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Zahtevne naloge vproizvodnji in poglabljanje samoupravnih odnosov
KAKO SMO GOSPODARILI V LETU, Kl SE IZTEKA IN NASE PRIHODNJE NALOGE
Ohicajno ob koncu vsakega leta na kratko preletimo dogodke in
delo, ki je za nami, pa tudi naloge, ki nas cakajo v naslednjem Ietu.
Naloga pravzaprav ni tako lahka, saj je neval"llost, da se nekatere
ugotovitve ponavljajo iz leta v leto.
Mislim, da je bilo med letom v nasem glasilu dovolj strokovuih
prispevkov, ki so obravnavali nase domace probleme. Zato hi le na
kratko ocenil nase dclo in nasa prizadevanja.
Poslovno leto smo zaceli pravzaprav precej slabo. Vsem nam
so v spominu polna skladisea go·
tovih izdelkov, kar ni obetalo nic
dohrega. Prvih stiri ali pet mesecev v Ietu je za prodajo pohistva tako imenovana »mrtva sezona«, ki se ponavlja vsako leto.
Start v »mrtvo sezono« s polnimi
skladisci pa je skoraj nepremost·
ljiva tezava. Posledice poznamo.

Proizvodnja je zacela upadati, rezultati so se slabsali iz meseca v
mesec. Posebej moram poudariti, da je hila letosnja >>mrtva sezona<< se posebej temeljita na domacero trgu; visek je bil doseien
s spremembo ali sprejetjem zakona o zagotovitvi plaCil v aprilu, ko je prodaja padla na tretjino normalne prodaje.

Tudi povecano povprasevanje
na tujih trgih ni moglo dovolj
vplivati na to, da bi lahko zadrlali obseg proizvodnje na ravni prejsnjega leta.
Opraviti smo morali tudi nekatere spremembe v proizvodnih
programih posameznih temeljnih
organizacij. Tako je bila na
primer povecana proizvodnja
»kredenc« za Zdruiene driave
Amerike, zaustavili smo proizvodnjo kuhinj in podohno.
Tudi
posledice dolge zime
smo ohcutili, saj smo skoraj dva meseca ostali brez surovin v zagalnici. Vse to je vplivalo, da
so zaceli rezultati
precej zaostajati za planski-

cilji. Kakorkoli podcrtujemo izredno slabo prodajo
na domacem trgu v prvem
polletju, moramo poudariti nenormalno visok obseg prodaje v
drugem polletju. Do povecanega
povprasevanja je prislo skoraj
cez DOC in nas je naslo tudi nepripravljene; tako smo . sele z
dvomesecno zamudo zaceli v proizvodnji loviti povprasevanje.
V zadnjih treh mesecih je proizvodnja obcutno porasla, vendar
pa njen porast v bistvu ne presega vee kot 10 odstotkov tistega
iz zacetka leta 1975. Proizvodnja
je sicer vecja od proizvodnje preteklega leta, saj je nova tovarna
ivel"llib plosc letos vee ali manj
poskusno obratovala in proizvedla vee kot 55.000 kubicnih metrov
ivel"llih plosc, kar je trikratna
proizvodnja stare toval"lle. Proizvodnja koncnih izdelkov pa je v
bistvu ostala na ravni prejsnjega leta.
Ocena doseienih rezultatov, ce
ocenjujemo samo dosezke Bresta, je komaj zadovoljiva. (;e pa
te rezultate primerjamo z dosezki v celotni lesni panogi, pa nas
postavljajo precej nad povprecje slovenske lesne industrije. To
tudi potrjuje, da so bill letosnji
pogoji gospodarjenja za naso pa·
nogo izrazito tezki. Poleg tega, da
so n.aSi rezultati ugodnejsi od povprecja panoge, pa moram poudariti se nekatere pozitlvne
strani nasih rezultatov. Posebej
velja podcrtati, da smo v tem letu koncali najteijo kapitalno investicijo v Brestu, novo toval"llo

mi

ivel"llih plosc in tudi novo zagalnico v Tovarni lesnih izdelkov
Stari trg. Prav gotovo nam te nalozbe niso mogle v letosnjem letu dati tega, kar smo nacrtovali
in so tu se rezerve. Iz vsega povedanega osebno ocenjujem, da
je bilo letosnje poslovno leto
prej uspesno kot ne.
Ob taksni ali drugacni ugotovitvi po ostanejo seveda naloge,
ki naj bi jih relievali v prihod·
njem letu.
Katerim nalogam bo treba po
mojem mnenju posvetiti pozornost in jih razresevati?
V proizvodnji bomo morali
opraviti spremembe v proizvodnih programih. Programe (izdel·
ke) bomo morali posodobiti, do·
seci vecjo trino privlacnost, kar
naj nam zagotovi vecjo prodajo
na domacem trZiscu, pa tudi na
tujih trgih. Naloge so ze zastavljene v posameznih temeljnih or·
ganizacijah in to za tiste pro·
grame, ki so tdno nekoliko zaostali.
Zagotoviti bomo morali, da homo priceli z uresnicevanjem srednjerocnega programa razvoja
Bresta. Pri tem smo ze v manjsi zamudi, zato ne smemo vee
odlasati. Razresevanja teh vprasanj smo se lotili ze ob koncu
letosnjega leta. Predvideno je, da
bomo omogocili prostorsko razsiritev proizvodnje tapetniskega
pohiStva, zdruZitev vseh faz proizvodnje - poliuretanskih izdelkov (odlitki) in razrez iprena. To
delo sedaj opravljajo v Martinjaku, Cerknici in na Rakeku. Z izgradnjo n ovih prostorov za ta(Konec na 2. strani)
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Iz leta v Zeta pomeni Cloveku prelomnica med njima svojevrstni
obracun s samim seboj, s svojimi uspehi in neuspehi in - ker je
druzbeno bitje - predvsem tudi s svojim delovnim okoljem, ki je
del side druzbene skupnosti. Prav isto velja tudi za ta okolja in
skupnosti.
Zato smo tudi vsebino praznicne novoletne stevilke poskusili zastaviti taka; kot letni obracun o delu, uspehih in neuspehih nase
delovne organizacije in njenih delov, predvsem z vidika gospodarjenja in na$ih medcloveskih odnosov - poglabljanja samoupravljanja.
V koliksni meri nam je to uspelo, je odvisno prav od vseh Brestovih delavcev, saj le-ti oblikujejo ali naj bi oblikovali vsebinsko
podobo na.5ega glasila. Tistim prvim, ki se zavedajo vloge in pomena
obve5canja, naj ob tej priloznosti velja prisrena zahvala za njihov
delez, ki so ga prispevali, za one druge pa ostane upanje, da se bodo
tega ovedli; zlasti se po sprejetju zakona 0 zdruzenem delu, ki je
obvescanju posvetil izjemno pozornost.
Tudi za letosnjo novoletno stevilko smo pripravili posebno prilogo,
ki naj bi s kriticnega in smesnega vidika pregledala na.5e pocetje
v letu, ki se izteka. Letos je to TV-ZORNIK (moramo pac s casom
naprej in se posodabljati, pravijo pa tudi, da je TV najbolj priljubZjen medij). Tudi za letos je bilo z njeno sestavo precej tezav. Kate,
da niti v nasi delovni organizaciji niti v obcini ni prav nic smesnega; taka so nam vsaj zatrjevali stevilni dobrohotni nasveti.
Pa pustimo to! Napolnimo si case ter si prijateljsko stisnimo rake
s toplim in upanja polnim voscilom- NAJ BO SRECNO IN USTVARJALNO LETO 1977!
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Plan

za leto '77

RAST PROIZVODNJE V PRIHODNJEM LETU • RAST NAD
POPREC:JEM SREDNJEROCNEGA NAC:RTA • PRODAJI POSVETITI VSO POZORNOST • IZVOZ sE NAPREJ NARASCA • SVOBODNA MENJAVA OPREDELJENA VREDNOSTNO IN VSEBINSKO 8 RAST OSEBNIH DOHODKOV V SKLADU Z REZULTATI
GOSPODARJENJA
NADALJEVANJE STABILIZACIJSKIH PRIZADEVANJ . KREPITE V SAMOUPRAVLJANJA TER ZDRUZEVANJA
DELA IN SREDSTEVe DOHODKOVNI ODNOSI V POSLOVANJU
TEME LJNIH ORGANIZACIJ.

sa 440.235.000 dinarjev. Prav gotovo je to teZka naloga, ki zahteva veliko prizadevanje kadrov in
stalno prilagajanje zahtevam trga in morebitnim sistemskim resitvam. Pomembno nalogo pri
uresnicevanju prodajnih ciljev
ima tudi financna sluiba, ki je
dolZna v okviru zakonskih dolo·
cil in v dogovorih s poslovno
banko zagotoviti ustrezna sredstva in kontinuiteto le-teh za potrosniSke kredite, ki so pomemben pogoj za prodajo pohistva
na domacem trgu.
S posameznimi kupci se mora·
mo prizadevati za uveljavljanje
dohodkovne soodvisnosti in trajnejsega sodelovanja.
Izvoz je planiran v visini 8,7
milijonov dolarjev. Izvozni asortiman je v vseh temeljnih orga.nizacijah opredeljen in dogovorjen. Krepko raste izvoz v TOZD
TP Cerknica, nekoliko manj v
TOZD TLI Stari trg, medtzm ko
v ostalih temeljnih organizacijah
ostaja na ravni leta 1976.
V letu 1977 se bo prihodek od
premij za izvoz za vsako temeljno organizacijo vodil na locenem
kontu, taka da bo mogoca dejan-
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Leto 1976 je bilo kot prvo leto
u r esnicevanja srednjerocnega nacrta obdobje, ko smo zaceli s
proizvodnjo v novi tovarni ivernih plosc in si prizadevali za vecjo prodajo. Obseg proizvodnje je
bil oviran glede na slabe prodajne zmogljivosti na domacern trgu v zacetku leta. Treba je tudi
omeniti, da smo se letos s proizvodnim prograrnorn v Tovarni
pohistva Cerknica in Tovarni pohistva Stari trg prilagajali tujernu trgu, kar je imelo za posledico padec obsega proizvodnj e.
Kljub ternu ocenjujerno, da
bomo zacrtane razvojne cilje v
skladu s srednjerocnim programorn izpolnili. lzjema je le akurnulativnost.
V zacetku zadnjega tromesecja
. srno sprejeli nov samoupravni
sporazum o delitvi dohodka in
osebnih dohodkov, ki poleg stimulativnega in objektivnega nagrajevanja opredeljuje tudi naloge za ucinkovito gospodarjenje.
Zavedamo se, da rnoramo novo
zastavljenim ciljem prilagajati
organizacijo dela, organizacijo
vodenja in informiranja. Zato
srno tern podrocjern posvetili veliko pozornosti.
Plan stevila zaposlenih temelji
na potrebah proizvodnje in na
reorganizaciji Skupnih dejavnosti.
Stevilo zaposlenih v delovni
organizaciji se povecuje povprecno za 4 odstotke in sicer realno
v Tovarni pohistva Cerknica in v
Tovarni ivernih plosc, kar narekuje proizvodni proces (delo v
dveh izmenah, ozka grla).
Ze v sporazumu o temeljih
srednjerocnega plana 1976- 1980
smo zapisali, da je nasa naloga
nenehna skrb za vecjo proizvodnjo, ki t emelji predvsem na produktivnosti dela in modernizaciji
dosedanjih kapacitet. Pomembno
je ugotoviti, da je prihodnje leto
obdobje, ki predstavlja prelomnico. Rast produktivnosti je
omejena in so potrebna ze s pianom zacrtana vlaganja v rekonstrukcijo kapacitet.
Obseg proizvodnje v letu 1977
nacrtujemo v vrednosti 720 milijonov dinarjev, kar predstavlja
povecanje merjeno v vrednostnih
pokazateljih na enako osnovo, za
32 odstotkov. Bistveno povecanj e
nastaja zaradi proizvodnje v novi
tovarni ivernih plosc in v zagalnici. Taksno povecanje je zacrtano tudi v srednjeroenem programu razvoja. Kljub dokaj jasno zacrtani prolzvodnji pa se v

letu 1977 kot raziskovalne naloge
pojavljajo tudi opredelitve pri·
hodnje proizvodne usmeritve.
Pri tern gre za uresnicevanje
prestrukturira.nja proizvodnje na
podroeju mineralnih plosc, vecje
delitve dela in specializacije proizvodnje v temeljnih organizacijah. Tako naj bi bile spremembe
tudi v Tovarni Iesnih izdelkov
Stari trg, zlasti za enoto stolarne.
Sprejeta r azvojna zamisel zahteva dejavnost slehernega delavca pri premagovanju nastalih
tezav (produktivnost, izkoriscanje delovnega casa, kvaliteta proizvodnje, ucinki prodaje, ekonomicnost in rentabilnost, srnotrna
delitev dohodka itd.)
Kaksen obseg proizvodnje nacrtujemo glede na skupine izdelkov, narn pove naslednja tabela:
Zap.
st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lzdelek

furnirano pohiStvo
masivno pohistvo
kuhinjsko pohistvo
tapetniski izdelki
iverne plosce
zagan les
ostalo

Ocena
1976

Plan 1977 po
neto cenah

lndeks
4:3

220.000
59.890
53.500
30.610
120.600
48.500
12.000

243.550
65.700
78.245
33.500
216.603
66.948
16.200

111
110
146
109
180
137
135

545.100

720.746

132

Skupaj :

Ocena prodaje ne temelji le na
pogojih prodaje v II. polletju
1976. Nasa prodajna politika temelji na oceni tdnih zmogljivosti, oceni tr7.nih gibanj, proizvodnih zmogljivosti in ostalih spremljajocih dejavnikov. Ugotovimo
lahko, da predvideni plan prodaje na domacem trgu temelji na
skupni realizaciji v deleiih 42
odstotkov v I. polletju in 58 odstotkov v II. polletju. To pomeni, da je tudi raven zalog za I.
polletje p r edvidena v rasti do
20 odstotkov nad obsegom zalog
gotovih izdelkov v II. polletju.
Z organiziranjem nove Temeljne organizacije Distribucija ostaja prodajni sluzbi organizacijsko
vee moinosti za obvladovanje
prodaje.
Kljub dogovorom o p r odaji pohistva prek trgovine SOZD Slo·
venijales bomo morali pretezni
del opraviti z lastnimi mocmi.
Zato je tudi nasa naloga se naprej osvajati potencialne kupce
in trziSca ter iskati moinosti za
siritev prodajne mreie. Ocenjena
prodaja pohiStva za leto 1977 zna-

ska ugotovitev dosezenega prihodka iz izvoza. Izvozna usmerjenost, zapisana v srednjerocnem
planu razvoja, se nadaljuje tudi
v letu 1977.
Celotni prihodek v letu 1977 je
planiran v visini 934 milijonov
dinarjev.
S prehodom obracuna po placani realizaciji in obracuna po
bruto prodajnih cenah se obseg
proizvodnje in prodaje ter s tern
obseg celotnega prihodka bistveno povecuje. V celotni prihodek
se steje realizirano in placano
(virmansko, gotovinsko placito in
placito zagotovljeno z instrumenti placila v smislu zakonskih dolocH) prodajo · izdelkov po prodajnih cenah. V saka TOZD ugotavlja svoj prihodek in se tudi
promet med TOZD steje kot njihova realizacijo.
·
v letu 1977 nacrtujemo naslednje povprecne osebne dohodke
na zaposlenega
v din
TOZD

ZAHTEVNE NALOGE V PROIZVODNJI IN
POGLABLJ ANJE SAMOUPRAVNIH ODNOSOV
(Nadaljevanje s 1. strani)
petnisko dejavnost bodo ustvarjeni tudi pogoji, da v Brestu oblikujemo novo temeljno organi·
zacijo - T APETNISTVO.
Zastavljena je tudi naloga, da
bi opravili rekonstrukcijo o2iroma preureditev stare tovarne
ivernih plosc. Tako preurejena
tovarna bo proizvajala ognjevarne plosce, ki jib potrebujejo nase ladjedelnice in gradbenistvo,
del proizvodnje pa bo namenjen
izvozu. To delo bo seveda potekalo vse prihodnje leta, tako da
na novo proizvodnjo lahko racunamo sele v 1978. letu. Seveda bo
tudi ta dejavnost predstavljala
Brestovo novo temeljno organizacijo.
Poleg glavnih nastetih nalog
v proizvodnji pa nas v prihodnjem letu caka kup nalog s podrocja organizacije (dokoneanje
sistemizacije delovnih mest) in
oblikovanje nove organizacijske
zasnove Skupnih dejavnosti. Oblikovati bo treba tudi novo te·

meljno organizacijo - Distribucija (skla disca, transport in spedicija, maloprodaja v nasih industrijskih prodajalnah), kar bo
terjalo nove organizacijske oblike dela.
Posebej zelim podcrtati dejstvo, da je bil nedavno sprejet
ZAKON 0 ZDRUZENEM DELU.
Ce smo letos aktivno sodelovali
v javni razpravi in njegovem oblikovanju, nas caka sedaj velika
in odgovorna naloga, preliti ta zakon v nase vsakdanje delo in Zivljenje. To bo naloga nas vseh,
slehemega clana kolektiva.
Ob tej najpomembnejsi nalogi,
ki nas caka v prihodnjem letu,
zelim tudi zakljuciti svoj zapis.
Upam, da bomo pri razresevanju
teh nalog sodelovali prav taka
uspesno kot doslej. Ob koncu
naj zazelim vsem clanom kolektiva ter njihovim svojcem, da bi
bilo novo leto kar .najbolj uspesno in srecno za vsakega posebej
in za vse nas.
ing. Joze Strle

Plan 1977

TP Cerknica
TP Martinjak
TLI Stari trg
TP Stari trg
TIP Cerknica
Distribucija
Skupne dejavnosti

3.442
3.250
3.580
3.600
4.380
4.870
4.900

Delovna organizacija

3.740

Primerjava z letom 1976 kaie
da smo planirali rast osebnih dohodkov za 11 odstotkov v povprecju.
Planirani izracun osebnih dohodkov temelji na doloeilih spre·
jetih sporazumov, planskih izhodisc in uresnicevanju planiranih
rezultatov. To pomeni, da je
taksna rast osebnih dohodkov na
zaposlenega zagotovljena Ie ob
uresnicevanju planskih predvidevanj.
V planu za leta 1977 smo najniiji osebni dohodek na zaposlenega opredelili z visino 2.300 din
z nagrajevanjem po minuli delovni dobi, kar je tudi osnova za
izracun gibanja celotne mase
osebnih dohodkov in gibanja
osebnih dohodkov po posameznih razredih.

