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Za veCjo idejno enotnost 
USTANOVNA KONFERENCA SVETA ZVEZE 
KOMUNISTOV SOZD SLOVENIJALES 

21. junija ~974. so se v svecano ok.raseni dvorani OZD Lesonit 
v Ilirsk.i Bistrici zbrali delegati osnovnih organizacij celotne SOZD 
Slovenijales na ustanovni konferenci sveta Zveze komunistov. Ob 
navzocnosti najbolj§ih predsednikov SOZD sta konferenci prlsostvo
vala tudi sekretar medobcinskega komiteja notranjsko-kra§kih obcin 
in clan·CK ZKS Tone Krasovec ter clan CK ZKS N.udi DiJnic. 

Po uvodnem pozdravu sekre
tarja osnovne organizacije Zveze 
komunistov tovarne Lesonit so 
delegati .najprej poslu5ali poro
cilo komisije, lci je imela nalogo 
pripraviti gradivo za ustanovno 
konferenco. Tov. Razdevsek je 
uvodoma zelo poudaril, ka.kSne 
naloge so pred nami, posebno se 
pred drufbeno-politicnimi organi
zacijami, ce hocemo pospdeno 
razresevati zelo zapletena vprasa
nja, posebno se na podroejih 
usklajevanja razvojnih progra
mov, usklajevanja proizvodnje s 
prodajo, ·delitve dohodka, seveda 
vse v skladu z dolocili novih 
ustav in sklepov VII. in X. kon
gresa Zveze komunistov. Pred
vsem je bilo pri tem poudarjeno, 
da naj se podobno kot Zveza ko
inuni~tov organizirata tudi sin
dikat in mladina. 

Ko je bilo posredovano poro
cilo ·o stevilu clanstva Zveze ko
munistov, je bilo ugotovljeno, 
da razen v stirih TOZD imajo vse 
TOZD osnovne organizacije ZK, 
da pa je treba urediti vse po
trebno, da se stevilo clanstva 
poveca z vkljucevanjem novih 

clanov, predvsem neposrednih 
proizvajalcev, tako da bi pove
cali stevilo clanstva nasploh 
in tudi v teh stirih TOZD usta
novili osnovne organizacije. 

Zatem so delegati sprejeli po
slovnik za delo Sveta. 

TovariS Krasovec je potem, ko 
je pozdravil delegate sveta, pred
vsem poudaril, da je potrebno 
vnesti v program dela verifi· 
kacijo samoupravnih sporazu
mov, katere pobudnik naj bo 
prav Zveza komunistov. Poudaril 
je, da prav primer sporazuma 
SOZD Slovenijales kafe, kako 
je mogoce zajeti v eni organiza
ciji celotni ciklus produkcije od 
surovine do potrosnika, da pa 
je potrebno sedaj zapisana na
cela tudi uresniciti. 

0 nalogah in vsebini dela sve
ta Zveze komunistov je prispeval 
referat tov. Kuret, ki je menil, 
da se mora dolgorocni koncept 
razvoja dopomjevati v luCi skle
pov kongresa Zveze komunistov, 
da se skozi take koncepte zago
tovi trajnejsa socialna stabilnost, 
da se poru8ijo Iokallsticne tefuje 
in da tak koncept zagotovi tudi 

Letosnji proizvodni rezultati so zadovoljivi. I.z TP Cerknica 

side drufbene interese. Zato naj 
tak koncept, ki naj ga obravna
vajo in sprejmejo vsi dejavnikl 
od Zveze komunistov do samo
upravnih organov, vsebuje: 

- enoten program razvoja 
SOZD tako za proizvodnjo kot za 
trgovino skupaj in ne loceno, 
s prioritetnim vrstnim redom 
naloib; 

- surovinsko osnovo s celotno 
materlalno bilanco potreb in iz. 
koriScanja surovin; 

- naloge na podrocju pove
zovanja lesne industrije in goz
darstva ter delitev dohodka take 
integracije; 

- enotni sistem delitve; 
- celotno politiko prodaje, ki 

jo je treba postaviti v nove okvi
re, predvsem, kar se tice strate
gije celotne reprodukcije SOZD 
in tudi odnosov z ostalimi si
stemi integracije v Jugoslaviji, 
z vzhodnimi triisci in t retjim 
svetom; 

- makro in mikro organizaci
jo poslovnosti, samoupravnosti 
in druzbene organiziranosti; 

- koncept raziskovalne dejav
nosti, vkljucno z razvojem sol· 
stva. 

V razpravi po poroeilu tova
ri5a Kureta so posamezni dele
gati raz;pravljali §e o kadrovsld 
politiki, specializaciji, tprodaJ.t, 
informiranosti, samoupravi in po
dobnem. Ob zakljucku je bil 
sprejet sklep, naj sekretariat Sve· 
ta izoblikuje stalisca in zakljuc-

ke, ld naj jib obravnavajo in 
sprejmejo vse osnovne organi
zacije Zveze komunistov. 

Delegati so nato izvolili sekre
tariat sveta, katerega clan je tudi 
tov. Janez Pecek, clan osnovne 

organizacije ZK TOZD TP Cerk
nica. Za sekretarja je bil soglas
no izvoljen tov. Rudi Dimic, za 
njegovega namestnika pa ini. Sta
ne Pecaver. 

J. Mele 

PODPISANI NOVI SAMO
UPHAVNI SPOHAZUMI 
PRISTOP K SPORAZUMU 0 ZELEZNISKEM IN 
LUSKEM PROMETU TER 0 ELEKTROGOSPO
DARSTVU SLOVENIJE 

Skupni delavski svet je na svoji 
pretekli seji sprejel samouprav
ni sporazum o zdruZevanju v sa
moupravno interesno skupnost 
za zelezniSki in luski promet SR 
Slovenije. Glede na merila, ki 
jih doloca samoupravni spora
zum, je izvolil tudi skupnega de
legata v okviru sestavljene orga
nizacije zdruZenega dela Sloveni
jales, in sicer Joieta Marcica, di
rektorja transporta trgovine Slo
venijales. 

SkupDJi. delavski svet or-ganiza
cije zdruienega dela Brest je 
sprejel sklep samoupravnega 
sporazuma o zdruievanju v in
teresno skupnost elektrogospo
darstva SR Slovenije ter o zdru
zevanju v regionalno interesno 
skupnost. Za konferenco delega
tov odjemalcev elektricne e~r
gije na visoki napetosti je izvolil 
Cirila Rudolfa. 

Te samoupravne interesne 
skupnost so p rve skupnosti na 
podrocju gospodarske dejavno· 
nosti, ki so posebnega drtrllbe
nega pomena. Delovanje interes
nih skupnosti bo omogocalo hi· 
trejse uresnicevanje temeljnega 
cilja samoupravnega socializma, 
da so nosilci ceiotnega procesa 
drclbene reprodukcije zdrufeni 
delavci. V nobeni temeljni or
ganizaciji zdruzenega dela polo
zaj delavcev ni odvisen samo 
od njihovega dela v organizaciji, 
pa pa od razvoja in dejanskih 
odnosov v celotrui drtrllbeni re
produkciji. 

Samoupravne interesne skup
nosti so oblika za obvladovanje 
te medsebojne odvisnosti delav
cev in njihovih organizacij v ce
lotni drtrllbeni reprodukciij. 

Uporabniki in delavci dolocene 
dejavnosti upravljanja zadeve 
skupnosti prek svojih delegatov. 
Skupscina je sestavljena iz dveh 
enakopravnih zborov: zbora upo
rabnikov in zbora delavcev do
locene dejavnosti. 

Od ustanovitve interesne skup
nosti na podrocju posebnega 

druibenega pomenla priCakujemo 
usklajanje interesov uporabnikov 
in delavcev, ki delajo v zelezni
skem in luskem prometu, pa 
tudi v elektrogospodarstvu ter 
skladnejsi razvoj tega podrocja 
gospodarstva. 

J.Hren 
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IZ VSEBINE: 
RAZGOVOR S PREDSEDNI.KOM 
I.Z OBCINE CERKNICA. VSE 
BOUSI PROI.ZVODNI. REZlJL. 
TATI. • LESNI. SEJEM V UUB· 
LJANI.. VLOGA DIREKTORJA 
V NOVI.H POGOJIH • NOVI. 
JUS ZA POHISTVO • NOVA 
NAcELA V UREJANJU BREST(). 
VEGA OBZORNIKA • NALOGE 
KOMUNI.STOV PO KONGRESU 
• STALNE RUBRI.KE , I.N NO· 
VI.CE 
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BRESTOV OBZORNIK 

...,. .... 
VSI 'ZA NASO BOLJSO PRIHODNOST, 
RAZGOVOR S PREDSEDNIKOM :IZVRSNEGA 
SVETA SKUPSCINE CERKNICA, TOVAfUSEM 
·JANEZOM PAZIKEM .. -

Za naini ]e-pomembno obdobje v uresnicevanju u5tavnih spre. 
memb: konstitQiranje n'ovib samoupravnih skupnosti in volitve de
legacij v okviru na.Sega. samoupravnega sistema. Tudi organi nove 
obcinske skupsciile. so ze" izoblikovani;, med njinli le pomembria 
novost izvr5ni svet obcinske skupscine, ki ni. le njeno izvdilno telo, 
am.pak ima mnogo sirs~,> vlogo: je nekak5no sredi.see diuibenega 
in samoupravnega dogovarjanja med vsemi samoupravnilili. skup-
nostmi v obcini. · 

Pred nami je torej_ novo obdobje v druibenem in sam.ouprav;nem 
gospodarjenju s sredstvi. Da bi se ovedli poglavitnih problemov in 
moznosti za njihovo resevanje, smo za razgovor poprosili predsednika 
izvrsnega sveta, tovarisa JANEZA PAKI2:A. 

Kako ocen.jujete gospodarski ' 
razvoj obcine v prih.odnjem oP. 
dobju, pred.vsem .glede na neka
tere nove nalozbe? 

Nove iD!Vesticijske nalozbe v go
spodarstvo sa za razmere v nasi 
obcini v tern casu zelo velike po 
obsegu, zanimive v pozitivnem 
smislu, strukturnem (program
skem) pomenu, pa tud.i teritorial
no rpomenijo realizaoijo dolgolet
rrih zelja nasih obcanov na manj 
razvitem obmocju. 

Investicije v obCini, ki so se
daj v teku, bodo predstavljale po 
koncani iz.gradnjl vrednostno vee, 
kot .predstavlja sedanja vrednost 
vseh osnovnih sredstev. Ob seda
njih investicijah v .gospodarstvo 
naj poudarim zlasti dve s·tvari: 
Iverka, ki jo grad.i Brest, je po
membna surovinska osnova za 
Brest in vecja socialna varnost 
obcanav, ob tern pa seveda po· 
memben vir akumulacije za pri
hodnji razvoj materialne osnove 
in vseh vzporednih dejavnost>i v 
obcini, ce se uresn'icijo predvide
vanja. 

Drugo, •kar stejem za posebno 
pomembno, pa je, da se je zacel 
uresnicevati gospodarski razvoj 
na Bloski planoti. Bloska planota 
je bila do sedaj nerazv~to pod
rocje v obcini. Z novim obratom, 
ki ga ho z~radila Kovinlopla:stika 
in z razsirutvijo Gramexa bo do
bila Nova vas in s tern vsa Blos'ka 
planota pomembno prid<Ybitev. 
-Pridobitev pa seveda pomeni vsa
ka smat:rna nalozba v razsirjeno 
reprodukcijo. 

Gospodarstvo obcine je osre
dotoceno predvsem na Cerknisko 
in Lo§ko dolino. Kako je zamis
ljen razvoj ostalih podroeij ob
cine? 

Raozvoj Bloske planote bo za
enkrat zadovoljivo resen, kot sem 
ze prej omenil. ·Poleg tega pa so
casno. pot~kajo tudi priprave za 
razvoJ tunzma na Blokah. Za ure
snic'itev zlasti zimskega turistic
nega razvoja je ustanovljen po
seben lronzorcij, ki .Ze aktivno 
del a. 
Razg~voni in razmisljanja pa 

potekaJo tudi za razvoj Cajnar
skega podrocja, saj tu ni razvita 
~obena gosp<;>darska dejavnost, 
ceprav grav1trra na to obmocje 
pribli:Zno 600 obcanov. Ostala po
droeja obcine pa se spontanJO, za
dovoljivo razvijajo. 

0 razvoju kmetijstva na tem 
podroeju je bilo ze v oreteklih 
letih precej govora. Ka'j je .pri
Cakovati v razvoju te dejavnosti? 
R~yoju km~tijstva je v nasi 

druzb1 v celoti posvecena vecj a 
pozo~~ost. Dosedanja laobi:lnost 
kmetlJ&ke panoge tudi nas ni pu
stila neprizadetih, saj smo bili bolj 
a~ manj ves povojni cas v nesta
bilnem polo:Zaju. V obcini si pri
zadevamo ustvariti kvaliteten 
sklad za pospeseva.ni,je kmetij
stva, kar nam je v zadnj1h dveh 
letih deloma tud.i ze uspelo. Tu 
je tudi ze nekaj konkretnih re
zultatov. Kmetje se se zanimajo 
za kmetijstvo, pnicakujejo ·pa 
dru2Jbeno pomoc. Druzba jim je 
to pomoc dolzna nuditi. Paziti 
moramo, da ne bo ta pomoc pre
pozna. v •kmetij-s-tvu so seveda se 
neresene stvari. Za .sodobno 
kmetijsko proizvodnjo je potreb
n~. zdruzevati. zemljiSca, posodo
btti opremo m pridelavo krme, 
zagotoviti ustrez;n>e cene zivine in 

podobno. Pretezni del rprizadevanj 
Je psmerjen v na~i obcini trenut
no v pospesevanje zasebn~ga 
kmetijstva, kar je prav gotovo 
pomanj.kljivo. Potreono bo raz
vijati vzporedno oba sektorja 
kmetijstva, druzbeno in zasebno. 

:Ze dolgo govorimo tudi o neiz
koriScemn mo:inostlh za razvOJ 
tunzma, gosnnstva in trgovme. 
'.fum mtegractje 1an1 mso pn
nes.te zai:etenih rezwtatov. ~e pn
prav.tjajo za razvoj ten dejavno
sti kaksne bistvene novosti! 

Misu-m, aa je bilo v pretek.lo
stJ. n.a ·ten poarOCJill preceJ pn:
nvanJa. lVJ.Ilslun, aa rusmo nneu 
aosleJ jasrun Koncep tov, planov 
m <1ogovorov. :.t.ato Je razvoJ sla
bo napreaoval. :.t.a razvoj tunz
ma nnslim, -aa resnicno lahko 
brez gre.ha govorimo, <1a imamo 
vse pogoje. ·ra razvoj pa lahko 
dosezemo le takrat, Ko oomo .to 
vsi spoznaH in -se temu ustrezno 
ponasali. Tu gre za novo kva.li
teto oanosov, .Katenh nismo na
vajeDJi. Za to je potrebna volja, 
pa s~rokovoni kadrt in seveda tu
d!i v!aganje kapitala. Prav sedaj 
so v te.ku (iponovni) razgovori m 
priprave za us.kladitev programa 
ponu.d.be in prihoanjega razvoJa 
trgovine in gostinstva. Ti razgo
vori potekajo med TOZD (nosll
oi) Nanos in Jama ter kmetij s.lro 
zadrugo in na d.rugi strani med 
obcaru, kii. jih zastopa .SOb ozl
roma njen izvdni svet. 

