. Pri v primerjalnih podatkih.
Ob tem je pa nujno ugotoviti,
tem je pozitivno edino to, da Ietos ni temu tollko vzrok nego- da imamo splosno miselnost ospodarsk a potr osnja kot lani, h rnjeno povsem v drugo smer,
temvee premiki in neskladja v kar naprej in povsod se pogogospodarskl sferi. Ker gospodar- varjamo o delitvi, o tem, kako
ske organizacije razpolagajo z iz- homo ustvarjali, pa skoraj ne.
r edno majhnim lastnim kapitaTr enutno r azpolaga gospodarlom - v na5i" obeini s 54 Ofo stvo v glavnem s sredstvi za enoso oh znanih zakonskih ukrepih stavno reprodukcijo in namenja
za dosego llkvidnosti usmerjalne komaj tretjino kapitala od miniskoraj vso akumulacijo v obrat- malno potrebnih sredstev za mona sredstva. S tem so marsikje
dern.izitcijo tebnologije. To stanje
tudi manjse investicije zamrle, zal se ni javno zaskrbljujoc poprihajalo je celo do zmanjsanja
jav, eeprav posledice tra jno narasti proizvodnje. Anomalije se- r aseajo.
danjega sistema zamrznjenih cen,
Pri sedanjem ohremenjevanju
ko nekje prodajna cena ni po- gospodarstva
so ·p oleg pretiranih
krila stroskov proizvodnje, ki je
esti udele:Zeni tudi razni priosn ovno izhodisee trlne usmerit- obr
mnogi na administrativni
ve. Poveeanje deviznih r ezerv je spevki,
nacin, predvsem na viSjih r avneh
bilo nadaljnji odjemalec dinar- zagotavljajo
poleg nujnih dejavskega obtoka.
nosti tudi doloceno potrosnjo za
V izogib stagnacije je Narodna namene, ki bodo tezko vzdrlali
hanka poveeala emisijo denar ja kriterije racionalnih dru:Zbenih
za okrog 40 Ofo, od cesar je manjsi potreb.
del usmerila za stalna obratna
Selekcija obremenjevanja gosredstva, z ostalim pa operira spodarstva je zapletena n aloga,
p r ek poslovnih bank v obllki ki je pred nami in bo nedvomno
kratkoroenih kreditov z zelo vi- te:Zka preizkusnja za nov dele·
sokimi obrestmi. To vse seveda
gatskl sistem. Tu je zlasti poni prispevek k stabilizaciji. To tr ehno spremeniti ohliko prete:Zje primer starih obllk re5evanja, nega pokrivanja dru.Zbenih poprimer , kl ka.:Ze, da ·gospodarstvo treb s proracunom ter to zase nima vpllva na denarno trii- m enjati z neposrednim dru:Zbesce, cemur se v novem ekonom- nim dogovarjanjem. ·
skem sistemu n e more odreci.
4. Planiranje in programiranje
2. Zunanje-trgovsko devizni r e- bo tisti pripomocek zdru.Zenih deZim in polliika cen se r eSujejo lovnih ljudi v novih pogojih, ki
po dolgotrajnem sistemu. Vloga jim omogoea obvladovanje, u-

REZULTATI GOSPODARJENJA
V DEVETIH MESECIH, OCENA
REALIZACIJE PLANA ZA LETO
1973 I N OKVIRNE MO.tNOSTI
RAZVOJA V LETU 1974

sklajevanje in usmerjanje razvoja. Prav odsotnost tega prtpomocka oziroma dosedanji prete:Zno
administ.rativni sistem planiranja
je povzroeil takSna neskladja v
d.ruibeno-ekonomski sferi in anarhienost obnasanja v zadnjih
letih. Za izravnavo sedanjih neskladij si bo.Qlo morali prizadevati vrsto let. Ta neskladja ze
povzroeajo in se bodo vellko
dru.:Zbeno skodo. Tak primer neodgovornega ravnanja in razvojnega neskladja je prav situacija
z elektrieno energijo.
V pripravi je predlog druzbenosamoupravnega sistema planiranja. Ta sistem ho vkljuceval kot
nosilce vse organizaclje zdru.Zenega dela in organe dru.Zhenopolitiene skupnosti. S programi
bodo doloeali razvojno potrebnost za gospodarstvo in dru.Zbene
dejavnost za daljse easovno obdobje, s planom pa obvladovali
tekoee probleme dela in pravic,
ki iz njega izvirajo. Ni si mogoce zamisliti ueinkovitega in
skladnega delovanja delegatskega sistema, ta.ko v golij)Odarstvu,
infrastrukturi in dru:Zbeni nadgradnje brez planiranih potreb
dela, razvoja in r acionalne potrosnje. Vse to pa mora biti v
skladu z dru.Zbeno produktivnostjo in akumulacijo na vseh ravneh: obeina, repuhlika in federacija. Financiranje dru.Zbenib
potreb na ta.k nacin se bo uvetjavljalo ze za prihodnje leto, kar
gotovo ne bo preprosto.
Poleg nastetih je se vee vzporednih ner esenih p r oblemov, ki
ca.kajo na preobrazbo in prilagoditev novemu ustavnemu sistemu. Ne bi bilo potrebno o teh
problemih tako razpravljati, ee resevanje teh vprasanj ne bi neposredno zadevalo stanje in prihodnjo usodo gospodarstva. Delovni
clovek v proizvodnji poleg svoje
pokllcne obvezno$ti dobiva dodatno delovno obveznost izgrajevanja sistemov, s katerimi se bo
obvladovala celotna gospodarska dejavnost v konkretnem in
dru.Zbenem smislu. V lastnem interesu bo to moral zavestno prevzemati, organiziran v temeljnih
organizacijah zdru.Zenega dela,
zbornicah in novih skupscinah.
To je edina alternativa, ki ze
sedaj sill k zdru:Zeni akciji, sicer
bi gospodarstvo :taeelo padati v
praznino, v anarhienost.
V vsem tem »novem« je tudi
vzrok, pogoj in poziv k pospesenemu integracijskemu povezovanju v temeljnih organizacijah
zdru.Zenega dela, organizacijah
zdru:Zenega dela ter sirsih in pestrejsih integralnih oblikah, s ciljem delitve in zdru.Zevanjem dela, pameti in sredstev. Tako organiziran bo usposobljen za odlocujoee sodelovanje pri vodenju
ekonomske politike.
Od tega impulza, vztrajne zavzetosti in potrebne strokovnosti
· je odvisno hitrejse re5evanje ner e5nih prohlemov v nasem gospodarstvu, ker je oeitno, da jib
s starimi metodami ni vee mogoee uspemo urejati. Pri tem gre
tudi za nujnost spremembe nacina, da se ne re5ujejo zapleti
v gos,podarstvu sele takrat, ko
zavzemajo kritieen obseg, ~ae pa,
da se z aktivnim spremljanjem
dogajanja in z metodo predvidevanja v naprej usklajajo problemi in odklanjajo konfllkti.
V gospodarstvu na5e obeine so
ta spoznanja na pohodu, vendar
smo akcijsko precej na zacetku.
REZULTATI GOSPODARJENJA
V DEVE TIH ME SECIH IN
OCENA REALIZACIJE PLANA
ZA LE TO 1973
Vse prehodne znacilnosti stabilizacije nase ekonomske politike
so prisotne tudi v gospodarstvu
nase obCine, zlasti v vecjih delovnih organizacijah. VJ!ja stopnja
de~ovne prizadevnosti ne najde

Iz Tovarne pohistva Cerknica
vedno logicnega odseva v poslovnih rezultatih. To se ka.Ze predvsem pri Brestu in Kovinoplastiki, ki ustvarjata 57 Ofo celotnega
dohodka v obeini. Pri Kovinoplastikl je tr.:Zisce prodaje holj odprto, kot ga more zadovoljiti, ima
pa izredne teiave pri oskrbi z
repromateriali. V Brestu pa je
polozaj skoraj povsem obraten.
V tern se kaZe, da stara delitev
dela med proizvodnjo in trgovino ni vee prikladna, posebno
za tako vellke fabrikacije. Vse
vee znakov je, ko se v obeh smereh prometa velika trgovina poslovno omejuje na posle z zagotovljenim lastnim dobickom
oziroma prioritetno pokriva interese svojih kolektivov, napram
ostalim proizvodnjam pa vse bolj
stagnira. Nadaljevanje takih usmeritev hi nujno teZko prizadelo
delovne kolektive, ker bi pripeljalo do zmanjsevanja r a cionalnega izkoriseanja proizvodnih
zmogljivosti. Tak polofiaj ne prispeva k optimalnim dose.:Zkom
gospod.a rskih organizacij v obCini. To nedvomno zahteva zelo okrepljene napore delovnih organizacij za intenzivnejse obvladovanje trlnih poti.
V n adaljevanju so tabelaricno
.prikazani r wu.J.tat,i gospodar jenj a
•v devetih m esecih in ocena r ealizacij e plana ,z a leta 1973 s p ojasni"li.
OSNOVNI MATE RIALNI
OKVIRI RAZVOJA
GOSPODARSTVA ZA LETO 1974
V OBCI NI CERKNICA
V primerjavi z dose:Zenim razvojem v letu 1973 bodo v realnih vrednostih ti okviri predvidoma naslednji :
Stopnje predvidene rasti v Ietu 1974 primerjalno s SRS
Obclna
Cerknlca

SRS

1. Fizieni obseg
proizvodnje
11.0
8
2. Celotni dohodek
14.0
3. Dru:Zbeni proizvod 10.5
7
4. Zaposlenost
2.3
2.5
5. Produktivnost
8.2
4.5
6. Realni OD na
zaposlenega
4.0
3.5
7. Of o udelezbe investicij v
osnovna sredstva
od DP
28.5 28
Visje stopnje pri 1, 2 in 3 rezultirajo predvsem zaradi razliene
strukture gospodarstva v nasi obcini in v SRS. v nasi obeini je
prevladujoca industrijska proizvodnja, medtem ko so v republillkem poprecju mnogo bolj prisotne druge dejavnosti, ki ze po
znacaju niso tollko akumulativne
(kmetijstvo, infrastruktura ltd.).
Ocenjene okvirne stopnje rasti so r ealne h rez predvidenega
porasta cen, hkrati p a so rezultat
upostevanja prisotnih t efiav in
dolocene nestabilnosti gospodar.
stva, ki bo prisotna tu~ se v p rihodnjem letu.
Osebni dohodki v gospodarstvu
obCine naj hi s e poveCali slcer
za 10 Ofo, s elmer bi dosegli stopnjo realnega zvisanja za 4 Ofo v
primeri s sedanjo ravnijo Zivljenjskih stroskov. To pa zato,
k er sedanji osehni dohodki v gospodarstvu obcine za 6 °/o zaostaj ajo za r ealno r astjo Zivljenjskega standarda.
Udelezha investicij v osnovna
sr edstva bo predvidoma dosegla
republiSko raven. V nasih predvidevanjih je vkljueena tudi in-

vesticija Kovinoplastike na Blokah v visini okrog 20 milijonov
din, vendar p r edvidena raven tako ocenjuje tudi SRS zase v celoti se vedno .negativno vpliva na splosno tekoco gospodarsko rast.
Izvrsni svet SRS ob pragnoziranju gospodarskega r azvoja ocenjuje v naslednjem letu splosni
porast cen med 15 in 16 % . Ta
podatek lzvrllni svet uporablja
tudi za predvidevanja nominalne
vrednosti gospodarske rasti.
Pripomba:
Primerjalni podatki v tej dokumentaciji so
povzeti lz materialov Zavoda za planiranje SRS in lzvri nega sveta SRS.

O snutek
obcinskega
stafufa
Skup~cina obcine Cer knica je
izhodisca samoupravne organiziranosti v cbcini, o kateri je tek la
beseda v javni razpravi ob osnutk ih zvezne in republi~ke ustave,
sp rejela kot osnovo za izdelavo
osnutka statuta obcine Cerknica .
Na podlagi teh izhodisc je kornisija za statute ze pripravila
okvima dolocila osnutka.
Osnu tek statuta poudarja povezanost spr em emb druzbeno-ek on oms kih od nosov z druZbeno-politicnim sistemom in sprem embami celotnega u stavnega s istema.
Sk la dno s tern je poudar jen a vloga n ajpomembnejsih asociacij,
p r edvsem r,a organiziranih dejavnikov d ruzbene zavest i.
Temelj s ta tuta j e samoupravljanje in njegove oblike v obcini,
ki izha jajo iz dru.Zbeno-ekonomskega polozaja delovnih !ju di v
zdruzenem delu. Posebej je v statutu obdelano usmerjanje in
usklajevanje druzbenega r azvoja,
nacin financiranja sku pn ih in
splo~nih potreb delovnih lju~i,
samoupravno sporazumevanJe m
dru.Zbeno dogovarjanje, zdruzevanje delovnih ljudi v samou pravne
in ter esne skupnosti, gospodarske
d ej avnosti posebnega druzben ega interesa, d r uzbene dejavnosti,
samoupravni polohj delovn ih
!ju di v krajevnih skupnostih,
kadrovska politika in zaposlovanje, varstvo clovekovega okolja,
vloga druzbeno-politicnih organizacij, oblike druZbenega samoupr avljanja (zbori d elovnih !judi,
referendum, javna razprava in
anketa) t er tem elji skup~cinske
ga sistema (delegatski sistem).
Obcinska skup~cina naj hi odlocala samo o t istih vpra~anjih,
k i jih delovn i lj udje ne m or ejo
r esiti v okviru tem eljnih or ganizacij zdru.Zenega dela, samoup ravnih interesnih skupn osti in
krajevn ih skupnosti ter drugih
samoupravnih skupnosti, ker zadevajo vprasanja delovnih ljudi
celotne obCine.
Osnu tek ureja tudi dru.Zbeno
varstvo samou pravnih pravic in
dru.Zbene lastnine v obcini , pod
posebnim poglavjem pa tucti
splo~ni lju dski odpor in druzbeno
samozascito v obcini.
Osnutek statuta b o skup~cina
obcin e dala v javno razpravo v
janu arju prihodnjega leta.
T. Ur bas
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K n""no ,.da" za tovarno
ivernih ploSf

Zajetna predracunska vrednost
kaie, da gr e pravzaprav za novi
Brest. Nedvomno je to tudi eden
izmed nasih ciljev. 2 elirno napraviti tovarno, pri kateri bodo imela vlozena sredstva pomembno
vlogo pri doseganju relativno visoke novoustvarjene vrednosti
(dohodka). Brest je najvecji jugoslovanski proizvajalec pohistva.
De!d prirnarne proizvodnje (:lagan les, iverne plosce) znasa le
nekaj nad 10 %. Vp!iv trfnih oscilacij na pohiStvo pa je direkten
in stalno prisoten. Hocern reci,
da pomcni tovarna ivernih plosc
Brestu t udi vazno postavko za
socialno varnost zaposlenih in
osnovo za prihodnji razvoj Bresta s posebnim poudarkorn na
standard delavca.
Po investicijskim programu bo
nova tovarna ustvarjala 33 % stopnjo akumulacije, hkrati pa bo
bistveno vplivala na povecanje
fizicnega obsega proizvodnje, ki
bo leta 1977 nasproti letosnjern
Jetu vee kot podvojen.
Tudi odplacila kreclitov bodo
velika. Dva vpliva sta odlocilna
na t o velikost: r elat ivno kratka
doba investicijskih kreditov in
poveeana predracunska vrednost
zaradi valutnih sprememb v zadnjcm obdobju (oprerna bo u vozena iz Zahodne Nerncije). Razveseljivo pa je, da bo s arno amortizacija tovarne ivernih plosc na
visini obveznosti do odplacil glavnic kreditov vsega Bresta.

