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lasilo delovne sku

lesna industrija pred teZkimi preizkuSnjami
NEKAJ LET ZE OPA2AMO V SVETOVNIH GOSPODARSKIH GIBANJIH.
ZLASTI V ZAHODNEM SVETU, KRIZNA EKONOMSKA NIHANJA, Kl S£ VSE
BOLJ ODRA2AJO TUDI V JUGOS<LOVANSKEM GOS<PODARSTVU. V Z:ADNJBM CASU SO TA GIBANJA IZRAZITEJE ZAJELA TUDI LESNO 1-NDUSTHIJO. .ZATO SMO SE ODLOCI'Li ZA RAZGOVOR Z GLAVNIM DIREKTORJEM
•BRESTA•, INZ. JO~ETOM STRLETOM, 0 SEDANJI PROBLEMATIKI SLOVENSKE <LESNE 1-NOUSTRIJE IN 0 TEM, KAKO SE LE-TA ODRAZA V !BRE·
STU.

·- Slovenska lesna industrija je
ze od polletja preteklega leta v vse
vecjih poslovnih tezavah. Kje so
osnovni vzroki teh tezav in zakaj se
izrazajo prav v upadanju izvoza?
- Nepo·s redni povod za taksno,
dokaj k11iticno stanje je vsekakor
splosna recesija gospodarstva v

svetu. Upadanje gospodarske aktiv·
nosti (recesijo) opazamo ze leta
1973, predvsem v Zdruzenih drzavah
Amerike, nekoliko kasneje pa tudi
v zahodnoevropskih dezelah. S tern
je povezano narascanje stevila brez·
poselnih in upadanje kupne moci,
kar se kaze zlasti pri upadanju prodaje izdelkov trajnejse vrednosti.

V teh dneh, ko bodo v iskrivem majskem so1tcu in ob kakor
dah1ljenih pomladnih cvetovih zaplapolale praznicne zastave, velja
za trenutek zastati v svojem vsalcdanu, se ozreti v preteklost, iz katere je zrasla na.Sa sedanjost, in se zamisliti, kako osmisliti prihodrcost.
Praznujemo obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte. Tako kot
je pred vee kot tremi desetletji tej vseslovenski fronti uspelo zdruziti
vse napredne siZe za boj proti okupatorju in za socialno revolucijo,
je tudi danes, v povsem drugacrzih druzbenih pogojih, dobila njena
naslednica Socialisticna zveza delovnih ljudi nadvse pomembno
druzbeno vlogo. Postala je povezovalec in usklajevalec hotenj naj·
naprednejsih druzbenih sil za nas boljsi jutri. Zato moramo zasta·
viti vse siZe, da bo ustavna opredelitev njene vloge dobila resnicno
zivljenjsko vsebino in idejno podobo.

Ker je bil izvoz pohistva kot ene
izmed najznacilnejiih dobrin trajnej·
se vrednosti usmerjen predvsem na
razvita zahodna podrocja, je bila
pohistvena industrija s tern najbolj
prizadeta. 0 tern nam zgovorno
pricajo naslednji podatki: vrednost
izvoza celotnega jugoslovanskega
gospodarstva leta .1974 je bila v
primer.i z letom 1973 po fizicnem
obsegu skoraj enaka, medtem ko
je fizii'.ni obseg izvoza lesne indu·
strije leta 1974 padel za 20 odstot·
kov. Slovens!<a Jesna industrija je
leta 1973 lzvozila 28,4 odstotkov,
leta 1974 pa le se 20,5 odstotka od
svoje celotne realizacije.
Eden od poglavitnih vzrokov za
upadanje izvoza je tudi razkorak
med zunanjo in domaco inflacijo.
Cene na zunanjem trgu so sicer
narascale, vendar dalec za rastjo
cen surovin, reprodukcijskih- materialov in ostalih stroskov na doma·
cern trgu. Taksnemu gibanju cen
pa nlso sledile nase izvozne stimu·
lacije, ki so stagnirale in celo naza·
dovale. Zato smo biJ.i na zunanjem
trgu vse manj konkurencni.
Tezavam pri vkljucevanju finalnih
lzdelkov v mednarodno delitev deJa
se je pridruzila se stagnaclja izvoza
primarnih izdelkov (zagan les, furnir,
plosce) - kot posledica enostransko usmerjenega izvoza (predvsem

v ltaJijo). Zato je letosnji izvoz v se
hitrejsem upadanju, saj je v prvTh
treh meseclh Jetosnjega leta dosegel le 60 odstotkov v primeri z
izvozom v enakem obdobju Jani.
Kak&ne pa s<> mozoosti za
izvoz v vzhodne dezele in v dezele
v razvoju?
- Zadnjih deset Jet je jugoslo·
v&nska lesna industrija izvozua na
primer v Sovjetsko zvezo poprecno
letno le za 3 milijone dolarjev. Ve·
lika ovira temu so blagovne liste,
ki postavljajo lesno industrijo pod
»razno«. Po vecletni stagnaciji so
napori za vecji izvoz pokazali prve
sadove lani, ko se je povecal izvoz
na 6 milijonov dolarjev, pa tudi
letos, ko se predvideva izvoz v vi·
sini 9,3 milijonov dolarjev. v celoti
vzeto pa je izvoz na vzhodna trzi·
sea dalec pod moznostjo nase lesne
industrije.
lzvoz v dezele v razvoju pa je povezan z razvojem in oblikovanjem
tega trga, pri cemer nas caka se
mnogo prizadevanj. Ugotavljamo, da
so zacetki sodelovanja ohrabrujoci,
zavedati pa se moramo tudi, da
zahteva osvajanje vsakega novega
trzisca daljse obdobje.
-

Kaj je torej mozno storiti v
si tuaci1·i?

ta~ksni

- Predvsem bo treba zCfruzeno
delo organiziratl in pomagatl tistim
temeljnim organizacijam, ki
so
usmerjene v izvoz. Stekli so ze
razgovori med grupacijama Stove·
nijales in Unites, v katerih se je
pokazala potreba po enotnejsem
nastopu na zunanjih trziscih s temeljitejso obdelavo trga, z lskanjem
novih kupcev oziroma novlh trzlsc
na sploh. Tako enostranskega izvo·
za in v tako velikih dele~h na
zahodna trZisca (ZDA, ltalija, Zah.
Nemcija) kot doslej, pa v prihodnje
prav gotovo ne bomo mogll vee doseci.
- Ali bo nasla proizvodnja resi·
tev na domacem trgu?
- Tudi na domacem trgu se vse
bolj kaiejo stevilne tezave. Jzpad
izvoza je bil v prvem polletju leta
1974 sicer pokrit s konjunkturo na
domacem trgu, v drugem polletju
se ze kaie padec prodaje, se bolj
obCuten pa je letos.
Da bi padec prodaje omejili, so
predstavniki slovenske lesne industrije predlagall Zveznemu izvrsne·
mu svetu zmanjsanje prometnega
davka na 15 odstotkov in boljsi
sistem potrosniskega kreditiranja.
Predlog o znizanju prometnega dav·
ka je Zvezni izvrsni svet ugodno
Konec na 2. strani

Praznujemo trideseto obletnico osvoboditve. Morda se premalo
zavedamo, kaj pomeni trideset let svobode, trideset let svobodnega
ustvarjalnega snovanja po dolgih in mracnih stoletjih narodnostnega
in socialnega zatiranja in ko so se mrcogi narodi v svetu zgolj igracka v ·rokah velesil, ki jim krojijo usodo. Z vso hvaletnostjo se rnaramo spomniti vseh, ki ·so nam svobodo priborili, z najglobljim clo·
vdkim spostovanjem se moramo spomniti vseh, ki so za svobodo
zrtvovali svoja zivljenja. Iz teh spoznanj bo zrasla zavest, da bomo
tako tezko priborjeno svobodo tudi v prihodnje z vsemi silami bra·
nili in ohranili.
Prazrcujemo praznik dela. Po dolgih desetletjih tezke, s krvjo,
trpljenjem in bojem pretkane poti, je delavski razred pri nas postal
resnicno svoboden ustvarjalec socialisticne samoupravne drui be.
Nova ustava, novi smoupravni odnosi so mu dali najpomembnejso
druzbeno vlogo - ustvarjati dobrine in svobodno odlocati 0 rezultatih svojega dela. Nedvomno smo ustvarili najnaprednejso - samoupravno druzbo. prav zato, ker ima moznost in odgovornost ustvarjanja in odlocanja delovni clovek. Tudi pri tern nas v prihodnje
cakajo se velike naloge: ne le ohraniti to, kar smo ustvarili, pac
pa se naprej pogZabljati samoupravne, humane medcloveske odnose.
Tako bo sleherni delavec lahko z zaupanjem zrl v prihodnost.
Tako bo vsak delavec in vsak clovek delavec.
· Vsem Brestovcem in ostalim obcanom iskreno cestitamo ob
prazniku de.Za!
Urednistvo
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Lesna industrija
pred teZkimi preizkuSnjami
Nadaljevanje s 1. strani
sprejel, vendar nobena republika,
vkljucno Slovenija, razen SR Srbije,
ni dala potrebnega soglasja. Ker je
bil njegov sklep vezan na soglasje
vseh republik, ta predlog ni bll realiziran.
Pri pogojih potrosniskega krediti·
ranja pa smo dozivell nasprotni
ukrep, ki je postavil zlasti pohistveno industrijo v se tezJI polozaj z
zvisanjem obveznega pologa z 20
na 30 odstotkov vrednosti kredita.
Se pravi, da tudi na domacem
trgu ni bilo veliko upov za resitev
tezavne situacije. Tezave v izvozu
in otezen plasma na domacem tr·
gu pomenita povecanje zalog, zamrznjenje obratnih sredstev, nelik·
vidnost in kot logicno posledico,
zmanjsev-a nje proizvodnje. To pa
spet vpliva na ve_cje stroske po
enoti in se ve~je zapiranje izvoznih
moznosti, ki bi jih sicer ob intenzivnejsi rasti proizvodnje in s te!Jl
zmanjsanjem proizvodnih stroskov
poskusali re~lizirat!.
.- Kako se vsa omenjena "problematika s lovenske lesne industrije kaze v Brestovi izyozni usmeritvi?
- Brestova dolgoletna usmerjenost v izvoz je pogojevala, da smo
bili zaradi teh gibanj v svetovnem
gospodarstvu med prvimi postavljeni v tezjj po!ozaj pri plasmaju nasih izdelkov. Kljub relativno visa·
kemu letnemu porastu proizvodnje
je delez izvoza od leta 1972 .upadal:
leta 1972 je znasal 6 mmjonov,
leta . 1973 4,6 milijona in leta 1974
le se 4,3 milijona dolarjev.
S problemom izvoza smo se prvic
izraziteje srecali leta 1973 z izpa·
dom izvoza dolgoletnega programs
glas~enih omaric v ZDA. Celbtno
kapaciteto proizvodnje ·je bilo treba
preusmeriti na domaci trg ter v
iskanje novih kupcev in programov.
Pri tern smo dosegli prve rezultate
z izvozom standardnega ploskovnega pohistva na vzhodna trzisea, letos pa se obetajo nove moznosti
za izvoz ploskovnega pohistva; v
izdelavi imamo vzorcno serijo omar
za ZDA, . za katere se kaie letna
potreba do 1,5 milijona dolarjev.
Tudi narocila za izvoz masivnega
pohistva, ki .je bilo pretezno usmerjeno v izvoz in je bilo v celoti
narocilniskega znacaja, so zacela v
drugem polletju 1974 usihati in so
letos skoraj povsem usahnila. Temu
so vzrok ,p tedvsem nenormalno visoke cene surovin, ki so na ameriskem trgu, kamor smo izvozili do-

slej okrog 80 odstotkov proizvodnje
stolov, tudi do so odstotkov nizje
kot pni nas, pa tudi nova konkurenca na ameriskem trgu (npr. Formoza, J. Koreja).
Ta izpad smo vsaj v TLI Starl
trg po letu dni intenzivnega dela
uspeli pokriti z novim toaletnim
programom, ki ga bomo prodajali
na zahodnoevropska in skandinavska triisca; obseg prodaje bo znasal letno milijon dolarjev.
V planu za leto 1975 smo pred·
videli 5,1 milijona dolarjev izvoza
ali 18 odstotkov vee, kat smo dosegli lani, pnl 15 odstotnem zmanj·
sanju uvoza. Kljub vsem prizadevanjem pa izvoz v prvem tromesecju ne kaze porostva, da bo plan
lahko izpolniti.
- Verjetno so se tudi v Brestu
pojavile podobne tezave pri prodaji
na domacem trziscu kat nasploh
v s lovenski lesni industriji?
- Leta 1973 in tudi v letu 1974
smo uspeli izpad izvoza nadomestiti
s prodajo na domacem trgu in se
smo imeli mozno.sti povecati obseg
proizvodnje. To se je ugodno odrazilo tudi na lanskih rezultatih gospodarjenja. Letosnja stagnacija prodaje na domacem trgu v okviru
celotne lesne industrije se seveda
kaze tudi na Brestu.
Administrativno urejanje cen v
zadnjih stir.ih letlh je pustilo dolocene posledice tudi v nasi proizvodnji. Pod silo razmer smo hili namrec prisiljenl zamenjavati proizvodne programe, tudl trzno zelo idoce
izdelke, z novimi izdelki, ki zaradi
naglice niso bill dovolj prilagojeni
trgu. Tudi to je vpllvalo na obcasne
zastoje v proizvodnji in seveda tudi v prodaji.
- Kako se omenjena problematika kat posledica kaze v gospodarjenju Bresta in kaks ne ukrepe je ob
tem mogoce predvideti?
- Tako kot vsa ta negativna
gibanja obcuti celotna slovenska
lesna industrlja, jih cutimo tudi na
Brestu. Morda se bolj, ker zavzema
delez pohistva v Brestu kar 85 odstotkov oelotne proizvodnje. Stanje
je se toliko ostrejse zaradi obseznih investicijsklh del, ki jih moramo
letos koncati.
Zato bodo letos pred nami predvsem naslednje kljucne naloge:
zagotoviti dovolj denarnih sredstev
za pokrivanje zalog, zagotoviti nabavo potrebnih reprodukcijskih materialov za oskrbovanje proizvodnje,
zagotowti pravocasno izplacevanje