Kar je bistveno novega, je to, 
da so sprozeni razgovon, naj bi 
v Cerkruci zgradili nov hotelsko
trgovski objekt vecjih dimell2llj, 
~~ kar s9 v ~er.knici realnd pogo
J.l. Odloc1tev Je na stra:ni strokov
nih kad.rov in samoupravnih or
g<1:nov nosilcev trgovskega in go
stmskega razvoja v obcini. 

Mnogo kriticnih pripomb m ed 
obCani je tudi na racun kom unal
nih in storitvenih dejavnosti na 
sploh. Je kmalu priCakovati kakS· 
ne spremembe? 

Kom.unalno vprasanje je ob
se:Zno m cel_ovito . Mishm, da je 
na tern veliko storjenega, veru
dar sog-lasam, da mnogo prema
lo. Grad.ili .in popravlja.li smo ce
ste, vodovode in elektniko. To se
veda ni dovolj, ~e veliko bomo 
morali postoriti. V prihodnje bo· 
mo mo~ali nameniti za to dejav
nost vee sredstev. Primer: niti v 
enem kraju v obcini nimamo 
ustrezno rese:irih odplakovalnih 
mprav, stroski za te namene pa 
gredo v milijone. 

Smatram za pomembno da 
smo priSli -c;Io prepricanja, da ne 
homo mogli v nedogled odlagati 
tega problema, ·Sicer se bo ne
sk.ladje industrijskega razvoja in 
komunalnega sistema se pove
Calo. 

Ve~ika pr-izadevanja gredo v 
smen konkretnega oblikovanja 
sredstev in skladov za financira
D(je komunalne dejavnosti. Prav 
sedaj je v teku podpis samo
upravnega sporazuma za fiinanci
ranje cestnega sklada in za fi. 
nanciranje krajevnih skupnosti. 
Obcinska skupscina je na svoj i 
seji dne 20. junija ze sprejela te 
·sporazume kot eden izmed pod
pisnikov. To pa morajo storiti se 
vse TOZD. Vsa ta sredstva bodo 
namenjena izkljucno za urejanje 
in izgradnjo komunalnih objek
tov i-n naprav. Ob tej pniloznosti 
bi rpozval vse TOZD, v kolikor se 

niso, naj te sporazume nemudo
ma podpisejo, sicer nas bodo o~
sna:Zevanje okolice in drugi ko
munalni problemi pripeljali do 
absurdnega stanja. 

Naj omenim sew, da se bodo 
v sk.ladu z dolocili ustave or.gani
zirale interesne skupnosti za po
samezna podrocja komunalnega 
s6.1Stema. Nekatere so .Ze organi
zirane, druge pa so v zasoovi. Od 
nj ih ~ricakujemo · kvalitetno re
sevanJe komunalnih vprasanj. 

Pomanjkanje strokovnih ka
drov v vseh dejavnostih na§e ob
cine je zelo bolece vpra5anje. Ka· 
ko ga rdevati? 

Postavljas mi sama te.Zka in ak
tualna vprasanja. Resevati jih 
moramo s kupno s polno odgovor
nostjo. Odvajati sredstva po sa
moupravnem sporazumu za iz
obraievanje,n(Uditikadrom ustre
zne delovne pogoje, ustrezm de
lovna mesta, primerno nagraje
vanje. Nuditi ljudem us-luge in 

poeutje v kulturnem in splosno 
standardnem pomenu talco, da ga 
1kraj zainteresira in prite~e, ne 
pa odrinle. 

Oblikovanje interesnih skupno
sti je komaj v povojih. Prlmanj
kuje sredstev za skupno in splo!
no porabo, prlmanjkuje strokov
nih delavcev, potrebe pa so vse 
oCitne in izostrene. Kaj Iahko prl
Cakujemo v razvoju teh dejavno
sti? 

Povezovanje delavcev in obca
n.ov v interesnih skupnostih je 
resnieno perspektivno zelo obe
tajoee. 

Znano je tudi ~z zgodovine, da 
je bil tam, ·kjer so se ljudje or
ganizirali z zanimanjem, iz inte
resa, vedno uspeh. To zelimo do
seci z !in{teresnimi skupnostmi, 
pobu:dami in sodelovanjem vseh 
ljudi, vsakega •po s vojem interes
nem 'podroeju m sposobnosti. Tu 
so logicne, zacetne in <Ybjektivne 
tezave za sredstva, .s lk:adri paje se-

veda najteZe. Razvoj teh dejavno- ' 
sti bo najhitreje uspel tako, da bo 
prisel pravi clovek - delavec na 
pravo mesto. V mis lih imam zla
sti -!judi, kadre, lci bodo vodili 
politiko v kreativnem smislu s a
moupra'Vllih in.teresnl.h -skupnosti. 
In drugo, ce bomo namenjali op
timalno kolicino sredstev za te· 
potrebe. 

Ni lahko biti na delovnem me
stu, ki ga opravljas. Kaj bi oseb-: 
no povedal obcanom, ld se prav 
gotovo obracajo nate s svojimt 
teiavami? 
. Mirslim, da bi bil kvaliteten in 

objektli.ven odgovor na to vpmsa
nje preuranjen. Problemov j,e res
nicno veliko. Vsa~k izmed \Il$3.'5 ima 
mnoiico lastnih tezav. Ce bomo 
vsak svoje · delo in obveznosti 
opravljali pridno, odgovorno in s 
polno zavestjo ob sozitju in sode
lovanju, bomo vse tegobe lahko 
resevali. 

Razgovor priprav:il 
B. Levee 

Vse boljSi proizvodni rezultati 
Kljub temu, da bomo kmalu 

razpravljali o dosezenih proiz
voanih rezultatih po temeljnih 
organizacijah za I. polletje 1974, 
menimo, aa je potrebno omeniti 
nekatere kazalce gospodarjenja. 

Proizvodnja narasea iz meseca 
v mesec, tako da smo do konca 
maja dosegli za 149.512 tisoe di
narjev proizvodnje, kar je za 
15 odstotkov vee kot v enakem 
obdobju lani. Pri tern je pomemb
no omeniti ugodno rast obsega 
proizvodnje v pohiUvenih tovar
nah. Zlasti praizvodnja pohiStva 
nara.Sea v zadnjih mesecih, tako 
da bo v prihodnjem obdobju 
stopnja preseganja lanskega pro
izvodnega obsega se ugodnejsa. 

Glede na dokaj ugodne vre
menske razmere in neoviran do
tok surovin so tudi pr.imarne te
meljne organizacije ugodno pove
Cale obseg proizvodnje. 

Za realizacijo proizvodnega pla
na je bilo potrebnih veliko na
porov, da bi zagotovdli potreben 
material in surovine. 

Ovire pri dobavi repromate
rialov se bodo tudi vnaprej po
javljale, tako da homo temu 
vprasanju posvecali vso pozor
nost. 

Tudi prodaja na§ih izdelkov je 
kazala ugodna gibanja, vendar 
se je v zadnjem Casu stanje po
slab§alo in je pricakovati manj
§e povprasevanje kot v prvih 
mesecih letos. 

Skladno z rastjo proizvodnje 
in prodaje so nara5cali tudi fi. 
nancni pokazatelji, vendar je 

stopnja njihove rasti zaradi po
veeanja cen materialov in suro
vin niZja. 

Osebni dohodld so v leto~njih 
petih mesecih znasali 2226 dinar
jev poprecno na zaposlenega, kar 
je za 16 odstotkov vee kot v ce
lem lanskem letu. Glede na pet
mesecno obdobje lanskega leta 
pa so osebni dohodki na zapo
slenega narasli za 17 odstotkov, 
tako da po posameznih temelj
nih organizacijah zna§ajo: 
TOZD TP Cerknica 2059 din 
TOZD 'f.P Martinjak 2135 din 
TOZD TLI Stari trg 2077 din 
TOZD TP Stari trg 2091 din 
TOZD TIP Cerknica 2357 din 
Skupne dejavnosti 2976 din 

Ob osebnih dohodkih je treba 
poudarlti, da je potrebno uve
ljaviti plansko nacelo ter nacelo 
samoupravnega sporazuma, ki 
onnogoeata nara§canje osebndb 
dohodkov po rezultatih dela. Ta
ko je potrebno zagotoviti soli
darnostno nacelo, ki prispeva k 
vecji socialni. varnosti vseh de
lavcev. 

Vsako nara5eanje osebnih do
hod.kov mora temeljiti na rezul
tatih dela in na poveeani pro
duktivnosti. Pti oblikovanju oseb· 
nih dohodkov in njihovi detitvi 
pa homo sproti iskali momosti 
za dopolnitev sistema nagrajeva
nja, ki bo omogoeal osebne do
hodke po dejanskem prispevku 
in po rezultatih dela. Vsaka spre
memba sistema nagrajevanja pa 
je v skladu z naceli samouprav
nega sporazuma o zdruZevanju 
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v pristojnosti delavcev temeljnih 
organizacl.j. Tako ni mogoce spre
minjati sistemov nagrajevanja, 
ne da bi o tern razpravljali in 
odloCall delavcl vseh temeljnih 
organizacij. 

V skladu s sistemom nagra
jevanja bodo po periodicnem ob
racunu za I. polletje 1974 celovito 

preracunani osebni dohodlcl po 
temeljnih organizacijah prlmer
jalno na mogoea izplacila po sa
moupravnem sporazumu Iesne 
industrije SR Slovenije. Morebit
ne razlike za izplacilo, ki izhajajo 
iz rezultatov poslovanja, bodo 
delavcem izplaeane naslednji me
sec v oblild sprejete in dogo
vorjene poslovne uspe§nosti. 

Prav gotovo je naloga vseh nas, 
da dosegamo viSjo produktivnost 
dela in s tem rezultate poslova
nja, tako krepimo sklade temelj
nih organizacij in standard za
poslenih (poveeujejo se osebni 
dohodld). To homo dosegli z ra
cionalnim in gospodarskim poslo
vanjem na vseh ravneh poslov-
nega procesa. B. MJ§IC 
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0 POHISTVENI INDUSTRIJI 
25. KONGRES EVROPSKE -UNIJE ZA 
POHISTVO 

Od 30. maja do 3. junija letos je bil v Ljubljani kongres evropske 
unije za pohistvo. V evropsko unijo za pohiStvo- je. vclanjenih 12 
drlav. Najmlajsa med njimi je Jugoslavija, ki je bila sprejeta v letu 
1971 v Maimoju na 22. kongresu. Ostaie clanice so: Italija, Spanija, 
Francija, Zahodna Nemcija, Belgija, Nizozemska, Anglija, Danska, 
NorveS<ka, Svedska in Finska. 

Na kongresu so predstavniki 
posameznih de:lel posredovali 
prerez o pohistveni industriji in 
vprasanju, s katerim se ta pano
ga ukvarja. 

Nekaj znacilnosti posameznih 
driav, proizvajalk pohiStva: 

FRANCIJA: Znacilnost franco
ske pohistvene industrije je raz
drobljenost. Ceprav zavzema po
histvena industrija v predelovalni 
industriji vidno sedmo mesto s 
110.000 zaposlenimi, ima samo tri 
podjetja z vee kot 1000 zaposleni
mi, 15 tovam z nekaj nad 500 
zaposlenimi, in kar 13.000 takih 
podjetij, kjer zaposlujejo 6 de
Iavcev. Teinja francoske industri
je je k specializaciji. Ta pa si 
zaradi razdrobljenosti poeasi uti
ra pot. Zato se stevilo malih ob
ratov (obrtnih delavnic) postopo
ma manjsa, narascajo pa obrati 

Z obisk1. na Brestu 

srednje velikosti s 100-200 zapo
slenimi. 

Francoske proizvajalce pohi
stva moti precejsen uvoz pohi
Stva, ki je dosegel leta 1973 mi· 
Jijardo 316 milijonov frankov. Je
za je se veeja, ker Francija iz. 
vaia 60 odstotkov hrastovine, ki 
jo pohiStvena industrija rabi in 
jo zaradi izvoza primanjkuje. 
Francija uva.Za na leto tudi 350 
tisoe m' eksot in se razlicen les li
stavcev in iglavcev. 

Francoska industrija pohistva 
je tudi izvoznik svojih proizvo
dov. V letu 1973 je izvoz pohistva 
maSal 472 milijonov frankov. Na
povedujejo pa vecjo ekspanzijo 
na svetovni trg. 

Za nakup pobistva Francozi po
rabijo okrog 2 odstotka svojih 
dohodkov. Poraba je v porastu 
s pribliino 1 odstotno stopnjo 
letno. 

ITALIJA: Proizvodnja pohiStva 
v Italiji je v zadnjib nekaj letih 
mocno porasla. v letu 1960 je do
segla 600 milijard lir, v letu 1973 
pa ze 1300 milijard lir. Temu 
mocnemu porastu proizvodnje 
sledi tudi izvozna usmerjenost 
italijanske pohistvene industrije. 
V Ietu 1973 je izvoz pohistva do
segel 145 milijard lir ali nekaj 
nad 11 odstotkov celotne proiz· 
vodnje. 

Tako kot za francosko, je tudi 
za italijansko industrijo pohistva 
macilna razdrobljenost. Od 15.000 
podjetij je taldh z manj kot 35 
zaposlenimi kar 1500. Znacilna je 
tudi izredno moena in razvejana 
trgovina z vee kot 17.000 prodaj-
nih toek. . 

Majhna in razdrobljena indu
strija goji izredno kulturo obliko
vanja. Oblikovanje je zajelo tak 
obseg, da je postalo ze neracio
nalno, ker se priprave na napra-

ve, ki so za nov izdelek potrebne, 
ne amortizirajo. Tako so postali 
izumi na podroeju oblikovanja 
neracionalni. 

Problematicna v italijansld Ies
ni industriji je tudi usmerjenost 
proizvodnje. 'fa v glavnem proiz
vaja pohistvo za osebno dnliin
sko porabo, manj pa za druZbe
no, kot so bolnice, domovi za one
mogle, otroski vrtci in podobno. 
ZAHODNA NEMCIJA: Na tern 
trliscu se v zadnjem casu sre
cujejo z . nazadovanjem prodaje 
pohistva. Gospodarska recesija
kriza, ki se je pojavila v zadnjem 
casu na podroeju surovin in ener
getike, je v Zahodni Nemciji vpli
vala tudi na potrosnjo trajnih 
dobrin. Poleg tega se je v Zahod
ni Nemciji pojavilo novo vprasa
nje: abstinenca do potrosniske 
druZbe. To abstinenco so lmeno-

vall s konzumerizmom. To giba
nje je zajelo ze tak razmah, da 
je zaskrbujoce. Mnogim nakup 
pohistva ne predstavlja vee ziv
ljenjske radosti in imajo do tega 
celo odpor. 

Za nemsko industrijo je zna
cilno, da ni tako razdrobljena, kot 
sta francoska in italijanska. Ima
jo okrog 1700 podjetij s 150 do 
500 zaposlenimi. Poleg tega je 
se vee kot 6000 obrtnikov z manj 
kot 10 zaposlenimi. Lani je pro
izvodnja pohistva dosegla 11,4 mi
lijarde DM. Trdijo, da je opti· 
malna velikost podjetja 150 do 
250 zaposlenih. Taka podjetja se 
Jahko hitro prilagodijo zahtevam 
trga. 

