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lasilo delovnesku 

Odlotanje pomeni tudi odgovornost 
TEMELJNA IZHODISCA ZAKONA 0 ZDRUZENEM DELU 
ZAKAJ SPREJEMAMO NOV! 
ZAKON? 

OD LETA 1974, KO SMO 
SPREJELI NOVO USTAVO, 
SMO Z NJENIMI POMEMBNEJ
SIMI DOLOCILI USKLADILI 
VELJAVNE ZVEZNE ZAKONE 
PREDVSEM TAKO, DA SMO 
SPREMINJALI NEKATERA NJI
HOVA DOLOCILA, ALI JIH 
USTREZNO DOPOLNJEV ALI. 
POLEG TEGA SMO SPREJELI 
TUDI PRECEJ NOVIH ZAKO
NOV KI SO NA NOVO UREJALI 
POSAMEZNA PODROCJA (NA
PRIMER ZAKON 0 KONSTI
TUIRANJU DELOVNIH ORGA
NIZACIJ IN NJIHOVEM VPISU 
V SODNI •REGISTER, ZAKON 
0 MEDSEBOJNIH RAZMERJIH 
DELAVCEV V ZDRUZENEM 
DELU, ZAKON 0 UGOTAVLJ& 
NJU IN OBRACUNAVANJU CE
LOTNEGA DOHODKA IN DO
HODKA TOZD IN DRUGE). 
KLTUB OMEJENI 1JSKLADITVI 
IN KLJUB SPREJETIM NOVIM 
ZAKONOM PA SMO LAHKO 
UGOTOVILI, DA NISO BILA V 
CELOTI IN USTREZNO UREJE
NA VSA RAZMERJA, KI SE 
POJAVLJAJO OB ZDRUzENEM 
DELU. 

ZAPISANI RAZLOGI SO SE
VEDA ZGOLJ PRA VNO-FOR
MALNEGA ZN.ACAJA IN SMO 

JIH OMENILI )PREDVSEM ZA
RADI CELOVITEJSE OBVE
SCENOSTI. ZA POPOLNEJSE 
RAZUMEV ANJE NAMENA- ZA 
KONA PA SI MORAMO OGLE
DATI PREDVSEM DRUZBENO
EKONOMSKE RAZLOGE ZA 
NJEGOV SPREJEM. 

Za osnutek zakona o zdrufe
nem delu je pojasnjeno, da je 
posledica analize dosedanje sa
moupravne prakse. V celotnem 
dosedanjem samoupravnem iiv
ljenju .sta se nam pojavlj1ali 
dve med seboj zivljenjsko pove
zani kljucni vpra~anji: 

1. Kako doseci tak nacin upra
vljanja, da delavci kot celot.a v 
resnici prevzamejo odloeanje o 
dohodku. Se pravi: da o dobod
ku in o poglavitnib ukrepib, ki 
vodijo. do tega dobodka, odloea
jo zaposleni deJavci sami osebno, 
ne pa nekdo v njihovem imenu. 
To .ustav,a ne samo omogoca, 
temvec .tudi zahteva. . 

2. Kako ob omejeni decentra· 
llzacl:ji odloeanja zagotoviti sa
moupravno (I) koncentracijo 
sredstev ((llkumulacijo), ld jo na
rekujejo ekonomsld razlogi in 
Sirie gledanje na celovito druZ
beno-ekonomsko ureditev. 

Obe vpra~anji sta med seboj 
ozko povezani z negativniml po
sledicami, ld bi labko izbajale iz 
njiju: 

- Pri odloeanju, ki bi zane
marjalo lUrk druibeno-ekonom· 
ske interese, labko pride do sku
pinsko-lastnl~kib tezenj posamez
nih skupin delavcev. 

- Pri centralisticnem odloca
nju pa se labko dogodi, da pre
vee zanemarimo interese tudi ta
kib manj~ih skupin, ceprav bi si 
s sv~lm uspesnim delom upra
viceno Utgotovill ugodnejsi polo· 
zaj. Se vee: tak~no odlocanje 
gre v celoti mimo samoupravlja
nja. 

Znano nam je, da pod zdruie
nim delom pojmujemo poleg 
»dela, ld ga delavci zdruieno 
upravljajo z druzbenimi sredstvi« 
tudi §e »celoten splet najrazlic
nej§ih razmerij, ki nastanejo ob 
takem delu«. Ker smo v uvodu 
zapisali, da niti z zakonoclajo ni· 
ti s prakso se nismo v celoti ure· 
diU vseb vprasanj, ki se nam 
na tem podrocju pojavfj.ajo, je 
razumljivo, da so sestavljaci os
nutka poudarili, da so izhajali iz 
splo§no sprejetib stall§c, po ka· 
terib je treba z novim zakonom 
D(<lpraviti zlastl naslednje: 

- razviti in ~e naprej do po
drobnosti razcleniti ustavna do
locila, ki urejajo razmerja v ce
lotnem slstemu zdruienega deJa; 

- iz ustavnih naeel izpeljati 
ter tako opredeliti posameme 

pravice in dolZnosti sammipr~v
nega maeaja, s katerimi se z.ago
tavlja funkcionalno uresniceva· 
nje omenjenih ustavnih nacel; 

- celotno vsebino zakona in 
njegove, podrobne resitve zapisa
ti v tak~ni obliki, ki bo omogo
cila upoTabnost V praksi, .tako 
da se zagotovi pribodnji razvoj 
naprecinilt-samoupravnih razme· 
rlj, njihovo delovanje in varstvp. 

Nasteti temeljni cilji so opre· 
dellli obseg, vsebino in sestavo 
zakona. 

TEMEUNA ZASNOVA 
ZAKONA 

ZAKON JE V OSNOVI ZA
MISLJEN KOT ZBIR DOI..OCIL 
- , KODEKS 0 ·ZDRUZENEM 
DELU. OSNUTEK JE PREGLED
NO RAZDEUEN. NA SEST DE
LOV, KI SE LOGICNO NAVE
ZUJEJO TAKO, DA OBDELAJO 
CELOTNO OMENJENO VSEBI
NO: 

. . 

PRVI DEL VSEBUJE 
SPLOSNA NACELA, NA KATE· 
RIH TEMEUIJO V DRUGIH 
DELIH ZASNOVANA IN RAZ
CLENJENA POSAMEZNA RAZ
MERJA IN POJMI (CLENI 1 do 
38); 

- DRUG! DEL UREJA DRUZ
BENO-EKONOMSKA. RAZMER
JA DELAVCEV V ZDRUZENEM 
DELU, VKLJUCNO Z RAZMER
JI, KI NASTAJAJO PRI POVE
ZOVANJU OSEBNEGA DELA Z 
ZDRUZENIM DELOM (CLENI 
39-295); 

- TRETJI DEL VSEBUJE DO
LOCILA 0 SAMOUPRA VNEM 
ORGANIZIRANJU ZDRU:2:ENE
GA DELA S PRIKAZOM, V KA
TERE OBLIKE SE LAHKO OR
GANIZIRA ZDRUZENO DELO, 
0 REGISTRSKIH POGOJIH ZA 
TAKE OBLIKE IN 0 NASTOPA
NJU V POSLOVNEM PROMETU 
(CLENI 290 do 438); 

(Konec na 2. strani) 

NACRT JAVNE RAZPRAVE 0 OSNUTKU 
ZAKONA 0 ZDRUZENEM DELU 

Neposredni nosilec javne razprave v temeljnlh organizacijah so osnovne 
;;rgan·!z~ci.te sfndikata, po krajevnih in samoupravnih interesnih skupnostih 
pa siridikat sodeluje s Socialisti~no zvezo delovnega ljudstva. Za na~rtno 
javno razpravo ·i·n porno~ osnovnim organizacijam sindlkata je pri obcin· 
skem sindikalnem svetu zadolzena komisija za druzbenoekonomske odnose 
in samoupravljanje, razsirjena s predstvanikl drugih druzbenopollticnih 
organizaclj. 
, Pri predsedstvu ob~lnskega sveta je lmenovan tudl· pollti~ni aktlv za 
vsebinsko izpeljavo javne razprave. 

Nacrt javne r~rave (z roki), ki je bll sprejet na predsedstvu obcin
skega sveta Zveze sindikatov: 
- 7. do 8. maja so bili sestanki s predsedniki osnovnlh organizaciJ 

sindikata in s sekretarji osnovnih organizaclj Zveze komunistov. Na 
teh sestankih so bili seznanjeni z delovnim nacrtom in z nalogami, 
ki jih morajo opravllti med javno razpravo. · 

- Do 20. maja . naj bi bili sklicanl politicnl aktivi v temeljnlh orga 
nizacijah; na teh aktivih je bilo potrebno lmenovati delovne koml·sije 
za izdelavo anallz sedanjega stanja v razvoju samoupravnih odnosov, 
fzdelati pripravo prehoda na novi zakon In se dogovorit i o organlziranju 
javne razprave o osnutku zakona. 

- 28. maja je bil organiziran enodnevni seminar za politicni aktlv in 
predsednlke osnovnlh ·organizacij s indikata. 

