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Zdruiena sredstva za skupni razvoj 
VSE VECJA PORABA ELEKTRICNE ENERGIJE, KI JO ZAHTE· 

VATA MODERNIZACIJA GOSPODARSTVA IN POVECANA POTROS
NJA V GOSPODINJSTVIH, NAS IE KRATKOMALO PRIPELJALA 
V STANJE, KO ENERGETSKI VIR! NISO KOS NOBENIM POVE
CANJEM GOSPODARSKIH ZMOGLJIVOSTI. TAKO STANJE NAS 
IE MED IZGRADNJO NOVIH INDUSTRIJSKIH KAPACITET (NO
VA TOVARNA IVERNIH PLOSC, NOV OBRAT KOVINOPLASTIKE 
V NOV! VASI IN DRUG!) PRISILILO, DA SI CIMPREJ POISCEMO 
DODATNE ENERGETSKE VIRE. 

Da bi si zagotovili zadostno ko
licino elektricne energije z ustrez
no kvaliteto, stalnostjo in zane
sljivostjo, so najvecji potro~niki 
elektricne energije - gospodar· 
ske organizacije v obcini - ze 
12 . . junija 1974 sklenile samo
upravni sporazum o sofinanci· 
ranju visokonapetostnih daljno· 
vodov v obcini Cerknica. teprav 
gre za investicijske nalozbe, ki 
sodijo v pristojnost drugih, nas 
je uresnicevanje srednjerocnega 
programa na podrocju investicij 
potisnilo v iskanje takoj~njih re
gtev. Skupnost temeljnih orga· 
nizacij zdruienega dela Elektro 
Ljubljana kot prlstojni upravlja
lec tovrstnih objektov, do leta 
1980 ni imel v nacrtu izgradnje 
novih elektroenergetskih kapaci-

tet na nasem podrocju. To so 
opravicili predvsem z vecjimi po
trebami na drugih podrocjih in 
seveda s pomanjkanjem sred· 
stev. 

Dejstvo je, da vpra~anje elek· 
trlcne energije v na~i republiki 
ni novo in da se z njim spopa· 
damo ze kar precej let, ko Sku· 
samo z najrazlienejsimi virl sred· 
stev in investicijami uskladitJ 
proizvodnjo elektrlene energije s 
potrosnjo, ki nas je verjetno pre
vee nekontrolirano pripeljala v 
precej~njo energetsko zagato. 

Zaradi tako obseinib proble
mov v republiki smo se v obcini 
zavedali, da lahko konkretno 
oskrbo nasega podrocja z elek· 
trieno energijo v tem srednje-

Ob Dnevu republike 
Ko se spomzn;amo rojstva republike v ognju revolucije, 

se spominjamo tistega vecno prisotnega trenutka, ko je 
republika jugoslovanskilt narodov in narodnosti s svojo 
svobodoljubno rdeco zvezdo zasijala sredi gluhega molka 
in goste teme vse podjarmljene Evrope, potem, ko sta tri 
leta plamenela in se na jugoslovanskih nepokornih tleh 
razvnela narodnoosvobodilni boj in socialisticna revolucija. 

To so bili dnevi AVNOJ-a in novo rojene republike, katere 
prestolnica se je selila iz kraja v kraj, skupaj z bitkami in 
s svojimi borci. To so bili dnevi prvih narodnoosvobodilnih 
odborov, v katere je prvic v svoji zgodovini ljudstvo volilo 
samo sebe, cisto blizu tef.kih bojev, kjer je se divjal zakon 
brezzakonja in strahotnih zlocinov okupatorjev in domacih 
izdajalcev. 

In rodila se je svojevrstna, pomembna, samonikla . . . 
te trideset let gradimo na tleh, kjer je bila s tezkimi boji 

ustvarjena oblast delavskega razreda in utemeljena nova 
drzava, druzbo, za katero so se bojevali njeni graditelji, 
borci, drutbo, kjer vlada resnicna delavceva oblast. Zato so 
tudi naSi delovni uspehi v svobodi v stalnem vzponu, kajti 
revolucije nismo smeli niti nismo mogli drugace razumeti, 
kot da jo korak za korakom nadaljujemo. Ne samo z ob· 
ljubami, v vsakdanjem zivljenju tezimo k oblasti zdruze· 
nega dela. In republika, ki je med najhujsim vojevanjem 
negovala globoko clovecnost in skrb za cloveka, v teh tri· 
destih letih miru in svobode prav taka bedi nad svojo var
nostjo, in nicesar in za nobeno ceno ji ne sme poruSiti njene 
neomajnosti, zgrajene iz granita na5e trdne volje in odlo(;. 
nosti, da ostanemo svobodni, samostojni in svoji. 

NaSa pot je pot socialisticnega samoupravljanja in gra
llitve republilce zdruzenega dela, bratstva in enotnosti enako
pravnih narodov in narodnosti, neuvrfcenosti, miru in so
cializma ter sodelovanja med vsemi narodi sveta. 

Ob Dnevu na,Se republike iskreno cestitamo vsem na5im 
delavcem in obcanom! 

rocnem obdobju re5imo le z last· 
nim zdruzevanjem sredstev. 

Podpisnice sporazuma so se 
skupaj z Elektro-Ljubljana dogo
vorile za: 

- izgradnjo 110 kilovatnega 
dvosistemskega daljnovoda Loga· 
tec-Cerknica, ki bo v prvi fa
zi (do izgradnje razdelilne trans
fo.rmatorske postaje 110/20 kilo
voltov v Cerknici) obratoval z na
petostjo 20 kilovoltov; 

- izgradnjo novega 20 kilovolt· 
nega daljnovoda Cerknica-Zi
li"Ovnica (prva 2,2 ldlometra bo 
daljnovod v zelezni, naprej pa v 
leseni izvedbi drogov); 

- izgradnja novega 20 kilovolt-
11\ega daljnovoda Zerovnica-Stari 
trg prek Gomjega jezera (leseni 
drogovi). 

V Zerovnici je ze sedaj odcep 
d.aljnovoda, ki gre na Blo~ko pla· 
noto, tako da bo z novimi elek· 
troomreijl pokrlto prakticno ce· 
lotno podrocje obcine. 

Zacetna predracunska vrednost 
celotne investicije je zna~ala lani 
16,5 mllijona dinarjev, letos pa 
se je povzpela kar na 26,5 milijo
na din. lnflacija je tudi tukaj 
opravila svoje. Vsekakor pa je 
nova predracunsk~ vrednost do
konena, ker so v okviru teh zne
skov ze sklenjene koncne po
godbe. 

Elektro-Ljubljana, ki je izvaja
lec del, je zacel z deli pri dalj
novodu Cerknica-Logatec v ok
tobru, zakljucek investicije pa 
bo v prvem polletju leta 1976. 
Za daljnovod Cerknica-Stari trg 
so hila dokoncno zbrana sred
stva podpisnikov v tem mesecu, 
tako da bo Elektro-Ljubljana lab· 
ko takoj pricela z deli in jib ob 
ugodni zimi koncala v prvem tri· 
meseeju prihodnjega leta. 

Od skupnega zneska investicije 
zagotavljajo: 

podpisniki sporazuma 10,4 milijo· 
na dinarjev ali 39,2 %, Elektro· 
Ljubljana 8,4 milijona dinarjev 
ali 31,8 % in Ljubljanska banka 
7,6 milijona dinarjev ali 29 % 
vseh sredstev. Delez Ljubljanske 
banke - podruinice Ljubljana 
pomeni kredit, ki ga bo odplace
vala Elektro-Ljubljana. 

Pri sporazumu moramo pod
crtati se nekaj. T~en samo
upravni sporazum na podrocju 
financiranja elektroenergetskih 
objektov visoke napetosti je v 
naM republiki prvi. Znova so nasi 
kolektivi pokazali visoko uprav
ljalsko zrelost in dokazali, da 
se da zdruieno z zavihanimi ro
kavi tudi v casu suse investicij
skih dinarjev napraviti velika 
dela. Se nekaj moramo pouda
riti: sodelovanje z Ljubljansko 

banko - podruinico Ljubljana je 
bOo zelo dobro, saj je banka 
prlskoCila na pomoc podpisni· 
kom prav v casu podraiitev, se 
pravi v casu, ko smo bill pomoci 
najbolj potrebni. 

Za zakljucek naj povemo se to, 
da je bil med podpisniki za fi
nanciranje deleia podpisnikov iz. 
delan kljuc na osnovi uporabe 
sedanjih in pribodnjih industrij· 
skib zmogljivosti (srednjerocni 
plan do leta 1980) in da racu.ria
mo, da bo elektricne energije po 
koncani investiciji dovolj za in· 
dustrljsko proizvodnjo, za gospo· 
dinjstva in ostale potro~nike vsaj 
za naslednjih petnajst let. 

In morda ~e nekaj nadrobnib 
stevilk 0 tem, koliko je vsak 
podpisnik prlspeval sredstev k 
zdruieni akciji financiranja elek
troenergetskih objektov v obcini 
Cerknica: Brest Cerknica 6.212.000 
din, Kovinoplastika Loz 1.898.000 
din, Jelka Begunje 413.000 din, 
Novolit Nova vas 354.000 din, KZ 
Cerknica 341.000 din, Transavto 
Marof 289.000 din, Kovind Unec 
281.000 din, GG Sneinik in Cerk
nica 246.000 din, Kartonaina to
varna Rakek 184.000 din in Gra· 
disce Cerknica 132.000 din. 

D.Mlinar 

Ob Dnevu republike - nova delovna zmaga. Ob sodelovanju Gozdnega gospodarstva in Bresta je bOo 
odprto mehanizirano skladi~ce lesa 
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Komunisti o prihodnjih nalogah 
DOHODKOVNI ODNOSI IN SAMOUPRA VNI PLAN - BISTVENE 
NALOGE V STABILIZACIJSKI POLITIKI IN POGLABLJANJU 
SAMOUPRA VLJANJA 

ZADNJE DNI OKTOBRA JE CENTRALNI KOMITE ZKS ORGA
NIZIRAL ZA SEKRETARJE OBCINSKIH KOMITEJEV IN MED
OBCINSKIH SVETOV ZVEZE KOMUNISTOV NEKAJDNEVNE SE
MINARJE, POSVECENE AKTUALNIM POLITIL:NIM NALOGAM 
PRED KATERIMI STA ZVEZA KOMUNISTOV IN CELOTNA NASA 
DRUZBA NA RAZLICNIH PODROCJIH DRUZBENEGA 2IVLJENJA: 
URESNICEVANJE USTAVE, RAZVOJ SAMOUPRAVNIH ODNOSOV, 
POLITIKA GOSPODARSKE STABILIZACIJE, KULTURNA POLI
TIKA, DELOVANJE IN ORGANIZIRANOST DRUZBENO POLITIC
NIH ORGANIZACIJ, RAZVOJ SPLOSNEGA LJUDSKEGA ODPORA 
IN DRUzBENE SAMOZASCITE ... NAJ IZLOCIM LE NEKAJ NAJ
BOLJ BISTVENIH IZHODISC ZA PRIHODNJE NALOGE. 

V dograjevanju samoupravne
ga sistema je bistven za.kon o 
zdruienem delu, katerega osnu· 
tek je v javni razpravi. Pomenil 
bo namrec vez med ustavnimi 
dolocili in samoupravno pra.kso 
v tern smislu, da bo urejeval vsa 
samoupravna razmerja, da bo 
torej novi ustavni sistem konkre
tiziral in podrobno opredelil. 

upravnimi organi in poslovodni· 
mi organi; resnicno ustvarjalno 
delo delavske kontrole ne v smi· 
slu oblikovanja se enega organa, 
ampak za uresnicitev funkcije 
kontrole, se pravi, spremljanja 
lastnih odloCitev v sklopu vseh 
ostalih samoupravnih funkcij ( od· 
locanja, izvajanja itd.). 

Drugi pomemben sklop vpra· 
sanj in nalog se nana5a na ures
nicevanje politike gospodarske 
stabilizacije. Doloceni rezultati 
so dosezeni v obcini in v sirsi 
druibi, gre pa za zaustavljeno 
rast nara~canja cen in inflacije, 
varovanje zunanje likvidnosti dr
zave, rast industrijske proizvod
nje, vendar pa se ni obvladano 

obmocje delitve (nara5canje inve
sticij, skupne in splosne porabe, 
osebnih dohodkov itd.), niso se 
sprejeti sistemski akti (za.koni o 
planu, denarnih odnosih, zdruie
nem delu), zdruzeno delo je ne
povezano in podobno. 