Iz Tovarne pohiStva Cerknica Ze sama plansl{a usmeritev ternelji na opredeli~vah zdruzevanja sredstev za uresnicevanje dogovorjenih skupnih nalog. Pri
tern pa ni pomembna le opredelitev sredstev, temvec tudi vsebina uresnicevanja novih odnosov v zdruzenem delu. Na zborih
kolektivov in v organih upravljanja moramo nenehno analizirati
delo delegacij in delegatov in jim
dajati napotke za njihovo dejavnost. Prav tako moramo opredeljevati naloge na podrocju delovanja krajevnih skupnosti in
druibenopoliticnih skupnosti. Leto 1977 bo leto velikih aktivnosti
druibenopoliticnih in krajevnih
skupnosti:
- izgradnja in modernizacija
cest,
- izgradnja sole in telovadnice v Cerknici,
- rnodernizacija in izgradnja
vodovodov v krajevnih skupnostih,
- razvoj kmetijstva,
rekonstrukcija elektricnih
omreiij v krajevnih. skupnostih,
uveljavljanje potrosniskih
svetov,
- uresnicevanje stanovanjske
usmerjene gradnje,
uveljavljanje komunalne
skupnosti, ki povezuje interese
zdruienega dela.

montazni oddelek
Odpraviti moramo mnenja o
nekaksni nadgradnji in o nepotrebnih obveznostih zdruienega
dela ter uresniciti vsebino zako
na o zdruzenem delu. Prav tako
pa terjamo od strokovnih sluzb
v samoupravnih interesnih skupnostih in druzbeno-politicnih organizacijah ustvarjalno in r acionalno delo ter ustrezna porocila.
Kljub temu, da smo v planu
ob cenovnih odnosih dohodkovno
povezali TOZD v soodvisne celote, ni mogoce trditi, da so se
uresnicili tudi dohodkovni odnosi. Pri tern omenjamo uveljavljanje dohodkovne odvisnosti, od
zdruievanja sredstev in dela in
dohodkovne soodvisnosti na nacelu povezane p roizvodnje in celotnega prihodka. Ta nacela smo
v planu opredelili.
Zastavljeni cilji za leto 1977 zahtevajo kar najvecje prizadevanje vseh delavcev na svojih delovnih mestih in sprotno preverjanje uresnicevanja poti k cilju.
Cilje pa nismo opredelili le s
podjetniskega stalisca, temvec so
v skladu z dolocili zakona o zdruzenem delu in podrej eni doseganju najustreznejsega dohodka ter
njegove delitve za zagotavljanje
splosne skupne in osebne porabe
ter prihodnje krepitve materialne osnove zdruzenega deJa.
B. Misic

Klub samoupravljalcev
23. decembra je bila koncno ustanovna skupscina Kluba samoupravljalcev obcine Cerknica.
Za predsednika skupscine kluba je bil izvoljen Milan STRLE z
Rakeka, za predsednika izvrsnega odbora pa Joze SIRAJ delegat iz
Kovinde. Izvoljen je bil tudi nadzorni odbor.
'
Iniciativni odbor je predlozil skupsCini tudi program dela kluba
ki je 'bil v celoti sprejet. Program dela je zelo obsiren in zagotavlja;
da se bo samoupravljanje kot sistem dru.Zbeno-ekonomskih odnosov
uveljavilo in krepilo na vseh podrocjih zivljenja in dela. Delovanje
kluba bo usmerjeno tako, da bo njegova odejavnost prisotna v sleherni krajevni skupnosti in temeljni organizaciji zdruzenega dela.
Sprejet je bil tudi okvirni program druzbeno-politicnega izobrazevanja za pri~10dnj7le!O· Ta predvideva vecerno politicno solo, solo za
samoupravljalce m solo za mlade ·v krajevni skupnosti, poleg teh
sol pa se vrsto seminarjev za podrocje samoupr avljan ja in delo
druzbenopoliticnih organizacij.
I zvrsni odbor si bo prizadeval, da bo s sodelovanjem izobrazevalnih ustanov za podpisn ike program v celoti izpolnjen.
J. Klancar
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Prihodnje naloge sindikata
POSEBEN PRISPEVEK MIKE SPILJAKA ZA
GL~SILA DELOVNIH ORGA.NIZACIJ
Ob izteku letosnjega leta je urednistvo beograjskega Informatorja
zaprosilo predsednika sveta Zveze sindikatov Jugoslavije, da posebej
za glasila delovnih organizacij oceni dejavnost sindikata po sedmem kongresu Zveze sindikatov Jugoslavije in opozori na naloge,
ki Cakajo sindikalno organizacijo v prihodnjem letu. Njegovo izjavo
objavljamo v celoti.
Vecina nalog, za katere smo se
odlocili na preteklem kongresu,
je trajnej~ega in dolgoroenej~e
ga znaeaja, pa jib ni moe i~pol
niti na naglico. Zato se tudi ne
nameravamo Iotevati nekih novih dejavnosti, pac pa zeli~o s
stalnim in vztrajnirn delorn IZpolniti ze zastavljene obveznosti. Tudi v prihodnje se bomo nenehno
vracali k tistemu, za kar smo se
dogovorili, vse dotlej, dokler naloge ne bodo izpolnjene.
Od uspehov, ki srno jih dosegJi - precej jib je, precej pa je
tudi neresenih vpra~anj, ki jih bo
treba re~evati - mislim, da zasluzijo posebno pozornost tisti s
podrocja socialne politike. Dosezeni so bili zaradi aktivnega poJiticnega odnosa celotne druzbe
do odstranjevanja nepravilnosti
in socialnih razlik, iz prizadevanj, da bi nenehno izbolj~evali
zivljenjske in delovne nogoje de.
lavcev in njihovih druZin.
Pospesili smo zaposlovanJe
predvsem mladih in kvalificiranih
delavcev in povecali moznosti za
odpiranje novi·~ delovnih me~t;
prispevamo vehka sredstva za lZ·
gradnjo stanovanj in vse vee delavcev iz neposredne proizvodnje
lahko pricakuje hitrej~e resevanje svojih stanovanjskih vpra~anj; vsaj eno izined oblik dru:lbene prehrane so uvedli skoraj v
vseh ~roizvodnih delovnih organizaciJah; hitreje gradimo vzgojno-varstvene ustanove; vecjo pozornost posvecamo poCitku in rekreaciji, varstvu pri delu in tako
naprej.
Prizadevanj a sindikalne organizacije in celotne druZbe morajo
biti tudi v prihodnjem in v naslednjih letih posvecena uresnicitvi zacetnih al<:cij s katerimi
se zbo·ljsujejo Zlivljenjski in delovni pogoji delavcev. Sindikat b~
zato posebno pozornost posvetil
naslednj.im dejavnostim s tega podrocja: uvajanje toplega obroka
v vse temeljne organizacije; hitrejsa izgradnja stanovanj za delavce; izgradnja vzgojno-vastvenih ustanov; ustvarjanje ugodnej~ih pogojev za pocitek in r:ekreacijo ter boljse varstvo pn delu.
Eno izmed najpomembnejsib
podrocij, ki sicer ni samo v pristojnosti sindikalne organizacije,
je organiziranje zdru:lenega dela
na temeljib zakona o zdruzenern
delu, ki smo ga ob koncu novembra sprejeli v zvezni skup~cini.
Vse tisto, za kar smo se v tern
dokumentu opredelili - se pravi,
za poglabljanje in razvijanje socialistienih samoupravnib odnosov, bo potrebno sleherni dan
vztrajno in dosledno uresnicevati v vsaki temeljni organizaciji
zdruienega dela in v zdru:lenern

delu. To bo pomenilo vecletno
dejavnost organizacije.
Med obveznostmi, za katere
nas je drtrlJba posebej »zadolzila«, je na prvem mestu tudi celotno podrocje pridobivanja in
delitve dohodka. S tistim, kar
smo dosegli y zadnjih dveh Ietih,
kolikor traja okrepljena aktivnost za dosledno uresnicevanje
nacela 0 nagrajevanju po delu in
po rezultatih dela - ne moremo
biti zadovoljni, prav tako pa ne z
aktivnostjo sindikalne organizacije na tern podrocju. Pravzaprav
se skoraj se nismo premaknili od
nacelnih izhodise, ki so zelo jasno zapisana v stevilnih dokurnentih.
Ta nacela v praksi prepocasi
uresnicujemo; naletavamo na stevilne odpore in vztrajno zadrzevanje starega placilnega sistema.
Mislim, da je treba jasno pavedati: ce do ·k onca in v vseh strukturah ne opustirno starega placilnega sistema in ne upeljemo

delitve osebnih dohodkov po delu in po delovnem prispevku, ne
moremo do kraja uresniciti niti
ustave niti zakona o zdruzenern
delu.
V vseh osnovnih in delovnih organizacijah, tam, kjer tega se
niso ali niso zadovoljivo storili,
je treba poiskati kriterije in merila za merjenje dela vsakega delavca - od direktorja do vratarja. Ne smemo vee izgubljati
casa v razpravah, kako tezko je
najti prave kriterije in merila za
nagrajevanje po delu. Resitev
prav gotovo ni lahka, da pa je
mogoca, potrjujejo izkusnje tistib delovnih organizacij, ki so
ze izdelale lastne kriterije in merila.
Taksnim prizadevanjern je v
tern trenutku· nujno potrebna sirsa druzbena spodbuda, da bi hitreje napredovali. Ce si bomo
za to prizadevali prav vsi, lahko
pricakujemo velike uspehe v proizvodnji, v produktivnosti in dohodku, zlasti pa v novih drufbenih odnosih.
Pregled nalog, za katere si rooramo prizadevati, s tern seveda
ni izcrpan. Ornenil born samo se
dve: boj za veejo produktivnost
dela kot pogoj za hitrejse re~eva
nje vseh vprasanj, pomembnih
za delavca ter organiziranje samoupravnih interesnih skupnosti
na ustavnih nacelih.

Letosnji Salon
pohistva v Beogradu
Po nekaj letil), ko smo razstavljali standardni program Brestovega pohiStva, smo se za letosnji Salon pohistva odloeili za spremembo. Glede na pripravo novih in rezervnih proizvodnih programov smo tokrat skoraj v celoti razstavili vzorcne izdelke.
Iz programov Tovarne pohistva Cerknica smo prikazali sestavljivi program Pika. S programom Pika srno prikazali sir oko uporabnost tega pohistva,
saj je pnimeren rza opremo dnevnih sob, spalnic, jedHnic, otroskih in samskih sob ter za opremo hoteJ.skih sob. Da bi vnesli
nekaj sveZJine v fronte ploskovnega pohistva, srno prikazah prograrn v petib razlicnih m lahko
trdimo, prijetnih izvedbah. Ker
je program Pika idealina rnoznost
za tako imenovano individualno
opremo, smo na Salon povabili
vecino projektantskih organizacij in inZeniringov, ki pa se Salona iz narn neznanih vzrokov
niso udelezili. Taksen odnos med
gradbeno projektivo in proizvodnjo pohistva znova kaze, da
so besede o nujnosti sodelovanja
kot osnove za cenejso, kvalitetnejso in funkcionalnejso opremo
stanovanjskih in drugih objektov
se vedno samo besede. Ponujeno
sodelovanje se vedno velja!
Kot drugo novost iz proizvodnje Tovarne pohistva Cerknica
smo p:rikazali program Katar.ina.
Program je namenjen opremi

Z Ietosnjega Salona pohistva v Beogradu

dnevnih sob, jedilnic, otro~kih in
sams kih sob ter spalnic. Program
je bil pri obiskovalcib zelo dobra
sprejet, kar zadeva ceno, pa tudi
kvaliteto in design. Zato smo se
odloeili za ta!koj snjo .proizvodnjo.
Racunamo, da bo prva serija
programa Katarina v redni prodaji ze v februarju.
Iz izvoznega programa Tovarne pohi~tva Cerknica smo prikaza:li regal Britt, ki je vzbudil
zaalimanje tudi domaCih obiskovalcev.
RazstavHi smo tudi novost iz
programa Tovarne pohistva Martinjak: sedeZ.na garnitura Maja,
ki bo v proizvodnji v zacetku
prihodnjega leta, sedezno garniture Birri set, lci je ze na zooogi
ter sede~no in jedi!lno garniture
Alba. Od vseh nastetih garnitur
je vzbudila najvee zanimanja sedefna :bn jecillna garnitura Alba,
za katero so se zanimali predvsem tujci. Torej se en uspel model oziroma kreacija. Vendar
smo pri tern izdelku prisli do
neresljivih tezav. Na Brestu ni
temeljne organizacije, ki bi us~
la cenovno ugoden izdelek sprejeti v redno proizvodnjo. Skratka, kratek stik na relaciji: zahteva trga - prodaja - proizvodnja. Za podroeje oziroma
kupce Beograda je predstavljala
novost proizvodnega programa
Tovarne pohgtva Staci trg kuhi·
nja Brest in Brest P v dveh izvedbah. Kuhinje so bile dobra
ocenjene in lahko napovedujemo
dobra proda,jo. Trfi.sce torej je,
sedaj smo na potezi mi.
Talco kot vsa:ko ileto, je bilo
tudi letos ocenjevanje novih iz.
delkov. I z nasega programa sta
prgla v ozji izbor program Pika
ter sedezna in jedilna garnitura
Alba.
Se besedo o vKl.ezu in ureditvi
razstavnega .prostora. Po mnenju
vecine je bila n asa predstavitev
prograrna med najlep~imi n a Salonu. Motil je le zapleten, v obliki labirinta urejen celotni prostar Slovenijalesa, v okviru ka·
terega smo razstavljali tudi mi;
razstavni prostor pa tudi ni bil
najbolje i<JkoriScen.
V.Harrnel