POZITIVNA ODLOCITEV V DECEMBRU
Oktob~·a je poteklo dve leti, odkar smo izdelali investicijski program za rckonstrukcijo in modernizacijo tovame ivernih plo!le. Pred
odlocitvijo o investiciji smo se zna~li ze leta 1968, ko je zacela sedanja
tovarna opozarjati na fizicno in ekonomsko dotrajanost (ekonomska
dotrajanost prcdvsem s stalisca premajhne kapacitete). Takrat smo
dali p1·ednost rekonstrukciji in modernizaciji pohi~tvenih kapacitet.
Z investicijo, pri kateri je sodelovala tudi Mednarodna banka, smo
hoteli zagotoviti predvsem socialno vamost zaposlenih. Upravieenost
take cdloeitve je dane s oeitna, ceprav bi nam hila glede na dandnje
trine in druge ekonomske moznosti se kako dobrodo~la nova in pred·
vsem vecj~ kapaciteta ivernih plo~c.
polemiko. Pozitivna odlocitev pa
Prcd tremi leti sm o se dokoncporneni tudi priznanje nasernu
no odlocili za investicijo. Vee mesecev je bilo treba pripravljati
p rizadevnemu strokovnemu delu,
ki je bilo v tern obdobju vee kot
investicijski program, ki je naso
aktivno.
nacclno od locitcv tucli s trokovno
popolnorna potrdil. No, in k oncno
je bilo tn:ba investicijski elabo- NEKATERI PODATKI IZ INVErat dvc leti pregledovati, u gotavSTICIJSKEGA PROGRAMA
ljati, prevcrjati, dokazo\·ati ..., d~
je koncno· docakal nestr pno pn0 vsebini investicijskega procc.>.kovani »da«.
grama je bilo ze veliko pisanega,
Zadnj-i je priigal zeleno luc izzato bom skusal napisati samo
vrsilni odbor Ljubljanske bankc
kratek povzetek.
- podruznice Ljublj ana v decemLetna kapaciteta tovarne bo
bru. »Zadnji« zaradi tega, ker se
znasala 50.000 rn' oplernenitenih
jc prcd tern zelena luc veckr at
ivernih plosc. Za t o proizvodnjo
prizigala, n i pa se prizgala. Sebomo porabili letno 82.500 m '
vcda s tern ne trdirn, da je dve
surovin . 50 % porabljenih s u ro·
leti rc5cvala nas zahtevek Lju:tJvin bodo odpadki - predvsem
ljanska banka - podruinica Lju- iz lastne predelave lesa na Erebljana. Nao;protno, r esevanje nastu . Surovinska osnova in tdiSce
sega invcsticij s kega zahtevka je sta torej zagotovljena.
bilo pri tcj podr uinici relativno
Zagotovljena je tudi delovna
hilro. Siccr pa je kolektivu znas ila, lahko celo recerno, da irnano, kjc vsc sc jc zapletalo, saj
mo delovno silo z bogatimi izkusjc b ilo o nasi, pa tudi o Meblov~
n jarni in strokovnim znanjern.
novi tovarni ivernih plosc dovolJ
Zadnje nereseno vprasanje so
publici tete.
ostale finance. Predracunska vreZ::ano jc: da je Brest prvi iz- dnost investicije znasa 226 miligradU tm·amo ivcrnih plosc na
jonov dinarjev, od tega pomeniSlovensl<ern, da je bila ta tovar·
jo 25 milijonov dinarjev potrebna vsa leta zelo rentabilna, da
na obratna sredstva za ·Obrato1;mo z del~1irni rckonstrukcijami
vanj e tovarne.
podvoj ili kapacilcto na 18.000 m'
Struklura virov finansiranja bo
lctn.: proizvodnje, da smo opranaslednja:
vili doma pionirsko delo na pod- devizni financni kredit 106
rocju siroke uporabe ivernih
milijonov din ali 47 %,
plosc in s tern razsirili moznosti
- kredit LB- podruznica Ljutrzisca, da je nasa iverka dolga
bljana 65 rnilijonov din ali 29 %,
leta in se do ncdavnih novih ka- las tna sredst va Bresta 55 mipacitet veljala za najkvalitetnej- lijonov din ali 24 %.
so iverno plosco na domacem
Poleg tega bo moral B rest platrgu in t::\ 1<0 naprej. Skratka, ob
cati se okrog 9 rnilijonov dinaru~pe:::1ih anal~ah . tcii~c'!-, sur<J·
jcv za garancije in depozite.
vmskcP"a zalcdja, fmancmh mozS lej ko prej je bil predvsem
nosti i~ drugega, se nam je zdep r oblem zagotoviti dinarska krelo, da je dovolj utemeljenih ob- ditna sredstva. Po zagotovitvi lejektivnih pogojev za rekonstrukteh (za dobo 5 let in pol ter 11%
cijo in rnodernizacijo tovarnc
obres tno mero), n i vprasanje doivernih plosc in da nikakor ne
biti zunanjega deviznega kredirnoremo soglasati, d a bi ob tata . Seveda ni problem dobiti inokih pogojih prvi in edini zaprli
zemskih sredstev, problem pa je
sicer iztroscno, vendar se vedno
dobiti kredit, ki bi nam glede na
rcntabilno tovarno.
cas in ceno kredita ustrezal. Kot
Vrsta dejavnikov je vplivala na
k aze, bomo dobili ta kredit za dopozitivno od locitev. Predvsem bo 7 let po 8,5% obrestni meri.
moram omeniti enotno odlocitev
Lastna sred stva so oziroma bokolektiva, druzbeno-politicnih orde sicer zagotovljena, vendar bo
ganizacij _na Brestu. in v ob Ci!!i
t reba vloziti velike n a pore in se
ter dosczeno razvo]no stopnJO
marsikje odreci drugim investiBrcsta. Vc!iko nam je pomenila
cijsk irn nalozbarn.
cnotna podpora in zainteresiraDejslvo je, da nam akumulanos t pchistvene industrije Slove:
tivnost pohiStva pada, kar glede
nije in predvsem enotnost pn na zamrznjene cene iz leta 1969
usklajevanju razvoja lesn e indutudi ni cudno. 0 tern je bilo ali
stri je in gozdarstva, predvsem z
pa se bo veliko napisanega. 2elim
samo poudariti, da bo rnorala bividfka etata in porabe surovin na
ti, se posebno v obdobju izgradpodrocju notranjsko-kraske reginje tovarne ivernih plosc, zelo
je. Ne nazadnje, pozitivno vlogo
je odigrala t udi nasa pripravlje·
prisotna racionalizacija na vseh
nost na sirse integracijsko pove- podrocjih, zlasti pa pri investici·
zovanje in del tiska z objektivno
jah.

Tudi za KATARINO je med kupci precej
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Iz Tovarne pohi!ltva Martinjak
PRVE IVERNE PLOSCE LETA
1975?
In kaj sedaj? To je vprasanje,
na katerega zelirn na kratko odgovoriti. V zvezni Uradni list smo
razpisali javno zbiranje ponudb
za nakup opreme in javni natecaj za gradbena in instalacijska
dela. Dokonena odloeitev o izvajalcih in vrsti tehnologije bo znana marca 1974. Raeunamo, da bomo marca ze na osnovi pridobljenlh sredstev zaeeli ali pa morda
tudi zakljueili sklepanje pogodb.
Roki dobave inozemske opreme
so dolgi 10 in vee mesecev. Ce

pristejemo lle montaio, bo trajala izgradnja - vklju~ujo~ tudi
sinhronizirana gradbena dela, kar
leto in pol. Ce bo ~lo vse po na·
.ertih, bo prva ivema plo~ca iz tovame v Dolenji vasi prliHa v zadnjem trimeseeju leta 1975.
Pred nami je boj s easom. Zmaga bo pomenila ve~ji in hitreje
dobljeni kos kruha. Nekje je .treba prieetil Najprej je treba orgapredvidoma doloten v zaeetku janizirati strokovnl team. Ta bo
nuarja 1975. Zaielimo mu veliko
uspehal
D. MLINAR

IzplaCila po nov em
IZPLACILO OSEBNIH DOHODKOV
NA HRANILNE KNJIZICE
Vse poslovne h'anke posvecajo
vedno vecjo skrb zbiranju denarnih sredstev in prihrankov od
prebivalstva, ker imajo ta sredstva vedno pomembnejso vlogo
v gospodarstvu.
Da bi zbrali eim vee teh sredstev, gredo banke med delovne
organ,tzacije v akcijo za izplacilo
osebnih dohodkov na hranilne
knjiZice. Ta nacin varcevanja ima
vee prednosti in prinasa koristi
delovnim organizacHam, pa tudi
delavcem in banki.
Banka pri tern uposteva tudi
poslovne interese delovnih organizacij in jim daje moznost za
najemanje kratkoroenih kreditov
za izplacilo osebnih dohodkov.
Tako poslovno sodelovanje banki
omogoca, da z vecjim kreditnim
potencialom lahko vpliva tudi na
obseg kreditiran.fa gospodarstva.
Delavcem je pri takem nacinu
izplaeevanja osebnih dohodkov
zagotovljeno, da dobijo mesecne

prejemke redno ob datumu, ki je
dolocen, dvigajo pa jib lahko postopoma ali v celoti pri vseh enotah poslovnih bank in sluibi druibenega knjigovodstva v Jugoslaviji ter pri vseh po!ltah v Sloveniji.
Nedvignjeni del osebnih dohodkov na hranilni knjizici obrestuje banka po 7,5 % od datuma iz.
placilnega dne ne glede na datum
formalnega vpisa v hranilno knjiZico. Nalog za vpis lahko predloZi delavec sam ali katerakoli
druga oseba, ki predloZi »nalog«
in hranilno knji.Zico v 30 dneh
po datumu izplacilnega dne.
Ne glede na to doloeilo je deIavcem zagotovljeno jamstvo, da
imajo tudi po 30 dneh, ali ce iz.
gubijo nalog za vpis, zajamcen
vpis s strani banke same na njegovo knjiZico v celotnem znesku
in so s tern momosti zlorabe po·
vsem onemogocene.

Novepo~ovnenavezave
POSLOVNI OBI SKI NA POLJSKEM IN V SOVJETSKI zvEZI
Nas predstavnik je bil skupaj
z drugirni jugoslovanskimi proizvajalci in izvozniki pohistva na
razgovorih z ustreznimi poljskirni partnerji o pogodbi za prodajo pohistva v prihodnjem letu.
Razgovori so bili dokaj uspesni.
Ker so realne rnoznos ti za sklen itev novih pogodb v tako imenovanih vezan ih kompenzacijskih poslih, smo ob tej p riloznosti priredili tudi razstavo jugos lovanskega pohistva v p alaci
kulture v Varsavi. Razstavo j e organiziral nosilec poslov s Poljsko - J u godrvo iz Beograda in
je po splosni oceni, kar so potrdili tudi poljski predstavniki,
zelo uspela.
V to defelo smo ponudili v
glavnern :Ze idoce izdelke, pa tudi
nekater e novosti, ki so vzbudile
precejsnjo pozornost. Od nasega pohistva je bilo zelo veliko
zanirnanje za kuhinjo VEGA-73 in
za regal KATARINA, od dosedanjih izdelkov pa za nekatere sestave programa B ARBARA, ki so
jo pri nas kupovali t udi ze doslej.

zanim~ja

-

t

j
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.

2al smo spet - kot ze veckrat
doslej - imeli tezave s sede:Znimi garniturami, ki niti po obliki
niti po ceni ne ustrezajo zahtevam tega tciisca. Najbd bo potrebno pripraviti posebne izdelke
za prodajo na ta trg.
Konk retne zakljucke o kolicinah pa bo mogoce sprejeti sele
po podpisu medddavnega sporazurna v zacetku leta 1974.
Na razstavi p oh iStva, ki jo je
Slovenijales organiziral v Moskvi,
je sodeloval tudi BREST. Razstavljali smo BARBARO, kuhinji
VEGA-60 in VEGA-73 ter tapetniske garniture.
Namen razstave je bil, pokazali kupcern nase pohistvo se pred
sklepanjem blagovne liste za leto 1974.
Tudi v Moskvi je bilo za nase
izdelke veliko zanimanja, ceprav
so imeli tudi manjse pripombe.
Pri kuhinji VEGA-60 je bila zlasti
dobra sprejeta izvlecna miza zaradi maj h nih stanovanj, k i jih
gradijo v Sovjetski zvezi.
0 cenah pa bodo organizirani
n ovi razgovori.
Vsekakor se nam tudi na tern
td iscu odpirajo nove moznosti za
izvoz nasega pohiStva.
F. TURK

--

Praksa je namrec pok.azala, da
le priblimo 20 odstotkov delavcev
dviga denar takoj po vplaCilu s
hranilne knjWce, medtem ko se
ostali del vlagateljev obna~a tako, kot ce bi sami polagali denar
na banko.
Na osnovi poslovnega sodelovanja Bresta z Ljubljansko banko
in predvidenega Hnanclranja iz.
gradnje nove tovame ivernih
plo~e smo z banko v dogovorih
za uvedbo rednega mese~ega iz.
pla~evanja osebnih dohodkov na
hranilne knjiiice za vse delavce.
Izpla~ilo osebnih dohodkov na
hranilne Imji.Zice imajo v nasi obcini ze skoraj vsa podjetja, med
njimi tudi na~a temeljna organizacija Tovama pohi~tva S tari trg.
Predvidevamo, da bomo z izplacilom priceli ze z osebnimi dohodki za mesec december 1972.
Za zaeetek prehajamo na izplaeevanje neto t>rejemkov v nasled·
nji obliki: do vlsine okrog 1000
din prejemkov dobi delavec v
gotovini ob izplaCilu osebnih dohodkov, medtem ko bi za preostali del prejemkov dobil obvestUo - »nalog« o prenosu na bra·
nilno knjiiico. Potrdilo oziroma
»nalog« dobi delavec v kuverti
skupaj z ostalimi prejem.ki.
Glede na prakso smo z banko
v dogovoru, da bi usluge :za banko opravljale na~e izplacilne bla·
gajne po poslovnih enotah s tem,
da banka v celoti pokriva podjet-

ju stroske za opravljanje uslug
v zvezi s plaeilnim prometom.
Usluge, ki bi jib za izpla~ila bla·
gajne opravljale, vsebujejo delo
v zvezi z vpisom v hranilne knjizice, delo z izplaeilom gotovine
ter ravnanje z denarjem In po·
dobnlm. Banka se obvezuje, da
izplacilne blagajne po potrebl sama oskrbuje z gotovino in z vsemi potrebnlmi tehnl~nimi navodill. Preprosto povedano, prl blagajnah v raeunskih sluzbah bo
lahko vsak delavec med delovnim easQm dvigal in vlagal denar
na hranj)no knjiZico, ne da bl moral zapuscati delovno mesto za
dalj easa ali celo ostatl na dopustu.
T. Zlgmund .
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obraCuni
GOVORIJQ: PR~DSEDNIKI CENTRALNIH
ORGANOV UPRAVLJANjA
·
Zlepa se ni zgodilo, da bi se koledarsko, gospodarsko in samoupravno leto tako ujell, kot se ujemajo v tem trenutku- na prelomu
datuma 1973/74.
z novim Ietom se torej letos ne spremeni samo datum, zakonsko
in praktieno vrednost dobi vse tisto, kar smo vse leto pripravljall:
,no,v polozaj do~edanjih poslovnih ~not - se~anj?Jl temeljnih organi·
zacij{nov polozaj delavcev v temelJnih orgaruzac1jah, nov odnos med
delavcem, njegovim, deJom in qstvarjeno vrednostjo.
: . To. so zgodovinske spremembe, ki se jih morda v tem trenutku
nit.! §e v celoti ne zavedamo, bodo pa prodirale postopoma v na§o
.cl6~dko, delavsko in druZbeno zavest in spreminjale nas. odnos do
s:veta, katerega vse bolj zavestni del smo tudi mi - vsak IZmed nas.
· Ne moremo v tem prelomnem trenutku vprasati slehemega delav.ca, kako je doZivljal svoj dosedanji samoupravni polozaj in kako
si .'g a predstavlja poslej. Zato smo spet izbrall samo predsednike dosedanjlh samoupravnih organov - in slcer centralnih - tistih, ki jib
po novi Brestovi ustavi - po samoupravnem sporazumu - ne bo
vee, da se z nekaj besedami povrnejo nazaj v leto 1973 in s tega
zt;>mega kota posku§ajo opredeliti nase novo samoupravno leto.
TONE BAVDEK - namestnik
predsednika centralnega delavskega sveta.
Predsednika sveta ze spet ni v
domovini. Ali imate evidenco, koliko sej ste morall voditi kot njegov namestnik?
.. Evidence nisem vodil, ker bi bilo to brez pomena.
Povejte, katera vsebina, 0 ka'teri je razpravljal centralni de-

lavski svet v tem letu, je bila najteiavnej§a!
Najtezavnejsa vsebina je bila
.v leto~njem delu sveta vsekakor
problematika s podrocja proizvodnje in prodaje.
Z novim letom dobimo novo
skupscino (skupni delavski svet
Bresta) - kaj ste jim pustili za
naslednje obdobje?
Men.im, da so n<l!loge, ki ca:kajo
aovoizvoljene samoupravne organe, zelo raznolike in pomembae. Naj omenim samo nekatere:
- realizacija investicij pri gradnji nove tovarne ivernih plo~c;
- realizacija integracijskih tezenj in potreb;
- razresevanje ~ra~anj s podrocja dogovarjmja m s;porazumevanja - na najrazlicnejsih podrocjih.
JANEZ VOUC, predsednik sveta za koordinacijo poslovanja.
Vi ste opravljali tudi funkcijo
predsednika upravnega odbora §e
pred XV. ustavnim dopolnilom.
Kak§na je bila v glavnem razlika
v pristojnosti nekdanjega uprav·
nega odbora in sedanjega sveta
za koordinacijo poslovanja?