- Do konca jul'ija mora biti v vseh temeljnlh organizacijah, krajevnih 
in samoupravnih lnteresnih skupnostih javna razprava l<oncana. 

- Do . 1 o .. avgusta bo komisija .za · druzbenoekonomske ad nose . in samo· 
upravljanje pripravila zakljucno porocilo o rezultatih javne razprave 
za sejo obcinskega sveta ·zveze sindikatov, ki bo sredi septembra. 

· · A . Otonlcat 

Velicina izjemnih osebnosti je v te!!l, da globlje_ doumejq dr~zb7no: 
ekonomska rl.ogajanja in moe druzbene zaves~t delovn.zh lJUdz1 ~.t 
oblikuje medcloveske . odnose ter da poskusa1o s svo1o · promcl]t· 
vostjo najti smisel in cilje drui.benih gibanj. 

Nedvomno je ena 'takih ~sepn~sti_naJ tovarys T!TO, kate_rega r~vo
lucionarna prizadevanja zn tdeJe 1e zgodovznskt tok nezzpodbztno 
po'trdil. · 

,. · stevilne generacije bodo znale.ceniti to, _da iz.leta v leto_praz
nujemo Dan mladosti v svobodt, q.a.·· sredt .razdthar:ega maJSkega 
.cvetja mladost snuje svojo srecno zn ustvanalnQ pnhodnost. 

Cestitkam delovnih ljudi tovarisu . T_itu ob . njegov~m rojstnem 
dnevu se pridruzujemo tudi Brestovcz zn ostalt obcant. 
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Gospodarstvo v teZavnem poloZaju 
OCENA STANJA V GOSPODARSTVU OSCINE CERKNICA 
SKUPSCINA OBCINE CERKNICA JE NA SVOJI SEJI 29. APRILA 
1976 RAZPRAVIJALA 0 POSLOVANJU DELOVNIH ORGANIZACIJ 
NA PODLAGI ZAKIJUCNIH RACUNOV ZA LETO 1975 IN OCE
NILA SEDANJE STANJE GOSPODARSTVA V OBCINI. PO RA.Z, 
PRAVI SO VSI ZBORI SPREJELI NASLEDNJA SKLEPA; 
1. Da bi izboljSali trenutno izredno kriticno stanje v poslovanju 

delovnih organizacij, morajo le-te mova pregledati uresnicevanje 
stabilizacijskih nacrtov in sprejeti ustreme ukrepe. 

2. Izvrsni svet obcine Cerknica je dolian sem.aniti IzvrSni svet 
Skupscine SR Slovenije o stan~~u gospodarstva v obcinl predvsem 
z namenom, da bi cimprej skuSali tudi s sistemskimi re81tvami 
omogociti hitrejso rast izvoza in oiivljanje potrosnje na doma· 
cem trgu. 

V nadaljevanju objavljamo zgoscen povzetek analize gospodarstva 
v na8i obcini - iz gradiva za omenjeno sejo skupscine obcine. 

TEMELJNI GOSPODARSKI 
K.AZALCI 

Gospodarstvo obcine Cerknica 
je v letu 1975 doseglo relativno 
s~abSe rezultate kot v letu 1974. 
V ilustracijo prikazujemo indekse 
gibanja nekaterh ekonomsldh ka· 
tegorij gospodarstva obcine pri· 
merjalno z gospodarstvom re
publike. 

Kategorije 
· ObCina SRS 
Indeks (75 : 74) 

Ceilotni dohodek 115 125 
Porablljena sredstva 119 125 
Dohodek 102 124 
Izgube 740 220 

Vir: Analiza ZR - 1975 Slufbe drufbe· 
nega knjigovodstva podr. Ljubljana. 

Relativno nizka rast na8tetih 
ekonomskih kategorij ima za 
posledico zmanjsanje reproduk· 
tivne sposobnosti gospodarstva v 
obcini Cerknica. To nam najbolj 
pokafe podatek o dosezeni stop
nji akumulacije, ki se je od 
leta 1974, ko je znaliala 8,2 odsto
tka, zmanjsala v letu 1975 na 4,7 
odstoka. V absolutnih mesldh 
to pomeni, da se je akumulacija 
znifala od 91 mllijonov v letu 
1974 na 59 mllijonov v letu 1975. 

STRUKTURA GOSPODARSTVA 

Tako dosezeni rezultati v obci
ni so posledica strukture gospo
darstva, saj predstavlja delez 
lesne in kovinsko, predelovalne 
industrije 78 odstotkov celotnega 
gospodarskega potenclala. Pou
dariti moramo, da je kar 80 
odstotkov proizvodnje kovinsko
predelovalne industrije namenje
ne potrebam lesne industrije. 
Znano pa je, da je lesno predelo· 
valna industrija v teZkem gospo· 
darskem stanju, zlasti se, ker gre 
v obcini Cerknica za pohilitveno 
proizvodno usmerjenost. To po
meni, da gre za proizvode trajnih 

· dobrin (Brest je najveeji pro· 
izvajalec pohilitva v Jugoslaviji), 
katerih promet se v recesijsldh 
gibanjih najbolj zniZuje. 

Padec povprasevanja po pohiS
tvu v letu 1975 je pogojeval hitro 
naraseanje zalog. gotovih izdel
kov, hkrati pa je zahteval zavest
no omejevanje proizvodnje. V 
prejsnjih letih je namrec prav 
vecji obseg proizvodnje pasivizi
ral nenehno rast proizvodnih 
stroskov. 

Omenlti moramo, da so cene 
pohiStva zamrmjene vee kot dve 
lett Tako doseienl rezultati so 
Se bolj UlOStrili podroeje delitve 
oseb. dohodkov, tako da beleiimo 
v letu 1975 doslej najveejo od
stopanje popreCnih osebnih do
hodkov lesne industrlje prlm.er
jalno s povprecjem osebnih do
hodkov x gospodarstvu SR Slo· 
venije. 

POMANJKANJE 
OBRATNIH SREDSTEV 

Zmanj8anje reproduktivne spo
sobnosti se bolj zaostruje po
manjkanje obratnlh sredstev, kar 
se najbolj kaZe v tem, da po za
kljuCnlh t;acunlh za leto 1975 go· 
spodarstvo obCine Cerknica nima 
pokritih trajnih obratnlh sred· 
sredstev v visini 85 milijonov di
narjev, od cesar odpade na po
histveno industrijo kar 59 milijo-
1\0V dinarjev. 

· Neugodno gospodarsko stanje 
se v letu 1976 Ae bolj 74lOStruje, 
kar najbolj pokafe podatelt, da 
je lesna industrija SR Slovenije 
dosegla v I. tromesecju let;t . .1976 
le 94 odstotkov doseiene proiz
vodnje v enakem obdobju lani. 
Nasa pobiitvena industrlja v ob
cini pa je dosegla le 87 odstot
kov lanske prolzvodnje. 

Zavedajoe se tega, da je v po
biitveni industrlji nasploh hlper
produkcija, je Brest kot nosilec 
gospodarske aktivnosti v obcini, 
pricel ze v letih 1974 in 1975 z 
delnim prestruktuiranjem proiz. 
vodnje in poveeanjem izvome us
merjenosti. Prihodnje prestruk
tuiranje proizvodnje pa je glede 
na reproduktivno nesposobnost 
JVclliega gospodarstva omejeno, ee
prav je to podrocje s srednje· 

· Furnirnica v Tovarni pohistva Cerknica - najvecji TOZD Bresta 

rocnim programom opredeljeno 
z idejnimi projekti. 

RESITVE V IZVOZU? . 
Gospodarstvo obCine je v letu 

1975 zastavilo v svojih stabiliza
cijskih programih hitrej§e pove
canje izvoza in je itako zastavlje
na politika dala sadove ie Ietos, 
ko se je izvoz v I. tromesecju 
povecal v primeri z enakim.·lan
skim obdobjem za 79 odstotkov. 

Tudi taksno povecanje izvoza 
ni moglo pokriti zmanjsevanja 
prodaje na domacem trgu, tako 
da zaloge gotovih izdelkov lie hi· 
treje naralicajo kljub zavestnemu 
znifevanju proizvodnje. Da bi 
stanje omilili, so imele nekatere 
delovne organizaclje tudi ze del
ne kolektivne dopuste, 

Ocenjujemo, da bo najtezje go· 
spodarsko stanje v obdobju ju· 
nij-avgust. GospodarstyQ: 9bcine 
bo slcer letos izvoz povecalo za 
100 odstotkov, vendar bo po di
namiki ta wvoz realiziran sele po 
juliju. V casu maj-julij, ko bo
do delovne organizacije proizva
jale za domace trZisce, pa bo ob· 
cutno pomanjkanje sredstev za· 
vrlo normalen reprodukcijski 
proces. Zato bo nujno, da se raz
re8evanju ltega vpralianja dodat· 
no pridruZi tudi poslovna banka. 

Opozoriti moramo, da bo do· 
sezena raven izvoza povzrocila se 
vecji izpad v akumulaciji kot le
ta 1975 in s tern vpllvala na re
produktivno sposobnost gospo
darstva. Iz tako opredelje
nega stanja pa se nujno postav
ljajo zahteve po oZivljanju do· 
macegja trga in boljsih stimulaci
jah izvoza. 

