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Kako smo gospodarili v letu 1973 
Proizvodnja v letu 1973 je h ila 

za 4 Ofo viSja od proizvodnje iz 
leta 1972. Stevilo zaposlenih je 
ostalo nespremenjeno. Nestahil
ne so bile nahavne cene. Prodaja 
delno zaostaja za stopnjo rasti 
proizvodnje kljuh vecjemu plas
maju na domaci trg. Zaloge so v 
porastu. Glohalno je lastna cena 
viSja za 6 0/o, medtem ko je stop
nja akumulativnosti niZja za 15 
odstotkov. Osehni dobodki na za
poslenega so presegli 1910 dinar
jev. 

Prav gotovo vsako leto potr
pezljivo pricakujemo zakljucni 
racun, ko dokoncno pregledamo 
dosezene rezultate v preteklem 
ohdobju. Tokrat dejanslro pre
gledamo vse kategorije gospodar
jenja in ocenjujemo uspesnost 
poslovanja skozi proizvodno-pro
dajne in financne pokazatelje. 
Koncni ucinek gospodarjenja po
djetja kot celote se ka:Ze v viSini 
dobodka in dela dohodka za raz
sirjeno reprodukcijo. Da bi pri
kazali rezultate gospodarjenja v 
letu 1973, homo opisaH osnovne 
kategorije reprodukc.ije, ki odra
zajo rezultate poslovanja. 

V letu 1973 smo dosegli ohseg 
proizvodnje v viSini 290.806 tisoc 
dinarjev. Dosezeni ohseg proiz
vodnje v letu 1973 je za 4 °/o visji 
od dosezenega ohsega proizvod
nje iz leta 1972. Primerjalno na 
planske pokazatelje za Ieto 1973 
znasa dosezen i obseg proizvodnje 
91 °/o, kar je nekoliko pod priea
kovanji. Najveeji izpad primer
jalno na plan je v TP Martinjak 

(zaradi izpada predvidene proiz
vodnje tapetnistva) in v r azrezu 
iprena. Prav gotovo je bil plan 
kljuh optimisticnim predvideva
njem dokaj solidno ocenjen glede 
na proizvodne zmogljivosti posa
meznih tovarn. 

Tudi v letu 1973 se je struktur
no vecal delez finalne proizvod
nje, saj znasa delez finalne pro
izvodnje 85,4 Ofo, v Ietu 1972 pa le 
84,2 °/o. Dejanslro je tak porast 
finalne pro.izvodnje pozitiven, 
vendar je, glede na trine oscila
cije, nujno potrebno povecanje 
tudi primarne proizvodnje kot 
faktorja stabilizacije in uravna
ve trlnih oscilacij na nivoju de
lovne organizacije. 

Prav gotovo je, da je redukci
ja elektricne energije nekoliko 
vpl~vala na doseganje ohsega pro
izvodnje. Tudi pomanjkanje skla
diSenega prostora v finalnih to
varnah :in zastajanje prodaje je 
negativno vplivalo na doseganje 
obsega proizvodnje. 

Da hi dosegli obseg pr oizvod
nje, smo v letu 1973 potrebovali 
enako stevilo zaposlenih kot v 
letu 1972, iz cesar lahko sklepa
mo, da je narascala produktiv
nost dela v letu 1973. To ugotovi
tev potrjuje tudi dejstvo, da so 
prodajne cene zamrznjene ter je 
primerlj ivost med podatki real
na. 

Podrocje nahave lahko ocenju
jemo kot zelo nestahilno pred
vsem s staliSca trenda gihanja 
cen, kar pa je vplivalo tudi na 
dohavne roke. Ceprav smo z do-

havitelji sklepali letne pogodhe, 
se je z monetarnimi spremem
barni na evropskem denarnem tr
gu in z drsecim tecajem dinarja 
polozaj med letom spremenil. K 
povecevanju cen je bistveno pri
spevala ener.getska kriza zlasti za 
materiale, ki kot surovino upo
rahljajo nafto. Cene nekaterih re
promaterialov so v letu 1973, ce 
jib primerjamo z onimi iz leta 
1972, porasle tud:i do 800fo (em
bala:Za, furnir), medtem ko so 
cene surovin narasle do 30 0/o. 
Take oscilacije cen so narekova
le vecjo anga:Ziranost nahave za 
iskanje najugodnejsih dobavite
ljev in selekcij.o dobav. Tudi v 
letu 1973 je bila problematicna 
nabava kvalitetnega suhega hu
kovega zaganega lesa za potrebe 
masivne proizvodnje, kar je po
sledica izredne lronjunkture na 
zunanjem trgu in s tern vecjega 
izvoza domacih proizvajalcev to
vrstnih -surovin. 

Planirani ohseg celoletne pro
daje v letu 1973 smo realrizirali 
z indeksom 88, medtem ko je pm
daja v letu 1973 primerjalno na 
enako ohdohje lanskega leta do
sezeno z indeksom 103. 

Glavna znacilnost prodaje v le
tu 1973 je izredna oscilacija trz
nih pogojev po dolocenih ohdoh
jih. Ta _ugotovitev velja za do
mace in zunanje triisce, ki zaradi 
valutnih sprememh, uvedhe drse
Cih tecajev posameznih valut, re
valvacije dinarja itd. ni pokazalo 
zalronitosti iz preteklih let. Poleg 
tega se je v letu 1973 bila znacil-

na hitka za surovine na celotnem 
svetovnem trgu, tako da so iz
delki pohistva postavljeni v dru
gi plan.' 

Istocasno pa se je proizvodnja 
pohistva v p reteklih letih vse holj 
razvijala, tako da je konku
renca zlasti na podrocju furnira
nega in kuhinjskega pohistva 
vedno vecja. 

Upostevajoc U§Odno stopnjo 
konjunkture pohistva leta 1972 
je hil plan prodaje finalnih izdel
kov na domacem trgu za I. 1973 
postavljen dokaj visoko in amhi
ciozno. Prodaja naj bi se primer
jalno z letom 1972 povecala za 
SO milijonov oziroma za 37 Ofo! 
Ustrezno planu naj hi se kadrov
sko in organizacijsko okrepilo 
delovanje na domacem trgu, kar 
hi doseglo predvidene rezultate 
oh ustreznem asortimentu, na
menjenem za to tdiSce! 

Ugotovimo lahko, da smo uspe
li okrepiti prodajno sluzho, pro
dreti na se neohdelana trzisca 
in zagotoviti enega od najholjsih 
servisov (hitr.ost in tocnost do
stave hlaga, resevanje reklama
cij itd.) na podrocju prodaje po
histva v drlavi. Vse to pa ob so
lidnem proizvodnem programu 
ni zadoscalo, da bi doseglri za
stavljene cilje, ker je zaradi u-

krepov ekonomske politike v za
cetku leta 1973 p riSlo do stagna
cije v prodaji pohistva. Poleg 
splosne stagnacije v prodaji po
histva smo obcutili tudi veliko 
motenj pvi prodaji zaradi proce
sov zdruzevanja industrijskih in 
trgovskih delovnih or ganizacij v 
mocne in deloma bolj zaprte si
steme. Pozitivne integracijskc 
kretnje, kratkorocno gledano, so 
vplivale na manjsi plasma nase
ga hlaga. 

Kljub navedenim tezkocam 
nam je uspelo v letu 1973 pro
dati za 39,8 milijonov dinarjev 
pohiStva vee kot v letu 1972, ozi
roma je prodaja na domacem 
trgu porasla za 29 ~to. Plan je hil 
dosezen z 94,5 °/o, kar je glede na 
razmeroma neugodno prodajno 
-sezono zadovoljivo. 

Dosezeni izvoz v letu 1973, je, 
ce ga primerjamo z letnim pia
nom, izveden z indeksom 87, ozi
roma v visini 4.618.845 dolarjev. 

Delez primarnih izdelkov v 
skupnem izvozu znasa 16,5 0/o, 
kar je bistveno nad delezem iz 
leta 1972. 

Nadaljevanje na 2. strani 

Pa vendar so v srcu tople zelje! 
V e:s, mama, rad bi ti napisal pismo, 
poslal bi rad vsaj kak pozdrav. 
te dolgo je, odkar vee skupaj nismo, 
da bi le to lahko ti rekel, da sem zdrav. 

Kjer koli si, povsod sem jaz s teboj, 
povsod je s tabo moj pozdrav, 
in kjer sem jaz, si tudi ti z menoj, 
zato ne misli, da sem sam ostal. 

Morda nikoli vee ne bova zrla si v obraz, 
vendar nikdar ne born pozabil nate. 
A ielel bi, da ne utihne prej mi glas, 
dokler ne poreeem: Glej, ta svet je tudi zate! 

(Karel Destovnik-Kajuh) 

Del pesmi Karla Destovnika-Ka
juha, ki jo je posvetil materi, ni 

. izbran slueajno, saj se .prav le
tos spominJamo 30-letmce nje
gove smrti. 

Tezko bi naJli slovenskemu 
slovstvu pesnika, ki bi znal s to
liko toplin.e spregovoriti o ma
teri. Ob strani bi pesniku Ka
juhu stal le pisatelj Cankar. 

Brez besed smo ob pesniku, 
saj on govori namesto nas. Nje
gove besede so namenjene vsem 
vam: materam, ienam, sestram 
in hceram ob vasem prazniku. 

Iskreno voscilo ob 8. marcu 
velja vsaki ienski; delavki ob 
stroju, ki l'i doloca zivljenjski 
tempo, inte ektualki ob znanstve
ni razpravi, kjer bo morda s svo
jo iensko pronicljivostjo na.Sla 
pot iz zapletenih problemov so-

dobnega easa, kmeeki zeni ob 
vsakodnevnem boju s trdo zem
ljo, ki za vsak pridelek zahteva 
s~oteren trud, pa tudi gospodinji, 
kt dela brez urnika, tovarniske 
sirene in priganjanja iivine, a 
njen delavnik se nikoli ne zacne 
in nikoli ne konca. 

Ob vasem prazniku bi vam ra
di povedali, da vas imamo radi; 
le nam moskim gredo take bese
de tako teiko od ust. Postali bi 
radi majhni otroci, ki ne poznajo 
zadrege odraslih, ker se niso ob
remenjeni z razlienimi vsakdanji
mi skrbmi, zato so njihova vo
scila tako prisrcno iskrena. 

Nekaj skromnih besed naj na
domesti rdec nagelj, nagelj, ki 
ga moramo negovati, da ne bo ni
koli avenel. 

.. " . .... .. -- --- _. 



Nova uslava 
21. februarja 1974 je zbor na

rodov zvezne skupscine sprejel 
novo ustavo SFRJ. 

Nova jugoslovanska ustava je 
mejnik in v marsicem tudi aster, 
a preudaren zasuk v prid vsem 
ki five od dela, ki veda in cutijo: 
da je nakopravno so?sitje narodov 
edina pravo jamstvo spro~cenega 
zivljenja vsakega naroda. 

Bolj zaokrozeno in temeljiteje 
kat kdaj doslej je v ustavi opre
deljena pot do tega, da bo delavec 
. v resnici odlocilno posegel v skle-
panje <> lastnem d elu in delov
nih razmerah ter uspehih svojega 
dela. Pri tern ne bo sam, ampak 
bo zdruzen z delovnimi tovarisi 
v zdruZenem delu. Odlocal pa ne 
bole na svojem delovnem mestu, 
marvec povsod tam, kjer krozi
jo, se oplajajo sadovi njegovega 
sedanjega in minulega dela. To 
pomeni poglabljanje socialistic
nih proizvodnih in vseh drugih 

druzbenih odnosov. Oblikovanje 
in utrjevanje teh odnosov bo se 
bolj .kot doslej potekalo samo
upravno, z neposrednim odloca
njem in predvsem z vplivanjem 
na pota druibenega kapitala v 
vseh smereh, na vseh ravneh. 

To je ustava zdruienega dela, 
ki zanika vsakrsno posrednis tvo 
med delavcem, njegovim presez
nim delom in minulim delom. 
Tako je ustava tudi obracun s t e
znjami in krogi, ki bi radi ohra
nili locenost delavca od rezulta
tov dela. Ravno v tern pa je zgo
dovinski prelomni pomen nove 
ustave. Takih ustavnih dolocil 
namrec v vsej zgodovini se nikjer 
ni bilo zapisanih. Iz taksnega po-
1ozaja delavskega razreda in de
lvvnih ljudi raste tudi v ustavi za
ni!.ana oblast, oblast, ki je samo
up1·avljanje kot specificna oblika 
diktature proletariata. 

Pred volitvami 
PREDVOLILNA AKTIVNOST JE 
RAZGIBALA NA~O JAVNOST. 
TEMELJ - NOVA USTAVNA 
UREDITEV. SOCIALISTICNA 
ZVEZA IN ZVEZA SINDIKATOV 
IMATA KOT NOSILCA VOLI
TEV IZREDNO ODGOVORNO 
NALOGO. VEC KOT TISOC sTI
RISTO EVIDENTIRANIH 

Priprave na volitve v skupscine 
druibeno-politicnih skupnosti so 
v polnem teku. Ko je minila faza 
evidentiranja moznih kandidatov, 
so se zacele razprave v okviru 
predkandidacijskih konferenc v 
krajevnih skupnostih in temelj
nih organizacijah zdruzenega dela 
Le-te ocenjujejo primernost evi
dent:iranih kandidatov glede na 
postavljena merila in kriterije 
za kandidate. 

Razprava o statutu obl:!ine 
Vzporedno tecejo tudi razprave 

o statutu obcine in o nacinu sa
moupravne organiziranosti kra
jevnih skupnosti. Pripombe so 
tehtne in zadevajo p redvsem ne
katera bistvena odprta vpra
sanja: funkcija izvrsnega sveta 
obcine, odnos skupscine obcine 

krajevna skupnost - samo
upravne interesne skupnosti. Oce
niti je treba, da potekajo razpra
ve na precejsni kvalitetni ravni, 
zal p o so, to je nas star problem, 
premalo obiskane. SlabS.i obisk 
belezimo v centrih. 
Kadidacijska konferenca: pr ema
lo zensk, kmetov in mladine 

Obcinska kandidacijska konfe
renca je ocenila, da s tr uktura 
evident iranih odraza strukturo 
prebivalcev v obcini, vendar je 
ponekod evidentiranih premalo 
zensk, mladine, pa tudi kmetov. 
Enako oceno je dala tudi za enot
no listo moznih kandidatov so
oialisticne zveze v druzbenopoli
ticni zbor s pristavkom, da je 
premalo moznih kandidatov iz 
yrst .delavcev- neposrednih pro
lZVaJalcev. V druibeno-politicni 
zbor skupscine obcine je bilo evi
dentiranih 47 moznih kandidatov 
za 27 delegacijskih mest. 