lJiP['avnimi od:bor.i jn svetom za
koordinacijo poslovanja.
Ne bi na§teval vseh nalog upravnega odbora in sveta za koordinacijo poslovanja, ki so bile po·
dobne in so se med dvajsetletni.m
izpopolnjevanjem samoupravnega sistema prilagajale novim potrebam.
.
Mislim, da je bil upravni odbor
v tistih casih, ko samoupravljanje ni bilo razvito do tak!ine stopnje kot sedaj, bolj izvrsilni organ, imel je nalogo izpeljati v
zivljenje vse naloge, ki jih je prej
v obliki predlogov posredoval delavskemu svetu.
Upravni odbor in direktor podjetja sta imela vecjo moznost samostojnega odlocanja o nekaterih zadevah, na primer o razporejanju manj!iih sredstev, o kadrovskih zasedbah pomembnih
delovnih mest in o manj§ih investicijskih vlaganjih.
t.e sam naziv svet za koordinacijo poslovanja pa pove, da mu
je bila glavna naloga skrb za koordinirano pripravo poslovne politike, usklajevanje programov
-svetov,p odjetja .in poslovnili enot.
Skrbel je za nadzor poslovanja
poslovnih enoat in jim dajal priporocila. Ena izmed vatnih nalog
je bila tudi, da je potekalo razpolaganje s financnimi sredstvi
podjetja v skladu s sklepi centralnega delavskega sveta. Ker je
imenoval tudi komisijo za organizacijo in vrednotenje dela, je
bil odgovoren, da so bile vse
spremembe v zvezi z vrednotenjem v skladu s pravilnikom o
delitvi osebnih dohodkov, skratka, skrbel je ,da je bilo poslovanje podjetja v zakonitih okvirih.
Kateri organ bo po novem Ietu
glede na novo organizacijo samouprave opravljal delo, s katerim
je btl doslej obremenjen vas
svet?
Kot je znano, so pred nami volitve v delavske svete temeljnih
organizacij in skupni delavski
svet. Dosedanja centralni delavski svet in svet za koordinacijo
poslovanja sta imela svoji zadnji
seji. Kot mi je znano, je po novi
organizaciji samouprave tudi postopek za predlaganje in same
volitve nekoliko spremenjen. Bistvo je, da bo sistem delegatski.
Delo sveta za koordinacijo pa bo
nadaljeval, ce sem pravilno se:
znanjen, svet za gospodarstvo, k1
bo po mojem mnenju imel podobno nalogo kot dosedanji svet
za koordinacijo poslovanja.

VLADO POTOCNIK, predsednik sveta za proizvodnjo in trZi-

2:e samo vprasanje, ki ste mi
ga zastavili, daje tudi slabemu
poznavalcu na§ega samoupravnega sistema slutiti, da je bila P.recej§nja razlika med nekdanJimi

sea.
Po naslovu sodec je bil vas
svet zelo pomemben organ. J e to
svojo pomembnost opravicil?
Pravijo, da ob koncu leta lahko pave~ tudi tisto, cesar med
letom ne utegnes. Ce sodis po
dolzini imena, je bil svet res sila
imeniten. Dolge razprave in min;i
zapisniki nasega strokovnega taJ·
nika, ki je skrbno loci! zrnje, to
le potrjujejo, sicer pa je proizvodnja ubi.rala ·s voja pota, tr-Zi~ce pa zopet svoja. Na~e delo je
bilo tako, da ju brez vecje §kode
opravimo pod isto streho, tako
nekako, da bo proizvodnja rnislila, da je sita in triisce se celo.
No, ce ti bo dedek Mraz prinesel letos kak§no lepo darilo, smo
svojo pomembnost pac opravicili,
vsaj kar se trlisca tice.

Kam prena!a sa.moupravni
sporazum naloge, ki jib je doslej re8eval vas svet?
Osnutek samoupravnega sporazuma, ki je pred nami, bo naloge sveta razdelil. Del pristojnosti
bo prenesel na svet za gospodarstvo, del pa na poslovodni odbor. Oba imata poleg tega se vrsto drugo zadolzitev in pristojnosti. Sele praksa bo po~azala, ~~
se je stari svet za prOIZVO?nJO 10
trtiSce prazaprav preselil.
Kaj napovedujete v novem letu proizvodnji in kaj triiScu?
Je ze tako, da sedem pametnih
ne zna odgovoriti, kar sodelavec
na§ega glasila vprasa. Sicer pa
poglejmo, kaj je v skodelici. k.ave? Repromateriala bo dovolj 10
ce se malo potrudi~. vidis na dnu
t udi program. ~alo ga je potre.bno ~e precesat1, pa bo za proiZvodnjo. (;e se ti roka ni. prc;:v:c
tresla, se je med tern tud1 trZI~ce
ze umirilo.

ANTON PISEK, predsednik
sveta za ekonomiko in finance.
Naloge s·veta za ekonomiloo in
finance je bila razpravljati in
spremljati ukrepe za racionalnejse vodenje ekonomske in financne politike z vseh podrocij poslovanja, od planiranja, ugotavljanja krozenj kapitala, dajanja
ocen za posamezne investicije,
obravnavanja periodicnih in zakljucnih racunov, sprejemanja sistemov in metod planiranja, ana-

liziranja in kontrol financnega
poslovanja, do
pripravljanja
predlogov za ugotavljanje in delitev dohodka · pa tudi odlocanja
o zavarovanju in ugotavljanjupopisu premozenja Bresta.
Delo sveta je bilo letos osredotoceno predvsem na ocenjevanje rezultatov poslovanja po zakljucnem racunu za leto 1972 in
spremljanju rezultatov ob periodicnih obracunih v letosnjem letu ter popisu premozenja. Poseb·
no pri popisu premozenja je svet
v casu prehoda na avtomatsko
obdelavo podatkov na racunalniku opravil zahtevno nalogo, saj
je bilo potrebno popis v nekaterih skladgcih znova opraviti za.
radi pravilnega ugotavljanja dejanskega sveta.
Zapuscino na§ega sveta podeduje skoraj v celoti gospodarski
svet pri skupnem delavskem svetu. Organom, ki se bodo ukvarjali z nalogami nekdanjega sveta za ekonomiko in finance, priporocam, da bi bill v svojem delovanju uspesni predvsem na
podrocju planiranja, delitve in
spremljanja rezultatov poslovan.ia v posameznih temeljnih orga·
nizacijah zdruzenega dela, pa tu·
di delovne organizacije - na
osnovi samoupravnega dogovar·
janja.
Vsem clanom delovne skupnosti Bresta zelim sreeno novo leto
19741

Tokrat je Slo zares
KONSTITUIRANJE D[LOV.NE ORGANIZACIJE
BREST
No, pa salo na stran; verjetno
se bomo kmalu sreeali s cedalje
hujsim pomanjkanjem izdelavnega materia1a ;in z .njegovo 1\T.isoko
ceno. Res se je lesna industrija
ze zgodaj znasla v konJrurenci, ki
jo je silila k oblikovno in kvalitetno vedno bolj semu pohi~tvu
in tu smo vedno med prvimi, zato ni bojazni, da y novem letu
proizvodnje in trliSca ne bi obvladali.
ERNA :ZUNI(;, predsednica sveta za kadre
Se vam ne zdi, da bi bill kot
inZenir morda raje predsednik
kakSnega drugega organa upravIjanja?
Predvsem mislim, da vprasanje
naziva ni bistveno za opravljanje
kakrsne koli funkcije v organih
upravljanja. Mislim, da mora
vsak clan kolektiva, ki mu je zaupana naloga v organih upravljanja, :go svojih najbolj~ih moceh
opravljati zaupano mu nalogo.
Osebno me sam poklic tehnicne
smeri ne moti opravljati to funk.
cijo, ker menim, da vcasih drug
profil izobrazbe lahko pripomore
k bolj~emu rezultatu dela, ker ni
moten s poklicno slepoto.
Svet za kadre ostane, kot je videti iz samoupravnega sporazuma, tudi v novi samoupravni organizacije Bresta, in sicer z odgovornej§imi nalogami kot so mu
bile zaupane doslej. Kako komentirate to dejstvo?
V osnutku samoupravnega sporazuma je poleg drugih izvr~ilnih
organov skupnega delavskega
sveta predviden svet za kadre z
mnogo obsirnejSim.i in odgovornejsimi nalogami in do!Znostmi.
Predvsem so te naloge takega
znacaja, kjer so zastopani interesi vseh temeljnih organizacij, pa
tudi enoten, skupni interes celotnega podjetja.
Veeji obseg dela .i n odgovornejse naloge sveta za kadre pa narekujejo ne samo pripravo aktov
za urejanje skupnih zadev, ternvee tudi dosledno in kvalitetno
pripravo strokovnih predlogov,
predvsem pa strokovno uresnice·
vanje sklepov, kar je doslej vcasih sepalo.
Po mojem mnenju bo poleg
re§evanja najosnovnej§ih nalog s
podrocja boljsih zivljenjskih pO·
gojev delovnega cloveka v ospredju tudi naloga izobrazevati in izpopolnjevati delavce, kajti le tako se bo proizvajalec lahko zavestno vkljuceval v sistem samoupravljanja.

V decembru je bUo samouprav·
no dogajanje v na§i delovni skupnosti v vrell§eu, Zivo kot redkokdaj doslej. Novembra je bil iz.
delan natancen nacrt posa.meznih
faz, celo datumov :posameznih
zborov in sestankov (nekdo je v
sail dejal, da je to kot nacrt invazije na Normandijo) - da bi
hila nasa delovna organizacija
konstituirana v zakonskem roku.
Tako nas je tudi zadnja akcija
druZbeno-polltienlh
organizacij
zatekla prav sredi najbolj zivega
in intenzivnega dela.
Osnutek sporazuma o zdruiltvl v delovno organizacijo je bU
v zelo intenzivni javni razpravi
dalj kot prvo ipolovico decembra;
o njem so razpravljali in prispevaU svoje pripombe predvsem delavci na svojih zborih, pa tudi
druZbeno-poUtiene organizacije
in drugi dejavniki v podjetju. 0
vsebini sporazuma tokrat ne bi
pisall, saj je njegov osnutek dobtl slehrni delavec Bresta, o novih odnosib, ki jib ureja ta nova
Brestova »Ustava«, pa bomo prav
gotovo objavili §e vee sestavkov,
Zelo realno predvidevamo, da bo
sporazum podpisan dan pred izi.
dom na~ega glasUa.
Med tem casom so bill po vseh
temeljnih organizacijab na zborih
delovnib ljudi sprejeti tudi statu-

tami sklepi, ki bodo zaeasno urejali samoupravna in druga razmerja motraj Brestovih temelJ·
nih organizaclj zdruZenega dela.
Ves ta cas so Zivo tekle tudi
priprave na volitve v nove organe upravljanja - skupne delavski sveti in delavske svete temeljnih organizacij. Tudi o izidu volitev se ne moremo poroeati, ker
nas bo izid casopisa pac prehitel
0 tem v pribodnjl stevilki. 0 meniti velja le to, da so se ob evidentiranju delegatov v organe
upravljanja angailrale druZbenopolitiene organizacije v podjetju,
predvsem pa zbori delavcev temeljnih organizaclj.
Posebej je treba poudariti, da
vse to na Brestu ni bUo golo formalisticno opravilo, eeprav je
bilo ob tem tudi ogromno »birokratskega« deJa, da je slo predvsem za uzakonitev ze dosedanjlh
poglobljenih samoupravnih odnosov, zlasti pa za novo kvaliteto,
ki jo bomo gradill in izpopolnjevall v prihodnje.
Tako bomo - skoraj z gotovostjo lahko zapi.Semo - na dan
izida nasega glasila zakonsko
konstltuirani kot delovna organizacija Brest, s elmer bo ustvarjena trdna osnova za utrjevanje naslh prihodnjlh samoupravnlh razmerij.
B.LEVEC

DELOVNI KOLEDAR ZA LETO 1974
Svet za koordinacijo poslovanja je na svoji decembrski seji med drugim sprejel tudi delovni koledar
za prihodnje leto. Na osnovi izracunov analitsko-planske sluibe bo v letu 1974 264 delovnih dni, 39 prostih
sobot, 10 praznikov in 52 nedelj.
Upati je, da prihodnje leto ne bo potrebna velika
akcija sindikata ob Dnevu zena, saj bo ta dan na delovni petek pred p rosto soboto.
Posebej je treba omeniti, da sta ze dolocena dva
kolektivna dopusta, in sicer ob prvomajskih praznikih
4 dni ter na zacetku julija 6 dni in, da se bodo v stevilo
dni dopusta §tele skladno z zakonom tudi proste
sobote.
B. Levee

0 integraciji s Slovenijalesom
V decembru sta imell komislji
in ostall sodelavci, ki naj bi pripravill elaborat o ekonomski upravieenosti integracije, dva sestanka. Na sestankih smo sku§all
obdelati proizvodni program, ki
naj bl pokril Brestove kapacltete.
Dokonena stall!ea se se niso ob-

likovala, zato bodo na tem pod·
roeju potrebni novi napori.
Dokler pa ta vprasanja nlso resena, komislji ne moreta delati
naprej na ostalih vpra§njlh, organizacljskega, poslovnega in ft.
nanenega maeaja.
Prlprave za integracljo torej
potekajo dalje.
T.KEBE

brestov

novtfetni

Kar se turizma tice: v glavnem le programi
in upi, da ne bomo vedno sami,
da bo- ceprav je devalviran- dedek Mraz
prinesel investitorje med nas.
Taka tudi o i.icnicah so le projekti,
v nacrtih obticali sportni so objekti;
kako zgraditi kulturne nam domove vse to morda resile bodo zarje nove.
Saj se najnujnejse (temu se rete komunala)
se marsikomu zdi kat »gavgen« sala.
A scasoma (servisi itd.) bo prav gotovo bolje,
ce desetletja bomo ohranili se kaj dobre volje.
Ins solstvom je taka kot ponavadi,
ob praznih loncih se z reformami igramo radi.
Se za kulturo, sport besedo ali dve:
sicer beraska setev zlagoma v k lasje gre.
Zdaj interesne skupnosti odpro naj nove case,
ce 5 sporazumi in dogovori prepolne bodo kase.
Kot vidite, za vse velja: nacrti in pa perspektive,
zato prihodnosti se ni nam bati sive.

