brestov

LETO X
STEVILKA 101

•

29. FEBRUAR 1976

lasilo delovne sku

KljuCna vpraSanja .na reSetu
GOZDAR'STVO IN LESNA INDUSTRIJA ISCETA SKUPNA POTA
z delom pri proucitvi momosti za povezavo gozdarst~a !n lesne
industrije Notranjske nismo odlabli. Prav zato so se. ze izl~mala
nekatera kljucna vpra5anja, ki jib bo treba strokovno m fkuZben'?"
politicno osvetliti, da bi prihodnje delo steklo na trdni podlag:t.
Nibce· si ne zeli velikopotezne - nerealne, pa tudi ne formalisticno
- namisljene integracije.
Ceprav sedanje resitve niso veliko dlje od osnovne ideje, ali pa
ravno zaradi tega je prav, da se nekoliko podrobneje seznanimo
z namenom, s priCakovano vsebino in z ovirami, ki jib srecujemo
ob prizadevanjib za povezavo gozdarstva in lesne industrije.
KDO SO POBUDNIKI
POVEZAVE?
Prav je, da jib ~redstavimo z
nekaterimi podatki:
- GG Postojna: 170 milijonov
dinarjev celotnega dohodka, 700
zaposlenih;
~ BREST Cerknica, 633 mili·
jonov dinarjev celotnega dohod·
ka, 1995 zaposlenih;
-JAVOR Pivka, 450 milijonov
dinarjev celotnega dohodka, 1600
zaposlenih;
- LESONIT llirska Bistrica,
438 milljonov celotnega dohodka,
1250 zaposlenih;
- JELKA Begunje, 59 milijonov celotnega dohodka, 187 zaposlenih;
- OLES Postojna, 18 milijo·
nov dinarjev celotnega dohodka,
96 zaposlenih.
SKUPNI celotni dohodek omenjenih delovnih organizacij zna·
sa eno milijardo in 768 milijonov
dinarjev. Pri tern pa imajo posamezne izmed njih razlieno proizvodnjo po strukturi. Ne da bi
se spuscali v analizo posamezne
izmed njib, si oglejmo globalne
podatke:

- gozdarstvo predstavlja 170
milijonov dinarjev oziroma 10%
dejavnosti;
- primama lesna predelava
975 milijonov dinarjev oziroma
55 % dejavnosti;
- finalna lesna predelava 623
milijonov dinarjev oziroma 35 %
dejavnosti vseh predstavljenih
delovnih organizacij;
- od skupno 5800 delavcev jib
je zaposlenih v gozdarstvu 700,
v primarni lesni predelavi 3500.
KAKO SMO PRitELI Z DELOM?
Vemo, da ima gospodarstvo
svoje zakonitosti, katerim se morajo podrediti nekatere zgolj lokalisticne ali drugace motivira·
ne temje. Vemo pa tudi, da smo
bill v preteklosti priea nekaterim
poskusom bolj ali manj posrece·
nih integracij v naSi ozji in sidi
domovini. Tako smo se lahko
marsieesa naucili na svojih, pa
tudi na·napakah drugih.
Da bi hila povezava vsestran·
sko, predvsem pa tudi strokov·
no podprta, so oblikovane tri
komisije: planska, ekonomska in
splosno-pravna. V njib sodelu-

jejo predstavniki vseh delovnih
organizacij. Kot smo poroCali Ze
v prejsnji stevilki, je poskrbljeno
tudi za usklajevanje dela vseh
treh komisij.
Komisije so bile oblikovane
januarja letos in so takoj prieele
z delom.
NAMEN POVEZAVE
Odgovor na vprasanje, zakaj
se povezujemo, zahteva fuso obrazloZitev. Poenostavljeno pa bf
ga Iahko opredelili takole: povezuje nas skupna skrb za pri·
hodnji razvoj (gozdne) surovinske osnove, skrb za kar najboljso
izrabo razpoloZijivih surovin,
skrb za skupno izobra:levanje
delavcev in potrebe po organizirani izmenjavi strokovnih doseZkov.
Pri tern se seveda zavedamo,
da Iahko uspe Ie taksna pove·
zava, ki bo z usklajevanjem pro·
gramov in s skupnim . planiranjem zagotavljala razvoj vseh
zainteresiranih delovnih organizacij. Povezava pa mora seveda
zasledovati kar najvecjo finaliza·
cijo pri predelavi surovin, dvig
stopnje orgw;liziranosti dela; dvig
produktivnosti in podobno, kar
vpliva na utrjevanje socialne
vamosti vseh zaposlenih.
Druga skupina razlogov pa se
suce okrog praviine razdelitve
dohodka gozdarstva in Iesne in·
dustrije. Le-to naj bi dosegll s
tem, da bi na zacetku vsakolet·
nega obdobja doloeili faktor ce(Nadaljevanje na 2. strani)

Names to voscila
Po treh desetletjih pratnovanja Dneva i.ena v naJi novi drui.bi
se kai.e zamisliti ne le nad naeinom praznovanja 8. marca, ampak
predvsem nad vsem tistim, zaradi cesar ta dan sploh praznujemo.
Zamisliti se torej kai.e nad enakopravnostjo i.enske v naJi druibi, o doseieni stopnji te enakopravnosti, o tem, koliko se sklada
ustavna pravica z resnienim stanjem pri nas.
Nihce danes ne more ovreci zgodovinske resnice, da so si naJe
i.enske popolno ustavno enakopravnost z moskim delom drui.be
priborile v narodnoosvobodilnem boju same. Spomnimo se ob
tem jubileju ilegalk, obvescevalk, samozavestnih in iznajdljivih
kurirk pa bolnicark, zdravnic, partizanskih uciteljic! Nobena statistika se ni in nikoli ne bo sestela vseh parov volnenih nogavic,
salov in jopic, ki so jih spletle dekleta, matere in stare mame za
fante v gozdovih; nikoli ne bo noben in$titut se5tel hlebcev kruha,
napecenega po naJih kmetijah, ne skied i.gancev in loncev mleka,
ki so ga ob vsaki uri postavljale pred laene in izcrpane borce.
Tega zgodovinskega uvoda ni treba zato, da bi sele utemeljevali
pravico zensk do njihovih enakih pravic v naJi drui.bi. Potreben
je zato, ker smo v teh treh des tletjih preveckrat pozabljali na ta
neprecenljivi prispevek i.ena v nasi splosni vstaji, ker s takSnim
odnosom nismo dosledno nadaljevali in ker smo dostikrat tako
imenovano iensko vpraJanje obravnavali na zelo primitiven in
cenen, lahko recemo, tudi izkoriscevalski nacin.
Res je namrec, da i.enskam v tem obdobju nismo nikoli od·
rekali dri.avljanskih pravic, tudi ne pravice do dela (celo do nocnega) in do enakega osebnega dohodka. Pustili smo jih tudi
studirati - sploh smo jim velikodusno priznali vse pravice, dovolili polno enakopravnost - z veliko zamudo in zelo krcevito pa
ustvarjamo skupaj z njimi osnovne pogoje za to, da bi to zapisano in razglaJeno enakopravnost lahko tudi uresnicevale.
V nekaterih industrijah: tekstilni, oblacilni, i.ivilski (tudi v lesni
in celo kovinski) ter v dejavnostih kot so trgovina, gostinstvo,
banke in taka naprej, danes delajo v Sloveniji skoraj samo i.enskele vodilni so se ostali moski. Zelo podobno je v zdravstvu; vzgoja
in izobrai.evanje v osnovnem solstvu sta skoraj izkljucna i.enska
domena i.e celih trideset let, le malo drugace je v srednjih solah.
Ali niso to najodgovornejsa druzbena bremena sedanjega casa?
Ali ni tudi mati stevilne kmecke drui.ine-gospodinja, kmetica in
vzgojiteljica v eni osebi vredna najvisjega drui.benega priznanja.
In vendar je to delo, za katerega tei.ko kar naravnost recemo,
da je enakopravno nagrajevano.
Rad bi poznal delavko, ki bo po osmih urah dela brez skrbi sedla,
si podloi.ila noge s prucko, da si jih v miru spocije, posrebala kava
ter prelistala casnike, revije in delegatske informacije. Tu - ob
tej nezmoi.no._~ti -:- se zq.cenja ~~nska neenakoP_ravn'?st: ~enska
skrbi za druzmo, za moza, za htso, za stanovan,e, nJeno tzobrai.evanje se resnicno vse prepogosto kon.Ca v zadnjem letnik u so!e,
ki jo je napravila, zato se potem ne more vee enakopravno vklJU·
cevati ne v politicno i.ivljenje ne v krajevno ne v obcinsko ne v
delavsko in ne v interesno samoupravo; zato so tudi v pretezno
i.enskih kolektivih vodje politicnih, samoupravnih in P_Oslovnih
teles- moski. Zato so tudi odlocitve moske: vse od kra1a gospodarsko investicijske; stevilne dejavnosti, ki so pretezno zenska
domena, pa ostajajo zad.aj in se re5ujejo navsezadnje z zamlfdo
ins samoprispevki. ce bi zenske res enakopravrzo zasedale vodtlne
:fJOloi.aje v druibi, je gotovo, da bi bil naJ razvoj enakomernejsi
m skladnejsi kot je.
cigav interes na primer je celodnevna sola - ce ne i.enski?
Koliko pa je ocetov, ki po dana.Snji poldnevni soli bdijo nad SO·
larjem, da bo in kako bo napravil domaco nalogo? To je seveda
i.enska stvar!
Celodnevna sola bi i.eno razbremenila te vsakodnevne skrbi pa poglejte, s kakSno tei.avo se rojeva na Slovenskem in v obcini
tudi!
ce bi i.enske razpolagale samo s tistim delom dohodka, ki ga
same us tvarjajo (in ta ni majhen), bi takSne sole stale i.e povsod.
Koristi od tega pa ne bi imele le i.enske, ampak vsa drui.ba.
Taka se i.enska enakopravnost zlomi najveckrat prav pri odlocanju, tam, kjer se zlomi enakopraynost slehern~ga pr~emalo
osvescenega, premalo obvescenega tn premalo tzobrazenega
delavca.
Zato ni i.ensko vprasanje prav nic i.ensko - to je veliko drui.beno vpraJanje in pomembna druibena naloga.
Prav je torej, da nehamo imeti 8. marec za dan, ko natres~mo
i.enskam roi.ic o. njihovi nepogre5ljivosti_ na delovnem mestu tl} o
naJi neizmerni ljubezni do njih; prav Je, da nehamo v splosno
veselje trgovcev prazniti na ta dan njihova skladisca, poZna starih
bonbonier., kozarcev, prtickov in druge »i.enske« navlake - ustvarimo jim raje pogoje, da bo_dt;J same qfllf:!cale o ~e'l'l'!, kam s. sredstvi, ki jih vsak dan ustvarJaJO s SVO]tmt delavntmt rokamt. ..
In cestitajmo jim - ne zato, ker so i.enske; zato, ker v resntct
.
podpirajo tri vogle naJe drui.be!
J. Praprotntk
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VeCja ldejna in akcijska enotnost
PRED SEJO OBCINSKE KONFERENCE ZVEZE .KOMUNISl'OV
KOMITE OBCINSKE KONFERECE JE SKLENIL SKLICATI
SEJO OBCINSKE KONFERENCE ZVEZE KOMUNISTOV. NA SEJI
BODO NA OSNOVI SKLEPOV PETE SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA ZVEZE KOMUNISTOV SLOVENIJE OCENILI URESNICEVANJE DRU.ZBENE VLOGE IN KREPITEV ZVEZE KOMUNISTOV V OBCINI
Priprave na to sejo trajajo ze
Temeljno nacelo in nacin deod oktobra lani, ko so osnovne lovanja v Zvezi komunistov je
organizacije Zveze komunistov demokraticni centralizem. Zveza
zecele obravnavati analizo in oce- komunistov se pri razresevanju
no delovanja Zveze komunistov druibenih vprasanj ne sme pov nasi obcini v obdobju po sed- staviti iznad delovnih Ijudi in jib
mem kongresu ZKS. Poleg tega sama resevati, temvec deluje taje obcinski komite Zveze komu- ko, da mobilizira, organizira in
nistov vsem osnovnim organiza· vzpodbudi delovne ljudi za rese·
cijam posredoval teze za sejo ob- vanje vprasanj, ki so v interesu
delovnega cloveka.
<!inske konference.
V nasi obCini ugotavljamo, da
Nedvomno so bill v obdobju
po 7. kogresu ZKS dosezeni no· mnogi komunisti v svojem delomembni rezultati pri ustavni pre- vanju ne poznajo idejne in akcijobrazbi, gospodarski stabilizaciji, ske enotnosti, zlasti ne akcijske.
samoupravnem ·. sporazumevanju V nacelih vsi soglaliajo, pri uresin druZbenem
dogovarjanju, nicevanju teh nacel pa se razha·
jajo. Ce hocemo ljudi spodbuzdruzevanju sredstev obcanov za
solstvo in druge potrebe, pa tudi diti in mobilizirati, moramo kona ostalih podrocjib druZbenega munisti delovati v vseh delih naZivljenja. Vsi ti uspehi in pribod- sega samoupravnega socialisticnji napredelt so odvisni od ucin- nega sistema. Organizirati in uskovitega druibeno politicnega de- posobiti se moramo na siroki
fronti socialisticnih sil.
lovanja.
. 5. seja CK ZKS je bila usmer·
. Posebno pomembno je delovajeria tako, da je nakazala smeri nje komunistov v Socialisticni
pribodnjega razvoja. Samo, ce zvezi, ki je povezovalec vseh druZbodo komunisti ide}no in akcij- benopoliticnih organizacij. Seve·
sko enotni, bodo uCinkoviti in dno se srecujemo z napacnimi pojbodo sposobni znotraj nasega sa- movanji vloge Socialisticne zveze
moupravnega socialisticnega si· kot ene izmed druZbenopoliticnih
sterna razresevati vse tefave in · organizacij, v kateri posamezniki
protislovja v pribodnji sociali- vidijo le ozji organ, ne pa pove.sticni preobrazbi nase druibe. zanih druibenopoliticnih organiTaksna Zveza komunistov mora zacij, ki naj v okviru Socialistic·
biti prisotna na vseh podrocjih ne zveze uskladijo svoje delova·
nje in pritegnejo najsirsi krog
druibenega Zivljenja.