Predkandidacijski sestanki 
prejete moine kandidature 

Ob liz_idu te ste~i.lke Brestovega 
obzormka so bllt skoraj vseh 
~~ZJ?, OZD, . KS predkandida
ClJS~l sestank1, ki so ob uposte
vanJu dokumenta Nacela in me
rila kadrovske politike za kandi
diranje, ocenili primernost evi
dentiranih moznih kandidatov. 
Temu. do~dk';l bo sledilo podpi
sovanJe pnvohtve v kandidaturo. 

Uradni kandidati 

Od 2. do 12. marca bodo zase
dale vse. temeljne kandidacijske 
konference, na katere bodo po
vab~jeni vsi. delovni ljudje - ob
caru. z vecmo glasov kandidaci
ske konference bomo dobiLi kan-

Koliko delegatov 

Ker statut obCine in statuti KS 
se niso sprejeti, smo ob priloz
nosti sklicov zbo rov vaskih skup
nos ti in zbor.ov delovnih skup
nosti v TOZD sprejeli takoimeno
vane statutarne sklepe, ki b odo 
postali po veljavi nov.ih statutov 
sestavni del statuta obcine in sta
tutov krajevnih skupnosti. Ti sta
tutarni sklepi dolocajo stevilo 
clanov delegacij za zbor krajev
nih skupnosti jn zbor zdruzenega 
deJa skupscine obCine. 

Kandidati za druZbeno politicm 
zbor 

ze omenjena enotna kandidat
na lista socialisticne zveze za 
druibeno-politicni zbor obcinske 
skupscine se prav tako obravnava 
na predlcandidacijskih sestankih 
in temeljnih kandidacij skih kon
ferencah. 

Dokoncno listo moznih kandi
datov za ta zbor bo sprejela ob
cinska kandidacijska konferenca 
na drugi seji, 15. marca 1974. 

Podobno analogijo zasledimo 
tudi v evidentiranju in kandidi
ranju · delegatov v r epubliSko 
skupscino in v zvezno skupscino. 

Volitve 

1. Delovni ljudje v TOZD in 
OZD bodo 'volihi delegacije v enot
ni zbor zdruZenega dela dne 
28. marca 1974. 

2. Delovni ljudje - obcani 
v krajevnih skupnostih bodo vo
lili v zbor KS ·dne 31. marca 1974 

3. Vsi delovni ljudje - obcani 
bodo volili delegate v druzbeno
politicni zbor 31. marca 1974. 

didate za clanstvo delegacij. Del jelovega programa 

N"vo ustavo dobivam o ob pra
vem casu, potc;:m ko je Titovo pi
sm o pokazalo socia1izmu in samo
upravlj anju nasprotne smeri in 
sprozilo dejavnost vseh napredno 
usmerjenih ljudskih sil v Jugo
slav-iji . Boj pa je zapleten, na
zadnjaki vseh vrst pisano gleda
jo Jugoslavijo, delavsko, samo
upravno, neuvrsceno. Ne nazad
nje se nam otepa nered, neucin
kovitost, neznanje, nesposobnost, 
s topicanje na . mestu. Ustava ni 
samodejen lek, ki bi cez iloc pre
goal te in podobne nadloge. Oroz
je je dana v roke delavskemu ra
zredu in z njim povezanim delov
nim ljudem. Za~o lahko povemo: 
kolikor bolj bo ustava postajala 
kri in meso nasega ZJivljenja, to
liko uCinkovitej sa, prodornejsa 
in bolj gospodarna drufba bomo. 

Zato gresta uresnicevanje usta
ve v zivljenje in oblikovanje so
cia1isticne demokracije prem iS
ljeno organizirane lin ucinkovite, 
produktivne pa. ustvarjalne dru:l
b e, z roko v roki. 

F. STRLE 

Sedema garnitura »Planica« 

BRESTOV OBZORNIK 

Zakaj je plan za leto 197 4 v zamudi1 
2:e v septembru 1973 smo zasta

vili tehnologijo za izdelavo nacr
ta po organizacijah zdruienega 
dela za leto 1974. Kljub dogovor
jenim rokom, ki bi omogocili 
sprejem letnega nacrta v januar
ju, je nacrt za 1eto 1974 se vedno 
v izdelavi. 

Rad bi obvestil clane kolekti
va, kako poteka izdelava nacrta, 
in jih seznan4 spogoji, ki so bili 
vzrok zamude. 

Proti koncu leta 1973 smo spre
jeli izhodiSca srednjerocnega na
crta razvoja in investioijskih vla
ganj za obdobje do leta 1978. 

Spremembe valut na svetov
nem trgu in pa razlicen trend gi
banja cen, zlasti po ener.getski 
krizi, so narekovali nadroben pre
gled zastavljenega proizvodnega 
asortimenta predvsem s s tal.isca 
vpliva nabavnih cen in prodajdh 
zmogljivosti. Treba je najt i tak 

program proizvodnje, ki bo ustre
zal potrosnikom, istocasno pa bo 
zagotavljal reprodukcijo podje
tja. 

Izdelava nacrta mora potekati 
po TOZD, kot je dogovorjeno v 
samoupravnem sporazumu, kar 
pomeni vecjo organiziranost po 
TOZD, da bi dosegali zastavljene 
p rodukcij ske cilje. 

Nimamo namena o menJatl 
trend cen surovin in materialov, 
vendar je poznavanje le-teh nuj
no potrebno, ce hocemo doloCiti 
izhodiscne cilje in razmerja po
slovanja med TOZD in zunanj.im 
partnerjem. 

Prav zaradi tega smo sleh erni 
izdelek po TOZD podvrgli na
drobni analizi, da bi pripravili 
take pog10je gospodarjenja v 
okviru razpolozljivih moznosti, ki 
bodo ustrezali zastavljenim ci
ljem. 

Analize ter preracunavanje in 
kalkuliranj e z vseh moZnih as
pektov zahtevajo vee casa in tru
da, tako da smo postavljeni rok 
Z<'. sprejem nacrt<>. prekoraCili. 
Kljub temu moramo poudariti, 
da ne poslujemo anarhijsko in 
b rez nacrta, ker nam je osnova 
za gospodar_ienje dana v detajli
zacijoi srednjerocnega programa. 

V sedanjem trenutku smo v za
kljucni fazi pri izdelavi n acrta, 
taka da bomo v marcu neposred
no na zborih kolektiva v javni 
razpravi doko ncno izoblikovali 
besedilo in planska sor azmerja 
za leta 1974. 

Nacrt pa nam mora postati po
leg instrumenta .gospodarjenja 
tudi cilj , za doseganj e katerega 
se morajo mobilizirati vsi raz
polozljivi potenciali. B . Misic 

Kako smo gospodarili v letu 1973 
Nadal jevanje s 1. strani 

Struktura izvoza po tdiscih v 
letu 1973 j e bila: 

v 0/o 
Plan Dosezeno 

- konvertibilno 
p odrocje 76,1 79,8 

- klirinsko 
podrocje 23,9 20,2 

Na .izpad izvoza nasproti pla
nu je med drugim vp J.ival tudi 
nerealizirani izvoz furniranega 
pohistva na vzhodna t rziSca. 

Neusklajenost placilnih bilanc 
na meddrfavnem nivoju pa je 
osnovni vzrok za nerealiziran pla
~irani obseg izvoza na ta podroc
Ja. To ugotovitev potrjuje dose
zeni !~_vo~ na podr~c~a Vzhodne 
NemCIJe m ZSSR, !<,1 Je bil v lan
skem letu krepko nad letosnjimi 
rezultati. 

Izvoz furniranega pohiStva na 
zahodna trZ.iSca je cenen in eko
nomsko neinteresanten, ker so 
prodajne cene krepko pod nas•imi 
cenami. Proctor furniranega po
histva po izpadu glasbenih oma
ric za ZDA je mozen predvsem 
na vzhodna podrocja, ki pred
stavljajo izredno potencialno 
trziSce za nadaljnji plasma po
hiStva. 

Za financne J;>Okazatelje lahko 
ugotovimo, ce Jih primerjamo z 
letom 1972, da zaostajajo, kar je 
glede na zamrznjene prodajne 
in povecane nabavne cene pred
vsem razumlj~vo. 

Obratna sredstva kot zelo po
membna kategorija za;gotovitve 
reprodukcije podjetja so bila za
gotovljena v potrebni viSini, 
kljub povecanju zalog gotovib 
izdelkov. Leto 1973 na podrocju 
obratnih sredstev karakterizira 
izboljsano likvidnost, kar se kaze 
skozi hitrejse obracanje kupcev 
in dobaviteljev. Taka so terjatve 
do kuocev kljub porastu obsega 
orodaie za 5 % pod nivojem iz 
leta 1972. 

V letu 1973 smo na podrocju 
investici i v osnovna sredstva vlo
zili mari i sred.c;tev, ker smo se 
odoovedali vecj.im vlaganjem za
radi zagotovitve sredstev za re
alizacijo srednjerocnega progra
ma. 

Dosezeni dohodek podj et ia, ki 
je merilo usoesnosti gospodarie
nja, ie za 3 ~/o nad dosezenim 
lioh()dkom v letu 1972. Osebni cto
hodki na zaposlene~a kaze_io v le
t u 1973 porast za 5 % .in zn~sa io 
v absolntnih stevilkah 1.912 di
narj~v. Prav gotovo je porast o
sebmh dobodkov tudi rezultat 
odpovedane p oslovne uspesnosti. 
Na tP.m oodrocju .ie potrebno s 
planskimi sorazmer.ii za lebo 1974 
zagotoviti h~trejsi trend rasti o-
sebnih dohodkov. · 

Stopnja ostanka dohodka je 
rezultat vseh dohodkov in stro
skov in znasa v letu 1973 5,4 Ofo, 

ce pr.imerjamo s celotnim dohod
kom. Akumulativnost podjetja 
je glede na preteklo obdobje pad
la, kar negativno vpliva na inve
sticijske sposobnosti podjetja. 

Prav gotovo so dosezeni rezul
tati odraz zunanjih in notranjih 
vplivov in pa celo presek aktiv
nosti podj etja v poslovnem pro
cesu za l~to 1973. Te aktivnosfi 
glede na vse pogoje gosp odar
jenja ne moremo negativno oce
njevati, nasprotno je na podroc
ju neproduktivnih stroskov · (re
klama in propaganda, dnevnlc~. 
potni stroski, ostali rezijski stro
ski) dosezena vrsta racionaliza
cij. Iz dosezenih rezultatov in po
gojev gospodarjenja v letu 1973 
bomo lahko z analiticnimi ugoto
vitvami omogocili pravilne po
slovne odlocitve v prid ugodnej
sim pokazateljem gospodarjenja. 

B. Misic 

Objava prostih 
delovnih mest v 
TLI Stari trg 

L vodja sluibe v~drievanja 
- strojnik, 

2. administracija. 

Pogoj za 1.: Kandidati za razpi
pisano delovno mesto morajo 
imeti najmanj izobrazbo mojst. 
ra z izpitom za strojnike in naj
manj dveletno prakso na enakero 
ali podobnem delovnem mestu. 

Pogoj za 2.: dveletna admini
strativna sola. 

Pismene prijave sprejema 
splosna sluzba TOZD TLI Stari 
trg v 15 dneh po objavi. 



BRESTOV OBZORNIK 

Novo v sedeznem 
pohiStvu·· 

Na splosno se ·industrijski proi
zvod uvaja na trgu dve leti, po
tern se prodaja pet let tako, da 
zadnji dve leti dobicek prodaje 
pade. v tern casu pa je treba pri
praviti nov izdelek, ki bo zarne
njal starega. Priprav'l le-tega je 
kornpleksna naloga in zahteva 
rnocan razvojni oddelek. Obli
kovanje sodobnega sedeznega po
hlstva je tezavna in zapletena na
loga. V tern pa je verjetno vzrok, 
da nirnarno nasega moderno in
dustrijsko ob1ikovanega pohiStva, 
ki bi nekaj vee pomenilo. 

Sedaj irnarno v TP Martinjak 
pripravljeni za proizvodnjo dvc 
varianti stola ROMEO, ki bo spo
minjal na stol Lyving, bo pa fun
kcionalnejsi. St·ol GREGOR bo 
£amenjal SARDAN, od katerega 
,e raz1ikuje tako, da ima taped
ran nasion in se nekaj manjsih 
spremernb. 

Garnitura je primerna za manjsa 
stanovanja. Kavc se enostavno 
spremeni v siroko posteljo. Na 
foteljih se ugodno sedi, so brez 
nepotrebno debelih rocnih naslo
nov. Garniture ROK smo zaen
krat izdelali samo kot vzorec. 

Nas razvoj pripravlja sedezno 
garniture URsKA z izvlecnirn ko
vinskirn lezajem in garnituro, 
kjer se bodo uporabile poliure
tanske rnase, ki se ze lahko proiz
vedejo pri nas. 

Oblazinjeno pohiStvo bomo mo
rali nuditi v razlicnem tapetni
skern blagu, s cirner bi bolje za
dostili razlicnirn ·okusom in po
trebam kupcev. 

Popolnoma je jasno, da mora
roo gledati naprej in irneti v pri
prav.i za proizvodnjo nekaj novih 
izdelkov, tudi pri nas postaja po
histvo moda, ki jo je treba hitro 
slediti, kajti pricakovati je se 
ostrejse tdne razmere. 

M. Gersak 
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Jedilnica >>Living extra« 

v pripravi irnamo se nekaj sto
lov, ki bi tudi lahko nasli pot do 
kupca. Izdelali smo ze nekaj se
rij jelovega programa, ki je se 
vedno novost in so velike mo
znosti prodaje na tujem in doma
cern trgu. Pokazalo se je, da na 
zahodni trg lahko prodremo sarno 
s plemenitejsirni vrstami lesa. 

Pri oblazinjenem pohiStvu ima
rno pripravljeno JULIJO, ki je po 
funkcionalnosti enaka MARTINI, 
tapecirana pa bo s kvalitetnej
sim blagom. 

Konstituiranje skupnega delavskega sveta 
Od Centra za oblikovanje Slo

venijales srno dobil•i dva modela 
KAMELEON in ROK. KAME
LEON smo ·s skupnirni prizade
vanji pripravili za proizvodnjo. 