Novoletna
inventura

Pa Brest? Vse leta se je s cenami otepal
in belil glavo, kako bi na trziscu ukrepal.
Kako bi dopovedal na5i hlodovini,
da raje naj ostane kar pri nas, v domovini?

Tako- pa je spet eno l eta naokrog,
111CIIda Se kat 110beno hitrih HOg
in spet kro11ist prijel je za pero,
da 5kupaj 5e zami5limo, kako nam je bi/o.

A je krepak in zdaj i.e za i.enitev zrel,
najbrz v stacuni si bo nedoltnost vzel.
Pa ne bodimo kakor babe ob kafeti,
sicer ekonomisti ne bodo imeli kaj poceti.

Nadaljevali 5mo, kjer lani smo koncali:
z ihto v5o v 5tabilizacijo smo se pognali,
a kaj, ko to 5trasan5ko dolgotrajen je proces
in ma1·sikdo se zdaj neve, da gre zare5.

Iverka bo! Prodrli so dokazi in pa na5a trma,
ceprav bila je pot do nje presneto strma.
Sicer pa kaj bi tem.u se taka cudili,
saj smo celo TOZD-eje pravocasno ustanovili.

Le eno preclvidevanje povsem 51120 izpolnili:
da V5aj za eno luknjo smo pa5ove zateg11ili.
Razpo5ajeno 5kacejo, divjajo 11ase cene
in zdi se, kat da zanje zavbe ni nobene.

Bilo sicer razprav, sestankov je obilo,
a najbolj v rabi sta bila pero in pa crnilo.
so birokrati se ubadali s sklepi, formularji,
besedili,
samo da bi se delavci- subjekti! - ustanovili.

Sicer pa - raje o5tanimo v ozji domovini,
po njej naj 5e sprelzodijo spomini.
Ce naj merilo bodo sestanki in ra::.prave,
smo tudi Notrwzjci kar brihtne glave.

Pa upajmo, da bolje bo v novem letu,
Ko TOZD bo TOZD-u dvoril kat dekletu,
da bi uspel pri nji in jo za vedno maral,
ali pa tudi (bog ne daj!) da bi jo varal.

Kaj V5e nacrti in programi bodo dalio tem pa bomo k letu spet poklepetali.
Spet smo se ustavili ob preizkuseni metodi:
kar letos ni- v prilzodlljill letih bod if

Pred koncem lese ena lastna hvala:
l esariada nas je v tretje z zmago ovencala.
Se dosti resnih in manj resnih smo poceli,
a kaj n vsem bi nepotrebne verze pleli.

Neupravicene smo bogatase poskusali iskati,
brez tajnika v tej komi5iji znasli smo se v zagati.
Pa kaj, ko to se zdalec ~~i edini strokovnjak,
ki ni ga moe privleci cez obcinski prag.

Je pac dvanajsti TOZD v letu take bate,
da gledati prevec nazaj 11e kate.
Zato za novo leta naj ostane se voscilo:
uspehov, srece, zdravja voscimo obilo!

0 nasem jezeru spel teklo je crnilo,
ko se pozimi je v drsalisce spr emenilo.
Jekleni kanji so presku5ili jezerska kopaliSca,
a dragi gostje (joj, gorje!) na§a gostisca.
In ko smo ze pri tem: bila velika je zeni tev,
ko trgovina in gostinstvo nasla sta resitev.
postojnskimi trgovci in gostinci so se ozenili,
da za potrosnike in goste bi kaj pridobili.

s

Pa je taka kakor v zakomt ponavadi,
da se le pred zenitvijo imamo radi.
Pred zakonom velike so obljube in obeti,
nato spoznanje: ne bi smcl verjeti.
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Cez deset let vse prav pride . • •
Listali smo po Glasu Notranjske izpred desetih let. Videli smo, da
smo bili ze tedaj neverjetno ambiciozni, a da bi - zal - marsikaj tedaj
zapisanega se kako veljalo tud i za danes. Brez kakrsnih koli zlih misli
citiramo, kaj je bilo tedaj zapisanega.
V planu je izgradnja smucarske
zicn ice za drugo zimo. To pomeni,
da bomo prihodnjo zimo pocakali s
pripravljenimi smucarskimi kapacitetami, kar bo prvi korak k razvoju
zimskega turizma pri nas.
(december 1963)
Ko bodo gradbena dela prve etape koncana , bo pricela teci pitna
voda po starem omrezju v neomejeni kolicini in neprekinjeno za celotno podrocje Cerknice in Rakeka. Nedvomno se tega dneva vsi odjemalci
pitne vade izredno veselijo in komaj cakajo.
(oktober 1963)
V Cerknici je odprta mehanicna
delavnica v okviru Centra obrti, katera izvrsuje vsa mehanicna popravila.
(oktober 1963)
V pripravah za izdelavo statutov
krajevnih skupnosti smo nekoliko v
zaostanku.
(avgust 1963)
Laska dolina bo v bliznjih dneh
dobila lepo urejeno gostisce pri gradu Sneznik.
(avgust 1963)
Obcinska skupscina je potrdila
spojitev trgovskega podjetja Ulaka
iz Starega trga z grosisticnim podjetjem Nanos iz Postojne.
(julij 1963)
Komisija bo proucila ureditev Krizne jame, za katero so ze pripravljeni
potrebni nacrti, ureditev Krizne gore , Snezniskega gradu in gradnjo
umetnega jezera v Zilcah. Obenem
bodo razmisl i li tudi o morebitni gradnji motela v r:1eposredni blizini
Cerkniskega jezera. Obenem so clani sveta za blagovni promet, turizem
in gostinstvo pri ObLO Cerknica
sklenili, da bodo v prihodnje prepovedali vsako gradnjo weekend hisic
v Rakovem Skocjanu, ker bo tu lahko siril svoje gostinske zmogljivosti
le novozgrajeni turisticni objekt.
(januar 1963)

Podjetje Brest zaposl uje 1.377 delavcev in usluzbencev. Od teh je
653 zensk in 714 moskih. Znaci lno
je, da je hila prejsnje leta zelo velika fluktuacija delovne sile. Zaposlilo se je 496 delavcev. Odslo pa
je iz podjetj a kar 396 delavcev.
(feb ruarja 1963)

V letosnjem letu bo izpeljana avtomobilska cesta na Slivnico mimo
Brezij. Turisti, ki bodo prihajali na
Jezero, bodo v letosnjem letu postrezeni v bifejih, ki bodo postavljeni ob jezeru. Komisija za turizem
upa, da je treba nastete stvari cimprej realizirati. Za izvedbo programa
so zadolzena turisticna drustva, gostinska podj etja in krajevne skupnosti.
(februarja 1963)
Obcinska turisticna zveza Cerknica bo odkupovala literaturo, ki govori o nasih krajih. V postev pridej o materiali iz zgodovine in geografije. Ravno taka poziva prebivalstvo, da se vkljucuje v turisticna
drustva in s tern pomaga turisticnemu razvoju nase obcine.
(decembra 1963)
Meso se je spet podrazilo. Ce
se bo kdaj pocenilo, nam bo t o
vseeno, ker bomo do takrat ze postali vegetarijanci. Tistim, ki imajo
velika stanovanja, se priporoca, da
eno sobo preuredijo v svinjak. Tako
bodo lahko poleg druzine redili se
prasice. Nacrtov in sklepov je bilo
tol iko, da bo prih-odnje leto spet
tezko tistim, ki se bodo zagovarjali,
zakaj se ni dosti naredilo.
(decembra 1963)
Da bi bili potrosniki cimbolj seznanjeni tudi z zalogo nekaterih novih artiklov, so zastopniki •Skocjana• omogocili potrosnikom preizkusnjo artiklov, ki sp pred nedavnim prisli na trg . Marsikater i artikli lezijo na policah. Vendar se potrosniki tezko odlocijo za nakup, ker
ne veda, kaksna je kvaliteta povsem
novega izdelka.
(decembra 1963)

Znacilnost Brestove proizvodnj e
je v tern, da je vsako leto vee izdelkov namenjenih za izvoz. Od tistih za izvoz. Od tistih borih 200.000
dolarjev izvoza pred desetimi leti je
danes s svojimi 2,000.000 dolarjl
Brest na prvem mestu izvoznikov
lesne industrije v Sloveniji in na
prvem mestu izvoznikov f inalnih izdelkov v Jugoslaviji.
(januarja 1963)

Letosnja zima je tudi Brestu, dokazala, da je ni za podcenjevati. Zaradi slabo pluzenih cest ni moglo
priti na delo cez sto ljudi. Proizvodnja je taka izgubila 10.000 proizv-odnih ur. Nekateri delavci pa so celo
naredili zrelostni izpit. Doma so
namrec cakali kar petnajst dni, da
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Podjetje »Valjcni mlin« iz Cerknice bo zgradilo v skladiscu bivse
Lestivkove trgovine na Rakeku parno pekarno. Ravno taka bo nabavilo posebni kamion-h ladilnik za
prevoz kruha.
(junija 1963)
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Ciani krajevne organizacije SZDL
Grahovo se bodo v jeseni podrobneje seznani li s sedemletnim nacrtom sodobnega kmetijstva KZ
Cerknica, ki bo na podrocju Grahovega uredila vecji zemljiski kompleks za svojo lastno proizvodnjo.
(apr ila 1963)
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Na podrocju oziroma predelu Cajnarje-sivce se nahaja zelezna ruda
in boksit. Ker pa so nahajalisca
majhna, se jih ne izplaca eksploat irati.
(okt-obra 1963)
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Obcinski odbor Ljudske tehnike
bo organiziral vee tecajev in sicer:
radioamat erski, foto-kino, modelar·
ski, brodarski, jadralni »A« in padal ski tecaj za zacetnike. Tecaje bodo
vodili strokovnjaki iz Ljubljane. Vsi
interesenti naj ne zamude te edine
priloznosti.
(aprila 1963)

Tisti , ki se zelite izpopolniti svoje znanje, se se lahko vpisete v oddelek ekono mske srednje sole in v
oddelek osnovne sole za odrasle
v Cerknici .
(novembra 1963)
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Ko bo na Brestu zgrajena nova
bazenska zaga, bodo prenehale z de1om vse manjse zage. Usluge zasebnikom bo opravljal prenosni gater,
ki je ze narocen v Avstriji.
(junija 1963)
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Poprecni osebni dohodki po po·
slovnih enotah Bresta so bi li v mesecu juliju 1963 naslednji: TP Cerknica 23.000 din, TP Martin]ak 24.500,
in v TLI 29.000 din. Hlodovino pa so
takrat placevali po 12.500 din m'.
(poroci lo na seji CDS)

Prvi ·od sestn ajst planiranih blokov je pri tovarni pohistva Brest ze
v gradnji. Ko bo t a stanovanjski blok
gotov, se bo lepo podal v monumentalno oko lje Bresta.
(maj 1964)
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Turisticno drustvo Rakek in gostinsko podjetje Cerknica basta v
letosnjem letu pripravila v gostiscu
Rakov skocjan menjalnico tujih valut.
(maja 1963)

Po grobih podatkih je v turisticni sezoni 1963 obiskalo znane turisticne kraje v nasi obcini kar po
sto avtomobilov ob nedeljah in praznikih. Znamenitosti Rakovega Skocjana si je ogledalo 24.860 t uristov.
V naslednji sezoni jih pa je za pricakovati cez 50 tisoc.
(decem bra 1963)
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Drustv ena komisija pri obcinskem
komitetu ZMS Cerknica ima med
ostalim v programu tudi organizirati dvanajst plesnih vaj za mladino.
Vaje bodo od 18. do 20. ure. Y tern -----..
casu bo strokovno vodstvo. Po tern
casu pa bo pies brez vodstva.
(aprila 1963)

Gradnja stanovanj je cedalje bolj
aktualna. Trenutno je v modi blokovska gradnja, ki pa je sila draga. Stanovanje v bloku v izmeri 54 m'
namrec sta ne kar 4.374 din.
(iz porocila na seji CUOJ
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Morda bi bilo umestno in potrebno, da bi uredili cesto v Rakov Skocjan v dvosmerno in asfaltirali republisko cesto v smeri proti Prezidu ~
vsaj do prihodnje turisticne sezone.
(novembra 1963)
~.....,.
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Predvideva se, da bo Kmetijska
zadruga Cerknica letos pridelala
kar 150 vagonov krompirja. To bo
vsekakor rekordna letina.
(avgusta 1963)
Gostinsko podjetje Cerknica in
Kompas sta se dogovorila o letosnjem aranzmaju v Rakovem Skocjanu. V planu je, da bodo ob nedeljah vse kapacitete zasedene od
angleskih turistov, ki bodo imeli na
voljo jahalne konje in urejene steze.
(maj 1963)

l

bi jih prise! Brest povabit, naj se
vrnejo na delo.
(ma rca 1963)
V soboto, 30. marca so odprli dam
uljudske tehnike" v Cerknici. V domu bodo uredi li prostore za toto,
radio in avtomoto krozke. Spodnje
prostore pa bodo adaptirali za osebne avtomobile avto-moto drustva.
(aprila 1963)
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UPAJMO, DA SE cEZ DESET LET
NE BODO ZANAMCI SMEJALI NAM!
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Ali Ze veste ...

- da tiskamo novoletno prilogo Obzornika zato, ker .Zelimo,
da bi bralci vsaj enkrat na leto
za gotovo vedeli, kaj je napisano
»Za res<< in kaj nza hec«;
- da imajo v KOVI NOPLASTIKI veliko vee delavcev pri
koritih kot na BRESTU;
- da si lahko cez dvajset let
obetamo mnozico mladih strokovnjakov - zaradi letosnje pogoste redukcije elektricnega taka;

- da so se cerkniSki Brestovi
gasilci dogovorili silvestrovati
skupno s svojimi zenami in prasicem, ki ga bodo seveda poprej zaklali;
- da razmisljamo v podjetju
o tern, da bi prepustili prodajo
slufbi za avtomatsko obdelavo
podatkov, ker bi z enim samim
pritiskom na gumb odpravila vse
zaloge gotovih izdelkov, tako kot
je nedavno tega napravila z zalogami potrosnega materiala.

(
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ta in se zadovoljno prerivali pod
njenimi sirokimi krili; namesto
koklje je v smrdljivem zaboju
gorela debela iarnica in kup kiIavih piScancev se je gnetel pod
njo brez vsakdne volje do zivljenja.
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Sel j c popotnik skozi atomsk i
vek, skozi dzunglo betona in a luminija, skozi gnezda neboticnikov, skozi mreze nadvozov in
podvozov, cez vozle kriziSc in
metrojev, skozi smrad zvepla in
strup monoksida ...