V novi tovarni ivemih plosc so ze priceli z montaznimi deli

osebnlh dohodkov in dokoncanje
z2cetih investicij.
Ce naj to dosezemo, je treba
usmeriti vse sile v iskanje moznosti prodaje nasih Jzdelkov na doma·
cern in tujem trgu; pri tern mislim
na lastne kadre in na prodajno
mrezo v SOZD Slovenijales. Sami
si prizadevamo za razlicne oblike
prodaje na domacem trgu (prodajne
akcije, reklamni nastopi, iskanje
neposrednih kupcev, vkljucevanje
v investlcijsko opremo javnih objek·
tov in podobno), intenzivno pa ob·
delujemo tudi nove izdelke, ki naj
bi zamenjali manj interesantne-trino
amortizirane programe (kuhinje, sedezne garniture, stole in delno tudi
izdelke ploskovnega pohistva). V ta
namen pripravljajo strokovne sluzbe
akcijske delovne programe za naslednje tri mesece po posameznih
temeljnih organizacijah.
Sedaj pomenijo nase zaloge dveinpol mesecno proizvodnjo. Kljub
vsem prizadevanjem racunam, da
bodo do polletja zaloge se rasle.
Glede na izkusnje preteklih let pa
pricakujem, da bo prodaja na domacem in na tujem trgu v drugem

polletju nekoliko ugodnejsa; na osnovi sedanje situacije namrec ne
bi bilo prav ocenjevati celoletnega
poslovanja.
Vsekakor lezita pred nami velika
skrb in odqovornost; nujno je potrebno se boJj V;JTCevati, racionaJi•
zirati stroske, izboljsati kvafiteto
izdelkov in prodajni servis.
Strokovne sluzbe so pripravile
analiza celotne problematike, o kateri bot!o v prvih dneh maja raz.
pravljali organi upravljanja in druzbenopoliticne organizacije podjetja,
in preprican sem, da bodo s svojimi
predlogi prispevali k razresevanju
vseh omenjenih vprasanj, ki zadevajo interese slehernega nasega delavca, pa tudi interese sirse druzbene skupnosti.
Razgovor sta pripravila
D. Mlinar in B. Levee

lz

monta~nega

oddelka v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg

Nova tovarna ivernih plosc raste
Strokovna skupina, ki deJa pri investiciji, je pred kratkim izdelala
predlog dopolnitev investicijskega programa izgradnje tovarne ivernlh plosc v Podskrajniku. Dopolnitev programa so narekovale spremembe predracunske vrednosti, virov financiranja in ekonomskih
zaeetkom maja bodo 0 predlogu dopolnitev
rezultatov investicije.
programa razpravljale vse temeljne organizacije zdruzenega dela
Bresta, saj vemo, da pomenijo lastna sredstva za investicijo zdruzena sredstva temeljnih organizacij. Predlog dopolnitev investicijskega programa smo posredovali tudi Ljubljanski banki podruinici
Ljubljana, ki zagotavlja pretezni del domaeih kreditov za to investi·
cijo, skupaj s predlogom -novih virov in dinamike financiranja.

z

Izgradnja tovarne ivernih plosc
poteka v casu velikih sprememb
na podroeju cen industrijskih
izdelkov, katerlh porast je se hitrejsi od rasti zivljenjskih stroskov. Tako so nam lani porasle
cene v gradlbeniStvu za okrog 30
odstotkov. Takega stanja smo se
zavedali ze pred .i zgradnjo, zato
smo skusaJ.i cimprej zakljuciti
s pr:ipravljalnimi deli (razpisi, licitacije, nakup in ureditev zemljiSca in po dobno), pa tudi s samimi gradbenimi deli, s cimer
smo se izognili se dodatnim poveeanjem investicijskih stroskov.
Prvi investicijski program za
tovarno iverriih plosc je bil izdelan in posredovan p oslovni
banki ze leta 1971. Takratna
predracunska vrednost je znasala 162 milijonov dinarjev. Zaradi ze znanih raZJprav okrog investicije se je odloCitev o dokoncni izgradnji zavlekla do konca leta 1973, ko se je predracunska vrednost investicije povzpela na 239 milijonov dinarjev.
Predlagana dopolnitev investioijskega programa kafe, da se
bo z oceno vseh podraXitev in
dodatnili del do zakljucka investcije predracunska vrednost p ovecala se za okrog 11 odstotkov.
v ta odstotek niso vstete valutne spremembe pri tujem deviznem kreditu, kajti razlike se bodo ·pojavile se]e pri odplacilu
kredita.
Glavnina dodatnih del nasproti specifikaciji iz predracuna bo
nastala zato, ker smo bili pri
posamezn:ih izvedbah del vezani
na nadrobne tehnoloske postavitvene nacrte s strani tujih dobaviteljev opreme, le-ti pa so nam
to dokumentacijo posredovali iahko sele sest mesecev po podpisu pogodb o dobavi opreme.
Torej gre v bistvu za casovne odmike od postavitve •p redracunske vrednosti do podp,isa oziroma realizacije pogodbe. Drugi
del povecanih stroskov izhaja iz
zahtev dokoncnih soglasij od
raznih institucij, k,i so ponekod
bist veno ostr ejse od zahtev, ki
jih predvideva lokacijska dokumentacija.
V predvridoma ll.odstotnem
povecanju vrednosti investicije
so ocenjeni tudi stroski podrazitev gradbenih d el in opreme. V
razpisnih pogojih je Brest zah te·
val, da se ponudbe za gradbena
dela glalSijo na klavrulo »kljuc v
roke«, vendar glede na medsebojni dogovor gradbenikov o obracunavanju razlik v cenah po
enotni metodologiji Biroja za
gradbenistvo iz Ljubljane s tern
zahtevkom ni uspel.
S tujimi dobavitelji opreme so
vse pogodbe sklenjene v fiksnih
zneskih, tako ne pridejo v postev podrazitve, pa tudi dodatnih del ne predvidevamo.

Danes ugotavljamo, da je v
Jugoslaviji kar za 10 milljard dinarjev nepokritih investicij v iz·
gradnji, ki <SO moeno ZariSce in·
flacijsldh gibanj. Za Brest lahko
ugotovimo, da je dosedanja predracunska vrednost v celoti pokrlta. Strokovni team je pripravll
tudi predloge za celotno pokrivanje predvidenih p rekoracltev. V
predlogu, ki ga je posredoval or·
ganom upravljanja, je predvideno maksimalno angaZiranje last·
nih sredstev, hkratl pa racunamo tudi na sodelovanje poslovne
banke.
·
K usp~nemu zagotavljanju investicijske sposobnosti Bresta so
prav gotovo prlspevall dobri rezultati gospodarjenja v letu 1974.
Tako smo kljub zaostrenim predpisom o pokrivanju trajnih obratnih sredstev (Brest je po zaldjuenem racunu za leto 1974
vloZil v trajna obratna sredstva
za okrog 20 milljonov dinarjev)
izdvojill del sredstev tudi za in·
ve.sticijsko izgradnjo (v.se zaloge
morajo biti pokrite s trajnimi
virl obratnih sredstev).
v clanku ne mislim posebej
razglabljati o gospodarskem polozaju Bresta v letu 1975. Ne
morem pa mimo dejstva, d a po
zakljucnem racunu za leta 1975,
vsaj po sedanji oceni gospodarjenJa, ne bomo uspeli zapolniti
manjkajoCih trajnih obratnih
sredstev. S tern pa tudi v letu
1976 ne bomo imeli vecjih investicijs'k ih moZn.osti. Ugodnost
nase invest icij e je v tem, da glede na dosezeno stopnjo investicije z gotovostjo lahko racunamo, ob pogoju ustrezne zagotovitve sredstev, da bo investicija
koncana letos (po investicijskem
programu j e r ok zaklju Citve investicije meseca junija 1976), kar
je izredno ·pomembno s financnega vidika, pa tudi zaradi po·
manjkanja ivernih plosc.
Predlog dopolnitve investicijskega programa obravnava tudi
ekonomske rezultate investicije.
Ti so se bistveno poslaMali zaradi skokovitega nara~canja cen
surovin in reprodukcijskih mate·
rialov, vendar priCakujemo tudi
ustreme uskladitve na podrocju
prodajnih cen ivernih plosc. Vsekakor pa rezultati poslovanja
Bresta v naslednjem in v prihodnjih Ietih kaiejo, da homo uspesno zagotovill potrebna sredstva
za odplacllo obvemosti in s tem
tudi uspdno uresnicitev nalog,
zastavljenih v srednjerocnem
programu.
Poseben problem, povezan z
investicijo, so likvidna sredstva.
Na re~itev tega problema pa je
vsaj v trenutnem polozaju splos.,
ne nelikvidnosti teiko d ati odgo·
vor, ker je odvisen od niza dejavnikov izven, pa tudi motraj
Brest a.
D. Mlinar
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Potros·niSki krediti
spet ·v ospredju
VERJETNO ZE DOLGO CASA Nl EKONOMSKI UKREP ZVEZNEGA IZVRSNEGA SVETA TAKO RAZBURIL DUHOV KOT JIH
JE OB SPREJETJU NOVE UREDBE 0 POTROSNISKEM KREDITIRANJ'U. PRAVZAPRAV NIC CUDNEGA, SAJ. JE TAKO All
DRUGACE SKORAJDA SLEHERNI PdTROSNIKOV ZEP VPLETEN V GOSPODARSKI UTRI.P SODOBNEGA ZIVLJENJA SKOZI
TAK All DRUGACEN KREDIT. DRUGA PLAT MEDALJE POTROSNISKEGA KREDITIRANJA ZADEVA PROIZVODNJO. DANES
VEDNO IN POVSOD . UGOTAVLJAMO, DA PROIZVAJATI Nl
VPRASANJE; VPRASANJE JE BLAGO PRODAJATI.
Potrosnisko kreditiranje je torej
danes zel o pomemben gospodarski
instrument, ki nima samo svojega
vpliva na porabo dobrin, · temvec
ima odlocilno vlogo pri razvojni po·
litiki posamezne delovne organizacije, ce ne celo pri dolocenih pa·
nogah. Med take veje gospodarstva
nedvomno sodita avtomobilska in
pohistvena industrija, pa proizvod·
nja bele tehnike i n morda se katera.
Poglejmo si · nekatere elemente iz
uredbe, mimogrede, veljati je za·
cela 28. marca, ki zadevajo pred·
vsem nas - .proizvajalce pohistva.
Za blago, ki je napt"odaj tudi na
potrosniske . kredite, je treba odslej odsteti · v gotovni najmanj 30
odstotkov (doslej 20 odstotkov).
lzjema so avtomobili, za katere ve·
lja dinarski polog 10 odstotkov. Naj·
daljsi odplacilni rok potrosnisk'ih
kreditov je 24 mesecev, izjemoma
za avtomobile 36 mesecev. Na kredit Jahko prodajamo Je industrijske
izdelke, pri katerih je prodajna cena
za mersko enoto vecja od 1.000 di·
narjev (doslej 400 dinarjev). Na po·
sojilo ni moe kupiti iztfelkov. v katere je vgrajenih vee kot 50 odstotkov uvozeniih materialov, surovin
oziroma delov. Med drugim je v
uredbi zapisamo tudi to, da organi·
zacije zdruzenega deJa lahko dajejo
svoje kredite za potrosnisko kreditiranje le iz lastnih prostih sredstev.
To pomeni iz sredstev, ki so ostala
podjetju po zagotovitvi trajnih virov
obratnih sredstev vsem svojim zalogam, z drugimi besedami, iz inve·
sticijskega dinarja. Mozna zadoiZi·
tev jemalca kredita ostaja na visini
tretjine osebnih dohodkov.
Najprej velja ugotoviti, da je
ukrep o povecanem pologu v ve·liki zamudi, kajti obdobje konjun·
kture, govorim predvsem za pohi·
stveno industrijo, je ze dalec za
nami , morda nekje sredi lanskega
leta. Danes bi bil na mestu kvec·
jemu drugaben ukrep, zmanjsanju
dosedanjega 20 odstotnega pologa.
Tudi vecanje zalog namrec pomeni

o

vezavo kapitala, preusmeritev proizvodnje· pa cas 1in tudi sredstva.
Slej ko prej ostaja v posebnem
statusu avtomobifska industrija, ki
uziva ugodnosti v odplacilnem roku
in v dinarskem pologu. Tezko se je
sprijazniti, da je avtomobil v po·
sebni, lizdvojeni kategoriji in da se
nabava avtomobila favorizi rano po·
stavlja v ospredje pred drugimi
trajnejsimi dobrinami. V easu solidarnostnega resevanja stanovanj·
skih vpl'&sanj za kategorije obcanov
z nizjirm dohodki, uredba na drugi
strani otezkoca nakup potrebe stanovanjske opreme. Vsekakor je
ukrep mocneje udaril po plitkejsih
zepih, ker ima v proizvodnji za po·
sledico krcenje trznih moznosti pro·
daje izdelkov.
Zvezni lizvrsni svet ugotavlja, da
uredba o potrosniskih kreditih ne
more resiti vpra5anja zalog in pravi,

da uredba ni instrument socialne,
temvec predvsem ekonomske poll·
tlke.
te recem se besedo 0 kreditl·
ranju iz lastnih sredstev, potem
moram ugotovlti, da je teh sredstev
piclo malo In da so vse oci vedno
bolj uprte v banke.
Kaj lahko rebemo o Brestu? Naj·
prej naj zapisem ugotovitev pro·
dajne sluzbe; da imajo ti ukrepl za
posledico zmzattie prodaje. Zatem
velja podcrtati, da Brest nima pro·
stih sredstev za dajar~je .p otrosnls·
kih posojil (smo sredi najvecje
investicijske izgradnje) in da sku·
samo dobiti ustrezna sredstva pri
poslovni banki.
Trenutno bi lahko trdll, da je
nasploh pridobitev potrosniskih kre·
ditov za Brest pomembnej5a kot
pa razprava o visini pologov, kajti
brez moznosti kreditiranja ne mo·
remo govoriti o 30 odstotnem, tern·
vee kar 0 100 odstotnem dinarskem
pologu. Torej za nas je zaenkrat
pomembnejse tisto pravUo o vrabcu
v roki in o golobu na strehi. Hkrati
pa poudarjam, da je potrosnisko
kreditiranje zelo celovito vprasanje,
ki bi ga morali se kako resevati s
posluhom za enotni jugoslovanski
trg in z dogovarjanji vseh . za'inte·
reseranih. Od tega, kot k&Ze, se
spet odmikamo.
D. Mlinar

UDELEZIMO SE OSREDNJEGA
PRAZNOVANJA 30. LETNICE OSVOBODITVE
V LJUBLJANI
S proslavami in kulturnimi prireditvami bo letosnje jubilejno
leto prav posebno bogato. Ena izmed osrednjih proslav bo 10. maja
v Ljublja.ni, kjer bo mnoZicno zborovanje z odkritjem spomenika
revolucije. Ta proslava ni samo za ozjo ljubljansko regijo, temvec za
celotno slovensko · obmocje; Zato je prav, da se te proslave udelezimo tudi iz na~ih temeljnih organizacij zdruzenega deJa.
Druzbenopoliticne organizacije nasih temeljnih organizacij skupaj
z druzbenopoliticnimi organizacijami obcrne Cerknica vabijo, da se
te proslave 10. maja v Ljubljani udelezimo v cimvecjem stevilu.
Nosilci naloge za obisk proslave so osriovne organizacije sindi·
kata v remeljnih organizacijah. Udelezenci naj se prijavijo pre·
stavnikom izvr5nih odborov, da bi Jahko uspesno organizirali prevoz
na proslavo.
Konferenca sindikata Bresta