KJE SO REsiTVE 
Da bi to dosegli, bi po naiiih 
ocenah morali nujno iskati si
stemske reliitve. Naj opozorimo 
na nekaj elementov, ki bi po 
naliem mnenju lahko vplivali na 
poZivitev rasti proizvodnje in 
prodaje neposredno v pohiStveni 
in s tern posredno tudi v kovin
sko predelovalnl industriji. 

1. Sistemsko bi bllo treba uskla
diti izvozne stimulacije glede na 
gibanje cen doma in v svetu. 

2. Zmanjsati bi bilo potrebno 
pologe za potrosnilike kredite. 

3. Nadaljevati bi . morali z 
zmanjsevanjem stopnje promet
nega davka. 

4. Prouciti bi bilo treba visino 
obrestne mere za kreditne plas· 
mane, ki zajemajo pomemben 
delei v strukturi lastne cene, v 
smlslu njihovega zniZanja. 

5. Pospeliiti bi bilo treba inte
gracijska gibanja v okvlrih po
slovnih skupnosti za smotmejlio 
delitev dela s prestruktuiran
jem proizvodnje in vecjo social
no varnostjo zaposlenih. 

BRESTOV OBZORNIK 

Poleg Bresta je Kovinoplastika eden izmed poglavitnih nosilcev 
gospodarstva v obcini 

Rezultati 
in osebni 

gospodarjenja 
dohodki 

Proizvodnja nam za letosnje 
stirimeseeno obdobje v primer
javi z lanskim enakim obdobjem 
kaie, da je dosezena le z YO 
odstotki. Letosnji plan pa je 
izpolnjen s 24 odstotki. 

V TP Cerknica vpliva na manj
so proizvo4Djo spremenjen pro
gram. Z vkljueitvijo novega 
programa Jelka dosega niZji ob
seg proizvodnje predvsem na 
racun vee vlozenega dela glede 
na porabljena sredstva. 

V TP Martinjak je videti le 
manjse ·odstopanje od plana, 
tudi tam na raeun vee vlozenega 
dela v nove izdelke. 

TLI Stari trg je pod planski
mi cilji predvsem zaradi zim. 
skih ,vremenskih nevseenosti, 
ki so onemogocili nabavo hlodo
vine, kar je povzrocilo zastoje 
v proizvodnji zaganega lesa. 

V TP Stari trg je manjsa pro
izvodnja zaradi nezadovoljivega 
programa. Prodzvodnja novega 
prograr.na Savoja ne bo pokrila 
vseh proizvodnih kapacitet, zato 
je tudi odlocitev za kooperacij ... 
sko sodelovanje pri proizvodnji 
toaletnega prograina umestna. 

V TIP Podskrajnik bistveno 
ne tzaostajajo za planskimi cilji, 
kar je glede na uvajanje nove 
proizvodnje kar zadovoljivo. 

Na prodajnem podrocju nar.n 
primerjava z enakim lanskim 
obdobjem prikazuje indeks 108. 
Letosnji plan. prodade pa je 
izpolnjen le z 19 odstotki. 

Na podroeju izvoza smo .do
segli zadovoljive uspehe, saj 
nam primerjava z enakim Ian
skim obdobjem prikazuje indeks 
166. Najvecj-i je· izvoz v TP Mar
tinjak in TLI Stari trg. 

Osebni dohodki na zaposlenega 
so v primerjavi z enakim Ian
skim obdobjem porasli za 11 
odstotkov. Glede na nase pro
izvodne in prodajne rezultate 
vidimo, da ne dosegamo plan
skih ciljev, osebni dohodki pa 
so se povecali. Zato so organi 
upravljanja posebej sklenili, da 
osebni dohodki ne smejo odsto
pati od planskih meril. 

Nas sedanji naein izplaeila 
osebnih dohodkov temelji le na 
dosezeni vrednosti proizvodnje. 
Taksen nacin nagrajevanja pa 
je zelo enostranski in je nujno, 
da ga dopolnimo tudi s prodaj
nimi uspehi. 

V pripravi so nova merila za 
izracunavanje osebnih dohodkov, 
ki bodo upostevala tudi ostale 
vplive na rezultat gospodarjenja, 
ne sar.no proizvodnjo. 

z. Prudic 

TUDI TO SE ZGODI 
Vabila za preteklo sejo · Sveta 

komunlstov SOZD Slovenijales so 
vceraj le prisla v naso delovno 
organizacijo. Kljub popolnemu 
naslovu so zajetno kuverto posla· 
li na Francosko, v znamenito me· 
sto BREST, kjer paso takoj ugo· 
tovili, da je 61380 CERKNICA v 
Jugoslaviji. 

Odlocanje pomeni tudi odgovornost 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

- CETRTI DEL UREJA PO
STOPKE IN OBLIKE, S PO· 
MOCJO KATERIH DELAVCI 
URESNICUJEJO SVOJE SAMO· 
UPRA VNE PRA VICE, VSEBUJE 
DOLOCILA 0 ORGANIH UPRA v. 
IJANJA TER 0 NJIHOVIH IZ
VRSILNIH IN POSLOVODNIH 
ORGANIH, 0 OBVESCANJU, 
0 SAMOUPRAVNI DELAVSKI 
KONTROLI TER 0 NEKATE· 
RIH DRUGIH SAMOUPRAVNIH 
PRAVICAH, DOLZNOSTIH IN 
ODGOVORNOSTIH ( CLENI 439 
do 524); 

- PETI DEL POSTAVIJA 
SANKCIJE, TO JE, KAZNI ZA 
KRSILCE DOLOCIL ZAKONA; 

- SESTI DEL UREJA POSA· 
MEZNA VPRASANJA, KI BODO 
NASTALA PRI PREHODU K 
UPORABI NOVEGA ZAKONA. 

Ne glede na opisano sestavo 
zakona pa labko ugotovimo, da 
ima zakon v bistvu poleg nacel 
se trl organske celote: 

- Prva obsega doloclla o celo· 
vitlh razmerjih, ki nastajajo pri 
pridobivanju dohodka, pri njego
vl delitvl in razporejanju, pri 

urejanju medsebojnih razmerij 
v zdndenem delu vkljucno z 
upravljanjem druZbenh sredstev. 

- Druga se podrobno spulii!a 
v oblike, v katerih se samouprav· 
no organizira zdruieno delo. V 
njej so osnovna izhodisca o te· 
mefjnih organizacijah, o delovni 
organizaciji in o sestavljeni orga· 
nizaciji zdruienega deJa ter o 
drugih oblikah zdndevanja dela 
in sredstev s temeljnim orisom 
druibeno-ekonomskih ter pravnih 
pogojev in posledic, ki spremlja
jo taklino zdruievanje. 

- Tretja celota doloca kon· 
kretne oblike in nacine odloca· 
nja z oeitnim namenom: pribli
zati vse vecjemu stevllu aelav· 
cev osve8ceno in smlselno odlo
eanje o zadevah, ki zadevajo nji
hove temeljne interese. 

Dana8nji, za veCino bralcev 
verjetno dokaj suhoparni prikaz 
zgradbe osnutka zakona je bU 
potreben zato, d(cl si homo v pri· 
hodnjih stevilkah Obzornika lab· 
ko pobllie ogledalt vsako fzmed 
omenjenih celot in pri tern naka
zali novosti, kl jib osnutek pred· 
laga. 

Z. Zabukovec 



BRESTOV OBZORNIK 

Znova razCistiti . . 

temeljna razmer ja 
PRED NOVIM SPORAZUMOM 0 ZDRUZITVI 
V SOZD SLOVENIJALES 

Sestavljena organizacija zdru
zenega dela pomeni v nasi za
konodaji in seveda tudi v praksi 
novo obliko samoupravnega or
ganiziranja zdruzenega dela. V 
obdobju od sprejetja ustavnih 
dopolnil in kasneje nove usta•·e 
smo SOZD skusali oblik:>vati v 
skladu z dolocili zakona o kon
stituiranju organizacij zdruzene
ga dela in njihovem vpisu v 
sodni register. Zal je ta predpis 
pustil neresenih vrsto vprasanj. 

gledala posehna kornisija, ki jo 
je imenoval Svet komunistov 
SOZD, nakar ho pred:ozeno de
lavskemu svetu SOZD. Po ohrav
navi ga ho le-ta z morebitnimi 
popravki dal kot teze za ohliko
vanje novega sporazuma v javno 
razpravo vsem delovnim organi
zacijam, clanicam SOZD oziro
ma njihovim temeljnim organi· 
zacijam. Po zakljuceni javni raz
pravi ho treha takoj priceti z 
delom za .izdelavo osnutk'l nove
ga sporazuma o zdruzitvi. Po 
priporoeilu Sveta komunistov 
naj bi hil sporazum sprejet se 
letos. 

S podrohnejso vsehino teme
ljnih izhodisc se homo seznanili 
med javno razpravo. 