BELGIJA: V Belgiji prevladuje 
izrazito dnliinska podjetniSka 
struktura. Kljub izredni odprto
sti trliSea proizvajalci ne tarnajo 
prevec. So zelo dinamicni za no
vosti, k povecani ekspanziji pa 
jib sili tudi bliZina francoskega 
trlisca. Imajo okrog 1000 podje
tij, razmdcenih v glavnem na 
severu dezele. 

Znacilnost belgijske industrije 
je, da 70 odstotkov vseh nalozb 
pokriva z Iastnimi sredstvi in da 
mora vee kot 60 odstotkov vseh 
surovin uvoziti iz drugih deiel. 
Driava spodbuja izvoz le s 5 od
stotno premi.jo. 

Obseg proizvodnje pohistva v 
Belgiji je dosegel 25 milijard bel
gijskih frankov. Trgovina se zelo 
rada usmerja na uvoz pohistva, 
ker tako vee zasluZi. 

Podobno kot v Belgiji je tudi v 
NIZOZEMSKI. Proizvajalci so 
prisiljeni k hitrim spremembam, 
ker je trgovina usmerjena iz
kljucno v prodajo ekskluzivnih 
modelov. Polovico na Nizozem
skem prodanega pohistva je uvo
zenega. Domaci proizvajalci pa si 

prizadevajo povecati izvoz, ld se 
je v zadnjib dveh Ietih podvojil. 

ANGLIJA mora veeino Iesa uvo
ziti, kljub temu pa ima kar moe
no razvito pohi§tveno industrijo. 
v 800 podjet]ih ustvarijo 95 odstot
kov vsega prometa. Angldki po
tro§nik porabi za pohistvo 1,5 
do 1,6 odstotka svojih zasluZkov, 
kar je nekaj manj kot v ostalih 
drzavah zahodne Evrope. Proiz
vodnjo pohistva so v zadnjib 
dveh letib povecali za dve tret
jini, izvoz pa od 10 do 44 mili
jonov funtov. Rekorden pa je bil 
tudi uvoz, ki je dosegel 63 mili
jonov funtov. 

Angleska industrija je cenene
mu pohiStvu obrnila hrbet. V to 
jib je prisilila zlasti mocna kon
kurenca in kvaliteta danskega 
pohiStva. Angleski predstavnik se 
je mocno razburjal nad davcno 
politiko in razmah drzavne admi· 
nistracije, ki je vedno bolj ob
seina in draga. Ta jim poje levji 
delez naporov in prizadevanj. 

Predstavniki iz vee evropskih 
drlav so kriticno obravnavali 
enotnost v izmenjavi. Vzhodne 
dezele so sposobne in zelijo iz-

Udeleienci kongresa na obisku v TP Cerknica 

voziti velike kolicine pohiStva na 
zahodnoevropsld trg, hkrati pa 
zapirajo svoj trg pred blagom 
zahoda. Delen oeitek Je letel 
tudi na Jugoslavijo. 

Iz razprav je mogoee zaklju
citi, da komponibilno pohiStvo 
dobiva izrazito prednost. Potros
nik je tudi Cedalje bolj kritieen 

in zahteven. Specializaclja in o~ 
tern vecja racionalfzaclja omogo
ca premagovanje pricakujoee in
flacije in vecjih stroskov. Porab
nik bo dajal prednost izvirnim 
kreacijam, v katere ga sill sodob
nost in individualnost v tej so
dobnosti. 

T.Kebe 

Lesni sejem v Ljubljani 
Na ·letosnjem sejmu lesnoobde

lovalnih strojev na Gospodar
skem razstaviscu v Ljubljani je 
na 15.000 kv. metrih razstavljalo 
48 domaCih in 146 tujih furm iz 
15 dr:Zav. Sejem je bil odprt od 
10. do 15. junija. Med obiskom 
sem dobil obcutek, da je letos 
neikoliko bogatejsi ·kot obicajno. 
Morda je to zaro, ker Gospodar
sko razstaviSce letos praznuje 20-
letnico svojega obstoja. 

Na sejmu je bila prikazana mo
derna tehnika, tc:rko za primarno 
kot tudi za finaloo predelavo le
sa. Vee fil1ID je .pvikazovalo delo
lovanje strojev ali linij tudi s fil
mi. 

Prvic pa so bili na Ljubljan
skem sejmu pr ikazani tud~ lesno
obdelovalni stroji iz vzhodnih dr
zav. Tako je trgovsko podjetje 
Stankoimport iz Moskve razstav
lja'l.o v halli. B kontaktno brusil
ko, paralelko, tracno zago, avto
matsko formatlro in posebne iz
vedbe debelinko. Posebnost pri 
vseh teh ruskih strojih je robust
nost (veliko vgrajen1ega materia
la) in svojstvene reSitve raznib 
detajlov, 'ki so popolnoma druga
ce resem kot pri podobnih stro
jih :i.z zahodnih drlav. Glede na 
robustnost bi bHo pricakovati, da 
je npr. traona zaga ali paralelka 
lahko zelo dober in trpezen stroj. 

V istem prostoru je razstavlja
la tudi ceska firma Strojimport 
iz Prage, ki je poleg drugih raz
stav:ljala tudi furnirko robov. Ka
ko bi se obnasala ta furnlirka ro
bov v proizvodnji, ni mogoce ta
koj oceniti, vsekakor pa je zani
mivo, da so bili tudi tu posamez
ni detajli popolnoma svojstveno 
reseni. 

V hali A je bila verjetno tudi 
prvic razstavljena avtomatska 
formatka dornace firme Bratstvo, 
lci jo i~deluje ta firuna po licenci 
Holzer. Fovmatka je manjse izved
be in najbr:Z ni primerna za li
nij-sko proizvodnjo. Vendar .pa 
ima vgrajene avtomatsko dviga
joce ISe predZagice (ricarje) in po
leg zag se dva rezkarja. R~es~
ljivo je, da so tovrstne stroJe pn
celi izdelovati tudi doma, vendar 
pa je za to ze tudi skrajni cas. 

Ob zak>ljucku ·smo Sli. ogledal-i 
se linijo kontaktnih brusilk fir
me Sandinmaster iz Holandije. 
Kontaktne brusilke so bile v po
gonu in raxstavljalec nam je do
volil, da smo risal:i na zafurnira
rre plosce crte, katere je potem 
stroj odbrusil. Linijo je delala 
brezhibno, n i'kjer ni ostala sled 
crte in nikjer ni bila pioskev pre
brusena, dasiravno smo na isti 
plosci tretjic ponavljali brusenje. 
Skratka, nekaj izrednega. Zato 
smo se takoj dogovorili, da li-

nijo preiz.kusimo se z nasimi plo
scam·i. Naslednja skupi.na, ki je 
sla na ogled sejma, je vzela s se
boj poizkusne plosce. Toda bru
silna linija je pri brusenju naSih 
plosc odpovedala in dosegli smo 
komaj take re:rultate, loo jih do
sega.mo z nasimi brusilkami. 

Razstavljalec bruslilk se je pri
toieval predvsem .na to, da so na-

se plosce prevec zvite. Upajmo, 
da bo nova tovarna ivernJih plosc 
resila to tezavo. 

Domnevam, da je bil sejem do
bro obiskan in glede na to, da so 
bili skoraj 1113. vseh -strojih na
pisi prodano, upraviceno lahko 
sklepam, da so tudi razstavljalci 
bili zadovoljni. Ivan Lavse 

ORGANIZACIJA CENTRALNEGA SKLADISCA 
GOTOVIH IZDELKOV 

Neprijetn.o majsko in junijiSko vreme je vplivalo, da gradnja 
centraliJiega skladisca ni potekal.a tako, kot smo si zeleli. Zara~li 
neugodnih vremenskih razmer je nastal zastoj pri izvajanju del 
zunanje kanalizacije, •ki je temelj.ni pogoj .za izgraditev dostopnega 
cestisca ter transportnih poti okoli sklad.isca. Ostala dela tecejo 
po operativnem pl.an u. Postavljen je ze zadnji knhinskli lok, zaklju
cuje se montaza fas adnih plosc, postavljajo notranjo -kanalizacijo, 
krovci polagajo kritinske elemente ter opravljajo notranja 'Zidarsko
obrtniSk.a dela. Taksllia je trenutna slika obje!kta. 

Ne glede na prieakovanje, da bo centralno skladisce gotovih 
izdelrkov zgrajeno v drugi polovici letosnjega leta, tega v prvi fazi 
ne bomo mogli uporabljati tako, kot smo si tehnolosko zastavdli. 
Vzrok je v dobavi notranje opreme sk1adiSca, lrot so vHicarji, vla
cilci, dvizne rnize. Dobava te opreme bo v oktobru. 

Vzporedno z gradnjo obdelujemo tucli organizacijslro zasnovo 
skladiSca. V ta namen je •skupn:i delavslci svet na svojem 9. sklicu 
18. junija sprejel naslednje sklepe: 

- da bo centralno skladiSce gotovih izdelkov status organi
zacijske enote, ki naJ. bo v okviru prodajnega sektorja vkljucena 
v skupne dejavnosti podjetja zdruZenega dela; 

- reklamacijsko-servisni oddelek se ve:Ze lokacijsko na skladiSce 
in organizacijsko na prodajni sekror; 

- enota transport se lokacijsko veze na skladisce, organizacijsko 
pa ostane ravno tako P.Od ,prodajnim sektorjem. 

Na osnovi s.prejetlh siklepov skupnega delavskega sveta smo ·se 
lotili oblikovall(ja notranje organizacijske s trukture skladiScnega 
poslovanja. t.e izdelan organigram centralnega skladisca bodo ob
r avnavali samoupravni or.gam skupnih dejavnosti v prihodnjih dneh. 

Po s prejetju slclepov se homo lotrl.li recrli.zacije organizacije skla
diSca in poucevanja osebja o s kladiscnem poslovanju. 

Po tehnoloskem organigramu bo v · skladiscu zaposlenih 33 de
la vcev v dvoizmenskem turnusu. Reklamacijs ko-servisni oddelek bo 
zaposloval 9 delavcev, tako .da bo organ~aoijska· enota centralno 
skladisce zap.oslovala skupaj z enoto transport 55 delavcev. 

M. :tUllli.c 

J 
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Vloga direktorja v novih pogojih 
Ob konstituiranju temeljnih orgalzaclj je bllo potrebno na novo 

lmenovati tudi indlvidualne poslovodne organe - direktorje temelj· 
nih organizacij. Do bistvenih sprememb ni prl.Slo. Glede na to in 
glede ila drugacne pogoje, ki jib ustvarja nova samoupravna orga· 
ri.iziranost, smo njihovo predstavltev povezaH z enlm samlm vpra-
sanjem. . . 
KAKSNA JE VLOGA DIREK.TOiuA V NOVIH SAMOUPRAVNIH 
POGOJlH? . .. 

Tokrat vam predstavljamo direktorje sthih temeljnih organi
zaclj, preostale pa homo v naslednjl ~tevllkl. 

TONEKEBE·
TOVARNA POHISTVA· 
CERKNICA 

Polofaj diln~k:torja je v dana5-
Dliih ratzmerah precej za.pletem.. 
P!re.d ntiim j.e eel Jrup ak:tav, za 
katere mora s~beti, da se izva
jajo in spo§tujejo. Je le stxokov· 
ni organ, ki pripravlja problema· 
titko za 'sarU9U!pl"avne organe, ka
teri o posametmih zadevah do
ko.nC:no odl&ajo. 

Miselnost, lki je bila nekdaj pri
sotna, v abswutno moe in obla.st 
direktorja, vedno bolj izgi.neva, 
zaradi .tega se :tudi delavci IVedno 
bolj obraeaj o o rarz.nih zadevah 
na ODgaaJ.e !Same. 

Zaradi ,posame:zmih clcscesov je 
poloZaj direkotorja dostiikrat o
kv<llli.ticiran lko.t ili:uZJbeno negati
ven. Rekel bi sklo.r31j; da je ta . 
.polofaj stalno v .sti-skalnici, kjer 
ga po eari strani pritiskajo de-

lavci lrot rditelja za njihove te
zwe, po drugi strani pa oSII:ale 
sfere kot edinega, ki zavira, da 
samoup.ravljanje nina taki ravni, 
kot tbi moralo bifi. Povedati roo
ram, da ima tudi samoupravlja
nje, tako kot ga razume mall'Si
kido, svoje meje. To k.arle rudi 
dejiStVO, IS cim ra.zJpOlagajO ko
leikti'Vi. Od tistega, kar ustvarijo, 
je taikio malo, skoraJj nepomernb
no. V em. dar IS am rMrumem sa.mo
upravljanje dialektiano - !raczJVOj
no. Vedno vee tbo ·tiiStega, o ee· 
mer bodo od:loeali neposredno 
delavci, in vedno manj tistega, 
0 cemer <bo odloea:l direktor sam. 
F'llilik<:ija direk:torja bo brez dvo
ma poSII:opoma odmrla, nadome
stili pa .ga bodo kolektivni or
gani· ali rpredsedniiki. 

JOZE GORNIK
TOVARNA IVERNIH 
PLOSC CERKNICA 

<?. vlo~ ·di.relk.1.'ol'ja v novih po
goJlh bl da:nes se <tezko govoril. 
0 <tern bi laH!ro povedail kaj vee 
eez mesec ali drva, ker v talko 
k:ra11kem .Ca:su, odlkar .sem na il:em 
po!ozaju, se nikakor nisem roo
gel tolilk.o .spoznati dolZnosti in 
pnistojnosti, il.d jih nal.a-ga mesto 
. direlktorja v sedajem trem.ut!ku 
samoupTavljanja. Moje doseda
nje delo. :ni segailo Milko v to po
cl.rpCje. 

_<{otovo ~a s~ je pol<>Zaj ~:in~k: 
torJa v prmnen s prete!khmn let1 
:koreo:J.ito ISpremenil. V medseboj
ni solidarnastni pdvezaosti, !k!jer 
si. IV morebitnih teiavah' pomaga
mo drug drugemu, je ugoto!V· 
ljena socialro.a va.rnost delavcem. 
TeZlisee v odloeanju o v.seh po
memilmih !Zadev'ah se·.prenasa ne
pos.redno na delovno skupnost 

pasaane'lllllih TOZD. Po a:nojem 
mnenju direktor uskllajuje .razliC
.ne interese delavcev, dru.Z>be in 
podjetja s skupnim ailjem- bolj
sim standaroom zapos<lenih in u
godni.m gospodar1sk.im poslova
njem podjetja. 0 vseh stvareh se
moramo it'orej med seboj dogo-
1Va.rja1li. in re5evati nasprotja, ki 
se porajajo. Njihova usklajeva
nje v okvir zakonskih doloOi.l ni 
lahka naloga. 

Mislim, da je tudi zato to de
lo tezj e kot pred leti. Sicer 
.bi o konkretnih ra7ltikah lallko 
ogovoru :I.e, ee bi bil .Ze IPrej na 
taksnem polozaju. S tem,lro smo 
se od<lornli 12:a novo tova:mo iver
nih plosc, smo 12:avestno sprejeli 
nase :tudi nekatera hremena, da 
homo nekje .drugje pac ip'I'ikTaj
sa:ni, VISaj talilko easa, .dodder je 
nova tovarna v gradnji in dolkler 
ne 12:aene IS proizvodnJo. NedQPU
Sitlno je m noben a.an :kolekti:va 
ne ·sme gledati samo na SIVoje 
lasrtlne Jroristi in na trenutne po
trebe. Na to s1Naa- imamo ·seveda 
.rarzli.Cne poglede, zavedaJti pa se 
moramo nase dolZnosti, da naSi.m 
sinovom in hceram v prihod
nje rzagotavimo •kos kruha v do
maeem krajlu. Vsak delavec mo
ra outiti veliko odgovorno.st do 
"tela, lci ga opravlja, ker b-rez te· 
g:a tr:ui mogoee delati. 