Za nas toaletni program 'se zanimajo tudi v zahodnoevropski dezelah

'Itt
Novo iz prolzvodnega programa: VEGA 74-S

Kako uresniCuiemoletni plan
c!eprav v casu, ko oblikujemo to informacijo, 5e nlmamo vseh
podatkov o poslovanju v prvih treh letoinjih mesecih, lahko ocenimo uresnicevanje ciljev, postavljenih v letnem planu. Naj omenlmo,
da bodo ob koncu aprila organi upravljanja in delavci po temeljnl h
organizacijah razpravljali o periodicnem obracunu za prve tri mesece, v katerem bodo posredov~i celoviti rezultati gospodarjenja
v tem obdobju.
V prvih treh mesecih smo 'dosegli obseg proizvodnje 132.166.000
dinarjev, kar predstavlja 27,5 % letnega nacrta. Primerjalno z istim obdobjem lani pa je obseg proizvodnj·e Vli>Sji za 46 % . Hes je. da primerjava ne uposteva vpliv.a <:en,
vendar je tudi vpliv produktivnosti
bistven. Zlasti se pozitivni premiki
kazejo v vecji serijski proizvodnji
in tudi v specializaciji ter standardizaciji prolzvodnega programa. Do·
sezeni obseg prolzvodnje je zlastl
narase.l v pohilstven;i·h kapacit~tah.
medtem ko je v prlmarni proizvodnji
omejen . Proizvodna rast je vidna tudi v priceti proizvodnji polluretana,
ki si pocasi utira pot v popolno
osvojitev prolzvodnje in s tern daje
mozno&ti za razlHritev proizvodneg·a
programa.
flt()drooje proo:daje je manj uspes·
no 1l•n moramo .temu ·vpra<sanju posvetiti vso skrb in dejavnost. tutimo upadanje prodaje, saj smo v
prvih treh mesecih realizirall 80 %
dosezene reallzacije v enakem ob·
dobju lanskega leta. Primerjalno z
letnim planom pa smo reallzlrali
okrog 20 %, kar je pod obicajnim
glbanjem povprecnega mesecnega
doseganja plana. Pri tern pa je pametno opozori>ti, da ~e dele-Z prodaje v prvem polletju nizjl od deleza
v drugem polletju. Kljub temu pa
nas ta ugotovitev ne sme zavajati,
saj moramo objektivno in z vso resnostjo pripraviti vrsto ukrepov za
posopeSiitev proda.je. .Pri tern l!laj
omenimo, da obdelujemo vrsto izvoznih poslov, ki naj bi dali ucinke
v prihodnje.
Sodimo, da je najvel: tezav v prodaji kuhinjskega in tapetnlskega pro·
gram a In . je potrebno ustrezno temu prilagoditi prodajno strategijo
in taktiko (pri tern pa ne smemo
zanemariti ostalih izdelkov).
Vellko pricakujemo od predvidenih ukrepov za pospesevanje izvoza,
saj se zavedamo, da predstavlja izvoz pomemben delez prodaje. Prav
zato je prodajna sluzba pripravila
vrsto ukrepov, ki jih bodo obravnavali in sprejeli delavci v temeljnih
organizacijah.
V pla111u za .feto 1975 smo S'i zastavili cilj , da se bo uvoz znlzal za
15% primerjalno z letom 1974. Dejansko moramo ugotovlti pozitivne
premike na tern podrocju in optlmisticno ocenjujemo zastavljenl cllj
'KOt uresnl!61i=lv. Vse 'uvwn~ mareri·ale o&mo pr.eanaH~i<rBII·i ·in za slehemi
material poiskali moznost za nabavo na domacem. trgu, poleg tega
pa smo nekatere uvozne materiale
zamenjali s podobnimi domal:imi.
Vrsta tezav se pojavlja na podrooju ohraif:nih sredstev in Mk.v·idno•
sti. Terjatve do kupcev so narasle
za 7 % In so posledica prodaje,
medtem ko so obveznosti do doba·
viteljey narasle za 49 %, kar je po-

sledica dinamlcne prolzvodnje. Ta
razlika med proizvodnjo hi prodajo,
merjena z odnosom terjatev do obveznosti, povzroca poslabianje llkvidnostl in placllne sposobndsti
podjetja In temeljnlh organlz~clj.
Zaloge repromaterialov so ostale
na ravni enakega obdobja Jan!. Zato je izhodlsce predvsem v pospeseni prodajl, ne le trenutno, ternvee za daljse obdobje. Temu vprasanju moramo posvetltl vso ·pozornost s sintezo vsklajenlh ukrepoy
na podrocju prodaje In zagotovltvljo
potrebne likvidnostl, saj se ta vpra·
sanja med seboj pogojujejo in dopolnjujejo.
Osebni dohodkl so v precejsnjl
meri vezani na prolzvodne rezultate, kar pomenl, da je .njihova rast
odvlsna zveclne od prolzvodnje. PO·
vprel:ni osebnl dohodkl znasajo v
prvih treh meseclh letos 2.947 dinarjev In so za 19% nad povprel>jem lanskega leta.
Prav gotovo, da samo v treh meseclh ne moremo ocenltl celovltlh
glbanj, vendar ze sedaj lahko ugoto·
vlmo odmlke In se ustrezno organlzlramo za premagovanje te!av In
doseganje ·zasta'-lljenio ci4jev. Prlzadevati si moramo za varcevanje
na vseh ravneh, za vel:jo produktivnost deJa In zaostreno odgovor·
nost za dosego zastavljenlh clljev.
B. Miilc

ZGLEDNA
DEJAVNOST
Na pretelclem -obCnem rooru
krajevllle or.g81I}i.zacije ~ja
7Ne<re iborcev NOV Cerkn:ica se je
pokruza:lo, da je <ta organi:zacija §e
pmretala svojo a·k,ti'Vnost. te taka
Mev~ilna udel&ha na obCnem z,bom je .dokaz, da: de or.gaamacija
Blktivna (St:eje 309 clanov). Porocifto, lci ga je posredoval tajnik
011ganizacije, pa je oceno o veLiki
a:kti'V'Ilos'lli in delarvtnosti ol'ganizacije se potrdillo. Or.ganizacija je
deja'Villost paveCa:la zlasti po 's prejetju nove ustave.
V ,p oroQilu dn 'V ,rarz,pravi so
clani :poS1Vetli~i veLiilro. casa ureja·
nju nereSenih ·v:pr.aSanj . DogovoIlili so se tudi, da ibodo ob tr.ideseti obletniai osvobod±tve ured.Hi vsa spominska obeleZja na
podroeju krajevne s'lrupnosti.
Or.g81I}izacija mora 'b iti a:kti:vna
ze zato - kot je Wlo ,reeeno v
poroeilu - ker moramo to d~
bo gradm :na temeljih, lci. so b1Li
pos.tavljeni 'V ca,su narodnooSIVObocliilnega boja. Zato olanom Zvere borcev ne more 'biti vseeno,
ka:ksna 'b o ta starv~ba, kii jo g~ra·
dimo ,in v .kart:ero je 'Vgrajen:ih na
t·i soce :7Ji'Vljenj horcev za svobodo, mir d!n sociailiizem.
J. K:lanear

BRESTOV OBZORNIK

'K ako je zaiivel delegatski. sistem
Del~at~ki ~is~em je pomembna novost v nasem samoupravnem
sistemu .. :z ri]egovo pomocjo se utrjuje in ostaja politicna oblast v
.fPkah. delov.Qjh 'tjudi in_omogoea spremembo druzbenoekonomskih
~dno-~ov v srmslu .dejanskega odloeanja delovni h ljudi 0 skupnih
:druzt>enin in
njihovih zadevah. Delo delegacij v temeljnih samo.upravnlh organizacij~h in skupnostih je zastavljeno, praksa v pretek;iem,·obdobju pa je OdprJa vrsto vprasanj in protislovij, ki jih bomo
rooraii~lhitr$ lJ1 bolj organizirano re5evat i.
. Prav v zadnje_m . casu na naj! azlicnejsih ravneh mnogo govori mo
-in 'pi~emo o delegatskem sistemu. Da ne bi ostali samo pri naeelih
in spl osnih ugot ovitvah, smo se odlocili, da povprasamo nekaj nasih delegatov, kako se stem vpra5anjem srecujejo pri svojem nepo·
's rednem delu in ~ivtjenju.
· - Zastavili smo j im naslednja vprasanja:
· - Sod is, da je delegatski . sistem ze d~volj za2ivel ~n v zadostni
.meri· povezuje .d elovno organi~ac ijo z drugi mi samoupravnimi skupttostmi ?
· - · ... - Kaj je .delegatski s is~e~ prinesel v dograjevanje samoupravni h
odnosov in katere pomanjklivosti v njem Se cutis?
- Kaj s odis o obvescevanju v .delegatskem sistemu? So delegati
dovolj obvesceni, da hihko odloeaj o in kako prena5ajo informacije
delovnim skupnostim, ki so j ih · izvolile?
Prav gotovo v'e lja prisluhniti nj ihovim odgovorom i n predlogom,
!<ako delegatsk.i sistem tudi v prihodnje dograjevati i n pogljabljati.
. .
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]e ~aZiy~l. deleg~t~ki ~~:
stem v .!eme.Jm . orgaruzaCIJl
'zdl'tlfenega dera Tovarni pohi·S,tva Cerknioa? To vprasanje
.•sl;llp zastavili. v.odji delegaci.je za
iibor zdru.Zenega dela obcmske
skuscine tovariSu Miru Horvatu
jp 'I;'.O~Ui . d.~l~gacije . za samo:
'titrayJ;li! " - ~iriter~ne skupnosti
· ~ ,at.~.~~ K,o_~.ll- ... ·
"'- ...
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;. ~ Mii:o ·Iforv.at! .
. · :k6t : -~6ctj'a'." delegacije ·zbora
:Zdi:uZenega· ·dela ~e inocneje ob.~u:qm·, . d~ ·:je_·to -P~Y~~m _n ov sistem obra:vna,vanJa · gospodar.sKih 'in ,po1itichih. vpnisanj. D'eJegacij.o s'k,Iic:Ujeino pred vsakim
iasedarijem"oocinske skupscine.
·~~ sest!mk~ :·delegacij~. pr estu:
cliictq1o ~adivo; Tako s1 delegat1
·o.b1ili.IjeJO · ·m nenje, :iz tega pa
dok'ontno -stalisee. Pred sestankom delegadje se delega~ti sestab.ejo · z delavc.i, tako · da so ta
'sta:JiS·ca · pogojen~ ~ mnenjem
dhlavcev. ·.Ko je stalisce obliko:vand,. dol ocimo dva delegata, ki
se .udel ezita seje zbora.
· - Mislim, da kljub vsemu ta si·s tem . se· ni povsem za:fivel in
si.c er zato, ker je gradivo preob·sezn·o ~n . prevec strokovno napi=~anQ,:da 'bi' ga lahko delavec ali
hbtan dojei in res lahko razum·
no · o. tern odlocal.
·· Del~g11tski s.istem je prinesel
sam®pravne odnose to, da so
'vsf ti'el.avci 'seznanjeni s proble'in:Oii.i~b ozjega in sir5ega obmocja ·in· jim daje moznost soodl oc~a 0 ·'p'0sameznih v.prasanj.ih.
\,.IJ-1,.
•

posredovali delavce~ k~t p<_>se!J:
no prilogo. Tako naJ b1 obJav~
tudi sklepe vseh samoupravnih
interesnih skupnosti, pa tudi
izvrsnega sveta .
Stane K os:
Imam tezave z udeiezbo komaj da smo sklepcni. Najv~
krat ni na sestanek delegaciJe
tistih delegatov, ki delajo v drugi izmeni. Po drugi strani pa
opazamo odsotnost tudi delegatov ki so iz oddaljenih krajev.
So ' pa t;udi se drugi vzroki -

-~s'IWt; aa bj .b'ilo potreb.nih vee

seri:l:Warjevr ·aa. bi' se delegati
posto:poma usposabljali. Predavatelji ;naj bti delegatom na· :na'z6reb in 'razumljiv ·nacin ·p rikazali 'prednbst delegatskega sistem·a ;:ter nj'ih6vo odgovornost.
• Mislini, da sedanji sistem ob'Q~catJ.ja 'ni .zadovoljiv. Sarno z
gt~iva ·n a oglasni deski delavCf-V.
obv~tamo dovolj. SkliC'fM!nje· aelovnih enot pred seja~1 ·in po. nji h bi bilo za delavce
{ n: ·temelj no skupnost le preve'l'ik6· breme. ,P.redlagam, da b.i
~klepe in · o<,Uocitve . sk\lpscine
objavili. ..v kaksnem glasiolu ali
.~.... :.. ..

r.e-

.

MisiJm, da delegatski sistem
se ni zazivel t ako ikot bi moral.
To pa zato, l!<e.r nekater.i delegati
svoje naloge ne j emljejo dovolj
resno. Ne zaveda1o se, da j e naloga, k'~ jim je zaupana, ze'lo pomembna in zajema S'tvarl, k.i so
pomembne zanje, za delovno
organizacljo in za krajev.ne sk!up.no&ti , v katerJh delajo in zive.

Zato bi mo·ra·l delega.tski s:iS•t em ze;Jo dobra povezati delovne organi·zacije in druge samoup-rav.ne skupnosti. Skupaj bi
moraJ.i resevati Jn odlocati o
SltVareh, ki so Slkupnega pomena
za delovno organizacijo in za samoupravno skupnost.
Delo· delegacij se ni rei<o, ·kot
bi moralo bit·i·. Predvsem ne zato,
ker smo delegallli slabo oovescen.i, ravn o obvescenost pa j e zelo
m ocan pogoj za dobra ·in uspesno delo delegacij.
Gradiva, ki ga do.bimo, je premalo, pride prepozno, je preoosezno in je pisano v Jzra~osl-ov
j u. k·i ga vecina ·delegatov tezko
ra~um e, zato je tudi tezko zavzeti doloeena ·&talisca. Namesto
celotnega gradiva naj hi vsak
delega.t dobi l samo .povzetlke, ta·ko da t>i lahko takoj zavzeli staNsca, ki so vecini na}pr.Jmerillejsa.

v.
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Tone ZALAR, Tovarna i.vemih
plo5c Cer:l<nica:

druiinske razmere in .podobno.
Sicer pa -ima nasa delegacija
najvec pripomb na pogosto preobseznost in premalo razum.ijivo gradivo za skupsCinske seje.
Lahko recemo, da nam je cedalje bolj jasno, kako novi sistem delu je in je tezav vsak dan
manj. Povezavo med del egacijo
in del avci ustvarjamo tako, da
clani delegacije neposredno obvesca.io delavce na delovnem mestu. PomembnejSe odloeitve in
sklepe bi bilo nujno objaviti v
nasem glasilu.
Organ~irano i.zobra2evanje delegatov je potrebno, poleg tega
pa se mora vsak delegat sam
potru.diti, da se izobrazuje in
·seznanja z dogajanji.
Za vso delegacijo dobimo saroo en izvod ~radiva. Ta je zelo
obsezen. Prediagam, naj bi gradi.vo door! vsak delega;t :i.n da bi
bilo pnirejeno ·ta-ko, da bi <bile vsebovane le bistvene stvari. V gradivu naj b.i bill predlagani zakljucki v variantah in nakazane
dobre in slabe ·posledice. Tako
bi racional iziraH delo del egacije.
Po drugi strani pa bi bilo tako
tudi odloeanje kvalitetnejse.
Na konferenco poSi.ijamo vedno nove delegate, ne glede na
grad:.ivo. Po:tTehno obo iz<iela.ti
zadol~itve ;posameznih delegatov
po podrocjih, ki so jim ·bolj blizu in se bolj razumejo nanje.
V na~em Obzorniku bi kaza~o
odpreti rubriko >>S ses tankov delegac.ij« .