Z. Zahukovec 
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Novost iz Brestovega proizvodnega programa - regal JELKA 

Zato smo tudi v SOZD Slo
venijales-trgovina in proizvodnja, 
ki je bdla obl(ikovana s ... pod
pisom sporazuma v Idnjl 20. 
marca 1974 pustili odprtih pre
cej pomembnih razmerij, tako 
da SOZD ni mogla rzaZiveti v 
smislu ustavnih dolocil. Posebej 
je bilo opazno, da v sporaz~m~ 
niso bili razclenjeno ureJem 
dohodkovni odnosi med zain
teresiranimi delovnimi crgani
zacijami. Prav tako ni 1bil ustrez
no izoblikovan sistem skupnega 
planiranj a. 

Majski pohistveni • sejem v Kjobenhavnu 
Na zahtevo poslovnega ad

bora je posebna skupina stro
kovnih delavcev dohila nalogo, 
da prouci dosedanje pomanjklji
vosti samoupravnega sporazuma 
o zdruzitw v SOZD in pripravi 
izhodisca za izdelavo in spre
jem novega. Sredi maja je hilo 
delo v prvi fazi opravljeno. 
Skupina je predlozila Svetu ko
munistov SOZD osnutek neka
terih temeljnih podlag za obli
kovanje novega samoupravnega 
sporazuma o zdruzevanju_. dela 
in sredstev v SOZD SlovemJales. 

Na podlagi dejstev, ki ~mo 
jim hila prica v doscdanJ~ITI 
zivljenju SOZD, skusa gradlVO 
oh osnutku zakona o zdruienem 
delu argumentirano utemeljiti 
predloge za zdruzevanje, ki naj 
bi bill 10snov.a za prihodnje raz
prave in ohlikovanje najboljsih 
inacic, ki bi omogoCile delovanje 
SOZD v interesu skladnega raz
voja vseh njenih clanic. 

Vsehina gi-adiva izhaja iz 
opredeljenih ciljev zdruievanja 
v sestavljeno organizacijo. Ti so 
bili doslej razmeroma najholj 
skromno oJ:.,delani, na kar smo v 
Brestu dokaj vztrajno opozarjali. 
V nadaljevanju gradivo opo
zarja tudi ,na nekatere potrebne 
organizacijske in· statusne spre
memhe dosedanjih organizacij 
zdruzenega dela, ki so povezane 
v okviru SOZD, na povezovanje 
z gozdarstvom, na organizacijsko 
zasnovo strokovnega dela za 
SOZD ter na organizacijo samo
upravljanja v SOZD. 

»Sejm bil je Ziv . .. « - To je resnicna podoba letosnjega skandinav
skega pohistvenega salona, ki je bil v Kjobenhavnu med 12. in 16. 
majem. Vsakdanji vrvez v novih razstavnih prostorih Bella Center 
je ocitoval ne samo obicajno radovednost za vrhunske dosezke 
skandinavskega pohistva, ampak je obetal tudi dobre komercialne 
posle, k.ar se je nekaterim res izpolnilo. 

Samih razstavljenih izdelkov ni 
potrebno posehej opisovati oziro
ma prredstavJjatf, ker ze prislo
vicna skandinavska kvaliteta v 
designu, dognanosti, ilzdelavd. ,in 
povrsinski ohddavi ni.ma resnej
se konkurence v svetu. Osnovna 
clementa, kii se znova pojavljlllta 

· v ospredju, s-ta funkci'onalnos.t 
kosovnega pohiStva in udobnost 
sedeznih garn1tur. KJasicnih dnev
nih sob v nasem pojmovanju 
sploh ni videti in ne s-pominjam 
se, da hi kdajkoli na dosedanjih 
stirih skandinavskih sejmih vi
del ·kakSno garderohno omaro. 

videzu Cimholj ohrani svojo na
ravnost. 

Majski sejem v Kjohenhavnu 
je pdkaz pohiSitvenih dosezkov 
izkljucno nordijskih dezel -
Danske, Svedske, Norveske, Fin
ske iin Islandije. Hkrati je v 
sosednjem svedskem Malmoju 
razstava pohistva tistih evropskih 

--. 
dezel, lci so zainteresirane za 
trgovanje s Skandinavci. Med
nje sodi tudi Jugoslavi'ja, k.i z 
Exportdrvom in Sipadom, letos 
pa tudi z Jugodrvom, ze vrsto .let 
:eriikazuje iW.e1ke nase pohistvene 
.ind\J.Sitrije. SJovenijales. na -tej 
manifestaciji ne sodeluje,, ceprav 
.ima ediui predstavniS.tvo v Kjo
henhavnu in ima s Skandinavijo 

med pohistveniki tucli najvecji 
promet. 

Vloga Bresta je na skandinav
skem trliscu dokaj pomembna, 
saj ima izvoz masivnih sedeznih 
garnitur (Planica, Bin set), jeP,il
nih garnitur (Canada oziroma 
S.rie:Znik) in toaletnega programa 
za opremo kopalnic tudi v ce
lotnem-. Brestovem izvozu. po
memben delez. Kot nov izvoz
ni izdelek se pojavljajo masivne 
mizne plosce, strap.ice klubskih 
mi'z in str anice fote1jev iz jelo
vin,e, proizvod.' Tovarne lesnih 
izdelkov Stari trg (glej fotogra
filji). 

1 
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S temi ,jzdelki smo prodrli tudi 
na japonsko trziSce, kjcr si 
ohetamo nekatera narocila iz hu
kovine. Nasploh je trenutna si
tuacija v svetu, pa tudi v Skandi
naviji, ·holj optimisticna, za..to se 
za .zdaj ni bati za tizvoz izdeJ,kov 
iz masivnega Jesa. Po mojem 
mnenju pa imamo zelo malo 
mofnosti za prodajo furniranega 

Za izvoz v Skandinavijo 

in ploskovnega pohiStva, naf si 
bo v Ska111dinavijo ali v os.tali 
zahodni konvertihHni svet, pred
:vsem zaradi I1izko doseglj.ivih 
cen, ki za nasa -proizvodnjo niso 
vzpodhudne .. 

Naj na kratko povzamemo: Se· 
napre.i se nam za ta · del sveta 
ohetajo dohre izvozne mofnosti . 
za masivno pohistvo. Asortiman 
homo -poskusali se razsiriti, pa 
tudi zanimanja za narocilniSki 
si&tem ne homo odklanjali. Za 
prjhodnje leto •Si ohetamo nov 
toaletni program, tako da veclet-
110 sodelovanie z Dansko v tern 
pog.Jedu ne ·bo prekinjeno. Za 
dobra prodajo pa je pomemhna 
nenehna prisotnost in neposredni 
stik.i: s ·kupci ob ohiskih na sej
mih, salonih in razstavah. 

I. Lavrencic 

Posebno poglavje je posvece
no tudi planiranju v pogojih 
sestavljene organizacije. 

Gradivo, ki smo ga pravka:c 
skopo opisali, ho se enkrat pre-

Skoraj vsi razstavljeni izdelki 
so iz masivnega lesa, le redko 
kot osnovno surovino uporablJa
jo kaj drugega. Ze tretje Jeto 
pre,dnJaci masivni bor, k1 je se
daj lahko ze krepko grcav, pa 
tudi plavilo v njem imajo za 
okras. Masivni hras<t modno 
pefa, se vedno pa je priljuhljen 
masivrui .teak. Zelo zanimiva je 
ugotovitev skandinavskega ma'l'
ketinga, da ..so pohiStveni elemen
ti, narejeni ,iz ivenke, stvar .pre
teklosti in jih vecji del uporab
ljajo le za otroske sohe. v isti 
anketi predstavnik firme Inno
vator (mimogrede - tej firmi 
izvaza tudi Brest) ugotavlja, da 
sodohni .tempo zivljenja, sfvi 
beton, velike prometne zHe, me
stni hrup dn 'kompjuterska hi
s.terija to.liko utrujajo cloveka, 
da si v svojem prostem casu 
zeli umirjene domacnos-ti oh 
masivnem pohistvu, ki naj v 

Planiranje terj-a trajno delo 

Predvidoma bo za letosnji obcinski praznik v sne:Znll!kih gozdovih 
postavljen veJicasten spomenik partizanskim bolntsnicam. Ob TLI 
Stari trg spomenik ze nastaja ... 

V javni razpravi sta dva pomembna dokumenta. Dopolnitev letnega 
plana zastavlja dodatne naloge. Ohraniti. stopnjo rasti v proizvodnji. 
Vse moci usmeriti za dosego pr~izvodnega· nacrta. Nadaljevati z iz
voznimi posli. V javni razpravi ·t!-ldi srednjerocni program. Oprede
ljena tudi ustv.arjanje in delitev dohgdka·. 

Zas.taV'ljenf planski cilji celovi
tega reprodukcijskega procesa 

. so za leta 1976 temeljili na dokaj 
visoki fu dinarbicni stopnji pro
izvodne rasti. Pogojeni so hili 
tudi s prodaj'o zlasti pohistva na 
doma:cem frgu. 