Zato stabilizacijska politika 
ostane se naprej dolgorocna us
meritev. Bistveno pri tern je, da 
srednjerocne nacrte razvoja 
1976-1980 povsod, od TOZD do 
federacije pripravimo kot stabi
Iizacijske nacrte. Pri teh nacrtih 
ne gre vee za klasicne plane, na 
primer v TOZD v smislu proiz· 
vodno-financnega plana, ampak 
za samoupravni plan, ki mora 
upo~tevati vse odnose dohodkov· 
ne povezanosti do drugih TOZD, 
krajevnih skupnosti in samo· 
uprav.nih interesnih skupnosti. 
Prav tako tudi pri planu krajev
nih skupnosti ne sme iti zgolj za 
program akcij, ki si jib zastavi 
njihov organ, ampak za njihov 
plan kot samoupravne skupnosti, 
kjer morajo biti vkljuceni ele
menti plana TOZD in SIS, ki so 
povezani z njimi. V takih planih 
TOZD in krajevnih skupnosti mo
rajo biti vsebovana vsa delovna 
podrocja, tudi politika zaposio
vanja, socialna politika, varstev 
okolja, splosni ljudski odpor in 
druibena samozascita in ta.ko na
prej. 

J .Frank 

Izhodi~ce, pa tudi osnovna po
liticna naloga pri tem sta ures
nicevanje dohodkovnih odnosov. 
Dohodek, ki se financno res pri· 
kaze v TOZD, ni njen, ampak je 
to skupno ustvarjeni dohodek 
celotnega zdruienega dela in na 
osnovi druibene lastnine, zato se 
tudi deli med vse dejavnike na 
osnovi vlozenega Zivega in minu
Iega dela. 

V pra.ksi je seveda ta r azmerja 
veliko teze pravilno urediti, po
gosto prav zaradi zakoreninjene 
podjetniske miselnosti, ki tako 
ustvarjeni dohodek pojmuje kot 
dohodek podjetja, ustvarjenega 
na osnovi kolektivno-privatne 
lastnine podjetja. Zaradi takih 
pojmovanj tudi v na~i obcini 
ugotavljamo, da niti TOZD niti 
druge oblike zdruienega dela 
(SOZD) ne zaZivijo. 

Najprej izhodiSCa 
S SEJE SVETA ZVEZE KOMUNISTOV SOZD SLOVENIJALES 

Preseganje ta.kih odnosov, gra
ditev in povezava celovitega zdru
zenega dela v reprodukcijske do
hodkovne celote, kamor so med· 
sebojno povezani vsi, ki sodelu
jejo pri ustvarjanju dohodka -
od pridobitve surovln do proiz
vodnje in trgovine - je nasa 
glavna skrb, ob tern pa je vrsta 
drugih nalog: urejanje odnosov 
med TOZD, med skupnimi slui· 
bami in visjimi povezavami; ure
janje delovanja samoupravnih 
organov, kjer ni zgolj zbor de· 
lavcev oblika neposrednega od
locanja, ampa.k tudi delegatski 
delavski svet, ce so delegatska 
razme~ja v resnici vzpostavljena; 
urejanJe odnosov med samo-

Svet Zveze komunistov SOZD 
Slovenijales je 20. novembra le
tos med drugim razpravljal o raz
govorih, ki so bili na politicnem 
aktivu pri Centralnei:n komiteju 
ZKS. V tej razpravi je sodelo
val tudi tovariS Edvard Kardelj, 
zato je le-ta toliko bolj pomemb
na. 

Nekatere stvari so sedaj jas· 
nejse, kar zadeva zdl'UZevanje. 
Pogledi na zdrufevanje so bili na 
seji aktiva ocenjeni kriticno in 
konstruktivno in bodo mocna 
podlaga za dopolnjeni samo
upravni sporazu.m o zdruiitvi. 
. z ve~jo . aktivnostjo in vecjo 
Jasnost]o Je treba nekatere stva
ri speljati v hitrejse uresniceva
nje ustavnih dolocil in v boljso 
samoupravno organiziranost. 

Na seji sveta je bilo sprejeto 
staliSce, da je plan osnova za 
konkretno povezovanje. Zato se 

Dece.mbra homo volili 
Skup~i. delays~ svet . je na _;;v~ji pretekli seji v skladu 

z 4o1ocll1 nasib mternih splosnih aktov sklenil razpisati 
vo~1tve v _delavske svet_e temeljnih organizacij in Skupnih 
deJavnostl ter v skupm delavski svet. Konec decembra bo 
n~J?~ec P.Ote_kel dvele!ID mandat clanom teh organov, ki so 
bllt lZVOl]em ob novt samoupravni organiziranosti. 

VOLITVE BODO V VSEH TOZD IN V SKUPNIH 
DEJAVNOSTIH 24.DECEMBRA 1975, 

razen v Tovarni. ivt?~nih :plosc, kjer bodo volitve kasneje, 
ko se bo orgaruzactJsko m kadrovsko formirala nova to
varna ivemih pl~~c. Dotlej pa naj bi zbor delavcev podaljsal 
J?aDdat dosedanpm clanom organov upravljanja. v januar
JU pa. bodo ~olJ~ni oziroma imenovani izvrsilni in drugi 
org~m upravlJanJa kot jib dolocajo nasi temeljni splosni 
aktt. 

24. decem!Jra bodo tam, kjer je . to potrebno, tudi nado
mestne vohtve . v splosne delegaciJe za samoupravne inte
resne skupnostl. 

. Ob tej prJ!?mosti velja posebej opozoriti na cim sirso 
m demokraticno predvolilno a.ktivnost ki jo bo potrebno 
oprav!t! v vseh nasih temeljnih samo~pravnih enotah. Za· 
gotov1ti bo potrebno pravilno sestavo novih organov, kar 
zadeva zastopanost iensk in mladine, zlasti pa zastopanost 
v~eh delov. nase delovne organizacije. Le tako bo delegatski 
s1stem, ki Je vtkan v naso samoupravno organiziranost res
nicno zaZivel. To pa je odgovornost nas vseh predvse~ pa 
druibeno-politicnih organizacij v nasem podjetju. 

B. Levee 

je potrebno takoj Iotiti planira
nja v TOZD oziroma v zdruZe
nih delovnih organizacijah. Le-te 
morajo prek SOZD uskladiti svo
je programe tako s temeljnimi 
organizacijami trgovine kot z 
ostalimi temeljnimi organizacija
mi proizvodnje. Le tako se bomo 
lahko pogovarjali o skupnem 
usklajenem in samoupravno do
govorjenem razvojern programu. 

Sprejet je bil tudi zakljucek, 
naj se takoj oblikuje strokovna 
skupina, ki bo pripravila osnu
tek dopolnjenega samoupravnega 
sporazuma o zdruiitvi. Ob tern je 
~ila izraZena zelja, naj bi bil vod
Ja te strokovne skupine Brestov 
predstavnik, ker ima Brest na 
teh podrocjih veliko izkusenj. V 
tej strokovni skupini bodo sode
lovali tudi pravniki in ekonomi
sti iz drugih delovnih organiza
cij, ki se zdrufujejo v SOZD. 

Da bi hila vsa ta prizadevanja 
se bolj popolna, je komisija za 
sodelovanje z drugimi sistemi 
(Jugodrvo), ki so zdruzeni v 
SOZD, imela posebne razgovore. 
R~z~ltate teh razgovorov je ko
nustJa posredovala na seji sveta. 

Izkusnje le-teh pa bodo prisle 
pra~ za !las;: prih_odnje prizade
vanJe pn ucinkov1tem zdruieva
nju in povezovanju. J. Klancar 

BRESTOV OBZORNIK 

Z enega izmed zborov delavcev v TP Cerknica 

·Sindikalna lista 1976 in mi 
Predsedstvo republiskega sveta Zveze sindikatov Slovenije je 

razpravljalo o osnutku Sindikalne Iiste za leto 1976. Sprejelo je tudi 
postopek in roke za javno razpravo. 

Sindikalna lista enotno ureja 
posamezna vprasanja, ki jib vse
ouje dru.Zbeni aogovor za ob
mocja, samoupravni sporazumi 
po panogah ter interm akti v 
temeljnih in drugih organizacijah 
zdru.Zenega dela. 

Se preaen bi obrazlozili osnov
ne spremembe v Sindikalni listi, 
naj opozorimo na dokaj bistve
no vprasanje: 

Sindikalna lista nima neposred
ue pravne veljave. Stalisca in do
locila iz Sindikalne liste stopijo 
v veljavo sele, ko bodo z zavze
manjem sindikalnih organizacij 
in ostalih udelezencev samouprav
nega sporazumevanja postala se
stavni del samoupravnih spora
zu.mov o delitvi donodka in oseb
nih dohodkov. sele tedaj veljajo 
sankcije za nespostovanje teh do
loeb. Prav gotovo, da so sindikal· 
ne organizacije dolZne zagotoviti 
dosledno spostovanje stalisc Sin
dikalne liste v mejah razpoloz
ljivega dohodka doloCil druibene
ga dogovora o viSini skupne po
rabe. 

Sindikalna lista 1976 ne prinasa 
bistvenih novosti. Naj omenimo 
nekatere sprernernbe: 

1. Najnizji osebni dohodek za· 
gotavlja delavcu materialno in 
socialno varnost in mora po Sin
dikalni listi 1976 znasati najmanj 
60 odstotkov poprecnega osebne
ga dohodka na zaposlenega v SR 
Sloveniji. Vsak udelezenec samo
upravnega sporazuma mora v svo
jem letnem planu opredeliti zne
sek najnizjega osebnega dohodka 
glede na svoj normalni poslovni 
uspeh. Najnizji osebni dohodek 
se med letorn povecuje skladno 
z gibanjem poprecnih osebnih 
dohodkov na delavca v SR Slo
veniji. 

2. Najvisji osebni dohodek je 
~ezultat uspesnosti gospodarjenja 
m osebnega delovnega uspeha 
delavca. 

3. Nadomestilo za cas bolezni 
do 30 dni ne sme biti niZje od 
90 odstotkov osebnega dohodka 
delavca v rninulem letu. Osnova 
za obracun nadornestila se uskla
juje vsake tri mesece v skladu z 
gibanjem osebnih dohodkov v 
SR Sloveniji in sicer v taki visini 
kot bo to ugotovila in objavila 
zdravstvena skupnost Slovenije v 
prilogi Delavske enotnosti. 

4. Dodatek na minulo delo in 
dodatek za omejevanje fluktua
cije delavcev doloca Sindikalna 
Iista do najvisjega moznega zne
ska. To pomeni do 12 oziroma 
5 odstotkov, kar je odvisno od 
dolocil samoupravnega sporazu
ma organizacije zdruzenega dela. 

5. Dnevnice za potovanje v 
dr:Zavi: 

- za odsotnost od 8 do 12 ur 
najvec 100 din, 

- za odsotnost nad 12 ur naj
vec 160 dinarjev. 

6. Stroski za prenocevanje zna
sajo na podlagi predlozenega ra
cuna najvec 190 dinarjev, ce de
lavec ne predlozi racuna pa 80 
dinarjev. ' 

7. Kilometrine 
Za uporabo osebnega avtomo

bila v sluibene namene znasa 
nago~es.tilo 1,50 dinarjev za pre
vozem kilometer. 

8. Regres za prehrano znasa 
na delavca najvec 300 dinarjev 
na mesec. Ta regres pripada tudi 
vajencem, dijakom in studentom 
na praksi. 
v Na podlag~ zdravniskega spri
cevala, da 1ma delavec dietno 
hrano, se takemu delavcu izpla
cajo vrednostni boni najvec do 
300 dinarjev mesecno. 

Regresa za prehrano se v no
benem primeru ne sme izplace
vati v gotovini. 

9. Nagrade studentom in dija
~om na praksi ne smejo biti niz
Je od 720 dinarjev in ne visje od 
60 odstotkov osebnega dohodka 
na delavca v SR Sloveniji v mi
nulem letu. 

10. Regres za letni dopust se 
oblikuje v viSini najmanj 1.100 in 
najvec 1.300 dinarjev na zaposle
nega. R~gres gre tudi ucencem 
v gospodarstvu. 

Omenili smo vainejse spre· 
membe in dolocila, ki bodo prav 
gotovo nasla svoje mesto v pla
nu nasih temeljnih organizacij. 
Zelimo poudariti, da merila de
Iitve dohodka in osebnih dohod
kov v nasem samoupravnem spo
razumu niso v nasprotju s Sindi· 
kalno listo. To navajamo pred
vsem zaradi napacnega razlaga
nja posameznikov o vlogi Sindi· 
kalne Iiste. 

Za.kljucna faza proizvodnega procesa: pakirni oddelek v Tovarni po
hiStva Cerknica 

Zavzemati pa se moramo za ta· 
ko gospodarjenje, ki bo omogo
cilo stimulativno nagrajevanje 
h1 zadovoljevanje osebne, splos· 
ne in skupne porabe vseh zapo· 
slenih ob stalnem narascanju u
cinkov gospodarjenja. 

B.Misi~ 



BRESTOV OBZORNIK 

Heogra jski Salon pohiStva 
BEOGRAJSKI SALON POHISTVA, TRINAJSTI PO VRSTI, JE OD

PRL GAJKO UBIPARIP, CLAN ZVEZNEGA IZVRSNEGA SVETA. 
285 DOMACIH IN 97 TUJIH RAZSTAVLJALCEV JE PRIKAZALO 
NOVOSTI IZ SVOJIH PROIZVODNIH PROGRAMOV NA VEC KOT 
50.000 KVADRATNIH METROV RAZSTAVNEGA PROSTORA. JUGO
SLOVANI SMO POKAZALI PRECEJ NOVIH MODELOV; PO NEKA
TERIH PODATKOV JE KAR 70 ODSTOTKOV DOMACIH RAZSTAV
LJALCEV RAZSTAVLJALO NOVE MODELE. 