Pred nekaj dnevi se je sestal na 
svoji prvi seji skupni delavski 
svet. Da bi lahko opravljal svoje 
delo, so delegati vseh temeljnih 
organizacij najprej izvolili izrned 
sebe predsednika in njegovega 

Gradnja na Broskem 
polju napreduje 

Verjetno ni med nami nikogar, 
ki ne bi z zanimanjem opazoval 
nove industr·ijske cone, ki je za
crtana pod vasico Podskrajnik, 
kjer ze tretji mesec opravljajo 
dela, ki so potrebna, da se zgra
di objekt - centralno skladiSce. 

Dela potekaj.o po predvidenern 
operativnem nacrtu izvajalca ze
rneljskih del gradbenega podje
tja GRADisCE Cerknica. Pripra
va gradisca in siroki izkop zem
ljisca, glede na dokaj ugo
dno vreme, ki ga imajo letos gra
ditelji, potekalo brez vecjih za
stojev. Terminsko so se za nekaj 
dni zavlekla le dela na izkopu 
tockovnih temeljev ter na posta
vitvi opazev in betoniranju teh 
terneljev. Vzroka za zakasnitev 
ne morerno opravicevati, saj je 
izvajalec del imel pravocasn.o na 
razpolago sredstva, s kate11imi bi 
lahko takoj nabavil ponujano rnu 
rebrasto armature za tockovne 
temelje. Z dogovorom s projek
tantom je bila opravljena korek
tura statike s profilnirni zelezi, 
ki jih je dobiti na triiscu. Tako 
se bodo zacela dela pri betonira-

Gradnja centralnega skladisca 

nju tockovnih temeljev ze pri
hodnje dni. 

Dovoz materiala za prvo fazo 
tampona, to je za prve tri ladje 
(prva faza postavitve objekta), je 
koncan. Nadaljujejo se dovozi 
materiala za naslednje tri ladje, 
tako da bo tampon za prv.i del 
pripravljen v predvidenem roku. 

V kolikor graditeljem ne bo 
ponagajalo vreme v prihodnjem 
mesecu, bomo v prvih dneh apri
la ze z zanimanjern opazovali, ka
ko bodo postavljali oziroma mon
t irali stebre, loke in krili objekt. 
Montazna dela bo opravilo pod
jetje SGP GORICA iz Nove Go-
rice. M. zunic 

namestnika. Za predsednika so 
izbrali Janeza Voljca, zaposlene
ga v pripravi dela v TOZD To
varna pohiStva z n. sol. o. Stari 
trg, njegov narnestnik pa bo 
Franc Mlakar, instruktor klejar
ne v TOZD Tovarna pohistva 
z n . soL o. Cerknica. 

Na prvi seji so bili clani-dele
gati seznanjeni z vlogo in pome
nom skupnega delavskega sveta. 
Le-ta je kot zbor delegacij vseh 
temeljnih organizacij BRESTA 
najviSji skupni organ delovne 
organizacije. Ker morajo temelj
ne organizacije neposredno od
locati o svojih najpomembnejsih 
zadevah, je skupni delavski svet 
dobil drugacen polozaj od dose
danjega centralnega delavskega 
sveta. Po novem gre za organ, 
ki bo moral skrbeti za usklaje
vanje samoupravnih in poslovnih 
razrnerij v delovni ·organizaciji na 
najv!isji ravni ter zagotavljati 
uresnicevanje nacel, dolocenih s 
samoupravnim spvrazumom o 
zdruzitvi v delovno organizacijo 
ter njenim statutom. Posamezne 
odlocitve bo skupni delavski svet 
sprejemal le v zadevah, ki mu 
jih temeljne organizacije izrec
no dajo v odlocanje, zaradi skup
nega pomena takih zadev. Temelj
ne organizacije se o tern dogoVI()
rijo s samoupravnimi sporazumi, 
splosnimi akti ali posamicnimi 
pooblastili. 

V skladu s takim polozajern 
oziroma vlogo je prmo do spre
membe tudi v nacinu o dlocanja. 
0 zadevah, ki so s•icer v pristoj
nosti temeljnih organizacij, a 
imajo zaradi svoje narave mocan 
poudarek skupnega zanimanja, 
odlocajo najprej temeljne onga
nizacije, skupni delavski svet pa 
ugotovi - potrdi (verificira) take 
odlocitve. Skupni delavski svet 
ob verifikaciji ne more spremi
njati ze opravljenih odloCitev te
meljnih organizacij oziroma nji
hovih organov, temvec samo ugo
tovi formalno-pravno pravilnost 
sklepov. Prav bo seveda, ce bo 
skupni delavski svet s svojimi 
pripombami in z zavzeto aktivno
stjo delegatov skusal doseci take 
resitve posameznih vprasanj, ki 
bodo pogodu ne le temeljni or
ganizaoiji, v kateri bodo sprejeti, 
temvec tudi delovni organizaciji 
in sirsi druzbeni skupnosti. 

V ostalih zadevah, ki so dane 
v pristojnost skupnemu delavske
mu svetu, pa gre za pravo odlo
canje. Vsaka delegacija lma svoj 
glas. Stalisca izoblikujejo sami 
clani (delegati) delegacije, ce pa 
je potrebno, po poprejsnjih sti
kih z delavci. Sklepi, to je odlo
citve skupnega delavskega sveta, 
se sprejemajo le s soglasjem 

vseh delegacij. To se pravi: skup: 
ni delaw;ki svet si bo moral te
meljito prizadevati, da bo nasel 
tako resitev posameznih vprasanj, 
ki bo kolikor toliko sprejernljiva 
prav za vsako izmed temeljnih 
organizacij. Tako resevanje za
dev bo vcasih prav naporno in 
verjetno tudi zamudno. Toda re
sitev, ki bo sprejeta po poprejsnjti 
temeljiti obravnavi dn »prijatelj
skem prepricevanju<<, bo g.otovo 
sprejernljiva v taki meri, da ne 
bo povzrocala kasnejsih tezav 

in nesp.orazumov v delovni or
ganizaciji. 

Zdaj bo moral skupni delavski 
svet irnenovati se svoje izvrsilne 
organe, seveda po dolocilih sa
moupravnega sporazurna o zdru
zitvi, kakor tudi clane poslovod
nega organa. Le-te bo lahko po
trdil oziroma imenoval sele po 
opravljenem razpisu in po ime
novanju direktorjev temeljnih or
ganizacij, 0 cemer pa bomo pisali 
v prihodnji stevilkii. 

Z. Zabukovec 

Zakljucena licitacua za oddajo gradbenih 
del pri izgradnU l ovarne ivernih plosc 

Za izgradnjo nove tovarne iver
nih plosc je bilo potrebno us
trezno predpisorn izvesti javno li
citacijo. 

Centralni delavski svet je za 
to arnenoval komisijo za razpis 
licitacije. Le-ta je pripravila vse 
potrebno za njeno izvedbo, ki 
mora biti skladno s predpisi, ki 
so na podrocju oddajanja lnve
sticijskih del precej strogi. Nalo
ga komisije pa ni bila samo izve
sti licitacijo, ampak na podlagi 
prispelih ponudb tudi predlagati 
samoupravnim organom najugod
nejsega ponudnika. 

Zaradi specificnosti dela je bil 
razpis za tehnolosko opremo lin 
gradbena dela locen. Medtem ko 
sprejemamo ponudbe za tehno
losko oprerno do 4. rnarca letos, 
je rok za oddajo ponudb gradbe
ne opreme potekel ze 4. februar
ja. 

Za razpisano licitacijo je bilo 
med slovensko gradbeno lindu
strijo mnogo zanimanja. Pri ln
vestitorju se je zglasilo 8 grad
benih podjetij, ki so zahtevala 
tehnicno dokumentacijo in po
drobnejse inform_acije o gradnji. 
Kljub takemu zanimanju pa so 
do roka prispele le tPi uradne po
nudbe. Prijavili so se: Gradbeno 
podjetje Tehnika iz Ljubljane, 
Splosno .gradbeno podjetje Go
rica iz Nove Gorice in Gradbeno 
industr.ijsko podjetje Gradis .iz 
Ljubljane. 

Kuverte s ponudbami so javno 
odprli 4. februarja letos. Komisi
ja je morala do 15. februarja pre
uciti vse tri ponudbe in predla
gati najugodnejsega ponudnika. 
Upostevati je morala tehnicno iz
vedbo objektov, njihovo funkcio
nalnost, arhitektonske posebno
sti, kot tudi ceno, pogoje kredi
tiranja ter rok, v katerem bodo 

deJa dokoncali. Delo komisije je 
bilo tezavno, saj so si ponudbe 
ob upostevanju vseh prednosti in 
pomanjkljivosti precej podobne. 
Poleg tega niso bile vse ponudbe 
dovolj podrobno specificirane in 
je bila zaradi tega presoja se tez
ja. Po mnenju komisije je bil 
najugodnejsi ponudnik SGP Go
rica, ki je ponudil svojo znano 
halo iz montainih elementov. Po
djetje Brest ze ima eno taka po
slopje v Tovarni lesnih izdelkov 
Stari trg, pa tudi novo centralno 
skladisce, ki je ze v gradnji, bo 
enake izvedbe. 

Centralni delavski svet je spre
jel predlog razpisne komisije in 
sklenil, da se SGP Gorica zaupa 
izgradnja nove tovarne ivernih 
plosc. · 

Z izbranirn izvajalcem se sedaj 
podrobneje dogovarjamo in smo 
pred dokoncnim podpisom po
godbe, ki naj bi bil v mesecu 
mar cu. 

Da bi z gradnjo pr!celi takoj po 
podpisu pvgdobe, je potrebno do 
tega casa pridobiti vsa soglasja 
raznih inspektoratov in ustanov. 

Zelimo si, da bi pri tern odpad
le birokratske poti in prepreke, 
hotenja in interesi posameznikov 
naj bi bili izkljuceni, upostevani 
pa naj bi bili druzbeni interesi. 
Ce te zelje ne bodo izpolnjene, 
lahko pricakujemo, da se bo do
k<mcanje gradbenih del iz leta 
1975, kot je predvideno, zavleklo 
v leto 1976, kar pa ni dopustno. 

Ob tej priloznosti naj omeni
mo, da so organi skupsCine obci
ne Cerknica pri resevanju raznih 
upravnih postopkov v zvezi z iz
gradnjo tovarne ivernih plosc 
azurni, seveda kadar je to v nji
hovi moci in niso odvisni od dru
gih organov, k:i j<i.h morajo tudi 
sami upostevati. A. Drobnic 

"'·.. - ---- - ·- ... . -.. 
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NaCrti za novo Zagalnico 
te zelo dolgo smo price potre

bam za gradnjo nove zage na 
TLI Stari trg. Od lanske jeseni 
pa so v teku tudi priprave za 
nove zagalnice. 

Kako dalec smo pravzaprav s 
temi pripravami? 

Dobra se pomnimo, da smo 
zaradi montaie novega polnojar
menika z veliko kapaciteto imeli 
tezave in jih se imamo. Kako naj 
zadostimo zmogljivostim stroja 
in ga docela izkoristimo? Nasli 
smo resitev, da bi mehanizirali 
samo transport za novi polnojar
menik .in nekaj del na hlodiScu. 
Delo bi s tern le nekoliko olaj
sali, precej pa bi zakomplicirali 
tehnologijo. Najvaznejse pa je 
to, da bi ta delna rekonstrukcija 
zelo veliko stala, pa bolj malo 
koristila. 

Zaradi tega smo se odlocili, da 
je ne :i.zvedemo, pac pa se pre
usmer.imo na pripravo gradnje 
nove zagalnice. 

Kako dolec smo s pripravami 
na gradnjo? 

Verno, da zaga ni samo zgrad
ba, to je za.galnica, kjer so na
mesceni stroji in transporterji, 
pac pa jo je treba obravnavati 
kot kompleks, ki ga sestavljajo 
skladiSce hlodovine, zagalnica, 
sortirnica za zagan les in skla
disce zaganega lesa. Ta kompeks 
je treba kot celoto tudi obrav
navati. Vse kljucne dele zagar
skega obrata je treba urediti in 
povezati v tehnolosko celoto, da 
bo mogoce mehanizirano mani
puliranje s hlodovino kakor tudi 
z zaganim lesom. 

Pripravljamo dokumentacijo za 
gradnjo centralnega mehanizira
nega skladisca (CMS), kjer bomo 
hlodovino lupili s pomocjo me
hanizacije, krojili, izmerili in sor
tirali. Delo, kjer hlodovino kro
jimo, izmerimo in sortiramo, je 
zanimivo tudi za nas. Zato ga 
basta GG in BREST skupno gra
dila. CMS vkljucno s skladiscem 
sortirane hlodovine bomo gradili 
skupno z GG, medtem ko bosta 
gradnji zagalnice in sortirnice 
Brestow. Priprave za gradnjo za
galnice in sortirnice so v teku. 
Izdelava investicijskega progra
ma je v zakljucni fazi, ravno ta
ka je v pripravi lokacijska doku
mentacija. 

Ker Laska dolina ni bila urba
nisticno urejena, je zdaj v javni 

Kuhinja »VEGA 60« 

razprav:i industrijska cona za La
sko dolino. v javni razpravi je 
predlog industrijske cone za Ko
vinoplastiko in za TLI Stari trg, 
kakor tudi lokacija na TLI teh
nolosko povezanega centralnega 
mehaniziranega skladiSca. 

Kot sem ze omenil, ni problem 
samo gradnja zagalnice, pac pa 
gradnja oziroma ureditev celot
nega kompleksa. Zato ne obrav-

navam same zagalnice, temvec 
ce!oten kompleks obrata zage, ki 
ga je potrebno istocasno resiti ali 
vsaj resevati. Vsekakor pa je isto
casno z izgradnjo nove zagalnice 
in sortirnice potrebno utrditi in 
urediti tudi vecji del skladisca 
zaganega lesa, za katero pa ve
ma, v kaksnem stanju je, oziro
ma v kaksnem stanju ga potre
bujemo za mehaniziran trans-
port. J. Majerle 

Satnoupravna 
dogajanja 

Dopusti v letu 1974 bodo od
merjeni po delno spremenjeni 
lestvici, ki so jo sprejeli v ena
kem besedilu delavski sveti vseh 
temeljnih organizacij. Ostali kri
teriji, ki jih poleg delovne dobe 
se upostevamo pri odmeri, so 
ostali nespremenjeni. 