Dosezeni rezultati v letoStn.jem 
prvem tromesecju kazejo po 
posamezriih . temeljnih orga
nizacijah hist'vene sprememhc 
proi'ZVodriega asortimana, kar· 
vp1iva na strukturne sprememhe 
v obsegu proizvodnje, prodaje~ 
delitve dohodka in ila viSino 1:er 
vire fiin-ansiranja ohratnih sred
stev. Uveljavljanje zakonskih do
loC.il o . zagotovi·tvi placil med 
uporahniki druzhenega prcmoze
nja, ki se uporahlja od 1. aprila, 
je poleg ostaJ.ih dejavnrkov pogo
jeva!lo zastoje v prodaji na .do
macem t'l'gu, osredotocenje na
bav v trgovskih organizacijah in 

prenos za-Jog iz 'trgovfn na proiz
vodnjo. 

Ma:njsi obseg prodaje vpUva na 
poveca.nje· zalog gotov.ih' izdelkov, 

· kar. se v· -koncnem uainku poka
Ze' .tudi v manj'sem· obsegu pro
izvodnje. Ta.ko hi morala vsaka 
temeljna organizacija v prvem 
tromesecju izpolniti 25 odstotkov 
letnega plana praizvodnje, dej;m
sko pa se izpolnievanje po . 
posameznih temeljnih organiza-· 
cijah gihlje od 18 do 23,5 odstot-· 
ka. 

Omenjeni dejavni'ki zahtevajo 
spremembo posameznih kazakev 
v letnem planu in postavitev re
alnih ciljev. 

Izpad proizvodnje in prodaje 
v prvem tromesecju vpUva na 
dopol-nitev letnega plana. Ohseg 
prodaje smo znova ocenHi po po
sameznih mesecih in temeljnib 

organizacijah. Ocene prodaje viz
voz so optirnisticne in kazejo, da 
hodo planski cilji v celoti izpol
njeni. 

Vendar moramo opozorJ,ti, da 
vecji izvoz ne more nadomestiti 
izpada prodaje na domacem 1rgu. 
Sku.pna ocena proda~e za leto 
1976 pa kaze, da ho letni ohseg 
prodaje presegel prodajo iz ileta 
1975 za 36 odstotkov. 

Z zmanjS.Cvanjem obsega pro
daje se seveda zmanjsujeta tudi 
celOitni prihodek, pa tudi doho
dek delovne organizacije. Zato 
smo v dopolnitv-i letnega plana 
predvidel.i gihanje osehnih do
hodkov s.kladno z rezultati go
spodarjenja. Posehej je poudar
jena skrh za cim holjse in eko
nomicno gospodarjenje, izpopol
njevanje za'Stavljenih stahHizacij
skih ci:ljev .in stalno preverjanje 
gospodarske aktivnosti. Pri tern 
ne ·smemo pozahiti na ohvesca
nje dBlavcev o vseh rezultatih po
slovanja in na iskanje najugod
nejs.ih resitev. 

(Konec na 4. strani) 
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Samoupravljanje • • 1n m1 
TOKRAT SMO SPREGOVORILI 0 
SAMOUPRAVNI ORGA:NIZIRANOSTI V TOZD 
TOVARNA POHISTVA CERKNICA 

V Tovarni pohi~tva Cerknica smo se odlocili, da homo odkrito in 
kriticno ugotavljali, kako je organizirano samoupravljanje in ali 
ustreza potrebam temeljne organizacije. Ugotavljali smo tudi, kako 
delegati in clani organov upravljanja poznajo pristojnosti teh or· 
ganov. 

S tem v zvezi smo zastavili nekaj vpra~anj delegatom ozlroma 
clanom organov upravljanja. Na vpra~anja so odgovarjall: 
Valentin Subic in lztok Likar· clana sveta za kadrovske zadeve, 
Bernarda Pet.ric, delegat delavskega sveta TOZD, Alojz Mramor, 
predsednik komisije za druibeno samoza~cito, Tone Siraj, delegat 
skupnega delavskega sveta, Valci Obreza, clan samoupravne delav· 
ske kontrole, Franc Brence, clan poslovnega sveta, Fani Petkov~ek, 
namestnih predsednika poslovnega sveta in Toncka Ivanac, clan 
sveta za osebne dohodke. 

Ali lahko na~tejete organe 
upravljanja v na~i temeljni or
ganizaciji? 

Na to vprasanje nismo dobili 
popolnih odgovorov, le v nekaj 
primerih so anketiranci znali na
steti samoupravne organe in ko
misije. 

Pri nastevanju or ganov uprav
ljanja so nekateri navajali med 
organe upravljarrja tudi sindikat 
in Zvezo komunistov oziroma 
druibenopoliticne organizacije 
sploh. 

Podatki v stevilkah niso opisno 
obrazlozeni, kar pa bi morale 
biti. Se ved.no je v gradivih pre
vee takih izrazov, ki jih ne razu
memo, pravijo anketiranci. Gra
divo za sestanke naj bo zgo~ceno 
na bistvena vprasanja. Ob tern 
pa naj bodo predlagane tudi re
sitve, ki so lahko v vee inacicah. 

Ko odlocate na organih uprav
ljanja, ali odloeate po lastnem 
preudarku ali na podlagi mnenja 
direktorja ali na podlagi sta}g~ 

Razgovor tece · o samoupravni organiziranosti 

Na kateri organ upravljanja hi 
vloZi.li zahtevek za preizkus od
locitve o va~i pravici, ce bi vam 
bil na primer napacno ohracu
nan osebni dohodek? 

Na to vprasanje so bili od
govori tako razlicni, da iz tega 
lahko sklepamo, kako je znanje 
o pristojnostih posameznih orga
nov upravljanja premajhno, zla
sti se, ko gre za t<felavce, ki de
lujejo na podrocju samouprav
ljanja. Nekateri anketiranci bi se 
pritozili zaradi napacno obracu
nanega osebnega dohodka na sin
dikat, na delavsko kontrolo, tret
ji na delavski svet in tako na
prej. V dveh primerih smo dobili 
odgovor, da bi se pritozili na 
svet za osebne dohodke in ce bi 
bilo treba, se na delavski svet. 

Ali dohite vabilo za seje or
ganov upravljanja pravocasno? 

Vabila za seje in sestanke do
bijo v glavnem pravocasno. So 
pa primeri, ko so organi sklicani 
na hitro in celo brez gradiva. 
Zlasti je to pogosto pri sklice
vanju sveta za osebne dohodke 
in sveta za kadrovske zadeve. 

Vsi, ki so odgovarjali, menijo, 
da se je treba, kolikor je moe, 
izogibati takSnemu sklicevanju 
»na naglico«. 

delavcev skupine, ki vas je iz. 
vollla? 

Za glasovanje vsi anketiranci 
navajajo, da glasujejo po lastnem 
prepricanju . Seveda potem, ko 
sliSijo dodatno razlago in ko je 
vprasan.ie razciSceno. Obicajno 
na sejo organa prihajajo brez 

stalisc ,delavcev, torej se z njimi 
vnaprej ne sestajajo. Res pa je, 
da pred sejo sem pa tja vprasajo 
za mnenje kakega sodelavca. 

Kako tolmacite sklep, ki je hil 
sprejet na seji organov v na
sprotju z vdim stali~cem? 

Za sklepe zvedo delavc;i iz za
pisnikov, ki so razobe~eni po 
oglasnih deskah. Delavcev pose
bej ne obveseajo. V osebnih razgo
vorih takoj po seji sicer prenasa- . 
jo bistvene sklepe. Glede sklepa, 
ki je bil v nasprotju z staliScem, 
ki ga je zagovarjal neki delegat, 
pa se zavedajo, da bi tak sklep 
morali zagovarjati, ga tolmaciti 
taka, da b i ga delavci razumeli, 
pripominjamo pa, da je to vcasih 
zelo tezko. 

Ali redno bodite na seje? 
Kako hi po va!em mnenju re· 

~ill vpra~anje slahe udelezhe na 
sejah? 

Res je, ,da na sestankih dose
game komaj nekaj cez polovic
no udelezbo. Zato pa je vee vzro
kov: oddaljenost stalnega bivali
sca, delo v neposredni proizvod
nji, druiinske razmere (varstvo 
otrok), dolgi sestanki, nezaupa
nje, uialjenost, pa tudi neaktiv
nosti in neodgovornost nekaterih 
delegatov. · 

Vsi anketirani so bili edini v 
tern, da je treba tiste delegate, 
ki malomarno opravljajo funkci
jo, odpoklicati po postopku, ki 
velja za odpoklic. Sicer pa so bili 
anketiranci mnenja, da je treba 
doseci tako obnasanje ,delegatov, 
da bodo morebitne odsotnosti ve
dno utemeljeno opravicevali. Vse. 
kakor pa je treba spremljati ak
tivnost delegatov. 

All je sindikat aktiven? 
Sindikat ni dovolj aktiven! 

Taksnega mnenja je bilo sest an
ketirancev, medtem ko so ostali 
menili, da je aktiven. Za reorga
n izacijo sindikata pa ni vedel 
nihce od vprasanih; v tovarni 
smo namrec organizirali dve os
novni organizaciji sindikata. 

Kakme odgovomosti in obvez
nosti lma~ kot clan organa 
upravljanja? 

