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Razprava o
ustavnih
spremembah
Ker izid Brestovega obzornika
in organizacija liirsih razprav o
novi ustavi v nasi obcini casovno
ravno sovpadata, zal sedaj se ni
mogoee napisati o vsebini teh
razprav. Koordinacijski odbor za
vodenje ustavne razprave pri ob·
cinski konferenci Socialisticne
zveze si je v akcijskem planu
zastavil, da bodo razprave organizirane na terenu v okviru So·
cialisticne zveze v vseh krajevnih organizacijah oziroma tudi
vseh delovnih skupnostih, pri cemer bo nosilec akcije sindikat. ·
Razprave vodijo druzbeno-politicni delavci iz nalie obcine. Zanje je bil 10. septembra organiziran seminar o ustavnih spremembah, ki so ga vodili predavatelji iz republilike konference
SZDL in sindikata.
Ker so z ustavnimi spremem·
bami povezane tudi sprememb~
v vseh organizmih nalie drufb::
(v delovnih organizacijah z usta·
navljanjem TOZD, v druzbenopoliticnih in samoupravnih skupnostih - krajevna skupnost, obcine, samoupravne interesne skup·
nosti in podobn o), bodo te spremembe v na5i obcini odrazili nov
statut obcine in statuti v krajevnih in drugih samoupravnih
skupnostih. Zato so razprave o
novi ustavi povezane z razpravami o novem obcinskem· statutu
in statutih krajevnih skupnosti.
Na tern podrocju sicer lie ni
narejenega osnutka, vendar so
pripravljena izhodisca, ki bo.~o
obrazlozena na teh razpravah,
tako da bodo mnenja in pripom·
be o teh izhodiscih dobra podlaga za prihodpje delo pri oblikovanju nove samoupravne or·
ganiziranosti v nasi obcini.
J.Frank
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Veliko partizansko sreCanje v Cerknici
Zastave bojne! Praznicno cista, okrasena in zadrzano slovesna jih je pricakala Cerknica. Privihrale so kot brigade s
hribov - iz zadnjega zaselka partizanske Notranjske, iz sosednje Cabranske, tam s Stajerskega, pa s primorskega Krasa,
iz trpljenja vajene Bele krajine ...
Od vsepovsod so se zgrnile v Cerknico mnozice skromnih,
molcecih aktivistov, v gozdovih preizkusenih borcev, ki so
streljali na smrt samo, prezivelih internirancev, ki so jo goljufali; in prislo je mladine in prislo pionirjev, da bi videli zgodovino samo; da bi jo videli zbrano na enem mestu, pred
tribuno zmagoslavja, da bi jo videli in slisali po treh desetletjih.
Po treh desetletjih?! Toda bilo je kot vceraj. Kresovi na
gricih - menda nismo slisali galopa turske konjenice? Mar
Gubec spet zahteva svojo staro pravdo? Hej, Slovani! Se sele
zdaj rusi stara Evropa?
In zatem puske, vojaki, bojne zastave, Priznanja za hra·
brost, prozni korak mladine in cvetje in trop pionirjev ...
Govor komisarja: Zahvala in pozdrav ndobrim zlatim partizanskim mamicam~<.
Saj to je vojna, to so partizani, to je miting, to je svoboda!
Vse to v dveh jesenskih praznicnih dneh sredi notranjske
zemlje! Vse to je bil en sam veliki upor - kmecki, delavski,
ljudski; upor nasega tihega cloveka proti vsemu, kar je prestajal nesvoboden, kar je prestajal ponizanja, revscine, krivice,
okupacije - upor proti vsemu, kar je zalilo v stoletjih njegov
slovenski in njegov cloveski ponos, kar je tiscalo njegov hrbet
k pusti zemlji, da jo je navsezadnje moralljubiti, da jo je navsezadnje moral braniti, da .je navsezadnje vendar ostal na njej

sam, utrujen in zgaran, raztrgan in krvav, toda sam na svojem!
Svojega ne damo!
Tista plosca na stari bajti pod Slivnico, ki je ostala po praznovanju, je prav tako. skromna, kot so skromni najvecji heroji
te dezele. Preskromna, da bi lahko dovolj spominjala na tako
velike dogodke. Toda tistih deset tisoc ljudi, ki so se tiste
septembrske dni zgrnili v Cerknico, razlocno govori, da . nosi
nas narod spomine v sebi, da je najzgovornejsi spomenik upora in revolucije se vedno nas clovek. Vreden svoje zemlje in
svobode!
(Vee o srecanju berite na 5. strani)

BREST: Stl
V dneh od 4. do 9. septembra 1973 je bilo v nasem podjetju
Zivahnejlie kot obieajno. Kako tudi ne, saj smo se odlocali o novi organiziranosti podjetja v smislu ustavnih dolocil o temeljnih organizacijah zdrufenega dela.
Nedvomno pomenita razgibana javna razprava o podatkih iz
analize o pogojih za organiziranje TOZD in organiziranje samo v
BRESTU nov, pomemben korak v poglabljanju samoupravnih razmerij nase, skoraj dvatisocclanske delovne skupnosti, ki ima pomembno vlogo v slovenski lesni industriji. Odlocitev, s katero smo
v podjetju organizirali pet temeljnih organizacij in enoto skupnih
dejavnosti s posebnim samoupravnim polozajem, pomeni za nas zakljucek pomembne faze pri urejanju ekonomskih in drugih odnosov
med poslovnimi enotami. Dobili smo ustavno-pravno potrdltev, da
je bila smer, ki smo jo v podjetju zastavili ze leta 1965 z delno razdelitvijo premozenja in poslovnih ·o dloeitev - pravilna.
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Ocena letoinjega gospodarjenja
POSLOVNI REZU LTATI GOSPODARSKIH ORGANIZACIJ V OBCINI CERKNICA V LETOSNJEM PRVEM POLLETJU
Komisija za programiranje pri skupscini obcine Cerlmica redno
spremlja gospodarska gibanja in rezultate delovnih organi.zacij v obcini. Tudi za I. polletje letosnjega leta je pripravila na podlagi bilanCnih kazalcev in dodatnih podatkov organizacij zdruZenega dela
informacijo o .p oslovnih rezultatih gospodarskih organizacij v obcini.
I z tega gradiva povzemamo najpomembnejse dele in nekatere tabele, ki ilustrirajo gospodarske doseike v tem obdobju.
Plan gospodarskega razvoja na·
se obcine za leto 1973 je bil sestavljen in sprejeman v casu, ko
se je oblikovala in uzakonjala
konkretna politika za stabilizacijo gospodarstva in s ciljem ustvariti ravnotezje med kupnimi
in blagovnimi momostmi, tako v
pogledu osebne kot splosne potrosnje. Nedvomno je pri sestavljanju letosnjega plana imelo
vpliv zadnje dveletno nenonnalno konjukturno obdobje, ko je
bilo povprasevanje visoko nad ponudbo blaga. Tako pregreta proizvodnja in potrosnja, kar je imelo znane posledice, se je v prvi
polovici letosnjega leta z~cela
ohla jati na podlagi ucinkov cele
vrst~ druibenih ukrepov.
Znacilnost sedanjega obdobja,
ki po svoje vpliva tudi na nase
gospodarske tokove, je politicno
pomirjanje in tehnicno-ekonomsko sporaznmevanje med velesil ami, ki v bistvu p r ozi in predstavlja intenziven boj za osvajanje trliSc med visoko razvitimi
in nasicenlmi ekonomijami ter
prostranimi triisci zlasti vzhoda
in Kitajske. ze danes zaznavni
rezultati tega tekmovanja so resna odstopanja od nekdaj ustaljenega mednarodnega dolarskega
sistema in tradicionalnih poslovnih norm. To se kaie tudi v vse
vecji mobilnosti ne samo gospodarskih subjektov v vseh driavah, ampak vse vecje angaiira·
nje vodstvenih struktur driav v
tej rivalski tekmi. V tem dogajanju so se zacele pojavljati kriz.
ne situacije glede nekaterih surovin, ki kaiejo, da bodo resno
ogrozile prihodnji ekonomski razvoj v svetu (del primarnih surovin, energetski viri, hrana, zastruplj_anje vode in zraka in podobno). Prva posledica tega je,
da do letos dokaj valutno stabilna zahodna Evropa beleii inflacijo m ed 7 in 9 odstotki.
Nedvomno, da omenjeni pojavi vplivajo na koncepte usmerjenosti nasega gospodarstva in da
se moramo prilagajati in usposabljati z boljso organiziranostjo
in kvaliteto ponudbe z namenom,
da ostajamo na zadovoljivi ravni mednarodne trine arene.
ze sedanji, predvsem pa p rihajajoci cas zahtevata nove oblike in vsebino .poslovne organiziranosti na5ega gospodarstva. Ker
smo samoupravna socialisticna
druiba si je potrebno z mnogo
vecjo smelostjo in ucinkovito aktivnostjo prizadevati za sirse poslovne in integracijske povezave
gospodar skih organizacij v smi·
slu nove ustave. To velja za gospodarske organizacije enakih ali
podobnih tehnoloskih smeri zaradi usklajevanja in delitve programov, se zlasti pa integracija taksnih grupacij s trgovsko mrezo
zaradi moznosti skupnega obvla-

dovanja sirokih trZnih kompleksov.
Le tako na samoupravni podlagi oblikovani potencial so si
sposobni organizrati ucinkovite
kapacitete za znanstveno razi.skovalno delo v vseh smereh gospodarjenja, za kvalitetno oblikovanje programov in racionalno
delitev dela, za obvladovanje z
lastno prisotnostjo na zunanjih
triiScih sprejeti in vzdriati trino
ekspanzijo drugih driav na navionalnih trgih, kar ni brez pomena, otresati se od odvisnosti
in vpliva driavne administracije.
Odpore, ki so ob . tem prisotni,
zlasti v velikih trgovskih hisah,
bo treba tudi politicno odstranjevati, saj je premozenje teh his v
glavnem minulo delo kolektivov
panoZnih proizvodenj.
Na5 ekonomski sistem se v taki smeri postopoma izpolnjuje,
predvsem z namenom, krepi ti
trine elemente v g.o spodarstvu.
Poleg ukrepov za vzpostavitev
stabilizacije sta zlasti znacilni
dve taksni odlocitvi, in sicer oblikovanje cen skozi sistem sporazumevanja in r azveza dinarja od
fiksne vrednosti dolarja (drseci
tecaj). Hkrati s tem se zakonsko
utrjujejo norme poslovnega obnasnja, prepoeasi pa se uveljavljanju trZnih pogojev prilagajajo
zunanje-trgovinski in carinski reZim ter sistem racionalne obremenitve gospodarstva. Ti in se
nekateri drugi nereseni problemi
so vzrok, da se nekateri deli nasega gospodarstva s prevelikimi
upi zana5ajo, da jim bo tezave,
v katere so zasli, razresila driavna administracija.
POSLOVNI REZULTATI
GOSPODARSTVA V OBCINI
V I. POLLETJU 1973
Plan gospodarskih organizacij
za letosnje leto je uposteval optimalne momosti za izkoriScanje
gospodarskih kapacitet. Vendar
je bila v splosnem delu plana
predvidena ocena, da se ne predvideva posebnih tezav v ustvarjanju predvidene proizvodnje, da
pa bo teije glede prodaje zaradi
nastopajoee negotovosti na trii·
scih. Polletni rezultati kazejo, da
je hila taksna ocena pravilna. Ce-

prav so prikazani gospodarski rezultati prvega polletja pod vpllvi
sezone in zlasti sprememb v gospodarskem sistemu, kljub temu
omogoeajo oceno v letosnjem letu prehojene poti.
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PROIZVODNJA
Plan
1973

Indeks

Realizacija

I. poll. 72

I. poll. 73

318.977
Brest Cerknica
Kovinopilastoika LoZ
180.720
26.846
Slovenijales Jelka
7.800
Kovinoservis Unec
30.950
Kartonazna Rakek
6.448
Gramex-NovoliJt
KZ Ce11knica
66.000
35.398
GG Postojna
25.000
GSP Gradisce
50.220
Nanos TOZD trgov.
Post. jama TOZD gostin. 11.530
Kom. stan. p. Cerknica
7.870

128.930
60.626
8.727
3.069
13.470
2.333
26.928
13.707
8.466
17.810
4.400
3.285

151.940
95.360
16.777
5.186
15.910
2.106
29.414
20.374
7.610
22.633
5.673
4.493

48
52
62
66
51
33
45
58
30
45
49
57

118
157
192
169
118
90
109
149
90
127
129
137

767.759

291.751

372.476

48

128

Skupaj

Proizvodnja dosega predvideni plan. Programi proizvodnje ostajajo v glavnem konstantni, vecje spremembe so v
Kovinoplastiki Loz, ki se usmerja na kvalitetno okensko okovje
pa v Slovenijales Jelki Begunje,
in ki je Ietos v celoti zamenjala asortiment. Vecji izpad proizvodnje je zabeleZiti pri Gramex-Novolltu, ker tovarna iz obzirnosti
do velikih zalog v lanskem letu
v letosnjem kvartalu ni proizvajala glavnega artikia izolit
plosc. Tudi pri SGP Gradisce
Cerknica je izpad zaradi zavlacevanja nekaterih investicij, za drugo polletje pa se mu kaie preobremenjenost z deli. Na visoke
doseike v proizvodnji so vplivali
tudi posegi na podrocju tehnicnih izboljsav in modernih obltk
vodenja tehnologije, zlasti pri
Kovinoplastiki Loz in deloma
Slovenijales Jelka Begunje. Proizvodnja nasega gospodarstva je
vecja v primeri z lansko za okrog
20~/o, tovrstno poprecje v republiki pa je 14°/o.
CELOTNI DOHODEK
Celotni dohodek ne dosega planiranih predvidevanj. Izpod plana sta predvsem SGP GradiSce
Cerknica in Gramex-Novolit No·
va vas zaradi izpadov v proizvodnji, kar ne bo mogoce nadomestiti v drugem polletju. Padec celotnega dohodka v Brestu je re-