JAINEZ MELE
TOVARNA POHISTVA 
MARTINJAK 
J)a~jati oceno o 'V'Seh IS!Premem

bah, ikJi sano dim ,prica zadnjlih ne· 
kaj mesecev, oziroma natancno 
.naiiJOIVe.dovati, .kaj 'VISe ·bo rezu~
tat IVISeh statusnih SjpTememb, je 
zelo <tcllro, iSikoraj nemogoee. Po 
VJSej verjetnooti bomo potrebo
vali 5e mnogo casa, da se bomo 
na !VISe :to navadili in vneiSli v 
vsal<ic:llwjo pralk:so. Sprija:z.n.iti se 
nam<rec moramo z dejSII:IVom, da 
moramo 'Vsi LSI.kuipaj, •sol:idarno, 
vsak na SIVOjem d elOIVnem meiStu 
najprej Wpolnjeva<trl. \S\kupno iSjpre
jete obveznosti, ~ele nato pa tudi 
zahtevati, da odlocamo o rezulta
tih svojega dela. 

Ooenjujem, da mnogoikrat, 
predvsem pa, ko na primer odlo
camo o ·letnem planu ali o cern 
podobnem, vse prevee !PaVsaJlno 
dvigamo :rolko, da IS :tern :sogla
sa.mo. Ko !Pa je treiba nalogo iz
polruti, za:Cnemo \kritilzi.Tati lin is-

katli. opravici:la, pri tern pa po
zabljamo na pos.iedice, lki i;z tega 
izvri.rajo. Informaaije bo potlreb
no mnogo nadrobneje obravna
vail:i, IPredV!Sem s polno odgovor
nostjo in z;;rvestjo, da je na os
no:vi vsalke od:loeitve posledica, 

ki nam lahko odreie veeji ali 
mmjS:i .Jros lkruha. 

Osebno menim, da bo leto5nje 
leto rza naso TOZD dokaj tellk:o 
in 'IlaiiJOTnO, zla:s-ti, ee bomo hoteli 
dose6i. rez,ulrt:ate, ki si jih zastav
ljap:l.O. Ti .pa so: dokaj povecanl 
obseg proizvodnje, zoiltev asor
timenta v maslvnem delu tovame 
in rwiritev programa tapetni· 
stva, ureditev nagrajevanja in o
sebnih dohodk:ov nasploh, resi· 
tev pogojev dela predvsem v po
vdinski obdelavi in na sldadi
scu surovin in drugi. Upam, da 
teh V!prasanj ne bo tako te2:ko re
Srltti, ce se jih lotimo rzaveSII:no vsi 
s.kupaj in ida pri tern ne gledamo 
ved!ll.o :samo na svoje ooke oseb
ne interesse. V sa delovna <S'kup· 
nost mora te naloge zavestno 
sprejeti, :kajti 'le talk naei.n nam 
zagota'Vllja tizJpolnitev t'Udi na:Sega 
srednjerocnega programa, o kate
rem ISffiO ze mnogo r.artiJ>XaJVl:jali 
na •VISeh organih wprav~janj-a in 
tUJ<hl ze veOk:rat na !Skupnih zbo
rih. 

Mi!slim, da ciljev ni treba po
navljati, ker jih poznamo, treba 
pa je .ponOIVi<ti, da ~e Sllrupno do
gOIVorjene, .zawestne akcije lahko 
rodijo dobre ·sadOIVe. 

DUSAIN PLAZ -
TOVARNA POHISTVA 
STARI TAG 

U<staV:IJ.e •spremembe so med 
drugim prinesle tudi nave odno
se dill"elktor - JSamouprava. Z 
UJstano:vitvijo >teme}j.nih orgamza· 
cij so v naSi samoupravni druibi 
nastale ikoreni.te spremembe, da 
bi ISamouprava dob.i:la zareiS ta.k 
obse~g, lV'sebino in •tezino, da bo 
na5a slrupnost imela moZ:nost, 
krojiti svojo prihodnost tako, kot 
bo ustrezalo njej , ne pa tako, kot 
bi :ustreza:lo posamezn±Jrom ali 
sk:Utpinam. 

Di<rektor 'l:emeljne organizacije 
je kot fu:Jidivi.dualni izvrSiJni OI'ga!Il 
dolzan, da v.sa navodi.la, ki mu 
ji'h na!oga samoupravna slrup· 
nos'!:, dosledno .upo5teva in jib 

izpolnjuje oziroma skrbi in odgo
vanja, da <teaneljna organizacija 
posluje v 'S'kladu z .za~stav1jeno in 
sprejeto politiko po samouprav
J;J.i !P(>ti. 

M.ilslim, da vodilnega delarvca, 
•V tern puimeru direk.torja, ki je 
ze ipl"ed ustanovitvijo temeJjnih 
or~anrizacij bil na takem polo· 
ZaJIU in je spostoval naceJa sa· 
Ill.Oll[prave, rtn.lldi danes ne m:oti, 
ce se mora s samouprav!jalci do
govo.ri!ti, kalkSI1o poslovno politi
lro in kaksne delov.ne cilje si bo 
delovna 'Skiuipnost .zastavila. Ra
zumlijivo pa je, da so spremem
be ip!I'irzadele :tiste vodi:lne delav
ce, .ki oo ·bi:li vajeni po na.Celu 
»tr.de roke« .krojiti polifi:ko in 
UISOdo delovni'h org;an.izacij . 

Delegat.ski !Sis.tem, ki je novost 
v nasi samoupravi, nam p-rina.Sa 
deja.nrSlro <talke spremem:be, iki po· 
!PO'lnoma onemo.goca:jo .koncen
·tlraciljo oblasti, saj je delegatski 
.sistem zastavljen talro, da de
legati ne morejo sprejemati ni· 
kakrsnih sklepov brez prejsnje· 
ga <dJogovora :s svojimi volilci. 

Tako kot vsalka sg>rememba pa 
ima tudi ta na zacetkru svojega 
uresnitewt!ll'ja doloeene te:lave. 
Ce hoeemo ustva:riti trd.no v& 
v na5i samol.llpravni drt.Ubi, roo-

ramo najrprej vse clenre med se· 
boj sestaviti. To pa zahteva cas; 
vo.l:j10 dn odgovornost, kar pa ne 
more biti ovira, da za.stavljenih 
nalog, !ki so osno:va za boljsi ju
tri, ne bi ~eljali. 

Odgovo:nnost direktorja je v 
'novih pogojili vsekaloor ve6ja, 
saj je za svoje delo odgovoren 
delovnemu kolektivu in sirsi 
dirtl2beni .slm.Jrr>nooti, ne pa po
sa.meznikru. 

P.repri.Ca:n 1sem, da bomo v de
lov.nem k:olektivu .nase temeljne 
organi!Zacije se v .na.prej imeli 
take medsebojne odnose in so
deloiVanje kot doslej; to pa je 
porootvo, da bo tu:di direktor 
teme1jne organizac.i:je opxavil v.se 
naloge, :ki mu bodo pos·tavljem.e 
od LSa.moupravljalcev. 

FRANC URH -Tovar
na lesnih izdelkov Sta· 
ri trg 

VJoga direktorja je v novih po
gojih ·samoupravljanja histveno 
dru:gaena od njegove prejsnje. 

Po 'D.OVi ustavi in ipO statutu, 
ki se povezujeta med seboj, ima 
dkektor povsem drugaeno vlogo 
kakor po prejsnjih doloCilih. 

Vlogo prejsnjega direktorja so 
preVJZel!i sveti: svet za kadre in 

~ 
' 

sociaiJna .vprasanja, ISIVet za oseb
ne dohodke, poslovni svet in ·dru
gi organi upravljanja. Vloga di
rektorja pa je, da usklajuje pri~ 
stojnosti v poslovanju svetov. 

Seveda <ima direktor tudi sedaj 
zelo veliko in odgovorno nalogo, 
kar zadeva spostovanje predpi
sov in zakonitosti dela samo
upravnih organov, pa tudri. v pro
izvodnji in v skrbi za izpolnjeva
nje p lana. 

JOZE HREN- Skupne 
dejavnosti 

Polozaj individualnega poslo
vodnega organa je z novo ustavo 
zelo jasno opredeljen; to je: vodi 
poslovanje, organizira i!l usk~a
juje delo vni proces ter lZpolnJu-

je sklepe delavoskega sveta in nje
govega izvr~Hnega organa. Me
nim, da je v novih I_X>gojih. pred
vsem vazna vloga direktona kot 
organizatorja in u sklajevalca de
la v delovni skupnostri.. Direktor 
je za svoje delo ·odgovoren ·delav
cem in delavskemu svetu, njeg.o
vo delovanje mora biti stalno po· 
vezano z delovanjem samoupr av
nih organov. 

VOLITVE DELEGATOV V ORGANE GOSPODAR· 
SKE ZBORNICE 

Nova organizacija gospodarske zbornice bo temeljila na zdru
zevanju temeljnih organizacij zdruzenega deJa, ki n;aj bi po svojih 
delegatih prek zdruzenja TOZD panog in usklajevanja medpanoskih 
interesovv v koordinacijskih odborih odlocali o politiki in smereh 
prihodnjega razvoja gospodarstva. S tern se v delo zbornice vkliu
cujejo delegati temeljnih organizacij zdrllZenega dela. Zbori de
legatov bodo temeljn;i nosilci odlocanja o vseh zadevah in uskl:"-
jevanja interesov zbornice, zlasti t istih, ki zadevajo nacrtovan je 
razvoja gospodarstva, pogoje gospodarjenja, skratka, gospodarski 
sis tern. 

Skupni delavski svet je izvolil glavnega direktorja inz. Jozeta 
Strleta za delegata v gospodarsko 11bornico Slovenije ter ga pred
lagal za kandidata v koordinacijski odbor za plandranje in razsirjeno 
reprodukcijo. 

J . Hren 

PROSLAVA 50. OBLETNICE ZLOMA ORJU:NE 
1. junija letos je poteklo petdeset let od zgodovinskega sp.opada 

slovenskega delavstva s fasisticno organizacijo Orjuno. 
Slovenski proletariat na celu z zasavskimi rudarji je tedaj pod 

vodstvom Komunisticne partije v znanem spopadu v Trbovljah ·zadal 
tej jugoslovanski fasistioni organizacij•i odloeHni udarec, od katerega 
se nd vee opomogla. 

Boju nasega delavskega razreda smo dali 1. junija letos vsejugo
slovanslro obelezje. Na ta dan so se ob proslavi zbrale v Trbovljah 
mnozice ljudi, ki so kljUlb dezju, ki je motil slavnostno razpolozenje, 
vztrajale ob spremljanju proslave. Tudi nekateri predstavniki mladi
ne, vojakov dn druzbenopolitienih organizacij iz nase obCiDie so bil'i 
na proslavi. . 

Sreeanje v Trbovljah je bilo toplo in slavnostno. V njem je bila 
ponovno izrecena misel: »TUJEGA NOcEMO, SVOJEGA NE DAMO!« 

D. Modic 

PROSLAVA DNEVA VSTAJE 

Leto5nja osrednja obcinska proslava Dneva vstaje bo na 
Okroglici nad Cajnarji 21. julija ob 10. uri. 
Odkrili bodo spominsko plosco zacetku organiziranega upo· 
ra na podroeju Cajnarjev in razvili prapor krajevne organi
zacije ZZB NOV Caj.narje·Zilce. Odprli bodo tudi nov dom 
za potrebe dn.tZbeno-politicnih organizacij. 
Po slavnostnem prograinu bo tovarisko srecanje. 



BRESTov· OBZORNIK 

NASI ... L··J U D J E . 
Kjerkoli je med skuPino lju·di; · ·v avtu, :na mestu, ki je sicer na

ga te.Zko zgresis. S sv-Oj_o po.sta- ·.. tnenj·eno rezervnemu kolesu. Tak
vo nekako izstopa. Sker ni vi-: . ticno. je bila to imenitna resitev. 
sake rasti, njegov· ~elesni razvof ·. Se '{Saj doma ui bilo treba stal
je sel bolj na »sirSO«;· kot teii_lU . DO izgovarjati, ka.m gre, cetudi je 
pravimo. Tudi sam ugotavlja, da· ·· .irriel pred seboj opra:vek, ki s voj
ni O:isto po JUS, saj si v trgovini cern ny bi bil cisto po godu. 
s konfekcijo tez.Iro .najde primer- - Clan tega kolektiva je ze osem
no obleko. Nasmejanega obraza, najst let. · Aktivnost in z delom 
je, vedlno pr.ilpraJVibjoo za rpogavar, pridobljena organizacijska spo
pa tudi za salo. Mocne dlani rok sobnost sta ga kmalu po nastopu 
povedo, da se ne ustrasijo n~J:>.e- deJa ptipeljala do de!ovnega me
nega, se taka tezkega dela, SaJ Jih sta vodje zage; sicer si je tak na
je prav delo napravilo ta:ko moe- ziv kom(l.jda zaslu2:ila. Njena teh
ne. ' . ' nicna opremljenost ~n delovni rpo-

Vecima nj~gavih .s-odelavcev :bo goji sta bila vse prej kot ugodna. 
ze po goroJem uvodu ·ugotov1la, . Kljuib temu pa je bilo njeno obra
da je 'Osebnost tega sestavka Ivan tovanje za potrebe finalne proiz
PJ?RUSEK, clap:slelovne s_kupno- vodnje nujno. Ka~j pravi Peru-
stl Tovamc;: poh!stva Stan trg. sek 0 ·delu na zagi? . 

Na· svet Je pnsel prav .v casu, »Takratna zaga bi mi kmalu 
da je pozneje kot ~~tic videl dn pozrla zivce. Nekateri tedanji go
dozivel mnogo voJnih grozot, ·o spodarstveniki so se stalno spoti
katerih ve v~liko po:red~ti, saj so kali ob. njeno obratovanje in so 
se mu vtisnile v ne1Zbnsen spo- jo hotel~ po vsej sili ukiniti. Pri 
min. tern niso izbirali poti in s·redstev. 

Prise! je konec vojne in z njim Take pritiske so izvajali, da se se 
potreba po obnovi raZJdejanili d~- seda!j cudim, kako jih je ta kolek
mov. P·ridnih an mocnih rok Je tiv vzdrial. Kljub temu, da je 
povsod primanjkovalo. Perusek bila ·zaga slabo opremljena, je .bi
je prijel za delo v eni .izmed grad- lo njeno obratovanje za kolektiv 
benih skuplin, vendar ne za delo, zivljenjskega pomena. Po nioko
pri katerem bi z gradbenega odra Hko poteh - celo do Beograda
krical: »Malte, malte!« Bil je med naro je zago le uspelo obdriati. 
tistimi, ki so momhl malta in ka- Mnogim !tQ ni b:Ho rpo go:du.« 

Perusek je bil prav v tistih ca
ISih .tudi rprechsedniik delaJVskega 
sveta in po svoji fun.kciji »zrtev« 
r aznih pritislrov. V ob~ambo 

. .• upx:avicenjh stahlsc. kolekmva dn 
za podk:r~ev svojih .besed.je ne
stetokrat ·S Svojo teZJw roko uda
ril po mizi, da je Illjeno moe v mi-

slih cutil tudi najbolj trdovraten 
birokrat ali kdo drug, ki je kot 
argumente svojih stalisc navajal 
neke >>visje« cilje, ciljev kolek-
1liva pa ni hotel videti. 