Dopolnjeni program K.ATARINA- zanimiv za nase kupce

Sodisce zdruzenega
dela pri nas
Sodisea zdruZenega dela so samostojni druZbeni organi, ki
opravljajo sodno funkcijo v mejah svoje, z ustavo in zakonom
dolocene pristojnosti. Sodisca
zdruzenega dela odlocajo o nesoglasjih, ki se pojavijo glede skupnib ali pa posamionib pravic ali
obveznosti v zdru:lenem delu. Ta
opis pristojnosti sodi~c je seveda
zelo splosen, prostor pa nam ne
dopu~ca, da bi zapisali prav vse
njihove pristojnosti. Za bolj~e
razurnevanje naj samo za primer
omenimo nekatere zadeve, za ka·
tere lahko predlagamo odloCitev
pri sodi~cu zdruzenega dela:
- o pravici in dolZnosti delavcev, da organizirajo temeljno organizacijo zdruZenega dela;
- o sklenitvi samoupravnega
sporazuma o zdruiitvi v delovno
organizacijo;
- o pravici do deleza v skupnem dohodku, dosezenem z zdruZitvijo dela in sredstev vee organizacij zdrufenega dela ali vee
temeljnih organizacij;
- o krsitvi samoupravne pravice s posamicnim aktom ali dejanjem organa organizacije zdruzenega dela ali druge samoupravne organizacije.
Predlog za uvedbo postopka
pred sodiscem zdruZenega dela
lahko vloZijo delavec, organ samoupavne delavske kontrole oziroma delovna skupnost v organi. zaciji zdru:lenega dela, v samoupravni interesni skupnosti in
drugi dru.Zbeni pravni osebi. Predlog za uvedbo postopka pred sodi~cem zdruzenega dela pa je
lahko vlozen sele tedaj, iko je prizadeti predlagatelj poprej sku~al
svojo pravico uveljaviti v or ganizaciji zdruzen ega dela, pa mu to
z dokoncno odloeitvijo ni uspelo
oziroma ce na svojo zahtevo ni
dobil odgovora.
Iz povedanega lahko ugotovimo, da tezimo za tern, naj bi se
morebitna nesoglasja sku~ala
najprej urediti v samem kolektivu. Sele, ce to zaradi najrazlicnejsih okoliscin in mogoce, po-

sezejo vmes sodi~ca zdruZenega
dela. Njihova naloga pa je sirsa.
Predvsem so upravieena in dolzna poskrbeti, da se nesoglasja
obravnavajo celovito, tako da se
poiscejo vzroki nesoglasij in da
se razmerja v zdruZenem delu
pravilneje uredijo.
Tudi pravilnost samoupravnega odlocanja na Brestu je bila
nekajkrat ze preizkusena na sodiscu zdruZenega dela v Postojni.
Kot predlagatelj postopka se je
pojavila temeljna organizacija ali
pa tudi posameznik. Eno izrned
obravnav je sodi~ce razpisalo .k ar
v prostorih na~e delovne organizacije. Tako je bil stik sodisca
s problematiko sporne zadeve
pristnejsi.
Tudi v prirneru nasib zadev je
sodiSce zahtevalo in ocenjevalo
veliko podatkov in nam dajalo
tudi nasvete za prihodnj e delo.
Iz dosedanjib obravnav lahko povzamemo naslednje:
- V vsako sporno zadevo naj
se v samem zacetku vkljuci ustrema organizacija sindikata, po
potrebi pa tudi organ samoupravne delavske kontrole. Omenjena
vkljucitev naj bo aktivna v tern
smislu, da ti organi predlagajo
tudi naCin resitve spome zadeve.
- Organi upravljanja, ki odloeajo 0 spornih zadevall, imajo
pravico in dolinost osvetliti tako
zadevo s strokovne in druZbenopolitiene plati in nato o zadevi
tudi nedvoumno odloeitl.
0 podrobnosti v zvezi z delom
sodisc zdruzenega dela bomo seveda morali p isati se veekrat. Za
za:klju cek -danasnjega clanka pa
naj ugotovimo, da urejanje sparnih zadev na sodiscu zdru:lenega
dela ne sme biti oznaceno oziroma pojmovano kot »tozarjenje«
ali »pravdanje« v slabem pomenu teh besed. Gre za to, da nam
sodi~ca pomagajo urejevati podrocje medsebojnih odnosov in
drugih razmerij, ki nastajajo v
zdruZenem delu, za kar pa lahko
ugotovirno, da mnogokrat ni lahko delo.
Z. Zabu.kovec

SLABA DELOVNA DISCIPLINA
S PRETEKLE SEJE KOMITEJA ZVEZE KOMUNISTOV BRESTA
8. decembra se je sestal kornite Zveze komunistov Bresta, da bi
predvsem ocenil stanj~ v centralnet? skla~iScu. gotovih ~delkov. ~o
sredovana je bila anahza vzrokov, k1 so pnvedli do sedanJega StanJa,
kaj je bilo ob tern storjenega in kaj bi bilo potrebn o storiti, da se
stanje normalizira.
Komite je zadol:lil nekatere vodilne usluzbence, d3: s.e ~imprej
uvede disciplinski postopek pro~i krsiteljem .ctelovne d1sc1pl~ne: Komite je tudi sklenil, da bo sprot1 ~pr_emlJal odnose ~ sklad1s~u m ce
bo potrebno, se tudi aktivno vklJucil v razresevanJe ·n astalih vprasanj.
Sklenil je tudi, da bo koncu decembra konferenca komunistov
BRESTA, na kateri naj bi razpravljaLi pred-yse.m o planu _za le.to
1977 ter o nagrajevanju in o prehodu na nov1 s1stem n agraJevanJa.
C.Komac
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----------

-

4

BRESTOV OBZORNIK

0 naSem leto Snjem gospodarjenju in samoupravljanju
BESEDO IMAJO PREDSEDNIKI
DELAVSKIH SVETOV
Prav je, da se ob koncu leta zaustavimo tudi ob celovitejsi oceni
letosnjih gospodarskih uspehov in samoupravnega razvoja po vseb
nasih temeljnih organizacijah. Zato smo zaprosili predsednika skupnega delavskega sveta in predsednike delavskih svetov TOZD in
Skupnih dejavnosti, naj na kratko
- ocenijo letosnje gospodarjenje in razvoj samoupravljanja v njibovi samoupravni organizaciji;
- povedo o .n ajpomembnejsih prihodnjih nalogah, ki nam jib na·
rekuje zakon o zdruZenem delu in seveda
- izrazijo svoje novoletne :Zelje.
Preberimo torej njihove ocene!
ANTON LUNKA PREDSEDNIK SKUPNEGA
DELAVSKEGA SVETA
Z letoSn.j:i:m gospodarjenjem
smo lahko zadovoljni, ceprav poslovnega leta ne homo zakljucili
z zavidljiv.i mi rezultati. Ze lani
je hilo leto 1976 napovedano kot
tezko gospodaTsko ohdohje. Sprejetih je bila vrsta stahilizacijskih
ukrepov, ki so vplivali na gospodarjenje z ,d ru:lhenimi sredstvi.
Ti ukrepi so med drugim vplivali
na zmanjsanje zalog, na .povecanje likvtdnosti, zmanjsanJe uvoza in povecanje izvoza, skratka,
veliko so v.plivaii na stab!ilnost
nasega gospodarstva.
Ko govorimo o gospodarjenju,
ne moremo mimo razvoja Bresta, saj je tud.i to eden izmed
kazalcev o .gospodarjenju z druzhenimi sredstvi. V tern letu je
hila koncana najvecja investicija
na Bres.tu - nova tovarna ivernih plosc. Ceprav zaradi tehnicnih razlogov se ni tehnicno prevzeta, ze daje lepe rezultate. Sprejeli .smo tudi srednjerocni program, s katernm smo si postavili
zelo smele cilje: ·n ovo tapetnistvo, modernizacijo, proizvodnje,
novo proozvodnjo na stari Iverki, ~obi razrez in kotlovnico v
Starem trgu in drugo. Nekatere
naloge iz srednjerocnega programa v teh dneh ze uresnicujemo.
Z razvojem samoupravnih odnosov smo morda do neke mere
lahko zadovoljni v delovni organizaciji, manj pa na celotnem
dru.Zbenopo1i ticnem
podrocj u .
V delegatskem sistemu smo napravili velik korak naprej v novih
ob:likah povezovanja interesov
proizvajalcev in druzbenopoliticnih skupnosti, skratka, v novih
druzbenoekonomskih odnosih v

nasi dru:lb:i. To je terja:lo od nas
vseh veHko naporov tn razumevanja novih odnosov. Mislim pa, da
ho potrebno se veliko novih naporov v utrjevanju nasih samoupravnih odnosov.

z

JO.ZE BRANISEU,
PREDSEDNIK DELAVSKEGA
SVETA TOZD TOVARNA
POHisTVA CERKNICA
Glede na gospodarska stanje
doma in v svetu moram reci, da
v nasi temeljoni arganizaciji kar
uspefuo zakljucujemo letosnje
poslovno leto. Nasa usmeritev v
izvoz je pravilna, saj nam je
omogoeila vecji ohseg proizvodnje, zlasti v prvem polletju, ko ni
bilo moe v zadovoljivi meri prodati nasih izdelkov. Zaloge so se
v tern ·k riticno vecale, tako da nas
je to stanje spravljalo pred· velik.e tezave. Skrhelo nas je ze,
kako naprej proizvajati. Prodaja
je stekla v drugem polletju, to
pa je glavno.
zelim, da hi tudi ostale temeljne organizacije ustvarjale dohodek in da tbi v letu 1977 dale na
trliSce taksne izdelke, ki bi ustrezale okusu !kupca.
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zakonom o zdru.Zenem delu
uresnicujemo novo ustavo; pri
tern gre za spreminjajne miselnosti vseh delovnih ljudi, za premagovanje uhojene miselnosti.
Odpadle naj hi se zadnje sence
>>podjetniSko-<kapitalisticnega« sistema. Zamenjati ga more zdruzeno delo.
Premagati bomo morali skupinskcH.aS'tngko miselnost, delavec v zdru.Zenem delu pa bo moral prerasti v subjekt upravljanja celotne dru.Zbene reprodukcije. Delavci, ki prek samoupravnih oblik zdruZujejo sredstva, so
v smislu nove ustave in po zamisli zakona o zdruzenem delu
>>Upravljalci iste mase dohodka«.
Premagati bo potrehno tudi za-

L

poshtveno mezdno miselnost pri
delavoih.
Temelj.na organizacija ni nekaj, kar je izven delavcev, ni
>>nekrlo«, ki bi o delavcu odlocal
in mu krojH usodo, temvec je
le ob1ika, v okviru katere se lahko delavec, ·k i .zdru.Zuje svoje deIa z drugimi delavci, konstituira
kot upravljalec. Nihce v zdru.Zenem delu ne more odlocati sam.
Delavec mora .s poznati, da je odlocanje njegova temeljna neodtujil.jiva pl'avica. Pod:roCij, na katerih bo treba spremeniti miselnost !judi, je tarej precej, zadevajo pa ostaldne preteklosti, ki je
se mocno vtkana v tkivo ohnasanja nasih ljudi.
Posehno pozornost bi morali
posvetiti tudi informacijam in
izobrazevanju delavcev. Zakaj? 0
tern smo ze velika govorili. Izobra.Zevrunje delavcev :in informiranje ·s ta tesno povezana. Poudaril bi, da dahre, natancne informacije delavca samoupravljoalca tudi izobrazujejo. Stalen,
v.sebinsko povezan dotok informacij delavcu siri obzorje, mu
omogoca sirse in glohlje razumevanje stvari, casa, pa tudi samega sebe v toku dogodkov.
Informacije so podlaga, na kateri se obl;iikuje clovekova zavest,
na .tej pa njegov odnos do sveta,
ki ga obdaja.
Moje novoletne zelje so taksne
kat slehernega clana nasega kolektiva: da hi v prihodnje cim
holje gospodari1i, da hi si na
temelj-ih nasega samoupravnega
sistema zgradili sistem, ki hi
nam in nasim potomcem zagotavljal sreeno in zadovoljno zivljenje.

Po sprejetju zakona o zdru:lenem delu homo morali zaceti prilagajati nase sporazume dolocilom tega zakona. Po drugi strani
pa homo morali posvetiti veliko

pozor nosti samemu osvescanju
delavcev, saj je vse prevec prisotno stalisce »mi-vi« oziroma
pri odloeanju vse prevec ozko
gledamo na stvari. Premalo imamo tudi posluha do sirse drui;bene skupnosti, posehno takrat, ko
odlocamo o financiranju nujnih
dru.Zhenih interesov.
Po drugi strani pa, ce hocemo
dvigniti nasa samoupravno za·
vest, moramo poglabljati delegatski sistem v samoupravnih
organih in v samoupravnih interesnih skupnostih.

ANTON KANDARE - PREDSEDNIK DELAVSKEGA SVETA
TOZD TOVARNA LESNIH IZDELKOV STARI TRG
Za nami je gospodarsko leto
1976, v katerem smo priSli do
spoznanj,, da lahko tr:lna nestabilnost vpliva na panogo brez
krivde delovne organizacije. Gospodarjenje v l!emeljni organizaciji je bilo zlasti v prvem polletju
dokaj tezavno. Vendar se je v
poznejsih mesecih izkazalo, da
je hi-1 rehalans plana uspesen in
koncni uspeh ka.Zejo tudi vsi eko-
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Zakon o zdru.Zenem delu nas
vse obvezuje in daje vse varstvo
delovnemu cloveku, da gospoda·
rimo v temeljnih organizacijah z
neomejenimi pravicami v okviru
ustvarjenega dohodka, da sodelujemo pri vseh odlocitvah prek
samoupravnih dogovorov, pa
tudi, da sprejemamo vse obveznosti, ki izhajajo iz samouprav·
nih sporazumov. Sprejetje zako·
na nam nare~uje vrsto nalog,
predvsem vs'klajevanje samoupravnih aktov.

Vsem delavcem nase temeljne
organizacije in delavcem podjetja zelim srecno novo leta 1977 z
zeljo, da bi z zdru:lenimi mocmi,
z dobrimi medsebojnimi odnosi
izpolnili planske naloge, ki nas
caJkajo v prihodnjem letu.
TONE MAHNE- PREDSEDNIK
DELAVSKEGA SVETA TOZD
TOVARNA POHisTVA
MARTINJAK
Za letosnj e leto je znacilno, da
v prvem polletju nisma najholje
gospodarili. Zaloge so se veeaoJ.e,
naroeil, ki bi sla takoj v prodajo
pa ni bilo. v zacetku drugega
polletja pa se je stanje spremenilo. Zacelo se je povprasevanje
po nasih izdeHcih, ki ne upada, nomski kazalci. S tern pa se niampak celo narasca. To je dobro smo odpravili vseh tezav v proznamenje za naso tovarno in za izvodnji, zlasti ne v finali. V doves kolektiv. Tako imamo v ne- glednem casu ho potrebno tudi
posredni proizvodnji dela vee to podr ocje pri nas urediti.
V samoupravnem sporazumekot dovolj. Sedaj, ob koncu leta
se trudimo, da hi naredioli cim vanju ·p ogresam povezavo z revee in se sprasujemo, ali ne hi . zultati gospodarjenja v drugih
lahko dosegli se holjse rezultate. delovnih organizacijah, od katerib smo v soodvisnosti. Tudi s
samoupravnimi interesnimi skupnostmi bi bilo potrebno poglobiti
sodelovanje.
Letos smo sprejeli tudi zakon
o zdru.Zenem delu, kar nam daje
porostvo za boljse delo v prihodnje. Zato pricakujem tudi izholjsevanje na vsem podrocju dela in
zivljenja delovne organizacije.
Za leto 1977 pa bi zelel, da bi
bilo na volj o dovolj surovin za
nemoteno obratovanje zagalnice,
s tern pa tudi za delovno enoto
stolarne, kar hi bila porostvo za
nemoteno poslovanje in izplacevanje osebnih dohodkov. Clanom
kolektiva pa zelim srecno in
uspesno novo leto.

Prav gotovo bi jih, vendar z
vecjim sodelovanjem med proizvodnja, nahavo in prodajo.
Za:dnje mesece smo imeli tudi
tezave zaradi pomanjkanja detovne sile. Najvec tezav v proiz·
vodnji nam j e povzrocilo popravilo elementov iz smrekavega
lesa, neredna dohava ogrodij od
kaoperantov, kartonske embalazc, iprena, lakov in talko naprej.
Mislim, da bo odpravljanje
teh pomanjkljivosti nasa najpomemlbnejsa sta:lna naloga v pl'ihodnjem letu. Le tako homo lahko zadovoljili kupce in obdrlali
njihova zaupanje. Veliko holj
gihki bomo morali •b iti v is!kanju
novih funkcionalnejsih izde1kov,
kar bo treha opraviti skupaj s
prodajo in z market<ingom.
Zelo va.Zno je, da se pri samem
zacetku uresnicevanja zakona o
zdru.Zenem delu usmerimo na
osnovna vprasanja, od ka1:erih je
odvisen dru:lheno-ekonoms<ki polozaj delavca. Vso pozornost je
treha posvetiti podr·u.Zhljanju
sredstev, pogojem in rezultatom
dela ter izholjsanju druibenoekonomskih odnosov v temeljni
organizaciji. se holj homo morali povecati .produktivnost dela,
racionalneje gospodariti, skratka,
ca!ka nas vrsta zah1:evnih nalog,
ki pa jih bomo s skupnimi napori vseh zaposlenih v tovarni lahko temeljito resevali.
Z.el.im, da bi nasa delovna
skupnost tudi v prihodnje imela
cim vee ·delovnih zmag in da hi
delovni clovek z zadovoljstvom
gledal v prihodnost.

Mislim, da se samoupravni odnosi vse prepocasi uveljavljajo
v smeri pravilnega in uspesnega
sodelovanja med delegati in delavci. S tern mislim, da ne bi
samo upostevali in izra.Zali svojih osehnih interesov, temvee naj
bi se te zelje odrazale v skupnih
ciljih za boljse gospodarjenje.
Delegati v sa.rn.oupravnih orga·
nih morajo hiti osvesceni za
upravljanje in odlocanje ter izrazati voljo svojih volilcev, kar
pa nujno 1:erja ohojestransko
sodelovanje.