REALIZACIJA LETNEGA PLANA 1973 SKUPNO ZA ORGANIZACIJE
ZDRUzENEGA DELA IN POSLOVNE ENOTE - DRUzBENI
SEKTOR
Plan
1973

Celotni dohodek
Dnu21beni proi:mod
Stevilo zaJposlenih

pri Slovenijales Jelki in GG Postojna poleg dobro idoce prodaje
tudi posledica zvisanja prodajnih
cen. Enako velja tudi za Kovinoservis Unec, ker se z narocllnisko

777.263
264.219
4.422

Realizac~a

I. poll. 1 3

prilagaja

44
41
96

zultat tefav v prodaji proizvodnje. Na drugi strani pa so visji
doseZki celotnega dohodka zlasti

PODJETNISKA AKUMULACIJA (Am.
Plan
1913

v 000 din
Indeks

Realizacija
I . poll. 73

I. poll. 12

43.360
24.800
3.183
1.096
2.005
1.009
2.480
5.594
2.300
980

15.881
9.888
869
484
1.864
401
601
2.822
988
500

9.708
10.296
3.458
531
2.024
287
863
4.592
562
586

27
42
109
48
101
28
35
82
24
60

73
104
398
110
109
72
144
163
57
117

Skupaj

86.807

34.298

32.907

38

96

Na5tete teiave in problemi ob
prikazu poslovnih kategorij pro·
izvodnje, celotnega dohodka in
druZbenega proizvoda najdejo
svoj poln izraz v prikazu podjetniSke akumulacije. Ti doseZki podjetniske akumulacije so slab~i
tudi zato, ker je prikazana akumulacija ZQJ.anjsana s precejsnjim delom stroskov v zalogah
nedovdene proizvodnje in gotovih izdelkov. Zaloge gotovih iz.
delkov so kurantne, vendar druibeno verificiran sistem \)riznava
le realizirano proizvodnjo in iz
tega izvirajoeo delitev za razpolaganje. To pa do neke mere ne u-

letju 1.837 din, republisko popreeje za tovrsno dejavnost pa je
2.006 din all 9 Ofo vee.
GIBANJE ZAPOSLENOSTI
Gibanje zaposlenosti po gospodarskih organizacijah je skladno
v primeri s proizvodnimi rezultati. Pri nas je zaposlenost za 2 Ofo
viSja kot Iansko leto, republisko
popreeje za Ietosnje poletje pa je
3,8 ot0 • Povpra5evanje in ponudba
o zaposlovanju sta zadovoljiva,
dnevno pa se zaostruje kriticna
situacija glede potreb po strokov·

IZPLACANI POPRECNI MESECNI OSEBNI DOHODEK
NA ZAPOSLENEGA
Plan
1973

Brest Cerknica
Loz
Slovenijales Jelka
Kovinoserv:is Unec
Kart0111ama Rakek
Gramex-Novoli t
KZ Cel1knica
GG Postojna
SGP GradiSce
Kom. stan. p. Cenk.nica
Skupaj
v 000 din

Plan
1973

+ ostanek dohodka)

Brest Certknica
Kovinoplastika Loz
Slovenijales Jelka
Kovinoservis Unec
Kartonaina Rakek
Gramex-Novolit
KZ Cerknica
GG Postojna
SGP Gradgce
Kom. stan. p . Cenknica

CELOTNI DOHODEK

Rezultati v proizvodnji so ugodni

gibanju

KovinQpl~stika

Indeks
73/plan

340.987
107.543
4.237

proizvodnjo
cen.

Sredstva za realizirane bruto
osebne dohodke dosegajo raven
izpod planirane, vendar so skladna z ekonomskimi dosezki prvega poletja, niso pa skladna s poslovnimi rezultatt. Osebni dohodki v poprecju na zaposlenega so
za 19 °/o visji kot v lanskem I. polletju, produktivnost iz celotnega
dohodka je visja za 13 fl/o, inedtem ko je iz druibenega proizvoda enaka lanski.
To velja za gospodarstvo kot
celoto, medtem ko so med posameznimi delovnimi organizacija~
mi razlike, kar kazejo tudi izplacani poprecni osebni dohodki na
zaposlenega. Pri Brestu je poleg
21 miljonov bruto OD v masi, ki
rezultira iz prodane proizvodnje,.
izplacanih se okrog 10 milijonov
din bruto osebnih dohodkov··· za
izvr!ieno proizvodnjo, ki je na zalogi.
Mesecni osebni dohodki na zaposlenega so za 19 °/o visji kot v
enakem obdobju lani. Ce upostevamo, da so v prvem polletju
Zivljenjski stroski narasli za
20,4 ~to, iz tega sledi, da je realni
osebni dohodek letos padel za
1.4 °/o. Poprecni osebni dohodek
v na!ii industriji je v prvem pol-

Realizacija
L poll. 72
1. poll . 73

Indeks

Brest Cenk.nica
KovinoplaJStiJka Loz
Slovenijales Jelka
Kovinoservis Unec
KartonaZ.na Ralkek
Gramex-Novolit
KZ Cerknica
GG Postojna
SGP Gradisce
Nanos TOZD tr:gov.
Post. jarrna TOZD gost.
Kom. stan. p. Cerknica

304.041
164.500
26.846
7.800
30.950
6.848
66.000
35.398
25.000
50.220
11.530
7.870

111.071
66.774
8.727
3.069
13.470
2.333
26.928
13.707
8.466
17.810
4.400
3.285

108.826
83.749
16.777
5.186
15.910
2.225
29.414
20.374
7.610
22.633
5.673
4.493

36
51
62
66
51
33
45
58
30
45
49
57

98
125
192
169
118
90
109
149
90
127
129
137

Skupaj

737.003

280.040

322.870

44

115

73/pl

v 000 din

Realizacija

nm

1.871
1.850
1...888
1.995
1.580
1.496
1.950
2.274
1.700
1.720

1.655
1.458
1.430
1.512
1.441
1.484
1.827
1.852
1.488
1.205

1.927
1.720
1.788
1.807
1.700
1.382
2.109
2.052
1.618
1.420

1.866

1.547

1.841

nem kadru visjih in visokih pro·
filov, zlasti ekonomske in tehnicne smeri. Skrajno nujno je potrebna organizirana akcija prek
oblike druibenega dogovora za
resevanje tega vpra5nja v merilu
obclne.
OBRATNA SREDSTVA
Popreena obratna sredstva so
narasla za 38 °/o nad plansko predvidenimi. Povecanje sredstev
veiejo predvsem povecana proizvodnja, zaloge, negativna razlika med kupci in dobavitelji in nekatere spremembe v metodologiji zajemanja lastnih obratnlh
sredstev. Struktura obratnih
sredstev s e je izboljsala na 75 °/o
lastnih sredstev in trajnih kredi·
(Konec na 3. strani)
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-rrodaja - blizu plana?
Prodaja je v prvih osmih mesecih
tega leta precej nihala, vendar je
tudi letos oeitno, da bo jesenska
sezona pomembno vplivala na povecanje prodaje pohistva na domaeem, pa tudi na zunanjem triiscu.
Na domacem trgu je prodaja glavnih izdelkov v zadnjih dveh mesecih
postopno povecevala, kar je znacilno predvsem za kuhinjo In program Barbara. Tudi sedezno oblazinjeno pohistvo, ki je z uvajanjem
novih modelov nekoliko zaostalo v
prodaji, je zacelo osvajati domace
triisce. Na tern podrocju pa so se
nujne dopolnitve programa z novimi
modell.
Rezultati prodaje (v prvih osmih
mesecih) na domacem trgu so na·
slednji:
prodaja pohistva 103.680.000 dinarjev; primarna - 11.094.647 dinarjev.
Po predvidevanjih oziroma oceni
trzlsca na dornacem trgu bi blla pro·
daja do konca leta se 74.000.000 dinarjev.

IZVOZ
V izvozu je situacija se vedno ne·
jasna, ker je vecja realizacija prodaje v veliki meri odvisna od izvoza
v Vzhodno Nemcijo, Madzarsko in

morebiti v Sovjetsko zvezo. Vsa prizadevanja prodajne sluzbe so v tern
easu usmerjena se posebej v vzhod·
ne drzave zaradi delnih izboljsav
placilnih bilanc med temi drzavami
in Jugoslavijo.
Rezultatl prodaje v izvoz (za osern
mesecev): izvoz pohistva 1.983.113
dolarjev; primarna - 339.609 do·
larjev.
Ocena izvoza za prihodnje stiri
rnesece do konca leta je glede na
trenutno situacijo nekoliko vpras·
ljiva, vendar lahko z gotovostjo
trdimo, da borno dosegli vrednost
prodaje v teh mesecih vsaj dva milijona dolarjev, tako da bi skupna
realizaclja dosegla vsoto 4,5 milijona
dolarjev oziroma okrog 90 odstotkov
plana.
Vse ornenjene stevilke so s icer
realne, vendar bi vsaka vecja prodaja na trzisca, ki so ze ornenjena,
lahko rezultate prodaje rnocno izboljsala.
Pri ocenl trga in prodaje nasega
pohistva ne srnerno mimo dejstva,
da imamo kljub dokaj velikim zalogam ze vse poslovno leto tezave
s pomanjkanjem nekaterih izdelkov,
ki so na trziscu iskani. Vzroki so
razlicni: od nepravilnega planiranja
do pomanjkanja reprornaterialov in

Deena gospodarjanja
(Nad aljevanje z 2. s trani)
tov (lani le 67 Ofo), ~mur je predvsem vzrok konverzija kratkoroenih kreditov v trajna obratna
sr edstva.

kovanje solidarnostnega sklada,
priprava zazidalnih povrsin in
komunalna ureditev, vse to v
skladu z novo zakonodajo ni lie
zaiivelo. Predvsem zaostaja orgav 000 din

INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA
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Realizacija
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Investtcije v osnovna s r edstva,
doloeene s planom, se r eallzirajo
po predvidevanjih, nanaliajo pa
se prete.Zno na nab ave strojev, naprave za tehnololike izpopolnitve,
transportni park in za gradbene
preureditve oziroma adaptacije.
Pri omenjenih nalozbah sodelujejo poslovne banke za okrog
35 6 /o. Anultete za prvo poletje
znaliajo 5.932.000 din in so pokrlte v celotl.
V zadnjem obdobju so tovrstne nalozbe v naliem gospodarstvu
izpod krlti~nega minimuma. Le-te
dosegajo v lanskem in leto§njem
letu komaj 15 Ofo druibenega proizvoda, kar je komaj malo vee,
kot so sredstva amortlzacije, ob
predpostavki, da je minimum
nalozb za enostavno in ra.zliirjeno
reprodukcijo okrog 30 •/o druibenega proizvoda.
·

nizirana drufbena gradnja za delavce.
IZVOZ IN UVOZ
Predvidevanja v izvozu so skoraj popolnoma odpovedala, medtem ko je uvoz dosegel rahel dvig
od planiranega. V zadnjih dvajse·
tih letih je nalie gospodarstvo
prvi~ neaktivno v izvozu v odnosu do uvoza, saj v prvem polletju
pokrlva komaj dve tretjlni za u voz porabljenih deviz.
V le~o~njem prvem polletju je
dosegel izvoz komaj 63 Ofo lanskega izvoza v !st em obdobju, medtem ko je izvoz celotne industri·
je SRS letos v prvem polletju za
19.4 °/o ve~ji kot v istem obdobju
lani. Od tega je dosegla kovinskopredelovalna industrija za 21,5 9/o

Brest Cerlcn.ica
Kovilnoplastika Loz
Slovenijales Jelka
Kovinoservis Unec
Kartonazna Rakek
KZ Cenkni.ca
GG Postojna
SGP Gradi~ce Cenkni.ca
Kom. stan. p. Cerknica
Skiupaj

Realizacija

I. poll. 73

6.630
2.000
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82

4.878
1.366
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78

59
19
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84

80
28
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230
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371
643
1.007

3.915
388
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69
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250
747

83
57
88

67
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10.900

8.458

5.772

53
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Plan realizacije stanovanjske
gradnje pretei.no po starem slstemu. Nove oblike organiziranostl stanovanjske skupnostl, obll-

Vsakoletno prodajno sezono
pohgtva p r.icenjamo s sejemskim i nastopi, na katerih prikazemo
celotni asortiment na~e proizvodnje. Letosnji september je bil r ekorden po stevilu nastopov, pa
tudi po njihovem trajanju. t.e julija in avgusta smo klju b sezoni
dopustov mrzlicno p nipravljali
vzorce, ki naj b i na sejmih predstavljali naso dejavnost. Kljub
pravocasnim narocilom vzorcev
se je tudi tokrat ponovila s tara
Brestova praksa, saj so bili vzorci izdelani dobesedno zadnjo minuto. Delno opravicilo taki zivcni
vojni je lahko le natrpanost sejemskih prireditev.
Zacetek m eseca je bil u bijajoc.
Sodelovali smo namrec na naslednjih sejemskih prireditvah: sejem v Leipzigu od 2. do 9. septembra, sejem v Plovdivu od 3.
do 10. septembra, sejem v Budimpest.i od 5. do 15. sep tembra,
velesejem na Dunaju od 5. do 9.
septembra in naslednji dan se
Zagreb ski velesejem, ki je trajal
od 6. do 16. septembra.
Sejmov v Leipzigu, Plovdivu in
Budimpeliti smo se udelezHi skupaj z nosilcem izvoznih poslov za
vzhodne ddave, s Sloveillijalesom
iz Ljubljane, obeh velesejmov pa
samostojno. V Lepzigu in v Budimep sti smo poleg dosedanjega
p rograma Barbara, Vega-60 in tapetniskih izdelkov prikazali lie
nekatere novosti programa iz jelovine in nov regal Katarina. Odziv kupcev je bil velik, zlasti v
Leipzigu, manjsi pa v Budimpe~ti.