Sedaj je ze vee let zaposlen kot 
skladiscnik gotovih izdelkov. S 
sveZ.Ujem map pod pazduho meri 
pot od -skladiSca do pisarne in 
·nazaj. Zadovoljen ,je takrat, ko 
vidi zadovoljstvo tudi pri delav
cih. Na to pa vplivajo tako d-obra 
prodaja kot medsebojni odnosi 
in osebni prejemk!i. Kadar pa je 
dela le prevec, da ga njegova .sku
~na ne zmore, tedaj se znebi ka
ke besede tudi v viSjem tonu. 

Zivljenje med tern kolektivom 
ga stalno potiska v ospredje do
gajanj. Ce primerjamo kolektiv z 
ovkestrom, potem je Perusek ved
no nekje v neposredni blizini di
rigenta. Vsaka lepo zaigrana me
lodija lje takoj opazna un delez
na priznanja, prav ta:ko pa tudi 
nasprotno. 

Sicer pa pravijo, da delo obli
kuje cloveka. Tudi Peruska obli
kuje. Kadar mu ni kaj po volji, 
ali pa tudi, ce mu gre vse v naj
lepsem redu, si privosci parkrat 
ipO .diVa .deci crnega ter ·.se ves za
dO'Voljen potreplja po trebuhu, 
ce~. blagor meni. Tedaj v druzbi 
pokram}ja o delu in uspebih ga
sHskega drustva, katerega pred
sednik je, all:i. pa o delu ikraje'VIIle 
skupnosti. Ko pa je resne razpra
ve dovolj, pa nadvse rad za,poje. 
Peru~ek spada med ljudoi, kate

rim sta dobwdu~nost in Zivljenj
ski optimizem na prvem mestu. 
Prav ima. F. Mlakar 

No vi JUS za pohiStvo 

men priopravlj'ati. in prinasati. Mi
mogrede povedano - mesalca za 
beton, 11ro:t -jlih oitmamo da!Ile.s, dNi
gala in podobnega nihce se po
zna! ni. V so gradbeno mehaniza
cijo tistega casa so predstavljaloi 
kramp, lopata in nosila ter moc
ne miSice. 

»Ja, povem ti, da se mi je vca
sih ka:r stemnilo pred ocmi. De
lali smo po cele dneve, pogosto 
tudi ob nedeljah; menda sem 
imel voke kar do tal. Pa <Yb taki 
hrani - najpogostej~.a jed na mi
zi sta bila ·krompir in zelje, pone
.kod pa se tega ne v izobrlju. 

Ko se peljem skozi vasi in opa
zujem se neometane hlse, se se 
danes spominja:m katerega od 
kamnO'V, k.i je bil ob mojem t ru
du in znoju vzidan v steno. Teiko 
9i clovek predstavlja to garanje, 
ce ga sam ni dozivel.« 

Med tern casom .je sel kot bri
gadir tudi na udarni&ko delo pri 
izgradnji proge Samac- Saraje
vo. Celo pri gradnji zelezni~kega 
predora Vranduk, tedaj· tako ve
like delovne zmage mlaO.ine, je 
sodeloval. To z upraviceniin po
nosom rad pove. 

Cas je pninasal novosti vseh 
vrst, med njimi tudi uvedbo kme
ckih obdelovalnih zadrug. Clanov 
zadruge je bilo sicer veliko, toda 
za delo sposobnih malo. Zopet.-so 
tezja f izicna dela slonela na ra
mah mlajs.ih clanov, med kateri
mi je bil tudi Perusek. 

Poleg vsega dela pa tudri nase 
ni popolnoma pozabil. V tako 
razgibanem delu je bilo mogoce 
doZiveni tudi prenekatero prijet
no urico. Na godrnjanje in jezo 
matere in sestre m v zadovolj
stvo pnijateljev pa je za popest
ritev zivljenja zdaj pa zdaj tudi 
kaMno »uspicil«, sicer vse do me
je - le kdo bi mu to zameril? 

Ne· glede, ob katerem casu in 
kje je zaslisal glas harmonike, se 
je takoj pridruiil s svoj>im bob
nom ter obicajno z vso mocjo da
jal takt melodiji. Naj povem, da 
je hil boben njegov stalni sprem
ljevalf:c; spravljenega Je rimel kar 

Pohistvo je izdelek, ki ga uporabljamo vsak dan ·in spremlja 
ciQveka na vsakem koraku. Kupec (potrosnik) zeli nabaviti kvaliteten 
prolzvod, vendar ne more sam v trgovini ugotoviti, kaksne je kva
litete. Zato je potrebno potrosnika zavarovati pred nekvalitetnimi in 
neustreznimi izdelki; to je namen novega jugoslovanskega stan
_darda (.l1JS). 

Za kvaliteto svojih proizvodov 
je zainteresiran tudi proizvaja
lec. Dobra kvaliteta mu omogoca 
boljso prodajo, poceni proizvod;
njo (manj skarta, reklamacij), 
dviga ugled podjetja, kar je vaz
no pni poslovanju in razvoju. Sa
·mo s kvantetnimi izdelki j e mo
goce prodrem na tuji trg in to je 
pomembno za celotno ekonomiko 
drzave. Za dobro •kvaliteto mora 
-skrbeti torej celotna druzba in 
kakor vemo, je bilo leto 1972 in 
polovica leta 1973 razglaseno za 
>>lero kvalitete«, opac, da se vsi 
dejavn)ki v nasem gospodarstvu 
zavzamejo za dvig ·kakovostri.. Tu
di lesna industrija ·Se je angaii
rala na tern podrocju rin med dru
gim je bilo v NoV'i Gorici organi
zirailiO »posvetovanje o organiza
ciji kontrole kvalitete v finalni 
lesni li.ndustriji«. Tam se je jav
no pokazala velika •pomanjklji
vost in neustreznost jugoslovan
skih sta!lldaroov za pohistvo. Do
sedanji standardi dolocajo nam
rec dimenzije pohi~tva, oblike 
r aznih profilov, tako da so se 

· zavestnJ6 · obsli, kef ne ustrezajo 
sodobnem~ ublikovanju in tehno
logiji. Pra<kticno se uposteva sa
roo novej&i standard, ki doloca 
dimenzije kuhinjskega pohistva 
in sta'lldard za trdnost navadnih 
lesenih stolov. 

Akcijo za izdelavo nO'Vih stan
daroov je omogooila Zvezna go
spodarska zbornica, .ki je naro
cila izdelavo studije, v kateri so 
obdelali dolocila za mirnmalne 
kvalitetne kriterije, ki jih mora 
i.zpolniti kos pohi~tva, da lahko 
dolocen ca:s ustreza svoji funk
oiji. Delo sta reali.zirala Poslovno 
zdruZenje LES iz Ljubljane in In
stitut za preradu drveta sumar
skog fakulteta rlz Beograda. Na
slov studije je: Minimalni uslovi 
kvaliteta namjestaja in1 je pred
vii:l.ena kot predlog novega JUS 
za pohistvo. Studija zajema poleg 
obsirnega uvoda standar de za ce
lotno pohi~tvo · (stan.ovanjska 
oprema), materiale za te izde1ke 
in. odpornosti povrSine na raz
liene vp_Iive. Opisani so ti mini-

malni kriteriji - zahteve za ka
koV'ost, nacini ·preizkusa trdnio
sti, stabilnosti, sistem jemanja 
vzorcev za teste i n drugo, celovi
to je obdelano ali nadcazano vpra
sanje kakovosti in kontrole kva
litete v nasa driavi. 
. Ta nova doloeila prinasajo no
vost:i tudi v podjetja, ·ki imajo 
dobra organizirano sluiJbo kon
trole kvalitete. Velika vee kvali
tetnih znacilnosti ·bo ·sedaj 1zmer
ljivih, konenega izdelka ne bodo 
vee ocenjevali samo po zunanjem 
Vlidezu, ampak ga bodo testir-ali, 
ce bo izdrfal dolocene obreme
nitve in bo sele potem sel lahko 
v prodajo. Kot vidimo, se s stan
dardom lahko prepove proizvod
nja, kajti JUS je zakon in je ob
vezen za vse proizvajalce. 

Izdelava zadovoljivrih standar
dov je torej zelo zahtevna naloga 
in mora u.postevati moznost[ nor
maine proi.zvodnje. S tern name
nom je bilo med leto~njim ies
nim sejmom v Ljubljani posve
tovanje o tej temi. OmeiJijena ~tu
d ija je bila pohvaljena, posredo
vane so bile konkretne ·kriticne 
·pripombe in .Fzoblikovala so se tu
di vainejsa stahlsca: 

- standardi (predlagane me
tode) se morajo preizkusiti, da 
se ugotovijo pomanjldjivosti, se
le potem je tQ Iahko predlog 
JUS. Za to prihodnje delo naj se 
organizirajo delovne skupine, 
kjer bodo zastopani tudi strokov
njaki iz proizvodnje, 

- slovenska lesna industrija 
naj enotno nastopa na podobnem 
posvetovanju v Beogradu in tudi 
v prihodnjem delu, 

- nadaljuje naj se ze zaceta 
·akcija za ZNAK KVALITETE, ki 
ga bo dobilo pohistvo, ki izstopa 
po kvaliteti, 

- zagotoviti je potrebno tudi 
kontrolo· kvalitete v prometu in 
prodaji pohiStva. 

Poudaril bi se, da mora biti 
kvaltiteta vgrajena v izdelek. Pri 
nacrtovanju i.zdelka, pripravi za 
proizvodnjo, nabav.i materiala, 
sami proizvodnji je treba upo
stevati kakovost koncnega pro-
izvoda: · M. Ger5ak 

Centralno skladiSce gotovih izdel~ov bo kmalu nared 

Smrecica na sredojem loku 
Dne 21. junija sta Splosno grad

bene podjetje Gorica in Splosno 
gradbento podjetje Stavbenik iz 
Kopra dala pod streho 10.000 kva
dratnih m etrov skladisca gotovih 
izdelkov v Podskrajoniku. Koncna 
oziroma notranja dela pa bo 
opravilo Splo~no gradbeno pod
jetje Gradisce Cerknica. 

Povprasali smo delovodjo Splo
snega gradbenega podjetja Gori
ca Vencka Cotica, kako so tekla 
dela do te faze gradnje. »Dela so 
-hila brez zastojev, zato smo uspe· 
li datri. skladiSce pod streho do do
gO'Vorjenega roka. Z deli smo za
celi v aprilu. Posebnost pri tej 
gradnji je, da je to holj al~ manj 
montazna gradnja iz elementov, 
k i jih dela nase podjetje po indu
strijskem .postopku. Naj pripom
nim, da na~e podjetje izdeluje te 
elemente po italijanski licenci. 
Nasa izdelki so se ze uveljavili po 
vsej Jugoslaviji, nekatera od 
gradbenih podjetij pa so se ze 
specializirala za gradnjo oziroma 

montaio s temi elementi. Eno od 
takih ·p.odjetij je Splosnto grad
bene ·podjetje Stavbenik iz Ko
pra, ki sodeluje !in organizira de
lo skupaj s SGP Gorica.« 

V pogovoru je delovodja SGP 
StaV'benik !iz Kopra, tovari~ Krsto 
Bijelic deja!, da je tak nacin 
gradnje - z elementi, ki so se
stav;Jjivi na samem gradbi~cu, 
preprost, hiter in prakticen. To 
je sodoben nacm gradnje, ki je 
zelo perspektiven. 

Pred ·kratkim so se gradber$ 
podjetja .Primorske zdru2:ila v se
stavljeno organizacijo, kd se ime
nuje Gradbeno industrijsko pod
jetje Primorske. V to sestavljeno 
organizacijo sta vkJjuceni tudi 
podjetji Stavbenik in SGP Go
rica. 

Kakorkoli ze, skupno skladi
sce gotovih izdelkov j~ dobilo 
streho v treh mesecih, to se pra
vi v rekordnem easu. Tako -smo 
lahko zadO'Voljni z izvajalci te in-
vesticije. J. Klancar 

Za.kljucek so Is keg a leta 
Letos je zakljucila solanje na 

tehniski ~oli tretja zaporedna ozi
roma .ze cetrta .gereracij a lesnih 
tehniolrov. Vsaka je imela svoje 
posebnosti. Em so kazali svoje 
sposobnos1:i na ekooomskem, dru
gi na tehnoloskem, leto~nji pa na 
organi.zacijskem podrocju. Zakaj 
ta ugotovitev? 

Predvsem vemo, da smo si ljud
je zelo razlicni po sposobnostih. 
Isto velja za skupine !judi. Pri 
tej generaciji smo opazili izred
no aktivnost v mladintski organi
zaciji, v kateri je vsakdo uresni
ceval svoje zelje ·in sposobnosti. 
Zastavil'i -so .si izredno obsiren 
program, ki je obsegal ~portno in 
kulturno dejavnost, mark.sisticni 
krozek, komisijo za splosni ljud
ski odpor pa do p ridobitvenostnih 
akcij z veselicami, maturantskim 
plesom, ki so imele mmen zbra
ti dovolj denarja za zakljucni iz
let. Zaradi intenzivne dejavnosti 

je zaskripalo v soli ob tretji re
dova~ni konferenci. Toda: Konec 
dober - vse dobra. 

Zadovoljni smo z rezultati. Raz
red so zakljuOili v~i. ceprav trije 
s popravnimi tzpiti. Tako ·SO za
kljucni izpit opravljali vsi. Triin
dvajset ucencev se je oddahnilo, 
enli z vecjim, drugi z manj~-im za
dovoljstvom, le dva ucenca pa bo
sta morala svoje zanje izpopol
niti do popravnih izpitov, ki bo
do v zacetku septembra. 

Kako pa je bilo v prvem letni
ku? 

Selekcija je razvidna iz podat
kov. Po zakljucku leta je ostalo 
24 ueencev, pet pa ji h je med le
tom izsropilo. Izdelalo je sedem
naj.st ucencev, sest ucencev ima 
popravne izp.ite, eden pa je nega
tivno ocenjen iz vecinte predme
tO'V. Tako je ostalo triindvaj.set 
:potencialnih kandi.datov za drugi 
letni'k. F. Tur~ic 

~~-

Tradicionalni zakljucek solskega leta - letosnji maturanti 
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Vee druibenega 
NOVA :NACELA V UREJANJU BRESTOVEGA 
OBZORNIKA 

Pred dobrim Ietom je izsel zakon o javnem obvdcanju, ki je 
v dubu nacel nove ustave postavil pred vse tiste, ki se ukvarjajo 
z infonnacijskimi obcili, vrsto zahtev. Zat!o je bilo potrebno tudi 
v urejanje in izdajanje n8Sega glasila vnesti nekatere novosti. 

v mdnjih letih je bilo cutiti vpliv side druZbene skupnosti 
v nasem tisku, pa tum v drugih na oblikovanje obvescanja, na
obcili.h nekatere idejne -spodrslja- tanoneje oblilkovati. vsebin:;~o za
je skomercializiranost, o vsebin- snovo .in nadrobneJe uredit1 pra
ski. usmeritvi so odlocale skupine vice in d?lino~ti ,PO~arl?-e~ <;>r
ali posamezniki, pa se vrsto dru- ganov p~ ureJaii!JU m .IZdaJaDJ~: 
gih slabosti. Zato je bilo pred- Skupm delavslci svet Je na s~OJl 
·vsem potreboo zagotovitri. vecji pretekli seji potrdil dva naJOS-

TEMELJNA VSEBINSKA ZASNOVA 
BRESTOVEGA OBZORNIKA 

Temeljna vsebinska zasnova je sestavni del sklepa o ureditvi 
izdajateljskih razmerij med Industrijo pohistva BREST in .glasilom 
Brestov obzornik. 