Odlocitev je delala precej te
zav, ceprav gre za sprejem raz
meroma enostavne zadeve. En 
izmed vzrokov za to je tud!i v tern, 
ker nam zakon daje najniiji in 
najviSji mozni dopust, to je 18 
in 30 delovnih dni in moramo 
v ta razpon »Stlaciti« vse katego
nije delavcev od tistih najmlaj
sih do najstarejsih in pri tern 
upostevati se znanja in sposob
nosti, nal?ore ter pogoje dela. 
Vsaka res1tev skriva v sebi vecje 
ali manjse napake, ki joih celo ni 
moe odpraviti. Zato bomo v pri
hodnje morali ob takiih in podob
nih primerih malce zatajiti vsak 
sebe in prouoiti, ce je zadosceno 
nacelom, ki jib v posameznih 
zadevah dol.ocajo predpisi in 
zdrava pamet. 

In ka tera so taka naeela pri 
odmerjanju dopustov? 

- prvo: dopust ne sme biti 
manjsi o d 18 in ne vecji od 30 dni; 

- drugo: mlajsi delavci naj 
imajo manj dopusta kot starejsi; 

- tretje: delavai, ki opravlja
jo zahtevnejsa in tezja dela ter 
dela v neugodnejsih pogojih, naj 
imajo vee dopusta od delavcev, 
ki :opravljajo enostavnejsa in 
lazj a dela ter dela v ugodnih de
lovnih pogoj.ih. 

INTERGRACIJSKA POT BRE
STA je usmerjena v soobliko
vanje velike sestavljene organiza
cije SLOVENIJALES. Ceprav ko
misija, sestavljena iz delavcev do
sedanjega podjetja SLOVENIJA
LES in podjetja BREST, prav
kar dokoncuje svoj elaborat o 
vzrolcib:, pogoj~h in moznostih 
zdruzitve, lahko ze zapiSemo, da 
so razmere v gospodarstvu lesno
predelovalne industrije take, da 
zahtevajo organizirano povezo
vanje. Zlasti je pri tern pomem
bno povezovanje proizvodnje in 
trgovine. To seveda .na nacin, ki 
bo skladen z naceli. nove ustave 
in na n jej temeljecih predpisov. 
Dosedanje, stihijsko povezovanje 
je v ju!¥>slovanskem merilu pov
zrocilo zapiranje trga v nasprot
ju z ustavno dolocenim enotnim 
trgom in zastopanje ozkih loka-
1isticnih interesov, kakor tudi 
neusklajeno razvojno in proizvod
no usmerjanje prizadetih podje
tij. 

0 resevanju teh vprasanj , o ra
zlogih »Za« in »T'lr-oti« povezo-

BRESTOV OBZORNIK 

Transport zaganega lesa v TLI Marof 

vanju BREST A in o naeinu poslo
vanja v novih pogojih bomo po
globljeno razpravljali na zborih 
delavcev, na podlagi ze omenjene 
anal.ize, taka da si bo vsakdo lah
ko ustvaril sliko stanja in pri
hodnje poti za svojo odlocitev. 
Od!ocahl bomo na referendumu, 
ki ga bo verjetno prav v d.neh 
izida te stevilke obzornika razpi
sal delavski svet. 

STATUTI TEMEUNIH ORGA
NIZACIJ so tik pred sprejemom. 
Pri izdelavi osnutkov so temeljne 
organizacije tesno sodelovale, da 
bi s tern zagotovile prepotrebno 
skladnost, ker gre za akte, ki ure
jajo predvsem temeljne dolznosti 
in pravice ter izhodi~ca za samo
upravljanje. 

Glavna podlaga za izdelavo os
nutkov so bill sprejeti statutarni 
sklepi. Obogateni so seveda z vee 
nadrobnostmi. Posebej je dokaj 
natancno urejeno vpra~anje oblik 
in vloge samoupravnega delav
skega nadzora. 

Novi statuti temeljnih organi
zacij bodo sprejemani na zborih 
delavcev v pnr.ih dneh marca. Ko 
bodo sprejeti, bodo skupno s sa
moupravnim sporazumom o zdru
zitvi trdna podlaga za sprejem in 
uskladitev ostalih sporazumov 
in splosnili aktov. 

Taka bo te dni organizirano 
tolmacenje po delovnih skupinah. 
Sklicani bodo zbori delavcev po 
delih temeljnih organizacij. Sta
tut sprejemajo delavci na zborih 
z vecino vseh delavcev temeljne 
organizacije. Sprejem statuta pa 
verificira se delavski svet temelj
ne organizacije. 

Statut pricne veljati osmi dan 
po verifikacijJ. na delavskem ·Sve
tu. 

Pr·i sprejemanju statuta je 
prav, da se angazirajo tudi dru
zbeno politicne organizacije ter 
dajo svoje pripombe na osnutek 
statuta. J . K. - Z. Z. 

Sejmi in razstave v 1973 
V prizadevanjih, da bi prodajo 

nasega pohiStva razsirm in pove
cali, smo se zelo aktivno udeleze
vali vseh vecjih sejmov in raz
stav pohistva doma in v tujini. 

Znano je, da za udelezbo na 
reprezentancnih sejmih in raz
stav.ah ni odlocilna samo f inanc
na udelezba, temvee ion predvsem 
funkcionalno in kvalitetno pohi
stvo. Udelezeval~ smo se nasled
njih sejmov: 

London, Pariz, Brno, Leipzig, 
Dunaj, Gradec, Plovdiv, Budim· 
pesta, Moskva in Vadava v tu
jini ter zagrebSki spomladanski 
in jesenski velesejem, Salon po
histva v Ljubljani, Beograjski je
senski sejem in na veliko inter
nih in zunanj.ih razstavah po vsej 
J ugoslaviji. 

Rezultati teh naporov niso bi
li majhni, saj smo taka v tuj.ini 
kakor tudi doma utrdili ze ob
stojece poslovne stike, predvsem 
pa mocno razvm interes za nase 
izdelke. 

Ne glede na veLike tezave, ki 
so prisotne na trziScu predvsem 
zaradi ceo pohiStva, smo ravno 
na teh sejmih in razstavah raz
§irili in utrdili zaupanje v nase 
pohistvo, ki je povsod cenjeno 
kot zelo kva1itetoo in estetsko 
sprejemljivo za se tako razvaje
ne potrosnike. 

Razen navedenega z gotovostjo 
lahko trdimo, d.a smo vecino po
slov v zad.njih dveh letih skleni
li ravno na podlagi in po zaslugi 
dobro organiziranih razstav do
rna in v inozemstvu. Rezultati 
taksnili akcij pa niso samo en
kratni, temvec dokaj daljnosezni, 
tako da je v perspektivi upati 
na dokaj ugoden razv.oj poslov, 
v kolikor se trini polozaj norma
lizira. Ug.otavljamo namrec, da 
smo v konkurencnem boju do
slej imeli dokaj uspeha, da pa v 
zadnjem casu nastopajo tefave 
predvsem glede realnosti nasih 
cen. Vsekakor ta problem llli ne
resljav in mu bomo mora1i posve
titi mnogo vee pozornosti kot do
slej. Ne glede na trenutno stanje 
Jahko ugotovimo, da bomo tudi v 
bodoee izkoristili tovrstne oblike 
za popularizacijo nasega pohi
stva in prepvicani smo, da uspeh 
ne bo <izostal. 

Razen navedenega sodimo, da 
so dozoreli tudi vsi pogoji za 
vkljucevanje na tr2liSea taka ime
novanega tretjega sveta, to je na 
triisca. nerazvitih in manj razvi
Hh ddav. Tudi doslej smo imeli 
nekaj kupcev s tega obmoeja 
(Egipt, Libija, Gana, Dahomej), 
vendar ocenjujemo, da so moz
nosti mnogo vecje in si jih bomo 
prizadevali izrabiti. 

Vsekakor bomo tudi nadalje 
skrbeli za to, da bomo udelezeni 
na tistih sejmih in razstav·ah do
rna irn v tujini, kjer bomo .oceni

.li, da je koristno za na5o pro-
dajo. F. Turk 

Seminarji za 
clane saino
upravnih 
organov 

Za clane sam<:>upravnih orga
nov pripravlja kadrovska slui
ba skupaj z Delavsko univerzo 
Boris Kidr.ic dvodnevni seminar, 
ki naj bi bil 15. in 16. marca in 
bi trajal oba dneva po ves dan. 
Sem~narji bodo istocasno orga

nizirani v Cerknici, Martinjaku 
in Starem trgu. 

Tematika seminarja se nanasa 
predvsem na organizacijske in 
vsebinske spremembe, ki so jih 
prinesla ustavna dopolnila in so 
potrjene v nov·i ustavi. 

Ceravno je ozraeje polno teh 
novic in jili dnevno posredujejo 
casopisi, radio in teleVIizija, ob
ravnavali pa smo jih tudi ob 
sklepanju samoupravnega spo
razuma v delovno organizacijo, 
nam se marsikaj ni jasno. 

Sistematieen pregled naj bi 
dal sem~nar. V naertu predavanj 
so teme, ki bodo pritegnile vsa
kogar, posebno pa bodo kocistne 
clanom samoupravnih organov, 
ki jim je seminar tudi namenjen. 

F. TURSIC 
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BRESTOV OBZORNIK 

Kako dalef smo z 
Work faktorjem? 

Dosedanje delo pri uvajanju 
Work-faktorja v podjet ju (TPC) 
bi lahko razdelili na izobraieva
nje kadrov ter delo v proizvod
nji. Na tecajih je bilo precejsnjc 
stevilo clanov kolektiva. Tecaj i 
so bill organizirani za Work-fak- . 
tor ter vrednotenje dela in izva
jalceve ucinkovitosti. v skladu 
s programom so se izobraievali 
instruktorj.i, vodilni delavci po· 
slovnih enot, delavci iz priprav 
proizvodnje in drugi. 

Najpopolnejse znanje je vse
kakor pridobila skupina delovnih 
in strokovnih analitikov. Omenje
na skupina je poslusala predava
nja iz Work-faktorja Q.n iz vred
notenja dela. Tudi iz rezultatov, 
ki so jih dosegli na testiranju, 
lahko vidimo, da so bili priza
devnejsi kot ostali. Tudi instruk
torji so dobro opravili teoretski 
del znanja, medtem loo za ostale 
tega ne bi mogli reci. 

Analitiki so usposobljeni, da 
pricnejo konkretno delati na 
svojem podrocju dela. Zato jih 
bo potrebno cimprej tudi uradno 
organizacijsko vezati na novo po
drocje dela. 

Delo v proizvodnji poteka v 
globalu po programu. Zavod je 
obdelal oddelke furnirnice kle
jarne in razreza plosc, kar 'pred
stavlja I. fazo dela. V ostalih od
delkih se bo delo nadaljevalo v 
naslednjih mesecih. Pri delu se 
pojavljajo tudi tezave zaradi ob
jektivnih in subjektivnih vzro
kov. Zato je sodelovanje med iz
vajalcem in strokovnimi slufba
mi Bresta se kako potrebno. Ne
soglasja tako sproti odpravljajo. 
Da bo program uvajanja sistema 
pravocasno koncan, bo potreba 
v naslednjih dneh nekatere ak
t~v~os~-i na novo terminsko pre
Clzrratt. 

v kolikor bi razcistili vprasa
nje o sistemu nagrajevanja, b i 
lahko v prvih oddelkih TPC za
celi uvajati ze nove case. Sedaj 
pa bodo najprej studijsko obde
lani vsi oddellci. Nato bomo pre
sli na nov sistem v celi tovarni 
hkrati. Zavod je dzdelal analiza 
in predlagal nekaj m oinosti za 
sistem nagrajevanja. To gradivo 
bo predmet razprave v nasled
njih dneh, ko bo pripravljen na
crt poslovanja za leto 1974. 

D. Mazij 

5 

Dnevna soba nKatarina« 
Izmed kandidatov, ki so obi

skovali teeaje za vrednotenje de
la, so sestavili skupino za vred
notenje. Na nekajdnevnem ur je
nju so clani skupine u t r jevali 
teoreticno znanje ter vrednoto:ili 
posamezna delovna mesta. Na
men tega je bil kar najbolje 
uskladiti kriterije ocenjevanja. 
Vsekakor pa bo potrebno to ko
misijo razs,iriti tudi z delavci iz 
rezijskih sluzb, tako poslovnih 
enot kot SKS. Obstojeea komi
sija je po strukturi sposobna 
predvsem realno vrednotiti proiz
vodna delovna mesta. 

Problematika ob sklepanju prodajnih pogodb 

Doslej so bili v izobrazevanje 
vkljuceni delavoi dz vseh poslov
nih enot. Od sedaj dalje pa se 
delo prenasa predvsem na Tovar
no pohiStva v Cerknici. Ta po
slovna enota je tudi predrnet po
godbe o uvajanju Work-faktorja. 

Obdobje sklepanja prodajnih 
pogodb za leto 1974 je za nami. 
Glede na trenutno stanje na 
terenu lahko z zadovoljstvom 
ugotovimo, da smo, razen doseda
njih partnerjev, navezali poslov
na razmerja z vrsto noVtih pod
jetij ·in poslovalnic s pohistvom 
po celi drlavi. V obdelavo trzi
sca in v akcijo za zagotovitev 
prodaje v letu 1974 je b-ilo vlo
zenih mnogo naporov in casa, saj 
je bilo potrebno nekatere organi-

zacije zdrufenega dela, predvsem 
tiste, ki so nekoliko bolj zaprte, 
obiskati veckrat ter v mnogih 
primerili dokazovati prednosti si
rokega asortimenta v dolocenili 
prodajnih .objektih. 

Ugotavljamo, da trzisce ni vee 
enotno, tako da je cutiti veliko 
motenj ravno zaradi procesov 
zdruzevanja proizvodnih in trgov
skih organizacij v velike, moeno 
·in bolj ali manj zaprte sisteme. 
Vkljub intenzivnim integracij-

skim pr.ocesom je zaskrbljujoce 
to, da so nekateni od teh siste
mov le prevec zaprti, OZJir.oma ku
pujejo Q.n prodajajo pohiStvo le 
ali pretezno iz svojega podrocja. 
Tak tipicen primer je integra
cijska skupina Sipada iz Saraje
va, ki je tudi edina vecja orga
nizacija, s katero nam ni uspelo 
skleniti sporazuma oz. prodajne 
pogodbe za leto 1974. 