ljudi. V okviru te organizacije je
potrebno poskrbeti za delovanje
organizacij in drustev. Nekatera
drustva slabo delujejo, ali jih pa
sploh ni in so premalo povezana
s Socialisticno zvezo in drugimi
dejavniki. Druibenopoliticne or·
ganizacije so premalo povezane
s clanstvom, vse prevec je se forumskega dela. Doseci moramo
vecjo ucinkovitost politicnega dela.
V organiziranosti in delovanju
komunistov je 5. seja CK ZKS
poudarlla pomen osnovne orga·
nizacije Zveze komunistov kot
temeljne organizacijske oblike.
V obCini je 33 osnovnih organizacij. V vseh temeljnih organizacijah, delovnih in krajevnih skupnostih so osnovne organizacije
ali pa vsaj aktivi, nepokrita sta
le zdravstvo in bancniStvo. s stevilom clanov osnovnih organizacij glede na stevllo prebivalstva
oziroma zaposlenih ne moremo
biti zadovoljni. Sorazmerno malo
komunistov je v glavnih delavskih srediscih - v Brestu in Kovinoplastiki. Tudi sestava clan·
stva je nezadovoljiva, saj je se
vedno premalo neposrednih proizvajalcev. Skrb za obnavljanje
clanstva mora biti stalna naloga
vseh osnovnih organizacij; vendar ne samo vodstva organizacije, temvec slehernega clana,
vkljucno z vodilnimi delavci, saj
so ti odgovorni ne samo za gospodarske rezultate, ampak tudi
za politieno stanje v delovni organizaciji, torej tudi za delovanje
osnovne organizacije Zveze komunistov, sindikalne in mladin-

Za strojem, druZina . . . tak je delovni dan
ske organizacije. Pri obnavljanju
clanstva moramo bolj skrbeti za
kakovost clanov, clanov, ki bodo
druibenopoliticno aktivni.
Osnovna organizacija mora biti sposobna ocenjevati druibenopolitiene razmere v svojem oko·
lju. Iz takih ocen si postavlja
program svojega delovanja. Da
bi dosegli taksno usposobljenost,
se moramo nacrtno izpopolnjevati. Vse osnovne organizacije morajo svoje Clane spodbujati pri
samoizobraievanju, organizirati
studijske sestanke, temeljito prO·
uciti gradivo, skiepe in resolucije kongresov ter sej organov ZKJ
in ZKS. Premalo je idejnega boja, kritike in samokritike. Osnovne organizacije tudi vse premalo
ocenjujejo delovanje svojib cianov.
Sveti komunistov v krajevnih
skupnostih morajo skrbeti za
usklajeno delo komunistov v krajevni skupnosti. Doslej se niso
ustrezno opravili svoje naloge, z
izjemo v krajevni skupnosti Rakek.
Obcinska konferenca Zveze komunistov se mora v prihodnje
pogosteje sestajati. Doseci moraroo vecjo povezanost med obcinsko konferenco in osnovnimi organizacijami ter veeji vpliv OS·
novnih organizacij na odlocitve
obcinske konference. Z vkljucitvijo osnovnih organizacij v razprave pred sejo, kakor smo to
storili pred to sejo, bomo taksno stanje popravili. V vecji meri
kot doslej homo morali prilagajati oblike delovanja komuni-

stov; poleg stalnih aktivov oblikovati ob posameznih primerih
tudi obcasne. Delovanje aktlvov
komunistov neposrednih proizvajalcev v novem sestavu moramo
izboljsati.
Druibeno politicno izobraievanje v obcini ne ustreza potrebam
samoupravnega sistema. Zato je
potrebno izgraditi celotni sistem
tega izobraievanja, opredeliti mesto in vlogo posameznih organov
in nosilcev na tem podrocju ter
zaceti z nacrtnim druibenopoliticnim izobraievanjem.
Osnovne organizacije Zveze
komunistov morajo videti in ocenjevati delovanje vsakega komunista. Pri ocenjevanju morajo
upostevati:
- splosno aktivnost in odnos
do sprejemanja funkcij in zadolzitev;
- odnos do sprejete politike
Zveze komunistov, do uresnicevanja stalisc in sklepov organov
Zveze komunistov;
- osebno obnasanje komuni·
sta.
Priprave na obcinsko konferenco so se zacele dovolj zgodaj, tako da se bo vkljucll v razpravo
lahko vsak komunist, vsaka os·
novna organizacija. Le tako bo
ocena uresnicevanja druibene
vloge in krepitev Zveze komunistov v obcini na seji obcinske
konference nalia in bodo tudi
sprejeti sklepi in stalisea odraz
na§e pripravljenosti, da bodo ta
postala tudi dejanja, akcije v nasem vsakdanjem delovanju.
J . Hren

Komunisti o plano
7. FEBRUARJA JE BILA KONFERENCA KOMUNISTOV BRESTA.
NA NJEJ SO KOMUNISTI RAZPRAVLJALI 0 GOSPODARSKEM
PLANU ZA LETO 1976 IN 0 STABILIZACIJSKEM PROGRAMU.

Iz montafnega oddelka v Tovarni pohiStva Cerknica

KljuCna vpraSanja na reSetu
(Nadaljevanje s 1. strani)
ne hlodovine ali drugih gozdnih
proizvodov v ceni zaganega lesa
oziroma plosc; oh letnem ohra·
cunu pa bi opravili popravek
skupnega dohodka po skupno ob·
likovanih merilih minulega in
vlozenega dela.
Tak~na naloga je seveda zahtev.na in prav gotovo ne zadeva
samo nasega obmocja. Zal v
Sloveniji o tem vpralianju nimamo bogatih izkusenj.
GLAVNA VPRASANJA
IN OVIRE
Poleg tega, da se vsl sodelujoci pri sporazumevanju zelo tezko otresamo dosedanje miselnosti, po drugi strani pa nas zdaj
pa zdaj prevzame ldeja »velikega zdruZevanja«, se pri izdelavi
osnutka ali bolje reeeno, osnovnih gradiv za sporazum, pojav·
ljajo nekatera posebna vprasanja

kot so: ali naj se v povezovanje
vkljuCijo celotne delovne organizacije lesne industrije ali le pri·
marne temeljne organizacije in
ce celotne, kako urediti dohodkovna razmerja; kako oblikO>vati dohodek med gozdarstvom
in proizvodnjo plosc, ker GG Postojna pokriva le del surovinskih
dobav; kakSna naj ho formalnopravna organizacijska oblika po·
vezovanja in kako naj se urejajo
razmerja do drugih sorodnih in·
tegracij.
POSTOPNO RESEVANJE
NALOG
Iz vprasanj, ki so jih komisije
in iz predloga, kako
naj hi jib resevali, je videtl,
da delajo dokaj zavzeto. Gotovo
je, da homo morali odgovor na
veclno t eh vpra~anj poiskati sa·
mi. To pa v bistvu pomeni opredelitev predmeta zdruievanja v
izlu~clle,

tako obliko, ki bo nudila podlago
za ohlikovanje sporazuma. Vsebina sama pa bo seveda morala
hiti taka, da bo prepricljivo vplivala na odlocitev delavcev v za·
interesiranib delovnib organiza·
cijah, v katerlh homo sporazum
sprejemali. Prepricljiva pa bo
vsebina takrat, kadar bo iz predlozenih sprememh videti koristi
oziroma izboljsanje v prlmerjavi s sedanjim stanjem. Kakrsnokoli drugacno re~itev je
tefko zagovarjati.
Komisije nestrpno pricakujejo
tudi novi zakon o zdruZenem delu, za katerega si obetajo, da
bo razresil precej vprasanj v
zvezi z oblikami zdruZevanja dela in sredstev, z vsehino posa·
mezne teh ohlik in z glavnimi
ekonomskiml razmerji v prime·
rib najrazlicnejslh povezav.
Z. Zahukovec

Na konferenci so komunisti
kriticno ocenili glavne naloge, ki
izvirajo iz plana in stabilizacijskih ukrepov.
V izcrpni razpravi so se izoblikovale naslednje ugotovitve in
stamca:
- Plan izvoza za let a 1976 je
povecan za 100 odst otkov, kar
je narekovala nujnost glede na
povecane kapacitete in na vecjo
kon,kurenco na domacem trgu.
- Povecati je treba napore za
odpiranje novih trlisc.
- V zveznem merilu se prip ravljajo novi predpisi v dolzniski.h in upniskih razmerjih, da
bi se izboljsala likvidnost gospodarstva.
- Izkoristiti je treba vse moznosti za vecjo konkurencnost v
cenah in v proizvodnih programih.
- Na podrocju nabave je treba storiti ukrepe za cirnboljso
oskrbo z materiali in zmanjsanje
zalog nekurantnih m aterialov.
- Resiti je treba vprasanje
pokrivanja razlik v cenah za izdelke, ki jim tuji trg ne prizna
lastne cene. Pokrivanje razlik v
cenah bi moralo biti urejeno z
ustreznim samoupravnim sporazumom med t emeljnimi organizacijami Brest a.
- Sedanji sistem n agrajevanja
ni v redu, ker ne spodbuja sle-

hemega clana delovne skupnosti
k vecji produktivnosti.
- V m ejah moznosti je potrebno resiti vprasanj e organiza·
cije in financiranja r ekreacije
zaposlenih.
- Sedanjih kapacitet pohiStva
naj ne bi povecevali, ampak je
nujno tr eba razvijati nove proizvode, ki bi temeljili na domacih surovinah in kl bi imeli zagotovljeno prodajo.
- V novi Tovarni ivernih plosc
j e treba cimprej izvoliti nove
organe upravljanja in oblikovati
novo osnovno organizacijo Zveze
komunistov.
- Na podlagi sklepa 5. seje
CK ZK Slovenij e se na Brestu
ustanovi konferenco komunistov
Bresta s komitejem kot izvr silnim organom, v katerem sta iz
vsake osnovne organizacije po
dva clana .
C. Komac

SPOSTOVANI BRALCI!
Cas za izdajo naliega glaslla
nas je prehitel, zato vam ne moremo posredovati podatkov iz
zakljuenega racuna za leto 1975
in izhodi§c srednjeroenega nacrta, ki bo kmalu v javni razpravi. Vee o tern v pribodnjJ
stevilki.
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Maloprodajne cene pohiStva
Januarja sta zvezna gospodarska zbomica in sekretariat za gozdarstvo in predelavo lesa sklicala sestanek, na katerem so bili clani
odbora za pohistvo in predstavniki vecjih jugoslovanskih proizvodnih
in trgovskih orgauizacij.
Na sestanku je bil po hitrem
postopku sprejet predlog samo·
upravnega sporazuma o spremembi »zatecenih« cen in ugo·
tavljanja rabata v prometu s
pob.iStvom. Zaradi nepripravljenosti predlagateljev sporazunia
prisotni nismo uspeli dobiti od·
govorov na zastavljena vpra5a·
nja. Nasprotno, sprejet je bil
dogovor, da se sporazum podpise
v roku meseca dni.
V cern je bistvo novega sporazuma? Zaradi neenotnih cen
pohistva na domacem trgu, ki
jih pogojujejo razlicne marie,
prevozni stroski, prelivanje super rabata in podobno, je veckrat prihajalo do razlicnih rna·
hinacij na trgu, pa tudi do moenih pritiskov trgovine na proizvodnjo. Ta sporazum naj bi vse
to odpravil in vnesel red v po·
slovanje.
Sporazum predvidcva poveca·
nje »zatecenih« cen pohistva v
poprecju do 26 odstotkov. Po·
stavlja se vprasanje, kaj je »za·
teeena« cena; ali je to .n eto pro·
dajna cena proizvajalca ali cena
v ceniku proizvajalca ali cena,
prijavljena na Zavodu za cene?

Drugo vprasanje je, kaj je to
do 26 odstotkov v poprecju?
Stalisce ekonomske politike za
leto 1976 je, naj se cene ne povecujejo. Pokritje stroskov prometa (trgovine) naj zagotavlja
razlika v ceni - rabat od maloprodajnih cen, in sicer:
- rabat v prometu na veliko
do 8 odstotkov;
- rabat v prometu na malo
18 odstotkov;
- kolicinski rabat 1 do 3 odstotka.
Pri tern se postavlja zopet nekaj vprasanj:
- Ali je predlagana stopnja rabatov pravilna ocena cene za
usluge trgovine? Dosedanje dajanje rabatov in ugotavljanje
marl je izhajalo od nabavne cene trgovine. Sedanji izracun ra·
batov od maloprodajne cene
(zmanjsano za prometni davek)
pa predstavlja naslednjo skalo
rabatov:
- rabat v prometu na vellko
do 10.08 odstotka;
- rabat v prometu na malo
do 22.68 odstotka;
- kolicinski rabat od 1.263.78 odstotka.