ANA PisEK, PREDSEDNICA
DELAVSKEGA SVETATOZDTOVARNA POHisTVA STARI TRG
Ne maremo biti povsem zadovoljni z nasimi letosnjimi rezultati dela, cer avno lahko trdim,
da smo ·si vsi prizadevali, da bi.
bili holjsi. Vecje tezave so nas
spremljale vse leto posehno pri
prodaji nasih izdelkov. Skozi vse
leto je bilo pred nami vprasanje,
1kaj proizvajati, da homo lahko
tu di prodali. Proizvodnja, ki se
kopici v zalogah, pa ne daje rezultatov, ki si jih zedirn.o. z novimi modeli lk uhinj se je stanje
ohcutno popravilo, saj so jim
kupci sami dali oceno z vecjim
povprasevanjem in z kupovanjem. CHj vseh zaposlenih v te-

meljni in v delovni organizaciJ1
mora hiti, da hi s cim nizjimi
stroski proiz·v edli cimvec. Le
tako homo zadovoljevali svoje in
druzbene potrehe.

Zelim celotnemu •kolektivi.I, da
si ustvarimo pogoje za boljsi jutri ter srecno 1977. zelim, da hi
zakon 0 zdru.Zenem delu se holj
povezal nase dol:lnosti in pravice
v interesu doseganja cim boljsih
rezultatov in rasti zivljenjskega
standarda.
FRANC OTONICAR - PRED·
SEDNIK DELAVSKEGA SVETA
TOZD TOVARNA
IVERNIH
PLOsC CE RKNICA
V zacetku leta je nastala nova
temeljna organizacija, 142-clansk.i
kolektiv nove lverke, ki se je organizacijsko in samoupravno na
novo konstituirala. Ko smo se
odlocali za graditev nove tovarne,
smo govorili o prostih sobotah
in nedeljah, vendar se je sedaj,
takoj na zacetku obratovanja po·
kazala potreba, da iz gospodar·
skih razlogov uvedemo stiriizmensko delo. To nam poleg
ocitnih koristi povzroca tudi stevilne tezave, saj vemo, kako se
lju dje neradi odlocajo za delo v
petek in svetek.
Pojavile so se tezave s kadrovsko zasedho, ki naj h i ustrezala
postrojenju v tovarni glede na
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visoko avtomatizacijo in njeno
vzdrlevanje. Tovarna je se vedno
v poskusnem obratovanju. Najvec tezav, iz katerih sledi izpad
proizvodnje, je nastalo zaradi
veekratnih zastojev na napravah,
tako da ho plan proizvodnje izpolnjen s pribl.iino 90 odstotk.i,
kar pa glede na zacetne tezave
in stevilne zastoje prav gotovo
ni neuspeh.
Vsi vemo, kako je s cenami
ivernih plosc. Te so ze leta in
leta ena:ke, medtem iko se .vsako
leto obcutno podrazijo repromaterial in surovine. Sporazum a
novih cenah naj hi resil to vprasanje. Rezerve imamo se v kapacitetah odde1kov za oplemenitenje plosc in razreza, vendar tud.i
ta dva ze delata v dveh oziroma
treh izmenah.
Ce pogledamo samoupravljanje
pri nas, moramo kriticno oceniti
pomanjkljivosti, ki nastajajo, ceprav imamo vse mo:lnosti za delovanje samoupravnih organov.
(Konec na 5. strani)

brestov

•
lasilo delovne sku

Da mirne d"se bi v novo leta ;:,a plesali
in da za ltrb:om 11e hi oslov si kazali,
si raje tu pred vsemi srceca odprimo
in iz veselja ali jeze grlo poplahnimo.
Likvidnosl i odvrgli s1110 plenice,
financar kakor macka mlade nasi scm i11 I ja men.ice.
Najvec smo se ukvarjali s plani.
Tudi nas SOZD je se v Ljubljani.
Prav do uses nasmeh dobila je prodaja,
se veseli kakor v ljubezni sredi maja.
Skladisca prama so, izdelki sveZi in brez. grint,
<:ato raz.stavljali smo v Beogradu pravi labirint.
Skoraj nas do obisti je obdelal TV-i.ehtn.iic,
naj togo v kos mu vrne mali i.lehtnilc.
Devica TV pravi: za propaganda le TV je prva dama,
saj za reklamo rezervirali smo skoraj pol programa.
Nasploh na nas so hudi »zmajcki<<,
ker Brestek je mcd velilcane pricapljal v mali srajcki.
Pa 11a Olimpu pravijo: l-e e11a sama je clilema,
denar bi bil dovolj, brez vasega imena!
ce v gozdu si, lahko postanes pticek!
Pd hlodu je ostalo samo lubje se dobicek.
Zato razmisljal je GG za plotom,
da vreclno se je ukvarjati sama se z
gradnjami in pa transportom.

Je huda in se hujsa srca operacija,
najhujsa je med TOZD-i Bresta kooperacija.
Ce se dri.i resnica: Slovene Slovenca ljubi,
potem za Brest velja: da dokler ni v izgubi.

lzvrsnike krasili so obrazi mrki,
na mah so dlaCice postale brki.
Slepili so hoteli jih, moteli, blagovnice in
druge se naslade,
pa pred izgradnjo do kolen jim boda brade.

Je dusa nasa cma kat Merkator kava,
ocistila sele obCi1lska nam jo i.agarska je sprava.
Do kosti premrz/e so nas nase cene,
;.ato dobicek i.e lear malce vene.
Cemu nam bo vesoljno, Cislo morje?

In SIS-i dan na dan kovali so si sparazume,
pa bojda se nagrade si delili za izume.
Visoko so jim zrasle place;
menda za njih ie kar prekratke so jim hlace.

Gorje mu, kdor nam po regresu brazde orje!

Za dom si hlac ne bomo slekli,
aa bi v Selcah zadnjice nam pekli.
Odslej pac dom pocitka sindikata vee ne bo licenca;
cez cesto v cvetlican1i ne bo teiko kupiti venca_
Pa sindikatu se na mnoga leta! Kar tako za rima
ozimnice kultur mu se naprej obilo zaielimo.
Zakaj se Brestovcek v kotu joce?
Ku sincek TP Martinjak postal je OZD-u Brestu oce.
Martinjci letos srecali so Abrahama,
a Brestu komaj trideset prizna jih (stara vlacla) mama.

((ffllfflltt

Denarja vsakdo si po svaje isce,
le-ta za solo, on.i za igri.Sce.
$e sreca, da idej nam res ne manjka,
zato nam referendum kakor Peyton bo nadaljevanka.
V visokih gradnjah prvo je Gradisce,
po sirnem svetu mesto si za novo malta isce,
Zdaj lcomunali v slovo pomahali so kadri s faksi,
odslej cevi, kanali itd. postali bado maksi.

t

$e lzvala zlati ]ami, ker piv o 11Cim v vrckih nudi,
seveda ga dobi le, kdor dopoldne se med slui.bo trudi.
Taka je prav in zdravo,
zakaj bi s pivom se popoldne nam gn.ojili slamo.

v sportu

vlada sloina spet idila,
»fuzbal kluba<< Cerknica in Rakek sta se zaljubila.
Nogometu s tem smo dali nova krila!
Uganili ste: bila je le za prvega aprila.
Najvec naj lovcem in gozdarjem slisi slave,
saj zdi se, da od jelenjadi ostalc bado le domace krave.
Tako dogovar pravi: da kdor lwsut vee v
nebesa spravi,
ta bolj koristil bo naravi.
Zdaj koncno tudi k nam - to ni nobena farsa,
rdecki prileteli so z Marsa.
A glej ga smenta: ko so na Slivnici pristali,
smo videli, da tudi njih motorji so od metle gnali.
Naj ne pozabimo se na kulturo,
saj reva je imela cez vse leta shujsevalno kuro.
Beseda taka gre od ust do ust.
$e vedno nasa je kultura sredi most a pustTako. Kot salza cisti stopamo v novo letoMorda se bolj kot letos bo napeto.
Tu naj se pac nas i.lehtn.ik neha.
A ne se: vsem obcanom, predvsem pa
B restovcem iELIMO SREcO IN USPEHA!
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OTROSKA MATINEJA
Smucilar mt 1e zadnjic v Delikatesi razkladal, kako se je dogodilo,
da je Krpan spet enkrat resil cesarja pred strasno tecnirn polornorn.
Bilo je pa takole:
V zadnjern casu se rado zgodi na
tern ali onern dvoru, da nenadoma
usahne zlata voda, ki je leta in leta
tekla cez isto skalo, ne da bi se
kdo vprasal, od kod tece in komu
je pravzaprav namenjena.
Taka je zlata reka tekla tudi cesarju OLIMPIJE in razpolagal je z
njo, kakor je vedel in znal. Ni bila
to posebno bogata voda, vendar je
je bilo dovolj, da je cesar z njo
napajal svoje najzvestejse viteze in
da je Jahko z njimi prirejal igre, na
katerih mu je ljudstvo vzklikalo, ga
povelicevalo in govorilo o njem in
o njegovih vitezih noter do bele
Turcije.
Zgodilo pa se je, da je nekega
doe zlata voda zacela usihati. Nic
se ne ve, kako je do tega prislo:
ali jo je kdo naskrivaj prestrezal, ali
je nasla voda drugo strugo ali je
susa sama povzrocila toliksno upadanje zlato ni vee teklo kot
prejsnja leta in OLIMPIJI so se abetali casi, vredni vse drugacnih i men,
kakor so slava in cast in kar je se
drugih spodbudnih besed. ljudstvo
je godrnjalo in ne vedoc, kaj se dogaja med slavnimi vitezi, neusmiljeno zahtevalo kruha in iger, posebno iger, zakaj kruh si je zacelo
zadnja leta taka ali taka rezati vee
ali manj samo.
Cesarica je tecnarila in grozila s
skandalom in z locitvijo, ministri
so odpovedali sluzbo in vitezi najmlajsi in najobetavnejsi so zaceli zapuscati olimpijski dvor ter
so se udinjali drugim cesarjem.
Sklical je torej cesar preostale
dvorjane in viteze, jim razodel tezavo z zlato vodo in obljubil zadnjo
zalogo tistemu, ki mu pripelje vo·
de, da bi spet napolnil z njo suhe
vodnjake vsaj dokler se ne najde
drugega izhoda in se ne odkrijejo
nove zile, ki bodo sposobne napajati zlate olimpijske bazene.
Nic niso potuhtali modri dvorja·
ni in cesar si je, nemirno sprehajajoe se noe za noejo po svojih sobanah, belil lase z edina mislijo, kako resiti cesarstvo pred zalostnim
koncem: "Kaj bo, kaj bo, ce se reka
ne ozivi!«
Takrat pa pride pred cesarja stari
minister Gregor. Pridrsa, navajeno
in preplaseno klecne v rahiticnih
kolenih, povzdigne birokratsko hi·
navsko svojo olasuljeno glavo in
pogled v bogata cesarjeva oblaeila
ter pravi:
uCesarost, ce dovolite, da vas
spomnim t istega cloveka, Krpan se
rnu menda pravi po kmetisko, ki
ste ga srecali davno pred leti na
Notranjskem, ko ste se peljali v
Rim na olimpiado. Ce vam ta ne
bo pomagal, potlej tudi jaz ne vern,
kdo vam bo - ! Oprostite, cesarost!« in je oddrsal za svojo pisalno mizo.
Cesar zine, polozi prst na svoje
razgubano celo, pa se zamisli: nKrpan, da se mu pravi, Krpan z Vrha
pri Sveti Trojici in stole, da je to-
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voril, me je nategnil takrat; v resnici pa je zagance zavijal v slamo
in jih prev3Zal do luze in od tod
v Ameriko. Tega mu ne born tako
kmalu odpustili. Krpan, da se mu
pravi. No, da.« In ga uka;!e po·
klicat.
Primaha jo Krpan v svojih rovtarskih skornjih v cesarsko mesto in
si, ko se najprej razgleda po zameg·
ljenem Olimpu, odrgne blato na ne·
kaksnem predprazniku, ter se pusti
voditi do samega cesarja.
»Dober dan,« pravi. uNo, kaj vas
spet gnjavi, da ste me klicali?«
Cesarju je bilo tecno ob taksnem
Krpanovem uvodu, pa je vendarle
mirno poslusal in vmes se v odloenimi kretnjami zadrzal zgrajajo·
cega se ministra Gregorja, ki se mu
je zdelo Krpanovo obnasanje nad·
vse neolikano, predrzno in nedo·
stojno.
Cesar pa je inteligentno pokazal
Krpanu na mehke blazine, ki so lepo
razporejene stale okrog majekene
okrogle mizice na pozlacenih nozicah.
»Nie ne born sedel!« je rekel
Krpan. uBi se tole vse skupaj sesedlo, ce bi jaz kosti svoje teze
naslonil na te puhaste mehurje; jaz
doma sedim na svojem zeselnu, ki
sem ga sam stesal in zbil in me
drzi ze dobra trideset let, pa se me
bo, ce mi bo zdravje dalo tlaciti
svojo notranjsko zemljo se kaj casa. To vam pa pravim, ee bi taksnole goseo dihal, kakrsno vleeete vi
skoz nos tule okrog Olimpa, bog
vedi, da ne bi cez leta in dan rabil
vee ne tehle napihnjenih postelj, ne
tistega mojega zeselna na Vrhu pri
Sveti Trojici.
Kar povejte, cesar, kaj vas grize,
pa se bova lepo pametno in stoje
pogovorila, ee se da.«
»Kaj ti pravim, dragi Krpan,« vtakne nazadnje cesar jezik v Martinovo
pavzo, »kaj ti pravim, res je, kar
pravis: zrak nam res zadnja leta
pesa, pa kaj bi ne, ko se je pa tolikanj kocij namnozilo v nasem prestolnem mestu . . . Pa to ni tisto,
Krpan, zaradi cesar sem te velel

poklicati; drugo je hujse, kar nas
ugonablja. Moja cesarica ni od zraka zbolela, revica da Jezi ze tretji
dan in ne more priti do sebe. Kako
nai reeem, Krpan : Reka je nehala
tei:i, zlata reka, Krpan , ki je ka·
zalo, da bo vecna in da je ne more
nikoli in nikjer zmanjkati. Ce nas ti
ne izvleces, Krpan, potlej res ne
yem, kam naj se se obrnemo.«
Ni bilo Jahko povedati cesarju taka zgoseeno in taka naravnost krute
resnice: na dvoru niso bili vajeni
govoriti taka brez dlake in brez celofana, toda cesar se je potrudil in
Krpan je opazil t ri velike rosne kap·
lje na bledem cesarjevem oblieju,
zato je znal znizati svojo ostrino in
je bil z dokaj blagim glasom precej
pripravljen naprej se pogovarjati.
Sedel pa se zmeraj ni.
nKrpan,u spet povzame cesar. nNe
born se priekal s tabo in tudi sti·
skal ne bam: Lej, takole smo premislili: ee mi malo reklame naredimo zate in za tvoje omare, taka da
bi si nasi vitezi na svoje oklepe, na
sleme in na scite vkovali tvoje ime,
za tvojih nekaj zlatnikov menda res
ne bi bilo premalo. Lej, po vsem cesarstvu se bojujejo moji fantje in
po drugih cesarstvih tudi, pa bl se
tvoje ime vedelo po vseh mestih in
knjige bi se pisale o tebi in slike bi
se kazale ...«
Krpan je poslusal in je hudo gledal, pa vendar je pocakal, da je cesar porabil sapo:
nVeste kaj, cesarost, moja ime je
ze znano tistemu, ki mu je treba in
za marsikaterega sem, bognasvaruj, sam poskrbel, da si ga je zapomnil za zmeraj v dobrem ali v slabem, to vam recem, pa mene ne baste po zobeh vlacili in po slikah kazali, kaj sele v tiste svoje zelezne
srajce in na crepinje kovali. Bi bilo
tudi prenerodno in prezamudno. Sarno Krpan je premalo, z Martinom
skupaj pa je predolgo. Ce hocete,
da se naprej meniva, potlej boste
morali ze moje vzeti v razmislek in
v zakljucek: ce ste lahko toliko
casa shajali s svojo grsko OLJMPIJO, baste pa se toliko casa z mojim
slovenskim VRHOM. Pri Sveti Trojici bi bilo storasto, pa je zavoljo

tega dosti VRH. Ni taka nizek, da bi
ga lahko spregledali in tudi ne vee
tako neznan, da bi lahko na kaksnega drugega mislili. Skodilo mu pa
vendar ne bo, ee ga baste vpraskali
v tiste svoje zelezne srajce ali kako
jih ze imenujete. VRH vam bo ime,
pa piha!«
Krpanu se zdaj nenadoma ni nic
vee mudilo:
nZdaj naj se pa vsedeta tale dva.
Tegale poba sem jaz s seboj pripeljal, ki se na pisanje spozna, vi imate pa tudi svojo spetko, pa bosta
vse lepo napisala, taka kot sva se
damenila. Ne zamerite, ampak sami ste me naueili, da vsaka krpa
poeeckanega papirja dandanes vee
velja kot posteno dana beseda ...
Zclaj bi Da pozirek zganega, ee ga
imate. Doma na Vrhu imam letos
taksno slino, da bi se vasi gospe_i
odleglo in bi ji pomaqala izmotati
se ji iz njenih peroic, ce bi mi prej
povedali, da je tako hudo z njo in
bi mi pustili toliko casa, da bi na·
tocil zelenko zanjo. Pa kaj, ko se
vam gospodi zmeraj taka mudi in
ne daste cloveku, da bi sapo zajel,
kaj sele, da bi posteno razmislil,
kaj mu utegne v tej megli k pridu
priti.u
Cesar je ukazal prinesti za Krpana posten stol in debelo mizo na
stirih nagah, potlej je pa sedel zraven njega in sta ob nekaksnih grizljajih, ob Jupinicah erne in naprstnikih neke rumene pijace govorila
se to in ono, najvec pa o vremenu.
o kupcijah in o lesu, ki ga je zmeraj
manj in se zmeraj manj ga bo, ce
bodo taka z njim delali kot svinje
z mehom. Krpan ni pozabil pavedati, da z Vrha pri Sveti Trojici pred
vsakim bozieem odpeljejo cez mejo
in v cesarsko mesto vee hojc kot
jih potem celo leto utegnejo nasaditi.