GARANT in SIPAD Varda za 
predsobno garniture NORD. 

Meblo je znova dokazal svojo 
vrednost v oblikovanju, saj je 
doslej dobil ze osem zlatih klju
cev in dve diplomi. Brest je do
slej dobil diplomo leta 1970. 

Zlato skrinjo - priznanje re· 
vije Nas dom je letos dobilo 
Splosno mizarstvo Grosuplje za 
ambient otro~ke sobe 1 2 3. Do
slej je Brest dobil dve Zlati skri· 
njl. Nagrade ULUPUS so indivi· 
dualne. 

Brest je letos drugi~ razstav
ljal v sklopu razstavnega prosto
ra Slovenijalesa. Za razliko od 
prej~njih let smo tokrat vklju~ili 
v okvir lastnega razstavnega pro
stora tudi vzorce, namenjene iz
vozu v Sovjetsko zvezo in Vzhod
no Nem~ijo. Tako smo lahko tu
di domaatn kupcem prikazali na
~e nove modele: 

- dnevno sobo OLGA, sestav
ljeno iz regala v mazer furnir
ju, sedeine gar.niture URSKA v 
novem blagu, v katerem so bill 
tapecirani tudi stoli 8111 in 8112 
ter nove klubske mize 8150 in je· 
dilne mize 8141; 

- dnevno sobo ZOJA, sestav· 
ljeno iz regala z masivnimi let· 
vicami na fronti, sedeine garni· 
ture MERALL in novo sedeblo 
garniture M-74; 
_ · - dnevno sobo LANA, sestav
ljeno iz regala v hrastovem fine 
line furnirju, sedemo garniture 
URSKA in jedilno garniture 
M-75; 

- regal BRITT z jedilno garni· 
turo M-75 v hrastu, lufenem na 
temno; 

- regal ULA z jedilno garnitu· 
ro M-75 v svetlem hrastovem 
fine line furnirju. 

Kot novosti smo pokazali tudi 
sedezni garnituri Y-19, tapecira
ni v novem blagu, kuhinjske se
stave NIKA ter elemente SAVO
JA, ki so namenjeni opremi ku
hinj ter tudi kopalnic in jedilnih 
kotov, z novimi dodatki pa tudi 
opremi samskih in otroskih sob. 
V programu SAVOJA so bile no
vosti sedeina garnitura, jedilna 
garnitura in postelja. 

Na preostalem prostoru smo 
pokazali nas komercialni pro
gram: DRAGICO, KATARINO, 
TANJO, MOJCO, KOLOMBINO, 
DETEL, jelovi jedilni garnituri, 
GAMO IN VEGO 74/S ter izdel· 
ke iz polyuretana. 

Zanimanje za izdelke je bilo 
precejsnje, predvsem pa za gar· 
nituro Y-19, sedeme elemente 
SAVOJA, jedilno garniture M-74, 
kuhinjo NIKA ter regal OLGA. 
Oba izvozna izdelka - regal 01· 
ga in jedilno garniture M-74 pa 
bo potrebno ~e dodelati. Po mne· 
nju mnogih bi z izboljsano mizo 
M-74 in dodatno komodo prisli 
do nove kvalitetne jedilnice. 

Sedeme garniture PELE, UNI· 
ON in JEZERSKO, ki jib je izde-

lala nasa vzor~na delavnica in 
so bile razstavljene pri ALPLESU 
in JELKI iz Begunj, niso doZi· 
vele pricakovanega zanimanja. 
Verjetno je temu vzrok precej 
neposrecena izbira tapetni~kega 
blaga. 

Drugi dan sejma je mineval v 
nestrpnem prlcakovanju nagrad. 
Letos je bil ze desetic podeljen 
ZLATI KLJUC, najvisje priznanje 
Salona, nagrade pa so podeljevali 
~e revija Nas dom za najlepse 
urejen ambient, ULUPUS za de
signe In Dizajn center za designe. 

Zlate klju~e so dobili MEBLO 
za jedilno garniture, LIPA Aj· 
dovscina za fotelj ELASTIC, GA
RANT Polzela za sistem pohistva 

Med desetimi podeljenimi >>Di· 
plomami debar dizajn« je dobil 
Brest diplomo za sistem polic 
SAVOJA. Mislim, da tudi rezultat 
prejetih odliCij kaie nase stanje 
na podrocju oblikovanja, prav ta
ko pa tudi na zal vse prevee 
neresno lotevanje izdelave vzor
cev, improviziranja in podobno. 

Spet nas eakajo novi sejmi 
in razstave. Mislim, da smo se 
doslej iz prakse dovolj naucili 
in da bomo z resnej~im delom 
lahko dosegali se boljse uspehe. 

V.Harmel 

PotroSniSki krediti 
Potrosniske kredite dajejo banke in organizaclje zdrufenega dela, 

ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali prometom blaga, za katerega se 
daje kredit po uredbl o splosnih pogojih za potrosniske kredite. 

Organizacije zdruZenega dela - dijaki, studentje in drugi, ki 
smejo potrosniske kredite dovo- nlso v delovnem razmerju, ven· 
ljevati koncnim potro~nlkom za dar samo za nakup knjig. 
nakup trajnih potro~nih dobrln PotroSniSke kredite je dovolje
in drugih industrijskih proizvo- no dajati najvec do teh-le znes
dov domace proizvodnje, med ka· kov: 
tere stejemo tudi proizvode v - delavcem v rednem delov· 
kooperaciji s tujimi proizvajalc~ nem razmerju - do tretjine 
v skladu z uredbo o dolgorocni skupnega cistega osebnega do
proizvodnl kooperaciji med do· hodka; 
macim~ organizacijami in tujimi - upokojencem in invalidom 
osebami. - do tretjine skupne pokojnine 

Ne glede na to so dovoljeni oziroma invalidnlne; 
potrosniskl krediti za nakup - osebam samostojnih pokli
knjig, za nakup ozimnice v casu cev - do tretjine skupnega zne
od 1. avgusta do 1. decembra, za ska; za katerega placujejo prispe· 
nakup premoga, ceprav je cena vek za zdravstveno zavarovanje; 
za mersko enoto manjsa od 1000 - imetnikom zasebnih obrtnih 
dinarjev. delavnic do tretjine osnove, od 
Potrosnl~ki kredit lahko do- katere jim je bil odmerJen davek 

bijo: iz osebnega dohodka od samo-
- delavci v rednem delovnem stojnega opravljanja obrtnih in 

razmerju, drugih gospodarskih dejavnosti; 
- podoficirji, oficirji in uslui- - individualnim kmetijskim 

benci Jugoslovanske ljudske ar· proizvajalcem - do tretjine os-
made, nove, od katere je bU odmerjen 

- upokojencl in invalidi, prispevek oziroma davek iz oseb· 
- osebe samostojnih poklicev, nega dohodka od kmetijske de-

ki so socialno zavarovane, javnosti za preteklo Ieto; 
- imetnlkl zasebnih obrtnih - dijakom in studentom ter 

delavnic, druglm osebam, kl niso v delov· 
- individualni kmetijski pro- nem razmerju - do 800 dinarjev. 

izvajalci, Roki vraeanja potros~kih 
kreditov ne smejo blti dalj~i: 

Delovna in poslovna disciplina 
- kot 10 mesecev za nakup 

premoga, 
- kot 36 mesecev za nakup av· 

tomobila, 

V prizadevanjih za stabilizacijo gospodarstva smo v nasem 
stabilizacijskem programu ugotovili, da moramo povecati sto
rilnost. To pa lahko napravimo le, ce smo ustrezno organizirani, 
ce si dosledno prizadevamo, da delovni cas najbolje izrab:imo. 

Kaj to pomeni? Cim manj odsotnosti z dela, po drugi strani 
pa je treba organizirati delqvno mesto tako, da smo na delov
nem mestu ucinkoviti, da so izgube casa zaradi osebnih in 
drugih potreb najmanjse. V nasem poslovnem zivljenju mora
roo uvajati nove, sodobnejse nacine organizacije. 

Vse to pa zahteva od nas vee zavestne discipline, sicer se 
nam ka.Zejo posledice kot so neuCi.nkovtitost, neazurnost, slaba 
kakovost in podobno. 

Na primer: ravno sedaj pripravljamo predlog gospodar
skega nacrta za prihodnje leto. V tej verigi sodeluje mnogo 
!judi z razlicnili podroeij delovanja. V metodologiji so natancno 
dolocena opravila in roki. Ce vsakdo ne napravi dolocenega dela 
v dolocenem easu, se nam zavleee sprejem nacrta. 

Ali d.rugi primer: skladiScnik ne poroca takoj, ko je izdal 
izdelek. To ima za posledico, da pregled zalog ne ustreza de
janskemu stanju, prav taka pa tudi ne pregled cprodaje. 

Take primere bi lahko nas li na vseh poslovnih podrocj-ih. 
Delavski sveti so v zadnjem casu sprejeli vrsto ukrepov, da se 
okrepi odgovornost in povecata delovna in poslovna disc~plin~: 
Vse to pa :ima glavni cilj , da bi z vecjo storoilnostjo dosegli veCJl 
dohodek, kar je v interesu nas vseh. J . Hren 

- kot 24 mesecev za nakup in· 
dustrijskega blaga. 
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Ob sklepanju kreditne pogod· 

be mora uporabnik kredlta vpla
cati v gotovini najmanj: 

- 10 odstotkov za nakup avto
mobila, 

- 15 odstotkov za nakup po· 
hiStva in bele tehnike, 

- 20 odstotkov za ostale indu· 
strijske proizvode. 

Razen omenjenih kreditov pa 
dajejo banke tudi gotovinski kre· 
dit za dvanajst mesecev in brez 
pologa za posamezne nujne pri· 
mere kot so smrt, rojstvo, sell 
tev, bolezen in podobno. 

S. ZIDAR 
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Z gradbiS~a nove tovarne ivernih plosc. Svecana otvoritev bo predvi· 
doma sredi januarja prihodnjega leta 

Plod sodelovanja 
MEHANIZIRANA OBDELAVA OBLOVINE IGLAVCEV NA MAROFU 
- OB TOVARNI LESNIH IZDELKOV STARI TRG 

lzgradnja mehaniziranega po
strojenja ob Tovarnl lesnih iz. 
delkov za lupljenje, krojenje, 
sortiranje in merjenje oblovine 
iglavcev gredo h koncu in bo sve
~ano odprto 28. novembra - ob 
Dnevu republike. Ta delovni 
uspeh Gozdnega gospodarstva 
Postojna je plod skupnih dogo
varjanj, ki so se pricela med 
lesno industrijo in gozdarjl pred 
nekaj leti. S to· investicijo goz· 
darji dejansko koncujejo pro
gram izgradnje mehaniziranih 
skladisc na svojem gozdno-go
spodarskem obmo~ju. Tefko fi. 
zicno delo gozdnih delavcev bo 
tako precej laije, cas izdelave 
gozdnih sortimentov pa se bo 
bistveno skrajsal. 

Centralno mehanizirano skladi
di~ce ima to prednost, da je teh
nolosko povezano z novo zagalni
co, ki jo je zgradil Brest . V drugi 
fazi izgradnje zagalnice bo le-ta 
lahko predelala glavnino hlodovi· 
ne, ki se bo zbirala na mehanizi
ranem skladiScu. To je bil tudi 
cilj skupnega nacrtovanja med 
lesarji in gozdarji. Tehnoloska 
pot od drevesa v gozdu do desk 
bo s tern bistveno skrajsana in 
bo prakticno v proizvodnem pro· 
cesu tekla od zacetka do konca. 

Ta investicija lesne industrije 
in gozdarjev so prakticen zace
tek uresnicevanja tesnejsega so· 
delovanja med gozdarji in lesar
ji. 

S temi investicijami bo v do
bri meri reseno tudi vprasanj e 
odpadkov, ki se bodo zbirali na 
enem mestu v obliki sekancev, 
zagovine ali kosovnih odpadkov 
ter transportirali do kasnejsih 
porabnikov. Tako zaga in postro
jenje za obdelavo iglavcev pred
stavljata zaokrozeno tehnolosko 
celoto. Z izgradnjo teh dveh in
dustrijskih objektov homo lahko 
tudi prakticno zaceli uresniceva· 
ti predelavo hlodovine po debe
linskih razredih. 

Kapaciteta mehaniziranega 
skladisca za lupljenje, krojenje, 
merjenje in sortiranje hlodovine 
bo zadostna za predelavo vseh 
kolicin oblovine, ki gravitira na 
to obmocje. 

Za konec lahko recemo, da je 
v Starem trgu zrasla mocna in 
sodobna kapaciteta primarne ob
delave in predelave gozdnih sor
timentov-, ki se Iahko primerja 
s podobnimi v razvitem svetu. 