NAMEN IZDAJANJA GLASILA 

Osnpvni namen izdajanja glasila izVIira iz ustavnih n~cel o SV?
bodi obvesCa.nja in pravici do obvescenosti, kar sta temelJna pogoJa 
za samoupravljanje delovnega cloveka in obcana ter za njuno so
odloeanje o drui!benih zadevab. 

Izhajajoc iz teh nacel je osnovni .namen glasila obvescanje c:le
lavcev o vseh pomembnejsih dogajanjih znotraj delovne organi.zacije, 
pa tudli v sirsem druzbenem prostoru, kli neposredno zadeva -interese 
clanov delome -skupnosti. Brez ustreznega iiJiformiranja in ustrezno 
izoblikovanega kroienja informacij si ne moremo zamisliti vecje 
vloge in vpliva delovnih 1judi na O'blr.ilkovanje resDJicnih samoupravnih 
odnJasov. Eno izmed najpomembnejsih sredstev informiranja v de
lovni organizaciji je prav njeno glasilo. Da bi zagotovili njegovo 
dostopnost vsem clanom delovi!Ie sk:upnosti, se jim ga razdeljuje 
brezpla6no. 

Namen glasrlla je informirati svoje bralce tudi o pomembnej!~h 
dogajanjih izven podjetja - v nasem splosnejsem gospodarskem m 
druibenem zivljenju, v panogi, v Zivljenju obcine, v krajevDJih in 
v interesnih skupnostih, o vsem, kar naj bi krepilo njihovo samo
upravno vlogo in zavest. Glasilo mora spremljati vsa p07lHivna druz
bena prizadevanja za utr-ditev samoupravljanja in za utrd:itev vloge 
delavskega razreda v ruasem druzbenem zivljenju. 

PREDMET OBRAVNAVE 

Osnovna izhodiSea za predmet obravnave so nakazana ze v m
menom izdajanja glasila. V glasilu bodo objavljeni prvenstveno 
sestavki: 

- ki imajo namen delavcem pdblizatli informacije, ki zadevajo 
njihov najozji in)l:eres - njihovo temeljno organizacijo zdruZenega 
dela, njeno delo, uspehe in probleme, njihova delovno okolje, v-pra
sanja v zvezi z njihova socialno vamostjo; 

- ki posredujejo informacije v zveZJi z delovanjem celotne de
lovne organizacije; o njenem razvoju, uspehih in problemih; o za
d.evah temeljnih organizacij, ki se re~ujejo skupno, in o nastopanju 
delovne organizaci.i.,e navzven; 

- ki zadevajo sirse dru:lbeno okolje clanov delovne skupnostJi -
od posamez.DJih samoupravnih skupnosti do sidih dru.Zbenih in go
spodarskih dogajanj; 

- ki bodo delavce :informirali o vseh vaznejsih druibeno-poli
ticnili vprasanjih, ki zadevaj.o samoupravljanje, njihova dru:Zbeno
politicno delo in izpolnj'evanje osebnih interesov. 

Glede .na ta izhodiSca bo v.sebina sestav.kov zajemala predvsem 
ruaslednja delovna podrocja: 

- samoupravna d.ogajanja v temeljnih organizacijah in v pod
jetju, 

- ekonomski rezultati TOZD in delovne organizacije, 
- delo drui!beno-politienih organizacij v TOZD in delovni or-

ganizaciji, 
- delo, us.pehi in prohlemi TOZD in delovne organizacije, 
- kadrovska in stipendijska politika ter izobrazevanje, 
- resevanje stanovanjskih zadev, 
- vprasanja dru:lbene prehrane, 
- vprasanja zdravstvenega varstva in varstva rpri delu, 
- investicijska politika in n6eno izvajanje, 
- prodajna ter nabavna politika in njeno izvajanje, 
- marketing in njego:va vlQga, 
- oblikovanje novih izdelkov, 
- strokovna vpra~anja s rpodrocja proimodnje, 
- sejmi, razstave, reklamnrl. in propagandni nastopi, 
- nove proizvodne in ·prodajne kapacitete, 
- rekreacija in izleti, 
- S.portna tekmovanja, kul.turne in zabavne prireditve v okviru 

podjetja, 
- pomembnejsa gospodarska in dru:Zbena dogajanja izven de

lovne orgaruizacije, lci neposredno zadevajo clane d.el.ovne organizacije, 
- pomembnej8a dogajanja v samoupravnih interesnih skupno

st:ih obcine, v katere se vkljucujejo clani 'CI.elovne organizacije, 
- pomembnej~a vprasanja v okviru obcine, ki neposredno za

devajo dru:Zbeni standard in osebne interese delavcev, 
- ostala aktualna obvestila, sporocila in podobno. 

TEMELJI UREDNISKE POLITIKE 

Glasilo Brestov obzornik bo vodilo taksno uredffisko politiko, 
ki bo temeljila na ustaovnih nacelih in duhu samou.pravnih odnosov in 
ki bo Cim.bolj varen odraz ~nteresov delavcev Bresta. Pri t~m bo 
zagotovilo prek druzben:ega organa upravljanja in drugih oblik ·so
delovanja ~udi neposredni vp1iv sir!le druzbene skupnostd. Urednistvo 
bo zagotavljalo, da bo glasilo odprto vsem delavcem in da bodo 
imeli mofuast v njem ob~avljati svoja mnenja o problelnih, ki jiih 
bo glasilo obravnavalo, vs1 pri.zadeti. 

Urednistvo ·se bo zavedalo vloge, kli_ jo ima glasil.o pri obveseanju 
in samoupravljanju v delovni organizaciji in bo glasilo urejalo sklad
no s to vlogo. 

vpliva 
noWJ.ejsa akta s tega podrocja: 
a:kt o ureditvi izdajateljskih raz
merij med Brestom in naSim 
glasilom ter temeljno vsebinsko 
zasnovo Brestovega obzornika. 

Prvi akt govori o najosnovnej
sih izdaja1:eljskih rarzmerjdh in 
o oblikovanju ter pri.stojnostih 
druibenega organa upravljanja
uredniskega sveta, temeljno v.se
binsko zasnovo (to je nekaksna 
vsebinska usmeritev glasila, po 
kateri mora delovati uredniski 
odbor) pa skladno z dolocili za
konJa o javnem obvescanju ob
javljamo v celoti, da se bo lah
ko z njo seznanil slehemi clan 
delovne skupnosti oziroma vsa·k 
nas ibralec. 

Tudi delegati v dru:Zbeni organ 
upravljanja - uredniski svet so 
ze imenovani in se bo v kratkem 
sestal. Sestavlja ga sedem .pred
stavnikov cJ.ruz.beno-politicnih or
ganizacij in drugih ustanov iz ob
cine ter iz nase delovne organi
zacije in ·pet delega:tov iz vrst 
rednih sodelavcev ter iz uredni
skega odbora. Med clrugim bo 
sprejel pravila o urejanju in iz
dajamju glasila ter razpravljal o 
temeljm vsebinski zasnovi, ka
tere izpolnjevanje bo moral ne
nehno spremljatti. 

Morda se bo kmalu zdelo vse 
to le formali:sticno igrackanje, 
vendar je osnovni cilj vseh teh 
sprememib jasen in se moramo 
zanj odloeno boriti: zagotoviti 
je treba neposredni druibeni 
vpliv nla or.ganizacijo in vsebino 
obvdcanjal 

Otroiki 
dodatek 
letos 

B. Levee 

S>kupscina republiSke skupno
sti otroskega varstva je v maju 
sprejela skllep o pogojih in viSini 
otroskih d.odatkov. 

S tern sklepom so hili doloceni 
pogojri in nacin uveljavljanja pra
vice do otr-oskega dodatka, do
hodkovni cenzus in visina otro
skega dodatka za otroke delav
cev in kmetov. 

Po sklepu o dolocitvi dohod
kovnega cenzusa bodo imeli pra
vico do otroS'kega dodatka letos: 
160 din prvi otrok ter ·po 240 din 
drugi in naslednji otroci v dru
zinah, kjer so imelri lani do 700 
diiJJ. mesecnega dohodka na dru
zinskega clana; 130 din prvi otrok, 
ter po 200 din drugi in naSilednlii 
otroci v druiinah, ki so imele 
I ani 700 do 900 din mesecnega do
hodka na druiinskega clana in 
95 din prvi otrok te.r po 150 dffi 
drugi in naslednji otroci v dru
zinah, lki so imele lani 900 do 
1200 din mesecnega dohodka na 
drufinskega clana. 

Kot ze omenjeno, imajo pra
vico do otroskega dodatka otroci 
iz tistih dru:lip, v katerih je bil 
poprecen meseeni dohodek na 
druzinskega clana v letu 1973 do 
1200 din. 

Za dohodek drofine pa se ste
jejo 'VSi dohodki iz delovnega raz
merja, civilno-pravnega razmer
ja, iz nadurnega dela, razen oseb
nega dohodka jamslcih delavcev, 
dosezenega z delom v jami, prav
zaprav vsi dohodki, •ki se obrav
navajo kot osebni dohodek, doho
dek od pokojnin, dohodek iz 
opravljene samostojne dejavno
sti,pa tudi dohodki iz •kmetijstva. 

Pri ugotavljanju upravicenosti 
do otro§kega dodatka se uposte
vajo osebni dohodki iz delovne
ga razmerja in vsi drugi dohod
ki v dejanskem znesku; dohodki 
od kmetijstva v trinajstkratnem 
znesku katastrskega dohodka in 
dohodki oct samostojne dejavno
sti v trikratnem znesku. 

Otroci, ki imajo rpravico do 
otroskega dodatka, a so huje te
lesno ali du5evno prizadeti, ima
io pravico do posebnega dodat
ka v znesku 85 din mesecno. Po
seben dodatek v mesecnem zne
sku SO d~n pripada tudi otrokom 
edinih hranilcev. J. Klancar 

BRESTOV OBZORNIK 

Vzdrlevalcl imajo teZke delovne naloge. Najve~ deJa jih ~aka, ko 
bodo ostali imeli kolektlvnl dopust 

Propagandni filmi 
Ce lahko za lanski festival zapi

semo, da je bil v znamenju eko
nomske propagande filinov iz Ve
Hke Britanije, ta ugotovitev za le
tosnji festival ne velja. Prav An
glefi so v veliki meri odpovedali 
udele1Jbo (Ian~ so sodelovali s 400 
filmi, letos le sto). 

Zakaj ta _uvod? Nedeljeno mne
IJJ.je vseh ud.elezencev je, da prav 
angleski filmi predstavljajo vrh 
propagande in dajejo osrednjo 
noto festivalu. 

Angleiev torej skoraj ni bilo, 
prisli pa so -od drugod - Ameri
eani, severni in jufni, gostitelji 
Francozi, .Skandinavoi s svojim 
izjemnim humorjem, prisli so z 
vzhoda, pa ne le zato, da bi vzbu
jaoli porog in zvizge. Jugoslovani 
so vsa"ko leto stevilnejsi; in ce 
zapi~m, da je film agencije za 
marketing »Studio D« Delo, Ljub
ljana, priSel letos 'V zakljucni iz
bor, potem ni napacna ugotovi
tev, da je sodelovanje Jugoslova
nov cedalje pomembi!IejSe. Prvic 
pa se je predstavila s propagand
nim filmom afriska driava- Ke
nija. 

v stevilkab je ·bil festival ta.k
sen: 

Predvajanih je bilo 1324 filmov 
(od tega 383 filmov za ·kinodvora
ne in 941 TV filmov). Ce bi hotel 
gledati vse naenkrat, bi mora1l 
presedeti pred platnom kar 19 
ur. Celotna dolfina je hila 30.780 
metrov. 

Tematiko propagandnih filmov 
bi lahko opredelil takole: 

Prevladovali so filmi, ki pred
stavljajo izsek iz normalnega z-iv
ljenja. Propagirani izdelek je le 
za trenutek v kadru, tudi teks
tovno, ce tekst sploh je. Anglo
a:mericani, pa tud1 Japonci -pred
njaCijo v »glasbeniih« fiilmih. Za 
vsak, §e tako nepomemben izde
lek .napisejo (odlicno) glasbo. Na
sa Barbara bi bila torej kar do
bro sprejeta ... 

Na drugem mestu so filmi, .ki 
imajo poanto, so -delani na s-alo, 
kari'kirajo situacijo, se norcujejo 
iz liroelka, proizvajalca, pa tudi iz 
gledaka .preq. zaslonom. Taki fi!
mi so prav1Ioma gostobesednii, 
iskrivo duhoviti. 

Tehnieno dovrsenih filmov, 
kjer preV'ladujejo ·briljantmi triki, 
skoraj ni vee. Logicno, pomislri
mo ta to, da se je clovek spreha
jal po Luni, zato tehnike v pro
pagandi res ni m<;>goce obct;d?
vati ... Tovrstne filme narocaJO 
predvsem tovarne avtomobilov, 
motorjev, tehniskih izdelkov. 

Posebno poglavje so risani fil
mi. Teh je vsako leto vee, ven!dar 
prevladujejo .poenostaV'ljene figu~ 
re, svetlooni uOinki, opartovski 
prijelni. 

Propagandni fillni za p<;>hi~tvo 
so bili v glavnem namen]em za 
predvajanje v kinodvoranah. 

Marsikatero idejo pa bomo lah
ko s pridom uporabili. B. Lavric 

SREDSTVA ZA ST ANOVA!NJSKO 
IZGRADNJO RAZDELJENA 

Letos so sredstva za stanovanjsko .izgradnjo prvic delile 
temeljne organizacije same. T~ko so se tajniStva in stano
vanjske komisije TOZD bolj seznanili s to problematiko in 
so verjetno lahko bolj objek.tivno sodelovali pri razdeljeva
nju sredstev. 

Na obmocju Loske doline (TPS in TLI) so letos razdelili 
sredstva za druibeno in indi'VIidualno gradnjo v razmerju 
20 : 80, v Cerknis·ki dolini (TPC, TPM, TIP in SD) pa so se 
odlocili za razmerje 25 : 75. 

Se vedno pa je ostalo veliko potreb po kreditih za indi
vidualno izgradnjo nepokritih. 

To, ali je samoupravnrl. sporazum o urejanju stanovanjskih 
zadev v redu ali ne, je se nereseno vpra§anje. Njegove mo
rebitne pomanjkljivosti se bodo pokazale nekako v obdobju 
enega !leta, ko se bodo po njegovih dolocilih delila tJUdi ~
bena stanovanja. Dejstvo pa je, da je sredstev za stano-vanJ
sko izgradnjo se vedno premalo in da je prav to vzrok, da 
prihaja do nesoglasij pri razdeljevanju k:reditov in pri do
locanju razmerja za kredite in za nakup druibenih stano
vanj. Dokler bo dobilo kredit za individualno gradnjo le pri
bliino 50 odstotkov prosilcev in Brestovo stanovanje se 
manj kot toliko, bodo pritoZbe lin nezadovoljstva zaposlenih 
na dnevnem redu. 