Na to vprasanje smo t<fobili do
kaj podobne odgovore. Vsi vpra
si se zavedajo odgovornosti do 
delavcev. Navajali so, da so za 
svoje delo odgovorni pre,dvsem 
organu, zboru delavcev ali sku
pini delavcev, ki jih je delegirala, 
odgovorni pa tudi sirsi drtdbeni 
skupnosti. 

Iz razgovorov z delavci, ki so 
sodelovali labko zakljuamo, da 
je samoupravljanje v nalii te
meljni organizaciji ustrezno or
ganizirano in da je zato dobilo 
vsehinsko vlogo, ki je povsern v 
skladu z ustavnimi doloclli. Res 
pa je, da ho potrehno ~e marsi· 

BRESTOV OBZORNIK 

S sestanka sindilcalne skupine v TP Cerknica 

kaj izpopolniti, da ho sistern u
pravljanja zaZivel tako, da bodo 
delavci resnicno odlocall prek de
legatov in delegacij tako kot je 
zapisano v samoupravnem spora
zumu in statutu temeljne orga
nizacije zdruienega dela. 

Ob tern pa je tudi res, da so 
uspehi dela organov upravljanja 
v mnogocern odvisni od pravilne 
izhire delegatov, pa tudi od oh· 
1ik dela na organih. Brez dvoma 
bo potrehno samoupravljanje po
globiti tako, da hodo zlasti dele
gati v delavskem svetu delovali 
na osnovi stalisc delavcev, ki so 
jib izvolili in da hodo odgovar· 
jali za svoje delo tern delavcem. 
Delegat ho moral obve5cati de
lavce o svojern delu v organu in 
o delu organa, tako kot je dolo
ceno v statutu. 

Vsekakor ho treba se v vecji 
meri zagotoviti, da bodo delavci 
redno, pravocasno, popolno ter 
vsehinsko in ohlikovno na prime
reo nacin obve~ceni o celotnem 
poslovanju temeljne organizacije. 

Prav gotovo ho moral pri tern 
odigrati veliko vlogo sindikat, 
saj je prav na tern podrocju cu
titi premalo aktivnosti sindikata. 
In prav na to so mislili delavci, 
ki so odgovarjali na vpra~anja, 
ko so ocenjevali delavnost sin
dikata. 

Vee pozornosti bo torej treha 
posvetiti samoupravnemu izobra
ievanju vseh nas, saj bo vecja 
druZbena in samoupravna zavest 
prav gotovo pospeSila proces, ki 
smo ga zaceli po sprejetju nove 
ustave. 

Gradivo pripravil: J. Klancar 

PRIPRAVA SPORAZUMA 0 DELITVI 
DOHODKA IN OSEBNIH DOHODKOV 

Osnutek samoupravnega sporazuma o delitvi dohodka in osebnih 
dohodkov je v pripravL Da bi se ze v pripravo osnutka sporazuma 
lahko vkljucilo cimvec delavcev BRESTA in bi se tako izobliko
v~a ~~ ve~ino sprej.emlji':'a stali~ca, so bila vsem temeljnim organi
mzaciJam m Skupmm deJavnost lm posredovana nekatera vprasanja 
s I?Odroeja. delitye, _ki so se med uporabo dosedanjega sporazuma 
naJpogosteJe poJaVlJala. 

Iz gradiva je videti, da je razprava potekala po delovnih enotah 
ali sindikalnih skupinah. Ugotavljamo, da imajo delavci o vecini 
vprasanj enotno mnenje, kar bo omogocilo, da bodo ze v osnutku · 
upostevane zelje vecine . 

. Seveda p~ pri nek~terih . vprasanjih ne moremo mimo predpisov, 
kt zavezuJeJO, da vs1 resuJemo posamezna dolocila na enak nacin. 

Delo pri osnutku samoupravnega sporazuma o delitvi dohodka in 
osebnih dohodkov je intenzivno, zato pricakujemo, da bo ze v naj
krajsem mogocem casu prisel tudi v sirso javno razpravo. 

J. SKRU 

Planiran je t~r ja tra jno delo 
(Nadaljevanje s 3. strani) 

:le v februarju sta hila izdeJ.a• 
na tudi osnutek sred.njeroenega 
nacrta in samoupravni .s.porazum 
o temelj-ih srednjeroenega naCI:
ta. Javna razpra:va je pokazala, 
da je potrebno opredeliti pred
nostni r ed investicijskih vlaganj. 
Pozitivno so bili ocenjeni premi-

ki v dogovarjanju in vsk!J.ajeva· 
nju aktivnosti med posameznimi 
temeljnimi organizacijami, sode
lovanje s krajevmmi skupnostmi 
in s posameznimi interes.tl!imi 
skupnostmi. Potrebno pa je vee
je sodelovanje in obojestranskih 
spodbud za skladno planiranje 
.in poslovanje interesnih skupno· 
sti. 

Se vedno zaostaja usklajevanje 
na ravni SOZD, medtem ko je 
poraba surovin v okviru regije 
skoraj v celoti usklajena. 

v srednjerocnem naertu je 
opredeljen dohodek po sedanjih 
ocenah na realnih osnovah. Prav 
taka j e opredeljena njegova de-, 
litev z vsemi dejavnilci, ki vpli
vajo na njegovo realizac:bjo. Od
loci1ve o tej delitvi pa so po lte
meJ.jnili organizacijah. 

Ali je gradivo, ki ga prejmete 
skupaj z vahilom dovolj infor
mativno? 

Gradivo za seje najveckrat do
bijo. Zgodi pa se, da ga za kaks
no tocko tuP.i ni. Gradivo je za 
pojme anketirancev preobsezno. 

V zacetku maja je hil za clane organov upravlja nja organiziran seminar o vodenju sestankov. Seminar 
je hil organiziran zato, k~r ugotavljamo, da so sestanki predolgi in nekon.struktivni. Sestanki so pre
dolgi zlasti zato, ker se pe driimo dogovorjenega dnevnega reda. Po drugi strani pa pod zadnjo tocko 
»razno«, nacenjamo vsa ·mogoca vpra~anja, naj ho do v pristojnosti tega ali onega organa. 

Oh vsem tern pa je tudi res, da je treha sestanke racionalizirati s temeljitej~o pripravo. Brez dvoma 
pa je . uspeb sestanka odvisen od tistega, k1 sesta nek vodi. 

De1itev in ustvarjanje dohodka 
Sita v srednjeroenem nacrtu pri
pravljena v sk:ladu z osnutlmm 
zakona o zdruienem delu. Zato 
P.o pornembno povezati javno raz
pravo o osnutku tega zakona s 
predlogom srednjerocnega nacr
ta. Ta primerjava je pomembna 
tudi zaradi nakazanih poti raz
voja in dograjevam.ja samouprav· 
nih odnosov, oblikovanja nov.ih 
rterneljnih organiizacij in prihod· 
nje dejavnosti za delna prestruk· 
tuiran.ja v proizvodnem procesu. 
V naertu so na!kazane tud.i smeri 
dograjevanja dohodkovnih odno
sov v delovni organizaciji ter po
ta k prihodnji horizontalni. in 
ver-ti!k.alni povezavi nase delovne 
organizacije. 

B.MiSic 



BRESTOV OBZORNIK 
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NASI LJUDJE 
Anton Obreza se je rodil 1941. 

leta v Dolenji vasi pr.i Cer.knici. 
Je eden <izmed n:JJlaj~ih delavce':: 
v Tovarni lesnih izdelkov Stam 
t.rg 1:11 je ctt;t~ ;zelo prirzadeven 
druzbenopoJri.tlcm delave~. Dela 
kot instruktor v S>tol!irm.. rrav 
zaradi' nj.egove sedanJe aktlvno
sti in pr.izadevnosti sem ga po
vabil na razgovor za n~o S!_aLn? 
rubrJko NASI LJUDJE. Pnvohl 
je s prti.pombo, .d~ bi bil pr~v go
tovo primemeJ~l kaksen ~ed 
starej~ih delavcev, nato pa JC za-
cel pripovedovalti: y • • 

»Sem liz delarvske druzme; oba 
moja stada sta pop~J~a. pro~e
tarca. v oeetovi drufi.ru Je bilo 
trinajst otrok. Oba sta bila borca 
v narodnoosvobod:iliii vojni. Med 
vojno in ~e nekaj casa nato smo 

stanovali v Dolenji vasi. Po vo.ini 
pa smo se veckrat selJli. Tak~ 
sem osnovno solo zacel v Cerkrn
ci nadaJ.jeval v Grahovem in 
~neal v Starem ctrgu. Rad bi 
sel studJrat naprej, pa zaradi 
gmotnih il:ezav nisem mogel. Za-

to sem se odlocil, da born sel v 
uk za mizarj u v Gaber- sedanjo 
Tovarno pohgtva Stari trg. 

ze kot va,jenc sem bil leta 
1958 sprejet v Zvero k.omuni
s:t:ov. De.lova:l sern v IDJ.adlnskli 
orgamzaciji rkot sek!reta.r obcin
skega komi'teja -tedanje obcine 
Loska doJrina. Stiri Jeta sern bil 
tudi uOitelj glasbe v Glasbeni 
~oli na }.{aKeku. Na Marot1.1 pa 
sern se !Zap.oslil takoj, -ko je bila 
ustanovil.jenra stolarna - leta 
1968.« 

SedaJ je sekretar osnovne or
ganizaaije Zveze kornunJstov v 
Tovami lesnih izdelkov . . Zato 
sem rnu zastavil ~e vnra~anje, 
kaj meni o druibenopol!irticni ak
ti:vnosti v na~i rerneljni organi
zaciji. 