D. Mazij 

•I 
I 

Novo mehanlzirano skladisee za sortiranje in obdelavo hlodovine 
na Marofu - ob Tovarni lesnih izdelkov Stari trg 
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SodiSCa zdruzenega dela 
Razvoj samoupravnih odnosov in vse ve~ja vloga delovnega 

~loveka pri odloeanju o delovnih pogojih in rezultatih dela sta 
pripeljala do cedalje sirsega samoupravnega urejanja druZbenih 
odnosov s samoupravnimi sporazumi, druZbenimi dogovori, sta
tuti in z drugimi samoupravniml akti. Spore, ki izvirajo iz tako 
urejevanih odnosov, pa poverjajo delovni ljudje, njihove orga
nizacije in skupnosti samoupravnim sodis~em. 

Organizacijo in nacin dela 
samotllpravnih sodiSc ·doloeajv 
samouprarvni subjekti samo
stojno, brez 1po.srednistva dr
zave. V :pogojih samoupravne 
socialisticne Jemokracije ne 
morejo biti samo sodisca kvt 
organi drlavne oblasti izvrse
valci sodne funkcije. Samo
upravna sodisca resujejo spore 

- o tistih rarzmerjih, ki jih 
udelezenci spora ·Sami urejajo, 

-ali izvirajoce iz pravic, s 
ka:terimi presto ra2')polagajo. 

Samoupravna sodiSca se 
usta:navljajo z ustreznimi sa
moupravnimi akti ('sporazumi, 
statuti ipd.). V teh •samouprav
nih aiktih so doloceni pristoj
nost, sestava, organizaci~a teh 
sodiS'c in postopek pred njimi. 

- o opredelitvi in namenski 
uporabi dela dohodka, ki je 
rezultat dela v izredno ugodnih 
naravmh pogojih ali je rezul
tat izjemnih u godnosti na trgu; 

-- o zdruzevanju sredstev 
proti -ro}ji dela<vcev; 

- o razporejanju dohodka 
v nasprotju z naceli in merili 
osamoupravnih sporazumov o 
razporejanju dohodka in Jelit
vi osebnih doho.dlrov; 

- kadar sindikal'll.a organi
zacija o.dlcloni podpis samo
upravnega sporazuma, s ·kate
rim se urejajo medsebojna raz
merja d elav.cev v zdruzenern 
delu ozir oma samoupravnega 
sporazuma o .osnovah in me
rilih za razporejanje dohodka 
in delitve osebnih dohodkov. 

V Sloveniji je deset s:plosnih 
so.disc zdruienega Jela. Za ob
mocje obcin Cerknica, Ilirska 
Bistrica in Pos.tojna je sodiSce 
zdrufenega dela v Postojni. 

Sodis'ca zdruzenega dela so 
neodvisn a, delati morajo v 
skladu z zakonom; sodniki teh 
sodiSc morajo biti voljeni; 
sodijo v zboru (senatu treh 
oziroma p etih sodnkov); nji
hovo delo je javno; uveljavlje
ni sta tudi instanenost (vee 
stopenj) sodisc zdruzenega de
la in pravica ·Jo obrambe. 

Pri sojenju lahko sodelujejo 
so.dni.\ki (diplomiran ·pravnik z 
uSitlreznim s1lrokovmm izpitom) 
ter delovni ljudje in obCani 
kot sodniki in sodniki porot
ni;lci 

Sodisca zdruzenega dela so 
.pomembna ustanova za uve
ljavlja;n,je in varovanje samo
upravnih pravic in dolZ.nosti 
delovnih ljudi in obcano:v. 

A. Percic 
Samoupravna sodisca re5u

jejo z usta<vo in zakonom do
locene vrste sporov iz drufbe
noekonomskih irn drugih samo
uprawlih odnosov, pa tudi spo
re, ki jih jim poverijo delovni 
ljudje, nas-ta•le iz medsebojnih 
razmeri.j. 

Pravnik odgovarja 

SodiSce zJruzenega dela je 
ena izmed vrst •samoupravnih 
sodisc. Ostala samoupravna so
diSca so se arbitraie, razsodi
s~a. poravnalni sveti in druga 
samouprav.na sodisca. 

SodiSca zd:rliiZenega deJa so 
b1la ustanovljena decembra 
1974 na podlagi nove ustave. 
Delimo jih na splosna in po 
sebna. 

Splosna sodisea zdruZenega 
dela odloeajo o pogojih za or
ganizira:nje temeljnih organi
zacij zd<ruzenega .dela 1n delov
nih sk!upnosti, o zahtevah za 
vwstvo ipraJVice dela z clrui>be
ni.mi sredstvi t er -drugih samo
Uipii"avnih IJXI"avic ii.n druZbene 
lastnine, refujejo •Spore o vr
ganizirandu in iMocitvi temelj
nih organ-izacij zdruzenega de
la, o ·spojitvi in razdeli:tvi orga
nizacij zdruzenega dela, o skle
nitvi in izvajanju samouprav
nih sporazumov o zdruzevanju 
in medsebojnih razmerjih v 
zdruzenem delu, o skJenitvi in 
i2')vaja:nju samoupravnih spo
razumov o ustanovitvi samo
upravnih mteres.nih skup nosti 
in o drugih ·sporih iz druZbeno
elronomsJcih .in druglih samo
upravnih odnosov. 
Sp loS.na sodisca zdruzenega 
dela •SO pristojna resevati tuJi 
spore o pridobitvi in preneh a
nju •lastnosti delavca v zdruze
nem delu in spor e o drugih 
samoupravnih pravicah in ob
veznostih delavcev iz medse
bojnih razmerij v zdruzenem 
delu v organizacijah zdruZene
,ga dela ·ter v drugih druZbenih 
pravnih osebah. 

Prav tako splo5na sodisca 
zdruzenega d ela odlocajo v 
s.porih: 

- o pravicah in dolZnos.tih, 
ki izvirajo iz razpolaganja s 
celotnim dohoJkom, ki je b il 
.dosezen z ~dlll1Zevanjem d ela 
in s-redstev v TOZD in OZD; 

VPRASANJE: 

Iz prednostne liste pr0silcev 
za dodelltev Brestovih stanovanj 
je bilo videti, da v letu 1975 Caka 
.na dodelitev stanovanj pribliZno 
petdeset druiin. Nekaterim dru
Zinam so bila stanovanja po ve
ljavnih predpisih tudi dodelje
na. 

So pa tudl primeri, ko v Bre
stovih stanovanjih prebivajo ob
cani, ki bi se morali ob prekini
tvi delovnega razmerja izseliti, 
pa se ne; drugi spet pa se proti
pravno vseljujejo, ko zvedo za 
prazno stanovanje. 

V obeh primerih so prizadeti 
ostali prosilci stanovanj, kl prl· 
Cakujejo, da jim bo stanovanje 
dodeljeno po dolocilih pravilnika 
o stanovanjskih razmerjih. 

Menim, da o teh primerih ni
smo dovolj obve5ceni, zaradi ce
sar prihaja med delavci do ne
uradnega govoricenja o teh stva· 
reh, zato prosim za odgovor na 
naslednji vpr~anji: 

1. Kaksne sankcije veljajo za 
kditelje iz drugega odstavka? 

2. Ali pristojne slwbe na Bre· 
stu ukrepajo dovolj ucinkovito 
in kaksna je odgovornost teh 
slwb pred Brestovim kolekti
vom v primerih neucinkovitega 
ukrepanja? 

ODGOVOR: 

Delavcu, ki je postal imetnik 
stanovanjske pravice od organi
zacije zd.ruZenega dela kot sta
nodajalca, je mogoce odpovedati 
stanovanjsko pogodbo, kadar mu 
preneha lastnost delavca po last
ni izjavi (razen v primerih upo
kojitve) ali zaradi kazni, ki ima 
po samem zalconu za posledico 
prenehanje lastnosti delavca v 
zdruienem delu ali zaradi hujse 
krsitve delovnih obveznosti. 

Rok za odpoved je tri mesece. 
Talco doloca veljavni zakon o 

stanovanjskih razmerjih v svo· 
jem 67. clenu. 

Vendar isti zalcon doloca se, 
da ni moe odpovedati stanovanj
ske pogodbe imetniku stanovanj
ske pravice, ki je »dopolnil 10 
let delovne dobe ali krajso do
bo, doloceno s splosnim aktom 
stanodajalca.« 

Drugace je v primeru tako ime
novane »nasilne« oziroma proti
pravne vselitve v trenutno neza
sedeno stanovanje. V takih pri
merih je mogoca prisilna izseli
tev, in sicer po odlocbi upravne
ga ali pa odlocbi sodnega orga
na. 

Ob prisilni izselitvi »nasilno« 
oziroma protipravno vseljenih 
stanovalcev ne pripadajo tiste
mu, ki je izseljen, niti najpotreb· 
nejsi prostori. 

Tako zakon. Ne moremo in no
cemo pa se v tej rubriki spu
scati V ocenjevanje »U~inkovito
Sti sluZb«, ker potem povsem 
zapustimo okvir pravnih vpra
sanj. Povemo naj le, da sluibe 
ustrezno ukrepajo pri upravnib 
oziroma sodnih organih, k;adar 
od organa upravljanja dobijo 
sklep oziroma obvestilo o potreb
nosti takih ukrepov in da sta 
prav zdaj v postopku dva prime
ra nezalconite vselitve, ki sta pri
sla celo do kazenskega obravna
vanja. 

Velja pa pripomniti, da je fiv· 
ljenje v zvezi s stanovanjskimi 
vprasanji tako raznoliko in da 
nastopa toliko okolgcin, da je 
vcasih prav nemogoce ravnati 
togo po zakonu in celo po samo· 
upravnih splosnih alctih. Stano
vanja zadevajo v splete drufbe· 
no polit icnih interesov, dejan
skih mofnosti ali nemofnosti, in· 
tim.nega- druii.nskega zivljenja, 
socialnih - zdravstvenih in dru
gih vplivov. V takih primerih pri· 
de pristojni organ v tezalc polo
zaj, saj mu veljavna dolocila za
kona in samoupravnega splosne
ga akta vedno ne podoirajo sub
juktivno oblikovanega obcutka 
primernosti oziroma pravicnosti. 

Z. Zabukovec 

Kn jiznica tudi v Starem trgu 
V praznovanju obcinskega praznika je sodelovala tudi dbcinska 

knjifn.ica Cerknica z otvoritvijo podrufuicne knjiznice v Starem 
trgu, v prostorih stare sole (Ljubljanska banka) v prvem nadstropju. 
Knji.fn.ica ima 2000 knjig za mladino in odrasle, od tega 900 novih. 

Odprta je dvakrat tedensko, v torek in cetrtek od 16. do 18. ure. 
H.Mele 

BRESTOV OBZORNIK 

z enega izmed tecajev civilne zascite 

Nov raCunalnik 
ZAMENJAVA STROJEV ZA AVTOMATSKO OBDELAVO PODATKOV 

Sistemski stroji za avtomatsko obdelavo podatkov, ki smo jib 
postavili leta 1970, so izkori~ceni ze skoraj do skrajnih mo:lnosti. 
Stroji obratujejo v treh izmenah. V letu 1976 pa bo potrebno obrato
vanje tudi ob prostih dnevih. Kljub temu, da imajo dosedanji stroji 
velike moznosti, da so bill ob postavitvi zelo modern! in_da so iz
redno hitri, smo jib uspeU v razmeroma kratkem casu izkoristiti. 
Poleg Bresta obdeluje te podatke na ra~unalniku, kl je na Brestu, 
se Kovinoplastik.a Loz in LIV Postojna. V zadnjem casu pa se pri· 
pravljata na obdelavo tudi Transavto Postojna in KLI Logatec. 

Sistemski stroji so najeti. Na
jemnina je glavni strosek pri ob
delavi. Sedaj, ko so stroji izkori
sceni, so ekonomsko najbolj 
opravicljivi. V letu 1975 bodo ob
remenjeni poprecno s 380 urami 
mesecno. Najvecja moma obre
menitev pa je 420 ur na mesec. 
V nasledjnih letih nameravamo 
na Brestu uvajati nove obdelave. 
Nove obdelave nameravajo uva
jati tudi delovne organizacije, ki 
so povezane v nas racunski cen
ter. Zmoglj ivosti racunalnika za 
uvajanje novih obdelav pa so 
premajhne. Tudi razvoj racunal
niske tehnologije je izredno hi
ter. 

Vsa omenjena dejstva so nas 
privedla do tega, da smo zaceli 
razmiSljati o zamenjavi raeunal
nika. Nov racunalnik, k.i naj bi 
bil ravno talco najet kot sedanji, 
naj bi omogocal dva do trikrat 
hitrejso obdelavo. 