\fodil je, da so ga bolele noge
in Cia od asfalta ni videl gora, ki
so kipele na vseh straneh. Pre-

Bolan in bled, izcrpan in asiabel je srecal obupanega zdomca,
ki je kadil mariuhano na voglu
steklene beznice evropskega velemesta in vprasal:
>>Od kod si, bratec, zelen in boJan, ki si predstavnik mlade degeneracije, kje je tvoj dom in
kam si namenjen?«

Krenil je torej popotnik v narocje dezele, poln upanja in hrepenenja po zelenem in cistern in
zdravem. In po domacem.
Popotoval je pes, da bi uzival
naravo, da bi cutil kristalno roso
na trudnih nogah, da bi vide! blesceco pajcevino na travnikih in
mehkobo zarkov na blazinah mahu ob gozdnih poteh.
Moral se je umikati globoko s
poti, zakaj tudi tu so avti divjali
v vseprek in nevarnosti so bile
zavoljo tega se vecje.
Toda glej, namesto rose ob
cesti se je zapletal v kupe smeti,
ogabno mu je drselo na mastnih
polivinilastih vrecah in ko je ho-

sel je nekaj mest, t aksnih kot jih
je vide! po svetu: ne lepsih, ne
bolj zelenih in ne bolj cloveskih.
V Ljubljani ga je prometnik z
masko na obrazu peljal strtega
in omamljenega cez zastrupljeni
cestni kriz in na Brezovici je videl macko, ki se je vrgla pod tovornjak zaradi popolne deratizacije v mestu in v okolici.
Sel je popotnik in je bil zalosten. Pred Cankarjem je krenil
na levo po cesarski cesti. Drvelo
je mimo njega in na drugi strani
v nasprotno smer. Brizgalo je izpod sirokih koles in popotnik j e

Zakasljalo je izpito one, pogledalo s sirokimi kalnimi ocmi,
sproiilo koscene roke proti jugovzhodu in se sesedlo na betonski plocnik velikega mesta: »Tam,
tam je dezela - zelena in Cista,
sveza in zdrava. Tam je Notranjska!« In je izdihnilo.
Sel je popotnik v smeri iztegnjenih okoncin: kadil je dolgo in
naporno cez bctonske prelaze in
skoz blescece predore, da b i prise! v zeleno dezelo, svezo in cisto in zdravo. Da bi prise! na Notranjsko.
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Nazadnje se je ustavil na meji
- tam, kjer grozljiv okostnjak
z zeleznimi rokami opozarja popotnika, da je priSe! v dezelo, ki
ne mara smrti. >>To bo zemlja,
ki jo iScem, to bo zrak, ki se bo
dihal in voda, ki se je born napil,
in barve, ki jih born gledal! Dezela, ki ne mara smrti, ne bo zabetonirala svojih zelenic, ne bo
zadimila svojega sonca in ne zastrupila svojih voda!«

spoznal, da ga ta cesta lahko pripelje samo tja, od koder je prisel. Sestopil je torej na Uncu in
v prvi gostilni sedel v kot, da si
spocije, da se oddahne, naje in
napije za pot po zeleni Notranjski. Dobro so mu postregli in popotnik je zadovoljno razpredal
upanje, kako bo v tej dezeli,
kmecki in zdravi, se nasel domace gostilne, prijazne krcmarje,
ciste in umite kuharice, nasmejane natakarice in dober crni
kruh, >>Zakaj Gnezda,« si je r ekel, »je gotovo ostanek stare
furmanske krcme, ki se je nasla
preblizu sirokemu asfaltu.«

Posedel je popotnik ob spomeniku smrti in se veselil zivljenja.
Potem pa je vstal, vrgel preserno svojo culo cez rame in se napo~il po asfaltnem traku iskat
zeleno Notranjsko.
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tel sesti, ni nasel prostora, ki bi
ne bil zaznamovan vsaj z vreckami visokega C.
V Cerknici, kamor je prispel z
zadnjo troho upanj a, se je komaj
umaknil traktorju s p rikolico, s
katere je veter grdobno odnasal
vrtince smeti in papirja ter jih
odlagal na zelenice okrog spomenika, na solato na trgu in na vrtove ponosnih mescank.

Z mostu se je zazrl p roti jezeru: Visoka drevesa rastejo tam
na obeh straneh vode in globoko
nad njo se nagibajo njihove kosate veje. Kot da podvodne svinj e susijo svoje ogabne jezike, so
se_motno svetile na njih plasticne
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vrece in cunje in sara vseh vrst
in izvorov!
Kje je dezela No tranjska, zelena in cista in zdrava!? Kje vode,
bistre, in jasne in zelene vrbe ob
nj ih?

Ob j ezeru si je, preden se je
domislil cevljev, k i so mu viseli
cez ramo, obrezal noge na crepinjah pivskih flas, ki so ostale
tam razbite od zadnje veselice.
Sedel je pred zaplankano barako,
kamor ga je zavedla tabla z imenitnim imenom >>BIFFE« in se
razjokal. Jokal je dolgo, da je
narascalo jezero in so slane solze
tekle cez spuscene zapornice noter do gornjega Jadrana.
Lacen in zejen, obupan in star
se je odpravil popotnik iskat postene gostilne, da bi splahnil zalost in razocaranje nad tern, kar
j e vide! in dozivel.
V eni r estavr aciji niso imeli
vina, v drugi ne kruba, dve krcmi
st a bili zaprti zaradi sanacije in
dve zaradi sanitarij. Vee ni iskal.
»Zamenj aj jim kri, o gospod! « je
zacel verovati popotnik atomskega veka in se odpravil na kmete:
»Nanje je mislil tisti mladenic,
kmete je imel v srcu, ko je govoril o Notranjski, cisti in zdravi!«
Zbral je torej popotnik zadnje
moci in odkrevsal z ranjenimi
nogami skat kmete. Rekel si
je: >>Tam najdem ajdovega kruha, kolescek -domace klobase in
Silce zganega. Tam najdem mir,
platnene rjuhe v visokem spampetu in cista dvorisca s petelinom sredi zadovoljne druzine
kur.«
Na prvem dvoriScu je namesto
vprege stal avto, ob njem traktor, na velikem branjeku, zabitem v zidu na hlevu, kjer je navadno visel komat, se je svetila
motorna zaga, v hlevu so stale
cirkularke in tam, kjer je prostar za steljo, je bila skladovnica
desk. Petelina ni bilo. Piscan ci
se niso veselili okrog svoje koklje, niso se dricali z njenega hrb-

-

Vse dvorisce je bilo polno raznih skate! in kant, od bencina, od
olja, od mesanice in motornega
petroleja;
tudi roze so bile vsajene v cez
pol prerezane kangle, na katerih
je pisalo MOTOROIL - SAE itd.
Sredi dvoriSca je lezala velika
traktorska guma, pobeljena s
sinkolitom, sredi nje pa je umiralo drevce in nekaj suhih strcljev je gospodar ze porabil za
to, da je nanje obesil kanglico za
mazanje in komplet orodja v
modrem plasticnem zavitku. Gnojisca ni bilo. V meji pod hiso,
kjer so se vcasih o Gregorjevem
zenili pticki, je bila prava zakladnica moderne civilizacije: med
plastiko in zavrienim stedilnikom je popotnik opazil tudi reci iz prejsnjega stoletja: kahle,
stare kmecke peci, star likalnik
na oglje, pa ravnice, odsluien
p lug, oblice, rezilnike, burkle, lopar za vsajanje kruha in koledar
Mohorjeve druzbe.
Nad vsem tern pa so v vetru
sunkovito poplesavali v grmovje
vjeti kosi papirja in polivinila,
najvec z napisom NANOS POSTOJNA, pa tudi ONA ON in NAMA - TROMOSTOVJE.
Stopil je popotnik v adaptirano hiSo in postregli so mu, zelj-

nemu kmecke malice, z mesnim
doruckom, s koscki belega, od
struce narezanega kruha in vinjaka so mu natocili v kozarcek
z zlatim robom in z rdeoo rozico.
Nazadnje je dobil se kavo, potem
se je ze mudilo, ker je morala
gospodinja na avtobus in v sluzbo. Cvrsto je zaklenila za sabo
svojo kmecko hiso.
Nic vee ni iskal popotnik.
Umaknil se je v breg za vasjo,
legel na posvinjani travnik, si
vtaknil pod glavo polo casopisnega papirja, ki ga je veter kobalil po senozeti in se odlocil
pocakati, dokler ga zivega ne zasujejo odpadki iz slabo zalozenih
notranjskih stacun.
Ni mu bilo t reba dolgo cakati.
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Nasi pravilniki so vse debelejsi in kljub temu, da imamo pravnika
z izostrenim posluhom za cedno slovensko besedo in poleg njega se pravega profesorja za te zadeve, smo ugotovili, da se ista stvar da povedati
dosti preprosteje in tudi krajse. Sarno prvo poglavje stanovanjskega pra·
vilnika smo razlozili v govorici birokratsko nepokvarjene baze, pa smo
prihranili dve matrici. Pomnozimo s 1900 izvodi za javno razpravo, pa se
enkrat toliko za precisceno besedilo, pa bomo videli, da je tak pravilnik
poleg tega, da je razumljiv - tudi mnogo mnogo cenejsi.
I.

SPLO~NI

REGLCI

Taprvi paragraf
Po teh paragrafih se bodo taJali Brestovcem kvartirji pa de·
nar.
Tadrug paragraf
Za kvartir ali pa za denar lahko prosi vsak brestovc. Ce rata
eno, se ni receno, da ti drugega
ne bodo dali.
Tatretji paragraf
Na skupnih sluzbah morajo
vsako leto pregledat, koliko nas
je takih, ki nucamo kvartirje ali
pa denar. zanje.
Kadar se kvartirji talajo, morajo najprej zracunat pike, pa po
pikah prides na taprvo ali pa na
tazadno mesto. Vee jih zberes,
bolj na vrh zlezes. To naredijo
za vsakega p osebcj ali pa za celo
dru2ino.
Glih tako gre, ce talajo dcnar
za kredite.

pa hribca), n..: dobis zanj gu no·
bene pike.
Tapeti paragraf
Ce zc imas taksno stanovanje,
kakrsno ti gre, ne mores dobiti
vecjcga ali pa se enega zraven.
Tudi krcdita ne mores dobiti,
ce imas ze v rcdu s tanovajne.
- Ce ze imas stanovanje, pa j e
premajhno ali pa ni dobro, ti lahko dajo drugcga, samo ti za vsakc tri metre kvartirja odbijajo
po cno piko, potem te sele dajo
po vrs ti, kamor pascs.

- Ce imas ti a li pa tvoja babn
vikend, se ti pa odbije po ena
pika zc na vsaka dva metra.
- Ce bos popravljal svojo staro bajto, se ti pa nic nc odtrga.
- Vecji kvartir, kakor ti gre,
lahko dobiS samo, ce ga nobeden
drug noce. Se to Li ga nc morejo
n init, ce ga ncces.
Tasesti paragraf
- Kadar talajo s tanovanja ali
pa denar, je zmcraj trcba gleda l ,
da sc da tistim, ki so za firmo
vee vredni.
- Gledat j c pa treba tudi na
to, kako jc kdo bogat ali pa reven.
- Z denarjem je treba delati
pametno.
- Kdor snm kaj prispara, naj
mu sc Brest pomaga, da sc bo
prcj izkopa l.

, Tacetrti paragraf
Vsak ne more dobit kvartirja,
kakr5nega bi rad. Takole gre to:
- samec lahko dobi samo sobo ali pa najvec garsonj ero (sc
pravi, da je zraven se sckret, pa
za umivat, pa za kaj malcga sku·
hat ali pa pogret),
- za dva samca, ki skup zivita, je dosti ena soba, pa v redu
kuhinja, pa sekret, pa vse tiste
luknje zraven (spajz, kevder ...),
- ce so trije, se pravi, da rc:
dita se mulca, doblta dve sobi
pa kuhinjo zraven,
- ce so stirje ali pa pet, se
pravi, da imata dva mulca ali pa
tri, dobita tri sobe pa kuhinjo,

~4,7-
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Fantje, ali bi se dobilo pri vas kaksen TOZu 2~ mene?

Francelj, temule zmaju bo treba malo podkuriti, drugace ne bo km: ;u stanovanj iz solidarnostnega sklada
- vee mulcev pa zlepa nobeden nima, ce jih pa ima, pa nima
denarja, da bi se toliksen kvartir placeval,
- ce hoces dobiti kaksno piko
na kuruznico, jo moras imeti prej
najmanj pol leta pri sebi,
- ce kar tako vzames kaksnega k sebi (kaksnega s tudenta ali

ALl 1:E VESTE . ..
- da je v Tovarni lesnih izdelkov v Starem trgu vlomila v predal mis in nacela v njem vse zapisnike in druge papirje, analitsko oceno delovnih mest pa je
pustila nedotaknjeno.

To prilogo so s kupaj zbrali in se
bralcem v zobe daB: Stefan Bogovcic, Bozo Kos, Joze Kovsca, Bozo
levee, France Sterle, Janez Pra·
protnik in Zdravko Zabukovec.

Lani smo v duhu reforme tiska zaceli nasa dekleta oblaciti; s tern
nadaljujemo tudi letos. Zgoraj nam je ze uspelo, a kaj ko nam je
zmanjkalo za spodaj. Vsaka podobnost z nasim gospodarstvom je le
slucajna.

Birokratska miza. Ko bodo temeljne orglanizacije sprejele Work·
f-aktor, bo potrebno temeljito urediti tudi taksno delovno mesto.
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LetoSnji inventu.rni popisi
Z reorganizacijo skupnih strokovnih sluzb junija letos je bila
ustanovljena tudi kontinuirana inventura, se pravi, slufba, ki neprekinjeno, skozi vse poslovno leto ugotavlja stanje in gibanje sredstev
delovne organizacije skladno z zakonom o knjigovodstvu in poslovno
politiko.
Zaradi neucinkovitosti kadrovskega sektorja je sluzba za.Zivela
sele 10. oktobra, kar je vplivalo
na to, da obseznemu in odgovornemu delu ni bila sama kos. Tako smo bill tudi letos prisiljeni
za popis dela sredstev organizirati obicajne inventurne komisije
(za osnovna sredstva in gotove
izdelke v TP Cerknica in TP Martinjak).
Ne bo odvec, ce vse clane deIovne skupnosti informiramo o
poteku in nekaterih ugotovitvah
popisa.
Se vedno je zakoreninjena miselnost, da je inventurni popis neoke v rs.te eksekuai·j'ski ~hod nad
iprese1Jke in primanjklJaje, da je