Nabava letos ne bo lahka
OSNOVNO IZHODiscE ZA LETOSNJE DELO NABAVNE SLUZBE JE, ZAGOTOVITI NEMOTENO DOBAVO OSNOVNIH SUROVIN IN REPROMATERIALOV ZA CELOTNO PODJETJE POD
NAJUGODNEJsiMI POGOJI.
Da bi dosegli zastavljene cilje v celotnern gospodarjenju in
bo morala nabavna slllZba te- predvsem na nabavnem podrocmeljito raziskati tdisce in pra- ju. Ta predpis zahteva zelo navoeasno sklepati kupoprodajne tancno nacrtovanje na vseh stoppogodbe. Zato morajo biti plani njah, predvsem p~ pri pl~.a
osnovnih surovin in repromate- nju nabav osnovnih surovm m
rialov cim bolj realni, da bo Ia- repromaterialov v letnih, mesechko nabavna sluiba oblikovala nih in celo dnevnih planih, ce
elemente, ki dolocajo komercial- bomo hoteli doseci neprekinjeno
ne specifikacije materiala, kako- nabavo in zagotoviti nemoten
vosti materiala, roke nabave, ko· proizvodni proces.
licino narocil in dobavitelje. GleV zvezi z izvajanjem zakona o
de na tako zastavljene naloge bo zavarovanju placil med uporabnabavna sluzba sistematicno pro- niki drllZbenih sredstev bo moucevala trziSce in vzdrzevala sti- rala proizvodnja sprejeti obvezke z dobavitelji. Cim tesnejsi nost, da za dogovorjeno obdobje
bodo ti stiki, tern laze bomo oce- (dan, 'teden, mesec) natancno planili trlisce in bodo nabavni posli nira potrebne kolicine osnovnih
laze tekli.
surovin in repromaterialov, prav
Poseben problem predstavlja tako pa tudi ostalih materialov,
letos uvoz nekaterih repromate- ki so nujno potrebni za nemoten
rialov, ki jib domaea industrija proizvodni proces. Na podlagi
ne proizvaja, ali pa jih proizvaja proizvodnih planov temeljnih orv premajhnih kolicinah. Pouda~ ganizacij bo morala nabavna
riti je treba, da bomo moral1 sluzba v sodelovanju s financno
letos bistveno povecati izvoz na- sluibo prevzeti odgovornost za
sih izdelkov, Ce bomo lah- pravocasne dobave. S tern v zvezi
ko uvozili dolocene kolicine r e- zelimo poudariti, da vsa nujna
promaterialov, ker je uvoz po- naroCila oziroma narocila na zelo kratek dobavni rok v prihodgojen z izvozom.
Uvedba zavarovanja placil med nje odpadejo.
Zakon o zavarovanju placil
uporabniki druZbenih sredstev, ki
nastopi 1. aprila letos, bo terjala med uporabniki druZbenih sredod nabavne sluibe dodatne na- stev doloca za krsilce zelo stroge
pore. Ceprav zakon govori Ie o kazni, zato bomo morali v nabavtehniki zavarovanja placil, kaie ni sluZ.bi natancno dolociti prina nujnost korenitill sprernernb stojnosti posameznikov. R. Bizaj

(Izracun narejen na osnovi
povecanja »zatecene<< cene v ce·
niku in poprecno povecane za
26 odstotkov).
Oziroma:
- rabat v prometu na veliko
do 9.32 odstotka;
- rabat v prometu na malo
do 20.98 odstotka;
- kolicinski rabat od 1.16 do
3.50 odstotka.
(lzracun narejen na osnovi povecanja »zate~ene« neto cene proizvajalca in poprecno povecane
za 26 odstotkov).
- Ali lahko razumemo, da pomeni besedica DO razpon v visini rabata? Ce je tako, po katerih kriterijih je cena trgovskih
uslug razlicna?
- Ali je predlagana lestvica
kolicinskega rabata dovolj stimuIativna za oba partnerja?
- Nikjer ni receno, kaj v pd
meru veriZnega tranzita. Verjetno smo za Cimmanj posrednikov med proizvajalcem in konc·
niru potrosnikom. Ce je tako,
potem moramo to v sporazumu
natancno opredeliti.
- Premalo natancno je pove.
dano, kdo lahko dobi rabat na
veliko. 2e se pojavljajo organi·
zacijske mahinacije, ki bi v celoti omogocale sestevanje obeh
rabatov.
Nove teiave nastajajo tudi v
proizvodnji, ker je ob toliko neresenih vprasanjib prakticno ne·
mogoce predvideti novo neto
ceno. Po nekaterib izra~unih in
ob predpostavki, da se maloprodajne cene ne dvigajo, proizvodnja izgubi del akumulacije. Ker
so v pripravi novi predlogi, ki
bodo resili omenjena vpra5anja
in se vrsto drugih (placilo stroskov transporta med grosistom
in kupcem, vpliv spremenjenih
rabatov na asortiman in podobno) homo o delu na tern podroeju
se porocali.
V. Harmel

Zanimivost s pariskega sejma pohistva konkurencni?

Cena propagande
Ekonomisti so sestavili obrazec, po k aterem bi lahko sorazmerno zelo preprosto izracunali
ceno propagande.
Obrazec je: cena (oglasa, predvajanja), pomnozena s stevilom

oglasov, predvajanj . Pri tern
predvidevamo, da smo dosegli
kar najvecje mozno stevilo stikov. (Stik je dosezen , ce gledalec
televizijskega programa gleda teIevizijsko oddajo, v kateri je propagandno sporocilo, ali ce bralec
revije prebere vas oglas in podobno).
Osnovna tezava je seveda na
dlani: kako izmeriti stevilo sti·
kov in tako dolociti ceno propagande. Mediji imajo seveda obNa razgovorih, ki smo jib imeli do~a in s predstavniki Slovenija- casne ankete, pa tudi mnenja polesa v Ljubljani, smo izdelali okvirni spisek sejmov, na katerih naj slusalcev, gledalcev in bralcev
relativno pogosto zbirajo. Zbrabi letos Brest sodeloval na domacem in tujem trgu.
ni podatki pa n aj bi bili kriterij
Na domacem trgu homo letos sodelovali na spomladanskem in za izbiro medija pri planiranju
jesenskem sejmu v Zagrebu ter na Salonu pohiStva v Beogradu. stroskov za ekonomsko propaSlabSi rezultati, ki smo jib dosegli na razliCnih manjsib sejemskih ganda.
Vendar ta sestavek meri druprireditvah, so vzrok, da letos na teh sejmih ne bomo sodelovali.
gam: mislim na ceno propaganLanski uspehi nasib prodajnih razstav v razlicnih krajib Jugo- de kot neke vrste davek dokaj
slavije nas obvezujejo za organizacijo cimvec takih akclj.
dvomljivemu upu v zmago, se
Posebno pozornost bomo letos posvetill tujim sejmom. Poleg pravi, v dosego cimvecjega stevila stikov. Ta cena ali davek pa
sejmov v Zahodni in Vzhodni Evropi bomo sodelovall tudi na je
krvav in velik. Lahko bi ga
sejmih v tretjem svetu. Ker vecino sejmov v tretjem svetu orga- imenovali kar tursk i zarac, pa
nizira Jugoslavijapublic iz Beograda je z njimi ze vzpostavljen stik, n am nihCe ne bi mogel ocitati
ki bo omogocil cim bolj kvalitetno izbiro oziroma odlocitev za pretiravanja. Za laije r azumevanje le nekaj stevilk:
sodelovanje na posameznem sejmu.
- 30 sekundni propagandni
Za sedaj menimo, da bi sodelovall na sejmih v Varsavi, Budim· film
pred televizijskim dnevnipesti in Leipzigu od vzhodnih dezel, v Trstu, Celovcu, na Dunaju in kom zaracunajo v Ljubljani 4800
v Kopenhagnu od zahodnih ter v Teheranu in v enem izmed emi- din;
- v Beogradu 6000 din za enratov v tretjem svetu.
Dokoncna odlocitev bo oblikovana sele po nadrobnejsi analizi kratno predvajanje;
- ena stran barvnega oglasa
teh sejmov, ki jo bosta opravila Slovenijales in Brest.
v Stopu je 22.000 din in v PrakV.Harmel
ticni zeni 27.000 din;
- letna najernnina za propagandni napis na enem vozilu
mestnega prometa v Zagrebu je
66.000 in v Ljubljani 27.000 din.
In tako dalj e in tako dalje ...
Cena pr opagande je torej slaPretekla seja odbora za masivno pohistvo je bila sklicana z na- na in ze na me.ii razumnosti.
rnenom, da bi se vsi proizvajalci takega pohistva za ZDA seznanili Planiral sem akcijo za kuhinjo
s preferenciali, ki veljajo od 1. 1. 1976 dalje za izvoz tovrstnega Nika, na sreco Ie na papirju, in
pohistva v ZDA. V teh preferencialih je namrec dolocba, ki omo- prise! do ugotovitve, da bi za
goca izvoz posameznih vrst pohistva do dolocene vsote ameriskih enomesecno propagandno akcijo
dolarjev, b rez placila carinskih dajatev pri uvozu. Vsekakor omogoca za vso Jugoslavijo potreboval
to izvoznikom bolj konkurencen nastop na trgu in tudi delno zvi- okrog 2.800.000 dinarjev.
sanje cen. Ker pa je to pogojeno s klavzulo, da kvote ne smejo
Propaganda postaja torej vse
biti prese:lene (v tern primeru se ugodnosti ukinejo), je bojazen, bolj dejavnost izbrancev, saj si
da jugoslovanski izvozniki ne bi pazili n a to. Nas odbor je zato jo lahko privoscijo le mocna
dal pobudo, da bi se najprej v SR Sloveniji, nato pa tudi prek podjetja, ki ne operirajo vee s
Zvezne gospodarske zbornice vsi jugoslovanski izvozniki dogovorili stotinami milijoni, temvec ze z
o izvozni politiki pohistva v ZDA za leto 1976 in tudi za prihodnje.
milijardami. Morda bi lahko celo
Odbor je bil seznanjen tudi z vprasanji saniranja delovnih govorili o nekaksni »socialni diorganizacij, ki so leto 1975 zaklj ucile z izgubo - to so TLG Rimske
ferenciaciji« na tern podrocju.
Toplice, Stilles Sevnica, DIP Klana in Lignosper Bosanski Novi. Mediji pravijo: »Nihce vas ne
Najvecji p roblem je TLG Rimske Toplice, za katero predlagajo sili v propagiranje, cene so tak·
zamenjavo dejavnosti, ukinitev lesne proizvodnje in prehod na pre- sne kot se nam zdijo, da so pravilne.« In ce se industrija ubada
delavo izolacijskega materiala.
Odbor je bil v kratkem seznanjen tudi z vprasanji, ki jib prinasa z zamrznjenimi cenami, to nikanovi Zakon o financnem poslovanju ter z akcijo za sest avo srednje- kor ne velja za medije, saj lahko
vsako leto preprosto povisajo
rocnega plana, ki mora biti do zakonitega roka usklajen tudi za
(Nadaljevanje na 4. strani)
SOZD.
J . Mele

LetoSnji sejmi ·in Brest

Za enotnejsi nastop

Nova tovarna - razvijamo tudi raziskovalno delo. Laboratorij v novi tovarni ivemih plosc

ali homo tudi mi dovolj
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Samoupravljanje 1n m1
OCENA GOSPODARJENJA IN SAMOUPRAVLJANJA V TOZD
TOVARNA LESNIH IZDELKOV STARI TRG
Glede na pripombe, da v Brestovem obzorniku premalo pisemo iz temeljnih organizacij, smo
se odlocili, da pretehtamo, kje
smo v razvoju samoupravljanja.
Na vsa ta vprasanja so odgovarjali delegati v razlicnih organih samoupravljanja, predsedsedniki druibeno politicnih organizacij in predsednik delavskega
sveta.
Darja Dujmenovic, tajnik te·
meljne organizacije:
»Ce naj ocenim uspesnost de·
legatskega sistema v nasi temeljni organizaciji pri vldjucevanju
v razlicne samoupravne skupnosti, moram reCi, da bo pri tern
potrebno se veliko storiti, zlasti
se, da bi zaziveli odnosi delavec - delegat .:v osnovni delovni celici.
Pomembno je tudi to, da delovne enote in temeljna organizacija delegirajo taksne !judi, ki
so pripravljeni delati pri poglabljanju in utrjevanju samoupravnega sistema. Dosti vee pa bi
morali tudi storiti, da bi te delegate usposobili za samostojno
in uspesno delo.
Zato bi bilo potrebno Cimprej
organizirati seminar za clane
vseh organov upravljanja, se posebej pa za clane odborov samo-