Postopek za zamenjavo racu
nalnika se je ze price!. Delavski 
sveti nasih TOZD so ze sklenili, 
naj se objavi razpis za zbiranje 
ponudb za nov racunalnik. Prav 
tako je imenovana komisija za 
izbiro racunalnika. Takoj, ko bo 
objavljen razpis, bo morala ko-

misija izdelati potrebno metodo
logijo in glede na ponudbe - pri
cakujemo najmanj stiri ponudbe, 
lahko tudi vee, izbrati najustrez
nejsi racunalnik. 

Glede na okvirne ponudbe in 
glede na najnovejso od.locbo o 
oprostitvi carine za racunalnike 
racunamo, da stroski novega ra
cunalnika ne bodo bistveno viSji 
v primeri z dosedanjim. 

Novi racunalnik bo omogocal 
novo uvajanje avtomatske obde· 
lave v Brestu in v delovnih orga· 
nizacijah, s katerimi ze sedaj so
delujemo. ze ob postavitvi bo, 
kljub veliko vecjim kapacitetam, 
dokaj dobro izkoriScen. Nov ra
cunalnik naj bi omogocal tudi 
prikljucitev terminalov, ki naj bi 
prispevali k boljsemu informa· 
cijskemu sistemu v Brestu. 

J. Otoniear 

Stari racunalnik ne zadosea vee vse vecjim potrebam 
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NASI LJUDJE 
Vinko Znidadic je bil rojen 

1936.leta. Zato prvi trenutek ne 
more~ verjeti, da teee ze enain
dvajseto leto, odkar dela na Bre
stu. Potem racunas na prste in 
ugotoviS, da je price! graditi 
Brest ze s svojim sedemnajstim 
letom, ko se je izucil za kljucav
nicarja v letu 1953. V teh dvaj
setih letih je doZivel marsikaj, 
kar ga je pocasi ustrojilo. 

Med najbolj trpke spomine so
dijo slabi odnosi, ki so nekaj ca
sa bili v mehanicni delavnici, ki 
jo je okrog leta 1958 prevzel moj
ster, poln spletk in ~e ?~strokov
njak povrhu. Mlada kr1 Je ~avrela 
in Vinko je od~el za nekaJ mese
cev v Koper. Toda Notranjcev~ 
kri ni voda in je duh po Cerkm
~kem jezeru ter notranjskih go
zdovih prisilil ubemika, da se je 
vrnil na svoj Brest takoj, ko je 
odsluii.l voja~ko obveznost. 

Zatem je pet let spet minilo ob 
graditvi tedaj ze velikega Bresta. 
Spominja se, kako je v tern casu 
vodil posebno skupino za izdela
vo ventilacij in podobnih instala
cij. Delali so brez nacrtov, po 
prospektih, na pamet ali pa ta
ko, da so si poprej podobne na
crte_ ogleda~ kod ~god. Tuje 
izvaJalce ozrroma nJihovo delo 
so skrbno opazovali zato, da so 
zatem sami izdelali tako napra
vo: delali so in se ucili. 

V Tovarni pohiStva Cerknica 
je bil Vinko dve leti tehnolog re
zil in ~ablon, naslednji dve leti 
vodja pogona, v prostem easu 
pa se je ucil za izpite na tehni
~ki srednji ~oli - strojne smeri. 

v tern casu je druiba posta
vila pred delovne organizacije 
zahtevo po temeljitej~em oprav~ 
ljanju del v zvezi z varstvom pn 
delu. Ceprav Vinko ni bil prevec 
navdu~en nad tern odgovornim 
in natancnim delom, ga je po 
prigovarjanju vendarle prevzel. 
Od tedaj dalje je na Brestu vse
eno, ali rece~ varstvo pri delu 
ali Vinko Znidar~ic. Videti je kot 
da je rojen za to delo. Ker je 
prevzel sluibo za varstvo pri de
lu, se je vpisal na vi~jo ~olo za 
varstvo pri delu. 

0 svojem delovnem podrocju 
pa pravi takole: 

:..Varstvo pri delu je v sedanjih 
casih ze tako ~iroko podrocje, da 
ga en sam clovek ne more vee 
v celoti obvladati. Vedno se po
javljajo nova vpra~anja o teh
nicni izvedbi varstva pri delu, 
pravna vpr~anja in predvsem 
vpra~anja osebnega sodelovanja 
s prizadetimi delavci in vodilni
IDl kadr1. Slufba varstva pri de
lu je vedno med dvema ognjema: 
na eni strani so predpisi, in~pek- • 
torji in poklicna zavest, na dru
gi pa dejansko zivljenje, prizade
vanja za vecjo proizvodnjo, pla
ni in zahteve vodilnih delavcev. 
Lepa stran tega poklica pa so vz
podbudni rezultati, ko vidi~, da 
se je ~tevilo tezkih po~kodb bi
stveno zmanj~alo, da so pogoji 
deJa na~ih delavcev bolj~i. skrat
ka, da se varnost pri delu izpo
polnjuje in ~iri.« 

Na pro~njo, naj rece besedo ali 
dve o Brestovem poslovanju in 

samoupravljanju, je deja!: »Kar 
pomnim, na Brestu vedno nekaj 
investiramo, gradimo, preureja
mo. Mislim, da je prav tako. Ce
prav so s tern vedno povezane 
tezave, se zavedam, da stopamo 
tako po neizogibni poti modemi 
zacije in da odpiramo nova dc
lovna mesta za izkori~canje goz· 
dov - najpomembnej~ega narav
nega bogastva Notranjske. Vca
sih me sicer zaboli, ce zaradi ne
pretrgane verige investicij zane
marimo izboljsave, kar zadeva 
varstvo pri delu. Vendar zdaj, ko 
imam dolocene izku~nje, ze 
uspem pristaviti tudi loncek za 
svojo slufbo: to je, za varno delo 
in verjemite, da s tern tudi za 
bolj~o proizvodnjo. 

Imam obcutek, da pri nas na 
Brestu nimamo dovolj izbru~e
nega odnosa do mlaj~ih kadrov. 
Vcasih ne znamo od njih dobiti 
tistega, kar bi lahko in tako nji
hov delovni zanos ostaja neizko
riScen. Res je, da se iz tistih, ki 
se sami naucijo plavati, izobliku
jejo prekaljeni delavci, je pa tudi 
res, da marsikoga izgubimo, zla
sti, ce je tak~na osebnost, ki po
trebuje oporo, nasvet ali morda 
nadzorstvo. Mislim, da je v vseh 
ljudeh, ali pa vsaj pri veliki ve
cini skrita zelja po koristnem 
delu in uspehih in to zeljo bi mo
rali kar najbolj gojiti in izkori
stiti . 

Decentralizacija, ki smo jo do
ziveli z oblikovanjem temeljnih 
organizacij, se mi zdi velik na
predek oziroma potrditev, da je 
Brest ze v letu 1965 pravilno za
stavil svojo pot, ko so se obliko
vale takratne poslovne enote. Mi
slim pa, da je postopek za odlo
canje 0 majhnih stvareh vcasih 
prevec zapleten in si ne morem 
kaj, da se ne bi ob takih prime
rih spomnil na tisto ~alo v Pav
lihi, ko je odgovorni delavec sko
zi vse javne razprave spravil 
plan o nakupu metle, tedaj pa je 
revez opazil, da je pozabil pred
lagati tudi nakup smeti~nice. Z 

obema rokama pa seveda glasu
jem za to, da mora biti odloea
nje o pomembnih, neodtujljivih 
zadevah stvar nas vseh.« 

0 sodobni mladini in njihovi 
pripravljenosti za delo meni, da 
stvar ni tako katastrofalna kot 
sku~ajo nekateri prikazati. So 
pac drugi easi in Vinko je pre
prican, da bi tudi ta mladina zna
la krepko poprijeti za delo, ce bi 
bilo to tako nujno kot je bilo 
recimo leta 1958. 

Med svojim dolgoletnim delom 
na Brestu je bil Vinko znidar
~ic ~redsednik sindikata v To
varru pohi~tva Cerknica, pred
sednik sindikata delovne organi
zacije pa predsednik upravnega 
odbora Bresta in veckrat clan 
centralnega delavskega sveta. Sti
ri leta je bil predsednik stano
vanjske komisije, kar je ena iz
med najtezjih nalog in ttsto let 
je ze tajnik gasilskega drustva 
Tovarne pohi~tva Cerknica. V 
prostem casu gre najraje na ri
bolov in v jeseni na polhe. To je 
zanj najvecja sprostitev, pa ce 
kaj ujame ali ne. Iz svojih mlaj
~ih let se rad spominja tudi uric 
pri nogometu ali kegljanju. 

Nekako tak~en je Vinko. Za
radi njegovega dela in odnosov 
do sodelavcev se z njim vsakdo 
rad sreca in pokramlja o tej ali 
oni zadevi. Z. Zabukovec 

Prve lzkoSnje 
0 DELU DELEGACIJ ZA SAMOUPRAVNE INTERESNE 
SKUPNOSTI 

V decembru bo poteklo leta, 
kar so bile izvoljene delegacije 
za samoupravne interesne skup
nosti. Pri nas smo se odlocili za 
splo~ne delegacije, kar pomeni, 
da celotna dele~acija spremlja 
in usmerja politxko in zivljenje 
samoupravnih interesnih skupno
sti za solstvo, otrosko varstvo, 
zdravstvo, telesno kulturo, kul
turo, zaposlovanje, socialno skrb
stvo in raziskovalno dejavnost. 
Delegacije Tovarne po~tva 
Cerknica, Tovarne ivernih plo~c 
in Skupnih dejavnosti tvorijo 
konferenco st. 1, ki ima osnovno 
nalogo usklajevanje stali~c in 
mnenj do predlogov za posamez
ne slrup~cine. 

Tako je zagotovljena obve~ce
nost o delu posameznih interes-

nih skupnosti. Sleherni delavec 
Iahko sodeluje v delegatskem si
stemu. Pri tern je bistvena ugo
tovitev, da mnenje posameznika 
ni upostevano, ce ga skupina ne 
osvoji, in sprejme. 

Delegacije so spocetka zavzeto 
delovale in prispevale pripombe 
na predlagana gradiva skup~cin. 
V zadnjem obdobju pa je zelo 
tezko doseci sklepcnost delegacij, 
bodisi da je vzrok odhod nekate
rill clanov delegacij, bodisi zara
di dela v drugem tumusu ali 
sluzbenih potovanj. 

Potrebno bo opraviti nado
mestne volitve in taka izpopolniti 
delegacije. Veckrat prav zaradi 
nesklepcnosti delegacij nismo 
mogli poslati delegata na skup
scino. 

Na ravni konference delegacij 
se ni bilo usklajevalnih postop
kov, ki so predvideni tedaj , ce v 
isti zadevi zavzemata dve delega
ciji nasprotna stali~ea. temvec 
smo stalisca le dopolnjevali. V ta
ka ~irokem postopku odlocanja 
pa je s spreminjevalnim predlo
gom tudi tezko uspeti. V takem 
primeru bi bilo nujno medseboj
no obve~canje delegacij oziroma 
konferenc ~e pred sejami skup
scin. Velika je bilo spregovorje
nega tudi o obve~canju delega
cij glede na cas in na obseg; 
vsekakor pa lahko ugotovimo, da 
v posameznih interesnih skupno
stih ~e ni steklo dosledno dogo
varjanje med porabniki in izva
jalci. 

Oddelek tapetni~tva v Tovarni pohi~tva Martinjak 

Se bi lahko na~tevali predloge 
za spremembe in odstranjevanje 
zaviralnih pojavov na tern pod
rocju, vendar to ni na~ namen. 
Lahko zakljucimo, da je tam, 
kjer je veliko dela in zavzetosti, 
tudi veliko teiav. 

F. TURSIC 

- . - -- ~-- - - - - --
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Uskladiti nagrajevanje 
PREDLOG NAGRAJEVANJA ODPREMNIH DELAVCEV 

_ze dlje casa se kaie potreba po usklajevanju sistema nagraje
V~J~ _odpremnih delavcev, zaposlenih v posameznih temeljnih orga
ruzac9ah. Prav na pobudo posameznih organizacijskih enot je pri
pravlJen predlog novega sistema za nagrajevanje odpremnih delav
cev. Ta sistem izenacuje osnove nagrajevanja na podlagi in pogojev 
dela. Izho_di~ce C<?lo~nega sist_ema sta_ prevzem in oddaja blaga po 
pos~e~nih sklac!-i~cth. Morebxtne razhke nad taka postavljeno osno
vo (m sxcer v meJah pod 90 odstotkov od osnove in nad 130 odstotkov 
od osnove) se mesecno in v kumulativi poracunavajo. 

V_nas~m primeru gre pravzaprav za skupinsko norma posamezne 
orgamzactJSke enote. 

Praksa j~ po_~ala, da sed~Ji ~istem ni_ bil enako stimulativen 
za vse organxzacxJske enote, saJ Je rmel razhcne osnove in razlicna 
izhodisca. Zato so se pojavljale velike razlike v osebnih dohodkih 
ceprav so bila delovna mesta po tockah analiticne ocene delovn.ib 
mest popolnoma izenaeena. 