EEEEEE
OPROSTITE, MOlNJE
NA LINIJI ...

Cesar pa ze ni mogel vee prav
slediti: skrbelo ga je, kaj bo rekla
cesarica in kako bodo vendar gle·
dati dvorjani in kako bo potlacil
razocaranje ljudstva, ko bodo na
srajcah njegovih vitezov ze od jutri naprej brali taka nezvenece in
kmetisko ime.
Krpan je hitro uvidel, kje cesarja
cevelj zuli in je spremenil pogo·
vor:
»Nic naj vas ne skrbi, cesarost,
se bodo ze navadili. Ce ste se pri·
vadili dihati tole gosco in ji se
zmeraj pravite zrak, potlej boste pre·
nesli tudi domaco besedo namesto
tujke. Zdaj vam povem lahko samo
se to, da ste imeli prekleto sreeo,
ker ste me poklicali, zakaj taksnih,
ki jim je reka usahnila in bi jim
prav prisla moj denar in moje ime,
je v vasem cesarstvu za vsak prst
po nekaj, pa naj se njihovi vitezi
gredo zogo bit, knjige pisat, po strunah skripat ali pa otrokom glave
merit .. ·"
Dobro je bilo, da sta Krpanov pob
in minister Gregor koncala delo, zakaj Martin se je razgrel in bi utegnil
cesar se marsikatero grenko izvedeti. Taka pa de:
»Tilkole, cesar, veste, kje se me
dobi. Varn se mudi kovat nove srajce. Velika zabave zelim vasemu
ljudstvu, svojemu mostvu pa veliko
slave. Pozdravite gospo cesarico.
ko se zbudi ; naj nikar kaj ne zame-
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Oddamo v najem ali ugodno od:
prodamo ribiSki objekt pn
K.rajcovi zagi. Ponudbe pod sifro: > Brez oken, vrat in stre
he ...«
Ugodno prodajam popolnoma
nerabljen sest let star pralni
stroj. Ponudbe pod sifro: »Sivce - napetost 98 VoltOV«
Poizvedujem po obiskovalcih, ki
so bili zadovoljni s postrezbo.
Gre za novoletno inventuro. Vcza je sifra: »11 14 ID«
Za vsak kilogram ulovljenih rde
ceperk lcpa nagrada. Sifra: »Posledica izbora«
Ceprav s tanujem v bloku, bi rada
kupila ·krusno pee. Ponudbc
pod: »Skoraj vedno brcz kruha.«

rijo, ampak moeno st ze zeli m videti sonce, ki sije na Vrhu pri Sveti
Trojici. Zato bi rad, da nama s pobom daste nekoga, ki naju bo po
eimkrajsi poti spravil iz tegale vasega dima. Sem sva komaj nasla,
saj ljudje sploh ne znajo vee hoditi
v obe smeri, odkar ste za vsak vogal postavili tiste svoje table.«
Cesar je tlesknil ob dian in ukazal sluzabniku zapreci koeijo. Krpan
se je zbasal vanjo, k sebi je potegnil
se ·poba, pomahala sta cesarju, ki
jima je pohitel odpirat vrata in zazelet sreeno pot. Ministra Gregorja
pa ni bilo vee videti.
nSe bo ze unesel,« je zabrundal
Krpan, voznik na kozlu pa nic.

(
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V Zivo -- za okroglo mizo
VODJA ODDAJE: Danes se bomo
poglobili v vprasanja, ki zadevajo
osebne dohodke v zdruzenem delu.
Povabili smo za naso okrog(o mizo
predstavnike najrazlicnejsih struk·
tur, gledano hozirontalno in verti·
kalno in se kar tako.
Osrednje vprasanje okrogle mize
je: Kaksna se vam zdi politika oseb·
nih dohodkov in kako ste vi zadovoljni z vasim osebnim dohodkom?
TOVARIS IZ TOZD: Politika je sicer v redu, le moji osebni dohodki
so prenizki. 0 tern bi sicer lahko
govoril dalj casa, a vam povem le
eno: ce bi ne bilo mene, bi TOZD
ze vrag pobral. Mi, starejsi, smo se
resni, mladina pa ni za nobeno ra·
bo. Pa ti razponi! Saj to sploh ni
vee resno!
TOVARIS IZ SKUPNIH SLUZB: Da,
da! 0 tern smo ze veckrat izcrpno
pisali v nasem glasilu, pa je kot bob
ob steno. Povem vam le, da bi pre·
sneto tenko piskali, ce ne bi bilo

nas, ki vse skupaj drzimo, da ne
razpade. Ne da bi se hvalil, ampak
poglejte mene! Vsi veste, kako znam
delati. Moji osebni dohodki pa so
smesni. Ostali so seveda lahko za·
dovoljni. Politika je sicer se kar, a
osebne dohodke nasih profilov bo
treba popraviti, sicer bo pocilo.
TOVARIS IZ SOZD: Mi smo dalj
casa opozarjali na dosledno izvajanje politike osebnih dohodkov. Kdo
nas je poslusal? Nihce, in posledice
so tu. Moj osebni dohodek? Ne
upam se povedati, saj me je sram,
da delam skoraj zastonj. Nekaj mo·
ramo spremeniti. Res menim, da
nekateri osebni dohodki niso v skla·
du s politiko nagrajevanja po delu.
TOVARIS IZ SIS: Ne jemljejo nas
resno. Seveda, kdor je sit, lacnemu
ne verjame. Na to pozabljajo, da
orjemo ledino. Politika je nasploh v
redu, le nas bo treba ponovno posebej prouciti. Ce bo tu malomaren, ne jamcimo za katastrofo, ki je
neizbezna.

TOVARIS PRIPRAVNIK: Poglejte,
mlad strokovnjak pride s faksa in
je pripravljen sodelovati. Pa? ze v
zacetku ga zamorijo. Seveda, oni si
delijo lepe vsote. Prav nic jih ne
briga, ce jo posibamo v Nemcijo.
To je ponoven dokaz, da nase resno
znanstveno-raiiskovalno
delo
in
mojstrska mentaliteta ne gresta
skupaj.
VODJA ODDAJE: Naj sklenemo to
bogato in nadvse koristno svobodno
menjavo mnenj. V enem smo si
lahko povsem edini: nasa izhodisca
so povsem enaka. Smer je kristalno
jasna, konkretne resitve so le zadeva prakticnega dela. Sarno za pri·
mer naj navedem, da je tudi moj
honorar za organizacijo in vodenje
t ako zahtevne problemske oddaje
kot je ta, smesno nizek.
Vsem se zahvaljujem za sodelovanje, gledalce pa naj opozorim, da
bomo oddajo na njihova posebno
zeljo v ce(oti ponovili v prihodnjem
letu ob isti uri.
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- Saj smo se dogovorili, da ga ne homo slekli po sistemu »Adam«.
- ze, ze, vendar se nam zdi, da se vedno nekaj pod rokami skliva!
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Ker smo oddajo pripravljali
v naglici, se nam je pomesalo
slikovno gradivo, vendar boste
zlahka sami razvozljali, kdo je
kdo.
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Preskrba s surovinami
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Gospodarsko sodelovanje

·- Nocno delo nekaterih

EEEEE E ...
OPROSTITE, MOTNJE
NA LINIJI ...

Ni ga se, ki bi presekal
organizacijski vozel

NOTRANJE POLITICNI KOMENTARPLANIRANJE (pred nadaljevanko Pustolovski
Simplicissimus)
Zaradi akutne preoku piranosti
uredniskega TEAMA B. 0. ob
manifestacijah ob stoletnici rojstva IVANA CANKARJA post fe·
stum predlagamo dva amandmaja srcdnjerocnemu planu razvoja.
Prvi amandma zadeva aktiv·
nosti ekonomike, konkretneje pasos o eksportno-importni orien·
taciji.
1. amandma: »Konstatacija«, da
je DPS absolutno prcmajhen
agregat, da bi lahko vp1ivala na
multilaterarne merkantilne di·
menzi.ie ckonomskc politike, je

--"'-

v kontradikcij i s postulatom o
ekonomski demokraciji sistema.
Eksportno·importna orientacija
je kontrapunkt dominantnih aksiomov perspektivne vizije ekonomske politike, ki morajo vanjo
obligatorno vkomponirati inte·
gralne resurse DPS, OZD ter asociacije s planiranimi akcijami.«
2. amandma: »Objektivne situacije absolutno tangirajo subjektivne deviacij e, lci sc manifestirajo v absurdni nepricipialnosti,
lezernosti, indolen tnosti, apoliticnostrl. ·in drugih manifestacijah ,
refleksirajo pa se v inertnosti

------

~ --~-----

plansko-bilancnih tr endov, ki so
vtrasirani v substanci vka!upljene arhaicne logike faktorjev liberalnega tipa.«
Prepricani smo, da bomo z
modificiranjem
interpretacije
esence kvalitetne materije pri·
spevali k absolutni satisfakciji ob
eldatantnem dokumentu, detaljna determinacija problema pa bo
stimulirala tudi bazo, ki se mani·
festira v delegatstvu in asociacijah, za cksaktno espHcitnost sub·
stance v vseh konkretnih alokacijskih miljejih et cetera.
To je vse. Mislimo, da gre pri
amandmajih za zelo konkretno
vsebino in ne oportunizem jn se
zaradi tega za eventualne grama·
ticne napake, ki so irevalentne in
infinitezimalne, vljudno opravi·
cujemo!

-

-
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Moda za vas v letu 1977
Sprehodimo se skozi cas in pokukajmo k nasi prvi predstavnici neznega spola!
Eva: Dragi Adam, ali me imas
se vedno rad?
Adam: Evica, ti si edina zenska
v mojem zivljenju?
Eva: Ali bi vse storil zame?
Adam: Mar dvomiS? Vse zvezde bi potrgal z neba, da bi se ti
ogledovala v njih. (EVIN JOK)
Zakaj joces? Vse potoke bi speljal v tvoj tolmun, da bi se igrala v njem ;z. ribicami z vsega
sveta. (SE HUJSI JOK) Evica!
Povej, kaj bi rada!
Eva: 0, Adam, Adam! Nov list
potrebujem! Taka ne morem vee
na cesto!
Adam: Nic lazjega, draga! Prinesel ti born cvetocega mandljevca . ..
Eva: plane spet v jok: Ne, tega
ne maram! Ni vee moderen.
Adam: Prav, ljubica! Poiskal ti
born najlepsi list s kokosove palme.
Eva: (zacepeta z nogami): Vsaka opica si ga lahko privosci! Lc
kaj vidis na njern?
Adam: Spomnil sem se, Evica!
S sluibenega potovanja ti prinesern kot smaragd zelen fikuso v
list.
Eva: Srnaragdi so iz mode!
Model fikusovega lista je prevec
enostaven. Saj menda noces, da
bi bila tvoja zena tako brez okusa oblecena!

Adam: Lafje je opremiti ladjo
kot zeno. Storil born vse, da bos
v korak z modo. Odpri svoja
usteca in mi zaupaj, kaj ti lezi
na srcu!
Eva: (ga objame): Saj sem vcdela, d:l me imas rad! Utrgaj mi
Jist s prepovedanega drevesa!

Tedenski ~ospod
ors~i

NOGOMET:
- Voda v kolenu je neprijetna
zadeva. Se hujsa pa je voda v
Kolenu, saj je letos predrla nasip
okrog igriSca in odplavila cerkniski nogomet.
- V Cerknici in na Rakeku je
nogornet star ze petdeset let. Ce
bi se koncno kluba le zdruiila,
bi lahko praznovali stoletnico in
se s tern kosali z najstarejsirni
klubi na Britanskern. Odpadlo bi
vecno vprasanje. kdo je boljsi,
ceprav sta se zdaj spet oba znasla V prvi zvezni »Zelski« ligi.
KOSARK.A:
- 0 tej sportni panogi cisto
popolnoma vsak cisto popolnorna
vse najbolj vc (prav tako kot
o ekonornski propagandi); zato o
tern ne smemo porocati.
SMUtANJE:
- Ce cisto natancno pregledamo katastrske crte, smo obcani
cerkniske obcine lahko zadovoljni, saj je Kalic na nasih tleh.
Lahko smo torej mirni, ceprav se
je zaceta gradnja zicnice na Slivnico ustavila.
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SPORTNI PREGLED

Ce kdo slueajno ob tern dialogu pomisli na snovanje kooperacije med Brestovimi temeljnimi
organizacijami ali na snovanje
Brestovih novih izdelkov, ga opozarjamo, da je vsaka prJdobnost
zgolj nakljucna.

Obleka je ovitek, ki je veckrat vrednejsi od vsebine.
Moda je zenskega spola in taka je tudi njena narava .
Izmed vseh bolezni je norost najbolj nalezljiva in kadar sc
pojavi epidemicno, ji pravimo: MODA.

lz znanosti in tehnike
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Skoda, da izum, ki ga vidite na pricujoci sliki ne sodi v lesno
industrijo

epp
Sveze meso vseh vrst in katego·
rij, vselej in za vse. Sifra: »l.
april«
Ncamortizirana in dobro ohranjena, pravkar razvezana putka
isce prijatelja petelina. Cilj je
zenitev in veselo skupno kokodakanje. Nekaj gozda in fletna
zagica sta ostali iz prvega zakona.

DRSANJE:
- Notranjci smo v pretekli sezoni veliko drsali. Vsi tisti, ki so
pricakovali ob jezeru primernih
gostinskih in 1uristicnih storitev,
pa so tudi nadrsali (in se bodo!)

Opravljam vse obrtniske storitve.
Ponudbe pod sifro: »Po izteku
delovnega casa inspekcijskih
sluzb«

LESARIJADA:
- Predlani smo bili se vedno
prvi, lani ze drugi, letos fe kar
tretji.
Izpolnite sportno stavo: katero
mesto bomo dosegli v letu 1977?
SPORTNI OBJEKTI:
- Ideje o pokritem bazenu, o
pokritem stadionu in pokritem
drsaliScu niso vprasljive, vprasljive pa so ideje o pokritih invcsticijah.

Obleka naredi cloveka.

V Centralno-afriski republiki (CAR) ima SLOVENIJALES svoje
podjetje z imenom SLOVENIA BOIS. Predsednik te republike se
je navelical biti predsednik in se je oklical za cesarja, nekaj ur za
tern pa okrasil svoje ime se z imperatorjem.
Zelo primerno bi bilo, da se preimenuje tudi osebje omenjenega
podjetja. Direktor bi bil Iahko ekscelenca, baron ali vsaj vitez, vsi
ostali pa lepo po lestvici za njim kot se spodobi.