Vinko Znidarsic in Mira Turk-Skraba 

~--- -------- -------- --------------------·---~--~----------------·--------------------
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BRESTOV OBZORNIK 

Pogosto dezevje nikakor ni v prid bliiajoCi se turis~icni sezoni. 
Kljub temu pa je ·bilo le nekaj soi:J.cnih nedelj, zato so se nekateri 
izletniki celo z avtobusi odlocili za ogled nasega jezera. Po vrnitvi 
proti dvmu se radi ustavijo pred blagovnico, kjer je ~e kar .pri
meren prostor za parkiranje. Po fotografiji sodec jim je prav pri
jetna toeka pred -spomenikom na~ega ma:lega mesta, kjer se radi 
fotografirajo in tako zadr.Zijo spomin na obisk pri onas. V kratkem 
razgovoru ~e sodelavec n~~ega glasila dobil "~.'tis, da so zelo za
dovolj.ni z na~o pokrajino in jezerom. Postreiba in izbira v na~ih 
lokalih ·pa nista hili delezni hvale. 

Nikakor ne razumejo, da ne morejo ob nedeljah in praznikih 
dobiti razglednico, znamke, revije, da o morebitnih znackah nasega 
kraja sploh ni treba govoriti. Skratka: to so majhni, toda boleci 
problemi, 0 katerih je hilo ze pisano v tej rubriki, vendar brez 
uspeha. 

Vsa prizadevnost strelcev na~ega malega mesta, da bi obdriali 
strelsko barako na streliscu na Karnni gorici, je zama'l1. Tokrat ze 
znani nepridipra'Vi so letos ze drugic do kraja unicili .stene na baraki. 
.Od prvega lanskega primera pa do danes so stroski za ponovno 
popravilo narasli nad tristo tisoc starih tisocakov. Strelci zatrjujejo, 
da bodo ubrali vsa pravna pota, da dobijo od starsev mladoletrrih 
storilcev povracilo skode. 

NOVOSTI V DELAVSKI REST AVRACIJI 
Po staliScu analitsko-p·lanske sluzbe podjetja ni izgledov za uved

bo brezplacnih malic v drugem polletju 1974. 
StaliSce te sluroe je, da ostane cena 3 din nespremenjem ter da 

se s planskimi merili predvidi brezplacna malica v letu 1975. 
S 1. julijem letos naj se uvedejo novi bk>ki za malice, s t ern pa 

naj na.stanejo naslednje spremembe: 
- nove bloke bodo lah;ko uporablj·ali samo clani delovne skup

nosti, studenrt:je tehnicne ~ole in ~tudentje na praksi, 
- blok ima 22 listov- malic, so brez datuma in se vsi uporab-

ljajo za opraviCilo prejete malice, 
- malka bo lahko izdana le ob predlozitvi bloka, 
- odjavljanje malic je ukinjeno, 
- bloki se bodo izdajali praviloma enkrat mesecno, in sicer ta-

krat, da jih bo abonent v celoti izkoristil, 
- bloki - malice se bodo placevale m esecno ob prejemu osebnih 

dohodkov, 
- bloki predstavljajo denarno vrednost. Kdor ga bo izgubil, bo 

dobil mvega ·Ie proti placilu. Nosii pa •bo tudi vso odgovornost za ne
upraviceno upora'bo bloka do obracunske cene malice, 

- neizkriseeni bloki ISe lahko vrnejo le v primeru, ko abonent 
za dalj casa odjavi malico (vee mesecev), 

- vsakodnevni nakup blokov za posamezne malice zaposlenim 
je ukinjen, ker imajo moznost prejeti blok in ga uporabljati do 
izrabe, 

- otrooi zaposlenih s tadev v podjetju in poslovni sodelavci bodo 
lahko dobili malico le ob predlozitvi posebnega bloka, placanega po 
obracunslci ceni, 

- malice se ne izdajajo za odnasanje na dom. E . Lab 

MEDOBCINSKI SPORAZUM 0 DELITVI 
DOHODKA IN OSEB'NIH DOHODKOV 
V PRIPRAVI 

Izvoljeni clani iniciativnega odbora za pripravo regionalnega do
govora o delitvi dohod:ka in osebnih dohodkov so priceli z delom. 

Na, prvem sest~u so Cl~ni inicia~ivnega ?<;!bore izvo~ili v~jo, 
in sicer tov. LogarJa IZ Postojne ter SI zastavih nacrt pr:ihodnJega 
dela. Odbor je menil, da je v tej akciji potrebno poklicati vse dele~ 
gate, ki sodelujejo pri samoupravnih -sporazumih v panogah,. da b1 
tako obogatil svoje delovanje in postavil nacela sporazuma, ki bodo 
ustrezala konkretllli praksi v na~ regiji. . 

Meninio, da bo z regionalnim dogovorom dnwbeni dogovor d o
hii ·konkretizacijo posameznih nacel, kar bo osnova ne le za dogra
jevanje regionalnega planiranja, temvec tudi za vecjo enotnost samo
upravnega sporazumevanja v nasi regiji. 

Prav gotovo bodo izdelani osnutki dogov?ra v re~ji s ~irok~ 
razpredelnico panog velik korak k ~azreseva.nJu o.snovnih vprasanJ 
regiJ·e panog in obcinske problemat1ke v pnhodnjem razvoJu. 

• B. MiSic 

. 7 

Naloge komunistov po kongresih 
OB OBCINSKI KONFERENCI ZK STIPENDIRANJE, KADRI 

NA OBCINSKI KONFERENCI ZVEZE KOMUNISTOV SO RAZ
PRA VLJALI, KAKO SE URESNICUJE SREDNJEROCNI PROGRAM 
RAZVOJA OBCINE CERKNICA, 0 ,PREDLOGU SPREMEMB STA
TUTARNEGA SKLEPA ORGANIZIRANOSTI OBCINSKE ORGANI
ZACIJE TER SPREJELI SMERNICE ZA AKCIJS~I PROGRAM 
OBCINSKE ORGANI.ZACIJE ZK CERKNICA PRI URESNJCEV ANJU 
STALISC IN SKLEPOV 7. KONGRESA ZK SLOVENIJE IN 10. 
KONGRESA ZK JUGOSLAVIJE. 

Podrocje stipendijske politike 
v obCini je treba zastaviti tako, 
da bo enotna, da bo imel vsak 
dijak moznosti za nadaljnje so
lanje in da se bo po konK:anem 
solanju kot strokovni kader vrnil 
nazaj v obcino. Tako je potreb
no s sporazumom zavezati vse 
delovne organizacije v obcini za 
enake obveznosti in obremenitve 
ter tudi v obcinskem okviru pred
videti solidaroostni s tipendij ski 
ski ad. 

Posebej so poudarui, da ures
nicevanje stali~c in sklepov ne 
obvezuje le komunistov v osnov
nih organizacijah in drugih obli
kah delovan(ja znotraj organizacij 
Zveze komunistov, .pac pa obve
zuje komuniste kot druZbene de
lavce, organizirane v dru.Zbeno 
politicnih organizacijah, komu
niste kot clane delegacij in sa
moupra'Vnih organov, kot odgo
vorne delavce v izvrsilnih in 
upravn~ organih, samoupravnih 
interesnih skupnostih in drugod. 
Le ob aktivnosti slehernega ko
munista in vseh oblik organizi
ranega delovanja komunistov bo 
mogoce stalisca in sklepe uspes
no uresDliciti. 

DOPOLNITI AKCIJSKE 
PROGRAME 

Smernice za akcijski program 
so le okvirna usmeritev, na os
novi katere naj vse organizacije 
in organi napravijo svoje akcij
ske programe in dolocijv vrstni 
red posameznih nalog. Poleg ob
cinskih organov Zveze komullli
stov (komiteja in komisij) mo
rajo dopolniti programe: 

- vse osnovne organizacije 
Zveze komunistov, aktivi in sveti 
ZK, 

- obCinska konferenca SZDL 
in njeni organ;i, krajevne konfe
rence SZDL s svojimi organi, 

- obcinski sindikalni svet in 
organi, strokovni sindikati, os
novne organizacije sindikata, 

- obcini5ka in krajevna orga
nizacija ZdruZenj zveze borcev, 

- obcinska konferenca Zveze 
mladinc in rnladinski aktivi, 

- obcinska -skupscina in njeni 
or.gani, posebej se izvrsni svet 
obcinske skupscine, 

- samoupravxre interesne 
skupnosti in krajevne skupnosti 

- samoupravni in drugi orga
ni v delovnih organizacijah. 

SAMOUPRAVNI ODNOSI 

Smernice zadolzujejo komu
niste, da ocenijo, kako je samo
upravljanje v TOZD in OZD vse
b insko za.Zivelo, ali se je spreme
nil polozaj delovnjega cloveka, 
da odloea o pogojih in rezultatih 
svojega dela, kako se uresnicu
j ejo samoupravni sporazumi v 
delovnih organizaaijah, kjer je 
vee TOZD. 

Vsi napori m orajo biti usmer
jeni tudi v delovanje delegatske
ga sistema, nove obcinske sk:up
~cine in njenih organov. Pripra
viti je potrebno izobraievanje in 
usposa:bljanje delegatov. Samo
upravljanje v samoupravnih in
teresnih skupnosti in krajevnih 
sk:upnostih je nvva naloga. Oce
niti je treba letosnje izk:usnje 
pri samoupravnem dogovarjanJu 
in samoupravljanju o skupni in 
splosni potro~nji ter se ze se
daj :pripravljati za sporazumeva
nje m dogovarjanje v TOZD in 
OZD ter z delavci v razlicnih druz
benih sluzbah o svobodni me
njavi njihovega dela. 

KAKO JE S 
ST ABILIZACIJSKIMI 

PROGRAMI 

Smerndce povecajo veliko po· 
zornost razvoju proizvajalnih sil 
in krepitvi materialne podlage 
zdruienega dela. Treba je oce
niti, kako se uresnicujejo sta
bilizacijski programi in resolu
cije o ekonomski politiki. V smis
lu kongresnih stalisc je t reba 
pregledati, ·kako izvajajo srednje
rocne programe v vsaki TOZD 
in v obcini kot celoti in pripraviti 
ukrepe za izpolnitev srednijeroc
nega programa. 

V obcini je velika neusklaje
nost med razvojem industrije, ki 

je d.okaj razvita, ·in ostalimi ne
razvitimi panogami, kot so kme
tijstvo, gost:instvo, trgovina, tu
r izem, promet. Razvoj teh bo 
nujno potrebno pospesiti. Oceniti 
je treba sedanje stan(je in moz
nosti novih investicijsldh nalozb 
tako z gospodarskega vidika kot 
s samoupravnega. .Povezovanje 
je zajelo pretezni del gospodar
stva obCine, vendar je potrebno 
pregledati, koliko so povezovanja 
vplivala tudi na vsebino samo
upravnih odnosov v zdruienih 
organizacijah, ter n~adaljevati s 
povezovanjem. 

Med osnovnimi nalogami na 
tern podrocju je povezava lesne 
industrije in gozdarstva ne le v 
obcini, temvec v celotni notran(j
sko-kraski regiji in ob tern tudi 
organiziranost samoupravne inte
resne sk:upnosti. Posebno .perece 
je stanje v gostiniStvu, zato mo
ra drufbeno-politicna skupnost 
sprejeti ustrezne ukrepe. Cena 
gibanja dohodka in osebnih dv
hodkov mora izhajati iz ustavnih 
nacel in nacel, ki so hila sprejeta 
v samoupravnih sporazumih. 

V akcijskih programih je tre
ba oceniti dosedanjo akcijo ter 
prihodnje nalvge pri odpravlja
nuu socialnih razlik. Sestavni del 
r azvojnih .programov mora biti 
tudi re§evanje socialnih vprasanj. 

Komisija za ugotavljanje iz
vora premozenja mora nadalje
vati s svojim delom ter javnost 
obvescati o t ern, kaj je opravila. 

NEZADOVOLJIVA 
STANOV ANJSKA 

GRADNJA 

Stanje na stanovanjskem po
drocju ni zadovoljivo, zato je tre
ba preanalizirati celotn o stano
vanjsko politiko in pospe~iti 
gradnjo drlllbenih stanovanj. 
Oceniti je tudi treba, da so se 
pravilniki o dodeljevanju stano
vanj in kreditov spremenili v 
korist delavcev. Pospesiti je tre
ba resevanje vprasanj na po
drocju otroskega varstva, zdrav
stva, zaposlenosti, rekreacije in 
dru~bene prehrane . 

OBLIKOVANJE INTERESNIH 
SKUPNOSTI 

Na podrocju vzgoje, izobraie
vanja in kulture morajo komu
nisti usmeriti svojo aktivnost v 
uresnicevanje nacel in stalisc re
solucije o vzgoji in izobraieva
nju. Med prvimi nalogami na 
tem podroeju je ustanovitev ozi
roDna sprememba samoupravnih 
interesnih skupnosti - novih 
skupscin temeljne izobraievalne, 
kulturne, telesnokulturne, sirup
seine sklada Janeza Hribarja, te
melj.ne skupnosti za otrosko var
stvo in koordinirane samouprav
ne interesne skupnosti z;:t vzgojo 
in izobraievanje. V tern okviru je 
treba zastavilli tudi izdelavo in 
uresnicevanje programa razvoja 
solstva, kulture in telesne kulture 
v naslednjih letih. Posebno po
zornost je treba posvetiti sred
njemu solstvu in oblikovanju 
srednjesolskega centra v Postoj
ni. 

Po grobih ocenah strokovno do
polnilno dzobraievanje zaposle
nih na delovnem mestu, pa tudi 
druzbeno-politicno izobrazevanje 
Dli zadovoljivo, zato je treba do
polniti dvsedanje oblike ter re
siti tudi vprasanje Delavske uni
verze. 

Oceniti je treba izvajanije sta
lisc in sklepov Zveze komunistov 
o kadrovski ·politiki ter sprejete
ga dogovora o kadrovslci politiki. 
.Prav tako analizirati, kak.o se 
upostevajo merila pri zasedbi de
lovnih mest in funkcij, kot so 
strok.ovnost in sposobnost, mo
raine !in politicne kvalitete. 

ORGANIZIRANOST 
KOMUNISTOV 

Da bi us.peSno uresnicill po
stavljene cilje, je potrebno prila
goditi organiziranost Zveze ko
munistov. Bistvena naloga je kre
pitev vloge Zveze komunistov, 
krepitev idejne in akcljske enot
nosti, prisotnost in aktivnost ko
munistov na vseh podroejih. Ob
cinska konferenca je v ta namen 
sprejela predlog statutamega 
sklepa o organiziranju Zveze ko
munistov v obcini Cerknica ter 
ga dala v razpravo vsem osnov
nim organizacijam. Predvidena 
je ustanovitev novih osnovnih or
ganizacij in aktivov. Ocenjena so 
podroeja, kjer do sedaj nismo 
hili dovolj organizirani, in spre
jeti sklepi, da se to stanje po
pravi. 

Konferenca 9i je v smernicah 
postavila kot stalno in osnovno 
nalogo sprejemanje v Zvezo ko
munistov, posebno se delavcev iz 
neposredne proizvodnje, prosvet
nih in zdravstvenih delavcev in 
mladine. Okrepiti je treba delo
vanje komunistov v krajevnih 
skupnostih, sveti Zveze komuni
stov v krajevni skupnosti mora jo 
biti usklajevalec, pobudnik in 
usmerjevalec komunistov, ki Zive 
na obmocju krajevne skupnosti, 
in s tern celotne politiene aktiv
nosti v krajevni skupnosti z de
lovanjem komunistov v krajev
nih organizacijah SZDL, ZM, ZB, 
drustvih, organih krajevne skup
nosti in drugod. 