EI<ONOMSKI SLOVARCEI< 

Ko smo analizirali realizacijo 
prodaje v letu 1973, smo ugotovili, 
da nastajajo precejsnje struktur
ne spremembe, lci potrjujejo na
vedbe o delni zaprtosti nekaterih 
organizacij , saj belezimo upa
danje prodaje v Bosni in Herce
govini, kjer obstajajo vecje tak
sne organizacije. Ne bi bilo ume
stno navajati samo negamvnosti 
teh velikih sistemov, saj smo z 
vecino teh organizacij ze sklenili 
spo.razume, katedh uoinkovitost 
pa zaenkrat se ne moremo potr 
diti. Vsekakor se zavedamo, da 
bomo morali intenzivno ci.n vztraj
no obdelovati ravno navedene or
ganizacije, ker so ti nosilci vseh 
perspektivnih razVIOjnih poti za 
plasma pohistva v dezeli. 

Narodni dohodek predstavlja 
novoustvarjeno vrednost doloce
nega obdobja (npr. enega leta). 
To je dejansko raz1ika med ce
lotno vrednostjo proizvodnje pri
merjalnega obdobja in vlozenih, 
ter amortizacije porabljenih ma
terialnih stroskov · za doseganje 
celotne proizvodnje. Danes je 
narodni dohodek na prebivalca 
merilo soopnje razv.oja posamez
ne dezele. Zaradi lazje primerja
ve so opravljeni po posameznih 
dezelah pregledi v enoti valuti, 
obicajno v ameriskili dolarjih. 

Ce k narodnemu dohodku pri
stejemo amortizacijo, dobimo 
druibeni produkt, ki je v zad
njem obdobju po mnenju ekono
mistov veliko realnejse merilo 
v mednarodnili primerjavah, ker 

dejansko prestavlja celotno vred
nost tekoce proizvodnje blaga 
lin storitev. . 

Delitev dobodka podjetja je 
zelo pomembno vprasanje, ker 
je dohodek .osnovna gibalna sila 
v nasem druZbeno-ekonomskem 
sistemu. 

Visina dosezenega dohodka po
kaze gospodarski in poslovni us
peh organizacije zdruzenega dela. 

Shemo delitve dohodka bi lah-
ko predstavili na tale naCin: 

CELOTNI DOHODEK 
Porabljena sredstva: 
- material 
- storitve 
- dnevnice 
- amortizacija 
- izredni izdatki 

Delavci spedicije na Rakeku pri vsakodnevnem delu: nove in nove 
posiljke 

- drugi mate.r.ialni stroski 
Dohodek, ki se deli: 
- pogodbene obveznosm 
- osebni dohodki v bruto zne-

sku 
~ rezervni sklad podjetja 
- skupne rezerve 
- skladi podjetja 
Celotni dohodek se prikazuje 

po fakturirani realizaciji, med
tem ko je dohodek opredeljen 
kot narodni dohodek. Sredstva 
za sklade organizacij zdrufenega 
dela pa se razporejajo po zakljuc
nem racunu na podlagi ugotovlje
nih sredstev in potreb organizaci
je zdruzenega dela v nadaljnem 
poslovnem pr ocesu. 

B.MISIC 

Lahlro trdimo, da je situaoija 
zakljucevanja poslov v inozem
stvu zelo delikatna; zaradi splos
nih nihanj cen surovinam v svetu 
in dolgorocnih prodajnih pogodb 
jih naceloma sploh ni mozno skle
pati. Vkljub temu smo j,ih za ve-

Konferenca sindikata SO 
Na letni konferenci osnovne or

ganizacije sindikata SKS, ki je 
bila 14. februarja, smo pregledali 
delo sindikata v preteklem letu. 
Ugotovili smo, da je bilo delova
nje na zadovoljivi ravni. Z re
organizacijo sindikata pa bo nje
gova v1oga se vidnejsa, saj si 
tudi ielimo, da bi sindikat imel 
m ed nami resnicno tako mesto, 
ki si ga zasluZi. 

Na letni konferenci smo ob
ravnavali poslovanje BRESTA v 
letu 1973. Porocilo je bilo priob
ceno tudi v obCinskem statutu 
in statutu krajevne skupnosti. 

Zaradi r eorganizacije sindika
ta je bilo potrebno izvoliti tudi 
nekatere kandidate. 

Taka so bili izvoljeni: 

1. v obCinski sindikalni svet -
TONE SKARJA, 

2. v obCinsko konferenco sind~
kata lesne industrije in gozdar
stva- KAREL BAHUN, 

3. v obcni zbor sindikata 
a) skupni delegat - FRANC 

MLAKAR iz TPS, 
b) delegata iz SKS - EMIL 

LAH in ROMANA JANE2IC, 
4. v konferenco sindikata Bre

sta - JULKA HVALA jn IVO 
STEFAN. 

Narava dela je delno opravici
lo, da ni b ila udelezba na letni 
konferenci taka, kot si jo zeli
mo. Prav bi bilo, da je na takih 
ali podobnih srecanjih vee pri
sotnili, saj bomo le s skupnimi 
mocmi dosegli zaieleni cilj . 

J. Skrlj 

cir:o ~slov •. kjer so izdelki pre
tezno 1z mas1vnega lesa, zagotovili 
Z<: 1. 1974, skoraj v celoti pa tega 
ru mogoce napraviti za furnirano 
pohistvo. Se vedno je izvoz furni
ranega pohistva v zahodne drla
ve ekonomsko neinteresanten 
saj so nase cene vsak dan draz~ 
jill repr<>materialov previsoke za 
to t rliSce od 30-50 %. Ne glede 
na taksno stanje intenzivno ob
delujemo kupce, ki se zanimajo 
za nas tovrstni program. 

Napori pr.odajne sluibe so us
merjeni tudi v tem trenutku zelo 
resno na vzhodna trZisca kjer 
obstajajo vecja povpraseva~ja za 
nase pohiStvo. Trenutno imamo 
sklenjene posle za Madiarsko in 
delno tudi za SSSR, vendar bo 
potrebno se mnogo angaiiranja 
ravno se v SSSR, v Vzhodni 
Nemciji, Polj ski lin Cehosl.ovaski 
ki so sicer ze tudi do sedaj na~ 
stopali k<>t kupci nasega pohi
stva. 

Pricakujemo, da nas bo v na
sih prizadevanjih za osvoj~tev 
cim vee trZiSc podprla tudi Sirsa 
druzbena skupnost z ustreznimi 
ukrepi. 

F. Turk 

l<akobomo 
praznovali 
dan zena? 

Prav je, da mednarodni praz
nik zena 8. marec lepo in sve
cano proslavimo. Osnovne orga
nizacije sindikata Bresta so ze 
doslej vsako leto pripravile pogo
stitev za vse zene. Po nekaterih 
poslovnih enotah pa so pogosti
tev obogatili s kulturnim pro
gramom. 

Za leto5nji 8. marec pa bomo 
delovnim ienam poklonili lepo 
darllo brez pogostitve, le v vee
jib osnovnih organizacijah sindi
kata bodo pripravlli krajsi kul
turni program. 

Z darili pa se bomo spomnili 
tudi zena, nasih upokojenih so
delavk. 

2:elimo, da bi letosnjl praznik 
zena izzvenel v duhu prijateljstva 
in medsebojnega razumevanja, 
da bi bil tako jutrisnji dan se 
lepsl. 

J. SKRLJ 
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NASI LJUDJE 
» ... samo sest konj smo resili, 

cez dvesto pa jih je topotalo t.i
ste oblacne noci prek J avornika 
proti Gla.Zuti. Nenadoma je zaro
potalo z vseh strani, pa_dU smo v 
zasedo italijanskih financarjev. 
Nato smo se spotikali in padali, 
sopli in prekllinj_ali, konj.i S? rez
getali ... JutranJa zor-a se Je do
taknila Javornikov, ko smo za
bredli v mrzlo jezero in plavali, 
plavali ... Pod prosojno jezersk? 
meglioo smo dosegli Otok, pa hl
tro v hleve .. . « 

Podozivljal sem zivljenje pod 
Javornik.i, mladost mladenica, 
gozdarja, .cibic~ in kon!rab~tar
ja. Sedela sva m govorila, njego
ve orjaske dlani so vsake toliko 
casa pobobnale po mizi, izpod po
srebrenih las pa je svetli obraz 
pripovedoval, da sem dobrodosel, 
da ne more mimo stika s prejs
njim okoljem. (Milan Modic je 
te dni odsel v pokoj.) Gube in na
borlci. okrog oci in ust so se sem 
in tja nabrale v topel in prijeten 
nasmeh. Mocan 4n vzravnan sest
desetletnik; nehote rni je usla 
primerjava z mogocnim, razvc:
janim drevesom pred njegovo hl
so na Rakeku. 

Rodil se je na Otoku na Cerk
niskem jezeru v srednjepremozni 
kmecki druzini in odrascal med 
stirimi sestrami in petimi brati. 
Gospodarske stiske so bile pre
hude, zato je moral na delo v 
Fr ancijo, za tremi brati, kJ. so ze 
delali tam. Lotil se je dela v goz
du, saj ga je bil vajen. Naneslo 
pa je, da je nakladal tudi vagone 
na zelezniski postaji, srecal se je 
s Spanoi, Poljalci, Portugalci in 
seveda z organiziranim delav
sk.im gibanjem. Postal je clan 
sindikata. Zivljenje je bilo bedno 
in garasko, s pr.iblizajoco se voj
no pa tudi na stalnost ni bilo vee 
racunati. Se ni minilo dve leti, 
ze se je vnril domov in pomagal 
na kmetiji, drugim v gozdu, sel 
pa je tudi po »Zernadah«. Kako 
do zasluzka? Nekajkrat se je p ri
kljucil kontrabantarjem. Zgodil.o 
se mu je, da so ga ujeli s polnim 
izkupickom na Oplencjem vrhu. 
PoCivali so v troje, paso po konj
sk·i sledi prisli za njirni ita1ijan
ski financarj i. Iztrgali so se in 
kljub strelom sreano usli. Naj
slabse se je iztekel veliki kontra
bant z dvesto kanji. Sarno sest 
konj so pr.ipeljali domov, druge 
so po1ovil.i Italijani in jugoslo
vansk·i granicarji. 

Kaj vee sem hotel zvedet>i o 
Cerkniskem jezeru. Pa nic, samo 
ribe in lepota . . . Pac, vracal se 
je z materjo v colnu z Dolenjega 
jezera. Nad Ponikvo ju je zajela 
huda nevihta s toco. Strela je pa
rala nebo in voda je brizgala 
okrog, colna ni bilo vee mogoce 
krotiti. Valovje in p is sta vrgla 
eoln v vejevje na Plitvicah, coin 
je potonil, onadva pa sta se ko
maj resila. 

Na jezero &leda s preudarnost
jo, z nekak9nim odmaknjenim 
obcudovanjem in skopo Ijubez
nijo, ki so je vajeni kmecki 
ljudje. 

obdelovalnih zadrug. Imel je se 
vrsto pomembnili drul.beno po
lit icnili funkcij ter deloval v raz
nih predstavnistvi.h in oblastnih 
organih. Z nostalgijo se spominja 
uspehov zadruZnistva. 

Na Brestu je delal na raznih 
delovnih mestih, predvsem v na
bavi in prodaji primarnih proiz
vodov. Nazadnje je bil referent 
za prodajo ivernih p losc. Tudi na 
Brestu je bil vsa leta aktiven v 
organih upravljanja dn druzbeno 
politicnih organizacijah. Zadnji 
dve leti 12red upokojitvijo je bil 
predsed.mk koordinacijskega ad
bora sindikata Bresta. 

Ko sva govorila o razvoju Bre
sta, je smatral, da je potrebno 
vzporedno z nalozbam:i v finalo 
obravnavati tudi problematiko 
primarnih dejavnosti. Potrebno 
bo posvetiti vso pozornost in skrb 
druibenemu standardu delavcev 
in n jihoVIih drul.in. Vecje stevtilo 
delavcev, predvsem zdravstveno 
prizadetili, bi moralo na letova
nje. Osnovni pogoj za uspesen 

nadaljnji razvoj je se boljsa pro
duktivnost z uvajanjem novih 
tehnoloskih resitev, modernejso 
organizacijo dela v boljsih pogo
jib dela. 

Se sva govorila o njegovi pev
sk:i aktivnosti, o njegovem ko
njicku, vrtnarstvu. s stedilnika je 
disalo po prekajeni svinjini, res, 
kaj bi se vrtal vanj v predpust
ni, veseli cas. Vrnil sem se na 
Brest in spet pogresil n j egov mo
gocni, znacilni globok:i bas na 
oni strani zidu, v sosednji pi-
sarni. F. Sterle 

·Enote civilne zascite 
se izobraiujejo 

Od pripadnika civilne zascite 
pricakujemo, da nas bo v voj
nem casu ali ob elementarnih 
nesrecah zascitil in nam priskocil 
na pomoc. 

Da ,{?a bomo imeli sposobne 
ljud1, jib moramo .izobra.Zevati in 
pripravljati, da bodo znali stro
kovno pomagati. Na Brestu smo 
v tecajih zaceli usposabljati ob
veznike CZ. Naj .omenimo zadnje 
stiri 32-urne tecaje, ki so bili le
tos poz1mi in v katere je bilo 
vkljucenih 158 obveznikov CZ. 
To so bile enote za tehnicno re
sevanje in enote za vzddevanje 
reda in varnosti. Tecajniki so v 
velikem stevilu obiskovali teca
je in zato je b ila udelezba odlic
na. Sarno en pripadnik se je iz-

mikal pouku CZ in zanj so pred
lagali, da ga prijavimo sodniku 
za prekrske. 

Teoajniki so pri pouku prido
bili teoreticno in prakticno zna
nje, kar so z uspehom prakticno 
pokazali na zakljucnih izpitih . . 

Usposobljenim enotam prve 
pomoci, pozarne varnosti, zvez 
so se pridru.Zile se usposobljene 
enote tehnicno resevalne sluibe 
in reda ter varnost·i. Zavedamo 
se, da bo 'treba vse enote se dalje 
usposabljati z vajami in prire
jati tecaje za nove clane teh enot. 

Kakor b.omo usposobljeni, ta
ka bomo tudi pripravljeni za re
sevanje v pr.imeru vojne ali hu
dih elementarnih nesrec. 

J. Troha 

Udelezenci tecaja za civilno zascito v Brestu 

BRESTOV OBZORNIK 

Ugotovitve in 
inventur 1973 

zakljutki 

. . Delavski sveti TOZD poslovnih c:n~t_iin skup~ dc:lavski sv«?t pod
Jetja BREST so v februarJu razpravlJali m sklepali o mventurnili ugo
tovitvah za leto 1973. 