Nastop v Plovdivu j e bil prvi
Brestov nastop na bolgarskem trziScu . Sodelovali smo s s tandardnim programom.
Na jesenskem dunajskem velesej mu smo sodelovali drugic.
Na majhnem razstavnem prostoru v okviru jugoslovanskega pa-

Indeks

I. poll. 72

vee, lesna pa kar za 30,5 Ofo vee
izvoza kot lansko prvo polletje.
Ta podatek llustratlvno kafe na
stagnacijo na~ega gospodarstva
v odnosu do zunanjlh triili~.

Brestovo pohilitvo na sejmu v Budimpesti
caj dinarja bomo prirnorani sklepati
pogodbe za manjsa obdobja (samo
za tri mesece), kar pa bo vplivalo
na to, da posli ne bodo tako trdni
in gotovi kot do sedaj.

Kljub omenjenim tezavam pa se
rezultati prodaje le priblizujejo za·
stavljenirn planskim obveznostim, kl
pa niso bile majhne.
F. Turk

September- mesec sejmov

v 000 d in

ZA STANOVANJSKO IZGRADNJO
Plan
1973

vcasih tudi slabe ocene trzisca. Zato si rnorajo na tern podrocju od·
govorni kadri se bolj prizadevati.
Vaino je tudi poudarlti, da je nas
program furniranega pohistva potrebno razsiriti oziroma dopolniti.
Trzisce na domacern jugu zahteva
vse vee pohistva z razlicnimi pol·
nili, okrasnirni letvicami, okrasnirn
okovjern in podobnim. Zato je treba temu vprasanju posvetiti ustrezno pozornost.
Prodajna s luzba si na domacern
trgu prizadeva na vseh podrocjih
prodaje tako, da prodajne akcije te·
cejo na vsem podrocju Jugoslavije.
Vsi predstavniki so s 1. septembrom na svojih podrocjih v akciji,
ki se bo do konca leta se stopnjevala.
Tudi kar zadeva izvoz, smo v ne·
nehnih stikih z vsemi trzisci, ki so
za nas kolikor toliko zanimiva.
Sarno v septembru smo nastopali na naslednjih sejmlh in razstavah:
Dunaj, Leipzig, Plovdiv, Budimpesta
in Zagreb, kjer so bili tudi razgovori s tujimi kupci. Glede na nenehne valutne spremembe in drseci te·

Brest na Zagreblikem velesejmu

viljona smo prikazali spalnico in
dnevno sob o Barbara, kuhinjo
Vega-60 in sed ezni garnituri Eva
in Serpent . Razstavni p rostor nasproti turisticnih informacij je
uOinkoval prenatrpano. Poleg
Bresta so razstavljali tudi Meblo,
Petar Drapsin iz K.ikinde ter Jugoexport iz Beograda. Zanimanje
avstrijske javnosti je bilo posveceno predvsem masivnim izvedbam jedilnic in masivnemu stilnemu kosovnemu pohi~tvu . Razmeroma veliko zanimanja sta
vzbujali tudi obe razstavljeni kuhinji, kjer pa je nasa Vega-60 po
kvaliteti dalec prekasala Drap~i
novo kuhinjo. Konkretnih zakljucenih poslov za izvoz Dlismo napravili, pac pa smo se dogovorili,
da po~ljemo kupcem nase ponudbe. Kuhinja Vega-60 je s svojo kvaliteto, evropskim standardom in razmeroma ugodno ceno
za avstrijsko tdiSce p rav gotovo
zanimiva. Problem j e le delovna
plo ~ca, ki jo trzisce zahteva v
enem kosu. Da bi zadoscal.i zahtevam trga, smo ze priceli iskati
dobavitelje korit in ~tedilinkov,
ki bodo zadoscali zahtevam novih kuhinj.
Na jesenskem zagrebSkem velesejmu sodelujemo ze vrsto let.
Ugodno postavljeni ambienti,
v katerih j e bil zastopan celotni
proizvodni asorti.ment, je vzbujal pri obiskovalcih veliko zanimanje. Znova se je pokazala pravilnost odlocitve o uvedbi jelovega programa. Glede na dogovorjen e roke dobav tega pohi ~tva je
na vrsti nasa proizvodnja, ki mora pravocasno n uditi trzHcu zahtevano pohiStvo.
Z zagreb~kim velesejmom pa
se ni zakljucen spisek jesenskih
sejmov. Se ta mesec bomo sodelovali na sejmu v Gradcu, kjer
bomo pokazali spalnico Barbara,
Vego-73 in sedezno gam.ituro Eva,

v novembru pa bomo ~e na Salonu pohiStva v Beogradu, kj er
bomo poleg sedanjega asortimenta prikazali ~e neka j n ovosti.
Verjetno se bo marsikomu zastavilo vprasanje, ali so nastopi
na tako velikem stevilu sejmov
sm otrni. Analize, ki jih opravljamo za vsak sejem posebej, bodo
dale natancen odgovor. Jasno
nam je le, da bodo morali prireditelji zagreblikega veleseJma
razmisliti o drugacni obliki sejma, s aj je kljub enajstdnevnemu
trajanju velesejma zaradi navala
obiskovalcev skoraj nemogoce
sklepati oziroma voditi komercialne razgovore.
V. Harmel

Koliko za
propagando
Ker se pri nas pogosto (n eupraviceno?) _P,ritozujemo zaradi sr ed·
stev, ki Jih gospodarske or ganizacije na:menjajo za ekonomsko
p ropagando (reklamo), morda n e
bo odvec, ce postrezemo z nekater imi podatki iz ameriske revije za marketing Advertising
AGE.
V ZDA je na prvem mestu po
izdatkih za propagando firma
Procter & Gamble. Od 3,900.744.000
dolarjev prometa je za propa·
gando oddvojila 250.000.000 dolarjev, kar je 7 Ofo(!) ustvarjenih
sredstev. Ta firma izdeluje raz.
licne detergent e, mila, dezodorante in podobno. Druga je firma
Sears, Roebuck & Co, ki daje od
9,798.192.000 dolarjev prometa
215.000.000 dolarjev za propagan·
d o, kar :znasa 2,2 Ofo. Ukvarja se
s trgovino, prodajalne ima po vseh
Zdru2enih drZa.vah Amerike. Tre
tji j e General Foods, ki daje cxl
1,966200.000 dolarjev promet<.
170.000.000 dolarjev za propaga.r .
do (8,6 Ofo).
Zanirniv je tudi podatek, k•to
v odstoNcih daje najvee za ptO·
pagando. Najbolj se je »izkaza .a«
firma Alberto Culver Co, ki i:zdeluje farmacevtske in kozmeti..:ne
preparate. Namenili so kar 33,9
odstotkov sredstev za propagand·
ne akcije. Od tega so dali televiziji 97,8 odstotkov zneska!
Med. stotimi naj vecjimi naroc·
niki v ZDA, ki jih zajema omenj ena Sll:atistika, je na 95. mestu.
»pohiStvena« firma. T o je Armstrong Cork Co. Od 684.470.000
dolarjev prometa je za propagando namenila 17.098.000 dolarjev, kar je 2,5 %. Denar so p orabili tako le: 26,0 Ofo za te!evizijo,
70 Ofo za objave v tisku, 3,8 Ofo v
strokovnih revijah, ostalo za pros.pekte, svetlobne napise in podobno.
In zaikljucek? Za uspesno prodajo - veliko sredstev za _P,ropagando.
B. Lavnc

BRESTOV OBZORNI

4

Ni le gola formalnosl
TOZD V BRESTU SO ORGANSKO ZRASLE IZ DOLGOLETNE
GRADITVE SAMOUPRAVNIH RAZMERIJ.
Ce ne bo ugovorov, bo v pri-

hodnje BREST sestavljalo pet temeljnih organizacij zdruienega
dela in ena posebna enota. Vsaka
ima v imenu najprej skraj~ano
oznako firme podjetja BREST
Cerknica, nato oznako, da gre za
TOZD, in sicer:
- TOVARNA POHisTVA
CERKNICA,
- TOVARNA IVERNIH PLOsc
CERKNICA,
- TOVARNA POHisTVA MARTINJAK,
- TOVARNA LESNIH IZDELKOV STAR! TRG,
- TOVARNA POHisTVA STARI
TRG ter posebna enota
- SKUPNE DEJAVNOSTI
CERKNICA.

S tem poimenovanjem, ki vsekakor izvira iz ekonomskega in
sociolo~kega temelja posamezne
enote, pa samoupravno-organizacijski proces ~e zdalec ni konean.
Omenjene enote bodo morale izjaviti svojo voljo za prihodnje
skupno iivljenje in delo, ce naj
~e poslujejo zdruieno.
Verno, da se to stori s samoupravnim sporazumom o zdruiitvi, da tak sporazum vde le
enoto, ki ga podpi§e in da so
TOZD doline to storiti do 31. 12.
1973, da se bodo lahko konstituirale kot delovna organizacija.
Pricakujemo iivo zanimanje in
sodelovanje vseh prizadetih.

Tovarna pohistva Cerknica
V Tovarni pohiStva Cer.knica je
bil 7; ·septembra 1973 zbor delovne slrupnosti. Na njem je bila
zakljucena javna razprava o analizi pogojev za ustanovitev TOZD.
Poleg analize pogojev, ki jo je
dobil vsak clan delovne skupnosti, je v razpravi direktor poslovne enote prispeval porocilo
o dosezenih rezultatih v I. polletju leta 1973. V tern poroCilu
se je dotaknil vseh problemov,
ki nas tarejo in nakazal izhodisca
za .u krepe, da bomo cimprej zagospodarili bolje. V razpravi je
obdelal vsa podroeja poslovnega
procesa, ed proi2Nodnje, prod.aje, stro~kov poslovanja in osebnih dohodkov. Na koncu razprave se je dotaknil se analize pogojev in prihodnjih nalog, ki jib
zahteva ustanovitev TOZD.
Ko je hila raxprava koncana,
je bil sprejet s-klep o ustanovitvi
TOZD. Dolocen je bil predmet
poslovan ja in ime ter sedez
TOZD . .Sklep o ustanovitvi TOZD
je bil ze poslan vsem poslovnim
enotam rpedjetja BREST. Poleg
tega je storjeno v.s e potrebno za

predzaznambe sklepa o organiziranju TOZD.
S tern pa niso koncane ~e vse
naloge. Potrebno bo izdelati se
vrsto nevih internih predpisov.
Eden izmed najvaznejsih bo gotovo samoupravni sporazum. S
.tern aktorn ibo treba jasno opredeliti obveznosti in dolinosti
med vsemi TOZD in pedjetjem
kot celoto oziroma med prihod.njo
organizacije
zdtuienega
dela.
.Orugi vaznejsi akt be prav gotovo novi statut TOZD. V tem aktu bo potrebno jasno opredeliti
razvej samouprave, ki se sedaj
prenasa iz sta~uta podjetja na
statute TOZD.
Z ustanovitvijo TOZD smo torej v nasem podjetju napravili
ze velik korak na.prej. Ce pa
gledamo ;p:roces prenasanja in
razvijanja samouprav.ljanja v
TOZD, smo ~ele na za-cetku in bo
potrebno se veliko dela in casa,
preden bo ta proces dosegel tisti
cilj, katerega si zelimo vsi.
J.Lipovec

Delovno predsedstvo zbora del()vne skupnosti v TP Cerknici

Tovarna ivernih plosc
Dvainesemdesetclanski lk:olektiv Tovarne ivernih plo~c Cerknica se je na zboru delevne skupnosti 8. seprtembra 1973 odlocli,
da se organizira v temeljno organizacijo ZldruZenega dela v okviru podjetja Brest. Na zboru
je bilo prisetnih 56 delavcev in
prav toliko jih je tudi glasovalo
za to odlocitev, kar je vee kot
dve tretjini vseh zaposlenih.
Za tako odloCitev se je kolektiv izrekel potem, ke je bil obrazlozen namen organiziranja
TOZD in bila obdelana analiza
pogojev za organiziranje TOZD.
Pojasnjeno je .bile sedanje financno .stanje, razdelitev sredstev in
virov sredstev, obveznosti, vrednost prostih sredstev za inves-ticijske naloxbe in pegoji za pridebivanje dohedka.
Zahteva celotnega procesa _Pri
arganiziranju temeljnih ergamrzacij je v celeti pribliZati odlocanje ci rezultatih dela tistemu,
ki jih je ustvari:l. S samouprav-

nim -s.poracumom in statutom rpa
bo natancne doloceno, katere zadeve bodo oprav}jale TOZD skuno in katere popolnoma samostojno ter organi, ki bodo pooblasceni za odloeanje e teh zadevah, in meje njihovih prostojnosti in dogovornosti.
J. Debevc