Pri prevzemanju nalog pa bi
si morali zlasti delegati prizadevati za to, da bi bila vsaka akcija
izpeljana do konca.«
Josipa Pojeta, vodjo proizvodnje obrata in clana gospodarskega sveta delovne organizacije
smo vprasali:
»Skupni delavski svet in gospodarski svet Bresta resujeta vafna
vprasanja z ekonomskega in tdnega, pa tudi s financnega podrocja. V planu, ki ga prav sedaj sprejemamo, je nakazanih
dosti neposrednih nalog, ki jih
bo treba letos izpolniti. Ali so
delavci dovolj seznanjeni s pianom in tudi dovolj zavzeti za
izpolnjevanje zastavljenih nalog?«
»Ze v vprasanju je receno, da
je v planu nakazanih dosti neposrednih nalog. Prav je, da so
naloge konkretne, ker jih je tako
lafe izpolniti. Nekatere naloge, ki
so dokaj optimisticno zastavljene, pa niso dovolj konkretne; so
samo nakazane in bo treba sele
iskati resitve za njihova izpeljavo. Naj jih nekaj na.Stejem: stimulacija, obvescanje, minulo delo, sistem spremljanja prizadevnosti delavca in podobno.
Preprican sem, da so delavci
dovolj seznanjeni s planom, ker

biti razclenjeni tudi drugi kazalci, na primer proizvodnja, prodaja in drugo.
Za izpolnjevanje zastavljenega
plana najbd nismo vsi dovolj
zavzeti. Posamezniki se se vedno
neodgovorno obnasajo in si bolj
prizadevajo za svoje osebne interese kot za skupne naloge. To
se kafe tudi v razdrobljenosti
proizvodnega programa, nepravocasni dobavi repromateriala,
kar onemogoca redno delo v proizvodnji. Potrebno pa bo zlasti
okrepiti delovno disciplino.«
Anton Pisek je spregovoril o
nasem gospodarjenju.
»Leto 1975 je za nami. Z lanskimi gospodarskimi rezultati ne
moremo biti povsem zadovoljni.
Cilji, ki smo si jih zastavili, niso
bili vsi dosezeni. Res, da smo
priceli s proizvodnjo v novi zagalnici in da smo dobili nove
stroje v stolarno, vendar to se ni
vplivalo na vecjo proizvodnjo.
Ker smo prenesli nekatere
stroje iz stare v novo zagalnico,
smo izgubili priblizno enomesecno proizvodnjo zaganega lesa,
kar je seveda objektivni izpad.
Tudi v finalni proizvodnji nismo v celoti izkoristili kapacitet.
Predvsem smo imeli tezave z
majhnimi serijami in najrazlicnejsimi proizvodi, kar se kafe v
koncnem rezultatu. Mnogo je bilo
tezav pri lansiranju proizvodov,
ker so se izjalovili nekateri do-

Spregovorili so za nase glasilo ...
upravne delavske kontrole. Ti seminarji bi morali biti organizirani v okviru podjetja ali pa v
povezavi z drugimi delovnimi organizacijami. Klub samoupravljavcev je tudi zato se kako potreben, zato si moramo prizadevati, da bi bil Cimprej ustanovljen. Da bi bilo delo delegatov
uspesno, morajo biti dobro informirani, najti pa bi morali se
tesnejsi stik z delavci, ki so jib
izvolili in z ostalimi obcani.

smo o njem razpravljali na sestankih osnovnih organizacij Zveze komunistov, v sindikatu, na
zborih delavcev in v organih upravljanja. Zdi pa se mi, da bi
bil lahko plan preprosteje in
bolj razumljivo napisan. Tako bi
si delavci lafe zapomnili vsaj pomembnejse podatke. Razumljivo
so pokazani na primer podatki
o osebnih dohodkih, ki so razclenjeni po posameznih temeljnih
organizacijah. Podobno bi morali

Cena propagande
(Nadaljevanje s 3. strani)
cene skladno z odstotkom zviSanja zivljenjskih stroskov. Nekaterim se to ni dovolj, saj so nekateri povisali cene za ekonomsko propaganda tudi do 60 odstotkov in vee.
Za isti denar dobimo torej vsako leto manj prostora na televiziji, manjsi oglasni prostor,
manj besed na radiu . ..
Z izgovori pri podrazitvi mediji niso v zadregi, pa ceprav so
za lase privleceni; kot na primer
tale, ki ga je iznasel Zavod RTV
Ljubljana:
»Stroski poslovanja RTV Ljubljana so se zaradi povecanja vseh
cen konec 1974. in 1975. leta povecali za okorg 40 odstotkov«;
ali ta-le:

»Povprasevanje za cas v programu za ekonomsko propaganda presega ponudbo.«
»Cene so povisali tudi ostali
propagandni mediji (tisk)«.
Te ugotovitve mejijo ze na cinizem, saj bi, ce bi tudi nase
podjetje taka >>resevalo« gospodarsko situacijo, stal regal Katarina 15.000 din, ali pac toliko,
kot bi se povecala stopnja inflacije. Vendar tega gospodarstvo
ne more narediti, saj je v gospodarstvu »povprasevanje manjse
od ponudb«. Zavod RTV Ljubljana ima pac monopol, kajti
vsak, ki zeli propagirati na slovenski televiziji, mora izbrati
prav njega. Edina, kar lahko
stori, je, da televizijo izloci iz
seznama medijev za oglasevanje
in poisce ustrezno nadomestitev. . .
B. Lavric

govori s kupci. Tako smo oili
prisiljeni proizvajati izdelke na
zalogo. Vse to je vplivalo ~a
proizvodne rezultate. Tako Je
nasa temeljna organizacija dosegla komaj 87 odstotkov planirane proizvodnje, prodaje pa komaj 73 odstotkov. Zato tudi n ismo dosegli ostanka dohodka,
saj so nam stroski proizvodnje
na enoto narascali.
Za leto 1976 planiramo povecanje obsega proizvodnje za 53
odstotkov predvsem zaradi vecje
proizvodnje zaganega lesa v novi
zagalnici. Letos se prvic pojavlja tudi proizvodnja sekancev, s
cimer bomo manjvreqno lesno
surovino in lesne odpadke oplemenitili v kvalitetne izdelke.
Tudi v stolarni se bistveno povecuje obseg proizvodnje in je
res optimisticno zastavljen. Ce·lotna proizvodnja stolarne je namenjena izvozu.
Novost pri letosnjem planu je
tudi vzporedni stabilizacij ski
program kot akcijski program,
v katerem so konkretne zadolzitve z nosilci in roki. Z uresnicitvijo vseh teh nalog moramo
obvladati celotni poslovni proces in doseci planirane rezultate.«
Romanu Klepcu smo zastavili
naslednje vprasanje:
»Odgovornosti ne moremo prevaliti na drugega. Samoupravni
sistem pomeni za vse delavce
enake pravice, dolznosti, obveznosti in odgovornosti. Koliko je
to uresniceno v nasi temeljni
organizaciji ?«

Predsednik delavskega sveta na svojem delovnem mestu
»Ustava in samoupravni sistem
nam dajeta pravico, da upravljamo z druibenimi sredstvi. S tern
nas obvezujeta, da po svojih
moceh sodelujemo pri upravljanju vsi delavci in obcani. Seveda
bi nekateri se hoteli ziveti v zatiSju in po starem, neodvisno od
kolektiva, nekateri pa vsiljujejo
tudi svoje resitve. Vendar je v
zavesti vecine delavcev odgovornost za to, da je potrebno sodelovati za doseganje proizvodnih
in samoupravnih uspehov.«
Vprasanje stefanu Dajcu, predsedniku osnovne organizacije sindikata:
»Ali je sindikalna organizacija
dovolj vtkana v zavest delavcev
ali dovolj tvomo spremlja samoupravni in gospodarski razvoj
podjetja?«
»Za nami je leta uresnicevanja
ukrepov v nasem gospodarstvu.
Lahko trdim, da je bil nosilec
teh ukrepov prav sindikat s pomocjo drugih politicnih organizacij in vodstva podjetja. Opazamo, da se vecina delavcev zanima, ali so uspehi gospodarjenja v temeljni organizaciji in v
celotnem podjetju. Vsak se zaveda, da lahko ostanes konkurencen na domacem in tujem
tdiScu samo z intenzivnim delorn in cimbolj racionalnim iz.
koriScanjem materiala ter s kva-

smo dolZni delavcem, ki so nas
izvolili.<<
Vprasanje predsedniku delav·
skega sveta Antonu Kandaretu:
»Po novem letu smo pogosto
poudarjali, da moramo stabilizacijska prizadevanja se odlocneje nadaljevati. Do sedaj dosezeni rezultati najbd se ne pomenijo gospodarske pomladi?«
»Bistveno spoznanje je, da rnaramo temeljito prouciti sedanji
polozaj. Opredeliti je treba naloge, ki zahtevajo enotno delovanje za stabilizacijo, za tiste,
ki so se pripravljeni spoprijeti
se s tezavami in tudi za tiste,
ki se neodgovorno obnasajo pri
delu ali pri odlocanju.
Dosledno moramo uresnicevati
samoupravne sporazume in druzbene dogovore. Pri iskanju ukrepov za normalizacijo proizvodnje
in prodaje mnogokrat naletimo
na tezave, ki se nam kafejo kot
nepremagljiva ovira. Preprican
pa sem, da so resitve mozne.
Tudi za vecjo ucinkovitost v
proizvodnji so se rezerve, potrebno jih je le poiskati.
Zakljucni racuni so bili doslej le nekaksen financni pregled
za strokovnjake, ki se na mnozico stevilk razumejo. Prizadevati pa si je treba, da bi razumljivo prikazali rezultate go·
spodarjenja, produktivnost dela,
rentabilnost, izkoriscanje sred-

Preglavice s snegom (na sliki tudi predsednik sindikalne organizacije)
liteto izdelkov. Delavci sodelujeio pri sprejemanju razlicnih
sa'moupravnih sporazumov, zal
pa opafamo, da dosti delavcev
pred zborom ne prebere gradiv,
ki so jim na volJO, zato pridejo
na zbor nepripravljeni. Zelo rad1
pa se vedno razpravljajo za vogali, kar nima nobene druzbene
koristi, temvec samo napacne
in nestrokovne poglede. Pred sindikatom so velike naloge in dolznosti. Zato predlagam, da bi dosti vee pozornosti posvetili izobrazevanju sindikalnih delavcev
v t emeljnih organizacijah, da bomo lahko izpolnili naloge, ki nam
jih nalaga nasa druzba in kar

stev, razmerja pri delitvi, akumulacijo, zmogljivosti, kje so moznosti za varcevanje, obveznosti
iz dohodka, likvidnost in merila
za osebne dohodke.
Mnozica stevilk ljudi odbija;
konkretni in zivljen]ski podatki,
pa ceravno .iih je manj, so bolj
bistveni. Toda izlusciti jih je treba ter jih razloziti preprosto in
razumljivo.
Poudariti moram, da je ekonomicnost proizvodnje lahko zagotovljena le z vecjimi serijami.
Okrepiti bo treba tudi delovno
disciplino, pri cemer pa delavcem ne smemo omejevati osnov(Nadaljevanje na 5. strani)
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NASI LJUDJE

Eno izmed zahtevnih in nevarnih del

PoSkodbe pri delu lani
V letu 1975 je bilo v delovni organizaciji 129 poskodb pri delu, na
poti na delo in z dela. Zaradi njib je bilo izgubljenih 1518 delovnih
dni v primerjavi z letom 1974 je stevilo poskodb poraslo za 5,7 odstotka, stevilo izgubljenih delovnih dni pa za 4 odstotke. Skoraj vse
poskodbe so bile laije. Resneje se je poskodoval le delavec iz Tovar·
ne pohiStva Martinjak pri delu s formatno krofuo zago. Ko je hotel
odrezati nekaj letvic, ki jib je potreboval za letvicenje izdelkov pri
struZnici Hempel, mu je zaga odrezala polovico treb prstov na desni
roki.
Podatki o gibanju poskodb pri delu so prikazani v naslednji tabeli:

TOZD
TPC
TPM
TLI
TIP
TPS
SD

Stevilo poskodb
pri
pri osta- na poti
stroju lib delih
10
14
8
2
2

31
14
12
16
3
6

8

Skupaj 36

82

skupaj

Indeks
na 1974

1

49
28
21
18

1
1

6
7

106,5
121,7
77,7
163,6
100,0
77,8

11

129

105,7

Stevilo poskodb je poraslo za 5,7 odstotka, ce upostevamo stevilo
zaposlenib, pa za 3,5 odstotka. Vee poskodb kot prejsnje leto je bilo
v TOZD Tovarna ivernih plosc (indeks 163,6), TP Martlnjak (indeks
121,7) in TP Cerknica (indeks 106,5), manj ali enako pa v TP Stari
trg (indeks 100), TLI Stari trg (indeks 77,7) in v Skupnih dejavnostih
(indeks 77,8). Glede na stevilo zaposlenib je bilo najvec poskodb
v Tovarni ivernih plosc, kjer se je pri delu ali na poti na delo in
z dela poskodovalo 19,15 odstotka zaposlenih, sledijo pa TLI Stari
trg z 10,14 odstotka, TP Martinjak s 7,16 odstotka, TP Cerknica
s 6,88 odstotka, TP Stari t~g s 4 odstotka in skupne dejavnosti z 2,01
odstotka zaposlenih. Tovama ivernih plosc mocneje izstopa predvsem zaradi vecjega sodelovanja delavcev pri montaii nove tovarne,
kjer je bilo manjse §tevilo laijib poskodb. Iz istega razloga se je
nekoliko poveCalo stevilo poskodb tudi v TP Cerknica in TP Martinjak.
Najvec poskodb je bilo pri manj nevarnih delili. Tako se je samo
ob padcib na delovnem mestu in pri prehajanju po tovarnah poskodovalo kar 32 delavcev, prl delu z rocnimi transportnimi vozicki
pa 27 delavcev. Zato bo treba v prlhodnje posvetiti vee pozornosti
tudi zlaganju in prevozu materiala, urejenostl prehodov za ljudi in
podobnemu.
Zaradi poskodb pri delu, na poti na delo in z dela je bilo-izgubljenib 1518 delovnih dni. Natancnejsi podatld v tem so prikazani
v naslednjl tabeli:

TOZD
TPC
TPM
TLI
TIP
TPS
SD

Izgubljeni dnevi zaradi poskodb
pri
pri ostaskupaj
strojih !ih delib na poti
84
219
160

5
18

Skupaj 486

192
76
288
131
32
88

119

807

94

Rada bi predstavila clana nase delovne skupnosti, ki je vee
kot enaindvajset let svojega zivljenja posvetil Brestu. To je sodelavec z mirnim, nevsiljivim
znaeajem, vesten pri delu, vedno
pripravljen pomagati, kjerje pomoc potrebna.- To je Ivan SKRABEC, ki je 8. februarja letos slavil 50-letnico rojstva. Mislim, da
je ob tej obletnici upravieeno
kot zvest sodelavec nasega glasila predstavljen v tej rubriki.
Zaposlen je na delovnem mestu
tajnika v TOZD Tovarna pohistva Martinjak.
Ko sem ga povprasala o njegovem zivljenju., je pripovedoval:
»Sem iz kmecke drufine. ze
kot mlad fant sem se vkljucil v
narodnoosvobodilni boj ter v
njem aktivno sodeloval in tako
prispeval svoj skromni delez k
dokoncni osvoboditvi domovine.
Takoi po vojni sem se redno
za ooslil na taksnih delovnih mestih, kjer so bile najvecje potrebe pri graditvi in utrjevanju
novega drufbeno politicnega sistema. Sluzboval sem po razlicnih krajib Slovenije. Pred enaindvajsetimi leti me .ie pot zanesla nazaj v domaci kraj. S
svojo druZino sem se nastanil
doma v Grahovem, kruh pa sem
si poiskal v tovami v Martinjaku. kjer sem zaposlen se danes. Delal sem na razlicnih delovnih mestih, od delavca - proizvajalca, skladiscnika gotovih
izdelkov do tajnika tovarne. Vseskozi aktivno delujem v druzbeno-~oliticnih c;>rg~acijah, v orgamh upravlJanJa in v ostalih
~ruzbeno-politicnih organizacijah
IZven tovame.«
O~eniti velja,_da je ob praznovanJu 25. obletmce samoupravljanja na Brestu za svojo prizadevnost Ivan Skrabec prejel odlikov3:nje - red republike z bronastim vencem.
Tajnik tovarne je ze vee kot
deset let in ima na tern mestu
bogate izkusnje, saj je v nenehnem stiku z ljudmi razlicnih
znaeajev in pojmovanj. z zadovoljstvom opravlja svoje delo,
vendar ga v zadnjem casu vsi
ti vsakodnevni problemi fe malo
~trujajo. Delo je cedalje tezje
m zaqteva vedno vee potrpljenja,
prepncevanja,
elasticnosti . . .
Taksne naloge bo treba prepustiti mlajsim delavcem.
Na vprasanje, kako danes gleda na nase podjetje, katerega
razvoj je bil v vseh teh letih
v veliki meri odvisen od njega
in njegovih sodelavcev, je dejal:
»Vsi smo bili slozni; delali smo
tudi prostovoljno z zavestjo, da
gradimo boljsi jutri, sicer iz tako majhne delavnice ne bi zrasla tovarna, kakrsno imamo danes. Nasa proizvodnja je iz obesalnikov in galanterijskih izdelkov presla na nov, zahtevnejsi
program, ki zahteva od vseh za-

poslenih veliko naporov, doslednosti in potrpezljivosti. V ospredju Je delavsko samoupravljanje,
ki )e v nasi temeljni organizaciji
kar na zadovoljivi ravni. V tej
smeri bo treba se naprej delati,
predvsem pa naj bi vecjo zainteresiranost pokazali mlajsi s
svojim znanjem in sodelova·
njem.«
Ko je omenil mlade, sem ho·
tela vedeti, kaj misli o njih.
»Vcasih res zaskrbljeno gledamo na danasnjo mladino, a
·smo nepravicni. Preveckrat primerjamo naso tdko mladost z
zivljenjem danes. Razumeti moramo, da danasnji nagli razvoj,
nagli tempo zivljenja drugace oblikuje cloveka. Mislim, da mladim lahko zaupamo in smo lahko trdno prepricani, da nas bodo
enakovredno ali pa se bolje nadomestili, saj jim nudimo boljse
pogoje za studij in za delo kot
smo jib poznali mi.«
Ivan zeli, da bi se v kolektivu
se naprej krepili tovariski odnosi, da bi se nasa temeljna organizacija se naprej modernizir ala, ko bodo na voljo sredstva
za investicije, saj so nas v tem
druge TOZD ze prehitele. To je
nasa skupna zelja. Nasi predstavniki, ki delajo v prodaji, naj
bi se bolje raziskali zunanje tdisce, da bi se poveCala prodaja,
s tern pa bi bil zagotovljen se
boljsi standard nas vseh.

I

'-

.

~

.
t,lr
'~

· ~~....~--Osebno si Ivan zeli zdravja,
kar je osnova za izpolnitev ostaIih zelja. Tudi nasa delovna skupnost mu ob njegovi obletnici zeli
se mnogo zdravja in zadovoljstva.
J. Iledic
Uredniskemu odboru
Brestovega obzornika
Ob izdaji jubilejne stote stevilke glasila na5e delovne
skupnosti vam cestitamo in
zelimo, da bi se naprej obvescali delovne ljudi s kvalitetnirui informacijami 0 nasi delovni organizaclji!
Kolektiv Salona pobBtva
Cerknica

Samoupravljanje in mi
(Nadaljevanje s 4. strani)
nib pravic, ki jih imajo po
ustavi.«
In se vpra5anje Antonu Obrezi,
sekretarju osnovne organizacije
Zveze komunistov:
»Pri odlocanju o vainejsih zadevah morajo sodelovati vsi delavci. Kaj je storila osnovna
organizacija Zveze komunistov
za razvijanje san1oupravnib od·
nosov in socialisticnih vrednot
v kolektivu?«
»Samoupravljanje ima kot oblika socialisticnega sistema svoj
smoter ravno v mnozicnosti. Geslo: Vsi za enega- eden za vsel
je v sedanjem trenutku socialisticnega razvoja dobilo nov, kvalitetnejsi prizvok. Vsi odloeamo
o vsem. Da bi to nacelo resnicno
zazivelo, j e potrebno dati pravo
mesto vsem dejavnikov, od temeljnib organizacij in krajevnib
skupnosti do najvisjib druZbenopoliticnih skupnosti.
Vendar se nismo priSli dovolj
do spoznanja, da smo del krajevne skupnosti in da je krajevna skupnost zaokrozena celota
nas vseh, ki tivimo na tem obmocju.
Po drugi strani pa je solidarnostna zavest dovolj razvita, le
da zaradi nekaterib slabosti za-

tern obledi. Na primer: solidarnostna akcija za Kozjansko bi
dobila globljo veljavo, ee bi bilo
dovolj jasno prikazano, kako so
se zbrana sredstva uporabljala.
Vse prepogosto je namrec slisati, da so bile pri tern posamezne nepravilnosti v obliki prisvajanja sredstev, nenamenskem
trosenju in podobno.
Samoupravni odnosi bodo taksni, kakrsna je stopnja v razvoju produkcijskib sil oziroma
zavest delavca, bo taksna, kakrsna bqdo razvojna dogajanja
v prizadevanjib za ucinkovitejse
pqgoje dela in kvalitetnejso kadrovsko sestavo v temeljni in delovni organizaciji.
0 neposrednem delu Zveze komunistov je teZko govoriti. Morda
bi bil naJprimernejsi izraz: stalne naloge na tern podrocju. Vsekakor si komunisti prizadevamo
za take samoupravne odnose, ki
naj bi spodbujali vecjo produktivnost, ucinkovitost in rentabilnost. Ne moremo mimo dejstev, da zivimo in delamo v taksnib pogojih, kakrsne smo si pac
sami u stvarili in da je njihov
napredek qdvisen le od nas samih.«
Gradivo pripravil
M. Sepec

Indeks
na
leto 1974

8
4

370
295
567
136
58
92

97
115
208
172
24
46

225

1518

104

Stevilo izgubljenih delovnih dni je torej poraslo za 4 odstotke. Resnost poskodb je bila najvecja v TLI Stari trg, kjer je
bllo na vsako poskodbo izgubljenih poprecno 27 delovnih dni
sledijo Skupne dejavnosti s "13 dnevi na poskodbo in tako na:
prej. Prlporunitl pa je treba, da poskodbe v TLI po teZi le niso
toliko lzstopale, zato je za takSno stevllo izgubljenih dni nekaj
krivde prav gotovo tudi prl zdravstveni sluzbi v tern kraju.
v. Znidar5ic

Novoizvoljeni organi upravljanja so priceli z delom. Delegati v skupnem delavskem svetu so se ze
drugic sestali
·
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Organizacija varstva pri delu
Novi zakon o varstvu pri delu, ki je price! veljati prejsnje Ieto, je
mocno posegel tudi v organizacijo tega varstva. Nova je bila pred·
vsem zahteva, da morajo organizacije zdruZenega dela pooblastiti
dolocenega delavca kot odgovornega za opravljanje strokovnih na·
log s podrocja varstva pri delu oziroma za izpolnjevanje varstvenih ukrepov in normativov; tiste organizacije, v katerih so nevarnosti
za poskodbe in obolenja v zvezi z delom vecje, pa morajo organi·
zirati lie posebno sluibo za varstvo pri delu.
Dolocila v zvezi s tern pa niso
bila povsem razumljiva. Nejasno
je bilo, ali lahko vee temeljnih
organizacij pooblasti istega de·
lavca in ' ali ni lahko ta delavec
hkrati tudi clan slufbe za varstvo
pri delu. Ob pomanjkanju ustreznih strokovnih pojasnil so orga·
nizacije zdruienega dela doloeale
organizacijo varstva pri delu po
svoje. Tako smo tudi mi v samo·
upravnem sporazumu o varstvu
pri delu zapisali, da naloge varstva opravlja slufba za varstvo
pri delu, ki jo sestavljajo predvsem tisti delavci, ki jih temeljne organizacije in Skupne dejav·
nosti pooblastijo kot odgovorne
za opravljanje strokovnih nalog
s podrocja varstva pri delu ozirorna za zagotavljanje varstvenib
normativov in ukrepov. Prakticno to delo opravljata dva delav·
ca v Skupnih deJavnostih, vsak
od njiju pa ima bkrati tudi za.
htevano pooblastilo treh temeljnih organizacij oziroma dveh temeljnih organizacij in Skupnib
dejavnosti.
Sredi lanskega leta pa je bil
sprejet poseben pravilnik, v ka·
terem je to vprasanje natancne·
je obdelano. Po dolocilih tega
pravilnika mora imeti za varstvo
pri delu poobla.Scenega delavca
vsaka temeljna organizacija. Ra·
zumljivo je, da mora biti le-ta
bkrati tudi clan njene delovne
skupnosti. Olajsava je samo v
tern, da lahko v TOZD s prepro·
stejsim
delovnim
procesom
opravlja to delo delavec, ki sicer
dela na kakem drugem delovnem
mestu. V tern primeru tudi ni
posebnih zahtev glede njegove
strokovne izobrazbe. Terneljna
organizacija, v kateri je delovni
proces zahtevnejsi in teiavnejsi,
pa labko za opravljanje nalog
varstva pri delu pooblasti le delavca, ki ima zahtevano visjo izo·
brazbo in poseben strokovni izpit iz varstva pri delu. 0 tern, ali
je v delovni organizaciji preprostejsi oziroma zabtevnejsi delovni proces, dokoncno odloca in·
spekcija dela.
Poleg tega morajo organizacije
zd.ruienega dela, v katerih so
nevarnosti za poskodbe in obolenja v zvezi z delom vecje, organizirati se posebno sluibo za varstvo pri delu. Ta lahko opravlja
delo za vee temeljnih organizacij. Njene naloge, ki so pred·
vsem strokovno razvojnega in
svetovalnega znacaja, so v omenjenem pravilniku natancneje
dolocene, poleg tega pa je take
skupne zadeve s podrocja var·
£tva pri delu dolocijo se temeljne organizacije s samoupravnirn
sporazumom o zdruievanju v delovno organizacijo ozirorna v se-

stavljeno delovno organizacijo. V
taki sluibi so lahko le delavci,
ki imajo izobrazbo varnostnega
inzenirja oziroma drugo ustrezno vgjo izobrazbo, najmanj pet
let prakse dolocene smeri in
strokovni izpit iz varstva pri
delu.
Zehtev tega pravilnika pri nas
ne izpolnjujemo. Glede na velikost nase delovne organizacije
ter na zahtevnost in nevarnost
delovnega procesa bi morali var·
stvo pri delu organizirati takole:
1. Vsaka naSa temeljna organizacija bi morala sistemiziratl
delovno mesto referenta za varstvo pri delu in nanj razporediti
delavce z izobrazbo varnostnega
inZenirja oziroma z drugo ustrez·
no visjo ali visoko izobrazbo ter
z zahtevanim strokovnim izpitom
iz varstva prl delu. Ta delavec
naj bi dobil tudi predpisano po·
oblastilo.
V njegovo delovno podrocje
naj bi sodila predvsem skrb za
organizirano in nadzirano izpol·
njevanje zahtev iz varstva pri
delu, stalna in sistematicna vzgoja ter izobrafevanje delavcev v
zvezi z varstvom pri delu, sprot·
no prilagajanje varstvenih ukrepov tehnoloskim in drugim spremembam, skrb za pravilno in dosledno pregledovanje in prelzku·
sanje delovnih prlprav in naprav,
posiljanje delavcev na zahtevane
zdravniSke preglede, skrb za os·
krbo delavcev s potrebnimi oseb·
nimi varovalnimi sredstvi in za
organizirano prvo pomoc in po·
dobno.
Dela je vsekakor dovolj in je
. zato sistemlzacija novega delov·
nega mesta vsaj v vecjih temelj·
nih organizacijah povsem upra·