V razpravo in sklepanje so predlozili naslednje inventurne ugo
tovitve: 

Sredstva 

osnovna sredstva 

ViSki 
din 

Manjki 
din 

Odpisi 
din 

drobni inventar 15.789,84 18.303,17 98.813,90 
143.468,87 izdelavni material "20.533,48 16.482,79 

surovine-hlodi-ipren 84.188,72 61.916,33 
zagan les - iver. plosce 33.160,16 12.944,56 15.886,00 
furn4r- ostale plosce 22.716,63 234,59 57.912,50 
gotovi izdelk.i 73.588,86 67.951,40 236,349,57 
nedokoneana proizvodnja • 138.663,50 
terjatve do kupcev in dobavit. 313.652,41 
skupaj za leto 1973 249,977,69 177.832,84 1,004.746,75 
skupaj v letu 1972 716.644,55 473.857,72 1,513.323,28 
indeks 1973 : 1972 35 38 66 

Ugot.ovljene razlike so se v primerjavi z lanskim letom obcutno 
znizale, prav tako pa so se znizali tudi odpisi. Vzrok za razHke je 
se vedno treba iskati v pomanjkanju ustreznih skladisc ter skladiSc
nih sluzb samih. Sklicevanje na neuteceno evidenco AOP ne more 
biti vee opravi.Oi..lo, ker je poslovanje nekaterih skladiSc v letu 1973 
dokazalo, da ob sprotnem spremljanju evidenc sistema AOP do raz
lik sploh n;i. prislo ali pa so bile manjse in opravicljive. Analiza razlik 
je dokazala, da so nastale zaradi identicnih zamenjav ter zaradi ne
tocnega poroeanja proizvodnje izdelkov in porabe materialov. De
lavski sveti so bili soglasni, da se viSki knjizijo na izredne dohodke 
manjki pa na azredne stroske. Del manjkov se je knjizil v breme 
osebne odgovornosti, ker odgovorni niso mogli opravicit>i razlik. 

V letu 1974 lahko upraviceno p ricakujemo, da bodo razlike mi
nimalne, ker znasa zmanjsanje razlik v zadnjili treh letih vsako leto 
vee kot za polovico. Poleg tega pa bo slu.Zba za kontinuirani popis 
lah~o veckrat popisala stanje v tistih skladiscih, ki bodo kazala ne
ureJeno_st, ter odgovorne skladiscnike predlagala za disciplinsko ka
znovanJe. 

· Odpisi drobnega inventarja so v mejah opravicljive izrabljenosti. 
Odpisi .izdelavnega materiala se nanasajo pretel.no na materiale 

ki ·so ostaii od prenehane proizvodnje in niso standardnih kval.6.tet' 
ter de~rn? ~a ma_tc:riale, ki se P<? dolocenem easu pokvarijo. ' 

Odp1s1 furrurJev se nanasaJo na neuporabne vzorcne kol:icine ter 
na koli~n!'!, ki ni~o l;lPOrabne in predstavljajo opravicen kalo. 

Odp1s1 gotovlll: IZdelk?v se nanasajo na pregrupirane izdelke iz 
I. v II. klaso zaradi nastalih poskodb. Poskodbe so nastale zaradJ vec
kra~nega ~reklada.J?-ja pri re.~evan)u ~kla~s~ega prostora, delno pa 
tud1 zar~d1 premaJhne pazlJ~vostl, k1 pa JO Je povzrociteljem tezko 
dokazat1. 

. Odpis nect,.ok9nc~e proizvodnje se nanasa na izloCitev iz pro.izv.od
nJe nedokoncamh 1zdelkov party bar, ker se je s proizvodnjo p re
nehalo z_aradi PO!fianjkanja ustr.eznih aparatur. 
: Odp1sane teq atve se nanasaJo na kupce in dobavitelje. Izterjave 

n~so uspel~, ker so neka.terc: casovno zapadle. }zmed vecjrih terjatev, 
k1 se nanasa!a na dobav1telJe, pa se ena nanasa na .neupraviceno in 
nedokumentirano o?~emem~ev, druga pa je neizterljiva. 
. Ko bomvo zgradih sklad1sca za gotove izdelke in izboljsali izter
Jevalske sluzbe v letu _1~74, lahko pricakujemo, da bodo tudi odpisi v 
letu 1974 znatno manJSl. 

E.LAH 

Mladinski aktiv v Cerknici 
V Cerknici smo pred dobrim 

mesecem ustanovili mladinski 
aktiv. Spoznali smo, da se mora
rna povezati med sabo ter zaceti 
aktivno delovati. Le na ta nacin 
bomo pokazali, da nekaj zmo
remo, ce hocemo. 

Ustanovnega sestanka se je u
delezilo lepo stevilo mladink in 
mladincev. Silva Drobnic nam je 
pojasnH polozaj mladih v nasi 
obcini ter poudaril nujnost MA. 

Izvolili smo ozji odbor mladin
cev, ki so odgovorni, da bo stek
lo delo, 

.l:?tiJ! smo se U:di problemov, 
-\Q Jih )e kar preceJ. Eden glavnih 
Je prostor, kjer bi mladi Iahko 
razvi1i klubske dejavnosti. 

6. april 1941 ga je zatekel pri 
v.ojakJ.h v rezervi. Zacela se je 
njegova odisejada zaporov, teren
skega dela, ucenja in borbe. Leta 
1943 in 1944 je bil na dveh tecajih 
s politicno pravno tematiko v 
Loski dolini in v Crnomlju. Spre
jeli so ga v Komunisticno parti
jo JugoslavJje. 

Nova sindikalna organiziranost na Hrestu 

~odeloyali bomo tudi z drugi
IDl MA m z JLA ter ustanovili 
kulturno in sportno sekcijo. Za
dali smo si ze konkretno nalogo, 
da priredimo kulturni vecer ob 
Presernovem dnevu, kar smo ze 
uresnicili. Moramo priznati, da 
smo bili nekoliko r azocarani, saj 
smo pricakovali vee starejsega 
obcinstva, kajti njim zelimo do
kazati, da mislimo resno delati. 

Pokazal mi je zvezek z zapiski 
s teh tecajev. Porumenel je .od 
casa in vlage, pred preiskavami 
ga je skrival v votlini v gozdu 
nad vasjo. 1945 je bil na terenu 
ujet in zaprt v ljubljanskih in 
ribniskih zaporih. Nekaj zaponrci
kov je uslo, sodelovali so v bitki 
pri Orljem v sklopu Gubceve bri
gade. Osvobaja li so Ljubljana. 

Po osvoboditvi je .ostal se do
bra leto v Jugoslovanski armadi 
na raznih dolZnostih v stabnih 
enotah. Nato se je spet zapos1il v 
Martinjaku, od tam pa je bil pre
mescen na okrajni ljudski odbor 
Rakek in vodil obnovo podezelja. 

Po letu 1948 je vrsto let delal 
kot tajnik -in kasneje predsednik 
okrajne zadruzne zveze v Postoj
ni. V letih. 1955 do 1962 j e bil 
upravnik KZ Cerknica in sodelo
val pr.i ustanavljanju kmetijskih 

Moj namen je spregovoriti o 
noV'i sindikalni organiziranosti v 
tovarni pohistva Cerknica, kakor 
tudi p.odati organiziranost sindi
katov na ravni delovne organiza
cije. 

V sklepih 4. konference sloven
skih sindikatov je med drugim 
receno, da se morajo osnovne 
organizacije sindikata prilagajati 
novi samoupravni organizirano
sti v TOZD, se morajo -deliti na 
vee osnovnih organizacij, v koli
kor imajo vee kot 300-400 Cia
nov, in da je potrebno v vsaki 
osnovni organizaciji sindikata 
formirati aktiv m ladih delavcev. 
Kot clani sindikata smo dolZni te 
sklepe upostevati in jih v praksi 
uresnicit-i, seveda glede na moz
nosti in pogoje delovanja. V OOS 
tovarne pohistva smo se taka na- · 
sli pred problemom. kako deliti 
osnovno organizacijo, da bomo 
dobili nove, manjse in v vsak
danjem delovanju okretnejse or-

ganizacije. Po posvetovanju izvr
snega odbora osnovne organizaoi
je s predsednikom obcinskega 
sindikalnega sveta je bilo dogo
vorjeno glede na stalne organiza
cijske premike in tehnolo~ko ce
lovitost tovarne, da se osnovna 
organizacija ne deli, ampak se 
oblikujejo sindikalne skupine po 
delovnih (volilnih) enotah, na ce
lu katerih naj bi bili sindikalni 
poverjeniki. 

Novost v delovanju sindikatov 
predstavlja ustanavljanje aktiva 
mladih delavcev. Tu gre za bi
stveno spremembo, ki naj jo v 
najvecji moxni meri izkorist-ijo in 
sindikati in mladinske organiza
cije. 

Gre za novo obliko politicnega 
dela, za vecjo povezanost ,za 
akcijsko cnotnost. Aktiv mladili 
delavcev ima 3-7 clanov, ki jib 
iz svoje srede izvolijo mladi pro
izvajalci, in zastopa v izvr5nem 
odboru osnovne organizacije sin-

dikata interese -in stalisca mla
dinske organizacije. 

Na ravni delavske organizacije 
:.e oblikuje sindikalna konferen
ca, ki jo sestavljajo delegati os-

novnih organizacij. Prav t ako je 
v okviru sindikalne konference 
aktiv mladih delavcev po delegat
skem nacelu, ki na ravni delovne 
organizacije zastopa interese 
mladih proizvajalcev. 

D. Frlan 

Da bi privabi1i cim vee mladih, 
smo organizirali predavanje z 
diapozitivi o potovanju po Tur
ciji in I taliji. Na pomc nam je 
priskocila tovarna Brest, ki nam 
je dala v ta namen prostor v sta
rJ menzi, omogocila pa nam je 
tudi brezplacn.o izdelavo oglasne 
omarice. 

Odbor MA je ze izdelal pro· 
gram dela za I. 1974 ter z njim 
seznanil ostale clane. 

Kljub problemom, k:i jib je po
sebno zdaj v zacetku kar precej, 
upamo v uspeh, saj se v MA 
vkljucuje vse vee mladih, ki so 
pripravljeni delati. Zelimo si, da 
bi nam tudi druge drul.beno-poH
ticne organizacije v obcini poma
gale pri uresnicevanju na~ih na· 
crtov. 

Z. Kralj 
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Tu pa tarn pogosto slisim ne
godovati obcane nasega malega 
mesta, ker v nasih trgovinah po
gostokrat primanjkuje posamez
mh artiklov. Dostlikrat je to tudi 
razumljivo. Nerazumljivo pa je 
to, da v nasi edini trafi:ki kar na
prej zmanjkuje menic, ki jih sa-

mo salon· pohistva na Brestu 
dnevno porabi vee kot za trideset 
tisoc starih t isocakov. P.ilme za 
foto aparate, pa ce: verjamete ali 
ne, v prodajalnah -in tudi v tra
f,iki sploh nimajo. Obcan dobi 
kratek in jasen odgovor, »da take 
robe ne drlijo«. · · 

Velika izbira blaga na cerkniski trlnici 

Pravnik odgovarja 
Vprasanje: Delavka bo prene

hala z delom v nasi temeljni or
ganizaciji. Preden ji bo preneha
la lastnost delavke, bo izrabila 
pripadajoCi letni dopust. Za tern 
pa se bo zaposlila v drugi delovn~ 
organizaciji. "Tam bo najkasneje 
po sestih mesecih spet izkoristila 
dopust, ker tako doloca novi za
kon. To dolocilo zakona se mi ne 
zdi pravoilno. Zanima me, ali lah
ko tako, kot je opisano, izkoristi
mo dopust tudi, ce preidemo v 
delovni organizaciji (na primer v 
Brestu) iz ene temeljne organi
zacije v drugo. 

Odgovor: . Dolocilo zakona o 
' medsebojriih · razm~rjih delavcey 

v zdruzenem delu (Ur. l'.i:st SFRJ 
st. 22173), ki v 3. odstavku 27. cle~ 
na pravi, da ima delavec prav.ico 
izrabiti letni dopust potem, ko 
rnu pretece v temeljni organiza
cij i doloceni cas, ki pa ne sme 
biti daljsi kot 6 mesecev, je tre
ba obravnavati socasno s 1. od
stavkom ~stega elena, ki doloca, 
da dma delavec v posarneznem 
koledarskem letu pravico do let
nega dopusta, trajajocega naj
manj osernnajst, najvec pa tri
deset delovnih d.ni. 

Iz povedanega izhaja, da letni 
dopust , kakrsen nam pripada, 
lahko izkoristimo le enkrat v ko
ledarskern letu, pa naj bo to · v 
eni ali vee delovnih (ali temelj
nih) organizacijah. Praviloma ga 
je do lfua zagotov:iti delovna or
ganizacija, .iz katere delavec od
haja, ce je seveda izpolnil pogoj 
predhodne delovne dobe. 

VPRASANJE: Delavce pogon
skega servisa iz TOZD TP Cerk
nica zanirna, koliko casa so upra
viceni ostati doma kot nadomesti
lo za podaljsani delovni cas na 
prosto soboto, v nedeljo ali na 
dan drlavnih prazriikov. Ali je 
njihova stal:iSce pravilno, ko to za
htevajo za podaljsani delovni cas 
pri riadomestilu v obliki prostega 
casa podaljsanega za so%, kakor 
je to pri denarnem nadorriestilu? 

ODGOVOR: Potrebno je, da lo
Cimo delo, daljse od polnega de
lovnega cas a (nadure)' in delo na 
dan tedenskega pocitka. Prva ob
lika pomeni podajsani· .42-urni 
teden in prejme ·del avec · za ta, 
podaljsani del osebni dohodek, 

povecan po obstojecih predpisih 
(trenutno povecan za SO%). 

Nekaj drugega pa je delo na 
dan tedenskega pocitka. Zakon 
ne doloca, kateri dan v tednu je 
to. Doloca le, da .ima delavec pra
vico do tedenskega poc.itka naj
manj 24 ur. To se pravi," da je to 
lahko katerikoli dan v tednu. De
lovne organizacije tezijo za tern, 
da je za pocitek dolocena nede
lja, kar pa zaradi narave dela 
ni vedno mogoce. V zvezi s tern 
zakon o medsebojnih nizmerjih 
delavcev v zdru:lenem· dehi (Ur. 
list SFRJ 22/73) doloca v 26. cle
nu: »Ce je nujno; da delavec dela 
na dan svojega tedenskega pocit
ka, mu mora biti zagotovljen za 
tak pocitek en dan v · delovnem 
tednu.« 

Z-akon torej razlocno doloca: 
dan za dan. 