Po novem sistemu ni upo~tevano prekladanje v samem skla
~geu, kar_ je bil_o kamen spotike v razlicnih primerjavah in ocenah 
l:fi se resrucno ~ dalo vselej evidentirati. V dosedanji javni razpravi 
~e na pr~c;Uog ~xstem prislo nekaj_ pripomb, ki jih Je treba preuciti 
m vgrad1ti v sxstem taka, da dobxmo realen in stimulativen sistem 
nagrajevanja. 

Sorlim;o, da j~ predlog sistema 1!-agrajev~ja odpremnih delavcev 
med drugtm tudi osnova za dograditev celovttega stimulativnega si
stema nagrajevanja v temeljnih organizacijah. Ta sistem ne sme 
temeljiti na uravnilovki, ampak mora biti odraz opravljenega dela in 
uspehov dela na vseh podrocjih. 

B. MISIC 

Raziirjen predmet 
naiega poslovanja 
. V n~i delovni organizaciji 
rmamo ze vrsto let strokovne de
lavce, ki so usposobljeni za pr. o
jektiranje in izvajanje razlicnib 
projektov. V zvezi z gradnjo no
vih objektov za tovarno ivernih 
plo~c je treba poleg glavnega 
projekta izdelati precej vzpored
nih in vecino teh lahko izdelamo 
doma. 

Zaradi opisanega stanja smo s 
posebnima vlogama zaprosili re
publi~ki elektroenergetski in
spektorat za soglasje k namera
vani raz~iritvi predmeta poslo
vanja. Ko sta bila preverjena ~te
vilo in vrsta strokovnih delavcev 
v razvojni slufbi, smo prejeli so
glasje in so nasi zbori delavcev 
v temeljnih organizacijah spre
jeli sklepe o spremembi samo
upravnega sporazurna o zdruZit
vi v delovno organizacijo v tern 
smislu, da se raz~iri predmet po
slovanja delovne organizacije ta
ka, da se bodo v okviru Skupnih 
dejavnosti odslej dalje lahko o
pravljaje naslednje postranske 
dejavnosti: 

- projektiranje in izvajanje 
elektroinstalacijskih del do 1000 
voltov; 

- projektiranje in opravljanje 
storitev iz okvira registriranih 

Ni vazno 
Ce hi ob telefonu v splo~ni 

sluibi imeli magnetofon, bi lah
ko pogosto iz njega drdrale ta
ke besede: 

»Hej, tovari~l Pri nas je spet 
pregorela Zarnical Ugotovljeno 
je, da je bila zarnica 240 namesto 
220 voltov.« 

»Takoj rabimo vodovodarja, 
ker ~koljka pwca!« Po dveur
nem delu sledi ugotovitev: ~kolj
ka je bila zama~ena zaradi kav
ne zlicke, ki jo je obcasna kofe
tarica pomotoma spustila va
njo. 

»Meni so ukradli svincnik! Pa 
~e za spomin sem ga imelal« 
lzkazalo se je, da se je svinC
nik pomotoma skotalil pod so
sedino rnizo. 

»Pa me menda niste zapisali, 
ker sem eno minuto zamudila?« 
Podatki govore: Poprecno sta to 
dve do tri minute dnevno, kar 
mesecno nanese 46 minut. In ce 
bi k podatku pri~teli ~e tiste mi
nute ob malici, ob kavici, cig<. 
retnih pogovorckih, telefonija
dah in podobnih nevainih opra
vilih in se dodali ponavljalni 
faktor, bi dobili kar cedno ~te
vilko. 

»Takoj sedaj mora nekdo v 
Ljubljana nesti dokumente na 

glavnih ter postranskih dejavno
sti delovne organizacije; 

- projektiranje in izvajanje 
in~talacij pare, vodovoda in kom
primiranega zraka, pnevmatske
ga transporta in ventilacijskih 
naprav ter lazjih in preprostej~ih 
nosilnih konstrukcij. 
Na~tete tri dejavnosti smemo 

opravljati le za lastne potrebe. 
Poleg omenjenih dejavnosti 

smo na istih zborih delavcev 
sprejeli tudi sklep, da se vpi~e 
v ~odni register gospodarskega 
sodx~ea ~e ena postranska dejav
nost: opravljanje storitev tovor
nega cestnega prevoza, za kar 
smo tudi dobili soglasje pristoj
nega in~pektorata. Razlika od do
sedanjega nacina opravljanja 
prevozov bo v tern, da bomo lah
ko nekatere prevoze zaracunali 
posebej (na primer prevoze kup
cem ivernih plo~c. desak in po
dobno) in nam ne bo treba cen 
prevozov vkljucevati pav§alno v 
cene izdelkov. 

Omenjene raz~iritve pa nas se
veda zavezujejo, da bomo tudi te 
dejavnosti opravljali v skladu s 
predpisi, ki so za ta podrocja do
kaj strogi. 

Z. Zabukovec 

-
banko!« Pred tern sta v taka 
pogosto opevano Ljubljana od
peljala ze dva avtomobila. »Pre
voza ni!« je odgovor. »Me nic 
ne briga. Vi baste odgovarjali, 
ee bo to in to zato stalol« Hoce~ 
noees, prevoz se le najde. Cudno 
je le to, da posamezne osebe 
vsaj uro prej nikakor ne vedo, 
da bodo morale kam iti. 

»Ciklostil ne dela. Poglejte, kaj 
bi to bilol« Ciklostil ze dela, sa
roo nekdo si ni hotel umazati 
li~nih prstov z mazanjem ma
tnce. 

»Kaksnega telefonista za vraga 
pa imate, da ne zna vezati po
govorov!« Telefonist je ze v redu, 
samo lucke na centrali kar na
prej zeleno migljajo. 
. »Killne snaiilke pa imate, saj 
Je vse polno ogorkov po stopni
cahl<< Saj so lahko, ko pa je 
vsakemu taka pri roki odvreci 
ogorek preden odpre vhodna 
vrata. 
»Kak~no smeti~ce pa~irja pa 

je za staro menzo?« Saj JC lahko, 
ko pa vecina ne upo~teva na
vodil, naj odpadni papir pove
zejo ali zloziJO V ~katlo. 

Se in ~e bi lahko na~tevali, 
pa bo verjetno kar dovolj za 
premislek. S. Bogovcic 
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Zgodovinska pot pohiStva 
(Nadaljevanje iz prejsnje stev.) 

V prejsnji stevilki sem se na 
grobo dotaknil razvoja bivalnih 
prostorov in opreme v njih. 
Oprema se je namrec razvijala 
vzporedno z razvojem clovekovih 
zahtev in zelja ter z razvojem 
orodja. 

Clovek je posamezne kose o
preme vse bolj izpopolnjeval. 
Razvijali so se taksni deli opre
me, ki so vedno bolje sluiili do
locenemu namenu. Glede na na
men lahko delimo stanovanjsko 
opremo na stiri osnovne tipe: 

- oprema za sedenje, 
- oprema za delo, 
- oprema za pocitek, 
- oprema za shranjevanje. 
Ceprav se pri nekaterih delib 

opreme funkcije delno prepleta
jo, lahko vseeno vsak znani kos 
opreme razvrstimo v posamezne 
skupine. 

SEDEZNO POHisTVO 

Glede na uporabo razlikujemo je
dilne, pisalne, delovne, odlagalne 
in druge mize. ViSina miz je od
visna od namena, vedno pa je 
usklajena z vi~ino stola. Ze od 
nekdaj so ~riljubljene raztegljive 
mize, ki Jih tudi danes najvec 
uporabljamo. Sedaj so mize obi
cajno razstavljive zaradi lazjega 
prevoza in embaliranja. 

OPREMA ZA POCITEK 
Med opremo za pocitek uvrsca

mo najrazlicnejse sedezne garni
ture in postelje. 

Sedeme garniture so se pocasi 
razvile iz preprostih sedezev, 
stolov, ko je clovek zacutil po
trebo po opremi, v kateri bi 
se udobno sprostil in pocival, 
vendar ne tako kot v posteljah, 
temvec buden. Sedezna garnitura 
je tako postala ena izmed os
novnih sestavin sodobnega stano
vanja. 

Postelja se je razvila iz prvot
nega clovekovega leZi~ca, ki je 
bilo kot vsa ostala oprema 
skromno in primitivno. lzdelano 
je bilo iz listja in slame ali koz, 
obdano z lesenim okvirom. Ka
sneje so lezi~ce dvignili iznad tal; 
razvila se je postelja, kakrsno pe
znamo danes. Postelja je naj
mlajsi clan med osnovnimi tipi 
pohiStva. Nastala je za stolom, 
mizo in omaro. V nacelu se po
steljno ogrodje bistveno ne raz
likuje od prvotnih oblik. Velik 
razvoj in napredek pa je bil do
sezen pri izdelavi posteljnih vloz
kov, ki so danes izdelani iz naj
razlicnejsih materialov, ki dajejo 
mehko, telesu prilagojeno leZisce. 

OMARASTO POHisTVO 
Omarasto pobiStvo se glede na 

uporabo bistveno loci od doslej 

omenjenih skupin. Te skupine 
pohi~tva slu.Zijo cloveku nepo
sredno ter mu napravijo Zivlje
nje in delo prijetno in udobno. 
Omare pa sluZijo za shranjeva
nje najrazlicnejsih predmetov. 

Glede na nacin clovekovega 
Zivljenja so se postopoma razvili 
razlicni tipi omarastega pohist
va. Tako poznamo kuhinjske a
mare, garderobne omare in ko
mode, knjiZne omare, pisarniSke 
omare, omare za razlicne zbirke 
in podobno. 

Vse omarasto pohiStvo se je 
razvilo iz skrinje, ki jo poznamo 
tudi na nasem ozemlju. Prve 
skrinje so bile izvotljeno deblo, 
zavarovano s pokrovom. Kasne
je se je razvila skrinja iz desk. 

Izdelava skrinj iz desk je po
vezana z nastankom zage, ki jo 
zasledimo v srednji Evropi v 14. 
stoletju. Te skrinJe so bile zelo 
kakovostne, na zunaj so bile po
slikane ali reliefno obdelane in 
okovane z umetni~ko izdelanim 
okovjem. Skrinja je bila nekaj 
stoletij edino pohi~tvo, ki je slu
zilo shranjevanju. Postopoma jo 
je nadomestila preglednejsa in 
dostopnejsa omara in kasneje
v 17. stoletju - komoda. Sestav· 
lj ena je iz izvlecnih predalov, 
razporejenih drug nad drugim. V 
zacetku je hila komoda postav
ljena v dnevne sobe, kasneje pa 
je postala del opreme spalnice, 
del, kjer se shranjuje perilo. 

Toliko o osnovnih tipih pohi
stva- in njihovem razvoju. Pri· 
hodnjic pa bi si ogledali neka
tera najpomembnejsa stilna ob· 
dobja. 

(Se bo nadaljevalo) 
K. Potocnik 

Prvotni sedezi so hili gola ali 
pogrnjena tla. Vendar je ze dav
no v zgodovini zacel clovek upo
rabljati razlicne naravne tvorbe 
- drevesne store, kamne in po
dobno - za sedenje. Naslednjo 
stopnjo v razvoju predstavljajo 
za sedenje delno prilagojeno in 
prirezano vejevje, izdolben les ali 
kamen. Med kasnejsimi razvojni
mi obdobji, ki so nam izobliko
vala stol, kakdnega poznamo da
nes, je najpomembnejse tisto, v 
katerem je nastal stol iz upog
njenega lesa. Ta je nastal v tri
desetih letih prejSnjega stoletja. 
Prvi je izdelal taksen stol mizar
ski mojster Mihael Thonet z-Du
naj a. Odlike stola iz upognjenega 
lesa so: majhna teza ter velika 
trdnost in trajnost. Stol iz upog
njenega lesa je postal klasicni in
dus.trijski stol. 

Danes potrebujemo za opremo 
najrazlicnejsih prostorov velikc 
stolov najrazlicnejsih oblik in 
funkcij. Prav za stole uporablja
mo tudi najrazlicnejse materiale, 
od lesa in kovine do umetnih 
mas. Ceprav je bil stol med prvi
mi pravimi industrijskimi izdel
ki, danes ne bi mogli trditi, da 
je izrazito lesnopredelovalni pro
izvod prav zaradi uporabe novih 
materialov. 

Odpravljajo napake 

MIZA 

V kulturno-zgodovinskem raz
voju pohistva zasledimo mizo ne
koliko kasneje kot stol. Spocetka 
je clovek sedel tako, da je po
stavil jedilno posodo na kolena. 
Sele v zgodnjem srednjem veku 
najdemo poleg sedeza tudi mizo, 
ki pa je bila le nekaksna odla
galna plosca. Prve mize so bile 
zelo preproste. Po jedi so obi
cajno tako mizo razstavili in po
spravili, kar je razumljivo, ce 
upostevamo, da sta hili tedaj 
spalnica in jedilnica zdru.Zeni v 
enem prostoru. 

Kasneje so se iz prvotne je
dilne plo~ce in podstavka razvi
jale najrazlicnej~e vrste miz. 