Ra1.prodajamo zapuscino Turisticne zveze in Zavoda za turizcm Cerknica. Rajnika namrec
nista pustila potomcev. Sifra:
»Ni bilo ravno poceni«
Obvescamo obeane cerkniske obcine, da imamo na zalogi drsalke in smucke vseh vrst. ObisCite nas! Sifra: >>Vse ta male
in ta velike stacune v Ljubljani
in okoli njc«

Poceni prevajam delegatska gra·
diva, s katerimi vas zasipajo
razlicni forumi. Naslov: »Glotta«
Organiziramo poceni izlete! Sifra: »Bozjepotnik & comp.«

TV-ZORNISKA EKIPA
AE21JA: Bozo LEVEC
SCENARIJ: Janez PRAPROTNIK. Danilo MLI·
NAR. Cvetka LEVEC. Zdravko ZABUKO
VEC. Bozo LEVEC
GLAVNA KAMERMANA: Bozo KOS in Zdrav·
ko ZABUKOVEC
MONTA2A: Mirko LESKOVEC in Mi lan JEA
MAN
TON: Jofe KOVSCA
PRODUKCIJA: 2elezniska tiskarna
GLAVNE VLOGE: ol'ji In siri!i delavcl in
obcani

Prisdcmo. da je vsakn nakljucna podobnost z objcktivnimi d cjstvi hudo
vpraSljiva!
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Pred prodajo zahtevne naloge
Prizadevanja prodajne slulbe
so v letu 1976 v gla'Vtlem temeljiJa na programih iz letnega plana,
seveda pa so se prilagajala tdnim razmeram doma in na tujem.
.x
1'
Ravno Ietos smo b:'l'
1 1 prll;a ve 1kim nihanjem na tdi~cu, saj je
v prvem polletju prodaja pohistva zelo stagnirala in so zaloge
gatovih iulelkov ze ogrozale normalno proizvodnjo. V tern obdobju smo velrk del aktivnosti
prodajne sluZbe usmerili v organiziranje prodajnih akcij po vseh
podroejih ddave, na katerih po
na~ih ocenah ~e rusmo bill (ali
pa zelo malo) zastopani s svojim
programom pohi~tva. Istocasno
smo intenzivno ~irili krog na~
kupcev v tujini, da bi tako razbremenili .pritisk blaga na domaee trZisce in istocasno dosegli ze
prej postavljene ;planske obveze.
Na trlna nihanja smo seveda tudi racunali, vendar ne v taki
meri kot se je to zgodilo v drugem polletju.
Trlne razmere so se v drugem
polletju docela spremenile. Seveda so med drugim vzpodbude pri-

Nova Brestova kuhinja -

prilagajati trenutnemu stanju in
cenovrum razmer~ na trgu.
Sektor prodaje je po sedanji
organizaciji razmeroma precej
ob~iren in po dejavnosti raznolik. To ugotavljamo ze precej casa, vendar organizacijske spremembe prav zato niso preproste.
Vse dejavnosti, ki so tukaj zajete, imajo namrec dnevno zelo
vaine naloge ter morajo delati
brezhibno in brez zastojev.
P11ipravljamo pa obli,k ovanje
temeljne organizacije zdruzenega
dela »Distribucija«, v ikatere sestavu bi bili maloprodaja, skladi~ca, odprema in transport. Tako
bi iz prodajnega sektorja in .iz
Skupnih dejavnosti bile mocene
vse dejavnosti, ki imajo proizvodni znaeaj.
Tudi potem bo potrebno v prodajnem sektorju izpopolniti ~e·
nekatere dejavnosti. Tudi obnovitev sluZbe »marketing« bo potrebno cimprej organizacijsko
razcistiti, ne glede ali bo v sklopu prodajnega ali kateregakoli
drugega selctorja.

BREST

sle tudi v obliki liberalizacije potrosniskih kreditov in splo~ne
ozivitve gospodarstva. Potro~ni
ski krediti so pac za prodajo pohistva nujno potrebni, saj je gibanje prodaje odvisno od ustrezne kontinuitete in vi~ine takih
kreditov.
Dejstvo je, da je prodaj~ y juliju zacela strmo nar~cati m se
je poveeevala vse do novembra.
V tern casu je postopoma rasla
tudi proizvodnja skladno s .tehnoloskimi moinostmi. Tako tudi ze·
lo naglo zniZevanje zalog gotovih izdelkov ni bistveno ogrozilo
sprotnosti dobav blaga na~im
kupcem. Se vee, prav zaradi izredno solidnih dobavnih rokov
smo ·si pridobili se mnogo novih
perspektivnih kupcev.
Tudi za izvoz smo prevzeli dokaj veJ.itke obveznosti, vendar smo
jib v glavnem tudi vse izpolnili.
v zacet*u leta je zacela proizvajati tudi nova tovarna ivernih
plosc. Kakor vse ostale proizvode primame proizvodnje s mo tudi iverne plo~ce pravocasno plasirali na trZ~Ce, odjemalce pa
smo si zagotovill z dolgorocnimi
pogodbami. Rezultati prodaje so
sicer dobri v i2lkazani viSini realizacije, vendar ·pa ne zadovoljuje koncni financni ucinek. Hkonomienost namrec .iz leta v leto
pada, ceprav osi v proizvodnih temeljnih org~nie;acijah mo6no prizadevajo za obvladovanje sodobne tehnologije in s tern poveeevanje produktivnosti deJa.
:Ze neikaj ·l et •se na trgu ·s reeujemo z neena'kimi pogoji, ·s aj cene
repromateri~lov,
energije
lin
uslug nenehno rastejo, za pohistvo pa imamo istocasno zamrznjene cene.
Glede na programe (saj proizvajamo v veliki meri sestavljivo
pohiStvo) se ne moremo hitro

Tudi v letu 1977 bo prodajna
sluzba nadaljevala svoje poslovne akcije z edinim ciljem, da bi
zagotovila ·prodajo vseh ·p roizvodov finalne, pa tudi primarne
proizvodnje.
Najvec prizadevanj in konkretnih akcij bo v decembru in januarju, ko bomo z dogovori in
sporazumi s trgovskirni organizacijami nacelno zagotovili ilrontinuiteto prodaje za celoletno obdobje na domacem trZi~eu.
Vzporedno ob t~k~nih a!kcijah
bomo nadaljevali tudi z raz~iri
tvijo prodajnih mest v drlavi, po
momosti tudi z modernizacijo in
povecanjem iastnih prodajaln.
V izvozu za leto 1977 .predvidevamo obdriati vse vainej~e ]rupee nasega pohistva v zahodnih,

pa tudi v vzhodnih dezelah. Precej pogodb smo v glavnem ze
sklenili, tako da imamo jedro
prodaje r.z:a izvoz nekako zagotovljen. Veliko moinosti za izvoz je
tudi v deiele tretjega sveta, predvsem v arabske dezele, zato bomo se intenzivneje obdelovali
prav ta trlisca.
Naloge, ki so pred prodajno
slmbo v letu 1977, niso lahke,
saj predvidevamo po planu bruto prometa s-koraj 900 milljonov
dinarjev. Zato bomo lie resneje
in bolj organizirano nastopali
pred na~imi kupci doma in v tujini.
F. Turk

Novosti na finanCnem podroCiu
Na podrocju financnega poslovanja in planiranja sredstev je
prislo v letu 1976 do velikih sprememb. Zakon o zavarovanju placil med uporabniki dr~benih
sredstev je bil sprejet ~e v letu
1975, vendar je sele s 1. aprilom
1976 stopil v veljavo v celoti.
Ta zalkon pomeni za financno
podroeje poslovanja korenite
spemembe. Z njim se namrec
uevljavljajo sistemske re~itve za
odpravljanje nelikvidnosti in nepokrite potro~nj e kot poglavitnih
vzrokov inflacije pri nas. Stalno
prisotna nelikvidnost je bila pogojena v bistvu v nepokriti potrosnji zaradi neustvarjenegadohodka. Z drugirni besedami povedano, tro~ili smo vee kot 'So nam
dopu~cale m aterialne moznosti.
Dejstvo je bilo, da do letos
prakticno nismo imeli usklajenih
dolZnisko-upniSkih razmerij. Znano je, da se je v sistem fa.'kturirane realizacije razvila na siroko
potrosnja, ki je temeljila na dohodku, katerega naj bi sele realizirali in ki bi bil ustvarjen v naslednjem obracunskem obdobju
ali sele ob koncu leta. Usklajevanje dolgov in terjatev koncem
leta je bilo marsikdaj zaradi obilice dela v casovnem zaostanku

Povezovanje z Jelko
Za delavce Bresta prav gotovo ni novost, da potekajo ustrezne priprave na povezovanje
Jelke iz Begunj z Brestom. Za
pripravo us~ega programa o
zdruZI.tvi je hila ze imenovana
skupna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki obeh delovnih
organizacij.
Komisija se je ie nekajkrat
sestala, da bi pripravila dokumentacljo kot osnovo za odloeanje o zdruZI.tvi na referendumu.
Lahko reeem, da so nekatera
bistvena razlicna stalUca, kl so
bila znaalna za zaeetne razgovore, sedaj razcUcena. Komisija
je po sedanji oceni nekoliko prevee usmerjala svoje delo na tehnicno-tebnololika vpralianja. Zato
je bilo porabljenega tudi precej easa. s tern, ko je komisija
nekoliko popravila prvotno zastavljeno delo, pa bo tudi delo
pri pripravi integracijskega elaborata hitreje steklo. Ob pripravi integracijskega elaborata smo
se osredoto~ili na nekaj bistvenih podrocij, kl so vecjega pomena pri odlocanju kolektivov
o zdru.Zitvi. V delo pri pripravi
gradiva za posamezna podrocja
pa so vklju~eni tudi strokovni
kadri, ustrezno vpralianjem, ki
jib je potrebno obdelati.
Integracijski elaborat, ki naj
bi bil pripravljen v zaeetku leta
1977, bo posredovan najprej ~ir
semu skllcu predstavni.kov dru.Zbeno-politicnih organizacij obeh
podjetij. Tako bo mogoce mo·
rebitne pomanjkljivosti uskladiti, lie preden bodo celotno gradivo dobill v roke ~lani obeh

Poleg celovitejliih ocen letolinjega gospodarjenja bi radi tudi
nadrobneje prikazali posamezna podrocja naliega poslovanja- s
kaklinimi tezavami so se srecevali p osamezni sektorji in kakline
naloge jib Cakajo v prihodnje.
Zaradi omejenega prostora prikazujemo tokrat le dve podroeji
poslovanja: prodaj.no in ekonomsko-finaneno. Ostala bomo poskuliali prikazati prihodnjic.

delovnih skupnosti. S tem bo
tudi v koncni fazi, se pravi, na
referendumu manj spornih vprasanj.
Vsekakor je pomembno, da bo
delo pri pripravi integracijskega
elaborata po novem letu kar se
da intenzivno. Vsako nepotreb~
no zavlaeevanje s pripravami in
koncno z referendumom ne bi
bilo verjetno v korist nobeni delovni organizaciji. Oteievalo pa
bi vsekakor uresnieevanje zastavljenih razvojnih ciljev, ki sta
si jib obe delovni organizaciji
zastavili v svojih srednjerocnih
programih.
D. Mazij

OBISK POLJAKOV
Sredi. decembra nas je obiskala poljska viadna delegaoija, katere clani so bill tehnicni strokovnjaki iz lesne industrije. Na
obislru po vecjih podjetjih lesne
industrije v Jugoslaviji so se
zarumali predvsem za mozuost
tehnicnega in tehnolo~ko-organi
zacijskega sodelovanja z n~imi
proizvajalci pohistva. Na Brestu
so si poleg Salona pohiStva ogledaJ..i ~e Tovarno pohi~tva Cerknica in Tovamo pohi~tva Martinjak.
V. Harmel

in zato je bilo treba odpisovati
dohodek. Poleg teh odpisov dohodka je bilo treba dodati se
.popravke doh odka na racun terJatev, ki so sicer usklaj ene, vendar starejse nad 45 dni od izstavitve fakture. Vsi ti nerazciSceni
dolZni~ko-Uipniski odnosi so ustvarjali del tako imenovane fiktivnega dohodka.
Na podrocju placilnega prometa sta dosezena izredna disciplina
in red. Od aprila dalje se ni mogoce vee zadolZevati prek svojih
zmomosti; kupi~ torej lahko samo toliko, kolikor imas ra2lpolozljivih sredstev. V placilnem promet:u je bila poleg ze znanih gotovins.kih placil in ceka na novo
uvedena menica z jamstvom oziroma gaarntom. Menica z avalom
v placilnem prometu pomeni n jeno vsestrans·k o uporabnost. SluZi
Iahko kot dokument za placilo,
kot instrument zavarovanja placil a:li kot instrument ·k ompenziranja obveznosti in terjatev v
obli:ki prena~anja oziroma indosamenta.
Brest je bil v obdobju od januarja do maja letos na podroeju
financnih sredstev v izredno tezavnem polozaju. Znano je, da je
vedno v prvem polletju prodaja
nizja od drugega polletja zaradi
sezonskega vpliva. Prehodno obdobje uveljavljanja novega placilnega sistema je povzrocilo zacasen zastoj v placilnem prometu. Da smo lahko kljubovali vsem
tern vplivom, smo za vsak mesec
morali izdelati natancen plan
sredstev, to je, vseh virov in potrosnje. V potro~nji so se morali vsi porabniki strogo ravnati
po planu. Odstopanja, ki so nastajala med mesecem, kar zadeva vire in potrosnjo •s redstev,
smo morali usklajevati, skratka,
potrebna je bila izredna disciplina. V re~evanju financnih tezav
je s polnim razumevanjem sodelovala tudi na~a poslovna banka.
Poglavitne naloge na~e sluzbe
v prihodnjem letu so v obvladovanju denarnih in blagovnih t okov, tako da ne bo prihajalo do
zastojev v proizvodnji in prodaji.
Nas cilj je vsekakor, da bo preskrba proizvodnje z reprodukcijskirni materiali in surovinami
potekala nemoteno. Prav tako si
bomo morali na podrocju prodaje prizadevati za povecevanje
prodaje in posameznih prodajnih
akcij po ze ustaljenih prodajnih
poteh, pa tudi s pomocjo dodatnih ion onovih obliik fi.nanCnih aranimajev s trgovskimi hisami in
prek lastnih prodajaln pohistva.
V prihajajocem poslovnem letu stoji pred nami obveznost investicijske usposobitve za uresnicitev programskih nalog po dinamiki srednjerocnega programa razvoja Bresta do leta 1980.
Najpomembnej~a investicija bo
gradnja tovarne mineralnih plosc
v stari tovarni ivernih plosc.
Pomembna naloga v prihodnjem letu je tudi v nadaljevanju
organizacijske izgradnje evidenc
in postopkov na materialnem in
financnem podrocju poslovanja.

0 NASEM
LETOSNJEM
GOSPODARJENJU IN
SAMOUPRAVLJANJU
(Nadaljevanje s 4. strani)
So opazni premiki, vendar je ~e
vedno cutiti nezainteresiranost
clanov oziroma delegatov v samoupravnih organih, komisijah,
premalo je odgovornosti, pobud.
Bilo je zelo malo zborov delavcev, le-ti pa naj bi bill kraj~i,
vsebinsko kvalitetnejsi, kar prinasa vsestransko korist.
V novem letu si zelim, da bi
kolektiv res popolnoma zaZivel
in dosegel uspehe, ki si jib vsi
zelimo in priCakujemo. In v vsem
obilo srece v novem letu!
TONE ZIDAR, PREDSEDNIK
DELAVSKEGA SVETA
SKUPNIH DEJAVNOSTI
Glede na gospodarske tezave,
ki so nas pestile zlasti v prvem
polletju letosnjega leta, menim,
da je bi.lo gospodarjenje na5e
delovne orgamzacije dokaj uspe~
no. Poslovanja Skupnih dejavnosti ne morem natancno oceniti.

Menim pa, da bi bi.li ~ahko tudi
delavci te enote bolj delavni in
bolj usp~ni.
Samoupravne odnose bo treba
v prihodonjem letu se bolj poglobiti. 2elim s.i zlasti vecjega
sodelovanja delavcev pri resevanju vseh ·p omembnejsih vpr~anj
gospodarjenja. Dosti je tezav in
vprasanj, ki jih lahko uspesno
premostimo le z boljsim obve~canjem in z vecjo zavestjo odgovornosti do gospodarjenja s
sredstvi, ki nam jib je druZba
zaupala v upravljanje. Se vedno
se dogaja, da mnogo razpravljamo 0 nasih pravicah, manj
pa o obveznostih v zvezi z delorn. Tako se na primer pri sprejemanju razlicnih samoupravnih
sporazumov in drugih .pomembnej~ih odloeitev, ki celoVlteje urejajo nase poslovanje, ~e vedno
vse prevec zadriujemo ob zadevah, 1ci zadevajo na~e osebne koristi, vainej~e stvari, ki lahko
mocno vplivajo na poslovanj e, pa
puscamo ob strani.
Nalog, ki nam jih nalaga zakon o zdruZenem delu, ne bo
mogoce talco hitro w:esniciti. Na~a najvecja naloga v zvezi s tern
je nedvomno usposobiti vse clane kolektiva, da bodo tvorno sodelovali v vseh oblikah samoupravnega sistema ter v druZbenopoliticnih organizacijah.
Kolektivu zelim uspesno poslovno leto 1977, sebi pa zdravje
in srece v druZini. zelim tudi,
da bi samoupravne in medsebojne odnose rae;vili na kar najvisjo
raven.
Razgovore so pripravili: J. Tier·
sic, J. Klanear, B. Levee, F. Mulec,
V. Ogrinc, M. Sepec in V. 2nidarsic
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boljso organizacijo zaceli bolje
gospodariti in upam, da bomo
plan za prihodnje leto realno postavili in seveda tudi izpolnili.
Novoletne zelje?
Kolekti vu zelim uspesno poslovno leto 1977, sebi in druiini
pa zdravja!