Vcasitl se zgodi, da posljemo
delega.ta na -sejo dellegaoij neprilpravljenega, ker je pl1iislo guadivo pre-pozno in pot em t a delegat zavzame tam tako sta.l isce,
k.i je zanj najpr1imernejse. Da hi
bi=li delegatt~ dovolj obvesceni, hi
lahko gradlvo, ki ga obci.ns4<e
sluzbe :razmnozujejo, daJIIi tiskat
v dnevne casopise , tako da bi
vsak de·legat lahk!o dobi·l vse
gradivo v celoti in pravocasno.
Lah-ko opa ,bi .tiska~i gradivo v
Brestovem Obzorni·ku kot prilogo.

Tone

LUNKA, s.ef pogonske
v Tovarni pohistva Martin}ak, vodj a deloegacije samoupravoih skupnosti:
Delegats(<\j sistem, pa naj bo
v obctnskii skupscini samoup-rav·sl ~be

Franc HACE, TOZD Tovama
nih i nteresn•ih skupnosJtih j e kot
Si•stem dobro zastavlj en. Prav je, pohistva Statr.i rtrg
da delavci o sredsMh,· kii jJh
Delegatski sistem vseka·kor
ustvar1-ajo lin o druzbooem ra-z- se ni povsem zaZ.ivel, saj smo
voju sami odloeajo . .
z njim zaeeli sele larri ozi·roma
Vendar pa mot'lam pr.ipomni.ti, · •letos. Safl10uprav.ne 1int eres·ne
da · smo se pt'li uvajanju tega si- skupnost i so se v glavnem kon·
stema ustavili sk-oraj na zaoet- stitukale in sprejele svoje na·
ku. ·Tega ne b'i mogel •t rditi za cr·t e za leto 1975. Veoina delesistem obc~n ske s4<up6cine, lah- gatov komaj spoznava svojo
i<o pa trdim za samoupravne vlogo :pri tern. Morda bi to staninteresne s.kupnosti. lzvol.il i smo je la-hko pt'lim erjali z ·letOll) 1950,
delegaci•j e, j1ih koostitukal i, izko so .bi·l i 1zvol·j eni p rvi organi
volili k onference delegacij .Jn to
upravljanj a; t udi tedaj je hilo
je b-ilo vse. Ob obseznosti gra- treba precej casa, da so ti orgadi·va o us-tanavljanju teh skupno- oi spoznali svojo vlogo pri ods·ti in o njjhovem fi~nancira nju, locanju ·in odgovornosti ter se
•k-i j e pri hajalo na ·razi'itne naci- tako uveljavi li. Sedaj si zivljenja
ne, je tJ:i,(o dalec premalo, lahko kolektiva brez teh organov sploh
recem,
nobeni h obraz~oz~tev. ne moremo predstavljati. No,
Uposteva.ti 'bi moraN, da smo pr-av taka je potreben dol.ocen
pri sestarvljanju predlogov za cas za uveljavitev delegatskega
s·istema.
clan e delegaC'Ij gledali, naj oi
bi·lo v n}¥h cimvec neposredllih
proiozvajalcev. V-'li ti ljudje gradivo, ki je sestav-ljooo v zapletenem pravn~s-kem jeziku, tezko
raz.umejo. Mi.s l,im, da oi moralo
lbiti gradi.vo obra'Ziozeno v krat·k i h povzet~ih ·in v vsakemu ·obcanu rawmJj,iv.ih besedah. lstocasno pa t>i moral biti v okV'iru
obt;ne zadoi!Zen organ, ki bi
&krbel za zilvljenje tega sist ema
in na katerega bi se delegaoije
i•n konference delegacij lahko
obracal.e za pojasnila.
Janez STEFAINCIC, terminer
Tovam i pohistva
Marti<nj ak, clan delegacije TOZD
TP Martinjak •in vodja konterence ct~legacij st. 2 :
proi~vodnje v

~e vodja delegaoije, tov.lunka, je povedal, s kak!Snimi te-Zavami .se s·r ecujemo pri uvajanju
delegats·kega sistema. Zato hi
se dotaknil le po.vezovanja med
dele'gaoiJami nase =kon-ference.
Zaradi obsei!nosti •in prepogostega do.b.i:vanja gradi:va smo
imeli tezave pt'li sestavljanu ·konference, ker so v nj ej delegati •iz
rtreh delovnih organizacij. ~e
staj-ati hi se moraH v posame·zllih .primerJh t ud'l v eokrat na
teden, ka.r je pa otezkoceno zaradi obvescanj a 1n i·zgube de!Ovnega casa.

Gradivo je bllo zelo obseroo,
zato so pl'lihajali na konterenco
nekateri delega.1Ji nepripravljeni
in o g-radi:vu v svo}i'h delegacijah
prej spiOh ni·so ra2lprav ~j aH . Ker
je ste\lli~o samoupravnih ·interesnih skupnosN vel~ko, hi bilo prav
ce t>i grad:ivo za ·Skupscine skupnooti p r~ haja·lo ob istem casu,
tako da bi ga •lahko obravnavaln
•na enem skHcu delegacij in bi
Ciani konference imeH na seji
jasna stalisca.

Mislim, da so z uvedbo delegatskega sistema zagotovljem
pogoji, da se razcisti vrsta
vprasanj in uredijo odno&i med
gospodarskimi organizacijami ter
samoupravnimi in t e·resn·imi s·kupnost mi, posebno pa visina ,in
delitev fiinancnih sredstev. Kljub
temu pa bo se vedno prisotna
moznost, da bodo nekatere samoupravne skupnosti dooile relativno vee sredstev ·kot druge,
to pa predvsem po zaslugi zainrteresi ranosti in sposo'bnosti delegatov, ki jih bodo zastopali.
Pri ·razpolaganj u . s fii·nancnimi
sredstvl je zelo va~en namen
nji·hove porabe. p.redvsem bi se
morali vsi delegati zavedati, da
bodo 1a sredstva zelo tezko od·
stopljena ozi.roma zbrana. Zato
tbi morali z njimi skrajno .raaionalno gospodar.iti ·in jih dejanS·ko potrosit!i za t ist e namene,
za •kat ere so b•ta zbrana. P·ri tern
me namrec navdaja bojazen, da
ne hi prevec porab-ili za taksne
.izdatke •kot so ra-zne dnevnice,
kil ometl'1ine, sejnine t er preveloiko s.tevi-lo placanih delavcev
v teh skupnostih.
Za uspesno de·l o interesnih
skupnosN sta nujno potr~na
splosn a razgledanost delega<tov,
pa tudi poznanje v.prasanj, J<l j ih
obravnavajo. Za sledoje je vsekakor potrebno, da delegati dobe ustrezno gradivo vee dni
pred 'Sejo, ter ga, ·raz-umlj ivo,
s svojimi voHvci t udi ob:nwnavaj o t er zav zemajo prime-rna
stal isca. Na sej ah ·imam vcasih
obCutek, da nekatere stvari postavljamo prevec v ospredje,
medtem druge, morebiti celo
vailnejse •. nekoJ.iko zapostavljamo. Pra~o~ tako se dogaja, da
nekateri delegati vse prevc preprosto jemlj ejo stvarL 1:er .pogosKonec na 5. strani
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Kako je zaiivel delegatski sistem
Nadaljevanje s 4. strani
to glasu1ejo za dolocen sklep,
ne ·da hi pri tem pomisl'i'li na
njegove po·s ledJee.
Ne glede na neka1:e-re pomanjk·ljiv.os·1li, ki sem jih ·izrekel, mislim ·i·n .z11ova poudarjam, da je
potreben 'doloeen cas za uveljaVIitev deleg~skega &i<stema.
Ta cas pa bo tem ·k rajs·i, cimbolj
se bomo vsi zavedal·i ·njegovega
pomena.

POLJSKI SINDIKALISTI NA BRESTU
15. apnhla ·s mo dmeli na ERESTU v gQsteh delega.ci-jo polJsk.ih
s.1ndika~rov -delavcev •l esne mdust:ri~e tin ·gazdaJI"stva. Zastopala
sta ,jih ·se~retar cen_tTalnega ~
bma slindli.•ka~ta Pol'jske tova.ras
Edmund Gapli•njski !·n :predsed.ruik &indikata v •tova.mi ipOhii·stva
Slupsko tovaris Henrik Dimnjick.i. SpremljaH ·pa so jih sekreta·r zverzmega odbora s:i·ndika.ta
deil.arvcev :illldust.Ili.je ion ruda.rstva
Jugos~awje tovamis Bogdan Petkovlic .ter predsedni:k, podpredsednik .in sekrreta·r repuhhlskega
odoora sindikata lesne .i!ndu.str.i.je in .gozdarstva ~n preds.tavni·k i
s.indikata v na:Si obOmi.
V pogovor.ih, ·k li -so j.ih fi.me1i s
predstarv.n iki delovne organi·zacije in s·illlc:Li.b ta, je najprej glaovni dirrektor oini. Joie S1-rle ~pred
staw•l podjetje. V nadaoljevanju
pa so se v medseboj·ntih raz:gavo-

r:ih zaiilirrna•lii 2a ·s a.moupravno organli:ciranost !in za: oblrke organ:iziranos.ti na podroaju delovanja
sindikata :pr:i nas. P.redvsem •so
j i'h zanlimaJa v:praSam.ja d11UZbenega standarda: or.ganiz.irano 1etovaiClje cz,a,poslenlih delavoev, •s<tarw.vanjska v.pr.a:Sa:nja, organlizirano5lt zCIJ5Cirte p.ri delu m poskodba!h na delovnem mestu. P.o.jas:n:iJIJi. ~o na:m tud~, kaoko de1uje
slindi.kadn<~~ oDganizacija pili njili..
Po koncanlih razgovorill w .si
slrupruj s pred.stavni.ik.i: podjetja
ogledaJi Tovamo pabristva Cetk:nica in Salon polcistva. Popoldne
w hili gos·tje Gmdnega gospodarstva Postojna ter so si ogledaM de1o v gozdu -na obratu Masun. v na-slednjili d.neh so .si
o~ledali se Leso:n:i:t v llir.sk!i Bist·Iliai· il11 Troples v Kop:ru ter se
poglOvaJI"ja:l!i •s -t3JIIlka!j'Snj.imi sindikaoln.lln1 a!ktirvi..
M. Urbas

Alojz TROHA, delegat iz Tovarne lesnih 1izdelkov Stal1i trg:
Povezo:van·j e de·lo,vnih or~ani
zaoij z drug·imi samoupravll'imi
skupnos1Jmi je c umi1Ji tam, kjer
so ·delegat•i pr.iz·adevni •in kjer
so.delujejo ·V razpravah dovolj
zavzeto. Na ti"sti'h podroejoih,
kjer pa delegallli n•iso dovo·lj prizadevni ali pa, ce je tema tezavnejsa, pa je cutiti manj zanimanja.
Mislim, da delegatski
si~tem se ni dovolj za·z·ivel. Ta

na pretirano familiarnost, vendar prisrcnosti in pravega tova·
r·istva je vedno manj.«
»Kaj bi povedalJ. o svojem de·
lu na Brestu?«
»lnvesticije, . riiJVesti:cije, linvesticije... Stirinajst let investicijl«
»Ali 9i tudi delegat oziroma
kako je s tvojo drulibeno-politicno dejavnostjo?«
»0 tern raje ne bi govori!. Desetdh funkcij sem se nalezel, kar
prav:zaprav ni vee resno. Zapisi
pa se tole: mnogi nam v gospodarstvu oCitajo, da smo birokrati pa tehnokrati dn podobno. Mislim, da temu ni povsem tako in
da vzroki posameznih slabosti
v gospodarstvu tiCijo tudi kje
drugje.«
»Za spremembo preidiva k laziim temam. Kaksnega konjicka
.imas?<<
»Ribolov - vendar zdaj miruje, ni casa.«
Mogoce bi mi Ciril povedal se
kaj, a sta ga pod nujno iskala
dva nemska monterja, cez eno
uro bo imel sestanek z gradbenimi izvajaki, jutri gre v Maribor ... Kako smo ze rekli? Ah,
da! Ciril je vcas.ih na t-reh koncih hkrati in ni cudno, da povzdigne glas, kadar naleti na po·
casno, nezainteresirano resevarije nalog.
Z. Zabukovec

»Ciril, kdaj si rojen ?«
»Leta 1935.«
»Ali s.i ves cas zaposlen na
Brestu?«
»Ne, najprej sem bil dobro leta pri PTT v Postojnri., n ato dve
leti kot gradbeni vodja v Ljubljani pri Tegradu, zdaj pa tece
ze sestnajsto leto, kar sem Brestovec.<<
»Kaj mis1is o zvestobi do de- '
lovne organizacije?«
»Zvestoba? Hm, verjetno gre
predvsem za lastno socialno varnost, pa za druzino in dom.
Pravzaprav je to takole: ce imas
dovolj ali prevec dela, potem ni1!i ne utegnes razrniSJja.t:i o tern,
da bi odsel kam drugam. No, in
da born cisto odkrJt, moram priK clanku Uzaljene teeajnice in
znati, ~a je, v t~m le ~ek~j vee'.
njegovemu pojasnilu smo dobiii
Delo l]ud1 poveze. Na.JbO,J sem
se en sestavek, · kli apozarja na
zadovoljen, ker se razumem z
delavci iz neposredne proizvod- nekatere nadrobnosti. Mislimo,
da smo dovol.i osvetli1i obe stranje.«
ni medalje in ne bi kazalo stvari
»Ali opaias, da se z rastjo depogrevati. Ce so morebiti se kaklovne organizacije spreminjajo
. sne ne prav:ilnosti, .ilh je moe retudi razmerja - lin kako?u
S.iti po ze ustaljenih samouprav»Da, na zalost na slabSe. Ponih postopkih.
casi se i:zguhijamo :v mnoZi'ci, do·
macnost izginja. Ne mislim tu
Urednistvo

polnjeva-1. Sko~i •sistem pa se
bomo tucti delegati •izpopolnjevali in alotiv.irall.

danost de.legatov ob ooravnavanem g·radiil\f.U.
Programske usme:ritve posameznih •i.ntere·snih ·skupnosti za.
htevajo polno zavzetost delegato~J. To pa ob sedanjlih obli·kah
obvescan·ja ni najbolj .smo,trno
izpeljano, saj smo delegati vcas·ih zaradi casovne stiske prisi·ljeni samoi<noiativno odloea.ti,
.J<ar pa ni v skladu s samoupravnim dogova·rjanjem.«
Marko KRANJEC je telefoni'st
na Skupnih dejavnostlh. Je clan
delegac;ije Kk'ajevne S'kupnosti
Ce.rknjea in odgovo·r en za mladin.sko podrocje. Je tud·i. predsedn·i·k osnovne orga.ll'izae·l]e
Zveze so.cia.l:isticne mladine Cerlmi.ca. Poveda.l je:
»Mislim, da je delegats!<Ji ·s lstem se vedno v .razvoju. Poseono vprasanje je pravoca.s na dostava ustreznega -grad'iiVa, kar je

0 tem, rkako je zazivel delegats<ki slistem, sta na Skupnlh .
dejavnostih odgovorila Srt:efan
KRALJ •in Marko KRANJEC.
stefan KRALJ je clan delovne
skupnosti Bresta dvanajst let.
Sedaj je na delovnem me.stu
vodje kon.tinuirane :inventure. Je
<predse<:Jn•ifk li~rtsne-ga odbora
oboins.ke 2dravstvene ·slJ<upnosti
Ce.rknica.
V ljubljanski .regij:i zdravstvene skupnost'i sodeluje :kot clan
ze o.sem let in vprasanja s tega
podr'Jcja dobro pozna.