Razumljivo je, da ob veliki pro
daji nasih izdelkov prihaja vca
sih tudi do posameznih manjsih 
napak, ki obicajno nastanejo pri 
prevozu ali montazi. Temu vzpo
redno obicajno sledijo reklama
cije. V nasi servisni slu.Zbi je 
trenutno deset mizarjev, ki na 
zeljo kupcev nasega pohistva 
opravljajo montafe in morebit
na popravila. Od teh serviser
jev jib je osem v Cerknici in 
po eden v Mariboru in Beogradu. 

Z uslugami so stranke v glav
nem zadovoljne. Veckrat se zgo
di, da na skupne dejavnosti pri
de pismena zahvala, kot je na 
primer ta, ki jo v celoti citi· 
ramo: 

>>Bil sem prijetno presenecen in 
se najlepse zahvaljujem za po
zornost in neprecenljivo uslugo, 
ko ste poslali strokovnjaka, ki 
je uredil pomanjkljivosti na kup
ljenem pohistvu, kar bi mi sicer 
pozrlo se veliko zivcev. Vidim, 
da v vasem kolektivu five po
hvalna pravila, ki jih sicer po· 
gosto pogresamo v odnosih med 

Pred nedavnim je naso delovno organizacijo obiskala stevilna dele
gaclja korosldh Slovenk iz sosednje Avstrlje. V Salonu pohistva so 
sl z velikim zanlmanjem ogledale nase izdelke 

kupci in proizvajalci. Se enkrat 
lepa hvala in veliko delovnih 
uspehov!« 

Delu nasih serviserjev, ki ni 
vedno lahko, so takSne zahvalne 
besede najvecje darilo, kot sami 
pravijo. 

V proizvodnji se trudijo, da bi 
bilo napak, ki sicer niso posebej 
omembe vredne, cimmanj. Toda 
prl toliksnem obsegu proizvod
nje kot je pri nas, se veasib 
tudi budnemu ocesu kontrolorja 
kaj izmuzne. S. Bogovcic 

SINDIKAL:NI IZLETI 
Izvr.sni odbor osnovne orga

nizaaije silndi.kata v Tovarni 
pohistJva Cerknica je poleg 
svojega rednega dela organizi
ral enodnevni izlet na morje 
in ogled Zagrebskega velesej
ma. 

U.ielez.ba je bila na obeh iz
letih se ka-r zadovoljiva. Zlasti 
j e bilo dosti prijavljencev za 
izlet na Debeli rtic. Za ogled 
velesejma pa ni bilo velikega 
zanimanja, ceprav so bile vec
je ugodnosti, saj je vsak clan 
kolektiva poleg brezplacnega 
prevoza dobil se 90,00 din za 
kritje stroskov. 

Ob razgovorih z nekateri.mi 
udelezenci teh i.zletov sem do
bil vtis, da si takih in podob
nih i.zletov se zelijo. Radi. bi. 
tudi, da bi organizirali piknik. 
Letos to ni vee mogoce, v pri
hodnjic pa naj bi. sindikat te 
zelje uposteval, ce bo.io sred
s·tva na voljo. 

v. t.nidarsic 

BRESTOV OBZORNIK 

Kontejnerski prevozi - vse bolj pogosti tudi na Brestu 

Oskrba z ozimnico 
Tudlletos, kakor ze leta poprej, je sindikat sklenil nabavlti ozim· 

nlco za svoje clane. Akcija je stekla sredl septembra in se nl koncana, 
predvsem zaradi tezav prl nabavi krompirja. 

Letos smo sklenili poleg obi· 
cajnih kmetijskih pridelkov na
baviti se paprika za vlaganje, ker 
smo jo imeli mo:Znost dobiti po 
nizki ceni neposredno pri proiz
vajlcu . Ta »nizka« cena je nato 
zelo naglo poskocila. Kljub temu 
smo jo sklenili pripeljati. V ce
loti smo jo dobili nekaj kilogra
mov manj kot osem ton. Vsa pa· 
prika je bila zelo kvalitetna, tudi 
.kalo je bil zelo majhen. 

Takoj zatem smo zaceli voziti 
jabolka. Dobili in tudi razdelili 
smo jib brez vsakih tezav. Cene 
so bile primerne in niZje kot 
drugod. Taka smo dobili zlato 
parameno po 4,70 din, sampanjko 
po 2,90 din, zlati delises in jona
tan pa po 5,70 din za kilogram. 
Nabavili smo kar 34.500 kilogra
mov jabolk. 

Ze med nabavljanjem jabolk 
smo poslali narocilnico Kmetij· 
ski zadrugi Sloga iz Kranj a za 
32.000 kilogramov krompirja, saj 
so ga imeli po razmeroma ugod
ni ceni; 2,40 din za kilogram 
franco Kranj. Tam so nam zago
tovili, da bomo lahko celotno 
kolicino dobili do srede oktobra. 

Zataknilo pa se je pri dobavi. 
Prvi kamion smo pripeljali sami, 
vendar smo se takoj zatem odlo
cili, da nam bo krompir vozila 
raje kar Kmetijska zadruga Slo
ga iz Kranja. Po nekaj posredo
vanjih so nam r es prlpeljali se 
okrog 5.500 kilogramov .krompir· 
ja, potem pa se je ustavilo. Sledi
la so pota v Kranj, ker smo pac 
hoteli ugotoviti, zakaj k.rompirja 
ni od nikoder. Ugotovili smo, da 
se je odkup popolnoma ustavil 
in da od njih krompirja pod 
takimi pogoji ne bomo dobili, 
ker ga preprosto niso imeli. Spet 
so brneli telefoni po vsej Slove· 
niji, vendar brez uspeha. Krom· 
pirja tudi drugod ni bilo na 
prodaj. Ker prek zadrug ni slo, 
smo sklenili, da gremo okrog 
kmetov. Pri njih bi ga sicer lahko 
dobili se okrog 10000 kilogramov, 
vendar smo v zadrugi Sloga do
bill obvestilo, da ga tako ne sme
mo nabaviti, ker je to kaznivo. 
Prav tak odgovor smo dobili tu
di pri odgovornih tovariSih v na· 

si delovni organizaciji. Medtem 
smo tudi izvedeli, da bo Slove
nija sadje uvozilo krompir iz 
Poljske, vendar pri njih nismo 
dobili natacnejsih informacij, ra
zen tega, da bo uvoz predvidoma 
v prvi polovici decembra. 0 ce
ni nam tudi niso vedeli povedati 
nic dolocenega. 

Tezave z oskrbo krompirja so 
zelo velike, pa ne samo pri nas, 
temvec, sodec po razlicnih infor
macijah, kar v vsej Evropi. 

Da bi spodbudili odkup, so 
dogovorjeno ceno dvignili za en 
dinar, seveda pa je temu primer· 
no viSja tudi prodajna cena. Ta
ko zdaj stane kilogram krompir
ja 3,50 din, vprasanje pa je, ce 
ga bodo zadruge od kmetov 
sploh se kaj dobile. 

Tezko je v nekaj besedah po
vedati, s koliko tezavami se je 
bilo treba spopasti, uspeha pa ni 
bilo. Na kratko sem skusal po
vedati, da pri tern neuspehu ni 
kriv le sindikat, tako kot si ve
cina !judi daje duska, temvec sla· 
ba letina, prenizka odkupna cena 
in ne nazadnje tudi to, da so le
tos kmetje sadili manj krompirja 
kot obicajno. 

Zelje in cebulo smo zelo lahko 
dobili, ceprav je bila tudi s te
ma dvema pridelkoma precej ve
lika stiska. Nabavili smo 3100 ki· 
logramov zelja, oddali pa smo ga 
nekaj sto kilogramov vee ker 
nam ga je odstopila delavska re
stavracija. 

Cebula je bila obcutno draija 
kot smo pricakovali, reci pa roo
r amo, da je bila zelo kvalitetna. 

Nabavili smo tudi ETA ozimni· 
co in sicer skupno 231 paketov 
po zelo ugodni ceni. 

Naj omenim se fiZol. Dobili 
bomo · letosnjega in sicer po 16 
din za kilogram. Narocili pa smo 
ga 3500 kilogramov. Po dogovoru 
z dobaviteljem ga bomo dobili 
v prvi polovici decembra. 

Toliko o letosnji ozimnici in 
krompirju. Upam, da ste razu
meli, da so tezave pri nabavi ob
jektivne in da nismo vsega krivi 
le mi, temvec v veliki meri dru
ge okoliscine. 

F. MELE 

~e vedno j e precej nasih delavcev vezanih na prevoz 
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BRESTOV OBZORNIK 

Nacrtnemu ohnavljanju trgovinske hranze na~ega malega rnesta 
so se prenekatere gospodinje potihoma veselile. Pricakovale so nam
rec, da jim bo ohnova prinesla nekatere ~e kako potrehne ugodnosti. 
Pa ni tako. Poglejmo torej, kako se tej reci sedaj streze. Po zelji 
dobiS kruh tam do osme ure zjutraj. Ob nedeljah in praznikih je 
zaprto vse razen delikatese, ki obratuje do desetih dopoldne. 0 oheh 
trafikah holje, da ne govorimo, saj se o tern ze prevec ponavljamo 

c ullna gradnja.-- Bralcem prepuseamo ugibanje za kaksen grad 
brez oken in vrat gre 

Nogometna • zadovol jiva Jesen 
Velika zelja, da hi tekrnovali meljni kamen. Se tern pozivorn 

v viSjem tekmovalnem razredu, sledi posmeh, kako tudi NK Cerk-
nam je bila izpolnjena, s tern pa nica v tern ne bo uspel. 
so prisle vecje zahteve in vecje 
tezave. LESTVICA 

Dobre priprave so dale tudi te- clani: 
rnu primerne rezultate. Zagon v 1. Sava 14- 6 17 zacetku je ostal le do polovice 
tekrnovanja. Slabo vodenJe ekipe, 2. Kocevje 25-12 16 
brez psiholoskih priprav, je 3. Krim 22-13 16 
vzrok, da smo izgubljali proti na- 4. Ribnica 19-17 14 
sprotnikorn v zadnjih minutah 5. Zagorje 19-17 11 
igre. Na5i igralci odlieno igrajo 6. Crnuce 18-17 11 
takrat, ko nasprotnike pregazijo 1. Cerknica 15-13 9 
ne samo na igriscu ampak tudi v 8. Elan 14-16 9 
rezultatu. To velja za vse tri eki- 9. Grosuplje 15-24 9 
pe, od pionirske do clanske. 10. Cement 14-23 8 

Dobiti strokovnjake, ki bi zna- 11. Hrastnik 13-26 4 
nje na~ih igralcev povezali v ce- 12. Ihan 14-23 0 
loto, za enkrat ni mogoce, ker ni Mladinci: financnih rnoznosti. Z novirn tre-
nerjem nisrno dobili tistega, kar 1. Cement 39-10 17 
smo pricakovali. Krhko sodelo- 2. Kocevje 47-10 16 
vanje, ozke odloCitve, prepiri vse 3. Zagorje 21- 9 16 
to bosta morala upravni odbor 4. Krim 30-14 15 
in kolektiv odpraviti do zacetka 5. Cerknica 36--19 13 
spomladanske sezone. J e pa tudi 6. Ihan 14-14 13 
nekaj opravicenih vzrokov za 7. Ribnica 16-16 11 
sedanje stanje. V tej sezoni nas 3. Crnuce 11-23 8 
je namrec zapustilo kar pet ig- 9. Sava 14-34 7 
ralcev prvega mostva. 10. Grosuplje 10-41 6 

Nima smisla, da bi znova opo- 11. Hrastnik 12-32 5 
zarjal, kako cerkniska mladina 12. Elan 10--39 3 
nima spormega parka, je nesmi- Pionirske lestvice zaradi pri-
selno, saj se razen nogometnega tozb ni, nasi so nenadno zasedli 
kluba Cerknica nihce ne hriga, peto mesto. 
da bi temu parku postavili te- F. Kranjc 
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0 eenab stanovanj 
IZ DELA 
ST ANOVANJSKE 
INTERESNE 
SKUPNOSTI 

Na seji izvrsilnega odbora 
skupscine stanovanjske skupno
sti Cerknica so razpravljali o 

- razpisu za razdelitev stano
vanj v stanovanjskem bloku v 
Novi vasi, ki ga gradijo iz sred· 
stev solidarnostnega sklada; 

- o tern, kako napredujejo de· 
Ia pri sestavi srednjeroenega pro
grama graditve stanovanj; 

- in o predlogu druibenega 
dogovora 0 nacinu oblikovanja 
cen stanovanj v obcini Cerknica. 