Razvoj splosne ljudske obram
be in poglabljanje njegovih idej· 
no-politicnih temeljev je trajna 
naloga v delovanju Zveze komu
nistov. Stalisca v kongresnih re
solucijah morajo bitd osnovno 
vodilo njenega dela na podroeju 
splosnega ljudskega odpora, nje
ni clani pa si morajo v vseb 
okoljih prizadevati za uresnice
vanje teh nacel. V vseh akcij
skih programih morajo biti 
vkljucene naloge s podrocja 
splosnega ljudskega odpora. 

Iz dela obcinske konference 
vidimo, da je postavila jasne 
smemice, ki jih homo morali 
vsak na svojem podrocju z akcij
skim programom dolociti in tudi 
dosledno opraviti. 

J . Hren 

4. JULIJA VSI NA PROSLAVO V ZEROVNICO 
V o·kviru 30. obletnice ustanovitve vojske ddavne varnosti (VDV) 

bo na Dan borca 4. juWa v zerovnici proslava 30. obletnice 4. bata
ljona VDV, ki mu je sk:upscina obCine Cerknica lani podelila domicil. 

Izbran;i kraj , zerovnica, irna svojo pomembnost v tern, ker je 
bil bataljon ustanovljen prav v tej vasi 20. marca 1944.leta. 

Pomembnost dogodka je p ovezana v sirsem obcinskem smislu, 
za kar sv dale pobudo dr.ufueno-politicne organizacije, predvsem pa 
obcinski odbor Zveze borcev Cerknica. 

Vabimo vse obcane obCine Cerknica in druge, da pridemo na to 
p roslavo in kar najlepse p roslavimo ta n advse pomembni dogodek. 

Po slavnostnem delu proslave bo prosta zabava. I. Skrabec 

. - .. ~ -· - . -- . 



- -- --- -

8 BRESTOV OBZORNIK 

Svo jevrstna umetniSka izpoved "~· ..... 
• '11 ~··t· .. , > . ,'l , 

NOVA RAZSTAVA V BRESTOVEM SALONU 
POHISTVA 

Joze sajn, prosvetni delavec iz Ilirske Bistrice, razstavlja v Bre
stovem Salonu pohil!tva. Razstava je odprta do 27. junija in je druga 
iz serije razstav po tovarnah Primorske pod geslom: »Kulturo 
delavcu«. 

Vsak dan se srecujemo z naj
razlicnejsimi potmi v lik.ovnem 
izrazanju. Vsaka med njimi nas 
lahko popelje v cudovit svet, v 
neskoncnost obcutkov, vere, ob· 
sodb in fantazije, ki poseze v nas, 
nam razdr.obi misli, morda skrbi 
in nam odpre vrata prostosti. 

Tokrat razstavlja Joze sajn 

Joze Sajn predstavlja svoja sli· 
karska izrazanja, ze dalj casa. Od 
svojega petnajstega leta sporoca 
svoje izpovedi v najrazlicnej sih 
motivih in tehnikah. Zacel je s 
slikanjem v naravi, upcirabljal 
plat'DO in copic, nadaljeval Z VD!a· 
sanjem najrazlicnejsih zivih ele
mentov v vezane plosce, spet je 
up.odabljal svoja dozivetja z laki 
na plasticnih laminatih, trenutno 
pa je predstavil pravo novost v 
tehnicnem nastajanju sedanjih 
del. Z novo tehnologijo tovarne 
Lesonit iz Ilirske Bistrice je uspel 
najti zase nov nacin izrazanja, 
kjer lahko uporablja papir in 
klasiene slikarske pripomocke; 
ko pa je zamisel oziroma delo 
koncano, ga vtisnif!jo v lesonitno 
plosco. 

Ustvarjalec se v svoji izpovedi 
vseskozi vraca na krasko gmajno. 
Ta mu je ostala najbolj ziva iz 
otrostva, pa tudi zdaj se zaide 
vanjo in kopici v sebi vtise. Sile, 
ki spreminjajo podobo danasnje
ga sveta, skrbi, kaksen bo nas 
jutri, vse to preoblikuje ustvarja
lec v p.odobe, lci oblikovno in 
barvno narekujejo ~se razmis· 
ljanje () vsem, kar je zivega 
okrog nas. Izpovedi kricijo in 
hocejo povedati svoj strah. Kaj 
bo s krasko gmajno, vse bolj za-

Filmi v juliju 
1. julija ob 20. uri ameriSki film 

KAVBOJ BREZMIRU; western. 
Igra Peter Fonda. 

4. julija ob 20. uri italijanslci film 
PRIDITE K NAM NA KAVO, 
komedija. Igra Ugo Tognazzi. 

6. julija ob 17. uri ameri~ke risan
ke PINK PANTER - FESTI
VALSMEHA. 

6. julija ob 20. uri in 7. julija ob 
16. uri tur5ki film DzEM SUL
TAN, zgodovinski. Igra Feri 
Cansel. 

7. julija ob 20. uri ameris1d film 
SKORPIJON UBIJA, kriminal
ka. Igra Clint Eastwood. 

8. julija ob 20. uri ameriSki film 
ISCE SE NEKDANJI SERIF, 
western. Igra Giuliano Gemma. 

11. julij ob 20. uri italijanska ko
medija IGRA KART. lgra Al
berto Sordi. 

13. julija ob 20. uri in 14. j ulija ob 
16. uri ameriSki western JE
REMIJAH JOHNSON. J.gra Ro
bert Redfurd. 

14. julija ob 20. uri ameriSlci voj
ni film RDECI BARON. Igra 
John Phillip Law. 

NAsi UPOKOJENCI 

Z 31. majem 1974 je biia upoko
jena delavka Fanci ROzANC, za
poslena v TOZD Tovarna pohi· 
stva Martinjak od leta 1963. 

Med zaposlitvrl.j.o je delala na 
razlicnih delovnih mestih, pred
vsem v povrsinskih oddelkih, na
zadnje pa v tapetnistvu na delov
nem mestu krojenje tkanin. 

Zelimo ji se vrsto zdra'Vih let! 
Kolektiv TOZD 

TP Martinjak 

Brestov ohzornik, glasilo delovne 
skupnosti Brest Cerknica. Glavni 
in odgovorni urednik Bo.Zo LE
VEC. Ureja uredni.Ski odhor: 
lvanka GODESA, Mirko GER
SAK, Marija GRBEC, Joze KLAN
CAR, Bozo LEVEC, Branko MI
SIC, Franc MLAKAR, Danilo 
MLINAR, Fr.anc MULEC, Miha 
SEPEC in Zdravko ZABUKOVEC. 
Tiska 2:elezniska tiskarna v Ljub-

ljani. Naklada 2300 izvodov 

15. julija ob 20. uri nemska dra
ma NiiTI MORJE NITI PESEK. 
lgra Suzan Hemcair. 

18. julija ob 20. uri slovenska dra
ma LET MRTVE PTICE. Igra 
Polde Bibic. 

20. ju:J.lja ob 20. uri in 21. julija ob 
16. uri italijanski western ZA
KAJ UBIJAS, FANT? Igra An· 
thony Steffen. 

21. julija ob 20. uri ameriSka kri· 
minalka VELICASTNI TONI 
KORERA. Igra Thomas Hun
ter. 

22. julija ob 20. uri japonska dra· 
rna DODESKADEN. lgra Josi· 
ta;ka Zuci. 

25. julija ob 20. uri mehiska kri· 
minalka EL SANTO - SVET
NIK .POD MASKO. Igra Anto
nio Pica. 

27. julija ob 20. uri in 28. julija ob 
16. uri ameriski western CHI
ZUM - KRALJ RANCERJEV. 
lgra John Wayne. 

28. julija ob 20. uri ameriska kri
minalka NEVARNO DEKLE. 
lgra Barbara Scorsese. 

29. julija ob 20. uri italijanski we
stern REVOLVER V ROKAH 
HUDICA. lgra Robert Wood. 

V SPOMIN 

Po dolgi in zahrhtni holezni je 
za vedno zapustila kolektiv TOZD 
Tovarna pohistva Martinjak na
sa delavka StanisJava FUNDA, 
stara 50 let, doma iz Grahovega. 

V tovarni je hila zaposlena od 
leta 1957. Delala je na razlicnih 
delovnih mestih v tovarni, nazad
nje vrsto let v strojnem oddelku 
kot mizni rezkar. 

Pri delu je hila vedno vestna in 
tovariska. Kolektiv jo ho ohranil 
v lepem spominu. 

Kolektiv TOZD 
TP Martinjak 

puscena je, bele 'kamnite vrtace 
so izsusene, nic vee zivljenja ni v 
njih, so kot prikazni - bele in 
vsiljive. Se bori, ki so njihovi 
vsakdanji gostje, so ozganii, hira
jo, urnirajo. P.odzemeljske poti so 
mrtve, a se tu in tam oglasa ziv
ljenje, in to je upanje. Ceprav je 
kraski clovek uklenjen sredi bele
ga kamna, je vseeno norcay in 
poje. Slikar posebej poudarja: 
vse je zivo in vsak, se tako maj
hen in neznaten delcek kraske 
gmajne, kot je na primer kamen 
ali vesca ali podzemeljski rov, 
ki jih ima kras toliko, je nas in 
mora biti nas. In v tern casu, ko 
toliko poudarj amo varstvo nara
ve, so nam razstavljena dela Jo· 
zeta Sajna se toliko blize. 

D. Pardo Z otvoritve nove razstave v nasem Salonu pohistva I' 

Pesem nas 
SRECANJE PEVCEV IN GLASBENIKOV V NOVI 
VASI 

Zveza kulturno-prosvetnih or-ga
nizacij Cerknica je 9. junija orga
nizirala srecanje pevcev in glas
benikov v Novi vasi. 

Nastopilo je 550 pevcev in glas
benikov. Na srecanju so zapeli in 
zaigrali: 
Otroski pevski zhori: 

osn;ovna sola T. Sraja Nova vas, 
Bloke, 

osnovna sola J . Krajca Rakek, 
podruznica Unec, 

osnovna sola J. Krajca Rakek, 
osnovna sola Cerknica 

Mladinski pevski zhori: 
osnovna sola heroja J . Hribar-

ja Stari trg, . 
osnovna sola 11. maj Grl:l.hovo, 
osnovna sola Cerkruica, 
osnovna sola J. Krajca Rakek 

Glashena sola Frana Gerhica, Ra
kek 

2:enski pevski zbor prosvetnega 
drustva >•Heroj Iztok« Ra.kek 

Moski pevski zhori: 
moski pevski zbor sivce, 
moski pevski zbor Svoboda Lo· 

ska dolina, 
moski pevski zbor prosvetnega 

drustva »Heroj lztok« Rakek, 
pevski zbor Tabor Cerknica, 
sindikalni moski pevski zbor 

Novolit Nova vas 
Nastopajoce dn goste je pozdra

vil predsednik ZKPO Cerknica 
Rado Hlebec. Med gosti sta bHa 
na tern srecanJu tudi predsednik 
izvrsnega sveta skupscine obCine 
Cerknica Janez Pakiz in predsed· 
nik kulturne skupnosti Cerknica 

druli 
Joze Frank. Poslusalci in ljubite· 
lji lepe pesmi in glasbe, ki .jih je 
bila polna dvorana, so bili zado
voljni, saj so se izvajalci potru· 
dill in lepo uspeli. 

V zadnjem casu se je zanima
nje za pevsko kulturo zelo pove· 
calo, saj 'je -nastalo na podrocju 
obcine vee novih pevskih zborov. 

Nastopajoci pevski zbori in 
glasbena ~ola Frana Gerbica Ra· 
kek so limeli ze vee samostojnih 
nastopov, sodelujejo pa tudi na 
proslavah in drugih svecanih pri· 
reditvah v obcini. 

Med izvajanjem pevskih in 
glasbenih tock se mi je veckrat 
porajala misel Marija Kogoja, da 
v naravi ni najti nic lepsega in 
popolnejsega od glasbe, da petje 
usmerja cloveka v globino njego· 
ve dusevnosti. R. Hlebec 

Vaja civilne zaSCite 
V soboto 8. junija so ob 8.30 

zacele sirene po Brestovih temelj
nih organizacijah v Cerknici, v 
Martinjaku in v Starem trgu z 
enominutnim zavijajocim zvo
kom opozarjati na neposredno 
nevarnost zraonega napada. 

sti pa so enote zacele odstranje
vati posledice predvidenih na
padov. 

Gasilske enote so zacele gasiti 
pozare, sanitetne enote so re
sevale poskodovane, tehniono-re
sevalne slu2Jbe so sodelovale z 

Resevalna ekipa na vaji civilne zascite 

Tako so sirene dale znamende 
za aktiviranje vseh Bresto'lib 
stabov in enot civilne zasCite. 
Sicer pa se je vaja zacela ze 
zgodaj zjutraj tako, da so vodje 
ir). namestniki vodij stabov civil
ne zascite aktivirati stabe in eno
te za zveze in obvescanje, ki so 
s pozivi uspesno in pravocasno 
obvestili clane vseh enot civilne 
zascite, 

Enote so bile na zbornih me
stih ze pred 8. uro, kjer so bili 
vsi clani obvesceni o namenu 
vaje. 

Ob zavijanju sirene so se vsi 
zavarovali v primernih prostorih. 
Na znak za prenehanje nevarno-

gasilskimi, enote za vzdrieva
nje reda pa so zavarovale po
membne in navidezno poskodo
vane o bjekte v tovarnah. V Cerk
nici sta delovali se RBK sluiba 
in vizuelna opazovalnica. 

Cilj .vaje je bil preveriti mo
bilizacijsko prirpravljenost, izuriti 
dejanda in postopke za zavaro
vanje !judi in tovarn~ preveriti 
delo stabov pri vodenju civilne 
zascite, formacijsko sestavo enot, 
opremo in sredstva ter preveriti 
nacrte civilne zascite. 

Na podlagi analize vaje so sta
bi ugotovili, da je vaja uspela 
in pozitivno odgovorila na vsa 
zastavJjena vprasanja. Glede ' ne-

katerih ~mmanjkljivosti pa so 
dali stabi konkretne predloge, ki 
jih moramo upostevati pri pri· 
hodnjem delu za organizacijo ci
vilne za~cite. 

Kegljaci tekmujejo 
PRVAKA KLUBA BREST STA 
JANEZ MLAKAR IN DRAGICA 
POKLEKA. 

Nastopilo je 84 regi-striranih 
clanov in 12 clanic. Prvenstvo je 
teklo v odisciplini 5 X 100 lucajev 
mesano. 

Posamicni poprecni rezultati so: 
CLANICE: 

1. .Poklepa Dragica 
2. Savovic Zofija 
3. Mele Joza 
4. Modic Danica 
5. Bahwrek Majda 
6. Tuvk Joia 
7. TUl'k An:ica 
8. Zabukovec J ozica 
9. Kordis Helena 

10. Urbas Marta 

(:LANI: 
1. Mlakar J anez 
2. Zwolf Roman 
3. Meden Ludvik 
4. Kebe Joze 
5. Tornic Slavko 
·6. Bahun Karel 
7. Kocevar Joze 
8. Urbas Franci 
9. Zorman Franc 

10. JuvaJD.Cic Joze 

379,2 
363,8 
358,4 
357 
343 
33,9,6 
334,8 
330 
329,2 
311,7 

438,2 
419,4 
415,8 
414,6 
413,2 
409,5 
409,2 
409,2 
403,6 
402,4 