Tovarna
pohistva
Martinjak
Ob zakljucku javne razprave
o ANALIZI POGOJEV ZA ORGANIZIRANJE TOZD je bil 7. septembra v TP Martinjak sklican
zbor vseh delovnih ljudi. Zbora
se je udelezilo 354 delavcev. Odsotnih je bilo 62 delavcev, vecinoma zaradi bolniske in koriSeenja letnega dopusta.
Analiza je namree pokazala,
da je TP Martinjak tehnoloskotrlno zaokrozena celota, da je
po razmerjenih sredstvih, pravilno dogeverjenih ednesih med
prihednjimi. TOZD spesebna najmanj enestavne reprodukcije oziroma, da se lahko organizira
kat TOZD .
Po izvolitvi delovnega predsedstva so clani komisije za uresnicevanje ustavnih depelnil pojasnili
smisel
ustanavljanja
TOZD, ekonomski pelozaj podjetja in poslovne enote ter osnovne teze za ureditev prihodnjih razmerij med TOZD.
V razpravi, ki je sledila, so
bile obrazlozene manj~e nejasnosti. Zatem so clani delevne
skupnosti dosedanje poslevne
enote TP Martinjak z vecinskim
mnenjem sprejeli SK.LEP o organiziranju TOZD Tovarne
pohgtva Martinjak, poslovni
predmet TOZD in ime osebe, ki
jo je pooblascena podpisati (direktor).
Sedaj je potrebno definirati
oblike in institucije, tako da bodo delavci resnieno gospodarili
z zaupanimi sredstvi, da se vsi
delavci zavzemajo za ustvarjanje
dohodka, da bo izkljueeno odlocanje o pomembnih stvareh mi·
mo vseh delavcev. Zavedati se
moramo, da imajo vsi delavci
enake pravice, da vsi teiimo k
veejemu uspehu, vecji storilnosti,
manj~im stro~kom in s tem veejim osebnim dohodkom.
Ko je TOZD nesporno ustanovljena, sprejme z ostalimi
TOZD sporazum o zdruiitvi v
enotno
delovno
organizacijo
(BREST).
Sporazum mora nataneno doloeiti pravice in obveznosti posameznih TOZD in OZD. Prevladovati morajo jasni medsebojni odnosi, tako da posamezne TOZD
ne bodo imele pomislekov o pravienosti skupnega poslovanja.
Pri tern sta pomembna planiranje in razvoj delovne organizacije. Pri skupnem vlaganju sredstev moramo vedeti, kdaj pride
nasa TOZD na vrsto, oziroma kdaj
se bodo sredstva vrnila, kar pa
tudi ni nujno, seveda zaradi skupnega interesa.
Naloga, ki nas eaka, je torej
tezka in odgovorna, od vseh nas
pa je odvisno, kako jo homo re~ili.
M. Ger~ak

Tovarna
pohistva
Stari trg
Po obseznih in temeljnih pripravah, s katerimi je bila povezana cela vrsta sestankov in sej,
smo imeli v zacetku septembra
v Tovarni pohiStva Stari trg zber
delovne skupnosti, da bi na njej
razpravljali o analizi pogojev za
organiziranje temeljnih organizacij zdruienega dela ter organiziranje dosedanje poslovne enote
v temeljno organizacijo.
Ciani delevne skupnesti so ze
pred casom dobili knjiZico, ki
je vsebovala vse podatke, pomembne pri odlecanju o moznosti za oblikovanje temeljnih
organizacij v okviru podjetja.
Na zboru je bile o analizi dokaj
malo razprave, saj se je vecini
clanev delovne skupnosti zdelo
nekake samournevno, da pac imame pogoje oziroma jih moramo
imeti, tako da je potrebno o tern
le glasovati ter sprejeti primerno
eblikovan sklep.

Odlocali so o organizaciji TOZD
Precej vee zanimanja, kot za
analizo, je bilo za pogoje gospodarjenja v novi organizacijski
obliki, o pravicah in dolinostih
delovne skupnosti in njenih organih upravljanja. Clane delovne skupnosti so zanimali predvsem odnosi med prihodnjimi
temeljnimi organizacijami, oblikovanje dohodka in njegova delitev. Pri tem je bilo najvee govora o vprasanjih odlocanja o
investicijah, o sredstvih sklada
za stanovanjske kredite in podobno.
Morda je tema razprave pre·
hitevala zaporedje postopka pri

oblikovanju temeljnih organiza·
cij, saj bo o veeini vprabnj govora ob sprejemanju samoupravnega sporazuma ter na njegovi
podlagi sprejem drugih splo~nih
aktov. Vsekakor pa iz razprave
lahko ugotovimo, da z oblikovanjem temeljnih organizacij zdruzenega dela delavci pricakujejo
bistvene spremembe pri odlocanju, kljub dosedanjim dokaj razvitim samoupravnim odnosom v
podjetju. To pa je tudi namen
ustavnih sprememb.
F.Mlakar

Tovarna lesnih izdelkov
Stari trg
7. septembra se jih je od 239
delavcev, zapeslenih v TLI Stari
trg, odlocilo 193 (koliker jih je
b ilo prisotnih na zboru delovne
skupnosti) za ustanovitev TOZD.
Financno analiza :in njene najznacilnejse dele sta na zboru ebrazlozila tovariSa Anton Pisek in
Tema.Z Krek .Ugetovljene je bile,
da TLI Stari trg izpelnjuje vse
pogoje za organiziranje TOZD.
Delavci si od prihodnje TOZD
obetajo vecjo spro~cenost v delovnih odnosih, vee obve5canja,

zlasti o delitvi dohedka in osebnih dehedkov, se posebno pa vee
moznos ti za nova investiranja v
primarno industrijo, za ureditev
skladiScnih prostorov za hlodovino in zagani les.
Delavci TLI Stari trg pa se zavedajo tudi svojih obveznesti. in
dol.Znosti do celotne delovne
skupnosti BRESTA tudi v novih
pegojih, kar pa be ~e posebej iz.
razeno v prihodnjih medsebojnih
dogovorih in sporazumih.
M. Sepec

Skupne strokovne sluzbe
Ceprav priprava gradiva za analiza o pogojih za u stanovitev
temeljnih organizacij ni preprosto delo, je bilo r azmeroma lahko ugeteviti ustavno-pravne pogoje za tako imenovane »proizvodne 1poslovne enote«. Pri obdelavi
skupnih .strokovnih sluzb in drugih .p omoznih a:li reZijskih dejavnosti pa so se mnenja pricela
razhajati. Koncno je prevladala
ugotovitev, da gre v danem primevu za samoupravno enoto .posebnega pomena za vse temeljne
organizacije zdruzenega dela. Zate je analiza izkristalizirala mnenje, naj .se vse tiste enote, ki opravljajo ·s toritve za vecino ali
za ·v se temeljne organizacije organizirajo v okviru posebne enete - skiupne dejavnesti.
Na dan odlocanja, 6. septembra, je •bilo rtako mnenje komisije
potrjeno z odlocitvijo veeine delavcev pritzadetih enot oziroma

Iz Tovarne

pohi~tva

Stari trg

sluZb. Od skupno 252 delavcev,
zaposlenih v skupnih dejavnostih, jih je 170 soglasalo z mnenjem komisije, le dva sta se glasavanja v.zdrlala. Osemdeset delavcev pa se zbora iz razlicnih
razlegov ni udelezilo.
V javni razpravi so bila delezna zanimanja predvsem v:prasanja prihodnjih razmerij med
skupnimi dejavnostmi in temeljnimi organizacijami, njihavega
fi!Ilanciranja, vecanja obsega posameznih dejavnosti in podobno.
Nekaterim vpra~njem je botrovalo tudi dejstvo, da tudi v predpisih se niso pevsem natancno
dolocene vrste statusov, ki so jih
lahko delezne enote posebnega
pomena, ki sicer niso temeljne
or.ganizacije, pa tudi ne zgolj prepresto zaokrozeni deli podjetja
ali neke temeljne organizacije v
njem.
Z. Zabukovec
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Veliko partizansko srefanie
DVA DNEVA - 15. IN 16. SEPTEMBRA - JE CERKNICA, VSA
V UTRIPU SEDANJOSTI IN NAGLEGA RAZVOJA, ZAZIVELA Z BOGATO PRETEKLOSTJO, IZ KATERE RASTE SEDANJA ZETEV IN
SE BO RAZBOHOTILA PRIHODNOST. TEZKO JE OPISATI TOPLO,
PRISRCNO IN TOVARISKO VZDUSJE, KI SE JE PREPLETALO
MED DESETTISOCGLAVO MNOZICO. TU NI BILO STARIH IN
MLADIH - VSI SO S SPOSTOVANJEM OBUJALI SPOMINE NA
NASO REVOLUCIONARNO PRETEKLOST, DA BI V NASLEDNJIH
DNEH SE BOLJ ZAVZETO GRADILI SEDANJOST. TEZKO JE OPISATI TIHA OBCUTJA SLEHERNIK.A, KI JE BIL NA TEM VELIKEM
SRECANJU. ZATO SELENA KRATKO SPREHODIMO SKOZI VSE
PRIREDITVE, KI SO BILE V TISTIH DNEH IN OBOGATILE
UTRIP NASEGA MESTECA.
RAZSTAVA
FRANCA DREMLJA-ACA
V Brestovem Salonu pohistva
je bhla v uvod praznovanj ob zboru aktivistov Notranjskega okrozja OF in 30-letnice ustanovit'Ve
Braciceve brigade ze v soboto,
15. septembra, otvoritev likovne
razstave Franca Dremlja-Aca iz
Vrhnike. Pisatelj Karel Grabeljsek-Gaber je ty priloznostnem nagovoru opisal Dreroljevo zivljenjsko in umetnis>ko pot. Po kratkem koncertu Logaskega okteta
si je nad sto povabljenih ogledadalo nad SO uspelih Dremljevih
del, v obeh dneh slavja pa je prislo v salon vee sto gostov, med
njimi t:udi nasi ugledni voditelji.

Markovic I.lija in zdruiena godba na pihala Cerknica in Loska
dolina - dirigent Ivan Lavric.
Med skupno pesmijo Radovana
Gobca Pesem o svobodi so se na

skih obcinah in rprapor je iz rok
predsednika skupscine obcine
Cerknica inf. Zorroana v imenu
aktivistov sprejel tov. Nace Voljc.
Teritoria:lni enoti je predal bojni

borbenih pesmi je k tej svecanosti prispeval moski pevski zbor
Tabor iz Cerknice.
POLAGANJE VEN~A
PRI SPOMENIKU
Ob 17. uri je posebna delegacija v sesta'VU Joze Telic, Ljubo
Mlakar in Edo Lenarcic rned f.alostinko ZJdruiene godbe na pihala i.z Cenknice in L'Oske doline polozila venec ob ,gpomeni:k .padlim
v Cerknici. Ganljiv je bil prizor,
ko so pionirji poloZili mnozico
sopkov ob spomenik.

Vecerni koncert pevskih zborov in godb
ok'Oliskih hribih ~riZgali kresovi,
na Slivnici pa se je price! velik
ognjemet.
Do 24. ure je bil na prizorioscu
ples.
PRAZNicNO JUTRO
Cerknica je tisro nedeljsko jutro zaZivela v cisto drugacnem
utripu kot obicaj<Ilo - vsa v zastaovah in cvetju - ob bogatih
zvokih zd.IuZenih godb na pihala
iz Cerknice in Loza. Medtem se
je .p rebivalstvo Cerknice ~otroji
J.o - od vsepovsod so se .z aceli
.zbirati aktivisti Osobodilne fronte notranjskega okrozja, borci
Bra.Ciceve !brigade in Notranjskega Qdreda, Notranjske.ga vojnega
podrotja, bataljona VDV, juris-

prapor t:ov. Joze Telic in jo po2lVal, naj bdi nad opridobitvami
socialis.ticne rev'Olucije. Prebrano
je bilo tudi toplo pozdravno pism'O tovari.Su Titu in kasneje se
protestno p ismo zoper nasilje
mracnih si:l v Cilu.
Zatem se je price! umetniSki
del priredit'Ve - mogocni recital
o revolucionarnem vzponu notranjskega cloveka, :njegovem trpljenju in ~magah, ·k i so ga izvajali
soHsti .SNG iz Ljubljane, PartizansJd ipevski zbor in orkester
milice iz Ljubljane pod vodstvom
Rad'Ovana Godca.
Sredi kulturnega sporeda je
mnoiici spregovoril veliki notranjski revolucionar France Popit-Jokl. V svojem govoru je najprej orlsal revolucionarno pre-

Z otvoritve Ukovne razstave v Salonu pohgtva
ODKRITJE SPOMINSKE
PLOSCE NA PEScENKU

VELICASTNI KONCERT
NOTRANJSKIH PEVSKIH
ZBOROV IN GODB NA PIHALA

Pred precejsnjo mnozico je ob
15. uri edin.i preZiveli udelezenec
ustanovitvenega sestanka Okroznega korniteja KPS za Notranjsko Alojz Ule 'Odkril spominsko
plosco na Primsarjevi hiSi, ki bo
postala pomnik na pomembni dogodek nase revolucije 7. 6. 1941.
Kulturni spored so za to svecanost prilpravili in lepo izvedli ucenci osnovne sole iz Cerknice.