NASI LJUDJE
Cirila Rudolfa je tezko ujeti
za razgovor, pa ceprav njegov
mocni glas odmeva po stavbi kot
bi bil na treh koncih hkrati.
Morda tudi je tako. Vendar je
zdaj najvec na gradbiScu nove
tovarne ivernih piosc v Podskrajni:ku, ·k jer je usklajevalec
vseh del. Najbrl je - v mislih
- · ·~.J.di ponoci pri »novi riverki«.

rii popolnoma .z azivel, misl+m , da
se bo scasoma se vedno izpovanja o nekate.rih zadevah na
si·rsem .podrocj•u. Ker je ta sistem nekaj nov~ga ·in V·p raksi se

sistem pa je pl"inesel k dog-rajev·anju som.oup-ravnih skupnosti
vel'iko novega. Zlasti omogoca
slehernemu delaveu aH obcanu,
da sprosceno in svobodno sodeluje pni 'O.bl,ikoyanju odoeitev.
Pomankljivosti so v tem, da de·
legati z del·o vanjem tega sistema niso se dovolj seznanjeni.
Delavci. so pre<:! odloeanjem sicer spusca}o v razpravo na svojih zbo.J'Iih, toda lev ti'stl smel"i,
o •kateri so dobro pouceni ali pa
ce gre za vprasanje o:krog osebnrih dohodkov in razn-ih dajatev.
Pri sprejemanju .posameznih samoupravn~ih aikoov pa marSiikateri delavec premalo ve za ·kaj
g lasuje.
Vinko STALE, delegat Tovarne
lesnih izdelkov Stari trg:
DelegatsJQi -sistem .se mi zd·i
popolnoma v :redu. Toda delegati
·bi morali vzpostav.iJ!:i vecjo vez
med delavei ·in <Samoupravtlimi
organi ·aH ·~rajev.no skupnostjo
.in obcani. Delavci se zanimajo
in razprav.J.Ja.jo o zadevah, ki imajo pomen znOO:raj delov.ne organi;zaei.j e. Manj zad111imanja pa je
cutiti na podrocju sporaz.ume-

Povedal je:
»Celotno podrocje sploone po'rabe je z vsemi imeresnlillni
skupnos-tmi na obmo.cju Olboine
tako re1<oc sele zazivelo. Delegats,ki sistem ipri nasa vrsto novosti v izpopolnjeno osamoupra!Vo,
<ki se odraza v odlocanju med
nepos-rednlmi proizv8'jalei. Kot
tak naj bi vnesel nove normative
v samoodloca•nj.u in v druZ.benem
dogova:rjanju. Osnova odlocanja
se s tern sistemom b·is-tveno
razsiri, l<ar pogojuje strokovno
zavzetost 1in vsestransko razg le-

pogoj za koristno rapravo 11111 zavestno odlocanje. Nas delegatSiki a~iv je se dookaj mlad; v
njem je precej delegatov, ~i se
tez<ko sodelujejo pri delu delegaeije.
Vpeljava delegatskega sistema pomelli poglab.ljanje dolgoletnega samoupravnega sistema,
ki. je sedaj pridobH na svojl
kval'iteti in kvantiteti , vendar se
pojevljajo obicaj.ne zacetne tezave, d<akor pl'li vsakem sistemu,
ki se vpeljuje. Vse,kakor pa lahko trdim, da se samoupravni
odnosi bolj1sajo, cerawno pri
vsem tetm ne moremo n:JI•IJIO
dejstva, da je sestankov prevec.
Obvescanje ima .svojo bolno tocko. Delegati ob:icajno dOibimo
samo vab.ilo na sejo 'i'll smo
sele na .njej seznanjeni o 'b<istvu
ra~rave in odlocanja. Ce bi boilo
gradivo pravocasno posredovano
delega.'tom, bi •imel•i. moznosti
pre"Stucl:irati .pnog·ram sklicane
seje. Laze bi sodelovaH v raz.pravi ·in ka.r je tudi pomembno,
seje :bi bile krajse · +n bolj
plodne.«
Razgovore so prip.ravHi:
s. Bogovcic, J . Klancar. B. Levee,
F. Mlakar, F. Mulee, M. $epee
i1n I. Skra:bee.

Zbori delavcev v TP Cerknica
Zadnjli :zJbori delavcev ·V Tovarni pohistva Cer.Imica so bili orgaarizi1'alll'i ;po lirz:menah. Dela'Vai so
pohiteli 1p.0jesti taplli obmk in
ta·k o smo od sredine odmora .zaceli z ~bori. TaJco je blilo v dopoldanski .jn popoldan.sk·i .irzme:n:i.
Koo:ruislija za .ugot.WJja:nje pr>isotnosti je ugotov.il.a, da je lbilo
p rJsotirih 80 odstotkov delavcev.
s 1o obliko .smo dosegl!i. vecjo
udeleZ.bo, ki je za 7lbor dela<Vcev
ta'ko pomembna, saj delavci na
sovojih :z.borih odLocajo in raz.

pravljajo o vseh pomembn.ih ;zadevah s podrocja :poslova!Ilja temeljne organd.zacije !in od:loea~ o
o UII'ediM vseh nood<t:ujfjlivib
ustarvmn prav:ic, lei oprede1ujejo
polOOa.j delavca.
Na teh Zlborih delavcev so .razprasvlja'l.·i in srklepali o porne.mbnih zadevah. Sprejet je h±l samo·
Ulprnvni sporazum o med-seJbojnih ·rarz:merjdh delarvcev v z<:lruienem delu. Po1:·r jen je bil Slkupni
s.por atzum o urejanju delowtih
razmerij . Potrjen je blil predl.og

sprememb in dopolrntev samoup.rasvnega -sporazuma o urejanju
stanova:nj&k:ih zadev rter samoupra'VIIlega sparazuma o ob1ikovanju dohodk:a ·ter o 4clitv~ dohodka: in osebmh dohodlrov.
S tern, iko so dokoo.On.o pabrjeni srparawmi .in poprawd le-teh,
caka Sltrolrovne sl:uZ.be veHko deJa zlasti prJ· jtzraounavanj.u roonrih
letllllih dopustov, .pri de1itv:i stanovanjskih k·r.ed!Hov •in d-rugih pomembnlih zadevah. . I. Kranca;r
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Vet resnitnih prizadevan j
KOMUNISTIIN SINDIKAT 0 ODNOSIH V SLOVENIJALESU
Na razs•rteni seji konference sindikata in clanov sveta Zveze
komunistov Bresta, na kateri sta :bila tudi preds~vnika sindikata
in Zveze komunistov SOZD Slovenijales, so razpravljali o tern,
kako so druzbeno-politicno organizirani, kak§en je bil gospodarski
uspeh preteklega leta, kako se uresnicujejo u~tavna dolocila, o
programih ·dela druzbenopoliticnih organizacij ter o povezanosti
v sestavljeni organizaciji zdruZenega dela Slovenijales· (druzbenopolitioni, samoupravni in poslovni).
Ugotovili so, da je druZbeno-po·
liticna dejavnost trdno organizirana.
Gospodarje.nje ·v Brestu je bilo- v
preteklem letu dokaj solidno. Glede
na razlicne pogoje so bili tudi uspehi po temeljnlh organizacljah raz·
lien!, tako da je prisla do izraza
dogovorjena solidarnost med delavci. Plan za leto 1975 je bil po demokraticnem postopku ugodno sprejet. Pri tern so poudarlll, da bomo
morali v prihodnje v okviru sestavljene organizacije uskladitl interese,
us.k laditl prQgrame, poslovanje mora
temeljiti na soodgovornosti vseh dejavriikov, od nabave surovin, proizvodnje, do trtisca.
Ko so ocenili uresnicevanje ustave v delovni organlzacij'i, so ugotovili, da je oblikovanje temeljnih organizaclj potekalo casovno in vsebinsko v redu.
Ker so v Skupne dejavnosti vkljucene tudi enote transport, spedicija vrorcna delavnioea, delav.S'ka r-estavracija, salon pohlstva, se .veliko
razmislja o konstitulranju novlh temeljnih organizacij, v katere bodo
vkljucene te enote.
Letni plan, ki je bll sprejet po demokraticnem postopku, je urejevalec odnosov med temeljnimi organizacijami. Delegatski slstem je zazivel, vendar se ne povsem. Zdruzevanje sredstev je namensko, na
podlagt sprejetih programov.
Povezava temeljnih organizacij s
krajevnimi skupnostmi se kaze t udi
v sprejetlh samoupravnlh sporazu·
mih 0 zdruzevanju . sredstev za te
skupnosti, za ceste, za ljudsko obrambo i n pospesevanje kmetijstva.
. Glede odnosa prO'izvodnja- trgov~na so _
u gotovili, da vkljub veckratnlm razpravam od sprejema samoupravnega sporazuma o zdruzitvi v
sestavljeno organizacijo Slovenijales
pa do danes ni bilo veliko storjenega.
Odnosi se niso spremenili, saj so
v glavnem se vedno le kupoprodajn~. Z vkljucitvijo v sestavljeno orga·
nizacijo Slovenljales so bile v analiz! jasno postavljene prlstojnosti
ter naloge proizvodnje in trgovine.
Med drugim si je proizvodnja post.a'VIida ·kot o tlj doseei •vecJo ·sodialno varnost delavcev. Proizvodnja
nenehno narasca, medtem ko delez
trgoVIil!le Sl-ovell'ij alesa '!le -gre V2lfJO·
red no.
Ugotovlll so, da je treba v okviru
sestavljene organizacije · vendar ze
postavlti jasen. koncept poslovne politike in spr.emeniti odnose prodaje
- proizvodnja v skladu z ustavnimi
dolocili. Treba se je cimprej dogovoriti za specializacijo i.n deHtev
programov ln. za cim .bolj racionalno poslovanje s sredstvi v okviru
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SOZD. Politicne organizacije morajo zahtevati da se za posamezne
naloge dolocijo konkretni nosilci nalog ter roki izvrsltve. Za uspesno
poslovanje je potrebna tudi vecja
medsebojna obvescenost med trgovino in proizvodnjo.
Letos je gospodarska situacija ze·
lo tezka, vendar moramo biti na njo
prlpravljeni, z objektivnimi •informacijaml sproti seznanjati delavce in
ustrezno ukrepati. Zaradi perece sltuacije, ki je prisotna, naj svet komunlstov in sindikat pogosteje za-

sedata, ker je prav od dejavnosti
druzbenopolitlcnih sil v SOZD pri·
cakovati, da bodo vpllvale, da se
bodo neresena vprasanja hltro in
objektivno resevala.
Vzpostaviti je treba tesnejse sodelovanje in izmenjavanje mnenj.
KomerciaHsti naj bi se pogosteje
sestajali, kar bo pozitivno vplivalo
na poznavanje problematike proiz·
vodnje, pa tudi trzisca.
V skladu s sprejetlm sporazumom
moramo teziti , da se prodajna mreza raz.Soi111l ter da se prime-roo or.ganizrra In kadrovsko zasede. Povezati
se je z drugimi sisteml, posebno
se, da se doseze enoten nastop na
zunanjem trtiscu. Ugotoviti je tre
ba, kje so subjektivni odpori pri
zunanj em r iiscu. Ugotovi.N te treuveljavljanju novih odnosov med
prolzvodnjo In trgovino in ce SO,
:zamenjati in prerazporediti tiste, ki
<zavirajo prlhodnjl razvoj.