To je tudi razumljivo, saj gre 
le za »Zamenjavo« dneva. V vseh 
takih primer-ih pa ne moremo 
govoriti o delu, daljsem od pol
nega delovnega casa, ker le-tega 
prakticno ni: le danes smo opra
vHi delovne u re, namesto da bi 
bili prosti. Zato pa bomo prosti 
nek ~rug dan. · 

PITNA VODA NA MAROFU 

Problem pitne vode v TLI Sta
r i trg je star tako kot tovarna. 
Delavci so vedno nosili s sabo 
kavo ali caj v steklenicah. Ce pa 
kdo ni prinesel, je v poletni vro
cini trpel hudo zejo. z e nekaj let 
ie toliko bolje, da v menzi vsaj 
iahko kupimo brezalkoholno pi
jaco. Nekaj casa se je brezplac
no kuhala tudi crna jecmenova 
kava, da so se delavci Iahko od
zejali. Problem pitne vode pa je 
vendarle resen. Pred nekaj dnevi 
je pritekla na Marof prava pitna 
voda. 

Vodovodni delavci so jo nape
ljali iz vodovoda, za katerega je 
nedalec stran od Marofa poloz.ila 
cevi Kovinoplast-ika ~z Loza. Ta 
velika pridobitev za naso poslov
no enoto pa nam bo sluZila tudi 
v preventivne namene v primeru 
pozara. Hidranti so postavljeni 
na najprimernejsih mestih, tako 
da je sedaj mogoce zelo hitro 
ukrepati, ce bi bilo potrebno. 

.7 

Db novem statulu obtine-[erknica 
Za nami so razpravf! o statutu 

obcine Cerknica in izhodiscih za 
sestavo statuta Krajevnih skup
nosti. Potekale so v zvezi vseh 
vaskih skupnost-i. Tako je bilo 
omogoceno vsem obcanom, da 
pri oblikovanju najyisjega zako
na v obCini s svoj-imi predlogi in 
pripombami ustvarjalno sodelu
jejo. Komisija za statut obcine 
sedaj dopolnjuje statut, o kate
rem bo v nasledn.jih dneh odlo
cala obcinska skupsOina. 

Lz obs·irnega statuta naj omeni
mo samo nekatere znacilnosti 
samoupr.avne organiziranosti. V 
obCini .delovni ljudje in obcani 
uresnicujejo in zag<?tavljajo po
goje za svoje zivtjenje in delo, 
usmerjajo druzbeni razvoj, uskloa
jujejo svoje interese in zadovo
ljujejp skupne potrebe, izvrsuje
Jo funkcije obl~ti in upravljajo 
druge:·dr.uzbene "zadeve. Da bi do
segli in odlocali, se samoupravno 
organizirajo· v temeljne .;i:n druge 
organizacije zdruzenega dela, 

"krajevne ~kupnos.ti, interesne lin 
drug~ samoupravne organizacije 
in skupnosti jn druge oblike sa
mouprav.nega zdru:levanja, v dru· 
zbenopoliticne organizacije, po 
delegatih v obcinsko skupscino 
ter v druge organe samouprav-
ljlanja. . 

Osnovna oblika zadovoljevanja 
potreb so v okviru krajevm~ 
skupnoslli vaske skupnosti ozi
roma soseske, ki sarnostojno in 
neposredno urejajo vsa tista 
vprasanja, ki zadevajo ozje in
terese na vasi. 

Taka ureditev je potrebna gle
de na to, da .so . nase krajevne 
skupnosti -zelo. velike in da bi de
lovni ljudje resnicno odlocali o 
zadovoljevanju najosnovnejsih po
treb v kraju kjer zivijo. Statuti 
krajevnih skt;pnosti· bodo opre
delili pristojnosti va:skih skupno
sti, predvseni pa, katera so tista 
vprasanja, o katerih morajo va
ske skupnosti dati svoje ~oglas
je pred sklepom -skup~cine kra
jevne skupnosti. Delovni ljudje u
resnicujejo samoupravne pravlice 
v krajevni skupnosti na zborih 
z referendumom ter v skupscini 
krajevne skupnosti, svetu krajev
ne skupnosti, odboru va~ke skup
nosti, wsebnih organih krajevne 
skuJ?IIlOSti; v · delegacijd krajevne 
skupnosti za zbor prajevne skup
nosti v obCinsld skupsCini ·in 
drugih samo).lpravnih organih. 
Skupscina krajevne skupnosti je 
sestavljena iz predstavnikov va
skih skupnosH ter predstavn.ikov 
TOZD, ki jih izvolijo delavski 
sveti. Vsi delovni ljudje v vaskih 
skupno~tih izvolijo za podrocje 
krajevne skupnosti eno delegaci
jo . za zbor krajevnih skupnosti 

obcinske skupscine. V tej mora 
biti zagotovljena ustrezna sesta
va glede na zastopanje vaskih 
skupnosti. 

Obcinsko skup~Cino sestavlja-
jo: 

- zbor krajevnih skmpnosti 
- enotni zbor zdruzenga dela 
- dru:lbenopol~ticni zbor. 
Zbor krajevnih skupn~sti bo 

imel predvidoma 29 delegatskih 
mest. Mer.ilo za stevilo delegat
skih mest v tern zboru je stevilo 
prebivalstva KS. Tako bo na pri
mer imela k rajevna skupnqst 
Cerknica 6 delegatskih mest v 
zboru Krajevnih skupnosti. Ce
lotna delegacija krajevne skup
nosti pa bo stela 18 clanov. 

Iz delegacij TOZD bo slo v enot
ni zbor zdruzenega dela obcinske 
skupscine na vsako ~asedanje o
krog 35_delegatov. Merilo za dele
gatsk6 mesto v tern zboru ·. je 
stevilo zaposlenih v zdruzenem 
delu (eno delegatsko mesto na 
30-400 zapos1enih) -in nacelo, da 
n~j bo v tern zboru zastopana 
vsa podrocja in dejavnosti zdru
zenega dela. 

Kot tr.etji zbor obcinske skup
scine je v sladu z novo ustavo 
druzbenopoliticni. Ta zbor . bo 
imel predvidoma 27 delegafskih 
mest. Zakaj ta zbor? Omenil sem 
ze, da se delovni ljudje orgaaJ.i
zirajo v druzbenopoliticnih or
gapizacij ah, to je ZK, SZDL, sin
dikatu, ZZB NOV ter ZMS. Kot 
subjektivne sile so del celotnega 
na~ega samoupravnega sistema. 
V t-a zbor delegirajo vse dru:lbe
nop.oliticne organizacije. Druzbc
nopoliticni zbor prevzema zlasti 
odgovorriost za i.treso.iceyanje e
notnosti di1lZbenoekonomskega 
in druzbenopoliticnega sistema 
in socialisti6nih samoupravnih 
odnosov, skrbi za usklajevanje 
posameznih 1nteres>Ov, ki se bodo 
pojavili v novem delegatskem 
sistemu . 

Z .novo us.tavo se tudi v obcin
ski <Sk1.1.1pscin~ oblhlmje Izvrsni 
svet ikot izJv-rsiilini organ skupsci
ne. Lzvrsni svet je odgovoren 
Slk.uipsCini za stanje na vseh ~od
roejih dl"Ufuenega ziV'ljenja, za iz
va.jam.je poltiil:i.ke in izvrsevanje 
procl(p'isov ter drugih splosnih ak
tov obCinske skupscine, ko t tudi 
za USJIDerjanje in usklajevanje de
la upraNJli:h organov. P.redsedniika 
m C.lallle :izv:r5nega -sveta "VVli ob
Cinska skJu.p$cina na podlagi po
st:qpka in li&te kandidatov SZDL. 

Za organi:z:irano zadovoljevanje 
s.vojih osebn1h in s kupnih ;potreb 
se orgam.Wb:"ajo delov.ni ljudje v 
sannoruprw.ne interesne skupnosti 
za posamezna podrocja, ki so bila 
prej .v glavnem v :p.ri·stojnosti ob
Oirrske slrupsC:ine. Tako je delov-

Spalnica »Barbara« in d"el sede:lne garniture »Serpent« 

nian ljudem pilVii.c dana moznost, 
da se neposredno spoznajo s p r o
grami lin delom posameznih pod
roeij in da se emalkop.rav-no :z de
lavci, ki delajo na teh podrocjih, 
spora.zumevajo in dogovarja~jo o 
zadovoljevanj.u pot-reb. Na p.ri
mer na podrooju izobraieva.nja 
se bodo v temeljni izobrazeva•lni 
skJUiPnosti dogavarja>ti in spora.z;u
mevali delavci, ki delajo v solah, 
skupaj z delavai TOZD in dele
gati. k.rajewlih s'kiUipnos-ti. Slruip
scine samouprwnih interesnih 
skupnosti odlocajo enalkopravno 
s primoj.nrilm zb-orom' !S&upsciiile v 
pnimer.i.h, ki. ji,h doloea o:bCi:nsl<!i 
-sta>t-wt~ V naSi obOi'Illi. bodo orga
nialirane zl~ti naslednje .teanelj
ne -samoUIPravne slrupnosti: te
meljna izobrazeva.Jna sku:pnost, 
·k:ult:urna <Sk.upnost, telesno-Jwl
t lli1Da, · skupnost otroSikega va·r· 
Sltva, .sk.upno.st ISOCialnega sk:rb
stva, stanovanjiSiko komunalna 
skt~~pnost, ikmetij.sko zeml-jiska 
-skupnos-t ter sa.moupraV'na skup
nost za goz.dars-tvo, v J<ateri se 
zdruZ,ujejo delavci in kmetje, ki 
opravljajo gozdarsko dejavnost, 
in delovni ljudje TOZD lesne in
dUJStnije k·rajevnih in drugih s.ku
pnosti. 
. S ~em, kb bo obCins•ka skupsci
na sp.ttejela statut, se bo delo na 
podrOC.jtu &premenjenih d·ru:Zbeno 
ekanomskih odnosov sele zacelo. 
Od deloWrih .!judi, pred.vsem pa 
od druilbeno politiCn:ih orgam.za
ci-j •je odv.isno, kako se bodo spre
jeta dolocila ·uresniCila v zivlje-
nju. J. Hr~ 

Novi .nacrti v 
Loski dolini · · 

Lani. junija smo .se obcani La
ske doline in Babnega polja od
locili, da si cim bolje uredimo na
.Se okolje, v katerem zivimo. Kar je 
od takra~ preteklo ze skoraj pol 
leta, je potrebno, da .spregovori
mo o tern, koliko smo do sedaj 
zbrali sredstev in kako bodo ta 
sredstva zbrana iz krajevnega sa
moprispevka, sla. Odbor, ki je 
bil imenovan od sveta krajevne 
skupnosti Loska dolina, ima na
logo, da zbira in spremlja dotok 
teh sredstev in da jih tudi naj
bolj smotrno nalaga v tiste inve
sticije, ki so bile s programom 
zastavljene. 

V teh petih mesecih se je ,z;b ra
lo na racun krajevnega samopri
spevka skoraj 184 tisoc dinarjev, 
torej priblizno 40 tisoc mesecno. 
Ker pa so nekateri obcani (upo-

Konec na 8. strani 

.,· . 
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Sportna rekreaeija. 
Tudi v letu 1974 je vldeti, da v 

podjetju se ne bomo imeli pro
fes.ionalnega delavca na podroc
ju rekreaoije oziroma sportne 
rekreacije. Trenutno si lahko de
lavci BRESTA najdemo svoje 
»sportno mesto« v osrnih pano
gah, ki jih se vedno vodijo za
vzeti sodelavci, ki pa se zadnje 
case pritozujejo, da manjka v 
posameznih ekipah mlajsih moci. 

2elimo, da bi ta clanek spod
budil Oim vee delavcev, tudi ti
stih, ki do sedaj niso pomislili na 
aktivno sodelovanje .I?ri keglja
nju, streljanju, odboJki itd. . .. 
Zato si oglejmo, v katere panoge 
se lahko vkljuCimo in kdo so 
vodje posameznih panog. Odlo
cite se za eno ali dve in prijav.ite 
se: 

1. BALINANJE MOSKI - Me
kinda Janez - TPC (Kebe Alojz 
- TPC) 

2. KEGLJANJE M + 2 - Oto
nicar Alojz - TPC (2unic Mirko 
- SD) . 

3. MALI NOGOMET - Kranjc 
Franc - TPC (Bavec Joze- TPC) 

Novi nacrti v 
Loski dolini 
Nadaljevanje s 7. strani 
kojenci) prlceli s placevanjem se
le pred kratkim, lahko racuna
mo, da se bo v prihodnje me
secno natekalo do 45 tisoc din. 
Tako naj bi torej zbrali okoli 
2,7 milijona din. To pa je kar 
za 600 tisoe ananj, kot smo pred
videvali zbrati v petih letih. Ven
dar moramo upostevati, da bodo 
v .tern <:asu osebni dohodki in 
pokojnine tudi ustrezno porasli. 
Po vsem tern torej ni bojazni, 
da predvidenih sredstev ne bi 
zbrali, pac pa je bojazen, da 
ti zneski ne bodo vee zadosto
vali za uresnicitev zastavljenih 
nalog. 

Price smo nenehnim podra
zitvam· - od Zi.vil do gradbe
nega materiala, zato je od.bor 
sklenil, da vsa zbrana sredstva 
po moznosti oplemeniti in jih 
t~~i takoj razporedi. Dogovo
nh smo_ se, da bomo najprej 
poravnal1 ostanek obveznosti, ki 
izvira se za novo solo v Starem 
trgu. To obve.znost, 200 tisoc di
narjev, smo ze poravnali. Kam 
pa s sredstvi, ki se bodo nate
kal~ le~os? Najbolj tezavno vpra
sanJe Je vsekakor osnovna sola 
v Babnem polju, zato so se tudi 
poverjeniki Socialisticne zveze iz 
vseh predelov, v katerern se zbi
ra samoprispevek, soglasno odlo
cili, naj se takoj lotimo obno
vitve te sole. Po grobem pred
racunu bo potrebno nameniti 
za to najmanj 400 tisoe din. 
P.ri tern pa ISeveda niso upo5te
vane podrazitve od danes pa do 
takrat, ko bomo z obnovitvijo 
priceli. Drugo podrocje, kamor 
naj bi sredstva letos vlozili, pa 
je ureditev okolice in igriSca 
nove osnovne sole v Starem 
trgu. Za ta namen pa bo ver
jetno zadostovalo, vsaj za naj

·nujnejse, okoJ.i 140 tisoc din. 
Ker je odbor pri svetu •kra

jevne skupnosti pravzaprav samo 
izvaj alec tega, kar smo se pred 
sestimi meseci dogovorili, mora 
zato opozoriti vse tiste, ki tega 
dogovora ne spostujejo in ne pri
spevajo ustreznega deleza za na
se lepse okolj e. 