Ob 19. uri se j e price! na prireditvenero prostoru pri 'Osnovni
soli 'Velicasten koncert notranjskih pev.s kih zborov in godb na
pihala. Sijajna scena, prepoln avditorij in zelo kvaliteten program
so ustvarili nepoza:ben koncertni
vecer. Nastopili so rooski .pevski
zbor iz Rakeka pod vodstvom
Mirka Rebolja, moski pevski ·Zbor

TOVARISKA SREcANJA
Besede tovariSa Popita, zlasti
njegov topli nagov'Or part izanskim materam in malim notranjskim fjudem, ki so toliko dali za
revolucijo, pa mogoCni in pretresljivi recital, vse to je ustvarilo
svojevrstno tovarisko vzdusje, ki
je zivelo in >Se se stopnjevalo ob
partizan'Skem golafu in stevilnih
prijateljskih srecanjih tja pozno
v veeer.
Celotno srecanje je izzvenelo v
dragoceno ·s poznanje, da nasa re'VOlucija in njene pridobitve se
vedno zivo tie v srcih ·vseh nekdanjih revolucionarjev, pa tudi
mlade generacije, ki bo znala nadaijevati na5o bogato revolucionarno tradicijo.
B. Levee, J. Praprotnik,
F. Sterle

DROBCI •••
v pripravljalnem stabu srecanja w se bali, da sobotni veeerni
koncert ne bo dovolj obiskan,
po Qceni pa je prislo na koncert
kar 2500 ljudi . . .
-0-

Stevilni 'Visoki .gostje, ki so obiskali srecanje, ·s o bill zelo zadovoljni s celotnim programom, organizacijo in razpolozenjem, zato
so se precej dolgo zadrzali med
nami. Tovaris France Popit pa je
bil celo na v·s eh rprireditvah obeh
dni.
Na slovesnosti so bili stevilni ugledni gostje
nega bataljona 18. divizije, delegacije Tomsiceve, Sercerjeve in
drugih doroicilnih enot notranjskih obcin, terit'Orialna enota
Alojza Popka-Vandka, gasilci in
lovci.
Kot bi jib vodile nevidne niti,
so se enote disciplinirano prelHe
v nadv.se urejeno in mogotno povorko. Le~ta je iz.pred Bresta v
Slkoraj tricetrurnem sprev'Odu
odsla na osrednji rprireditveni
prostor :pri osnovni soli, spre.mljana s toplimi pozdravi in ploskanjem stevilnih Qbcanov.

i

prl cemer je posebej poudarll
vlogo Osvobodllne fronte. Med
drugim je dejal: »Ljudsko giba·
nje za druibeno preobrazbo je
lahko uspe5no le takrat, ce v
njem organizirano in zavestno
deluje revolucionarno jedro, to
je delavski razred na celu z Zvero komunistov ter povezan z vsemi delovnimi ljudmi.«
Zatem je navezal misli na da·
nasnjo druZbeno preozbrazbo in
poudaril: >>Prav v Socialisticni
zvezl, ne pa zunaj nje, se morajo
izraziti vsa najpomembnejsa
mnenja in tokovi v na5i druibi,
tudi mnenja komunistov, ki se
morajo v Socialisticni zvezi ter
drugih organizacijah in orga,nlh
bojevati za politicno potrditev
svojih stali.Sc in njihovo vgradi·
tev v druibene odlocitve orga·
nov, ki jih sprejemajo in uresnicujejo.«
Ob koncu je poudaril pomen
sprememb, na osnovi katerih bo
zrasla resnicna samoupravna oblast delovnih ljudl, za katero so
se desetletja in desetletja borlli.
Nikoli ne smemo pozabiti trpljenja in poZrtvovalnosti tistih, ki
so na§o samoupravno pot utirali
z orozjem v roki in v skoraj breupnem boju z mnogo moenej§im
sovramikom ...

teklost Notranjske od kmeckih
puntov do nase socialisticne re·
volucije, prl cemer je posebej poudarll upornega duha revolucionarnega jedra. Nadrobneje se je
ustavil ob razrascanju narodno·
osvobodilnega boja na Notranjskem in graditvi ljudske oblasti,

Gled.ali~ki

in filmski igralec
Bert Soblar je ~ovedal, da pred
tak.Snim avditorijem se ni nastopal; bil j e ganj en.

!.

OSREDNJA SLOVESNOST

Odkritje sporoinske plosce na Pescenku
RAZSTAVA NOTRANJSKEGA
MUZEJA LJUDSKE
REVOLUCIJE
Ob 16. uri je bila svecanost ob
otvoritvi razstave Notranjskega
muzeja ljudske revolucije iz Loza. Tone Avsec, kustos muzeja,
je ozivil zgodovinske dogodke iz
nase revolucije pred polno avlo
osnovne sole v Cerknici. Nekaj

Gorenji Legatee .pod vodstvoro
pevovodje Marcela Stefancita,
roo§ki pevski zbor Nova vas s pevovodjero Srdanom Ribarovieem,
moski pevski zbor Dolenji Logatec z vodjo Tonetom Jurjevcicem, ~evski zbor Ta'bor Cerknica
pod vods1:vom pevovodje Janeza
Kranjca, godba na p ihala Vrhnika- dirigent Franc Zabjak, godba na ~ihrua Logatec - dirigent

Mogocna rrmozica se je zlila
na pri.redit'Veni :prostor, kjer se
je ob 11. uri rpricela osrednja slovesnost. Slovesnosti so se udeleiili .t udi stevi:lni .najvidnejsi
predstavn:i.ki na5e revolucije in
socialisticne skupnosti, med njimi Bdvard Kardelj z zeno Pepco,
Sergej. Kraigher in Lidij a Sent·
jure, France Popit, dr. Marijan
Brecelj, Miha Marinko, Joze Rus,
general Franc Tavcar-Rok, Zvone
Dragan, Stane Semic-Da,ki in se
vrsta uglednih moz.
Najprej so notranjski aktivisti
dobili (pnznanje za svoje revolucionarno delo. Spominsko list:ino
o podelitvi d'Omicila v notranj-

-0-

Znani gledalls·k i reiiser J anez
Vrhunc ni ·roogel prehvaliti Brestovih mizarjev. Bal se je, da
bo oder skripal. Kje pa, naredili
so .ga tako, da ga nihce ne bi
mogel bolje ...

1
I

-0-

Zbranim je spregovoril tov. France Popit-Jokl
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NaSi
Na delo prih aja tako tocno, da
bi po njem lahko naravnal uro.
ze petlndvajset let m eri pot od
svojega doma do tovarne. Kljub
temu dvomim, da je kdaj za kako
minuto zamudil zacetek dela ali
si celo privoscil »plavega«. Tudi
ce bi se kaj podobnega pripetilo,
mu tega nihce ne bi stel za krsitev delovnega reda, kveejemu bi
se bili zacudili, ces, kaj nek.i je bil
vzrok, da je do tega prislo.
Skrbno ociSceni cevlji, urejena
in n egovana obleka ter urejeno
delovno mesto kazejo, da mu red
veliko pomeni. Zmernost v vsem,
preudarnost, posten odnos do sodelavcev in do dela, to so lastnosti nasega sodelavca Franca znidadita, katerega zelim predstaviti.
Med prvimi vajenci povojne generacije je bil - odlocil se je
postati kolar. Tega poklica se je
tudi izucil, vendar je imel s svojo stroko kaj malo opravka. Raz-

I judie

prinasal mnoge t ezave v poslovanje. Pogosto je bil delavski svet
v tezkem polozaju, posebno, kadar je slo za pomembne odlocit.'e. Saj smo bili pred veliko od50vornostj o, kaksen bo rezultat
m kaksne bodo posledice posauleznega sklepa, kako bo na sklep
n:agiral kolektiv in kako organi
zunaj podjetja. Vsekakor pa je
bilo veliko kriznih obdobij - velikQ od njih kot posledica razlicnih odlocitev zunaj podjetja. Ko
ze govoriva 0 organih upravljanja, o delavskem svetu, naj povem, da sem pristas dogovorov o
vsaki stvari, ki se tice poslovanja
in zivljenja kolektiva - to je
nu jn o in prav. Na sestankih in
sejah pa me motijo dolgovezna
besedicenja, ki p oleg tega pogosto nirnajo niti zveze z obravnavanim vprasanjem. Taki sestanki

cloveka utrujajo in mu po nepotrebnem jemljejo cas. v veliki
meri je prav to vzrok, da so sestanki velikokrat slabo obiskani
ali seje nesklepcne. Zakaj ne bi
bill sestanki kratki, dogovori in
sklepi pa jasni in nedvoumni?«
»In za zaklj ucek razgovora?«
»Rad delam in zivim med tern
kolektivom, saj smo si kot ena
druzina. To trdim za strojni oddelek, en ako pa je tudi v ostalih
oddelkih. Medsebojne odnose, kakrsni so, moramo obddati in jih
se naprej razvijati.
Tudi s prejemki sem zadovoljen, ceprav so potrebe in zelje
vedno vecje k ot moznosti. Skratka, n imam se kaj pritozevati.«
Komaj je koncal stavek, ze je
vstal. Njegov s troj je danes miroval dalj kot obicajno, najbd
sta ze drug drugega pogresala.

Predlog sprememb stanovanjskega pravilnika
Letosnje razdeljevanje stanovanjskih posojil je bilo obenem tudi
preverjanje ustreznosti novega pravilnika. Pri ocenjevanju velikega
stevila prosenj za posojilo so se nposredno pokazale n jegove dobre
in slabe strani. To tembolj, ker je bilo denarja za posojilo malo in
so bili zato delavci, ki so po pr avilniku posojilo dobili, izpostavljeni
nenavadno kriticni presoji kolektiva.

mere in cas so ga »prekvalificirale« v mizarja. Vecji del svoje
delovne dobe je prezivel pri delu
ob strojih, zato bi si le tezko
predstavljali kolektiv strojnega
oddelka brez n jega. Morda je temu vzrok tudi njegova postava,
saj bi bilo z njo zadovoljno vsako kosarkarsko mostvo, pod pogojem seveda, ce bi se znebil nekaj let, pa tudi kaksnega odvecnega kilograma.
Ceprav je m ed stroji taka rekoc zr astel, ga se ni »poskrabalo«, kot temu obicajno pravimo.
Verjetno ima sr eco, vsekakor pa
gre najvecja zasluga njegovi pazljivosti, zbranosti in enakomernemu tempu dela. Preprican sem,
da je zanj vseeno, alibi bilo med
delom okrog njega pet normircev
ali pa bi bil popolnoma sam v
strojnem oddelku. Njegov stroj
se le malokdaj ustavi.
»Brez zamer e! Visoke postave
si, dobr5en del svoje vmne si pridobil med zivljenjem v tern kolektivu. Iz tega sledi, da si ze
marsikaj dozivel. Katera obdobja so ti osta la najbolj v spominu?«
»Vsekakor so bila najtezja prva
leta,« globoko vdihne in se zamisli. »Kljub temu, da je bilo dela
dovolj, se preve(:, nismo imeli
niti s cim, niti iz cesa delati. Po
sill razmer je vsakdo prijel za
vsako delo, n e glede na t o, kaksen papir je kdo imel. Kot p rimer
naj povem, da smo sli sami v
gozd podirat d revje, ce smo hoteli priti do lesa. J a, pa delovni
pogoji .. . Danes si kaj takega
~e t ezko pr edstavljam. 0, so bili
pa tudi prijetni trenutki. NajvecJe zadovoljstvo je bilo tedaj ne vern natancno, katerega let a j e
bilo to - ko smo se vselili v novo poslopje strojnega oddelka,
katerega gradnja je bila sad u darniskega dela vsega kolektiva. To
je bilo v takratnih p ogojih veliko
delo, saj smo n apravili vse sami,
od kopanja in n akladanja peska
pa do zidave in polaganja tlaka.
Mislim, da danes tega ne bi
uspeli n apraviti, ker smo prevec
vzljubili u dobje in se razvadili.
Saj ne znamo vee ceniti nob ene
pridobitve.«
»Prav v teh dneh tece trilndvaj set let, odkar smo izvolili
prvi delavsk.i svet. Veckrat si b il
njegov clan . Kaksne vtise in spamine imas?«
»Saj ves . . . Ce j e bila 'letina '
dobra, smo bili vsi zadovoljni, tako da ni bilo tezko biti clan delavskega sveta. Vendar pa j e cas

Tudi Brestovi delavci so na protestnem zborovanju obsodili n asUje
mracnih sil v ·cilu

Med nj imi pa je bilo le nekaj
ima vseljivo lastno stanovanje ali
takih, ki glede na stanovanjski pocitnisko hiSico, se vedno dobi
standard, dohodek na druiznske- druzbeno stanovanje ali posojilo
ga clana in podobno posojila ni- za gradnjo nove stanovanjske hiso morda nujno potrebni. To se. Ta moinost res ni posebno
pomeni, da je pravilnik v glav- velika, vendar se je pokazalo, da
nero zelo dober. Se boljsi pa bi jo je treba se zmanjsati.
nedvomno bil, ce b i odstranili
- Posojilo za adaptacijo stapomanjkljivosti, ki so se ob raz- novanjske hiSe lahko dobijo tudi
deljevanju pokazale. Te so pred- prosilci, ki nimajo nikakrsnih
vsem:
lastnih sredstev. Za to zanj prosi- Dolocila o stanovanjskem jo tudi tisti, ki adaptacije n iso
standardu so za nase razmere in zmozni izvesti ali pa nameravajo
moinosti prevec sirokogrudne. hiSo adaptirati ~ele cez nekaj let.
Po n jih lahko na primer samski Razumljivo je, da se to ob infladelavec prosi in dobi enosobno ciji izplaca, razen tega pa je dostanovanje (velika saba, kuhinja, pu scena tudi moznost spekulacij.
kopalnica ipd.), dvoclanska dru- Delavci, ki stanujejo v dru:Zzina d vosobno itd. Ker se ista benih stanovanjih, imajo zaradi
dolocila uporabljajo tudi za do- ugodnih stanovanjskih pogojev
delj evanj e stanovanjskih posojil, zelo majhne moinosti za pridolahko na primer triclanska drufi- bitev posojila. Popr avki tock v
na, ki zivi v komfortnem stano- zvezi s tern pa ne bi smeli biti
vanju svoje stanovanjske hise z preveliki. V tern primeru bi se
vsemi pritiklinami, kot so garafa, stevilo pro~enj za stanovanja podrvarnica, vecje stevilo kleti ipd. vecalo, saj bi zanje zaradi u godse lahko prosi za posojilo, in ga, nej~ih pogojev za posojilo zaproce delata pri nas dva clana dru- sili tudi tisti, ki nameravajo k asZine vee let, lahko tudi dobi. Pri neje zgraditi svojo stanovanjsko
tern pa lahko ostane brez stano- hiso.
vanja ali stanovanjskega posoji- Delavci, ki so ali bodo prela delavec, ki zivi v zelo slabih jeli posojilo po uveljavitvti prast anovanjskih razmerah, vendar vilnika, niso v enakopravnem po·
zaradi kraj~ e delovne dobe, slab- lozaju s tistimi, ki so taka posose ocenjenega delovnega mesta JUa prejemali pred sprejetjem
in podobnih vzrokov zbere manj· pravilnika. Le-ti namrec za pose stevilo tock.
· f.Ojilo Se vedno lahko dvakrat za- Odbitne tocke na lastno sta- vrosijo, tisti, ki so ga prej eli po
novanje aU pocitnisko hislco so pravilniku, pa vsega skupaj dvaprenizke. Zato lahko delavec, ki krat. Po dolocilih pravilnika je