to IIlepatrebno vznemirjanje s:k.ladHCnih slufb, celo, da s tak~nimi
'pDSegi k-rsimo •samoupravne pravice .p osameznih delovnih enot in
-te.melj.ndh organizacij.
Vse t~sne in podobne nestrokovne tazlage na~ega dela ne
ustvarjajo tovariSkega delovnega
vzdusja in celo zanikajo nekatere
drufbene norme, med katere soeli tudi obcasno ali kontinuirano
beleZ.enje sprememb sredstev delovne organizacije. Navsezadnje
bodo te in podobne podatke lahko s pridom uporabljali tudi odbori delavske kontrole.
Ob casu, ko to pisemo, nase
delo se ni koncano, zato celotnega pregle da ni mogoce posre-
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Vi
posredujemo odgovore
HITRI POSTOPEK
Pravijo, da se po sedmih letih
vse skrivnosti obelodanijo. To seveda ni pravilo, saj nekaj izvemo
ze prej. Tako smo smali tudi za
sedanji, kaze, napol tajni tecaj za
analitike, ki je na Brestu organiziran, vsaj kaze tako, za posebne izbrance, po ne vern kaksnem
pri~le~Pranc;m kljucu. _Ta ~ditev
izhaJa 1z domneve, da Je bll omenjeni izobrazevalni tecaj prirejen
za vse zainteresirane iz celotne
delovne skupnosti.
Kako in kdo je v nameravanem
teeaju obvestil Tovarno ivernih
plosc Cerknica? Ce je razpis bil,
kje se je u stavil? In to prav na
Iverki, kjer ni nikakrsnega sledu
o kakem dopolnilnem izobrazevanju zaposlenih. Druge temeljne
organizacije imajo vsaj obcasn~
tecaje za svoje delavce za dosego
kvalifikacij.
Zakaj moras obcutiti svojo
majhnost in nepomembnost, kot
da si potisnjen nekako ob rob,
kjer molce prisluskujes glasu v,eIikega? Da ni bil sklep o tecaJu
sprejet mor:da. ze po noye~
Work factorJu m vse skupaJ l Zpeljano po tako hitrem postopku da ni bilo casa za razpis, s katerlm bi obvestili prav vse svoje
temeljne organizacije? In ne nazadnje, zakaj imamo nas~ interno glasilo Brestov obzormk? Dobi ga menda prav vsak clan ko·
lektiva.
Ne mislimo, da smo rezervoar
izjemnih talentov, pa tudi gotovo
ne bi pridrvelo. P<?l ~ov~rne na
tecaj, toda nekaJ !Judi b1 se vseeno naslo ki bi se prijavili kot
moZ.ni ka:iJdidati za obiskovanje
tecaja. Prav ti . sedaj izraza.jo
svoje nezadovol]stvo ob takih
»hitrih postopkih«. Ker so udelezenci teeaja iz ra~licnih i~obraz:
benih struktur, b1 po teJ plat1
zadostili spre.iernnim pogojem
tudi nasi kandidati.
Na samem vrhu smo ze davno
prim do ugotovitve, da je nas
delavec premalo obvescen ~ _d?gajanjih v kolektivu. Ugotov!li m
tudi ukrepali, pa vendar se. vedno nekaj ocitno sepa. ToreJ, .zeleli bi si samo majhno obvestll?,
da bi se pocutili bolj »nase« m
da bi na to obvestilo lahko odgovorili, ce ne drugace vsaj : »Ne,
ne born sel.«
F. MULC, Iverka
Gomje vprasanje smo posredovali splosno-kadrovskl slufbi
In oddelku za razvoj tehnologije.
Takole so odgovorlli:
K sestavku »Hitri postopek« je
treba pripisati nekaj pojasnil, ki
bodo zadovoljile pisca, zanimal~
pa tudi clane delovne skupnostl.
Pobuda {in odloCitev), da se v
naslednjih letih vpe_lje . Work
Factor sistem za merJenJe dela,
sta prisli s kolegija glavnega direktorja, ko je . analiziral pr.ak~o
dosedanjega s1stema meq en.1 a
dela ter od ponudnika - Zavoda
za avtomatiZacijo pri Iskri. Ko
so si predstavniki Zavoda za av-
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tomatizacijo ogledali proizvodne
postopke nasih v tovarnah, med
njimi tudi Tovarno ivernih plosc,
so menili, da nov sistem ne bi
prinesel bistveno boljsih rezultatov dela na Iverki, pac pa v drugih enotah. Ker je bilo treba usposobiti analitike dela in casa
za nov sistem, je bil opravljen izbor !judi v poslovnih enotah na
nacin, ki se jim je zdel najprimernejsi. Tako je celotna akcija
potekala mimo kadrovske slufbe
predvsem zato, ker se je izkazalo
za smotrno kadrovati med zaposlenimi v proizvodnih enotah zaradi dobrega poznavanja proizvodnega postopka.
Spomladi smo izpeljali akcijo
za priznavanje polkvalifikacij po
vseh poslovnih enotah na enak
nacin.
Zakaj to ni bilo opravljeno _tudi na iverki, nam ni povsem Jasno.
F. TURSIC

dovati. Naj zadostujejo naslednje ugotovitve:
- Aiurnost skladisene evidence in popolno preglednost nad
vskladiscenimi materiali je bilo
opaziti samo v TP Cerknica in
1 '.P Martinjak.
- Ostali skladiscni prostori (ce
razlicne hleve in skednje labko
tako imenujemo) so neprimerni,
premajbni, neurejeni in premalo
zavarovani predvsem proti pozarom in vlomom.
- Nepreglednost je pogosto
vzrok kopicenju zalog razliCnih
nekurantnih materialov.
- Medsebojno kontaktiranje
skladiScnih slufb in nabave ne
daje videza aiurnega poslovanja,
saj pogosto primanjkuje istovetnih materialov v enem skladiScu,
v drugem pa ne vedo, kaj bi z
njim.
- v nekaterih primerih je se
vedno cutiti premajhno materialno odgovomost, saj nekateri menijo, da jim je dobrodosel vsak
prese!ek in si temu primemo prilagaja evidenco porabe, kar dokazuje zelo pomanjkljiva kontr()la proizvodnih nalogov, kjer se
vedno. toleriramo vcasih ze neprimerna odstopanja med plansko
in dose!eno porabo.
- Nekateri skladiScniki se se
vedno niso sprijaznili s podatki
sluibe AOP (primer: Iverka, Gaber) ali celo ne zaupajo tem podatkom. Res pa je, da so o pogostih sistemskih spremembah
na AOP premalo pouceni, kar
povzroea nemalo vroee krvi in
kup netoenih podatkov.
Skratka, v prihodnje bomo morali vsi skupaj vloZiti vee truda
in prizadevnosti za odpravo vseh
teh, na videz majhnih nepravilnosti.
S. Kralj

.

.

-

..

Dvajset let dela je skoraj neopazno slo mimo nje, kot bi se
zacelo sele pred dnevi, se spominja zacetkov na Brestu. Kot marsikdo, ki je tu docakal deset ali
dvajset let, je tudi Joza Debevec
zacela v takratni zabojarni, na
zacetku danasnje tovarne pohistva. Gimnazijki, ki je pravkar prisla iz ~ole, je bilo to prvo srecanje s proizvodnjo.
Po delu v tovarni je bila premescena v upravo, nato pa na
Iverko, kjer je nazadnje po vseh
spremembah, ki jib je nasa tovarna dozivela, ostala v tajnistvu
sama. Sarna za vse, saj dela nikoli
ne zmanjka in osem ur je mnogo-

Lepa ra.zstava
vSalonu

V poeastitev dneva republike
je bila od 27. novembra do 15. decembra v Salor..u pohistva razstava stiridesetih varjenih skulpALI JE BIL POSTOPEK RES
tur na temo »Vojna v skulpturt«
HITER?
znanega pisatelja, kiparja in javV clanku pod naslovom »HITRI
nega delavca Toneta Svetine. Ob
POSTOPEK«, ki ga je tovariS navzocnosti stevilnih drufbenoMule iz TIP naslovil na Brestov politicnih delavcev, clanov orgaobzornik, avtor navaja, da clani
nov samoupravljanja, predstavnite poslovne enote niso bill ob- kov sol, k.rajevnih skupnosti, udevesceni 0 moznostih za vpis na
lezencev revolucije in mladine j e
tecaje analitikov. Zdi se mu celo, na priloznostni -slovesnosti nakot je iz vsebine clanka razvidstopil zbor Tabor iz Cerknice ter
no, da je BREST akcijo pri zbirecitator
osnovne sole Boris Jaranju kandidatov za ta tecaj vokopin, ki je doziveto povedal Madil na pol tajno, da je bilo to
predvideno samo za izbrance, da
teja Bora pesem Kurir.
je bil kljuc pri izbiri privilegij in
0 liku in umetniskem delu Topodobno.
neta Svetine je govoril pesnik
Brest je I?rve stike z Zavodom
Matej Bor. Posebej je poudaril,
za avtomat1Zacijo ISKRA, ki sida je Tone Svetina kot clovek
stem WORK FAKTOR uvaja, na- IPrav ta!ko izreden in samonikel,
vezal ze v oktobru. v ponudbi, ki
.l<ot velja to za njegovo umetnijo je Zavod poslal Brestu, je bil
sko ustvarjanje. Njegove skulppoleg ostalih zadev prilozen tudi
ture krice oznanjajo drugo plat
program za uvajanaje sistema.
clove~kega spoznanja: katastroKljub temu, da pogodba tedaj ~e
falno podobo razkroja in bolecini bila podpisana, je Zavod zacel no nesmisla. Tudi v te.m , da imaz delom na lasten riziko. Kot
mo opraviti z dejanskimi, ne saprva naloga_po pr<?&ramu je bil~
roo simbolicnimi predmeti uniizobrafevanJe anal1tikov. Z vse~
cevanja, je del lepote Svetinove
direktorji poslovnih enot so bill
skulpture. Vseeno, ali gledamo
navezani stiki. Potrebno je bilo
kruto odlocene roke »bombasa<<,
predvideti vecje stevilo ljudi, ki
zlohotno bo!Scanje »ptice smrti«,
bi bili po predhodnem tecaju in
grozo »bojnega polja« ali roteee
kasneje s testi dokoncno izbrani
izprozene dlani »talceV«, »vesoljkot kasnejsi analitiki. Poslovne
sko raketo«, »Strmoglavca« ali
enote so akcijo · okrog zbiranja· »eksplodirajoCi planet«- zmeraj
kandidatov opravile same. Kate- smo pri Svetinovih plastikah sogoricno pa bi z3:v~ misel, da j~
oceni z necim, kar je hkrati dobil to nl;l.J?Ol taJm. postopek. V_s~ miSljeno in slucajnostno, smotrdirektorJI poslovnih enot so bill
no in nesmiselno, urejeno in razveckrat seznanjeni 0 problema- k.rajajoce se, obstojno in minljitiki na kolegiju glavnega direkvo - z necim, skratka, kar je tatorja. Prav tako pa so bili se- ko grozno in tako ljubo podobno
znanjeni tudi v drugacnih obli- zivljenju.
kah o uvajanju WORK FAKTORUmetnik Svetina je nato popeJA. Naj omenim, da je bil kriterij pri izbiri, naj vsaka poslovna ljal goste na ogled skulptur in
enota predvidi sorazmerno ste- sproti razlagal njih nastanek in
vilu zaposlenih kandidate za te- pomen. Otvoritev je tako izzvecaj analitikov. Kajti Ie tako bo n ela v prijetno in lepo kulturno
manifestacijo.
ekipa sposobna tudi kasneje v
drugih poslovnih enotah nadaljePovedati je treba se, da je to
vati delo brez pomoci Zavoda za
razstavo obiskalo izredno veliko
avtomatizacijo ISKRA.
obcudovalcev umetnosti, spet,
kot vsakic ob takih priloznostih,
inf. D. Maraj
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pa so ucitelji likovnega pouka v
nasih osnovnih solah pripeljali
mlade na ogled razstave. Menimo,
da je razstava v vseh pogledih
popolnoma uspela in dosegla svoj
namen.
F. Sterle

krat premalo, da zmaga~ nad poplavo papirja, ki gre vsak dan
skozi pisarno. Pestrosti in tezav
je vedno dovolj, saj mora v t ajniStvo vsak, ki rabi tak ali drugacen dokument ali potrdilo.
Poleg obillce tega dela jo te dni
obremenjuje se mnozica sestankov in zapisnikov, ki jih je potrebno napisati, dokler so vtisi
se svezi. Kot dobra tajnica pa
ve, kaj gre v kos in kaj Iabko
gre dalje.
Morda je med rnnoZico dela
tudi prostor za kaksno skrito
zelj o, vendar ji le-te nerado gredo iz ust. Vsak se pritozuje nad
draginjo, ki jo tudi ona kot gospodinja obcuti. Vecja izbira v
trgovini, nad katero stanuje, bi
jo odvrnila od marsikak~nega
nakupa v Ljubljani.
Druga skrita zelja je, da bi
hci priSla kam dlje, k lafjemu
in boljsemu, tako, kot to vse rnam e zelijo otrokom To ji seveda
tudi mi zelimo.
V. Potocnik

REJNISTVO PRI NAS
Kaj je rejnis.tvo? RejmS1vo je
sprejem atroka v drufino, ki ni
njegova !I'od:na druZina. To je najbol:jsa oblika varswa t:is.t ih otrok,
ld :i,z ra.zlicnih razlogov ne morejo ~iveti pri lastni.h 'Sta:r~ih. Rejnistvo ima v Sloveniji ze tradicijo, saj •je billa ze leta 1926 organizirana p.I'V'a rejlniska lkolonija.
Tudi po vojni .smo poleg uvedbe
zavodov znova zaceli urejat:i rejniStvo, zla:sti .Se, lko smo ugotavljali, da ISe o.trooi, ki so v zavo·
dih, ne i'arcvi:jajo -talko, ·k at bi zeleli iiD. da so za zivljenje ne.pripravljeni <ter custveno nezreli.
Kol'alk: daJje je bil tStorjen v !l.etu
1960, ko je bil. v Slaveniji sprejet
zakon o retimstwu, kii ureja drufbeno vaxstvo in nad.zorstvo otrok,
oddanih v rejo. Pripravljajo pa
tudi IZe pred.pi.se, s katerrmi naj

Skulpture Toneta Svetine
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bi rejni!k.om rpod do.locen.imi pogoji 2ag0to:vili ena'ke pravice, kot
jih imajo .zaposleni v delov.nih o-.r
gamzacijah, med. drugim •t udi
pravico do rLdravstvenega -in pokojnmskega zavarovanja.
Kaj pa 'V nasi obCi.ni? Tudi pri
nas je nek.aj .drufilil, ki iz razliCnih vzrokov ne morejo ·s k.rbeti za
svoje otrake. V reji je sest otrok,
vsi so pci druZinah izven obcine,
najvec na obmoeju Lukovice. Ker
zelimo, da hi otroci 'bistveno n e
spre.minjali okolja, v -k aterem so
se rodili .in ziveli, prosimo vse obcane, ki bi bili ~ripnwljeni sprejeti otroke v reJo, da to s.poroce
skrbstvenemu organu skupsCi<ne
obCine Cerknica, lkjer bodo ·dobill
tudi podrobnej~e mformacije.
Skrbstveni organ
SkupsCine obCine Cerknica
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Leto~nje

praznovanje Dneva republike je bilo v znamenju kulture.
Z otvoritve razstave T. Svetine

Odprta je bila tudi obcinska maticna knjiznica

Letosnje praznovanje

Dneva republike
KONCERT CERKNISKE GODBE
Ker so .prebivalci Cerknice s
priznanj;i sprejeli dosedanje koncerte domace godbe, so se njeni
clani odlocili, da_ s svojim prispevlrom .pocastijo Dan republike.
·v ta namen so pri,pravili nav
koncertni program, ki je oprimeren za sirse obCinstvo. Ta je bil
zelo raznov.rsten, saj je zaJemal

program od veneka narodnih, dunajskih valckov do mazurke in
koncertne polke.
Cerknicani so 30. novembra
zvecer v stari Brestovi menzi navduseno pozdravili nastop godbe
in s tern dokazali, da le niso .tako
brezbriZn.i za kulturo, kot veasih
mislimo. Razveseljivo je, da je
bilo na koncertu tudi veliko mladine.

Ze tedaj, ko se je zacelo delo
organizirati v vecjih skupinah, se
je pojavilo vprasanje, kaj s tistim, ki je zacasno ali trajno nezmozen za. delo. Ker se je delavstvo razmahnilo sele v dobi tako
imenovane industrijske revolucije, se je zlasti tedaj pojavilo
vprasanje bolnega delavca.
Delavstvo s.e je tedaj porilo
Z<:l n ajrazlicnejse pnvice, kot so
krajsi delavnik, izboljsanje delovnih pogojev, ki so . bi.li takrat
brezupni, poleg tega pa tudi za
priznanje riadomestila za cas zacasne ali ti"ajne delovne nezmoznosti. Da SQ posamezne ddave
delavcem to priznale, je trajalo
dolgo easa.
BolniSki stalez razumemo danes za obdobje, leo delavec, ki je
zaposlen pri podjetju, ustanovi
ali obrtniku, zaradi bolezni ali
pvskodbe ne more opravljati svojega dela, pa dobi za ta cas nadomestilo osebnega dohodka.
Na bolniSki stalez in na njegovo dolzino pa vpliva dostikrat
vee dejavnikov, . subjektivni in"
objektivni. Zato je bolniski stalez skupek vee dejavnikov med
tistim, ki bolniSki stalez dobi in
zdravnikom, ki ga daje. Od bolnbkovega sta:nja in, kaj hoee dostikrat bvlnik s tern doseci, na
eni strani ter od kriterija zdravnika, ki naj bi objektivno presodil, ali je stalez delavcu, ki
pride k njemu s svojimi tezavami in bolezenskimi znaki - upravicen.
Ker nadomestilo zaeasne nezmoznosti za delo prvi mesec plaeajo .p odjetja in ustanove, so le,
ta za ta pojav zainteresirana, se
posebno, ce nekdo neupravieeno
dobi nadomes tilo. Ce bolniski
stalez naraste cezmerno, se rooramo vpr·a sati, ka.i ie vzrok temu. In prav to ie bilo vzrok, da
se moramo mi in delovna or~>;;-.
nizacija vprasati, v cern je bil
vzrok taka velikemu stalezu v
mesecih (konec letosnjega poletja - zacetek jeseni), ko to ni
obicaj, saj je prerastel republiSko
poorec.ie.
Zakaj je do tega prislo, ie vee
vzrokov. Prav v tem obdobju je
bilo namrec izredno veliko prehladnih obolenj zgorn.iih dihalnih
poti ter obolenj lokomotornega
aparata. Nekateri oddelki v Tovarni pohistva Cerknica so temu
res morda bolj orioomogli. Sicer
pa so bili pogoii delavcev v teh
oddelkih tudi orei taksni. Morda
je na to vplival tud:i strozji kriten-ii pri dajanju sta·l eza?
Marsikomu se je bolniSki stalez - ro ie moje osebho mneniP.
izplaeal. posebno tistim. ki
imajo doma moznost se dodatnega zasluzka. S t ern si namrec
nekdo, ki je v stalezu in ne uposteva navodil, zavlece bolezen in
s t ern stalez.