J. Hren

Nove spremembe
SPREMEMBE SAMOUPRAVtNEGA SPORAZU·
MA 0 DELITVI DOHODKA IN OSEBNEGA DO·
HODKA
H koncu gre javna razprava o spremembah samoupravnega sporazuma
o oblikovanju dohodka ter delitvi dohodka in osebnih dohodkov delovne
organizacije BREST. Spremembe se nanasajo na nadomestitev stroskov za
sluzbena potovanja, na prevoz na delo in z dela ter regres za prehrano.
Skupno s temi nadomestili je v javni razpravi tudi sprememba za dodatek
za delo v posebnih pogojih, kot so za delo v podaljsanem delovnem casu,
za delo na dan drzavnega ali republiskega praznika in nedelje ter dodatek
za delo v nocnem casu.
Spremembe nadomestil, ki bremene poslovne stroske so bile v
predlogu izdelane v okvFr.u sprememb, ki jih vsebuje nova sindi·
kal•na l1ista, Ta.ko je predlog za
sl·uzbena potovanja v driavi za
odsotnost iz ~raja delovnega mesta
nad 8 do 12 ur 90 din 4n IZa odsotnost nad 12 do 24 .ur 140 dill.
Dnevnice so za v·se dela:vce enake.
Za poti po :temeljnih organizacijah
Bresta delavcem ne pripada dnevn lca, ker je v.sakemu omogoeena
prehr8'1la v obl&tih druz-bene prehrane po t emeljnih Qrganizacijah.
Za pot~>vanja, ki trajajo IVeC dni,
se povrnejo .stroskii prenocevanja
na osnovi predlozenega racuna do
viSii·ntJ 100 din.
Ce <:lelavec za p r·enocevanje ne
.predlozi racuna, se mu lahko priznajo ·stroski najvec do 70 din za
no c.
Sprememba j e tudl pri dnevnloah
za sluzbena potovanja v tujino.
Le-te ·se dolocajo v visini, 1ki veJ,ja
za republiske driavne organe. Po
r epubli Sikem odloku s e lahko izpla.cujeta 1-e dve kategor iji dnevnlc,
in si<:er sodijo v tprvo kategorijo
samo vO!ljeni repubhlski fu.mkcionarjl,
v drugo <kategorijo pa se razvrscajo
vsi os·tali dela.vci. Po .t olmacenju
sk.upne komisije za sam<:>vpravni

spora2!um panoge se po t ern dolt>.·
cil-u izplaoojejo za vse delavce v
delovnih organizacijah podpisnic samo~.~pre~mega spo razuma nase panoge le dnevnice druge kategorije .
Za potovanja v tujioo, ki trajajo
vee dni •. se lahko povrnejo stroski
za prenocev8'1lje v hotelwh v celoti ,
pni tem pa se dnevn-tc.a zmanjsa
za 30 odstotkov.
V predlogu j e tud.i sprememba
nadomes.tila z-a uporabo lastnega
osebnega avtomobila in znasa 1,50
din za prevozen kilometer . Prav tako
j e v predlogu, da -se ~ovrnejo delavcu stroski nad 50 din meseeoo
za prevoz na delo In z dela. Prav
tako se povmejo stroliki nad 50 din
meseano :tlisil:im delavcem, ki stanujejo na podrocjih, kjer nl moznosti
(}rganlziratl prevoza z javnimi prevoznimi ·sredstvi v vililni 0 .50 din
za prevozeni kilometer.
Po novi slnd~kaJn i ll s.ti j e sprememba ~udl IT'egresa za prehrand
med delom. Vi.sina r egresa znasa
200 o in na m esec .za vs e t iste,
ki se orgarl>i<zirano hranijo, in
100 doin •na me sec za vse :tli'sote
de!lavce, k i n~majo orgamz1rane
prehrane. V·sem delav·cem, ki nimaj o
zagotQvljene organizi-rane prehrane,
bodo .izstallfljeni boni za 100 din
na mesec za nakup Zivil.
Za vsa nadQmestila, J<.i po sindikalni listi bremene poslov.ne .strosk-e, se v soglasju z republiskim
slndikatom in re_publiskim -sekretariatom IZa delo op-ravijo spremembe irl!l:ernih aktov delovnih organizaoij ne giede na to, da se nimajo
sprejetega pomoznega samoupravnega -sporazuma.
Ostalih dolocil sindikalne liste ni
moe vnasati v interne 'akte delo.vne
organiZiaclje toliko casa, do-kler ne
bodo sprejet a .., novem samoupravnem -sporazumu lesne induslirije.
Osnut ek samoupravnega .sporazu
ma o mer ilih za deUt ev dohodka
in osebnlih dohodkov lesne lndustrije je ze v }avni ra:?Jpravi po
temeljnih organlzacijah. Po stQpek
sprejemanja je razmeroma dolgotrajen. Skupna strokovna k omisija
pni Poslovnem zdruzenju LES pri·
pravlja osnutek ze vee kot pol leta.
Po predvidevanjih bo javna .razprava

lz tovarne pohistva Martinjak
koncana s koncem ap:r.i·la, nakar
mora swpna .koml-sija zbrati vse
p ripombe po il:emeljnih organizacijah. Upostevajoc pr.ipombe bo izdelala predlog, 1ki ga bo predlozila
zboru delegatov podpisnrc 111 potrdltev. Ce ne bo potrebno posameznih
-pred!log-ov ·se usklajevati s sind i'kat om in repubBsko komiisijo za pre·
sojo, bo sporazum lesne industrl~e
sprejet do konca maja, ·sicer se bo
postopek podaljSal za mesec dni.
Poleg sp.rememb o .nadmestilih
je bHa v javn'l ·razpra,..,i tudi lista
dodatkov za delo v posebnih pogojih. V se veljavnem samoup.ravnem
sponazumu nase panoge .so za ·v se
dodatke za delo v posebnih p ogo-

j ih ze doloeeni ra.zponi od mm1·
malno zahtevan-ioh do maks'ima.lno
dcwoJjenih iz.placi·l po si ndi:kel nl listi,
ki bremene osebne dohodke.
Sprememba samoupravnega sporazuma delovne organizaclje za dodatke pomeni samo vsklajevanje
nasega int ernega akta z zahtevami
po •temeljnih organizaci']ah zdruzenega deJa. V predlogu j e bistvena
sprememba ·predvsem pri dodatku
za delo v nocnem casu in .ge poveeuje na 50 odstotkov od dosezene
akoo.taoije osebnega dohodka za
redni delovni cas, medt em ko pn
QStalih dodatkih ni v ecjlh sprememb.
T. ZIGMUND

Samouoravni soloSni akti-novosti
Z zamudo, ki jo je v mnoZlDl
samoupravne zakonodaje moe
opravi~iti, so temeljne organiza.
cije Bresta v preteldem mesecu sprejele samoupravne sporazume o urejanju medsebojnih
razmerij v zdruZenem delu in
samoupravni sporazum o uredi·
tvi slrupnih vpra~anj za medsebojna rll7Jillerja v zdruZenem delu. Nekatere temeljne organizacije so sprejele tudi ze spremembe dosedanjih .samoupravnih sporazumov o urejanju stanovanjskib zadev.
0 vsebini omenjenih sporazu·
mov smo ze nekajkrat pisali, pa
tudi vn;ta javnih razprav in dru·
gih obravnav teh aktov se je
komajda koneala, zato raje poglejmo, kakSne naloge nas ~a
kajo v maju.
V sldadu z dogovorom v okviru sestavljene organizacije Slovenijales - proizvodnja in trgovina je posebna strokovna komLsija delavcev Bresta sestavila
osnovno gradivo samoupravnega
sporazuma o varstvu pri delu.
23. aprila 1975 je to gradivo obravnavala posebna raz~irjena
komisija delavcev sestavljene organizacije, ki se ukvarjajo z var·
.stvom pd delu.
Prve dni maja bo gradivo po·

sredovano vsem temeljnim organizacijam in njihove komisije
ter ustrezne strokovne slufhe
bodo morale organizirati iz~rp
no javno razpravo.
Samoupravni sporazwn o varstvu pri delu bodo temeljne organizacije .sprejele v skladu z
8. ~lenom novega zakona o varstvu pri delu v enotnem besedilu in tako zagotovile enotno ureditev tega izredno pomembnega
podro~Ja. Nekatere podrobnosti,
predvsem konkretne varstvene
normative in ukrepe bodo temeljne organizacije dopolnilno
urejale s pravllnlld ali druga~
nimi samoupravnimt splolinimi
akti.
Omenjeni sporazum sam pa ze
dokaj trdno ureja pravice in obveznosti delavcev v zvezi z var·
stvom pri delu, pa tudi uveljav·
ljanje teh pravic. V primerjavi
z dosedanjo ureditvijo je jasneje opredeljena vlQga stro~kovne
slufbe za varstvo pri delu, posebno poglavje pa naliteva ob·
vezne evidence in osebe, odgovorne za vodenje teb evidenc.
Sporazum mora biti sprejet
do 25. maja 1975, kar pomeni, da
po prvomajskem po~itku ne homo smeli nic vee odla~ati.
7;. Zabukovec

Seminar za delegate
5. ap.r1la je bil o r gan i:l'i·r an semina.·r za vse d elegate v TOW
TorvSit'n a pohis<llva Cerknica in
TOZD Tovama ivernih .plosc.
Ze na za¢etku n a j povemo, da
j e bila udeleiba: .kmnaj polovicna. Cep ra·v delegati ob .r ruzgovoIlih ~~ra.Zajo pot-r ebo -po ta:kem
irwbr.a7ievam.ju . .s -str ·aJilli. d elegatJOv
je cu;Ui;t i prem aJlo doslednosti v
tem p:ogl.edu, .zlasti se, ko po.dvug;i -stTani vemo , d a d elegat-ska
n w m er ja se niso zl!Zi'Vela. Niso
r edk.i pcimeni odloeanja o neodtu jljiovih p ravkah d el avcev m imo .temelj-nih organizacij in •n ji·

hovm orgao:w:v u p nw.Jjanja.
Na serrui-n arju so tbile -predav.ane aiaSlednj e .t eme:
- o r1gani.zacija ·roruzenega d ela m samoupravl~am.je,
- uresnicevS~nje ·ustave v nas-i d.nllZbi,
- d elega:t sk i
sistem soonouprSIV'Jjam.j a :v .SIS, obamslklih
skupnostih an vloga d elegata.
Se minar je lepo uspel. T ake obI ike naj •bi se -pos-lUIZevail.-i ·t udi v
priliodnje·za sistem aticno lizobrazeval!1je v-seh, ki sodelu1ejo v dele gat-sk·ih -in samou praovlllih razmerjlih .
J . K lam.ca r

J3RESTOV OBZORNIK
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Ustni tasopis KOMUNISTA
Obicajno vsako leto z besedo ali sliko obelelimo pot Titove
stafete, ki jo organlzira mladinska organizaci ja, skozi Cerkni co.
Letos je bil ta dogodek- ceprav v letu, ko proslavljamo trideseto
obletnico osvoboditve skorajda neopazen. Nekaj komaj vidnih
plakatov je s icer vabilo na sprejem stafete, na sprejemu pa je bilo
Je nekaj osnovnosolske mladine, ki je tudi pripravila program, in
nekaj slucajno mimoidocih.
Programa sploh ni bilo slisati; ozvocenja ni bilo, h.-up avtomobiJov, ki so brzeli mimo, je zadusil slehemo besedo ali pesem.
Se je sploh kdo izmed organizatorj ev povezal z ustrezno ustanovo,
da bi za nekaj minut zaprli ali preusmerili promet?
Ob tern se nehote vprasamo: ali ne bi b ilo bolje,
cerkniska mladinska aktiva sporazumno dogovori la vsaj
organizaci jo sprejema Titove stafete in za udelezbo na
pa da se prek na5ega glasila prekljata o tern, kdo bo
mladinske plese v na5em malem mestu ?

ce bi se
za znosno
njem, kot
organizi ral

lnfo rmati.vn a .sluzba proda;j akev na nPcnte ro.ss i" . na sega mal ega
mes.ta je ta me-sec po.polnoma zatajila. Svoje sotore i·n artikle
so razsotav i ~i sele dva cJ.ni p o ti:cplaoHu osebnih dohodkov na Brestu.
Opazovalci so povedaJ i, da je bila zato .kup C.i.j a ze lo klavrna.
Devetnajs te g-a apr.i la je b'i.lo v Nov i Go.ri•ci tra dioionalno t ekmovanJe ·st·relcev v pocast1tev dneva Os vobooi1ne ·f ronte. Pomerll i so se
strelci obC.in Nova Go11ica, Tolmin, Ajdovsaina in Cerknica. Naso
ob6ino so zastopa~i .z e z.nani s t relcl.: Kebe, Nerea, IVIahne, Obreza,
IViaticic, Mea en, Se9 a, Re pez, Udov;ic, 1 urk •in Tavcar Marin ka.
t khpno s·o se na s i. UIV·r&bil<i na t retje mesl'o. Od vsen stn::tK. Jt1 utli::l
lvta r•tnKa 1avca.r naJbO·IJSa, s 'lt:i'/ krog·i od ~oo moz.nlh s i je pn s luzila
zram. ·kolaJno. :>icer pa Je l\lla ri nKa zefo prizadevna Spon:n1ca 1n se
z orug1m1 m1aoim1 screloi vztrajno ·in h irt:ro bliza vrhu najboljsih
strelcev strelske orgamzaoiJ e nasega malega mesta.

DON PASQUALE V CERKNICI
22. aprila s o bi•li cerkni ski in grahovski oonovnosoloi delezni posebnega kultu rne ga uzitka. Obiskali so jih namree p rvaki ljubljanske
opeme h1ise Sonja Hocevar, Ladko Karosec, Rajko KoritnJK, ,v,art.:tll
Ostase.v ski ·in drug i. Odpe.Ji s o ope ra Gaetan a Da nizettija Don Pasquale.
Vihamo ploskanj e na&im pnioznaoim umet:nikom je izrazalo hvaleznost in zeljo, da bi nasa mladino veckrat -obagatHi s podobnimi
kul•tumimi prireditvami. Skoda, da e nkratne priloznosti niso izkoristili t udli odrasl·i in s i o rgani:zJira li vecera z opernimi umeti nki.
Uzivali smo, ko smo V'Snkavali glasbo i;ta.J,ijanskega roman t icnega
skladatelja. U:bi.t ka ni moti'l flti;tJi prah z od ra , ki se je dvigal izpad
Marinine krinoJ·ine n-iti ·kat na D~vjem zahadu preluknjana zavesa,
ki sta jo mara la po vsa:kem de janju skupaj vleci dva ucenca.
B. Levee

SLAB USPEH NA TEHNISKI SOLI
Letos imamo v Cerknicl dva disl ocirana oddelka srednje tehniske
lesne sole. ce lahko ugotovimo, da so dosedanje generacije, ki
se ze vee l et postopoma vkljueuj ejo v proizvodnjo, detavno in ~·0
uspesno opravljale svoje solske obve znosti, pr idno delova le v
mladinski organizaciji in v solski samoupravi, prispevale pa t udi
cerkniskemu sportnemu in kulturnemu zivJj enju znaten delez, tega
ne moremo reci za Jeto5.nja prvi in drugi letnik.