vicena. V manj~ih pa bi se morda
lahko posluZill pravne moinosti
in zaposlili enega delavca v dveh
temeljnih organizacijah. V tern
primeru pa bi moral biti ta delavec hkrati clan obeh delovnih
skupnosti, v vsaki polovico normalnega delovnega casa.
2. Delovna organizacija kot ceIota bi morala organizirati tudi
sluibo za varstvo pri delu. V njej
bi moral delati vsaj en delavec
z enako strokovno izobrazbo kot
za varstvo pri delu pooblasceni
delavci v temeljnih organizacijah
in z najmanj petletno prakso dolocene smeri.
V to sluibo naj bl sodilo pred·
vsem organiziranje, usklajevanje
ter usmerjanje dela za varstvo
pri delu poobla~cenih delavcev v
temeljnih organizacijah, svetova·
nje in strokov.na pomoc pri ure·
janju varstva pri delu s samo·
upravnimi splosnimi akti, proucevanje varnosti delovnega oko·
lja in delovnih razmer v organizaciji zdruZenega dela, priprav·
ljanje strokovnih predlogov varstvenih ukrepov ter spremljanje
njihovega izvajanja, sestavljanje
programov teoreticnega in prakticnega poucevanja ter usposabljanja delavcev za varno delo,
proucevanje in analiziranje vzrokov po~kodb in obolenj v zvezi
z delom ter predlaganje ukrepov
za odpravo vzrokov, zbiranje in
hramba potrebnih strokovnih ma·
terialov ter instrumentov za meritve ekolo~kih razmer v delovnih prostorih in podobno.
Z novo organizacijo bi se ~te
vilo delavcev, ki bi se ukvarjali
samo z varstvom pri delu, po·
veCalo z dveh na najmanj p~t.
Poveeanje ni majhno, sodim pa,
da v tern pogledu ne smemo biti
pretirano racionalni. Nalog s podrocja varstva pri delu je toliko,
da jih prl sedanjl organizaciji ne
moremo uspesno opravljati. S
tern pa delavcem kratimo pravi·
ce, ki jim jib daje ustava in pred·
pisi o varstvu prl delu.

v. Znidar~ic

OBISK IZ SOVJETSKE ZVEZE
Pretekli teden so Brest obiskali delavci iz Gorkega, iz Sovjetske
zveze. Potovanje v Jugoslavijo jim je omogocilo tamkajsnje podjetj<7
lesne industrije in gozdarstva, ker so bili najbolj zaslufni delavc1
tega podjetja. Bilo jib je stirideset, zato smo jih pred ogledom
Tovarne pohistva Cerknica razdelili v dve skupini. V prvi skupini
so bili inZenirji in tebniki, v drugi pa delavci iz neposredne proizvodnje.
Po ogledu tovarne so si gostje ogledali se Salon pohi~tva. V prijateljskem pomenku so sprasevali, kako imamo organizirano samoupra vlj anje, kako sestankujerno, o produktivnosti dela, o visini
osebnib dohodkov in podobnem. Hoteli so cimvec zvedeti o zivljenju
in delu nasega kolektiva.
Na koncu se je njibov vodja zahvalil za gostovanje in ob tern
dejal: »To, kar smo videli v vasi tovarni, nas prijetno preseneca,
saj smo veseli, da irnamo socialisticne dezele tudi moderne tovarne
s sodob no tehnologijo. Opazili smo nekatere t ebnoloske resitve, ki
jib bomo prav gotovo koris tno porabili v nasem podjetju in jih
vkljucili V naso tebnologijO.« .
Izrazil je zadovoljstvo nad nasim gostoljubjem in nam ob tem
narocil, naj sporocimo prisrcne pozdrave nasim delavcem, ki so
glede na vtis marljivi in prizadevni, s privzgojenimi delovnimi navadami. Gostom smo obljubili, da bomo pozdrave kolektivu sporocili tako, da jib bomo objavili v Brestovem obzorniku in kot vidite,
smo obljubo izpolnili.
J. Klancar

Stara Tovarna ivernih plo~c sameva . •.

Iz Tovarne pohistva Stari trg -

delo prl brusilnem stroju

Vrednotenje
zabtevnosti dela
V grobih obrisih born poskusal stu, kaksna je intenzivnost porazloziti uvajanje metode VZD gojev (prah, plini, ropot, toplota,
(vrednotenja zahtevnosti dela) na prepib, m okrota, umazanija, zaBrestu. Za obvladanje VZD me- scitna sredstva, moznost pO·
tode, ki je dokaj zahtevna in da skodb) in njihova t raj anje.
Ko je opis delovnega mesta na·
bi izobrazili na tern podrocju
tancno izpolnjen in preciScen, je
cim vee Brestovcev, smo imeli v
oktobru in novembru dva teca- treba izoblikovati njegovo orga·
ja. Obeh tecajev so se iz vseh te- nizacijo. Ker pa so delovna me·
meljnib organizacij polnostevil- sta med seboj povezana, pome·
no udelezili in jib razen nekate- ni, da moramo v t ej drugi fazi
rih tudi uspesno opravili. Slaba razcistiti organizacijo vsake teudelezba pa je bila iz komisije meljne organizacije posebej, obeVZD Skupnib dejavnosti. Kaj je nem pa tudi celotnega Bresta.
bilo ternu vzrok, ne vern. Morda Zaradi zahtevnosti in pomembcas tecajev ni bil dobro izbran, nosti te druge faze pri uvajanju
ali pa so bill v komisijo izvoljeni VZD na Brestu , se obracam na
ljudje, ki jim delo ne dopusca, vse delavce Bresta, zlasti pa na
da bi se temu posvetili. Ne mi· samoupravne organe in d.ruibeno
slim kritizirati, ampak piSem to politicne organizacije, da pri tern
zato, da bi metoda VZD na Bre- zavestno odstranijo vse osebne
stu lahko zares strokovno in sa- poglede in osebne interese. Zal
je do taksnih osebnih interesov
moupravno izdelali.
(primer v TP Cerknica) ze pri·
Ce pa hocemo, da bi to lahko
izpeljali, potem bi moralo biti ~lo, kar nedvomno ovira stroz metoda VZD seznanjenih cim kovno zast avljeno delo, ki zares
vee !judi na Brestu. Ciani VZD ni lahko.
Uvajanje VZD na Brestu nakomisij pa bi morali imeti uspesno opravljen izpit iz VZD. S prvo mrec ni zasebna zadeva, ampak
fazo uvajanja, z izobrazevanjem, temclji na sklepih delavskih sve·
t ov vseh Brestovib temeljnih orsmo lahko se kar zadovoljni.
Sedaj srno v drugi fazi, pri zbi- ganizacij. To pa je za sluibo WF
ranju podatkov o delovnem me- in VZD zahtevna, odgovorna, cestu (DM) z vprasalnikorn. S tern lovita in silno obcutljiva naloga,
zelimo zbrati podatke 0 zahtev- ki zahteva tudi veliko strokovnenosti dela na posameznih delov- ga dela. Kar zadeva strokovnost,
nib mestih. Pri tern je zelo po- trdim, da je sluiba WF in VZD
mernbno, da rnorajo biti delovne kos tej nalogi. Da pa VZD zaradi
naloge vsakega delovnega mesta subjektivizma in osebnih koristi
natancno opredeljene. Dolocena posameznikov ne bi dozivela usadelovna naloga j e lahko le na de analiticne ocene delovnih
enern delovnem mestu in zanjo mest, se born kot vodja te sluibe
labko odgovarja samo en dela- potrudili, da bo tudi v drugi fazi
vec. Kakor hitro pa je ena delov- uvajanja metode VZD na Brestu
na naloga na dveh delovnih me· le-ta opravljena dosledno, stro·
stih, sta za eno nalogo odgovor- kovno, objektivno in post eno.
na dva oziroma bolje receno, Ker pa nobena stvar n a tern sve·
nibce. Poleg natancno opredelje- tu ni idealna, tako tudi metoda
nih delovnih nalog na vsakem VZD ne, je prav, da jo osvetlim
delovnem mestu m or a biti dolo- tudi kriticno.
Predvsern bi hotel opozoriti vse
cena tudi stopnja izobrazbe in
prakse. Namen tega je, da je tre- delavce Bresta, da metoda VZD
ba na doloceno delovno mesto sama se ne prinasa vecjih oseb·
preskrbeti t ak profil strokovnja- nih dohodkov, ker so le-ti odvisni
ka ali delavca, da bo lahko po od mase sredstev za osebne dodoloceni dobi prakse samostojno hodke, le-ti pa so odvisni od
opravljal dolocen e naloge. S tern nase realizirane prodaje na trgu.
vpralialnikom opisa DM se opre- Torej je to povsern stvar naliega
deli tudi organiziranost delovne· gospodarjenja, ne pa VZD me·
tode. Zato si ne mor emo ustvar·
ga rnesta:
jati iluzij 0 vecjih osebnih do-1. Kdo. skrbi za navodila ozi- hodkih
zaradi VZD. S t o metoda
r oma podlage delovnih nalog.
se vrednoti zahtevnost dela, z njo
2. Kdo je komu nadrejen, pod· dosezemo razvrstitev delovnih
rejen ali prirejen.
mest po zahtevnosti dela, kar
3. Kaksna ekonomska odgovor- istocasno p redstavlja tudi delez
nost se pojavlja na dolocenem osebnih dobodkov po zahtevnosti
delovnem mestu zaradi povzro- dela na dolocenem delovnem me·
cene skode.
stu.
Zadnja ugotovitev pa je pred·
4. Katere psibofizicne lastnosti
so zahtevane od delavca na do- met VZD metode, s katero je
mogoce n a tern podrocju najvec
locenem delovnem mestu.
5. Kako pogosto se delovne na- doseCi zato, ker je ta metoda od
vseh, do sedaj znanih metod naj·
loge spreminjajo.
bolj podrobno razclenjena in
6. Kaksne motnje nastopajo na opredeljna po vseh zahtevah, po·
delovnem mestu.
gojib in kriterijib za zahtevnost
Z vprasalnikom tudi natancno dolocenega deJa na dolocenem
opredelimo izvor, od dajo, obliko, delovnem mestu.
Naj bo o uvajanju VZD, zlasti
tok in sprejem potrebnib inform acij za uspesno opr avljanje de- druge faze, dovolj. 0 tretj i in ce·
la. Ne n azadnje, vprasalnik tudi trti fazi, ki obravnava VIU (vred·
pojasni, v kaksnem delovnem notenje izvajalceve ucinkovitosti)
okolju se opravljajo delovne na- pa bomo pisali tedaj, ko bomo
T. Urh
loge na dolocenem delovnem me- prisli do n jib.
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~kupna in ·sploSna letoSnja poraba
S SKLENITVIJO DRUZBENEGA DOGOVORA 0 RAZPOREJANJU

DOHODKA V LETU 1976, SMO KONCEM FEBRUARJA ZAKUUCILI

ZADNJO FAZO V DOGOVARJANru 0 SKUPNI IN SPLOSNI PORABI ZA LETOS.
Priprave za oblilcovanje programov samoupravnih interesnih skupnosti so se zacele ze sredi leta 1975. V septembru je koordinacljska
komislja druibenih dejavnosti obcine Cerknica v posebni brosuri
Jzdala izhodisca za oblikovanje prograrnov samouprav.nih interesnih
skupnosti za leto 1976. Na podlagi prlpomb, ki so jih dali delovn1
Iju~je v t~rneljnih . organizacijah in v krajevnih skupnostih, so bill
oblikovam prediog1 programov posameznih samoupravnih interesnih
skupnosti, ki bodo dokoneno sprejeti v marcu letos.
lzhodgee za izracun sredste¥ je resolucija o druZbeno-ekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednib nalogab v letu
1976, ki doloca, da bo realna rast sredstev za skupno in splosno
porabo za okoli 20 odstotkov niija od realne rasti druZbenega
proizvoda in bo znasala okoli 4,3 odstotka. Prl tem je potrebno
upo§tevati se priCakovano rast ceo, ki naj bi bila v globalu za okoli
6,5 odstotka visja od poprecja za leto 1975. Upostevajoc ta izhodlsca so torej sredstva za skupno in splosno porabo za 11 1 odstotka viSja od planiranih sredstev po druibenem dogovoru z~ leto
1975.
Tako izracunana sredstva za pet obcinskih samoupravnih interesnih skupnosti zna5ajo za leto 1976 23.461.000 din. Od tega bomo
na vseb podrocjih zdruievali sredstva za skupne in vzajemne naloge
ua ravni republike v znesku 2.059.000 din, rnedtem ko borno iz solidamosti za podrocje izobraievanja in socialnega skrbstva prejeli
2.089,000 din. Vse obclnske interesne skupnosti bodo torej v letu
1976 lmele na voljo 23.491.000 din. Samoupravne interesne skupnosti
so med seboj ze dokoncno uskladile svoje potrebe z moinostmi na
osnovi programov dela. Tako naj bi posamezne samoupravne lnteresne skupnosti imele naslednja sredstva:
- Obcinska skupnost otroskega varstva
1.165.000 din
- Obcinska izobraievalna skupnost
18.069.000 din
- Obclnska kulturna skupnost
955.000 din
- Telesnokulturna skupnost
886.000 din
- Obcinska skupnost socialnega skrbstva
2.416.000 din
Sredstva za izvajanje programa .na podrocju varstva se bodo
zdruievala po enotni prispevni stopnji v okviru ljubljanske zdravstvene reglje.
Ker je planirana masa bruto osebnlh dohodkov za leto 1976 v
obCinl 292.023.000 dinarjev, je predvidena skupna prlspevna stopnja
za skupno porabo 30,80 odstotka. Posarnezne samoupravne interesne
skupn_osti bodo torej zdruievale sredstva po naslednjih prispevnih
stopnJah:
5,63 %
- Obcinska izobraievalna skupnost
- ObCinska skupuost otroskega varstva
0,42 %
- Obcinska kulturna skupnost
0,82 %
- ObCinska telesnokulturna skupnost
0,36 %
- Obcinska skupnost socialnega skrbstva
0,83 %
- Zdravstvena skupnost
7,53 %
- Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja
12,50 %
- Skupnost otroskega varstva (za otro~kl dodatek)
2 71 %
Te stopnje so samo orientacijske, saj pri izracunu niso hila' upo~tevana prene5ena sredstva iz leta 1975 preseZki, niti stopnje in
sredstva iz zaeasnega financiranja v prvib treh mesecib letos.
Ocenjujemo, da to ne bo bistveno vplivalo na spremembo teb prispevnlb stopenj, ki bodo dokoncno sprejete skupaj s programl
samoupravnib interesnih skupnosti ter objavljene do konca letosnjega marca.
L. Razdrih