»Druzbena aktivnost je odvisna 
od za.ves-ti ljudi in seveda od pri:. 
zadevnosti nas vseh. Nas novi 
sistern rpa morarno gradJtJ z de
jandi. Prerna:lo je sarno govoriti. 
Delavai cenijo dejanja. Sarno z 
besedami premalo Srtorimo. De
centrruizacija upravlj~nja je p~ 
novi ustavi tako ureJena, da h1 
rnoraJ vsak po svoj.ih rnoceh 
vp1ivati na hltrej§i napredek.« 

0 druZbenopoJi.ticni ak1Ji.Vl1os.ti 
bi lahko se veliko govorila, saj 
ves zivi z nasim druzbenopolitic
nim zivljenjern. A povpra~al sem 
ga se 0 njegovem zasebnem ZJv
ljenju in ce rima rnorda kaksne
ga konjlicka za ;razvedrido. 

»Gdasba rni je se vedno pr.i 
srcu. Rad jo poslusarn, cepra.v 
-se sedaj s poucevanjern n~ 
ukvar'jam vee. Imam pa tudi 
dva majhna otroka, kattenima 
moram posvecati velik del svoje
ga prostega casa, 5aj sva oba z 
zeno v sluzbi.« 

M. Sepec 

0 srednieroCnem programu 
S KONFERENCE KOMUNISTOV BRESTA 

11. rnaja je bila konferenca komunist.ov Bresta!. D:a kateri. so . ~ill 
prlsotni tudi predstavniki drugih druzbenopoliticnih orgaruzaCIJ. 
Besed,a na tern zboru je tekla o srednjerocnem programu r~oja 
Bresta in o organizaciji javne razprave osnutka zakona o zdruZenem 
delu. Namesto obicajnega porocila s konference objavljamo po
membnej~e zakjucke, ld so jib na njej sprejeli. 

- Komuni.sti. Brestra pod:pirajo 
zastavljene cilje v ·SIJ:'ednjeroenern 
programu ra7Jvoja Bresta za ob
dobje 1976-1980. Ob tern se za. 
vzemajo, naj bo s·rednjerocni 
program vsklajen ttudi s splo5-
nimi druibenimi interes.i. 

· - Kornunisti se rnorajo neneh
no prizadevati, da bodo ~kupno 
sprejeti razvojni ;program1 zago
tovili vsk.lajevanje in veeje -icl:o
riSiSanje proizvodnih kapacittet. 

- Prizadevati si rnorajo, da 
bo rocufevanje dela in sred&tev 
ornogoO.ilo doseganje zastavljenih 
ramoj.nirh prograrnov, s cirner bi 
dosegali -tudi vecji dohodek kot 
rezuita.t .skupno vlozenega dela. 
· - Na$a kadrovs ka po1irt·ika 

mora izvirarti iz zastavljenih raz
vojmh ciJljev. To j e treb": up<>: 
steva,ti tudi ob SodelOVaDJU prt 
organiziTan:ju usrnerjenega izob
rafevanja. 

- Predlog ·srednjerocnega pro· 
grarna razvoja bo v javm raz.pra
vi do konca rnaja, vendar ga bo 
treba tudi v prihodnje nene~o 
dograjevati na ·vseh podrooJih, 
ker bomo Ie tako prispev·ali svoj 
delez k pog:labljanju druibeno
ekonomskega Tazvoja. 

- Na eni irzmed prihodnj.ih 
konferenc kornunistov Bresta je 
patrebno celovito obravnavati 
kad.rovsko poli-tiko. 

- Pospes.i.ti je treba reorgani
zacijo skupnih dejav~osti, •pri ~
mer s e ~as·ti postaV'lJa vpr~anJe 
razvojne sluzbe in rnarketinga. 
Ce le-rt.eh ni rnogoce organizirati 
v okvJru nase del. organizacije, 
je potrebno angafirat i ustrezne 
ustanove izven nje. 

Vsi kornunisti, zlasti na vodil
nih delovnih mesti si morajo 
prizadevati za dosledno usklaje
vanje viSine izplacanih osebnih 
dohodkov z rezultati gospodarje
nja. 

- Komunistil podpirajo priza
devanje o reorganizaciji v okvi
ru SOZD Slovenijales, s katero 
bi se rnanjse delovne organiza
cije prikljucile vecjim v smislu 
zdruzevanja dela. 

- V okviru delovne organiza
cije je treba teziti za cimvecjo 
specializacijo in smotrno delitey 
dela rned temeljnimi organizaci
jami. 

- Ce bo ekonornska analiza 
pokazala za uterneljeno, naj bi 
na Brestu organizirali nove te
meljne organiz~c*!; iz sedanj!! 
terneljne orgamzaCIJe TP Martl
nja~ ~aj bi o~g~i.~iral~ dve. te
rnelJru orgamzaCIJl, m s1cer 
TOZD rnasivno pohistvo in TOZD 
tapetni~tvo; iz. delo~e s~l?D:O
sti Skupnih deJavnostl naJ b1 lZ
locili in organizirali kot nove 
temeljne organizacije naslednje 
enote: centralno skladisce pohi
stva spedicijo, transport in 
trgo~sko mrezo kot eno TOZD, 
sektor AOP kot eno TOZD; iz 
,delovne skupnosti Skupnih de
javnosti naj bi izlocili obrat druz
bene prehrane, njene funkcije in. 
delavce pa statusno zdruZili v 
okviru posameznih TOZD; vse 
ostale administrativne, strokov
ne in druge pomozne dejavnosti 
naj bi organizirali v delovno 
skupnost Skupnih dejavnosti. 
-. Prizadevati si morarno za 

dosledno izpolnjevanje p~anskih 
ciljev, sicer bodo nastopile res
ne tefave pri oblikovanju mase 
za osebne dohodke in izplace
vanju le-teh. 

- Izdelati je treba kriticno 
analizo in oceno sedanjega raz
voja samoupravnih odnosov na 
Brestu. 

Narnetani so najpornernbnej~i · 
zakljucki konference Brestovih 
komunistov, ki pa neposredno 
opredeljuje njihovo delo v pri
hodnjem obdobju. 

J . Klancar 

Kot je znano, je pricela zagalnica v Tovarni lesnih izdelkov Stari 
trg s poskusnirn obratovanjem oktobra lani. Ob poskusnern obra
tovanju pa so zacele prihajati na dan tudi razlicne manjse ali 
vecje pomanjkljivosti pri napravah, bodisi uvozenih bodisi na na: 
pravah dornacih proizvajalcev. Napake srno odpravljali sproti ali 
pa na zahtevo posameznih inspektorjev. Za posamezne naprave 
(transporterji), srno rnorali uveljavljati tudi rekJamacije. 

Pravnik 
odgovarja 

VPRAsANJE: 

5 

Poudariti je treba, da so. danes se posebno vehke za~tev7 po vru:
nosti pr:i delu, po varnost1 cloveka - delavca. Zato ]e b1l organ1- V na~i temeljni organizaciji 
ziran tudi tecaj za delo z napravami in za vamost pri delu. Lahko veckrat opravljam nadure. Obi
recerno da so delavci sedaj usposobljeri.i za delo. na n.ovi sodobrii cajno je to enkrat mesecno. Po 
zagalni~i. Odpravljene so tudi pomanjkljivoSti . in posamezne inspe- dogo:voru se t~ne ure koristijo 
kcije so dovolile obratovanje. · kot dopust. V casopisu sem bral 

Ing. Joze Majerle, ki vodi prevzern, je povedal, da so preostale . obrazlozitev, da tudi pri korisce
se nekatere podrobnosti in pa pregled sanitarne inspekcije .. Ce ne , nju ur pripada 50 odstotkov kot 
bo bistvenih pripornb, preostane samo · s~, da nam u~trezm or~an . pri.plaCllu nadur. Prosim, da·ob
skupscina obcine izda uporabno dovoljenJe. J. PoJe .. razloZite, kako je to urejeno v 

Srecanje z naivci 
LjlibFteljem naivne umetnosti se zadnji majski teden obeta izjemen 

dogodek. Vrata Brestovega Salona pohistva bomo odprli mlademu naivcu 
iz okolice Hlebin ki . sedaj sluzi vojasko obveznost v Postojni. 