Ob praznova.nju 50. obletnlice
glasiia Komumst so vse osmowte
orgam·izaoije Zveze komunisrov
obelcil\•l e ta juobilej na svojih sesta.nkih :in ocenHe viogo tega glasi<la v d!UZbeno-pol.iltienem Zi.vljenju ·S'Vojega podroeja.
Organiziran je hll tu<Li ustlrlli
caoopis Komunrsta v fuSltojnoi
kot os'T'e<lmja p.roslcwa no tram jskih obcin ob tern jubileju. Na
njem so bi.U poleg urednika i.n
nO'Vinarjesv ca:sopisa Kom.unist
tudri. Vlidrui predstavruki druZbeno·
poli1·i enega Zivl.jenja: sekretar izvrsnega komiteja predsedstva
CK ZKS Franc setinc, clan izvrS'l'lega komiteja predsedstva
CK ZK Makedo:nije Stojan DimO'V'Skii, podpredsednii·k izvrsnega
sveta skupsQi.ne SRS Rudi Ca6:inovlic, genera:J. pol-kov.nr..k Mli•l an
Dalj evic, clam nvrmega sveta
predsedstva CK ZKS Milan Po•trc, narodl!l.i heroj Stane SemicDaki, predstaiVndlki druzbeno-poHtionih or.gani.zaoioj not-nmjskih
cob& .in drugJi.
Pnisot.ni gostje so v odgovorih
na vpr31Sanja, tk:i so j•im jih za.
sta:vih novitna.rji Kom:undsta, lirz.
razili p.redvsem naslednje:
nPa~tij-ska beseda ne ·s me b i·Vi
pa.p1ma.ta, cetudi je zapisama na
papd.r ju, bliti mora predvsem po·
stena lin bojevita,« je v svojdb
r ailffiliS:ljam·j-ih dejatl F.ranc setinc.
Gororil je t.udi o metodah politlicnega dela komun1stov, o vlogi
k'OIDunisoov .i<n. nj:ihovem revoluc.iona,rnem boju za bOiljse zivlje·
nje un delo na.Sih delov.ruih !judi
.in obcanov. Seveda pa je .naloga
komunistQIV pri tern •p osebno pomembna:, saj momjo iska·ti ta.ksno v-sebmo dela in metod, da bedo resniono ·predstavlja:~i ustvarja:lno ianisce na svoje m obmocju .
Mi:ram. P.otrc je v svoji ·ra.zprarvi
govoril o ekonomsk.i politBoi .in
med drugim pouda.rill., da ne moremo bi'ti zadovoljnd s povecevanjem rasti zalog, pa tudi ne z narascanjem skupne in splosne po·
rabe, dvig81njem osebnih dohodkov Jn poveceva.nj em imres t:icij.
Nobenega dvoma pa ll'lli, da je
zasta.vljena ekonoms-ka pol•i·tioka
edi:no pra·vilna: pot, je .na konou
deja•l Miran Potrc.
Gost riz SR MakedOIIltije Sto jan
Dimovs<lci je govor.H o sedanjem
ekonomskem in po.bi.tiC:nem polo·
za:ju v tej ·r epublilci :i>n 0 :pri:zade·
vam.jih ma'kedonskrih ·komuniSotov
za uresnncevam.je sklepov X. kon·
gresa in uresnicevanje ustave.

DAROVALI SMO KRI
19. apr·i la je hila, ·kot smo ze
poroeald, orga.nizirli!Il.a ·za nase
podjetje - na cevknis·kem podroeju - ·k rvodajalska akcija.
Ceprav smo 1p11iCakova•li veejo
udelefbo, pa smo ·l ahko \TIS'eeno z
njo zadovolj:ni. Iz Tova.rne pohi5-fNa Cerknica je <laxovallo .krl 92
delavcev, 02: Tova.me pohiStva
Mwtinja'k 40, .i z Skupll'llih dejavnostli 6 lin dz Tovarne ivellnih
plosc 3 delarvoi.
Hvaila vsem, •ki -so tnldi letos
pokazali svojo &oveenost ~n darovcili. ilcr":i!
J. Klanfur

v nadaljevam.ju ust"Dega casopi·
sa so v -razpr avti ·sodelovali se Ru·
di · Cacinovic, kJ je govari·l o na·
sih ocmosih s sosedoma A<Vsrtrijo
riln ItaHjo. Milan Daljevjc je opi·
sal p.ni·zadevanja v naSi armadi
za oim V'isjo ·stopnj-o mora1no·
poli-tli<Cne osvescenosti starresitn i:n
vojakov.
Na ironcu sta spregovon.l a se
heroj S1:a:ne Sernic-Daki, ·lci je or:i·
sal svoja .dJo~ivetja iz sp an:ske
dria.vlja.nske vojne in n ase l!'evol.ucije t er Tone Krl!JSevec, ki je
ori-sa:l u resn.icevanje ustave ti:n

0obveSCanju in kulturi
Notranjsko kraske obCine so sklenile praznovanje ob 50. obJetnici
pisane partijske besede z ustnlm easopisom Komunista 8. aprila
v Postojni. Ob tej priloznosti je bilo organizi ranih tudi vee razgovorov, med drugi mi t udi o obveseanju v delovnih organizacijah in
0 kulturnih vpra5anjih tega obmoeja. zal na razgovoru nl bilo tovarisa Toda Kurtovica, ki je bil zadrzan, tako da je razgovor te ke l
z uredniki Komunist a.

V uvodnih razmisljanjih in v
razgovorih je bilo posebej poudarjeno, da je vsestransko, celovito in pravocasna obvescanje
eden izmed osnovnih pogojev, da
se delavci v zdrufenem delu i.ahroo ·tvorno vldjuCijo v samoupravne odlo6itve in svoje politicno
delovanj e. Z najrazlicnejSimi oblikami neposrednega in posrednega obveseanja omogoC.imo resnicna funkcionalno delovanje
delegatskega sistema in s tern
poglabljanje samaupravnih odnosov, predvsem pa omogoci'mo,
da sleherni delavec zavestno in
z vso druxbeno odgovornostjo
odloca o rezultatrlh svojega dela
in o vseh zadevah iz svojega delovnega in sirsega druzbenega
okolja.
Glas.ila ·delovnih organizaci j
oziroma njihovih delovnih skup~osti so ena izmed temeljnih ob·
1ik za obvescanje delavcev v
zdruzenem delu :in hkrati tudi
ena izmed osnovnih oblik za obvescanje 0 delu drufbeno-palitic·
nih organizacij v njihovem riepo·
srednem delovnem okolju. Od
vsega tiska so v na,}bolj neposrednem stiku z delovnimi lju d·
mi ·in za mnoge predstavljajo ta·
ka glasila edina redno tiskano
sredstvo za njihova druzbenoeko·
nomsko osvescanje in obvescan j e o razmerah in dogodkih v
okol ju , k.ier se v zdruzenem de·
lu vkljucujejo v neposredno od·
locanje in v delegatske odnose.
Zato je soablikovanje vsebinske podobe t eh glasii. velika odgovornost in obenem pomembna
naloga vseh zavestnih sil - ad
drufbeno-politicnih organizacij
do v.seh samoupravnih struktur.
Mor da se te odgovornosti in nalog se vedno premalo zavedamo
·i n se s premalo zaves·bi in odgovornosti vkljucujemo v pretok
informacij.
Opozorjeno j e bilo tudi na slabosti, ki jib ta glasila ocitujejo.
Posamezna .informativna obmoc·
ja niso dovolj usklajeua, siste-

maticno spremljana in v pravem
sora.zmerju. Veckrat prevladajo
suhoparni strokovni sestavki aii
zgolj formalno nanizani s:Kl.epi
organov upravljanja brez pot.Teb·
n e problemske osvetlitve aLi suhoparna poroeila o preteklih dogodkih in vprasanj~h. ki niso vee
aktualna in podobno.
Premalo je zavestnega hotenja
po idejno politicnem in samoupravnem osve5Caa:lju, ·r azkriva·
nja .in razresevanja konkretnih
neresenih vprasanj, premalo sestavkov o neposrednem delu in
problemih delovnih liud!i. Tudi
jezik obvescanja je tezko razumUiv; Jnformacija bo uCinkovita
in bo dosegla svoj namen i.e, ce
bo razumljiva in. zgoscena, ne
pa zapletena v navidez strokovno izrazje ali pa v labirint leporecenja. Vee bi bilo t reba prisluhniti tudi mnenjem neposrednih proizvajalcev (povratne informacije), obenem pa jim pre·
prosto prib.bizati tudi sirso gospodarsko problem at·i ko.
Posebej je b ilo poudarjeno,
naj bi ta glasila obvescala tudi
iz delavcevega sirsega druzbene·
ga okolja, saj .i e vsakdo tudi
clen krajevne samouprave, delovanja interesnih skupnosti, organizacij lin drustev.
Razgovor je tekel tudi o kulturnem delovanju na tern podrocju. Ugotovljeno je bilo, da je
postalo to delovanje z ustanovitvijo temeljnih kulturnih skup·
nosti bolj organi:l'irano, sistematicno i'n skladno, ceprav ga
spremlja se vrst a slabostli. Te se
kazejo v premalo .sist ematicnem
razvijanju amaterske kulturne
dejavnosti, pomanjkanju sposob.
nih kulturnih organizatorjev, ne·
ustreznih objektov. . . P·remalo
je tudi zavestnega hotenja, pribliiati resnicno kulturo delavcem. Tudi na tern podrocju bQdo morale drufbeno-politicne organizacije zastaviti vee sii, da bi
sooblikovale idejno podobo nasega kulturnega Zivljenja.
B. Levee

ZMAGA NAD SLOVENIJALESOM

ze vse solsko leto imata oba letnika slabe ucne rezultate, ob
tretjem redovalnem obdobju pa so skoraj parazni . To velja zlasti
za prvi le tnik, v katerem je bilo le pet dijakov pozitivno ocenjenih
(ali 19,22 % ) , kar polovica pa j ih ima t ri ali vee negativnih ocen.
Nekoliko boljS>i, vendar nic bolj razve seljiv ni uspeh v druge m
letniku, v katerem j e bilo pozitivno ocenjenih osem dijakov (ali
38,1o % ) , kar je tudi zaskrbljujoee i n ne daje posebnega porostva
za pri hodnje delo.

0 vzrokih za taksne rezult ate je t ekla razprava po razrednih
skupnostih, na roditelj skih sestankih, posebej pa je bil organiziran
tudi skupni sestanek star5ev, dijakov in predavateljev, na katerem
so se pogovori li, kaj storiti za boljsi ucni uspeh. Vodstvu disloc;tanih oddelkov, pa tudi Brestovcem sploh, ne more bit i vseeno,
kaksne di jake st ipendira in kaksne strokovnjake bo delovna skupnost dobivala ·v p rihodnje.
B. Levee

sklepov X. kongresa .na Notranjskem. Na koncu pa je zalcljucil
s pozivom, naj ·se cim vee n aSih
lju.di oglasi z r~lionimi sestawki
v casopisu Komunist, da .ne bo
NotTanjska »Sii.va li:sa«, ko govorimo o pi-sa.ni par.1rijski besedi.
Z organi.zacijo ustnega Ca.sopisa v Postojni je bH tudi za!lcljucen teden komunista v notramjskiih obOiJnah, v katerern smo .vsi
komun:is.ti slavnos!Jno obeleZili
petdeset let p.isane paa:'tijske besede.
L. Ule

Tudi letos je precej nasih delavcev darovalo kri

26. aprila je brto v Ljublja:ni
pr·ij art:eljsko ·sreeanje med zenskima ekipam.a KK BREST in SLOVENIJALES - TOZD tr.goV'ina.
Na .tern 5reeanju ·s o se nase CJ.a<Illioe spet ockrezale, sa.j ·SO nasprotnD.ce p.remagale za 152 kegljev, cepr a.v je za nasprot.nice keglja1a drfa<vna ·reprezentamka
A<NKA JA!NSA. Na5e -tekmovalke
so bile <bolj lizenacooe, ·k ar jim
je •P.l'ineslo :z,m ago.
Rezultart:i prvi.h sest:ih:
1. An.ka Jansa
432 kegljev
2. Dragica Polcleka
384 i<:egljev
3. J~ica Za.bu:lrovec 378 kegl1ev
4. Mii jam KomidaJI" 370 kegljev
5. Helena Mulec
363 kegljev
6. St8a:Ika Potusek
362 kegljev
'
D. Pokleka