Po vecletnih milih zimab nam je narava pokazala svojo veljavo
v ponC?deljek, devet~ga febru<l!ja, _ko je zivo srebro pad.lo 16 stopinj
pod mclo. V torek m sredo_ Je bilo ze kar znosno in popreeni mescan nasega malega mesta je 'lahko sel ven brez rokavic in naglavnega pokrivala.
V cetrtek je mladi rod razveselila dvajset centimertska plast snega
na staro podlago in se kar naprej je snezilo vse tja do ponedeljka.
tcoliko je re~. napa~? snega! ne b_i ~gibali. Dejstvo pa je, da je ociscevalna akCIJa zata]lla. VerJetno Je se vedno v uporabi izrek: ,y soboto in nedeljo se ne de~a, v__POne_d~lje~ malo«. ~o, takrat je bilo zc
prepozno, ubog~ mehamzaciJa, ki JO I?lamo, m zmogla odstraniti
v1sokega snega m da bo zadeva se bolJ nam podobna so nazadnje
nastale se okvare na strojih.
'
In epilog? Od Cerknice in po njej, pa vse tja do n.aSe ponosne
avtoceste .pri l!~cu_ ~e bila. v ponedeljek (beri 16. 2.1976) neskoncna
ko~ona naJrazlicneJ_Sth _voz1l. v: obeh _sm~re~. Osnovni krivec je bil
baJe vozruk konteJnerJa, ki Je z zbzarum1 gumami obstal na rakovskem klancu.
Ceste proti Planini in lvanjem selu so bile iz nekomu razumljivih
razlogov seveda zaprte.
. Z~ zaklj~cek se labko vprasamo: ~i. so hili :prip~vljeni preventivm ukrep1 za varnost prometa? KaJ b1 se zgodilo ce bi bilo snega
se enkrat toliko? To lahko le ugibamo.
'
Ali se bomo vedno ucili na napakab tistega nekoga?
OPOZORILO sTIPENDISTOM
Po samoupravnern sporazurnu o stipendiranju ucencev in
~tu~eutov se vsako leto spr~minja visina stipendije iz zdruzenih sredstev. Osnova za J.Zracun visine stipendije je dohodek stadev v preteklem letu.
Zato so dolZni vsi, ki prejemajo stipendijo ali razliko iz
zdruzenih sredstev, predloZiti potrdila o osebnem dobodku
stadev za leto 1975.
Dolfni so pred.lofiti tudi polletna spricevala.
Rok za dostavo dokurnentov je 15. 3. 1976.
Dokurnente dostavite na Samoupravno skupnost za zaposlovanje Cerknica.
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Izobraievanje komunistov
Vsestra.nsko poznavanje in razumevanje najrazlicnejsih vprasanj
v vseb ti~tib okoljib, v katerih v kakrsni koli obliki delujejo komunisti, Je poleg ostalib pogojev osnovno orozje za uspesnost in
~evoluclo~arno~t organizacij Zveze komunistov. Ker je na5 razvoj
~redn~ dmanueen, pog~sto ugotavljamo, da komunisti niso dovolj
mfornur~ in usposoblJeni za naloge, ki jih pred njih postavljata
program m statut Zveze komunistov.
Tudi za vse ostale druibenopoliticne sredine v obcini velja
ugotovitev, da ni stalnega izobra~evanja. Akcije so bolj enkratne
m premalo pripravljene, kar je
vsekako_r velika pomanjkljivost.
Da b1 vrzeli v pomanjkanju
znanja in usposobljenosti zaceli
odpravljati, se bo treba letos lotiti zlasti nasl~dnjih akcij:
1. Osnovne organizacije zveze
koD?;mistoy morajo enega izmed
svo1ih I?~ sestankov posvetiti
nacmu m s1sternu sammzobrazevanja. Vsak komunist bo moral
Z!l:_ceti . proucev~ti . !lktualno politicno m marksistlcno teoreticno
literaturo, partijski in drugi tisk
~er si s tern siriti svojo splosno
m kulturno razgledanost. Poleg
samoizobrazevanja pa je aktivno
d~lo in javno nastopanje komumstov druga pomembna oblika
lastnega usposabljanja.
2. Organiziranje oblike izobrazevanja in usposabljanja pa bodo
Ietos predvsem:
- temeljno izobrafevanje v osnovnih organizacijah Zveze ko·
munistov;
- se!Dinarji za novo sprejete
kornuruste;
- seminarji za vodstva Zveze
komunistov;
- politicne sole;
- ?Stali nacini USpOSabljanja
(klub1 samoupravljavcev, aktivi
Zveze komumstov).
Temeljno izobrazevanje v vseh
osnovnih organizacijah se je ze
pricelo.
Komunisti v osnovnih organizacijah - rned seboj se lahko
poveze vee osnovnih organizacij
- bodo morali predelati najmanj
osem tern iz aktivnih druibenopoliticnih :vprasanj. Za osnovno
gradivo pri IZObrafevanju bo sluzilo gradivo desetega kongresa
ZKJ in gradivo sedmega kongresa ZKS. Posamezne teme bodo
predelane tako, da bodo stalisca
Zveze komunistov konfrontirali
z vsakdanjo prakso v okoljih,
kjer komunisti delujejo. Tako
se bo moral za studijski sestanek
pripraviti vsak clan osnovne organizacije. Vecino tern naj bi os·
novne organizacije izpeljale s pomocjo Iastnih predavateljev. Ce
to ne bo mogoce, pa bodo imele
v pomoc stiridesetclanski predavateljski aktiv, ki je bil oblikovan pred nedavnim.
Na seminarju za novo sprejete
komuniste je treba predelati osnovne partijske dokumente (program in statut ZK, zgodovino
ZK in nasega razvoja ter aktualna vprasanja delovanja ZK). V
to obliko izobrafevanja bodo
vkljuceni vsi tisti, ki se niso bili
na podobnih seminarjib v prejsnjih Ietih.
Na seminarju za vodstva Zveze komunistov bo osnovno teiisee posveeeno metodam politicnega delovanja osnovne organizacije Zveze komunistov in drugih druzbenopoliticnih organiza-

c~j.

aktualnim drufbeno.politic·
vprasanjem v obciru in v
s1rsem slovenskem oziroma jugoslovanskem prostoru.
Na aktivih naj bi obdelali glede na interese aktualna vprasanja in se do njih izoblikovala
tudi konkretna stalisca. Uspo·
sabljanje komunistov v aktivih
ni miSijeno le za aktive, ki so
trenutno oblikovani (aktiv delavcev neposrednih proizvajalcev
aktiv prosvetnih delavcev, akti.,;
vodilnih delavcev), ternvec naj
bi aktivi nastajali glede na pro·
bleme, ki sproti nastajajo in jih
je treba resevati.
Ze sedaj je treba priceti tucti
s kadrovskimi pripravami za
vkljucitev najmanj treb komu·
nistov iz obcine v srednjo poli~m

ticno solo. Na tej soli pridobijo
komunisti dokaj siroko znanJe
ki ga rabijo pri politicnem de:
lovanju.
Glavni vzrok, da druibenoekonomsko in politicno izobraievanje v zadnjih petih letih ni bilo
stalno, je tudi v tern, da nimamo
v obcini ustrezne ustanove (delavske univerze), ki bi skrbela za
druibenopoliticno izobrafevanje,
za stalnost tega izobrazevanja
za usklajenost in podobno. Le:
tos je treba v obcini ustanoviti
ustanovo, ki bo odgovorna za
druibenopoliticno izobrafevanje
ne samo komunistov, temvec tu·
di delegatov, clanov druZbenopoliticnih organizacij, krajevnih
skupnosti, interesnih skupnosti
in drugib.
Ce letos izpolnirno zastavljeni
program izobraievanja komuni·
stov sem preprican, da bomo na
koncu leta akcijsko bolj ucinkoviti, bolj enotni ter sposobni za
doseganje se veejih u spehov.
J.Otonicar

Delo samoupravne delavske kontrole
Ko se je iztekel mandat clanom organov upravljanja v na5ih temeljnih organizacijah zdruienega dela, se je iztekel tudl mandat
clanom cdboroy samoupravnih delavskih ko~tr;ol. Zato je sedaj pravi
eas, da se kritieno ozrerno po prebojenl poti m napravimo obracun
dela.
Ko sem dobil zadol.Zitev, naj
plSem v na5em glasilu o delu odborov samoupravne delavske kon·
trole, sem se odlocil, da ne born
opisoval posamicnih dejavnosti,
ki so jih odborl opravlli, ampak
born skuSal opisati glavne tefave
in pomanjkljivosti, s kateriml so
se odbori srecevali prl svojem
delu.
Kot smo ze pisali, so bill odbori konstituirani jeseni 1974.leta. lzdelan je bil pravilnik o delu samoupravn~ delavske kontro·
Ie, vsak odbor si je izdelal svoj
program dela in delo je steklo
... Da, delo je steklo, vendar ne
brez tezav.
Odbori so bill v nasem samoupravnem sistemu nekaj novega,
bill so brez izkusenj, zato so se
ze pred prieetkorn svojega delovanja zna5li pred vpra5anjem,
kako, kje in kdaj delovati. Programi, ki so si jib zastavill, so hi·
li preobsirni in verjetno tudi premalo konkretni. Zato odbori v
vecini prlmerov niso izpolnili
vseh nalog, ki so ji jih zastavill.
Sedaj, ko ocenjujerno preteklo
delo, ne moremo mlmo dejstva,
da so se odbori samoupravne delavske kontrole pri svojem delu
prllagajali delu druZbenopoliticnih organizacij. To nam povedo
ze saml programl. Da je temu
tako, je prav gotovo krivda pri
sodelovanju odborov z druibenopolitJcniml organizacljami, ki pa
ni bilo zadovoljivo. Najbolj obcutno se to kaZe pri sodelovanju
z osnovno organlzacijo sindlkata, prek katere bi morale steCl
vse akcije odborov samoupravne
delavske kontrole.
Tudl informiranju delovnih lju·
di so odbori posvetlli prernalo

pozornosti. Nikakor ne moremo
biti zadovoljni z nekaj clanki 0
delu samoupravne delavske kontrole, kl so bill objavljeni v nasem glasilu. To vsekakor ni dovolj. Glavna oblika informiranja
bi moralo biti porocanje o delu
odborov na zborih delavcev, do
cesar pa ni prlSlo.