Dru.Zbeni dogovor o oblikova· 
nju cen bodo s.klenili vsi dejavni· 
ki, ki sodelujejo pri graditvi sta· 
novanj: 

- samoupravna stanovanjska 
skupnost, 

- izvr5ni svet skupscine ob· 
cine Cerknica, 

- sindikalni svet obcine Cerk· 
nica, 

- san1oupravna komunalna 
skupnost Cerknica, 

- organizacija, ki opravlja ur· 
banisticno planiranje, 

- organizcaija, ki opravlja 
gradbeno projektiranje, 

- izvajalec gradbenih del ozi
roma proizvajalec stanovanj, 

- izvajalec obrtni~kih in insta· 
lacijskih del, 

- komunalno-stanovanjsko po
djetje Cerknica, 

- organizacija za PIT storit
ve, 

- Elektro Ljubljana-okolica, 
- Ljubljanska banka, podru.Z-

nica za kreditiranje komunalne· 
ga in stanovanjskega gospodar· 
stva. 
~amen druzbenega dogovora 

je opredelitev osnovnih nacel, 
meril in postopkov za pravilno 
dolocitev prodajne cene ob upo· 
stevanju intereSOV vseb, ki SO SO· 
udeleieni pri gradnji stanovanj 
v obcini Cerknica. 

Druzbeni dogovor velja za gra· 
ditev vseh stanovanj ne glede na 
last:niStvo, lokacljo ali velikost 
objektov ter na nacin financira
nja, razen za gradnjo stanovanj
skib his v Iastni reZiji. 

Po tern dogovoru dru.Zbenih 
sredstev za graditev stanovanj Iri 
moe uporabljatl, ce cene niso 
oblikovane z neposrednim spora· 
zumevanjem. Za uresnicitev tega 
nacela skrbi samoupravna stano· 
vanjska skupnost. 

Dejavniki se sporazumejo o na· 
slednjih stroskib in elementih, 
ki sestavljajo ceno stanarine: 

- stavbno zemljiSce, 
- priprave stavbnega zemlji-

sca, 
- komunalna oprema stavbnih 

zemlji~c, 
- investitorski stroski objek

ta, 
- stroski gradnje objekta. 
Pri sporazumevanju o cenah 

je treba upo~tevati, da moramo 
doseci najustremejso ceno sta
novanj z zagotovitvijo ugodnlb 
zunanjib pogojev gradnje, z u
streznimi ukrepi vseb, ki v spo
razumu sodelujejo in z obvez-

nostjo, da bodo te pogoje izkori
stili na najbolj~i moZni naCin, 
tako da se bo to odrazilo v zni.Ze· 
vanju stroskov stanovanj. 

Izhodiscno prodajno ceno sta· 
novanj se doloci pred sklepa
njem pogodbe o oddaji zemljiSca 
za gradnjo objektov izvajalcem 
del. 

Merila dogovorjenih stroskov 
temeljijo na kalkulacijab in upo
stevajo: 

- javnost in odprtost racunov 
vseb dejavnikov, 

- dobodke, normative izvedbe, 
- kalkulativni faktor za reZij-

ske stroske gradbiSca, 
- stroske priprave in uredit· 

ve gradbisca, 
- osebne dobodke in sklade 

ki jih doloCijo na osnovi samo: 
upravnib sporazumov, 

- priznane normative porabe 
rnateriala in delovne slle. 

Pri kalkulacijab posameznlb 
stroskov in pri dolocanju posred· 

nih stroskov izvajalcev je treba 
upostevati nacelo, da se dela iz
vajajo kar najbolj raclonalno. 

Koncno prodajno ceno se do· 
loci sproti za posamezni objekt 
ob zakljucku tretje gradbene 
faze. 

Splosno problematiko v zvezi 
z izvajanjem tega druibenega do· 
govora ter splosno problematlko 
pri oblikovanju cen novib stano
vanj bo sprejel koordinacljsld 
odbor udelezencev tega druZbe
nega dogovora, ki bo organiziran 
pri samoupravni stanovanjski 
skupnosti obcine Cerknica. 

Pred sprejemom druZbenega 
dogovora 0 nacinu oblikovanja 
cen stanovanj v obcini Cerknica 
je prav, da se vkljuCimo v javno 
razpravo. Ko bo ta dogovor spre
jet, pa bo na5a dolZnost, da ho
mo skrbeli, kako dosledno ga ho
mo uresnicevali. 

J. Hren 

V gradnji je se en stanovanjsld blok v Cerknici 

Deset let jamarskega 
drustva Rakek 

Letos rakovski jamarji praznujejo nov jubilej - deset let orga
niziranega delovanja. Zdi se mi prav, da te obletnice ne prezremo, 
saj prav desetletno delo druStva govori o nasi resnosti in zavzetosti. 

Da je jamarstvo na Rakeku melj novemu raziskovanju na5e
razvito, se irnamo v veliki meri ga krasa. Seveda so hili zacetki 
zahvaliti sami legi vasi. Vsi ve- tezavni, vendar so se z vztrajno 
mo, da Rakek in vsa cerkniska voljo do dela kmalu priceli kaza
obcina lezita na kraskem svetu. ti prvi uspehi, kajti dokazati je 
Vendar pa Rakek ni znan le kot bilo treha domacinom upravice
kraska vasica, temvec tudi kot nost taksne organizacije. 
izhodiSce za izlete v Rakov Skoc-
jan in na Cerknisko jezero. Oh Nase delo je obsegalo pred
nedeljah, pa tudi rned tednorn vsern raziskovanje podzemlja, so
srecujemo izletnike, ki si hocejo delovanje z druzbenopoliticnimi 
ogledati naravne znamenitosti. organizacijami in zavarovanje 
Oh nedeljah srecujerno mlade nasega kraskega okolja. V teh le
fante in dekleta, ki oprtani z na- tih smo vee kot 300 dni preZi.veli 
hrbtniki, na katerih vise vrvi in v podzemlju. Ne~teto ur smo pre
cutare, hite v naravo. Marsikdo Zi.veli v terni in blatu, mokri in 
vprasujoce zre za n jimi, saj jih premraieni, pa vendar veseli in 
ne more uvrstiti med obieajne iz- nasmejanih ohrazov, saj sta nas 
letnike. Kdor pa jih pozna, jih druZila iskrena ljuhezen do nara
ohcuduje, ceprav se tu pa tam ve in tovariStvo, ki je bilo naj
zrnaje glava, ces, glej jih, hrez- holjsi pomocnik pri premagova-
delneze. nju vseh ovir. 

2:e deset let je na Rakeku tako . 
Pa ne samo deset let, ze od nek
daj je na Rakeku mnogo ljuhi
teljev krasa in njegovih lepot. 
Vee ali manj so ti ljudje sami 
zahajali v precudovito krasko 
podzemlje. Tak~no samostojno 
pohajanje pa je »prepr ecil« dr. 
Franc Hahe. Zhral je okoli sehe 
mlade in stare ljuhitelje narave 
in jim nacrtno vce.P.ljal ljuhezen 
do odkrivanja njenih podzernnih 
skrivnosti. Ta sekcija je delovala 
sedem let in v tern casu je s pre· 
davanji in ohiski jam rnarsikomu 
odprla skrivnost, namen in po
rnen speleologije. Po sedmih le
tih so jamarji ustanovili jamar
ski kluh, saj jim je taka orga
nizacija omogocala boljse delo. 
Ustanovni obcni zhor je hil 18. 
decernhra 1965. 

Ustanovitev jarnarskega kluha, 
danes dru~tva, je pornenila te-

Lahko trdimo, da nobena poli
ticna manifestacija ni minila 
hrez nasega sodelovanja, saj j e 
petina jarnarjev clanov Zveze ko
rnunistov. Zadnje mesece mnogo 
delarno v klubskih prostorih, ki 
jih narneravamo izrociti svojemu 
namenu za Dan repuhlike. Tako 
homo koncno imeli svoj prostor, 
kjer se bo nase delo lahko raz
vijalo tudi na znanstveni podlagi. 
Zavedamo se, da je se mnogo de
Ja neopravljenega, vendar smo 
prepricani, da nas nasi uspehi 
ne hodo uspavali. 

To je nase delo, pisano in zani
mivo. V jame hodimo, ker lju
bimo naravo, ker hocemo pro· 
dreti v svet vecne tisine in teme. 
To pa nam uspe zato, ker smo 
veliki tovarisi in ni nam zal dni, 
ki jih prezivimo v podzernlju. 

B. Urhar 

I - ---- - - - --- • - -------



8 

ATEK 

NAGRADNI RAZPIS 
Za praznicne dni ob Dnevu re

publike smo vam znova pripra
vill nagradno kriianko. Ker ni 
teZka, pricakujemo rekordno ste-
vilo re5itev. · 

In nagrade? 
1. nagrada ISO din 
2. nagrada 100 din 
3. nagrada 50 din 

in 10 nagrad po 10 din. 
Ob resevanju vam zelimo do

sti razvedrila, ob zrebanju pa 
cimvec sre~! 

Brestov obzornik, glasilo delovne skup· 
nosti Brest Cerknica. Glavni in odgovorni 
urednik Bozo LEVEC. Ureja uredni~ki 
odbor: Ivanka GODESA, Mirko GERSAK, 
Mariia GRBEC, Jo!e KLANCAR, Bo!o 
LEVEC, Branko MISIC, Franc MLAKAR, 
Danilo MLINAR, Franc MULEC, Miba 
SEPEC in Zdravko ZABUKOVEC. Foto: 
J . SKRLJ. Tiska 2elezni§ka tiskarna v 

Ljubljani. Naklada 2500 izvodov. 

VELIK MI!>TEil 

posooA REkA 

ZA Roie V SZ. 

Filrni v decernbru 
1. 12. ob 16. uri in 19.30 - ame

riSki dokumentarni film KRALJ 
SLONOV. 

4. 12. ob 19.30 - jugoslovanski 
film PESCENI PRAH. Drama 

6. 12. ob 17. uri - ameriska ri
sanka SNOPPY SE VRACA. 

6. 12. ob 19.30 in 7. 12 ob 16. uri
italijanski pustolovski film GU
SARJI Z ZELENEGA OTOKA. 

7. 12. ob 19.30 - ameriski film 
SLAMNATI PSI. Kriminalka. 

8. 12. ob 19.30 - ameriski film 
SKRIVNOSTNO ZIVLJENJE 
WALTHERJA MITTYJA. Ko· 
medija. 

11. 12. ob 19.30- nemski eroticni 
film ORGIJE. 

13. 12. ob 19.30 in 14. 12. ob 16. 
uri - jugoslovanski vojni film 
RDECI UDAR. 

14. 12. ob 19.30 - ameriski film 

VELIKI V ALCEK. Drama. 
15. 12. ob 19.30 - ameriSki film 

PRESTEJ SVOJE KROGLE. 
Western. 

18. 12. ob 19.30 - francoski film 
VELIKI REVOL VERAS!. Kri
minalka. 

20. 12. ob 19.30 in 21. 12. ob 16. 
uri - ameriSki pustolovski 
film TARZANOV BOJ ZA ZIV
LJENJE. 

21. 12. ob 19.30 - ameriski film 
DILLINGER. Kriminalka. 

22. 12. ob 19.30 - francoski pu
stolovski film SKRIVNOST. 

25. 12. ob 19.30 - ameriSki film 
DUSA CRNEGA CHARLIJA. 
Western. 

27. 12. ob 19.30 in 28. 12. ob 16. 
uri - ameriski film POLICI
JA NEKAJ PRIKRIVA. Krimi· 
nalka. 

ENAK. 

28. 12. ob 19.30 - ameriSki film 
ZARDOZ. 

29. 12. ob 19.30 - spanski film 
MOJA DRAGA SENJORITA. 
Drama. 

Novic'e s Tehniske 
sole 

V novembru je predavateljski 
zbor skupaj z ucenci pregledal 
delo v prvem konferencnem ob
dobju. Ceprav so bili prvi znaki 
zaskrbljujoci, je bila podoba na 
konferenci bolj zadovoljiva. Ste
vi!ke govore takole: 

v drugem letniku je od stiri
najstih ucencev devet ocenjenih 
pozitivno (37 .S 0/o). Med negativno 
ocenjenimi sta dva s tremi in 
dva s kar ~tirimi negativnimi o· 
cenami. Ti ucenci bodo morali 
v prihodnje pokazati drugacen 
odnos do ucenja. V razredu je 

BRESTOV OBZORNIK 

l.fPOTHA 
lASTLIHA 

opazna sprememba v znanju in 
ucenju, ker so odpadli najslab~i 
ucenci v prej~njem letu, vendar 
so delovne (ucne) navade in raven 
7..nanja se vedno nezadovoljive. 

V tretjem letniku je od devet
najst ucencev deset pozitivno 
ocenjenih (52,63 °/o). Znanje, pa 
tudi delovne navade so v tem 
razredu dokaj dobre. Ueenci po· 
stajajo zavzeti za delo, ko pola· 
goma prevladujejo strokovni 
predmeti, ucenci pa podrobneje 
spoznavajo svoj prihodnji poklic. 

Disciplina je dobra in smo s 
sedanjim stanjem kar zadovolj. 
ni. 

Na konferenci so se predavate
lji zavzeli proti kampanjskemu 
sprasevanju pred konferenco. 
kar je vzrocno povezano s kam
panjskim ucenjem. Posledice pa 
so znane: veliko nezadostnih ocen 
in neprimerne delovne navade. 

F. TURSI(; 