/
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BRESTOV OBZORNIK

Ljuba Tadit pri nas

Preurejanje cerknis~e delikatese

Delikatesa vnovi preobleki
ze sprejeti gospodarski in:ac~t konzerv, slasCice, brezaJkoho}ne
Turi:S11i6oo hotelskega podJetJa · in alkoholne pijate in podobno.
V gostinskem delu, ·k i bo stroPostojns.ka joarna - TOZD GOgo 1oeen od de1ikatesnega, pa hoSTINSTVO CERKNICA je za lemo n:udii1H Jtopla jedHa, toeeno
to 1974 predvidel posamezn~
plivo in ostal-e gostinske usluge.
adaptadjske posege v skoraJ
S tako preureditvijo iin prevseh gos.tinskih lokalih v C~r:k
usmei'itvijo ·s e pribliiujemo .r aznici - srediscu dJ:UZbeno-poli tlcvDj.nemu prDgramu ob01ne Cer.knega ln gospodarskega dogajarnja
nica rna podrocj u gostinstva in
obai!ne. Izpeljana sta bi1a le dva
turizma.
manjsa posega, in slcer v bifeju
Pr.i <izvedbi adapta·a ije smo pri
Pescenk .in restavraoiji Jezero.
Nrkakor ne bo odvee, ce ome- izvajalou gradbendh del SGP Gradisce Cerkrrica nasH popolno sonimo, d.a je TOZD Goshlnstvo
glasje, kar zadeva roke. PosamezCerlmica koncal.a poslovanje leta
ne teza'Ve pa so zara:di ·k ratldh
1973 in poHetno hllanco leta 1974
s pos1oVn.o izgubo; ka:r je vse- rokov nastopile pri do bav.iote}jih
opreme, venda:r jih sporazumno
ka.kor vpli:valo ·n a .ixpolnjevanje
razresujemo.
zastavljenega programa.
Otvor-itev preurejernega lokala
Ob upoStevanju rentahilnosti
je predv.idena za 1. maj, zato se
poslovanja, opremljenosti lin ureob velikem praz:ruiku delDvnih
jenosti posameznlih obratov in
ljudU tudi TOZD Gosllinstvo Cerkzabte:v medobcinske sanitarne
nica pridruzuje prvomajskim ceinspekcije, predvsem v Del~kaJte
stci:tkam vsem obcanom Cerkruice
si v Cermici, je deJ.avs.ki svet
z Zeljo, da bi se v nasih loka.hl.h
prieel z ·intenziv.nejsi:rni razprava'IIlli, •k ako se loti'ti _preureditve kar najbolje poeurili. J . Truden
Delikatese s tern, -cia je v ta!k
poseg ;neposredno vezana •tudri. samopos;trezn'1- trgovina, .na drugi
st,raq:ti pa, da Cerknica dejansko
nima .primerno· urejenega de1ikatesnega p;rostora za nudenje tovrsmih uslug. Tako je delaNski
svet na 32. redJ:ID. •seji 7. januarja
1. 5. o b 16 .·i n 20. uri - ameni1975 sprejel program nujni.h adasrki £Hm ZLOMLJENA PUSCICA.
ptacijslcih · posegov s takoj-s njo
Western.
rea.l:izacijo po naslednjem vrstnem r.edu:
2. 5. ob 16. uri - r<i•s anka TREZNI VRABCEK.
~ gosllilna Gori6ica,
~· deHkatesa,
·
2. 5. ob 20. -uri - francosk:i fiilm
RDE CE NOCI. Drama.
:..._ gostJI.na zajfnca.
3. 5. ob 20. uri in 4. 5. ob 16. uri
S tako zastavljenim progra- ameriSki film PRICE IN MOmom sta hila seznanjena izvrSni
RILCI. Kriminalka.
svet lin predsedstvo oboine Cerk4. 5. ob 20. ur.i ameniski f.Hm nica, kjer je bil potrjen tudi doVLOMILEC. PUSorolOiV'ski f.ilm.
govor med predstavnti.koma trgoJEZDEC
5. 5. ob 20. ur<i vine Nanos in kmetijske zadtruge
BREZ GLAVE. Wes·tern.
Cerkruica o prevzemu in nadaljevanju proda.je prehrambenih iz8. 5. ob 20. uri - franoos·ki £i.lm
detkov z dnem, ko se pr.iC.ne s
ZAKLAD NA VRHU NEBOTICpreureditvijo trgovskih prostoNIKA. Kriminalka.
rov.
10. 5. ob 20. uri - ameriski fiJm
Sprioo zakasnelos.t i ustrezne
DOLGA ROKA MAFIJE. Pustotehnicne dokumentaci·je (zaradi
lovski £i'lm.
najetja tkredilltov) in ostahlh ne11. 5. ob 16. in 20. UI"i - a:meriresenih 'V'pl'(isSanj 0 preureditvi
skii film SAKAL. Ffl.m o poskusu
dosedanjih pi'o storov smo prezr.Li
atentata na generaJa De Gaulla.
zelo pomembno vpra5anje - ob12. 5. ob 20. uni - amer.i·s ki £ilm
ves·titi potroSmJ.ka, se .p ravi ·-k.raTROJNI ODMEV. Vojna drama.
jevno skupriost Cerknica in njen
15. 5. ob 20. uri - li.taliia.nski
potroS.niili -svet.
fHm SMRT POLICIJSKEGA KOPotrosnikom krajevne skupnoMISARJA. KriminaJ1ka.
sti Cerknica, pa tudi ostalim ob17. 5. ob 20. uri - i.ta:lijanski
canom, se zaoto opravlcujemo, obf.i•l m PREISKAVA JE KONCANA
enem pa zelimo, da bi se v ;novih, preurejeni.h prostorih pocu- - POZABI. Drama.
18. 5. ob 16. in 20. u r.i - a:meti.lli kar najbolj zadovoljdv.o poni.Sok.i f.ilm DELFINOV DAN. Pustreferri oziroma, naj posredujejo
stolovs'lci fiiolm.
pripombe o kvaliteti postrezbe,
19. 5. ob 20. uri- ameris.lci film
pa tudi o i2Q.ivi asortimana.
PREPOVEDANI DEKAMERON.
V prostom nove De1i:katese bo22. 5. ob 20. uri - ameriS.k:i. film
mo nudiH proda.jo kruha, mleka
PREGON ZA PLENOM. Western.
i.n vseh vrst mleenih izdelkov,
24. 5. .ob 20. uri in 25. 5. ob 16.
suhomesnate JZJddke, oblozene
uri - jugosJovanski flm PARTIkruhke in sendv.ice, raZ)liene soZAN!. Vojni f.ilm.
late in mrzla jedila, vseh vrst
25. 5. ob 20. u ri - s-lovenskU
film POMLADNI VETER. Komedija.
26. 5. ob 20. ur~- ameris·k.i film
Breatov obzornik, glasUo delovne skupNEKDANJI . PRIJATELJ KID.
nost! Brest Cerknlca. Glavnl In odgovornl
urednlk Bofo LEVEC. Ureja urednl§kl
Western.
odbor: Ivanka GODESA, Mlrko GERSAK,
29. 5. ob 20. uri- frarncoski OK
Martfa GRBEC, Jofe KLAN'l:AR, Bofo
LE~C, Branko MISIC, Franc MLAKAR,
SEF. K!rimionalka.
Danl!o MLINAR, Franc MULEC, Miha
31. 5. ob 20. uri- a.m.er.iSki f.i!lm
SEPEC In Zdravko ZABUKOVEC. Tiska
OTOK V PLAMENU. Pustolovs-l<'i
.teleznilka tfskarna v Ljubljanl. Naklada
2400 lzvodov.
film.

filmi vmaju

28. marca je v Cerknici gostovaolo Jugoslovarnsk:o dramsko gledahsce liz Beograda. Skupina
igraoJ.cev ln tehnicno osebje je
obiska-lo tudi BREST. V Salonu
pohistva so se 1grall.ci seznanili z
na5im p roizvod:Diim programom.
Z vel-i-lcim zailiimanjem so si ogledalli ·i zdelke, povprasevali o cenah li-n o nacinu prodaje. Potem
je skupina obiskala Tovarno pohiStva in z za'Ilimanjem spremlja:la proizvod·n i. proces. Pni tern
so se zanimali za pogoje del a, naoin vo denja proizvodnje, naCinu
nagrajevanja ·i n podobno.
Zatem se je s·kupina, ki jo je
vodil direktor Jugoslova:nskega
dramskega glcdahlsca •t o v. NovaiC
zadrzala v ra.zgov.o·ru s predstavniki k ulturne skupnosti. Razpravljali so o moznos tih navezav s.tiko-v dramskih ustaJnov s proizvodn:1mi orgooizaoijami, o mestu
in v:logi igraJcev ter o po•t re'hi
kuHurnega delovanja delavcev.
Zvecer je hi-la v k irnodvora.ni v
Cerknici predstava monodrame
»Obramba - Sokratova in smrt«
s priznani.rn dramskim ·in filmskim ligrwlcem Ljubom Tadicem
v glavoJlii vlogi.

Predstava je bila brezplaena,
vendar kljul;l temu dv<?rana nJ
bila p<ivsem polna, kaor je vredno
obZalovanja.
Priosotni. so stvaritev Ljube Tad:ica na,gradihl z dolgim aplavzom, kar je ;t udi dokaz o uspehu
predstave.
Ljuba Tadica smo povpra5aJi
o vtisrlh ob ohlsku tovarne pohi.§tva v Cerknici:
- Zelo sem z-adovoljen. Ce gledaJm proizvodnjo, potem Clovek
dobi obcutek uteeenosti lin ·prizadevnosN, ki je ni oviral niti
na.S obisk.
0 potrebi sodelovanja dramskih skupin i:n organizacij zdruzenega dela je tov. Tadic deja!:
- Prav gotovo S·t a pomembna
stik in izmenjava dela, saj se tako ce1otni sklop rorufernega dela
povezuje, izmenjavajo · se i7lkuSnje, spozna:vamo delo in navaode
drug drugega.
To je tudi pogoj, da uresnicimo svobod:no menjavo dela med
gospodarstvom in kulturo.
0 samih vtisih po predstav.i pa
nam je tov. Ta,dri.c poveda-1:
- Zelo pr.ijetno sem presenecen nad obC.i•n s.t vom. Tudi v

Ljuba Tadic v vlogi Sokrata

manjsuh krajih so ljudje kulturno izobraienL Mora:m reci, da
grem iz Ce!'knice z leplimi vtisi
in v prepricanju, da se bomo zopet s·reeali.
Ob odhodu se je tov. NovOic v
imenu skupine zahvaJH gostrteljem- Brestu lin kulotumi skupnosti za prisrcern s.prejem in ,iz.
r~l zeljo po pnihodnjem sodelov<ll!lj'U.
B. MiSic

lepo kulturno poslanstvo
08 PRETEKLI RAZSTAVI V SALONU POHISTVA
Ob otvor.itvi shlka.rske ra-zstave akadems:ke slikarske lin s
Presernovo nagrado 1973 nagrajene mlade umetnice Sorli-Pucove, lahko zapisem, da Brestov
Salon pohistva zvesto i,z,polnjuje
zas·t avJjeno zamlisel ra.zstav. Morda ne bo odvec, ce na:Stejem glavna staJiS<:a:
- predstaviti domace ume1mike: a:kademslro izobrafene, nari.'Vce ali prv:iu:J.ske aNtorje. Razsta-vlja•bi so Perko, Golob, Rot, Puntar (;trikrat), Rupni.k, Mi.k.se;
- predstaviti ,,.kla.sike« an »reailiis.te« (Godec, KlemenCic, Gala,
Gostlincar);
- ·p redstavi·ti moderne tokove
v umetnos·1li (Dremelj, Sajn, Bern,
Sorli);
- nudit:i uporabo Salona za
razliooe obCitnske priredri.tve <in
proslave (pr ojekt Gornji Jadran,
razstav.a To.neta Svetilne, Exli:bris
Hd.)
Od 18. oktJobra 1971 do sedaj je
bHo en.arlndvaojset raz.LiOn.ih kultumih ma.ni-festacij; lahko brez
sencice dvoma trdimo, da smo
ustreg1i ¥sem okusom: dobnim
.i.n s lahim, :i.zobrazenim in laicnim, z vsem zadovoljstvom i!Il do
vsega l•ronicno -skeplliooim.

NA OBCINSKEM TEKMOVANJE EKIP PAVE POMOCI
BREST NAJBOLJSI
Oddelek za lj uds ko obraombo
Cerknica je v poeastitev dneva
Osvrobodi-lne ;fronte org-amdzJral
26. apnila tekmovanje ekip prve
pomoQi ,iz krajevnih skupnosti -in
delovnili organizacij obcilne CeTknica.
Tekmovanja so se udeleZ-i-le
ekipe :iz S.ta-rega trga, Cerkrui<:e 1n
Zlic. Kovdin:opla.stiko dz LoZa je
zastopala ena ek:ipa, Brest Cerknica •p a trL
Tekmovanje je sodila strokovna ·komis ija o b pri•s otnos.ti -predstavni'ka republiskega odbora
Rdeeega ·k niza Slovenije.
Uvrstlirt:ev ek:ip: 1. Brest I, 2. Krajevna skupnost Cerk.nJca, 3. Krajevna skupnost Stani trg.
Sicer pa komis ija ni imela lahkega dela, saj so bill rezultati
vseh ekJp zelo b1izu najboljs-im.
Zmago'Valno ek:ipo so ses,t avljale: An:rita P.ur.kart, Bi-serka DaVJid, Pepca Zurner, Pavla Pondkvar, Irena Urbas in Nada Ci mermanoic, vse iz Skupillih deja'V'Ilosti Bresta.
.
ZmaJgovalna ekipa bo so delovaJa na republiSkem tekmovanju.
S. BogovCic

Za vse, ki rnso bBJi ·n a otvoritvli pretekle razstav.e, •k jer je prof.
Marjan Trsar govo·ril o sodobnlh tokovih v likovni ume1mosti,
kratek povzetek iz nj ego vega govora na otvoritvi:
»Srecujemo se z nenavadn:i.m
shlkarstvom, ki je, vzlic pripadnosti. ekspresivnim tokovom lllase mlade generacije, dokwj bolj
kompleksno zastavljeno . . . Sorlijeva j.e zacela zavestlilJo in z vso
obcutljivostjo lahilni figur.i :i.stkati kompoz:i-cijski in trdnostn~ smisel nove vrste, tak, lci. nwj bi se
ne op;i•ral na obica:jne vertikade
u;n ho11.izontale, ampak lzhaja:l .i z
izrafunja figu·re sa:me, iz njenli•h
nenelmih napetosti, utr-injajocih
se iz strahu pred prekucnenjem,
pa ·iz zavesti svobodnega prernika;nja y tern, kot da:h neoprijemljivem »lebdenju« na povr&hni
pla.tna.
In tako stojimo pred i!l.Ovejs.imi platrui Veselke Sorli-Pucove
kot pred rea1nostjo figuralike, :ki
ji 'komaj razbiramo fiiguraJno li-

ce, a jo vseeno obcut!imo kot do
s:krajnosti rea:lno a.na.rnnezo slikarkinih misli, porojenih med
delom: tnjenega sprejemanja vizuailnJ.h ci.mpulzov lin hkratnih njen ih il"eakcij, odziv.ov .nanje. To je
pogovor s platnom, s sllikarsko
srnovjo sa.m.o, pretoeen v odmeve in pobliske njene gestuia>rnostJi.«
Raozs:ta:va je torej pred nami:
.nekaterim (red.kiim) je vsec, drugi jo odkla.njajo, razburkala je
duhove, 6eprav .ni .nekaj p;ovsem
nOIVega v Salonu. Spomnim naj
na Jofeta sajna, Fralll:ceta Goloba itn .ne nazadnje ;na Toneta
Svetino. V Salonu je knjiga vti·
sov; pra.v ·h i bi:lo, ce bi b:ilo v
njej vee .r es.nih .i;n utemeljenih
pripomb, ki bi s<luilille U\ programi'I'anje prihodnjli.h -r azstav.
Morda ob ·k oncu .ne bo na.pak,
ce opororimo na naslednjo razS·ta.vo, ki bo odprta konec maja.
V Sadonu bo gostoval prof. Edo
Deria.j, akadems..l!Ji slikar z nadvse zaniani'Vo raz·stavo pod nasdovom >>Gore :in nj,ihova podoba
v s.hl·k ah«.
B . Lavric

Nasi upokojenci
3. aprila je bil ci.nvalidsko upokojen delavec Anton MihelCic,
rojen 28. 12. 1918. ieta.
V Tovarni pohistva Martinjak
je bil zaposlen od leta 1960. Med
za:poslitvijo je delal na railicnih
delovnih mestlih, nazadnje na delovnem mestu s~adisce surovin.
30. apri-la, bo predvidoma redno upokojen delavec Ludvik 1:ni-

Humoristov ni
Na .nagradni ra~pis za duhov:it
podpis q k~·k8.tur-i, objaNljeni v
prejSinjJ \Sote'V'i.lki, zal skorajda ni
blio!o odz\va. Poslana sta 'hila le

darsic, po poklicu krojac, rojen
5. 8. 1920. leta.
Med zaposlitvijo v Tovarni pohistva Mart!injak, kjer je bil od
leta 1967, je delai vecji del v tapetnistvu.
Obema zelimo veliko zdravih
let!
Delovna skupnost TOZD
Tovarne pohistva Martinjak

RAZPORED TEKMOVANJ
KO~ARKARSKEGA KLUBA

CERKNICA V SPOMLADANSKEM DELU
19. IV. Cerknica-TIK Kobamd
26. IV. Pivtka-Cerknica
11. V. Cer:knica-ETA Cerkno
17. V. Kia.divar-Cerkruica
24. V. Cei'lmica-AET Tolmi111
31. V. Po&tojna-Cerknica
7. VI. Cernk:ica-ldl'ija
14. VI. Kms Sefana-Cerkmica
21. VI. Cer.knica-Grosist Gorica
Prvo imenovani klubi grajo
tekme na dmnacem dgriscu.

dva predloga. Komi·sija je ugotov·i la·, da noben izmed njiju ni
ni·ti P'rimeren .niti dovolj duho-vlt.
Ostane torej ugotovitev: med nami ni humoristov!?

V prv>i tekmi je m.ostvo Cerk.nice premaga!lo TIK Kobarid z
rezultatom 69: 59. Naj.boljsi &trelec mostva je 'hil D.uSan Jernejcic
z 29 kosi.
T. Zigmund