Tudi marsikateri gospodinji,
posebno tam, kjcr je druzinski
proracun veeji, se stalez dostikrat izplaea. V -dobi prebolevanja namree lahko postori marsikatero gospodinjsko delo, ki g<J
sicer med. tednom zaradi prezaposlenosti ni mogla opraviti. Tudi •otroci, ki so sicer tisti cas, ko
je mati na bolniski, v vrtcu, so
doma. In to se dogaja seved<J
takrat, kadar gre za blaga oziroma lahka obolenja.
Zopet drugi pride po staleZ v
casu, ko ima resna tezja dela duma, pa morda ne more dobiti
rednega dopusta. Da se razumemo: v tovarni, kjer je dostikrat
navezan na norma, dela ne zmo-

RAZSTAVA BRESTOVEGA
POHisTVA IZ JELOVEGA LESA
V POTROsNisKO
INFORMATIVNEM CENTRU
V LJUBLJANI

in zaradi zelo zanimivega programa je bil obisk izredno velik.
Obiskovalci pa so se zanimali
tudi za ostale Brestove izdelkc,
taka da SIDQ jim izrocili vee kat
sto kreditnih obrazcev za nakup
pohiStva v Salonu v Cerknici .

Oenar za stanovanja
leti v skladih.odnosi neurejeni ·
Obcina Cerknica je sora:imerno hitro uresnicila sporazum o izlocanju in usmerjanju sredstev za stanovanjsko gradnjo. Takoj za
tern je bil ustanovljen iniciativni odbor za oblikovanje samoupravne
stanovanjske skupnosti in koordinacijsk.i odbor za spremljanje poteka akcije. Kmalu za tem je bil ustanovljen tudi solidarnostni stanovanjski sklad in sprejeti so hili nekateri odloki s podrocja stanovanjske graditve.
Tako smo bili dokaj dobro pripravljeni na uresnicevanje zastavljene akcije, oa se je pojavila
cela vrsta nerazjasnjenih vpra~anj. Najprej se je zataknllo pri
zakonu o ustanovitvi samoupravne stanovanjske skupnosti. t3anka je dolgo casa molcala, tako
da je sele prejsnji mesec sprejela druzbeni dogovor o gospodarjenju s sredstvi, namenjenimi
za stanovanjsko graditev. V zakonu o drliZbeni pomoci v stanovanjskem gospodarstvu (solidarnostni stanovanjski sklad) je
se vedno nerazjasnjeno vprasanje o najemanju kreditov iz solidarnostnega sklada, od banke
pa ~e dodanes nismo dobili seznama vlagateljev, ki zdrufujejo
in vezejo sredstva pri banki. Tako nam kljub izdelanemu predlogu ni bilo mogoee ustanoviti
zbora vlagateljev. Po mnogih intervencijah na pristojne organe
smo vendarle prisli tako dalec,
da bo v prihodnjem mesecu ustanovljena samoupravna stanovanjska skupnost in bodo odpravljene omenjene tezave.
K.Ijub temu pa delovne organizacije redno odvajajo sredstva,
za katera so se obvezala s spora-

-Se en uspel nastop

SESTANEK Z BRESTOVIMI STIPENDISTI
15. novembra je bilo na Brestu srecanje stipendistov viSjih in
visokih sol, na katerega je priSla dobra polovica studentov. Namen
srecanja je zdruzeval obojestranski interes po tesnejsi povezanosti
in informiranosti.
Na sestanku je sodeloval tudi glavni direktor ing. Joze STRLE,
ki je prikazal pozitivne in negativne strani ob zdruzevanju lesne industrije v preteklosti in danes.
Zatem je orisal nekatere naerte Bresta v prihodnosti ter sedanje
poslovno stanje.
. TovariS Zdravko ZABUKOVEC pa je studentom razlozil osnovne
prvine ustavnih sprememb in kako se bodo spremembe odrazale
na Brestu.
.
V nadaljevanju so bili studentje seznanjeni s predvideno zaposlit vijo po oposlovnih enotah. Taka je bi1o ugotovljeno, da bo treba
novodoslim mladim strokovnjakom poskrbeti tudi za ustrezna stanovanja. Vecina je se samskih, n ekateri pa so si osnovali ze druzine.
Dejstvo pa je, da Brestov stanovanj ski sklad nima dovolj stanovanj
za mlade ljudi. Predvsem manjka garsonjer in enosobnih stanovanj.
F. Tursic

Pred dvema letoma s€ je Brest
prvie odlocil, da sodeluje pri razstavah v Potrosnisko-informativnem centru pri Zavodu za napredek gospodinjstva v Ljubljani.
Letos smo od 23. novembra do
8. decembra pripravili razstavo
nasih izdelkov iz jelovega lesa.
Na s to kvadratnih metrih smo
nizstavili kuhinjo Vega 73, sedez.
no garnituro Planica, ter garnit ure Rag, Sneznik in Trenta. Ambiente smo opremili z izdelki to·
varne Induplati Jarse in s svetili,
ki jih projektira nas zunanji sodelavec arhitekt Kraigher. Ob otvoritvi, na katero so bili vabljeni na neformalno t iskovno konferenco predstavniki tiska, so
predstavniki Bresta posredovali
vse informacije o programu;
med razstavo pa je bil v Centru
nenehno prisoten prcdstavnik
prodajne sluzbe.
.
Zaradi izdatne propagande
med razstavo (televizija, radio)

rc, doma pa zlagoma lahko dela.
Dostikra:t -se tudi dogaja, da nekdo na lazjem delovnem mestu
sicer deJa tudi s tezavami, ko pa
ga njegov vodja pres tavi na tezje, zanj manj ugodno delovno
mesto, takoj poiSce zdravnisku
pomoc in seveda stalez. Ne nazadnje pa je vazno za bQlniski
stalez tudi to, na katerem delovnem mestu nekdo dela. In se to:
dogaja sc tudi, da si marsikdo
poiSce bolniski stalez tudi dm
god, ee ga ne dobi v obratni am·
bulanti. Zaradi vsega omenjenega
je, kat vidimQ, bolniski staid
dokaj zapletena zadeva.
dr. A. Smale

zumom. Taka so se zbrala na
ravni obcine v lctu 1973 nasled·
nja sredstva: v solidarnostnem
stanovanjskem skladu 2,700.000
di.narjev. Od tega je bilo porabljenega 20.000 din za ureditev stanovanj, namenjenih resevanju
stanovanjskih problemov prosvetnih delavcev v Starem trgu.
Sredstva, ki se obvezno zdruzujejo pri banld (za usmerjeno
stanovanjsko gradnjo), 1,420.000
dinarjev.
Za sredstva solidarnostnega
sklada mora komisija pri upravnem odboru sklada izdelati v pri·
hodnjem mesecu program porabe teh sredstev. Za zdrliZena
st·edstva pri banki pa mora biti
ustanovljen zbor vlagateljev, ki
mora sprejeti pravilnik o koris·
cenju teh sredstev in razpisati
natecaj za posojila iz teh sredstev. Tudi to bo- po progr_a mu
- opravljeno prihodnji mesec.
Pri vsem tern pa se vedno ostanere~eno eno izmed kljuenih
vpra~anj, in sicer cena za kva·
dt·atni meter stanovanjske povr·
sine, k.i naj bi se kupovala iz
sredstev solidarnostnega stano·
vanjskega sklada. Le-ta pa bi se
morala bistveno spremeniti, ce
naj uresnicujemo zacrtane zamisli o gradnji stanovanj za delav·
ce z niZjimi osebnimi dohodki.
E. LENARclt
ja

ASFALTIRANJE CESTE GRAHO,
VO-:ZEROVNICA

ze-

V kratkem prieakujemo strokovno oceno in pripombe Zavada
za napredek gospodinjstva. Ker
bodo te pripombe prav gotovo
zanimive, vam jih bomo posredovali v prihodnji stevilki nasega
Obzornika.
B. Lavric

Dolgotrajna zelja 'vascanov
rovnice se je pred nedavnim le
uresnicila: dobili so asfalr na cesti Grahovo-Zerovnica.
Sredstva so prispevale posamezne gospodarske orgahizacije
v obeinf, del pa sQ prispevali vascan i zerovriica in ·tudi vaseani
Grahovega.
Priprave so bile ze v oktobru.
Vreme je bilo izredno naklonjeno, vendar se posamezniki sprasujejo, zakaj so se dela zavlelda
v pozni zimski mesec december,
ki ni pr~Iheren (zaradi zamrzali)
za pol;;tgimje asfalta.
Kljub more.b itnim napakam pa
moramo poU:dariti,- da je to za
krajevno skupnost. Grahovo velik
dosezek .i.D da· si takih in. podobnih poClv.igD\1 vaseani OStaJih. va:
si se zeli:jo.'
.
I. ~krabec .
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Delavei naj odloCajo
FINANCIRANJE SPLOSNIH IN SKUPNIH
POT REB

Vsem dejavnikom, ki so nam
bili v pomoc, zelimo v naslednjem letu iimogo razumevanja in
uspesnega sodelovanja v tej nasi rubriki:
Centralno smetisce s pomoznimi obrati. Razrita cesta v naselju
Kamna gorica s svojimi sotrpinkami. Zaklenjeni gostisci na Slivnici in v Rakovem Skocjanu.
Ostanki barake in ze upokojene
Zicnice na Slivnici. Smerokaza za
tovorni promet na Notranjski cesti. Gostgca in colnarna ob jezeru. Asfaltirana cesta proti Prezidu. Ulicna razsvetljava v naselju Videm. Hisi ob nasem mostu.
Prodajalna na Pescenku. Sodaben prostor za prodajo pridelkov
beri: cerkniski Ponte Roso. Jajcne testenine. Obrtniske usluge.
Sodobni konfekcijski oddelek nase »Name«. Odlicna preskrba z
najrazlicnejsimi in kvalitetnimi
pekarskim i izdelki. Mati higiene
in postrezbe lokalov. Dokoncna
zadnja plast asfalta na cesti Begunje-Cerknica. Mehanicna de-

lavnica in pralnica avtomobilov.
Na koncu pa lepo prosimo, da
nam od srca oprostite, ce je v
preteklem. le~u med ~ami prislo
do morebttmh tako tmenovanih
konfliktov.
Silvester bo obcanom nasega
malega mesta za gotovo prinesel
kos presenecenj' ce so se odlocili
zadnji dan tega leta preziveti v
krogu druZine in ozjih prijateliev v enem izmed nasih lokalov.
Za rezervacije je dolocen samo
hotel »Jezero«. Cena rezervacij
odlicnim (vsaj taka pravijo) novoletnim menujem ni nic vee kot
oetnajst starih tisocakov. Ostali
lokali bodo baje poslovali kot
obicajno. Po is ti ceni so se rezervacije v restavraciji ,Jelka«
na Rakeku in »Snemiku« v Starem trgu.
V dom na S livnici in gosmce
Rakov Skocjan pa nikar ne hodite, sta ze upokojena. Za doloceo cas, kot pravijo.

PISMO DEDKU MRAZU
. Pred tridesetim~ leti ~i se rodil ocetu Miklavzu, ki ni nikoli pozna!
tvoJe matere. Po nJem s1 podedoval brado velik kos in navado da
kupujes v casu no_voletnih popustov darila 'za vse, ki imajo vee 'p od
palcem kot v glav1.
. <?eprav ~e ne.. stejem m~d zgoraj omenjene, te lepo prosim, da
ushsts nekaJ moJih skrommh prosenj!
PrC?Sil!l, sestavi nekaj vaj za bogatenje besednega zaklada nasih
notranJskth trgovcev, da bodo znaii recitirati se kaksno ·drugo pesem
ne samo tisto Nimamo!
'
Nasim gostincem tempiraj osebne dohodke po stevilu postrezenih
gostovl

Politika splosne in skupne porabe v letu 1974 izhaja iz obveznosti v izpolnjevanju razvojne poIitike v letu 1973 skladno z ukrepi, ki prispevajo k vecanju produktivnosti, krepitvi reprodukcijske sposobnosti neposredne proizvodnje, uresnicevanju strukturnih nalog, predvsem pa k hitrejsemu razvoju energetike in infrastrukture ter proizvodnje surovin.
Bistvene spremembe v primerjavi z Ietosnjim letom se bodo
odra:lale predvsem v vzporednem
zniievanju davcnega zajemanja
iz gospodarstva in hkratnem samoupravnem opredeljevanju naIog na podrocju posameznih
dru:lbenih dejavnosti in temu ustrezno samoupravno dogovorjenih prispevkov ob potrebnem
usklajevanju dejavnosti med seboj in z dru:lbeno-ekonomskimi
gibanji.
Z novim ustavnim sistemom je
jasno razmejeno financiranje
skupnih in splosnih druZbenih
potreb delovnih Ijudi v obcini.
Splosne dru:lbene potrebe, ki so
po osnutku obcinskega statuta
predstavniski, uprayni in pravosodni organi, postaje milice, narodna obramba in SLO iz pristojnosti obcine, varstvo borcev iz

Kako je z
izgradnjo
wodovoda
0 obnovi vodovoda Cerknica-

Rakek sem v nasem Obzorniku
ze veckrat pisal. Kaze pa, da se
vedno ne dovolj, sicer mi ured·
niski odbor ne bi vedno nalagal
te dolZnosti.
Letos smo zaceli z izgradnjo
tretje etape, to je trase od Cerknice do zajetja v Podslivnici.
Glavna trasa te etape je hila koncana nekaj dni pred dnevom republike, 29. novembra. Ostala sta
le se odcep za Brezje in Topol.
Gradbeni odbor je dela oddal
Komunalno stanovanjskemu podjetju kot najugodnejsemu ponudniku.