Novoletna kramljanja
V posebnem predsilvestrskem vzdusju je lepa prilomost, da sprosceno pokramljamo o pomembnejsih zadevah iz leta, ki se poslavlja
in tudi ze nekoliko razmislimo na prihodnjega. Zato smo jo tudi
izkoristili, da se z nasimi delavci nekoliko pogovorimo 0 tem, kako
ocenjujejo Ietosnje gospodarjenje, o pomembnejsih dogodkih letosnjega leta in 0 zeljah za prihodnje leto.
OLGA SRPAN TOVARNA
POHISTVA CERKNICA
Veseli me, da je naposled stekla prodaja. Sem clan poslovnega
sveta in vern, kaksne tezave so
bile, ko so se zaloge vidno kopicile.
Prav je tudi, da so narasli osebni dohodki, ceprav so se vedno
prenizki. Najpomembnejsi dogodek letosnjega leta v nasi terneljni organizaciji je po mojern mnenju to, da smo uvedli nadomes t ilo za minulo delo.
Kaksne so moje novoletne zelje? :Zelim si zdravja, zelim, da bi
se v oddelku, kjer delam, dobro

STANE VESEL- TOVARNA
POHISTVA STARI TRG

mi, upostevati njihove predloge
in pripombe ter dosledno i;z;polnjevati sklepe organov upravljanja.
Letos smo dosegli zavidljiv
uspeh. Obratovati je zacela Iverka, ki je rezultat nasega skupnega vlaganja.
Ob novem letu zelim, da bi si
vsi Brestovi delavci se bolj prizadevali za n jegovo prihodnost.

Za mene in sodelavce je bil
najpomembnejsi dogodek leta
vselitev v nove delovne prostore
mehanicne delavnice. Namesto v
»ternacni izbi« delamo v urejeni
delavnici, kjer so delovni pogoji
dobri in s tern tudi storilnost
vecja. z dobavo nekaterih strojev in pripomockov sta se tudi

jejo. Veliko jih pa je, ki se
ne razumejo, za kaj gre.
Za novo leto zelim vsem
cem v kolektivu in vsem
nom vse najboljse in da
mir na svetu!

vedno
delavobcabi bil

STANE ZIGMUND - PRED·
SEDNIK MLADINE V TOVARNI
LESNIH IZDELKOV STARI TRG
Letos so bili sprejeti zelo pomembni dokumenti kot na pri
mer za:kon o zdruienem delu, pa
Osebno pa si zelim zdravja v druZini, kar je tudi pogoj za izpolnitev ostalih zelja.

razumeli in da bi v letu 1977 se
povecali uspesnost p ri delu.
JOZE MEKINDA- TOVARNA
POHisTVA CERKNICA

Glede na sindikalni predlog, da
kupimo pocitniSki dom, vidim,
da je sindikat vendarle zacel z
delom, toda zal predlog 0 nakupu
pocitniskega doma ni bil izglasovan. Mislim, da bi taki pobudi
sindikata morali mi delavci dati
podporo.
zelim, da bi v novem letu nase
delovne napore se povecali in si
tako ustvarili dohodek, ki bi ·pogojeval vecje osebne dohodkenas
vseh in nam omogocil novih, rnodernejsih delovnih naprav, saj
verno, da so nekatere tehnicno
ze zastarele.
Vsem Brestovim delavcem, se
posebej pa delavcem v -k lejarni
zelim srecno novo leto 1977.

S tern pa se ni receno, da ob prizadevanju in vecji odgovornosti
vseh zaposlenih ne bi bil rezultat
lahko se boljsi. se naprej bi morali intenzivno raziskovati tdisce in pripravljati program za
prihodnja obdobja.
Skrajni cas je, ·da smo zaceli
dobivati dodatek za minulo delo.
V TP Martinjaku sem zaposlen
ze dvajset let in mislim, da sem
prispeval dovolj velik delez k
razvoju nase delovne skupnosti.
V osebnih dohodkih so prevel~ke
razlike in bi rnorali tudi na tern
podrocju kaj storiti. Delavceve
place so v primeri z danasnjo
draginjo premajhne.
Moje zelje? Zdravje v druiini,
podjetju pa zelim uspesno poslovanje ter iskrene in tovariSke
odnose med sodelavci.

LUDVIK RIS TOVARNA
IVERNIH PLOsC CERKNICA

tudi veliko samoupravnih sporazumov smo potrd.ili na zborih
delavcev. Novo je to, da delavec
cuti, kako soodloca o vseh vaznih zadevah; rnogoce pa se se
premalo zavedamo odgovornosti.
Kot predsednik mladinskega ak·
tiva pri nas sem s svojo mladino
tudi kar zadovoljen, saj smo le·
tos izpolnili vse naloge, ki smo
si jih zastavili z nacrtom.
Za novo leto pa zelim se vee
uspehov v dobrem gospodarjenju
in seveda srecno vsem clanom
kolektiva Bresta in ostalim obcanom.

Kljub temu, da je tovarna nova, so tudi pomanjkljivosti.
Prva pornanj'kljivost je menza.
Menze ni. Za ta namen in za
majhno kuhinjo nam sluii prostor s tusi, ki je bil prvotno namenjen garderobi. Zato ni garderobe. Garderobne ornarice so raztresene po vsej tovarni, po vseh
rnogoeih prostorih, tako da nam
delovne obleke in obleke, v ka-

Letosnje gospodarjenje je bilo
na BRESTU kot celoti uspesno,
za naso temeljno organizacijo pa
manj uspesno, saj smo leto~nje
leto za:kljucili slabSe kot smo
planirali. Da so bili rezultati v
podjetju sla:bsi, so krive pred-

vsem cene materia,lov, ki so noro
narascale, neustrezen program
kuhinj, ustavljena prodaja kuhinjskih elementov in podobno.
V dmgi polovici leta smo z no·.rim -k uhinj skim prograrnom in

in da bodo Brestovi proizvodi
priSli cirnprej do potrosnika.
zelim tudi, da bi se kolektiv se
bolj zavedal svoje vloge pri
upravljanju s tako velikim druZbenim prernozenjem ter dosegal
ugodnejse financne rezultate.
Za svojo druiino pa si zelim
zdravja in razumevanja.
PETER KOVsCA - SKUPNE
DEJAVNOSTI
Najpomembnejsi dogodek leto~njega leta je bila za Brestovce
prav gotovo otvoritev nove tovarne ivernih plosc, saj je pomenila zakljucek se enega obdobja
velikih vlaganj v razsiritev in posodobitev proizvodnje.

JANA VOLJC - TOVARNA PO·
HisTVA STAR! TRG

SILVA zNIDARsiC- DELAVKA V STOLARNI TOVARNE
LESNIH IZDELKOV STARI TRG

Letosnje leto je bilo precej
usp esnejse v nasem gospodarjeje videti ze pri tern, da
DANICA IVANCIC- DELAV- nju, ·k ar vee
toliko zalog gotovih
KA V POVRsiNSKI OBDELAVI nimamo
izdehlcov kot smo jih imeli lani,
TOVARNE POHisTVA MARTI- ko
pohistvo ni slo tako v prodaNJAK
jo. Tudi izgube nimamo, kako bo
Nase podjetje se uspesno raz- pa ob .koncu leta, pa se ne yern.
vija, produktivnost narasca, s
Ta delegatski sistem in sprejetern pa tudi osebni standard de- manje samoupravnih aktov v •kolavcev. Doseci bi bilo treba se · lektivu sta kar v redu in delavci
vecjo povezanost med zaposleni- vsaj vedo, za kaj se opredelju-

Sprico velikih zalog in slabe
prodaje v zacetlku letosnjega leta
nisem pricakovala, da bomo ob
koncu leta racunarji ugotavljali
zadovoljive rezultate.
Moje zacetne slabe ocene paso
se znatno izboljsale z izvajanjem
zakona o zagotavljanju placil.
Nas rezultat se odraza v nenehnem zmanjsevanju zalog in v
vecji likvidnosti v financnem
poslovanju. Koncni rezultat tega
pa je tudi ugotavljanje vecjega
dohodka, saj se le-ta druibeno
priznava s placano realizacijo prodajo.
Med najpomembnejse dogodke
letosnjega leta bi omenila se
sprejetje zakona o zdruzenem
delu ter nasega sporazuma 0 pri·
dobivanju in delitvi dohodkov
ter o razporeditvi Cistega -dohodka. V tern sporazumu se mi zdi
zelo prav, da je tudi Brest zacel
z oblikovanjem osebnih dohodkov na osnovi minulega dela. Sedanja merila za oblikovanje
osebnih dohodkov iz minulega
dela pa se mi ne zdijo na mestu,
ker so oblikovana po delovnem
stazu, ne glede na to, kdaj so
delavci prisli v naso delovno or·
ganizacijo. Brestovci so se nam
rec morali ze pred leti odpove
dati osebnim dohodkom na ra
cun izgradnje in modernizacije
proizvodnih .kapacitet.
:Zelim, da bi se Brest se naprej
razvijal taoko, da bo vsak dan
manj fizicnega napornega dela

moje znanje in sposobnosti razsirila. Seveda popolnoma nisem
zadovoljen, saj bi s se boljso
opremljenostjo delavnice v izrednih primerih okvare strojev lahko sami rnarsikaj po'pravili.

MIRO KORDis - DELAVEC
V STROJNEM ODDELKU TOVARNE POHisTVA MARTINJAK
Mislim, da smo letos dokaj dobro poslovali, pa naj bo v proizvodnji ali na podrocju prodaje.

Zame je najpomembnejsi dogodek v letosnjem letu, da so se
nasa skladisca izpraznila do taksne mere, da ne predstavljajo vee
kljucnih tezav. Zadovoljen sem s
tern tudi zato, ker tako zakljucujemo :Ieto z ustvarjenim dohodkom, kar je dobro za nas kolektiv, pa tudi za SirSO druzbeno
skupnost.

MIVEC-KOVAC IRENA SKUPNE DEJAVNOSTI

terih prihajamo na delo, VISIJO
v prahu, v katerem se moramo
tudi preoblac1ti, ne vselej ravno
na toplem.
Brusilnica je tudi bolj podobna ponesrecenemu prostoru, ki
mu ne bi znal dati pravega imena. v vecini tovarn je to prijeten
prostor, karnor se pridejo delavci
ob razlicnih vremenskih neugodnostih pogret in posusit. Pri nas
pa si tu delavci z tiveracov in
skladiSca lahko samo ohladijo
svoja vroOa. cela.
Na vee rnestih se nabirajo
smeti, lubje in drugi odpadki in
prav cudno je, da pri tako visoki
tehnologiji ni nikakrsne tehnologije, ki bi poskrbela za njihovo
odstranj evanje.
Sicer pa nimam pripomb. Prodaja nam gre zdaj ze skoraj prevee dobro, tako da nam plosce
skoraj pulijo iz stiskalnice.
- Kaj pa v novem letu?
- J a . .. hm, ce ... , nameravam
iti v zakonski jarem. Ta veliki dogodek naj bi bil ze kar v prvi
polovici leta in sicer takoj po
pustu. Pravijo, da je tedaj menda
manjsa gneca.

Moja najvecja zelja je zdravje
v druiini in mir v svetu. Kolektivu zelim uspesno poslovanje in
konjunkturo v prodaji pohistva.
zelim si tudi, da bi koncno le
nasli denar za izgradnjo objektov druzbenega standarda.
Razgovore so pripravili: J. Hersic, J. Klancar, B. Levee, F. Mulec,
V. Ogrinc, M. sepec in V. Znidar·
sic
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Oelo komunistov in nove naloge

bi tako laie dosledno uresnicili
nakazane poti v delitvi dela, racionalnega poslovanja in smotrne porabe surovin.

Tezisce letosnje dejavnosti Zveze komunlstov na Brestu je bilo
7at rtano ze na zacetku leta v
februarju na konferenci komunistov Bresta, ko smo si zastavili
program dela. Dejavnost je obse·
gala naslednje:
- spremljanje stabilizacijske·
ga programa na Brestu in do·
sledno uresnicevanje zastavljenih

- Krepiti moramo samoupravne odnose, odnose v temeljnlh in
v delovni organizaciji ter interesnih skupnostih na podlagi vnaprej doloeenih ciljev.

ciljCV.

- Spreemljanje uresnicevanja
letnega plana in srednjerocnega
programa razvoja od leta 1976 do
1980.
- Aktivno sodelovanje v javni
razpravi o osnutku zakona o
zdruzenem delu. V obcini je bil
sprejet skupni dogovor o potelru
javne razprave. Temeljno izhodi~ce pri tolmacenju zakona sta
bill vsebina tretje seje CK ZKJ
in 6. seje CK ZKS. Za idejno pripiavo tolmacenja osnutka je bil
Imenovan aktiv 70 clanov. Poleg
tolmacenja pa smo zastavili tudi
p10gram kriticne ocene in spremljanja samoupravnlh odnosov.
Tako zastavljena akcija je dala
sadove, saj smo na podlagi ugotovitve stanja vplivali na spreminjanje odnosov v delitvi do·
hodka in osebnih dohodkov, dali
pobude za organiziranje novih
temeljnih organizacij in samo·
upravne povezanosti v visje organizacije zdruzenega dela. Razprava je pokazala tudi pomanjkljivosti pri uresnicevanju delegat·
skega sistema.
- Integracijska gjbanja kot
osnova za zdruzevanje dela in
sredstev je bila stalna naloga
clanov Zveze komunistov. Zdruzevanje v SOZD S!ovenijales, tesnejsse povezovanje gozdarstva in
Jesne industrije v krasko-notranjski regiji in zdruzevanje lesne
mdustrije v obcini je bilo vsestransko analizirano in ocenjeno.
Tezisce dela ie bilo v uresnicevanju odlocilm! vloge delavcev, povezanih v dobodkovno soodvisnih celotah.

- Poudarek je bil na organi·
zacijski krepitvi osnovnih orga·
nizacij in konference Zveze ko·
munistov Bresta. Na podlagi tako
zastavljene naloge je bila u stanovljena nova osnovna organiza·
cija v Tovarni ivernih plosc, re·
organizirani so bill organi kon·
ference in sprejeti novi clani v
Zvezo komunistov.
- Idejno-politicno izobraieva·
nje elanov je bilo uresnieeno 7.
razlicnimi izobrazevalnimi obli·
kami in to predvsem pri mladih
in na novo sprejctih clanih.
PRIHODNJE NALOGE
Naloge, kinas cakajo v nasled·
njem letu, zahtevajo veliko ak-

PoglavHno tezisce letosnje de·
javnosti slndikata na Brestu jc
bila javna razprava o osnutku
zakona o zdn1zenem delu. Pri
organizaciji javne razprave smo
imeli pred seboj vee ciljev. Omogocili naj bi, da bi se z osnutkom
zakona o zdruzenem delu, sezna·
nili vsi delavci, spodbudili kar
naj,b olj mnozicno in organizirano razpravo o osnut-ku in organizirano zbirali pripombe ter
preedloge za spremembe in do·
polnitve.
Pri teh raz;pravah pa bi morali hkrati opra viti tudi kriticno
oceno samoupravnih odnosov v
nasih ·t emeljnih organizacij al1.
Ocenjujemo, da je bila raz;prava
v skJadu z zastavljenimi cilji in
da so osnovne organ:iozacije v temelj-nih organizacijah uspele dojeti bistvo obravnavane tematike.
Razen ·te a:kcije - ta je potekala skoraj vse le to - so osnov·
ne organizacije obravnavale in
sodelovale pri sprejemanju sa-

leZave s Stipendijami
Precej studentov, dijakov in ucencev, ki so se letos vpisali na
_poklicne in srednje sole oziroma na visje ali visoke ~ole, je vloZilo
prosnjo za ~tipendijo pri Zdruzenih sredstvih za ~tipendiranje obcine
Cerknica. Novih prosenj je kar 260. Vsi prosilci prieakujejo gmotno
pomoc v obliki stipendije iz zdrllZenih sredstev.