Tudi izobrazevanju clanov delavske kontrole nismo posvetili
dovolj skrbl. Ostalo je le prl dvodnevnem seminarju, kar pa je za
obseg dela, ki ga opravljajo odborl, obcutno premalo. Zato tudi
odborl mnogo priCakujejo od kluba samoupravljavcev, ki se v cerkniski ob~ini snuje ravno v tern
casu. Izmenjava izkusenj delavcev - samoupravljalcev je najboljsa oblika izobrazevanja; to
pa bo osnovna naloga kluba.
Prvi korakl so opravljenl. Sedaj imamo nove odbore, kl prav
gotovo ne bodo delali napak, kakrsne so delali prejsnji odbori in
jim labko samo zaielimo veliko
uspebov pri njihovem delu.
B. Jernej~ic
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Bloke so znova o:Zivele
Mnozicni tek po poteh bloskih
smucarjev je organizacijsko in
mnozicno popolnoma uspel. Letos je bilo sicer nekaj manj tekmovalcev kot na prvih Bloskih
tekih, ko je bil zaradi pomanjkanja snega organiziran >>Zeleni
pohod«. To kafe, da smo opustili
stare navade teka!ikega smucanja. Organizirani prevozi, avtobusi, osebni avtomobili, Zicnice,
pluzene in soljene ceste so smucarske teke popolnoma spravili
na stranski tir. Druibeni in osebni standard je povzrocil udobnost in veliko skodo zdravemu
razvoju telesa.
0 tern je veliko napisanega na
podrocju m edicine dela in v u cbenikih telesne vzgoje. Zdravje
v druZini Iahko cenijo samo tisti,
ki ga nimajo v izobilju. Svoje
napake spoznamo !iele takrat, ko
je v mnogih primerih ze prepozno.
Premike v t elesni kulturi, ki so
se zaceli ze pred Ieti v smislu
mnozicne rekreacije, je vse bolj
cutiti, tudi pri nas. Telesnokulturna skupnost Cerknica opredeljuje v svojem delu mnozienost
kot osnovni program, k ako pritegniti selehernega obcana k redni telesni kulturi. Trenutno je
tako, da ne moremo biti zadovoljni z dosezenimi rezultati.
Kljub temu, da smo bill na podrocju nase obcine (Bloska pianota) prvi smucarji v Sr ednji
Evropi, je danes tako, da smo
verjetno med zadnjimi.
Na II. Bloskih tekih je bilo
700 t ekmovalcev. I z na!ie obcine
Jib je bilo komaj nekaj odstotkov.
Na vpra!ianje, ali smo zadovoljni s sodelovanjem na II. Bloskib
tek ib, je odgovor kratek: NI SMO
2adovoljni, kar zadeva udelefbo
nasib oheanov in zelo zadovoljni s sodelovanjem tekmovalcev
iz ostalih predelov Slovenije. In
kdaj h omo zadovoljni ? Takrat,
ko bo na Bloskih tekih m ed drugimi tekmovalci sodelovalo 40
odstotkov n a!iih ohcanov. Trenutni program je tak, da omogoca
sodelovanje obcanom vseh starosti. Progi 7 in 30 kilometrov,
speljani po idealnem terenu, nudita pravi UZitek enodnevne rekreacije. Menim, da se veliko nasib obcanov ne pozna te lepe
sportne panoge.
Organizacijski odbor Bloskih
tekov je zelo prizadeven in je
sposoben organizirati tudi proge
za zahtevnejse tekmovalce: 50 ki·
lometrov in vee, ce ho dovolj
zanimanja.
Predloge o boljsi organizaciji
smo zabelezili in jib homo upo·
rahili na III. Bloskih tekih 1977.
OBCANE pa ze sedaj vahimo,
da sodelujejo v spomladanski
razprodaji smuearske opreme.
S sredstvi javnega obvescanja
smo zelo zadovoljni, ker popularizirajo naso prireditev. Priza·
devamo si, da bi vsi skupaj zadovoljili sirsi krog obeanov pri
urjenju njibovih sposohnosti.
Bloke bi kot zibelka smueanja
ostale skoraj popolnoma pozahljene in menim, da moramo dati
Blokam tisto, kar so Bloke narn
dale. Bloskega smucarja mnogi
reklamirajo kot simbol smucarja
v svoje komercialne namene, a
na Cigav r acun?

Preprican sem, da homo sku·
paj s Smucarsko zvezo Slovenije
uspeli zaznamovati vrednost zgodovine ter z Rekr eacijsko turi·
sticnim centrom na Blokah in
v sodelovanju s TTKS Cerknica
izohlikovati sredisce smucar skih
tekov. Brez fraze, da ho to najvecj a smucarska prireditev v Sloveniji, ampak s tern, da omogocimo sodelovanje vsakega obcana

ohcine Cerknica in vseh Slovencev.
Naj ob koncu velja zahvala
vsem organizatorjem za uspelo
organizacijo, prav tako pa tudi
obcanom Bloske planote v zeIji, da se bodo udelezenci na
tradicionalnih Bloskih tekih vsa·
ko leto prijetno pocutili, zado·
voljni odhajall in se se v vecjem stevilu vedno znova vracali.
F.Kranjc

Prvi uspehi se kazejo
KONf"ERENCA KOORDINACIJSKEGA SVETA ZVEZE
SOCIALISTICNE MLADINE SOZD SLOVENIJALES
13. februarja je bila v Tovarni pohistva STIL v Kopru letna konferenca koordinacijskega sveta ZSM SOZD Slovenijales, ki je nakazala
nekatera bistvena vprasanja v delovanju koordinacijskega sveta.
Mladi iz osnovnib organizacij ugotavljamo predvsem naslednje
slabosti:
Povezava koordinacijskega sve- predvsem zavzeli za organizacijo
ta z osnovnimi organizacijami dvodnevnega seminarja za predje slaba, kar se kafe v neizpol- sedstva osnovnih organizacij s
njevanju zastavljenih nalog in predavanji o koncepciji SOZD,
sklepov sekretariata koordinacij- o politicni in samoupravni orgaskega sveta in je logicna posle- n iziranosti SOZD ter o ureditvi
dica neorganiziranosti ter slabe- dohodkovnih odnosov v SOZD.
ga idejno politicnega dela v mno- Menimo, da bomo z izobrazevagih osnovnih organizacijah. Iz njem sir5ega kroga mladinskih
omenjenih razlogov se preneka- aktivistov ustvarili ugodno druftera pobuda konca, se predno benopoliticno ozracje, v katerem
pride do clanstva. Zgodi se, da bo mogoce napraviti pomembne
dokumenti ostanejo v predalih korake pri organiziranju in delopredsednikov osnovnih organiza- vanju SOZD.
cij, ali pa jib le-ti sploh ne doLetos bomo mladi Slovenija·
bijo.
Je vrsta razlicnih tezav, ki vsa- lesa dostojno proslavili mesec
ka po svoje prispeva, da koordi- mladosti in rojstni dan tovariSa
nacijski svet med svojim delova- Tita s sportno manifestacijo in
njem n i uresnicil vseh ciljev in novo kriticno konferenco v Lignalog, ki smo si jib zastavili na nosperu v Bosanskem Novem.
ustanovni konferenci v Alplesu To srecanje naj bi prispevalo k
v Zeleznikih. Prvi uspehi pa so prihodnji povezavi vseh delovnih
SOZD, predvsem mladih,
se vendarle pokazali. Naj ome- !judi
glede na republiSke, jezikovne
nim, da smo se na seji sekreta- nine se
kaksne druge pregrade.
riata koordinacijskega sveta doOb koncu smo si zafeleli uspesgovorili za izpeljavo pomembne
no delo v obdobju, ki je pred
akcije za ustanavljanje osnovnih
nami.
D. Frlan
organizacij v tistih TOZD, kjer
se niso ustanovljene. Tako smo s
pomocjo druzbenopoliticnih or- Nasi npokojenci
ganizacij v Klani, v Mizarju iz
Volcje Drage in v Troplesu iz
19. februarja je odsla iz temeljne
Kopra ze ustanovili osnovne or- organizacije Tovarna pohiStva
ganizacije, medtem ko je v Stilu Martinjak v pokoj delavka Vera
Koper ustanovljen iniciativni od- DEBEVC.
bor za njeno ustanovitev.
v nasi delovni skupnosti je hiSklenili smo, da homo clani la zaposlena od 4. 11. 1963. Vecji
sekretariata
koordinacijskega del tega casa j e delala v predsveta skupaj s predstavniki sve- montaZi, kjer je bila tudi njena
ta Zveze komunistov in konfe·
zaposlitev.
r enee sindikata obiskali vse te- zadnja
Bila je vestna, dosledna in tomeljne organizacije v sklopu variSka delavka.
SOZD ter posneli stanje v osnovDelovna skupnost TOZD TP
nih organizacijah. Na podlagi tako Martinjak
ji zeli se vrsto zdravih
napravljene analize bomo s skup- let.
no akcijo pozivili dejavnost osnovnih organizacij povsod tam,
kjer aktivnost ni zadovoljiva,
hkrati pa r eorganizirali tiste, za
obzornik, glasllo delovne skup·
katere bi se p okazalo, da ne de- Brcstov
nosti Brest Cerknica n . sol. o. Glavni in
lujejo v skladu s sklepi IX. kon- orgovorni urednik Bozo LEVEC. Ureja
gresa Zveze socialisticne mladine urednWti odbor: Marlja GRBEC, Vojko
HARMEL, Joi!.lca ILERSIC, Joie KLANSlovenije in Jugoslavije.
CAR, Bozo LEVEC, Janez MELE, Brankc
Prav t ako smo se dogovorili MISIC, Franc MULEC, Viktor OGRINC,
za sestanek predsednikov osnov- Miha SEPEC in Tone ZIDAR. Foto: Joit>
SKRLJ. Tiska :lclezniAka tiskarna v Ljubnib organizacij, na katerem naj
ljani. Naklada 2600 lzvodov.
b i se pogovorili o sklepih konfer ence koordinacijskega sveta, Glasilo sodi med proizvode iz 7. tocke
prvega odstavka 36. elena zakona o obo uresnicevanju stabilizacijskih
davcevanju proizvodov in s toritev v proprogramov v TOZD in o aktiv- metu, za katere se ne placuje temeljni
davek od prometa proizvodov (mnenje
nosti mladine v zvezi s tern.
sekretariata za infonniranje Izvrlnega
Opredelili smo sestmesecni
sveta SR Slovenije st . 421-1/72 z cine
program dela, v katerem smo se 24. 10. 1974).

Gromov memorial
Kegljaski klub BREST Cerknica je v dogovoru s tekmovalno komisijo pri Kegljaski zvezi Slovenije organiziral tradicionalno kegljasko
tekmovanje moskih dvojic za prehodni pokal, ki ga podeljuj e KZS
v spomin na zal ze pokojnega kegljaca, nasega rojaka Lea Groma.
Za tekmovanje, ki je bilo 31. januarja ter 1. in 2. februarja letos
na kegljiScu v Cerknici, se je prijavilo 54 parov, se pravi, kar 108
tekmovalcev. Med njimi so se za najboljso uvrstitev potegovali trenutno nasi najboljsi kegljaci, ki t ekmujejo za klube I. republiSke
lige. Izjema je bil le Miro STERZAJ, ki se vabilu iz neznanih vzrokov ni odzval. Pravico sodelovanja so imeli sicer tudi vsi klubi
II. r epubliSke lige in celo ostali podrocni klubi posameznih kregljaskih podzvez.
Na tekmovanju, ki je bilo letos ze osmo po vrsti, je po zagrizenem
boju uspelo osvojiti dragoceno Iovoriko tekmovalcem Ijubljanskega
Gradisa. Prvi t rije uvrsceni pari so poleg priznanj dobili se prakticna
darila, ki so jib prispevali BREST, Industrija pohistva Cerknica,
Kovinoplastika Loz in Kegljaski klub BREST Cerknica.
Omeniti velja, da je bil na tern tekmovanju izboljsan stari rekord
kegljiSca, ki ga je na neavtomatskem kegljiScu imel z 936 podrtimi
keglji Leo Grom, na avtomatskem kegljiScu pa z 916 podrtimi keglji
Franc Pecar (Kranjska gora). Novi rekord z 941 podrtimi keglji
pripada ZupanCicu (Slovenija ceste, Ljubljana).
Rezultati: 1. GRADIS I 1822 (Cesen 927, Belcijan 895)
2. Jesenice II 1815 (Udir 925, Smid 890)
2. Triglav III 1800 (Jereb 899, Turk 901)
4. Kranjska gora II 1798 (Zerjav 880, Pecar 918)
5. Konstruktor I 1788 (Mlakar 889, Kalanj 899) ...
15. Brest III 1745 (Homovec 878, Preseren 867)
39. Brest I 1164 (Meden 842, Skerlj 822)
41. Brest II 1656 (Tornic 833, Zwolf 823)
47. Brest IV 1618 (Gornik 817, Krasovec 801) R . Janezic

Fl LM I

v

MARCU

1. 3. ob 19.30 italijanski film UBIJALEC STOLETJA. Komedija.
4. 3. ob 16. uri in ob 19.30 poljski pustolovski film SKOZI PUSTINJO
IN PUSCAVO, I I. del.
6. 3. ob 19.30 ameriski film PAST ZA INSPEKTORJA KALAHANA.
Kriminalka.
7. 3. ob 16. uri in 19.30 francoski pustolovski film KRALJICINA
OGRLICA.
8. 3. ob 19.30 ameriski western TEDEUM.
11. 3. ob 19.30 francoska drama NI DIMA BREZ OGNJA.
13. 3. ob 19.30 in 14. 3. ob 16. uri ameriski pustolovski film POSLEDNJI JUNAK.
14. 3. ob 19.30 italijanska kriminalka VSI SMO BARABE.
15. 3. ob 19.30 ameriSki psiboloski film NORA, HISA LUTK.
18. 3. ob 19.30 ameriSka drama NJIH STIRINAJST.
20. 3. ob 19.30 in 21. 3. ob 16. uri ameriski pustolovski film GOSPODAR .ZIVLJENJA IN SMRTI.
21. 3. ob 19.30 ameriska kriminalka ZADNJE PRIBEZALISCE.
12. 3. ob 19.30 ameriska komedija DVE DEKLETI V ENI PI.ZAMI.
25. 3. ob 19.30 ameriSka kriminalka DESET MALIH CRNCKOV.
27. 3. ob 19.30 in 28. 3. ob 16. uri hongkongski film KARATE - NEPREMAGLJIVI BOKSAR.
28.3. ob 19.30 ameriska drama KVARTOPIREC.
29. 3. ob 19.30 jugoslovanski film HITLER IZ NASE ULICE.