Elektrika
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KAJ POMENIJO ZA BREST OMEJITVE ELEKTRICNE ENERGIJE
Znano je, da je preskrba z e lektricno energijo v Sloveniji ze nekaj let
pornanjkljiva. V letih nazaj srno irneli zlasti v zirnskih rnesecih (januar februar) pogoste ornejitve. Strokovnjaki ze nekaj let opozarjajo, da je razlika rned potrosnjo elektricne energije in zrnogljivostrni elektrarn vedno
vecja. 0 teh vprasanjih je bila ze vrsta razprav na najrazlicnejsih ravneh,
vse do skupscinskih.
2al je ostalo v glavnern le pri razTovarna pohistva Martinjak v sili
pravah. Problernatika se je zaostro- skoraj vse potrebe (s tern, da neka·
vala naprej, dokler ni bilo sodu iz· tere naprave, ki sicer morajo obra·
bito dno. lzvrsni svet Slovenije je
tovati, ni pa zares nujno) pokriva z
to pot ukrepal drugace. 2al vsaj ne- lastno energetsko postajo.
kaj let prepozno, vendar uparno, da
Obe tovarni v Loski dolini sta po·
je agonije konec, da bodo od zdaj polnoma odvisni od DES-ove eleknaprej prizadevanja pravilno usmer- tricne energije. Prav tako tudi To·
jena. To je prav gotovo pridobitev, varna ivernih plosc v Cerknici. Vsaki jo rnorarno vsi podpirati.
ka ura izpada ali zastoja v proizvodNe rnorerno sicer reci, da sloven- nji pa predstavlja za Brest 2.600.000
sko elektrogospodarstvo ni nicesar starih dinarjev skode. Ker vecina to·
napravilo. Po letu 1965 je bila zgra- varn obratuje dve izrneni, je izguba
jena vrsta elektrarn s skupno rnocjo
na dan kar 41 milijonov starih di600 rnegavatov, kar je skoraj toliko,
narjev. To pa je stevilka, ob kateri
kolikor je bilo vseh kapacitet v tern se morarno zarnisliti.
letu. Proizvodnja elektricne energije
Ker vse kaie, da slovenska e lek·
je porasla od 3,5 rnilijarde kilovatnih troenergetska bilanca se nekaj Jet
ur v letu 1965 na 5,4 v Ietu 1972. ne bo izravnana, rnoramo glede na
Kljub ternu pa je to se vse premalo. situacijo, kakrs na je, sarni ukrepati.
Potrosnja rnnogo hitreje narasca kot Takoj bi rnorali analizirati stanje in
proizvodnja.
pripraviti ukrepe , kako bi se izognili
Kako je s preskrbo elektricne posledicarn, ki zaradi izpada elektrienergije na Brestu?
ke nastajajo. Treba bo poseci tudi
Tovarna pohistva Cerknica pokri- po investicijskih nalozbah, sarno da
va z lastno e nergets ko postajo okrog tezave ob izpadih elektricne energiSO odstotkov potreb.
je ornilirno.
T. Kebe

najviSji dovoljeni kredit lahko do
polovice vrednosti trosobnega
stanovanja. Verno pa, da toliksnih
posojil zaradi pomanjkan ja sredstev nismo in se dolgo n e bomo
mogli podeljevati. Ob takih okoli~cin ah pa lahko t isti, ki so pred
sprejetim pravilnikom v skladu
s tedanjimi pogoji (le-ti se niso
razlikovali od sedanjih) ze dobili
precejsnje zneske posojil, lahko
se vedno enakovredno nastopajo
v konkur enci s tistimi, ki posojila
sploh se niso dobili.

- Odplacilne dobe so nekoliko
predolge, saj se v vecini prime·
rov gibljejo med 18 in 25 leti.
0 opisanih pomanjkljivostih
pravilnika je razpravljal centralni delavski svet na svoji 181. redni seji. lstocasno je sprejel tudi
predlog ustreznih sprememb in
jih posredoval v enomesecno javno razpravo. Prav bi bllo, ce bi
vsi clani kolektiva ta predlog temeljito prestudirali in s svojiml
pripombami pomagall oblikovati
pravilnik, ki ureja tako obcutljivo podrocje nasega standarda.
V. :lnidadic

Pravnik odgovarja
VPRASANJE: Kako se sme
ukrepati in kaj je z osebnim dohodkom v primeru »prekinitve
dela zaradi razlicnih objektivnih
vzrokov«?
V zvezi z vpr asanjem , kaj je
z osebnim dohodkom v primeru
»prekinitve dela« zaradi razlicnih
objektivnih vzrokov (strojelom,
izpad elektriene energije, razne
druge okvare, 'POmanjkanje surovin in podobno) posredujemo
naslednje pojasnilo:
Veljavni Temeljni zakon o delovnih razmerjih tega vprasanja
ne ureja vee, temvec prepu sca
odloeitev delovni sku pnosti sam i. V nasem podjetju smo zadevo uredili v drugem odstavku
81. elena sporazuma 0 oblikovanju dohodka ter o delitve dohodka in osebnih dohodkov, ki se
glasi:
»Za cas prekinitve dela se izplacu jejo nadomestila osebnega
dohodka •po naslednjih dolocilih:
... - za cas prekinitve dela brez
krivde delavca pripada delavcu
nadomestilo osebnega dohodka
po "kalkulativni vrednosti tocke.
Takega nadomestila delavec ne
dobi, ce je razporejen na drugo
ustrezno delo.«
Kjub 'Precejsnji jasnosti dolocila je treba opozoriti na na&lednje:
1. Pravilnik o urejanju medsebojnih delovnih razmerij do.pu~ca v svojem 44. clenu v primerih
visje sile oziroma v izjemnih p rimerih, kadar je zaradi posebnih
okoliscin (elem entam e nezgode,
okvare na str ojih in napravah,
izpad pogonske energije, bolezni
in dmge odsotnosti delavcev) tudi razporejanje zaposlenih n a taka delovna mesta, ki zahtevajo
nizjo ali viSjo stopnjo W>posobljenosti od delovnega mesta, ·kjer
redno delajo. Taka ureditev je
podprta s skoraj istovetnim doloeilom elena 32 TZDR. V takem
primeru se delavcu obraounava
osebni dohodek po dejanskem
(zacasnem) delu. Take primere
ureja 2. stavek 1. odstavka 61.
elena BRESTOVEGA sporazuma.
2. Veekrat pride t udi do pr imerov, iko take ;raxporeditve na
najrazlicneHa dela niso mogoce.
V takem primeru imamo >>prave
:prekinitve dela«. Tipicen primer
Je obcasno izpadanje p ogonske
ener.~ij e. ZnaCilnost teh prekinitev Je, da se nekaj casa dela,
nekaj ne, da torej prihaja med
delom do krajsih ali daljsih »odmorov«, to je prekinitev. Delavec

mora biti ves cas prisoten. Prav
ta obvezna prisotnost je mi~je
na v prvem stavku drugega odstavka BRESTOVEGA sporazuma. Delavec je upravicen do nadomestila osebnega dohodka po
kalkulativni vrednosti toeke. Gotovo ni potrebno posebej poudarjati, da •s e s takim nacinom izpla·
Cil krnijo sredstva poslovne
uspesnosti.
3. V .primerih, ko je delo one·
mogoeeno za ves dan ali za vee
dni in ce ni bilo mogoce organizirati r~poreditev na druga dela, prav gotovo ni smotrno govoriti o obvezni prisotnosti ozi·
roma o p rekinitvi dela. Ocitno
je, da bi prisotn ost v .t akih primerih pomenila nesmiselno cakanje. Pridemo do primera, ko je
delo povsem onemogoceno. V takih primerih je najprimerneje
vpeljati delo na kak drugi .p rost
dan. Pri tern je seveda treba obvezno spo~tovati dolocila TZDR
o obveznem najmanj 24- urenem
t edenskem pocitku (cl. 62).
Z odlocitvijo o delu na kak
drug dela prost dan se izpolni
u stavno dolocilo o 42-u rnem teddn~ku . Ta, dneva prosti dan, pa
ne sme biti n edelja ali ddavni
praznik, razen kadar gre za pri·
mere, .ki to v zakonu oziroma
v splosnem aktu izrezno dovo·
ljujejo.
Osebni dohodki za delo >>Da
kak drug dan« se obracunavajo
po sicer veljavnih doloCillh BRE·
STOVEGA sporazuma. Pri tern
velja poudar iti, da ~teje za dan
tedenskega poeitka Ie en dan
(obicajno nedelja), ne pa more·
biti drugi dnevi v sklopu pocitka
ob koncu delovnega. tedna.
Ugotovimo lahko, da je navo·
dilo uporabno tudi po spremembi predpisov s podroeja delovne
zakonodaje. Da je tako tolmacen je p ravilno, nam dokazuje tudi
stalisce .republi~kega izvrsnega
sveta, ki v dnevniku Delo podpira ukrepe v tern smislu, da se
zaradi obseznejsih reduk cij uvaja delo na presto soboto ali celo
na nedeljo. Zagotovit i je treba
torej le 24-umi oddih v enem
tednu. Ocitno je torej, da je
prav, ce taka mocne iz.pade pogon ske energije kot smo jih doziveli, ob.ravnavamo kot primere
viSje sile. Zato verjetno tudi ne
bo napak, ce se v posameznih ko·
lektivih odloeijo za nekaj dnevne
kolektivne dopuste, v katerih bo·
do d elavci iz.koristili del svojih
letnih dopustov in s tern resevali
zagato.
Z. Zabukovec

BRESTOV OBZORNIK
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OBCINA ·PO NOVEM
Poleg integracijskih navezav na
medobcinski ravni na padrocju druzbenopoliticnih in ekonomskih interesav se predvideva vecje povezovanje zlasti lesne industrije, gozdarstva, kmetijstva, gostinstva, turizma
in trgovine, se posebej pa povezovanje obcinskih organov in druzbenopoliticnih arganizacij - vse to
predvsem v notranjsko-kraski regiji.

NEKATERE BISTVENE ZNACILNOSTI IZHODISC ZA SAMOUPRAVNO OR·
GANIZIRANOST V OBCINI 08 RAZPRAVI 0 OSNUTKU REPUBLISKE IN
ZVEZNE USTAVE.

Novost v nasern rnalern rnestu!
V oktobru bo pri avtobusni postaji odprta Kernicna cistilnka.
Strosek rnanj, saj v prihodnje
nasirn obcanorn ne bo treba nositi oblek na ciScenje celo v Ljubljana.
-0Prebivalcern nasega rnalega
mesta, ki se nimajo sezaganih
drv, priporocamo, da se tega
opravila lotijo kar rocno. Narocil
je tol[ko, da tista dva zagarja
krajevne skupnosti vsega ne bo-

sta zrnogla v tern letu. Meteorologi pa napovedujejo ostro zirno
z obilico snega.
-0Hvale vredna je akcija krajevne skupnosti nasega rnalega rnesta. Mescanorn, ki so si zeleli
ogledati razstavo cvetja v Ljubljani, so ornogocili brezplacen
prevoz na razstavo. Pricakujerno
lahko, da bo tudi nase rnesto prihodnje leto vse v cvetju (upajrno,
dane v takern, kot je "o ila vee dni
po zadnji prireditvi okolka sole).

Skupscina obcine Cerknica se je ze ob zacetku priprav na drugo fazo
ustavnm sprememb zavedala vloge, ki jo dobJva v prihodnjem oblikovanju
samoupravnega socialisticnega sistema. Zato je v izvedbenih nalogah v letu
1!f/3 iz sreanJerocnega in arugih programov obcine Cerknica sprejela obveznost, <Ia oo oe1ovna skuplna pr1pravila koncept samoupravne organiziranostl v obcini v 1uci ustavnih sprememb.
Delovna skupina se je zavedala,
da bo ob ustavnm razpravan najvec
vprasanj okoli tistin zadev, ki se
neposredno dot1Kajo interesov de·
lovnih ljudi. Da bi aelovni ljudje na
svoJm aelovnih mestih, v kraj u, kjer
pre01vajo in na posameznih podrocJlh oruzoenega z1vljenja najbolje spozna1i, kaj jim prinasajo ustavne spremembe, Je aelovna skupina pripravila iznoaisca, ki nakazujeja srneri
pnnoanjega razvoja samoupravnih
socialisticnih oanosov in samoupravne organiziranosti v abcini.
Pri izhadiscu samoupravne arganiziranasti je skupina izhajala iz ciIjev sedanjm ustavnih sprememb, ki
so predvsem v tern, da bi dali delavsKemu razredu in vsem delavnim
ljudem cim mocnejse orozje, da bi
se se uspesneje .bajevali za vodilno
Vl·ogo v druzb1 in za samoupravni
po10:Zaj pri razpolaganju z druzbenim1 praizvajalnimi sredstvi ter rezultati svojega dela. Zato paskusaja izhodisca aoseci, da bi se vse oblike
samoupravne organiziranasti cim
balj priblizale interesom delovnega
cloveka - ·abcana.
VLOGA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Oskrba v nasem malem mestu ... V prihodnji stevilki berite o tern
razgovore s potrosniki, trgovci in gostinci