Z.Zrimsek 

Brestov obzornik, glasilo ko
Iektiva Brest Cerknica. Odgovor
ni urednik Bozo LEVEC. Ureja 
uredniski od.bor: Tone KEBE, 
Bozo LEVEC, Tone LOVKO, 
Franc MLAKAR, Stanka MEKIN· 
DA, Danilo MLINAR, Ivan NAJ
GER, Alojz OTONICAR, Miha 
~EPEC, I van ~KRABEC in Zdrav
ko ZABUKOVEC. Tiska zelezni
ska tiskarna v Ljubljani 

4. NAMIZNI TENIS M + 2 -
Premrov Slavko - TPM (2urga 
Dusan- TPC) 

5. ODBOJKA MOSKI - Ule 
Ljubo - SD (Zigmund Tone -
SD) 

6. ODBOJKA 2ENSKE - 2 u
nic Erna - SD (Levee Bozo -
SD) 

7. SMUCANJE M + 2 - Res
man Bozo - SD (Svelc Niko -
SD) 

8. STRELJANJE M + 2- Ke
be Joze - TPC (Sega Vasja -
TPC) 

9. SAH M + 2 - Stefan Ivo -
SD (2nidar5ic Vinko - SD) 

Kje in kdaj bo letosnja lesania
da, se ne vemo. Verjetno bi bil 

l·zobrazevanje 
Da bi dvignili raven akcijske 

sposobnosti clanov ZK, je v letos
njem letu predvidemo vee raz1ic
nih oblik izobrazevanja clanov 
ZK. 

Osnovna oblika izobrazevanja 
v letosnjem letu je usposabljanje 
komurristov v osnovnih organi
zacijah. Vsaka organizacija b i 
morala imeti osem predavanj za 
svo j e Clan e. V sedmih osnovnih 
organizaoijah Zveze komunistov 
so predavanja ze koncana. v tri
najstih osnovnih organizacijah 

zdaj ze cas, da bi prejeli kako 
obvestilo. Upamo, ·da -bomo do 
prihodnje stevilke ·OBZORNIKA 
ze zvedeli. Enako pricakujemo tu
di obvestilo o tern, koliksna sred
stva je koordinacijski odbor sin
diikata odobril za prepotrebno 
sportno akhlvnost nasih delavcev. 
Odbor za sportno rekreacijo pri 
sindikatu BRESTA je predlozil 
natancno razclenjen predracun v 
znesku 107.000 din. Stevilka res ni 
velika, zlasti se, ce jo razdelimo 
na vse panoge. Da pa znajo nasi 
sodelavci sredstva, narnenjena za 
sportno rekreacijo, pametno ob
racati, so dokazali s trJkratno 
zmago na lesarijadah. 

Z. Zabukovec 

clanov ZK 
Zveze komunistov bodo s pre
davanji priceli v prvi polovici 
marca, v ostalih osnovnih organi
zacijah Zveze komunistov pa so 
predavanja v teku. Predavanja 
po osnovnih organizacijah mora
jo bit i zakljucena do 20. aprila 
letos. Vsekakor pa so se v tistih 
osnovnih organizacijah Zveze ko
munistov, ki se niso pricele z izo
brazevanjem, obnasali prilicno 
neodgo~orno. 

Predavanja so izvaja1i komuni
sti, ki so vkljuceni v obcinski 

FILM IV MARCU 
2. marca ob 19.30 bomo vrteli 

ameriski zgodovinski film HEN
RIK VIII. V glavni vlogi nastopa 
Keith Michell. 

3. marca ob 16. in 19.30 bo na 
sporedu ameriski western RAN
CERJI NAPADAJO. V glavni vlo
gi bomo wdeli Roberta Culpa. 

4. marca ob 19.30 bomo lahko 
gledal!i amerisko kriminalko TR
DOK02EC. Glavno vlogo ima 
Robert Blacke. 

7. marca ob 19.30 bomo pred
vajali italijanslci western ZAD
NJA PAST. Igra Giuliano Gemma. 

9. marca ob 19.30 in 
10. marca ob 16. uri bo na pro

gramu italijanski pustolovski 
f,il.m VRNITEV SAMOTNEGA 
CLINTA. lgra Klaus Kinski. 

10. marca ob 19.30 bomo za
vrteli ameniski zgodovinski spek
takel CROMWELL. Igra Richard 
Harris. 

11. !fiarca ob 19.30 si oglejte 
amenslci pustolovski fiilm A VAN
TURISTI! Igra Anna Moffo. 

14. marca ob 19.30 vas vabimo 
na ogled ameriske krillliinalke 
DETEKTIV SHAFT. Igra Richard 
Roundtree. / 

16. marca ob 19.30 in 
17. marca ob 16. uri boste v 

ameriSkem westernu CATOVA 
DE2ELA srecali znanega zvezd
nika Charlesa Bronsona. 

~7. !fiarca _ob_ 19.30 bomo pred
vaJa1i. amenski zgodovinskli film 
MARIJA STUART. Igra Vanessa 
Redgrave. 

18. marca ob 19.30 bo na spo
redu angleska grozljivka GROF 
JORGA V AMPIR. V glav.ni vlogi 
nastopa Roger Perry. 

21. marca ob 17. in 19.30 bo 
ameriska komedija STAN IN 
OLIO- DVA BRATA UBOGA. 

23. marca ob 19.30 in 
24. marca ob 16. uri si oglejte 

ameriSki western SEDMORICA 
JEZDI! V glavni vlogi je Lee van 
Cleef. 

24. marca ob 19.30 bomo vrteli 
ameriSko kriminalko DOKTOR 
DETEKTIV. Igra James Coburn. 

25. rnarca ob 19.30 je na vrsti 
kanadslci eroticni £ilm PROSTI
TUTKA ALI SVETNICA. Igra 
Micheline Lanctot. 

28. marca ob 19.30 se boste na
smejali angleski komediji KRO
HOT V AVTOBUSU. I gra Reg 
Varney. 

30. marca ob 19.30 vas val;>imo 
na ogled ameriSkega westerna 
REKA HUDOBNEGA CLOVEKA. 
V glaVD!i vlogi nastopa Lee van 
Cleef. 

31. marca ob 15. in 20. uri pri
dite na predstavo ameriskega fil
ma V VRTINCU, drama 4 w·e. 
Film za vse easel V glavnih vlo
gah sta Clark Gable in Vivien 
Leigh. 

Planinci se 
prebujajo 

V tPetelk. 18. jan. 1974 so se v 
stari Brestovi menzi :z;brali na 
obcnem zboru p:lamnskega dru
stva Cerlmica ¥Si ljubitelji gora. 

ObCni rzJbor je bil skl:ican .po 
neka-j.letnern ,premoru, pobuda pa 
je pr.isla iz IVrst priseljencev v 
CerlkJnico. 

Na ohenem 2lboru je b1Lo veliiko 
govora o plani.nskem domu na 
Sli~nici, lk.i. j e v sramoto vsern 
:plaruiincem, o sla:bo .mar:ki·ranih 
poteh ter najvec o planih za de
lo v priho.dnJe. Novi .upravni od
bor calka:jo vehi,ke naJoge v pri
hod!nosti, ena glavnih pa bo delo 
z ·ml~o po solah . in delo.vrrih 
onganirzacijah. 

P.o p.redwanju je udeleZ:ence 
obcnega zbora popeljal z ek.sipe
didjo na MaJcaJ.u AleS K.unaver. 
Z diajpozi·tivli smo obiskali Hima
la:jo. 

CefPI"aJV se je predavanje poteg
nilo prek dveh ur, so predavate
lja ob lroncu na.gradili z viharnipl 
odobravanjern. 

Pa se neik.aj novic za vse Olane 
:planin<Sikega drustva Cer.knlca in 
·tiste, ki bti se zeleli prikljucimi. v 
:planilllSko drustvo. 

Clana·rino, ki zna6a za leto 1974 
za clane 50,00 din, za mladince 
5.00 din <iin za pionirje 2.00 din 
lahko v mesecu marou poravna1:e 
V<salk cetr>tek od 17. do 18. ure na 
na'Sllolvu: Lwric, Cesta 4. ma.ia 
70/AIII nad. telefon 791-039. Za 
vsalk izJet bomo :POsebej obve5ca
·1i na·jma.nj 14 dni wa~prej. Spo
rn! ad~ .in poleti so predvideni na
slednji i1lleti: VaJivazoriev doan 
Ja.vorni.sk.i rovt - Stol, K.ofce -
Koou<ta; K81IllD!i~o sed:lo- Skuta 
- Grinltovec, T·riglav. 

V mesecih maroc, a.prill, maj bo
do orga'Dizirana planinska preda
vanja. 

Planinsko drustvo Cerknica 

BRESTOV OBZORNIK 

Na kegljiscu Bresta je vedno zelo Zivahno 

predavatelj ski aktiv. Na splosno 
lahko recem, da so se predava
telji na svoje teme dobro pripra
vili in da so bile razprave po kon
canih predavanjih pestre in us
merjene v to, kako bi ailje Zveze 
komunistov Cim hitreje uresni
Cili. 

Ko bodo vsa predavanja v vseh 
osnovnih organizacijah zakljuce
na, se bo izdelala analiza o uspes
nosti temeljnega izobrazevanja 
po osnovnih organizacij ah. 

Poleg zgoraj omenjeme oblike 
azobrazevanja se bo v letosnjem 
letu skusalo organizirati se: 

1. Seminar za novo sprejete 
clane Zveze komunistov, oziroma 
evidentiranje za sprejem v ZK. 

2. Seminar za vodstvo organi
zacij Zveze komunistov. 

3. Politieno delo. 

4. V sodelovanju z obcinskim 
vodstvom Zveze mladine pa mla
dJnsko politicno solo. 

5. V zakljucni fazi so seminarji 
za prosvetne delavce. 

Pri organizaciji in izvedbi izo
brafevanja za Zvezo komurnistov 
nastajajo tezave v tern, da v ob
cini nimamo ustrezne instituoije, 
lci naj izvajala nastete oblike izo
braZ:evanja. Tako mora komisija 
za idejnopoliticna vprasanja so
delovati z Delavsko univerzo Bo
ris KidrJc iz Ljubljane, Delavsko 
univerzo iz Postojne, oziroma sa
ma iskati p redavatelje, izdelovati 
programe, dzvajati nastete oblike 
itd. Vsekakor je potrebno raz
misli-ti o tern, da bi se formiral 
poseben oddelek delavske uni
verze, ki bi izvajal tako druZ:beno 
ekonomsko kot strokovno izobra
zevanje :in organiziral vsa po
ljudna predavanja. 

Janez Otonicar 

Nacrti· pevskega zbora 
,,Tabor<< Cerknica 

»Kdor ni ljubitelj otrok, zvezd 
in cvetja, ni clovek,« pravli pre
govor. Deja! h i, kdor sovrazi lepo 
pesem, _ima vse pogoje, da iztir.i 
v tern Zlivcnem tempu zivljenja. 
Pesem je varuh zdravja in dobre
ga razpolozenja. Pod tern rekom 
dela 22 !judi pevskega zbora Ta
bor, Cerknica ze stiri leta, poje 
in, ce hocete, ohranja del sloven
ske kulture. Za vsako leto si zbor 
na obenem zboru zastav.i plan de
la, ki ga skusa med letom ures
niciti. Za leto 1974 ·imamo nas
ledni program: 

Pripraviti ze1imo program za 
osmi marec, s katerim bomo na
stopali v. Cerknici, Martinjaku in 
Begunjah. 

Do konca marca bomo na§tu
dirali pisani program, v katerem 
sodelujeta studentski klub Cerk
nica in instrumentalni t rio s 
kvintetom. Zbor bo sodeloval na 
prireditvi za dan Osvobodilne 
fronte, 4. julija pa v programu 
za borce in upokojence. 

Prvega novembra bomo peli v 
komemoracijah, 29. novembra pa 
na proslavi dneva republike. . 

. Sredi oktobra bomo nas"topali 
v r eviji notranjskih pevskih zbo
rov. Pevski zbor bo med letom 
nastopal na sprejemih, otvori
tvah, komemoracijah ~ drugih 
prireditvah. 

V letu 1974 si bomo nabavili 
enake obleke. S pomocjo delov
nih or ganizaaij smo 2lbrali denar 
in konec marca si jih borno ku
pili. Prostora za vaje se nimarno 
urejenega, kar bomo skusali le
tos pridobiti. 

Zelo bi bili veseli vsakega no
vega clana, ki b8. bil voljan zrt
vovati nekaj uric za vaje :in na-
stope. F. Gagula 

Kegljaci Bresta v 
polnem zamahu 

V mesecu februarju in marcu 
poteka prvenstvo Bresta za posa
meznike v kegljanju za leto 1974. 

Na razpis se je prijavilo 86 cia
nov kolektiva. Tekmuje se 4 X 
100 lucajev mesano. 

Po drugem kolu je naslednji 
vrstni red: 

2enske: 
1. POKLEKA Dragica - 77 po

drtih kegljev 
2. JANEziC Romana - 724 po

drtih kegljev 
3. SAVOVIC Zofija - 715 podr

tih kegljev 

Moslci: 
1. BAHUN Karel - 842 podrtih 

kegljev 
2. PREGELJ Franc - 837 po

drtih kegljev 
3. KOS Emil - 822 podrtih 

kegljev. 
Vrstni red posameznikov se iz 

kola v kol<o zarnenjuje, tako da 
se morajo favoriti kar potruditi, 
da bodo obdriali vodeca rnesta. 
Da pa lahko ocenimo kvaliteto 
vseh nastopajoOih, naj dam pri
merjavo, da je hud boj tudi za 
zadnje in predzadnje mesto v 
mosk.i konkurenci. Na zadnjem 
mestu je tekmovalec s 636 podr
timi keglji, drugo ·in tretje mesto 
pa si delita dva nastopajoca s 
637 podrtimi keglji. Iz tega je 
razvidno, da je hujsi boj za zad
nja mesta kot za · prva. 

A. Otonicar 
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