Meni pa, prosim, prinesi filmski program, v katerem si bo vzel
dopust kayboj Dzil;ni in v katerem se bo upokojil Al Capone! Tega
te ne prostm zarad1 sebe, ampak zaradi svojega sina ki ddi svincnik
v ro~i,_pa z njim ~tr~ljl'l;_Pif- .pif- p~f! ~asim kinobriZnik;orp. poklom f1lmsko vzgoJo m Jlffi zaupaJ, da s~ docakal tako castitljivo starost, ker. so se v tvojih otroskih letih uprave kinematografov zavedale, da JC otroska dusa ral1lo steklo, ki ga lahko prestreli krogla iz
DZimijeve pistole!
De~ek Mraz, obljubi, da ~odo prih_odnje leto ~a~i otroci gledali
v nedelJO popoldne nsanke, Ptko nogavtcko, SneguiJC!co, Bratovscino
Sinjega galeba, Ne joci, Peter! Nevidni bataljon, Kekca ... ! Obljubi,
da bos odprl z denarjem zaslepljene oci cerkniSkih filmskih zvezdnikov, da bodo ponudili otrokom duhovne hrane, ne pa nasvetov, kalro

-~---·

naj nekoc zamaskirani z »masinco« stopijo pred blagajnisko okence
nasega kina in si vzamejo denar, ki ga je druzba vlozila za njihova
vzgojo in izobrazevanje!
0, bitje pod dedkovo masko, kako sem se razpisala! Ne vern, ce
mi bos zaracunal polivinilasto vrecko, v katero bos zamotal darila
zame (v Ljubljani jo podarijo), pa vseeno hvala!
Obcanka

Pri zemeljskih delih nam je
tudi letos pomagala Jugoslovanska ljudska armada_ Vrednost zemeljskih del, ki so jib napravile
enote JLA, presegajo 35 milijonov starih dinarjev. Vojaki so
bill izredno pozrtvovalni, saj so
morali veckrat delati v nemogocih vremenskih razmerah. Kljub
temu so dela opravili v roku in
vee kot v zlfdovoljstvo vseh. Zato
je gradbeni odbor predlagal komisiji pri skupscini obcine Cerknica, da enoti podeli priznanje
»19. oktober«Naj izrabim to priloznost in se
enoti v imenu gradbenega odbora in prebivalstva ponovno zahvalim.
Voda je torej v zadnjih dneh
novembra stekla po novih ceveb.
Od takrat naprej crpalke, ki so
vodo crpale iz patoka, mirujejo.
Voda je spet zdrava in pitna brez
prekuhavanja.
Sarno nakljucju se moramo zahvaliti, da nas nt zajela kaksna
resna epidemija. Vendar je to za
nami, pred nami pa "je nadaljevanje z deli, ki nas cakajo. Obnoviti bo treba se trasi Brezje in
Topol ter Dolenje jezero in DoIenja vas. Urediti pa bo treba tudi rezervoarje. Vprasanje bo Ie
kje dobiti sredstva, ker jib s pri:
spevki ne bomo zbrali dovolj, da
bi pokrili podraiitve, ki so nastale med obriovo. Tudi program
obnove je zajel samo glavne trase, vse stranske odcepe pa je za.
nemaril. Ker tla so tudi dotrajani, smo hili primorani, obnoviti tudi te. Zato bodo stroski
vecji.
Leto 1974 je zadnje leto za zbiranje sredstev. Kako homo zbrali sredstva za dokoncanje del, se
ne vern, vern pa, da ta, ki se bodo zbrala, ne bodo zadostovala,
da bi dokoncali vse, lear je potrebno.
T.Kebe

pristojnosti obcine, dru:lbeno-politicne organizacije in solidamo
financiranje manj razvitih krajevnth skupnosti, se bodo ze v
letu 1974 financirale iz davkov;
taks in drugih dohodkov, ki se
zbirajo v proracunu obcine.
Sredstva za financiranje skupnih potreb na podrocju izobra:levanja, otroskega varstva, kulture, telesne kulture, zdravstvenega in pokojninskega varstva pa
se bodo zbirala na samoupravni
podlagi.
lzhodiSce za taka zdru:levanje
sredstev je v tern, da bo imelo
podrocje splosne in skupne parabe pocasnejso rast od predvidene rastl nominalnega druZbenega
proizvoda.
Proces vsebinskega spreminjanja v nacinu financiranja je v
teku, njegovo uspesnejse in hit-

rejse resevanje pa bo zahtevalo
podrobnejso opn!delitev, kollko
in kako naj delavci prispevajo
neposredno iz svojega osebnega
dohodka in po katerih osnovah
in merilih iz dohodka organizacij
zdruzenega dela. Od tega so predvsem odvisne tudi oblike samoupravnega dogovarjanja in uveljavljanja o pravicah in obveznostih za skladen razvoj in vsebino
deJa ter temu· ustrezna materialna osnova druZbene dejavnosti.
Delavcu v temeljnih organizacijah in obcanu je treba omogociti dejansko moznost za presojo
programov dela, storitev, pravic
in podobno, ter s tern povezanih
materialnih obveznosti za posamema podroeja skupne in splos·
ne porabe, pa tudi moinosti za
presojo obsega celotne skupne in
splosne porabe ter s tern poveza.
nega lastnega materlalnega polozaja TOZD, v kateri dela in dru.Zbeno-pollticne skupnosti, v kateri
fivi.
T.URBAS

Sahisti letos prvoligasi
Sahovsko drustvo Cerknica je
z lansko osvojitvijo prvega mesta
v Ia. slovenski sahovski ligi
(pred Jesenicami, Postojno in
drugimi) doseglo doslej enega
izmed svojih najvecjih uspehov
- pravioo nastopa v I. slovenski
sahovski ligi. Za cerkniske sahiste, ki ze leta nazaj zivotarijo zaradi slabih razmer (brez klubskega prostora!) je sodelovanje
v I. slovenski sahovski ligi veliko dozivetje, placilo za dolgoletni trud najbolj po:Zrtvovalnih cianov in organizatorjev in ne nazaldnje, IS.podbuda za prihodnje
kvalitetnejse delo.
Kljub prihodu nekaterih kvalitetnih igralcev (Plavcak, Bevk)
ekipa ni imela vecjili moznosti,
da bi se v tej elitni konkurenci
enakovredno borila z ostalimi,
»na papirju« mocnejsimi ekipami. Poleg tega pa tudi iz najrazlicnejsih vzrokov ni mogla nastopati v mocnejsi postavi. Vsi nastopi so pokazali p omanjkljivo
teoreticno in psihicno pripravljenost ter neuigranost (premalo
kvalitetnih tekmovanj), kar je
povzrocilo v zakljucnih fazah posameznih dvobojev POJ?USeanje
kondicije in koncentraciJe v najodlocilnejsili trenutkih v cetrti

uri igranja, ko smo izgubljali ze
skoraj dobljene pozicije.
Boji za vrh lestvice, pa tudi za
preostala mesta, posebno zadnji
dve, ki pomenita izpad iz lige, so
bili izredno zanimivi, velikokrat
pa so se tudi koncali s presenetIjivimi - ce ne celo nerealnimi
rezultati. Prav zaradi teh vzrokov prevladuje ideja, da bi se
priliodnjo sezono liga povecala
na deset ekip. Tako naj bi v ligi
se naprej nastopala oba zadnjeuvrscena kluba .
Rezultati
Jesenice : Cerknica
S:S
Cerknica : Kocevje 3:7
Koper : Cerknica
S,S:4,S
Cerknica : Kranj
S,S:4,S
Novo mesto: Cerknica 9:1
Cerknica : Iskra
1:9
Lesce : Cerknica
6:4
Koncni vrstni red
1. Iskra
2. Novo mesto
3. Kocevje
4. Jesenice
S. Lesce
6. Koper
7. Kranj
8. Cerknica

so
so

tock
tock
38,S tock
33,S tock
30 tack
27,S tock
26,S tock
24 tock

FILMI V JANUARJU
1. januarja ob 16- uri
ameriski film NOMADI S SEVERA. Pustolovski fllm. V
glavni vlogi Jean Coutu.
1. januarja ob 19. 30 uri
- nemski film NASKOCITE,
NICVREDNE1:1! Pustolovski
-

film.
2. januarja ob 16. in 19.30 uri
- slovenski film CVETJE V JESENI. Drama. V glavni vlogi
Mllena Zupanciceva.
3. januarja ob 1930 uri
- ameriski film SPREHOD PO
SPOMLADANSKEM DE1:JU.
Drama. V glavni vlogi Anthony Quinn.
5. januarja ob 19.30 uri
- italijanski film ZLOCINSKE
SANJE. Kriminalka. V glavni
vlogi Florinda Balkan.
6. januarja ob 16. in 19.30 uri
- ameriski film V SLU1:BI NJENEGA VISOCANSTVA. Vohunsld film. V glavni vlogi
Gregory Lazenaby kot James
Bond-007.
7. januarja ob 19.30 uri
- mehiSki film MEHIKA V PLAMENIH. Vojni film. V glavni
vlogi Antonio Agulir.
10. januarja ob 1930 uri
- ltalijanski film PRIZNANJE
POLICIJSKEGA KOMANDIR·
JA. Kriminalka. V glavni vlogi Franco Nero.
12. januarja ob 19.30 uri in
13. januarja ob 16. uri
- ameriSki film SAMPION RODEA. Pustolovsld film. V glavni vlogi Stewe Me Queen.
13. januarja ob 19.30 uri
- ameriski film ROMEO IN JULIJA. Drama. V glavni vlogi
Olivia Hussey.

14. januarja ob 19.30 uri
- ameriski film SLEPI REVOLVERAS. Western_ V glavni vlogi Ringo Staar.
17. januarja ob 17. in 19.30 uri
- ameriski film SINOVA PUSCAVE. Komedija_ V glavnih
vlogah Stan in Olio.
19. januarja ob 19.30 in
20. januarja ob 16. uri
- ameriski film OPERACIJA
KOHINOR. Pustolovski film.
20. januarja ob 19.30 uri
- amextild film KABARET. Drama. V glavni vlogi Liza Minelli.
21. januarja ob 19.30 uri
- ltalijanski film CRNI UBIJALEC. Western. V glavni vlogi
Klaus Kinsky.
24. januarja ob 19.30 uri
- italijanski film PRESUSTVO.
Drama. V glavni vlogi Massimo Ranieri.
26- januarja ob 19.30 uri in
27. januarja ob 16. uri
- italijanski film TRUE DOLARJI SEJEJO SMRT. Westem. V glavni vlogi Charlo
Southwood.
27. januarja ob 19.30 uri
....,- ameriski film AMERIKANEC
V EVROPI. V glavni vlogi Michel Constantin.
28. januarja ob 19.30 uri
- slovenski film LJUBEZEN
NA ODRU- Drama. V glavni
vlogi Metka Franko.
31. januarja ob 19.30 uri
- ameriski film PRAVI KAVBOJI. Western.
Cenjene obiskovalce obvescamo, da bo 1. februarja predstava
jugoslovanskega filma SUTJES·
KA. Rdija: Stipe Delle. V vlogt
marsala Tita Richart Burton.
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NAGRADNE KRI2ANKE

ZAMET PRAZNIK RESOCIALIZEM PUBLIKE - RARITETA - VITRIH - ETOS
- KARATE - PE - JAL - ZSA - MAJOR
- ARTIST - ERITREJA - JASNA- ANALI
NS - EDEM - NENAD - ANTAR NASOL - OLUPEK - BAR - TOG - NJ
- TAl - LIV ·- VAR - VINO - POVEREK EVI EPISKOP JENISTVO CRTE OVIRA - ANO MONETA NEW REMI GRADIS Rl2 - BN
AI - TA - EPIKA - TR I - IJ - SOJA
KR- EKAAN RIBNIK NIKAJA MAR - RAI - DAZNOST- elK- MANITOBA - PAVLIHA - TIR - ATO - KRA-

Brestov obzo~, glasilo kolektlva Brest Cerknica. Odgovornl urednlk Bofo LEVEC. Ureja
ured.nll!ld odbor: Tone KEBE,
Bozo LEVEC, Tone LOVK.O,
Franc MLAKAR, Stanka MEKINDA, Danllo MLINAR, Ivan NAJGER, Alojz OTONICAR, Janez
PRAPROTNIK, Mlha SEPEC,
Ivan SKRABEC in Zdravko ZA·
BUKOVEC. Tiska ~eleznll!ka tiskama v Ljubljanl.

~' {
SITEV - MASKA - NE - KlAN - RAI - -·
AIR - JIMA - AG - RJ - ROA- ATOS
TAN - MA - OL - KAYES - SCI LA - GOST
- RAABE - AGO - EVIDENCE - OBLIK
- ELAN - OR - TIN - DA - ITA - GO
ORA AEK - PRISOJE - 0 - ATI POSTOPATI - KAPO - DOLAC - NITI ROVENTA - ALAN - ETIMOLOG - NAVOA ARI
LALA HRVATSKA ITALA

Tokrat so se re8evalci kar dobro odrezali, saj so poslali do
dolocengea roka 88 resitev. Komisija je izmed njih izirebala naslednje nagrajence:
100 din dobi Branka Galanti, Iztokova 3, 61381 Rakek; 50 din pa
Alenka Svet, Cerknica Cesta 4.
maja. 20.
Po 10 din dobijo: Mira Sega Cerknica, Partizanska 1; Vera
Strle - SKS, Bojan Tom8ic Grahovo 37, p. Grahovo pri Cerknici; Niko svelc - SKS, Mllena
Hribljan - Cerknica, Tabor 21;
Metka stefancic - Cerknica, Cesta 4. maja 70; Mira Jakovac SKS, Marija Urbas - Dolenja
vas 30, p. Cerknica; Vera Kobal
- KSK in Stane Rutar, Martinjak 52, p. Cerknica.
Nagrajencem iskreno cestitamo! Nagrado naj dvignejo v bla-

gajni Skupnih dejavnosti, ostalim pa jo bomo poslali po po~ti.

v: (_:;I--!

RAZPIS

Za prijetnej~e novoletne praznike smo vam pripravili novo
nagradno krizanko. Tudi ta ni
teZka in pricakujemo rekordno
stevilo rel!itev.
In se nagrade:
1. nagrada 150 din,
2. nagrada 100 din,
3. nagrada 50 din,
5 nagrad po 10 din.
Resitve z oznako »Nagradna
kriianka« posljite uredniskemu
odboru Brestovega obzornika
najkasneje od 23. 1. 1974. zelimo vam dosti prijetnega razvedrila, pri frebanju pa obllo srece!
NAsi UPOKOJENCI
Letos so odsli v zasluieni pokoj dolgoletni delavci Tovame
pohistva Martinjak. Stane Rutar,
Stane skrlj in Ivan Hribar so
pred upokojitvijo opravljali cuvajsko sluzbo kot clani kolektiya
Vamost Ljubljana. Zelimo jim se
dosti zdravih let!

IRIPIJ

Prvenstvo Bresta v keg ljanju
Ekipno in posamicno prvenstvo
Bresta za leto 1973 je v polnem
teku. Tekmovanje traja tri kola
po 100 lucajev. Tekrnuje 10 moskih in 3 zenske ekipe. Za letosnje tekmovanje je znacilno, da ni
take tekrnovalne zagnanosti, kot
je bila lani. To je videti po netocnem prihajanju na tekrnovanje,
kar pa seveda ne velja za vse.
Kvaliteta kegljanja je letos v
primeri z lansko znatno boljsa.
V teh dneh je bilo koncano drugo kolo omenjenega tekrnovanja.
Po tern kolu je vrstni red:
zenske ekipno:
1. Skupne dejavnosti I.
2. TP Cerknica I.
3. TP Cerknica II.
:Zenske posamezno:
1. Pokleka Dragica
2. Mele Erna
3. Bahunek Majda
Mo~ki ekipno:
1. Skupne dejavnosti I.
2. TP Cerknica II.
3. TP Martinjak I.

Moski posamezno:
1. Kos Joze
2. Strukelj Franc
3. MatiCic Janez
A. Otonicar

DROBTINE
V ekspeditu je bilo treba Ietos
odpreti in evidentirati kar 39.050
pisemskih ovitkov, prinesti ali
pripeljati 1082 paketov. Na posto
je bilo treba odprerniti 21.825 pisem in 489 paketov.

Oddali srno kar 2213 sporocil
po teleksu- telegrarnov.

All VESTE ...
da je cesta od Pudoba do
Sneznika se najbolj podobna kartici elektricnega racunalnika, kar
bi lahko trdlli tudi za tisto od
.Zerovnice do Starega trga.

•