Nova izobrazevalna sezona
0 izobrazevanju redkokdaj pisemo, a kljub ternu je na tern podrocju veliko novega in pomembnega za ves kolektiv.
Na zacetku solskega leta srno odprli nov letnik tehniske sole,
v katerega se je vp_isalo 29 dijakov. Pouk je s~ek,7l normalno in prvic
letos je prosta tud1 sobota tako kot na drugih _solah, kar so z zadovoljstvorn pozdrav:ili dijaki, pa tudi predavatelJi.
.
Tako nasa tehniSka sola ne bo prenehala z delorn, kar bo v konst
podjetja. starsev in mlade generacije, ki iSce svoje poti.
.
Ze veckrat je bilo --oudarjeno, da oddelki tehniSke sole ornogocaJo
solanje mladini iz so~ialn~ sibke_jSi_h slojev. :ro trdj~ev p_o~rj~je tu<!i
letosnji vpis: osernnaJSt di]akov Je IZ ddavsk1h druzm, shrJe rz usluzbenskih. trije iz kmeckih in stirje iz upokojenskih. Tudi podjet.ie je
mocno zainteresirano pridobiti si dovolj strokovnega kadra. Sploh
je kadrovanje dol&orocno _in daje rezultate ~ele cez deset. i;n _vee h;t.
Nihce ne more trditi, da b1 tedaJ potrebovah samo nekvahficirano m
priuceno delovno silo.
.
.
.
•.
.
Kolektiv pa bo nedvomno zammalo, kohko Je nas1h redmh stipendistov, ki dobiva.i o stipendi.ie v naslednjem razponu:
srednjesolci od 450 do 750 din,
visjesolci od 750 do 1100 din.
Srednje sole:
I. let II. let. lll.let. IV.Iet.
Sola
2
Upravno-administr.
2
1
5
1
Ekonomska
1
1
1
1
Gimnazija
3
24
2
11
TSS - lesna
3
3
1
TSS strojna
1
TSS kemija
1
TSS elektro
26
52
17
8
17
Skupaj srednjesolci
~isoke

in visj.::e....:s:.:o::l.::e_ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __
I. let. II. let. Ill. let. IV. let IV. absolv.
Sole

ViSja sola za zdr. del.
ViSja sola za soc. del.
ViSja sola za racunal.
VEKS- SK
VEKS- ZT
VEKS
Ekonomska fakulteta
Bioteh. fak. - lesna
Strojna fak.
Fak. 21a elektrotehniko
Fak. za nar. in tehnol.
Visoka sola za tel. kult.
Fak. za arhitekturo

1

1

1
1

1
1
2

3
4

2

1

1

8

3
6

2

1

20

1
12

4

2

1
2
12

1
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Skupaj: 120 stipendistov
Ne bo odvec tudi novica o tecajih tujih jezikov. Na Gornjem
jezeru je bil intenzivni tecaj nemskega jezika, namenjen delavcern
v nabavni sluzbi. Ti rnorajo namrec do konca letosnjega leta opraviti
tudi izpit, ki ga poleg strokovne usposobljenosti potrebujemo za zunanjetrgovinsko registracijo. Tecaj sta vodili absolventki Filozofske
fakultete Romana JANEziC in Lada HRBLAN zelo uspesno.
F. Tursic

Ceprav osnU(Ka ustav preav•aevata KraJt:ovno SKupnos( Ku( teme•JnO
:::.amoup(avno sKupnost, so sla tznou.sca se a•Je. ua Dl ae&ovm IJUaJe
v oocJrn orgamztrano aetovan v KraJevmn sKupnostln, tanKo omiKUJeJO
vaske sKupnostt oz1roma mesme
skupnostl, ki naj 1:>1 nne osnovm:
enote za volitev aetegatov v krajevne skupnosti, Jahko pa tudi za uruge samoupravne skupnosti. Te sicer,
razen administrativnega in tennicnega eviaentiranja poslov m zaaev, s
l<aterimi se uKvarjajo, upravno-politicnih pristojnosti ne bi imele, pac
pa bi skladno s plani in program•
krajevnih skupnosti in gospodarskin
nosilcev samostojno urejale nekatera vprasanja gospodarskih in ko·
munalnih dejavnosti, zlasti tista, ki
zadevajo ozje interese vasi ali skupnosti (kmetijska dejavnost v prmz·
vodnih okolisih, vaski vodovodi, vaske poti in podobno). Vaske skupnosti bi se financirale iz prispevkov
obcanov in sredstev krajevne skup·
nosti.
lzhodisca postavljajo krajevno
skupnost kot druzbeno - ekonomski odnos, ki se kaze v vseh oblikah
financiranja krajevne skupnosti. Za·
to so doloceni kriteriji za oblikovanje krajevnih skupnosti. Ti so: sa·
moupravno
organizirane
vaske
(mestne) skupnosti, geografsko
(gravitacijsko) zaokrozena obmoc·
ja. stevilo prebivalstva, ekonomska
utemeljenost (industrija, turizem,
· kmetijstvo, gozdarstvo, gostinstvo,
trgovina in obrt), moznost za oblikovanje kulturnega, telesno-kulturnega in vzgojno-izobrazevalnega teritorialnega sredisca, sodelovanje v
obcinski politiki pri socialno-zdravstvenih aktivnostih in komunalnih
dejavnostih ter organizacija splosnega ljudskega odpora, civilne zascite,
javne, pozarne in drugih varnosti.
V tej temeljni samoupravni skupnosti se delovni ljudje povezujejo
z drugimi samoupravnimi skupnostmi, da bi skupaj zadovoljevali svoje potrebe in uresnicevali svoje interese na vseh podrocjih, razen na tistih, ki so v interesu delovnih ljudi
vse obcine. Zato niso pretirano dolocena podrocja, kjer naj bi krajev·
ne skupnosti delovale samostojno.
Krajevne skupnosti bi samostojno
sprejemale plane razvoja skupnosti,
s katerimi bi dolocili nacin zdruzevanja in uporabe sredstev ter oblike
za uresnicevanje posameznih nalog,
pobirale dolocene davke in takse,
skladno s proracunom obcine urejale naselja, skrbele za upravljanje
druzbenega premozenja, obvladovale splosni ljudski odpor in civilno
zascito, odlocale 0 vseh vprasanjih
komunalnih in podobnih dejavnosti,
ki so namenjene zgolj pokrivanju potreb obcanov krajevne skupnosti,
razresevale konkretno problematiko
vzgoje, kulture, prosvete, telesne

vzgoje, zdravstva, socialnega in
otroskega varstva, rekreacije in sta·
novanjskih dejavnosti ter resevale
podobna opravila, ki neposredno zadevajo obcane in njihove osnovne
samoupravne skupnosti (vaske skup·
hosti in drustva).
Skupaj z delovnimi ljudmi obcine
pa bi krajevne skupnosit enakoprav·
no soodlocale o programih in planih
druzbeno-ekonomskega razvoja obcine, o gospodarjenju s prostorom, urbanisticnem programiranju, varstvu
naravnega okolja, nacelih in usmerjanju komunalnih dejavnosti, stanovanjski politiki in upravljanju s stanovanji, nacelih otroskega in socialnega varstva ter o splosni bilanci
sredstev in proracunu obcine Cerk·
nica.
Pomembna novost financiranja
krajevnih skupnosti je v tern, da
s redstva, ki jih samostojno ustvari
z delom taks in drugih davscin,
zbranih na obmocju krajevne skupnosti, obcina odstopa krajevnim
skupnostim. Tu gre zlasti za davke
in takse, s katerimi bi bila dosezena
pravicnejsa obremenitev delovnih
ljudi. Nedvomno se bodo prav pri
obremenitvah srecali interesi delavcev temeljnih organizacij zdruzene·
ga deJa in ostalih delovnih ljudi
(kmetov, samostojnih obrtnikov).

INTERESNE SKUPNOSTI

V procesu podruzbljanja nekaterih
druzbenih in drugih padrocij imajo
izredno pomembna vlogo samoupravne interesne skupnosti. Vsa ta
podrocja so bila materialno povezana z zbiranjem davkov v proracunu,
kjer je slo vendarle za nekaksoo
odtujevanje sredstev delovnim ljudem.
S svabadno menjavo deJa, ki pameni, da trzno stihijo zamenjujema
s sporazumevanjem in dogavarjanjem med delavci, ki delaja na pasameznih podrocjih (TIS, kulturna
skupnost, telesna-kulturna skupnast itd.) in vsemi delovnimi ljudmi. ki zadavoljujejo osebne in skupne potrebe na teh podrocjih. Taka
doloceni samoupravni odnosi v bistvu spremenijo tudi nacin financiranja teh skupnosti. Prevladujoco
vlogo mora na teh padracjih dobiti
sporazumni dogavor delavnih ljudi,
ki naj se zlasti v TOZD odlocijo o
tern, katere in kaksne potrebe na
dolacenem podrocju so tiste, ki jih
je treba najprej uresniciti ter kako
jih uresniciti.
Sami naj se tudi sporazumejo o
tern , koliko je mogoce te potrebe
zadavoljevati. Tako ne bi smelo biti
vee razloga za vecne spore in kritike o tern, da drzava jemlje sredstva delovnim ljudem, da se s tem
zmanjsuje akumulativna moe gospodarstva, kar se je doslej mimo volje in vpliva delavcev v resnici pogosto tudi dogajalo.
Po znacaju pristojnosti bi imeli tri
oblike samoupravnih
interesnih
skupnosti, in sicer: samostojne v
okviru obcine, koordinirane in med-

GOSPODARSTVO

Gospadarstvo se v smislu novih
ustavnih sprememb organizira v temeljne organizacije zdruzenega deJa in se povezuje v visje sisteme.
V teku je organizacija 22 TOZD , 2
organizacij zdruzenega deJa (Brest,
Kavinaplastika). 5 TOZD pa je ze
vkljucenih v OZD izven obcine. Pro-

OBLIKOVAJIJE OEl.ESACIJ IJ.I DBCII.JSK£ SKUPSCIIJE
DELEGACIJE.
TOZO

~

DELEGACIJE

DEJ.E&ACJJE DELOV·
NIH LJUDI,

drtavnih organov, drui.b. potit. organiz,

ki de/ajo s svo-

)imi delovnimi
sredstvi

/

D£L£GACIJE

krajevnih
skupnosfi

JlA ifd.

DEL£GAT/

EJJOT/-1/ ZBOR
ZDRUiEI.JEGA DEl A

~

/

ZBDR KRAJEVI.JIH
SKUPJJOSTI

SPLDSUI

ZBOR

(skupscino obtine in
de/egocije druib.-polit.
skupnosti}

I
PREDSEOSTYO SPLOS·
HEGA ZBDRA

I

I

PREDSEDIIIK
SKUPSCIUE

I

PDLITICJ.IQ _IZVRSILJJI
ORGAI.J
OBCIJJSK/ SVET

(neposredne vo/itve)

ces povezovanja gaspodarstva bo
sel v smeri nadaljnje povezave v
vecje sisteme. To velja za druzbeni
sektor in samoupravne organizacije
kmetav.
Poleg obrti se v zasebnem sektorju v nasi obcini organizirajo za zasebne kmete tudi samostajne TOZD.
P·odobna organiziranost je predvidena tudi za padrocje gaspodarstva za
druzbeni in zasebni sektor.
Pri dejavnastih elektrogospodarstva, PTT, vodne skupnosti, javnega osebnega prometa, bancnistva,
zavaravalnistva bo potrebno nase
aktivno prizadevanje, da se samoupravni organizmi in druge podobne
dejavnQSti cimbolj priblizaja nasi
obcini v obliki TOZD ali samostojnejs ih samoupravnih delavnih skup·
nosti.

obcinske. Samostajne samoupravne
interesne skupnosti v obcini naj bi
bile temeljna izobrazevalna skup·
nost, temeljna kulturna skupnost, temeljna telesno kulturna skupnost,
stanovanjska interesna skupnost,
komunalna interesna skupno-s t, cestna interesna skupnost in kmetijska
zemljiska skupnost.
V kaordiniranih interesnih skupnastih bi samastojne interesne
skupnasti izvolile delegate v sirse
samoupravne interesne skupnosti.
Taka bi se TIS, temeljna kulturna
skupnast in temeljna telesno kulturna skupnost skupno s TOZD, delavsko univerzo , zavodom za zaposlovanje in skladam Janeza Hribarja
z druzbenim dogavoram samoupravno povezale v vzgojno-izobrazevalno
skupnost. Ta naj bi koordinirala de(Konec na B. stranl)
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BRE'STOV OBZORNIK

Zelena luC telesni vzgoj ·?
TEMELJNA
TELESNOKULTURNA
SKUPNOST PRED
USTANOVITVIJO

V drugem kolu velike nagradne igre Brest - NMa :lena je imela
najvec srece bralka MILKA KENDA s Podbrda 98. Nagrado - ele·
mente programa Barbara v vrednosti 10.000 dinarjev je izbrala v na~em salonu. Povedala je, da se je pred kratkim seiila v novo hi~o
in ji bo nagrada prisla prav, kot narocena. V septembru je na vrsti
se zadnje kola, prva nagrada pa bo sedezna garnitura EVA.