Ker je sredstev premalo, kandidatov pa izredno veliko in ker
ni mogoce dvigniti prispevne
stopnje za zbiranje stipendij, je
bila komisija podpisnic samo·
upravnega sporazuma 0 stipendiranju na ravni !republike prisiljena sprejeti vrsto ukrepov. Naj
nastejem samo nekaj najbolj

znacrlnih.

l. Tasti ucenci, studentje ali dijaki, pri katerih je dohodek na

druiinskega clana visji kot 2000
din mesecno, ·De bodo vee prejemali stipendij iz zdruzenih sredstev.
2. Vsi tisti prosilci a li dosedanji stipendisti, ki se solajo za
suficitarne poklice (na solah, kjer
po koncanem solanju -tezko dobi·
jo zaposlitev - jih je ze prevec)
bodo prejemali sti-pendijo le te-

- V letu 1977 moramo izdelati
oceno celovite kadrovske problematike.

in uresmcevanje odloeilne vloge
delavcev v svobodni menjavi
dela.
- Pospesevati je treba ze zacrt ane integracijske navezave, da

- Nadaljevati moramo z uveljavljanjem delitve dohodka in
osebnib dohodkov po rezultatih
deJa in v sistemih nagrajevanja
odpraviti dosedanje slabosti, ki
se med drugim kaiejo tudi v prepocasnem uveljavljanju sistema
vrednotenja zahtevnosti dela.
C. Komac

Sindikat dobiva vse pomembnejSo vlogo

Namenili smo se, da za novoletno ~tevilko pripravimo tudi
ocene o delu druZbenopoliticnih organizacij v na~i delovni skupnosti v preteklem letu in nanizamo pomembnejse naloge, ki jih
cakajo v prihodnje. Za te ocene smo zaprosili sekretarja sveta
komunistov Bresta in predsednika konference sindikata Bresta
(glede na to, da mladinska organizacija se ni organizirana po tern
nacelu, se nima skupncga prcdsednika na ravni celotnega Bresta,
pa podobna ocena ni bila mogoca).

Sredstev za stipendije pa je
!al premalo. V Sloveniji manjka
priblizno tretjino vseh potrebnih
sredstev za stipendije iz zdruzenih sredstev - upo~tevaje vse
dosedanje in nove prosilce ter
visini zivljenjskih stroskov in stipendij.

tivnost vseh komunlstov. Prav
tako je pomembna idejno-poli·
ticna usposobljenost, ki jo mora·
mo doseci z razlienimi oblikami
izobraievanja in samoizobraie·
vanja. Nadrobno je program dela
tezko pripraviti, vendar naj na·
stejem nekaj nalog, ki jih bomo
vsekakor morali uresniciti v pri·
hodnjem letu:
- Dosledno uveljavljanje doloeil zakona o z.druienem delu in
krepitev odlocilne vloge delavca
v zdruienem delu. Razvijati in
poglabljati moramo samoupravne
odnose, jih povezovati z gospodarj enjem, produktivnostjo in
krepiti osebno odgovornost.
- Uresnicevanje dohodkovne
soodvisnosti v zdruienem delu

daj, ce je pri njih dohodek na
druzinskega clana manjsi kot
1000 dina n a mesec.
3. Mladina, ·ki stanuje v kraju
solanja ali pa se v solo vozi, bo
imela ve1iko vecje odbitke kot
do sedaj.
4. Vsi tisti stipend:isti, ki so ze
doslej prejemali kadrovske s tipendije o21iroma jih bodo v prihodnje, so upraviceni do razlik,
vendar glede na :llivljenjske stro~ke iz prve tocke.
Glede na gornje in se nekatere -druge ukrepe je pricakovati,
da bo sredstev dovolj in da bodo
mladi iz najbolj revnih druZin
prejemaH sHpendijo.

v nasi obcini je ze opravljen
.:eloten preracun stipendij glede
na gornje ukrepe. Ta.koj po novern letu bodo prosilci za stipendije dobili v podpis pogodbe.
Racunamo, da bodo stipendije
od zacetka letosnjega solskega
leta lahko prejeli ze v januarju,
ce bo republiska solidarnost normalno de!ovala.
J. Otonlear

moupravnih sporazumov, med
katerimi je .bil najpomembn~jsi
samoupravru sporazum o pndobivaniu in deli-tvi dohodka ter

razporejanju eistega dohodka.
Po svojjh skupinah so obravnavale med drugjm tudi letni plan,
srednjerocni program, samo-

0

upravni s·porazum o urejanju
stanovan jskih zadev, predlog
plana proracuna obeine Cerknica, predlog programa samoupravnih interesnih skupnosti in
drugo.
Poglavitne naloge v prihodnjem letu bodo predvsem v naporih za u ye]javitev celovitega
in istocasnega planiranja razvoja
v temeljnih organizacijah zdruzenega dela in na vseh drugih
samoupravnih ter drliZbenopoliticnih ravneh. Prizadevali si bomo za povecanje produktivnosti
dela - z dograjevanjem samoupravnega sporazumevanja, z
boljso organizacijo dela, ustreznejsimi kadrovskimi resitvami,
resnejsim spodbujanjem ustvarjalnosti, z izobrazevanjem, z
usposabljanjem delavcev za delo
in samoupravljanje.
Tezisce dela bo tudi v sposto·
vanju sprejetih druibenih dogo·
vorov, samoupravnih sporazumov in drugih splosruh aktov in
v prizadevanjih za uveljavljanje
celotnega sistema samoupravnega sporazumevanja na temelju
zakona o zdruienem delu.

Odlocni bomo morali biti v
ukrepih, :ki bodo v smislu zakona
o zdruZenem delu zagotovili, da
bodo delavci v nasih temeljnih
organizacijah zdruzenega dela
obvesceni redno, pravocasno, resnicno, popolnoma ter vseb<i.nsko
in oblikovno na dostopen nacin 0
vsem, kar je predvsem pomembnega za samoupravno odlocanje.
Osnovne organizacije sindikata
bodo ob teb nalogah morale
ustvarjalno sodelovati tudi pri
pripravljanju in sprejemanju novih samoupravnih splosnih aktov, sporazumov, statutov, pravilnikov, poslovnikov. Potrehno
bo teziti k temu, da bo celotna
samoupravna zakonodaja ob sodelovanju delavcev pravocasno in
kakovostno usklajena z zakonom
o zdruZenem delu i:n ostalimi sistemskimi zakoni. Vsaka osnovna organizacija sindikata naj •bi
v prihodnjem letu posvetila vee
pozornosti tudi samoupravni delavski kontroli ter usmerjala
njeno delo. Prav tako bo potreb·
no poiskati vee moznosti, da bi
zaiivelo delo kluba samoupravljalcev.
K. Bahun

Petintrideset let naSe ljudske armade
Stevilni neposredni proizvajalci, ne morejo v Zivo podoZivljati
rojstnega dne na5e ljudske armade - rojene v Rudu in se
prej. Ljudskost na~ armade je
nujna posledica njene organiziranosti, njenega koncepta, njene
druibene potrebe in vloge. Zato
ne govorimo zaman: armada in
ljudstvo smo eno in ce je po·
trebno, smo vsi armada.
Za letosnje sevcano praznovanje dneva na~ ljudske armade,
smo se v nasi obcini letos temeljito pripravili. Mimo proslavljanj tega pomembnega dne po
krajevnih skupnostih je bila 18.
decembra osrednja proslava v
Novi vasi na Blokah, po njej pa
tovarisko srecanje v Domu JLA
Velike Bloke. Nadvse slovesno
je zvenela beseda tovarisa Hre·
na, ki je ob tej priloznosti v
slavnostnem govoru orisal celovitost nasih oborozenih sil, celovitost, ki izhaja iz zdrW:enega
dela in se z njim vsakodnevno
plemeniti. Recitatorji, mlad~ci iz
osnovne sole Nova vas in pripadniki garnizona Velike Bloke so
nam v recitalu predstavili razvojno pot nase armade. Spored pa
so dopolnili ~ pevci in godbeniki. Javno so hila razglasena tudi
napredovanja in podeljena priznanja posameznikom in delovni
organizaciji Kovinoplastika Loz
za prizadevanje na podrocju
splosnega ljudskega odpora.
Mladinska organizacija je svoj
prispevek dnevu oborozenih sil
dala s kviz-tekmovanjem po vseh
osnovnih organizacijah.
Obiska partizanske baze je bila
letos deleina krajevna skupnost
Nova vas. Pripadniki JLA in rezervni vojaski staresine so skupaj z nekdanjimi borci in mladino obiskali posamezne zaselke v

tej krajevni skupnosti. Ob tern
obisku so ugotovili, da nasa partizanska baza se aktivno Zi.vi in
bo delovala, ce bo potrebno tako
kot je navajena iz minule vojne.
S sprejemom pionirjev pri oborozenih silah v Velikih Blokah
in obiskom pripadnikov JLA,
ZZB NOB, ZRVS, TO in ZSMS
na vseh solah v obcini nismo pozabili na nase pionirje, izmed

katerih bodo prav gotovo nekateri v kratkem tudi pripadnild
JLA kot aktivni staresine.
Razgovori so bill sprosceni,
obiskovalci pa so ugotovili, da je
tudi v teh vrstah vse vee zavest·
nih pripadnikov oborozenih sil,
kar je nedvomno tudi lepo darilo
armadi za njen praznik.
I. Urbas

IZPOLNJENA OBLJUBA
ze skoraj pozabili smo na poletne koncerte Ze!Ske prireditve,
pa nas je prijetno presenetilo obvestilo, da nas Polde Bibic vabi
na svojo predstavo »Debele zgodbe« v cerknisko kinodvorano.
Okolje sicer ni bilo tisto pravo, tisto, ki ga Bibicevo »Zepno gledalisee« terja, vendar nam prostorska stiska rri dovolila izpeljati
zadnje od »Ze!Skih prireditev« kje drugje.
Doziveto, v vsej preprostosti in r esn ici smo spremljali ustvarjalnost
tega umetnika, ki nam je, kar smo tudi prieakovali, razgrnil vso
svojo tvorno moe :in umetnisko posredovanje zive dramske besede.
Tako je temeljna kulturna skupnost izpolnlla svoj dolg, s katerim
se je hila zavezala, nuditi na5emu delovnemu eloveku tudi delcek
vrhunske kultur e. Ko bomo v kratkem razpravljali o programu t e
skupnosti, bo prav, ce bomo taksno usmeritev podprli tu di za v
pribodnje in hili tako zavedajoc se pomembnosti svobodne menjave
dela, delezni mimo domaee se tudi delcek vrhunske kulture.
I. Urbas
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NaSa kultura
Na nekem drugem mestu v tej stevilki pisemo o izjemnem umetniSkem dozivetju - o gostovanju znanega slovenskega umetnika
Poldeta Bibica. .Zal j e bilo tudi tokrat t ako kot navadno ob kvalitetnih kulturnih prireditvah: le tri vrste gledalcev, za katerimi je
zevala crna praznina.
Nehote se zastavlja vprasanje: kaj za vraga si zelijo in pricakujejo
od kulture obcani nasega malega mesta?

Filmi v januarju
1. 1. ob 16. in 19.30- nemski glasbeni film MOJ PRIJATELJ RENT-

IE.

.

1. ob 16. in 19.30 - a meriski pustolovslci film ZLATO.
1. ob 16. in 19.30 - angleska grozljivka OKUSI DRAKULINO KRI.
1. ob 19.30 - francoska krimina:lka NENAVADNE TATVINE.
1. ob 19.30 in 9. 1. ob 16. uri - japonski fantasticni film GODZILA
PROTI MEGALONU.
9. 1. ob 19.30 - ameriska drama ENKRAT NI NOBENKRAT.
10. 1. ob 19.30 - ameriSki pustolovski film ziVI IN PUSTI UMRETI.
13. 1. ob 19.30 - francoska drama PRIPOVEDUJ MI 0 LJUBEZNI.
1S. 1. ob 19.30 in 16. 1. ob 16. uri - ameriski pustolovski film NEUSTRMNI WALDO PEPER.
16. 1. ob 19.30 - ameris·k i vohunski film KITAJSKA cETRT.
17. 1. ob 19.30- ameriska drama LJUBIMCI GOSPE FANY.
20. 1. ob 19.30 - mehiska komedija INSPEKTOR JE PADEL Z NEBA.
22. 1. ob 19.30 in 22. 1. ob 16. ur.i- ameriska komedija ZALJUBLJENI
BOLNICAR. .
23. 1. ob 19.30 - ameriSki vojni film POROCNIK NATASA.
24. 1. ob 19.30- poljska drama POVEST GREHA.
27. 1. ob 19.30- t urski pusto1ovski film LJUBEZNI LEPE D.ZEME.
29. 1. ob 19.30 in 30. 1. ob 16. uri - jugoslovanski vojru film DEKLISKI MOST.
30. 1. ob 19.30 - ameriSka kriminalka FRANCOSKA ZVEZA ST. 2.
31. 1. ob 19.30- ameriska kriminalka DVA DETEKTIVA- FERBIE
IN BEAN.
2.
3.
6.
8.

G
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I ZID NAGRADNEGA ZREBANJA
K.ljub manjsi napaki v prejsnji
nagradni kriZanki (zanjo se
vljudno opravicuj~~o!) je d'? ~?
ka prispelo 87 res1tev. KomiSIJa
je izhebala nasle dnje nagrajence:
Po 20 din prejmejo: BARBARA
MODEC, Pescenk n . h . Cerknica.
JOZE BRANISELJ, Tovarna pohistva Cerknica - nanos, ANICA
PUC, Cesta 4. maja 49, Cerknica,
IGOR GORNIK, Pod Srnjakorn
16, Rakek in KRISTINA KOVAC.,
Grahovo 68.
SO din dobi MARJAN KUSH::,
Cesta 4. maja 70, Cerknica,
100 din JO:ZA MISI C., Videm
2 a, Cerknica in
1SO din JOZE URBAS, Dolenja
vas n. h ., p . Cerknica
Nagrajencem cestitamo! Na·
grade lahko dvignejo v blagajni
Skupnih dejavnosti, ostalim pa
jih bomo poslali 'PO posti.
NAGRADNI RAZPIS
Tudi za novoletne praznike
smo vam opripravili nagradno krizanko. Ker je Iahka, prica'kujemo
rekordno stevilo resitev. In na·
grade?
1. nagrada 200 din,
2. nagrada 150 din,
3. nagrada 100 din,
4. nagrada SO din in
Resitve s pripisom »nagradna
kriZanka<< posljite uredniSkemu
odboru najkasneje do vkljucno
24. januarja 1977. Pri resevanju
vam zelimo dosti razvedrila, pri
zrebanju pa cim vee srece!

Letosnji Gromov memorial
Kegljaski klub BREST je 4. in 5. decembra gostil najboljse slovenske kegljace. Ti so tekmovali na kegljiScu v Cerknici v parih za
pokal Kegljaske zveze Slovenije, ki ga podeljuje najboljsim na tekmo·
vanju za Gromov memorial. Za letosnje tekmovanje se je prijavilo
42 parov iz klubov prve Iige in nekaterih conskih lig.
Lanskemu zmagovalcu, ljubljanskemu Gradisu ni uspelo ubraniti
prvega mesta. Prehitel ga je tokrat boljsi par maribor skega Kon·
struktorja. Rezultati:
1.
2.
3.
4.
5.

Konstruktor 1785 (Mlakar 911, Bajerl 874)
Gradis 1771 (Zdesar 890, Cesen 881)
Kranjska gora 1768 (Pecar 888, Lovse 880)
Gorica 1765 (Mlakar 881, Makarovic 884)
Saturnus 1758 (Gostincar 838, Hudolin 920) itd.

teprav je veckrat kazalo, da je rekord kegljiSca v nevarnosti, je
z 941 podrtimi keglji z lanskega tekmovanja za Gromov memorial
ostal rekorder kegljiSca se vedno Zupancic (Slovenijaceste). Slabse
kot lani so se tokrat odrezali tudi domaci kegljaCi, saj je bil najbolje
uvrsceni domaci par s 1676 podrtimi keglji (Preseren 869, Urbas 807)
sele na 28. mestu.
R. Janezic
SPOSJ'OVANI SODELAVC!
Brestov obzornik, glasilo delovne skupnosti
Brest Cerknl ca n. sol. o. Glavni in odgo·
vorni urednik Bozo LEVEC. Ureja uredniski
odbor: Marija GRBEC, Vojko HARMEL, Jo·
zlca ILERSJC, Joze KLANCAR, Bozo LEVEC,
Janez MELE, Branko MISIC, Franc MULEC,
Viktor OGRINC, Miha SEPEC in Vinko ::!NI·
DARSIC. Foto: Joze SKRLJ. Tiska ::!elezniska
tiskarna v Ljubliani. Naklada 2600 izvodov.
Gl asilo sodi med proizvode iz 7. toeke prvega odstavka 36. elena zakona 0 obdavcevanju proizvodov in storltev v prometu, za katere se ne placuje temeljni davek od prometa proizvodov (mnenje sekretarlata za
informiranje lzvrsnega sveta SR Slovenlje
st.421-1/ 72 z dna 24. oktobra 1974).

Za naso praznicno stevilko se
je nabralo toliko gradiva, da vseh
vasih prispevkov nismo mogli objaviti, za kar se vam vljudno
opravicujemo.