Cerkniea

REZULTATI:
Streljanje: 1. BREST 607 krogov, 2. Rudnik ldrija 588, 3. GG - Upra·
va Postojna 577 ltd.
Kegljanje: 1. Petrol Koper 479 kegljev, 2. KOVINOPLASTIKA 477
3. :lel. postaja Postojna 473 itd.
Balinanje: 1. PTT Koper, 2. Transavto Postojna, 3. BREST Cerknica.
Sah: 1. Kolektor Idrija 23,5 tock, 2. Tomos Koper 23,5 3. Salonit
Anhovo 18, 4. BREST 17 itd.
Namizni tenis: 1. Rudnik ldrija, 2. Tomas Koper, 3. Kraski zidar
Sezana . . . 5. BREST.
Odbojka: 1. Salonit Anhovo, 2. Iskra Sezana, 3. Prosvetni delavci
Postojna, ... 7. BREST.
Mali nogomet: 1. Lesonit Ilirska Bistrica, 2. Luka Koper, 3. Tovarna
pol. strojev Batuje, ... 7. BREST.
Ko~arka: 1. Lesonit Ilirska Bistrica, 2. Mehanotehnika lzola 3. Salenit Anhovo, . .. 8. KOVINOPLASTIKA.
'
Skupni vrstni. red: 1. Koper 528 tock, 2. Idrija 438, 3. Postojna 416,
4.Cerkmca 386, 5. Nova Gorica 385, 6. Ilirska Bistrica 372
'
7. Se:Zana 354, 8. Ajdovscina 352, 9. Tolmin 238 tack.
:le rezultati sami kazejo, da so k lepi skupni uvrstitvi najvec
prispevali odlicni strelci, kegljaci, balinarji in sahisti, se pravi ekipe
ki redno vadijo in pogosteje nastopajo. Na hitro skrpane in oslab:
ljene ekipe odbojkarjev, nogometasev in kosarkarjev pa se v hudi
konkurenci med nekaterimi ligaskimi mostvi niso mogle vidneje
uveljavitL
:le zato, pa tudi zaradi le pega skupnega uspeha na5ih delavskih
sportnih -ekip bi veljalo tudi v ce rkniSki obcini organizirati vsakoletne delavske ~portne igre, kot jib imajo drugod. Nedvomno bi to
prispevalo k mnoZicnosti, k organizirani rekreaciji, · pa tudi kvaliteti sportne dejavnosti.
B. Levee

OBCINA PO NOVEM
(Nadaljevan)e s 7. stranl )

ORGANIZACIJA OBCINSKE
SKUPSCINE
V organizaciji obcinske skupscine
izhodisca predvldevajo, da bi imeli
le dva zbora, in sicer zbor krajevnih skupnosti in enotni zbor zdruzenega dela. Razlogi za to so oblikovanje krajevnih in vaskih skup·
nosti s s irokimi pooblastili pri obvladovanju splosnih nalog, samoupravnih mehanizmov in samoupravnih interesnih skupnosti za pGSa·
mezna podrocja komunalnih dejavnostl in druzbenih sluzb. Zaradi teh
mocnih samoupravnih mehanil:ITlov
krajevnih skupnosti in samoupravnili interesnih s kupnosti GStaja obcinskim zborom predvsem progra·
miranje, usmerj·.tnje, spremljanje in
kontrola splo5ne obcinske politike.

izbrale predvsem iz vrst priza·
devnih in aktivnih sportnih de·
lavcev. Taka izbrani delegati bodo kos delovnim in organizacij·
skim nalogam, ki .bodo p r ed .novo u stanovrjeno temeljno telesnokulturno -skupnostjo. Delegati
iz krajevnih skupnosti naj bi se
takoj .po izvolit vi ·S estali in ana·
lizirali program srednjerocnega
razvoja, ker bodo le ta·k o sez,na·
n jeni -s programom razvoja telesne kul ture.
F. Kranjc

- eetrta FILMI V

Na leto~njih delavskih sportnih igrah primorskih in notranjskih
obcin, ki so bile 9. septembra v Ilirski Bistrici, so prvic v vecjem
stevilu nastopile tudi delavske sportne ekipe iz cerkniSke obcine.
OdloCitev obcinskega sindikalnega sveta, da nastopijo ekipe v vseh
panogah, razen v rokometu, se je obrestovala: med predstavniki
devetih obcin, v katerih je sport nedvpmno bolj razvit, so nasi
sportniki zasedli odlicno cetrto mesto.
Ekipo cerkniske obcine so sestavljala predvsem B restova mostva,
le v kegljanju in kosarki jo je predstavljala Kovinoplastika iz Loza.

lo in spremljala druzbeni proces od
otroskega varstva, osnovnosolskega,
poklicnega, srednjesolskega in izo·
brazevanja odraslih.. stipendiranja,
do zaposl itve.
Podobno velja tudi za stanovanjsko komunalno skupnost, ki naj bi
jo z druzbenim dogovorom oblikovale stanovanjska interesna skupnost, cestna interesna skupnost,
krajevne skupnosti in skupscina obcine. Ta naj bi koordinirala in obvladovala vse s tanovanjske in komunalne dejavnosti, ki sodijo v pristojnost obcine.

Iniciativni odbor 2a ustanovitev teme.ljne telesnokulturne
·Skupnosti je na svoji seji 21. septembra med drugim sp.rejel naslednji sklep:
NO'Voustanovljena temeljna telesnokulturna slrupnost naj bi
imela 35 delegatO'V. Delegate bi
sestavljali:
- gospodarstvo
12
- krajevne skupnosti
7
- m ladinske organizacije
7
- -s portna druMva
4
- solska ~port. ·dru~tva
4
- dru~b. IPOlit. organiz. .
. ~
Po krajevnih s.k:upnos•L1h ·~1 bl·
lo stevilo delegatov naslednje:
- :krajevna -s kup. Cerk_nica
9
- ·kraj.evna sku•p . Stan trg
7
- J.uajevna skup. Rakek
5
- krajevna .skup. Nova vas
5
- krajvena sk.up. Grahov?
3
- krajevna sirup. Begun)e
3
- k.rajevna skup. CajnarJe
2
- neopredeljeni
1

K.ljuc je bil izbran na osnovi
stevila :prebivalcev in delovnih
kolektivov (od 500 :z:.aposlenih en delegat).
Po raz,pisu, ki je bil v javnosti,
je IPOtrebno najkasneje do 5. oktobra poslati iniciativnernu odboru seznam delegatov. Naloga
iniciativnega odbora je, da takoj pri:pravi vse :potrebno za
ustanovno temeljno telesnokulturno -skUJpscino.
Skupscina naj bi bila 20. oktobra. Gospodarske in druge organi.zacije naj bi svoje delegate

Pomembno pravico, dolznost in
odgovornost prevzemajo delovni
ljudje v obcini s tern, da utrjujejo
samoupravne socialisticne odnGSe
in sistem z oblikami druzbenega do·
govarjanja in samoupravnega sporazumevanja, dolocajo skupno politiko
gospodarskega in druzbenega razvoja ter spremljajo, usmerjajo in
usklajujejo vso politiko v obcini,
usmerjajo in zavezujejo samoupravne nosilce za oblikovanje razvojnih
programov in druzbenih planov,
spremljajo izvajanje planov, dajejo
priporocila in po potrebi samoupravno ukrepajo ter dolocajo splosno
smer politike organizacije, prostor·
skega urejanja In varstva clovekove·
ga okolja s prostorskimi plani.
To so le nekatere bistvene zna·
cilnosti izhodisc samoupravne organiziranosti v obcini, ki so prllagojena duhu ustavnih sprememb in ki
jih omenjamo zato, ker so specificna za naso obcino. Nedvomno bo
javna razprava o osnutkih obeh
ustav in o izhodiscih samoupravne
organiziranosti v obcini resila nekatera vprasanja, ki so se nedorecena,
tako da bodo statuti krajevnih
s kupnosti, obcine in samoupravnih
interesnih skupnosti omogocili, da
pridejo do izraza neposredni interesi vseh delovnih !judi, posebno se
delavskega razreda.
T. Urbas

OI<TOBRU
Cenjene obiskovalce obve~ca·
mo, da bodo od 1. oktobra dalje
vecerne kino predstave ob 19.30.
1. oktobra ob 19.30 - francoski
film SKUPNA POSTELJA IN
MIZA; drama. V glavni vlogi
Barbara Lagge.
4. oktobra ob 19.30 - ·francGSki
film SUM NA SRCU; drama.
V gl-avni vlogi Lea Massari.
6. oktobra ob 19.30 in 7. oktobra
ob 16.00- italljanski film RATTLER KID; western. V glavni
vlogi Ricard Wyler.
7. oktobra ob 19.30 - svedski
film DNEVNIK POLDEVICE;
eroticni film. V glavni vlogi
Solveig Andersson.
8. oktobra ob 19.30 - ameri~ki
film MESTO NASILJA; krimi·
nalka. V glavni vlogi Charles
Bronson.
11. oktobra ob 19.30 - francoski
film RAZPOROKA; drama. V
glavni vlogi Stephane Audran.
13. oktobra ob 19.30 in 14. oktobra ob 16.00 - ameriski film
PLAMEN IN PUSCICA; pusto·
Iovski film. V glavni vlogi Burt
Lancaster.
14. oktobra ob 19.30 - ameriSki
film VARUJ SE PRIJATELJEV;
kriminalka. V glavni vlogi Char·
les Bronson.
15. oktobra ob 19.30 - amenski
film KAVBOJI; western. V
glavni vlogi John Wayne.
18. oktobra ob 19.30 - italljan·
ski film POLICIJSKI KOMI·
SAR PEPE; kriimnalka. V glav·
ni vlogi Ugo Tognazzi.
20. oktobra ob 19.30 in 21. okto·
bra ob 16.00 - ameri~ki film
MALI VELIKI MO:l; western.
V glavni vlogi Dustin Hoffman.
21. oktobra ob 19.30 - ameriski
film TEROR IN STRAST, kriminalka. V glavni vlogi James
Caen.
22. oktobra ob 19.30 - ameriski
film KOCKAR IN POCESTNI·
CA; western. V glavni vlogi
Warren Beatty.
25. oktobra ob 17.00 in 19.30
ameriSki film NEPOZABNI KO·
MIKI; igrata Stan in Olio.
27. oktobra ob 19.30 - ameriski
film PET LAHKIH KOMADOV.
Drama. V glavni vlogi Jack Nicholson.
28. oktobra ob 16.00 in 19.30 ameriski film PLAMEN NAD
SMIRNO; pustolovski film. V
?:lavnih vlogah Tony Curtis in
Charles Bronson.
29. oktobra ob 19.30 - ameriski
film Z GLAVO SKOZI ZID;
drama. V glavni vlogi Elliott
Gould.

Po uspelih sestih komornih koncertih je v zelSki cerkvi gostoval
tudi Slovenski oktet

Drobne s partizanskega sreca nja
Pripravljalni odbor, si sta ga
vodila Nace Voljc-Fric kot predsednik in sekretar Vinko Sumarada- Rados (znani pesnik revolucije), se je v dobrsni meri po·
sluzil izkusenj lanske velikc
§portne manifestacije, III. lesariade.

-0Prijetna in prakt icna novost
tak.Snih srecanj so bile kerami.Cne skodelice in Iesene Zlice. Po
tradicionalnem dobrem golazu,
ki so ga skuhali k uharji enote
Jugoslovanske ljudske armade z
Velikih Blok, so udelezenci v
spomin odnesli skodelice domov.
Dva a'ktivista iz Vrhnike pri Ljubljani -pa sta se tri dni po slavju
nalasc ~asila na stabu in p r o·
sila za dve novi skodelici, ·ker
sta jima med plesom izginili z
mize .. .

-0Ce moramo tokrat pohvaliti
gostince, k i so se dobra pripravili, pa je treba krcniti avtobusno podjetje SAP, ki se n i spomn ilo na prevoz z Rakeka, tako da
je moralo nekaj sto gos tov kar
p es v Cerknico. Tudi Pe trolo~a
bencinska cr.palka na Rakeku Je
poslO'Vala po obicajnem urniku,
niti minute dlje ...

VELIKA GASILSKA VAJA
23. septembra je bila v Tovarni
pohistva Cerknica gasilska vaja,
na kateri so sodelovali tudi gasilci okoliskih drustev. Ob tej
prilomosti je okoli 60 gasilcev s
sestimi gasilskimi crpalkami gasilo nami~ljeni pozar v furnirnici
in klejarni TP Cerknica.
Vaja, ki so jo organizirali gasilci TP Cerknica v pocastitev pozarnovarnostnega tedna, je lepo
u spela.
Ugotovil-i smo, da v primeru pozara na pomoc okoliskih drustev
lahko resno racu namo. V zadnjih
letih so si namrec kupili novo,
sodobno gasilsko opremo, moeno pa so se povecale tudi njihove strokovne sposobnosti. Med
' aio smo prakticno preizkusili
!udi koordinacijo poveljevanja
rer okoliSke gasilce natancneje
seznanili s pozarnimi napravami
i11 drugimi okoliScinami, ki lahko
ntl.locilno vplivajo na nastanek
ir. gasenje pozara v Tovarni pohi~.tva in na Iverlci.
V. :lnidadic

V nemajhni zadregi je bil kapelnik zdruzene godbe na piha!a
iz CerJmice in Loske doline Ivan
Lavric. Polovice godbenikov iz
Loske doline preprosto n i bilo .
Kljub temu je prizadevni dirigent pozel spontan in n avdusen
ap!avz na odprti sceni pa dobra
zaigranem Ucakarjevem koktelu
»Po gorah in dolinah« ...

-0Zadnje .dni pred slavjem se je
Cerknica spet mrzlicno cedila,
precej -skrbi pa so imeli tisti,
ki so morali zaradi turisticnih
kreditov pri.praviti turisticne
sobe (enk.rat na leto po »dalma·
tins.ko« pa ze ni prehudo) ...

-0Zenica iz Loske doline je ga·
njeno jokala; mahoma se je tega
zave.dla in ·poskusala skriti sol·
ze. Ko pa je videla solze v marsikaterem ocesu, jim je pus tila
prosto pot .. .

NASI UPOKOJENCI
15. septembra letos je odsel v
zasluieni pokoj delavec Tovarne
pohi~tva Martinjak Joze FUNDA.
V tovarni je bil zaposlen od le·
ta 1953. Opravljal je razlicna dela v strojni obdelavi, nazadnje
pa je bil delavec pri tracni zagl
v krojilnici.
:lelimo mu se veliko srecnih in
zdravih let!
Delovna skupnost
TP Martinjak
Brestov obzornik, glasilo kolekttva Brest Cerknlca. Odgovor·
nl urednik Bozo LEVEC. Urcja
urednJ~kl odbor: Tone KEBE,
Bolo LEVEC, Tone LOVKO.
Franc MLAKAR, Stanka MEKIN·
DA, Danilo MLINAR, Ivan NAJ·
GE R, Alojz OTONICAR, Janez
PRAPROTNIK. Miha SEPEC,
Ivan SKRABEC in Zdravko ZA·
BUKOVEC. Tiska :lelezniska tis·
kama v Ljubljani.