Mladi umetnik 'je visoko cenjen zlasU v sosednji ltaliji, saj je imel nlc 
manj kot deset samostojnih in vec . s~pinskiJ:t . razsta~. Ma~eo B .. L':'.garic, 
tako se mladi umetnik imenuje, je znacalen.predstavmk naavcev, ki Jlh po
znamo kot umetnike tako imenovane »hleblnske solen. Lugaric sam sicer 
poudarja, da take sole ni in da mladj tam pac tako slikajo. Toda sloves 
Generaliea in drugih, ki so · sla'!"o Hlebin ponesli po vsem svetu, to 
Lugaricevo trditev prav gotovo zanika. · . . -· 

Hlebinska sola slej kot prej zivl, pogojena pa je z neko znacllno prvo
bitnostjo sveta ob Dravi, prepletenega s stariml vra.zam}. zgodba_~i in 
razlicnim narodopisnim blagom. lmeniitno _pa smo tuda pra nas dozavljali 
ta svet ob gledanju sedaj ze h~gendarnih Gruntovcanov. . 

Razstava v Salonu bo odprta v pocastitev Dneva mladosti in je prva 
razstava v sodelovanju z Doinom JLA v .Postoj~i. S~~elavci Do~a_ so. n~sli 
izviren nacin spodbujanja mladih umetm~ov. ka si~ZIJO · v Pos!otm ·VOJ?sk.o 
obveznost. Njihov vojni rok je po koncanem zacetnem .vo~nem un~n!u 
v celoti izpolnjen z umetnostjo, saj lahko nemoteno shkato v ~teiJ8JU 
Doma. Slike ostanejo last Doma JLA in s casom bo, tako· kot nas. salon 
v Cerknici Postojna bogatejsa za izjemno zanimivo slikarsko galeriJO. 

, B. LAVRif 

KDOR HITRO DA, DVAKRAT DA 
Ob potres~ na Tolmlnskem -~o pre~ival;:e~ opu_~tosenih k!ajev 

hitro priskocili na pomoc nas1 mlad1 ob~am . Obcmsk~mu sta~~ 
za pomoc prizadetlm v Tolminu so 12. mata 197~ poslali tabormk1 
iz Osnovne sole Cerknlca tri sotore, Osnovna sola Nova vas en 

. sotor. Osnovna. sola Stari trg dva sotora in posteljo, Oboinska 

. konferenca ZSMS pa je prlspevaJa trl sotore. 
Zgledujmo se po njlh, obcani, kajti ·kdor hitro da, dvakrat _da•! 

. na~i delovni organizaciji. · 

ODGOVOR: 

Po 78. clenu Samoupravriega 
sporazuma o rnedsebojnih :r:az· 
merjih delavcev v zdruZ. delu 
je v primerih, ko nastopijo po
goji, zaradi. bterili bi bilo do
voljeno uvesti delo prek polnega 
delovnega casa arJ..i zaradi drugih 
objelct.ivnih okoliScin, doptistno 
prerazporediti delovni eas ¥ ok:vi· 
ru 42 - urnega delovnega tedna 
oz.iroma ustreznega mesecnega 
delovnega casa.« 

v tretjem ods.tavku istega ele
na je se doloceno, da v . pr.im.eru 
nesogJasja k<l!ksne enote ali po
sameznega delavca, lahko le-ta 
VilO:Zi zahrevo za preizkus odloci
rtve o njegovi p.ravici. 0 .tako 
vlozeni zahtevi odloca delavski 
svet, vendar je izredno doloceno, 
da vlozena zahteva ne zadrli iz
vrsitve. 

Iz pojasnjene ureditve lahko 
povzamemo, da gre za omenjene 
razporeditve v primerih, ko se 
pdjavijo bolj raH manj pricako
vano taksne oko1iSoine, v katerih 
je rSmotrno prerazporedrl.ti delov
ni eas. 

Videti je, da gre tudi v va~ern 
prirne.ru za prerazporeditev de
lovnega casa, zlasti ker se taki 
pmmeri pojavljajo nekako peri
odieno (enkrat rneseC.no) in gle
de na to, da zaradi vee opravlje
nih ur kasneje ostanete doma. Iz 
tega izhaja, ,da stevilo ur, 
kJ jih "Orpravite, ne presega s 
sarnoupravnim sporazumom do
locenih 42 ur tedensko, zato varn 
ne pripada 50-odstotno »pove- · 
canje koriscenja«, saj v danem 
pr.irneru ne gre za delo, dafjse 
od polnega delovnega casa. 

Z. Zabukovec 
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Kaj · pravzaprav hoCemo 
in zmoremo? 
0 MOZNOSTIH ZA ORGANIZACIJO 
USMERJENEGA IZOB-RAZEVANJA NA NASEM 
PODROCJU . 
+ Druga velika refonria solskega sistema v povojni Jugoslaviji iz. 

haja iz dolocil nove ustave in iz ustreznih resolucij VII. kon-
gresa ZKS in X. kongr~ ZKJ. . + V osnovi vseh refonnnih prizadevanj je in bo marksizem kot 
znanstvena teorija ter _ revolucionarna ideologija in praksa de
lavskega razreda. + Temeljna nacela, ki naj bi jib reforma uveljavila: 
- vzgoja in izobraievanje z delom za delo, 
- vzgoja s samoupravljanjem, za samoupravljanje, 
- kar najveeja demokraticnost sistema. + Bistvene znaCilnosti novega sistema pa naj bi bile: 
- prilagojenost nuji nenehnega izobraievanja, ki mora na nek 

nacin trajati vse Zivljenje; biter razvoj to zahteva; 
- odprtost sistema, vsestranska povezanost usmeritev in smeri; 
- nenehno dopolnjev!llllje, ciscenje in izpopolnjevanje ucnih pro-

gramov, izlocanje zastarelih vsebin, obllk in metod dela; · 
- vecja ekonomicnost, ki jo je mogoce doseci z vecjo ucinkovi· 

tostjo, zmanjsevanje osipa .. . 

S teh 1:emeljnih .izhodise -refor- merjenega izobraievanja pa bo 
rna ukinja ;vse vrs1:e dosedanjih obvezna za vse, Jd bodo po os
s.rednjih sol: gimnaz,ije, stir.iletne ·novni soli nadaJjeva;1i solan~e v 
tehniske tin v-se poklicne sole. kateri•koli saneri. Omogocila naj 
Uvaja pa sistem USMERJENE- bi tudi" kasnejse .in .torej zrelejse 
GA IZOBRA2EV ANJA, ki naj bi odloeanje mladih za poklic. Pa 
b.il zasnovan ·kar se da elastieno tudi znatno krajso specializacijo 
in naj bi omogoeaJ menjavanje za celo v-rsto delovnih mest, ki 
obdobilj dela .in obdobij ueenja hi mogla trajati :recimo le pol 
od desetega ~eta solanja (od kon· leta, eno ~eto. Bnako tucli hit-rej
eane osnovne sole) pa do diplo- so prekvalifJ.kacijo delavcev ob 
me na visji ali visok.i soli. pogostih s-premembah v rtehnolo-

Sisrt:em naj bi J.mel dve f.a:z.i. giji deJa. Saj ·ni nobena skriv-
P·rva faza naj bi da.Ja skupno nost vee, da bolj izobra.Zenega, 

osnovo .in naj bi trajala dve leti. torej holj &i:rokega Cloveka lahko 
Zgrajena naj bi hHa predvsem <iz hitreje preusmer.iS, doje~jivejs,i 
s-ploono kulturni.h, druibeno e>ko- je za nove delovne prijeme ~n 
nomskih, naravoslovno materna· podobno. 
tienih i n proizvodno tehn.iCnih V tern pa vidimo tudi element 
vsehin. Vse to naj bi nadgrajeva- raciona1izacije solskega -dela, Ca· · 
lo osnovno solo, ne da bi se snov sa za solanje Jn porabe sredstev, 
ponavljala. v drugem letu pa ki jrih solSitvo potrebuje. 
naj bi s primarnimi ·USmeritva· Druga faza, .se pravi sol.anje 
mi in fakultativnimi programi u- od enajstega leta dalje (.in od 
cence ze nekoliko diferencirala, sedemnajstega leta starosti na
nekatere pa-s finalnimi progra- prej) 1pa hi gJede na zahteve po
mi - celo prip;ravila za vlcljuci- sameznih pok1icev rtraja.lo pol le
tev v ustrezen delovn.i proces. t a , leto dni, dve, tri . . . do sest 

Druga faza (od enajstega il.eta ailU sedem 1et za tiste, .ki bodo 
solanja do diplome na univeni) s.posobni prijadrati do diplome 
naj bi .ponu&la ueeeim se final- na sedanj.i univerz.itetni ravni. 
ne programske usmeritve. Le-te Vse :to nada.ljevanje Solanja pa 
bodo zasnovane na potrebah po- bi hlcrati. pomenilo specializacije 
samemih delovnih mest v seda· vseh vl'St iJD stopenj, ki j,ih ziv
nji druzbeni delitvi dela in deli- ljenje zahrteva. 
tvi dela v delovnih procesih go- Govora je 0 sila razvejanib 
9podarskih ·in negospodarskih pa- programsldh usmeritvah in ( oi· 
nog. Trajanje druge faze bo od- jib) smereb; priprava teh pro· 
visno od zahtev posameznih po- gramov pa Zlll solnike predstavlja 
klicev. 

Tako imenovana pnia faza na i 
bi omogoCila viSjo raven splosne 
izobraz.be. Izkusnje po svetu ka· 
zej?, da je to nujno, ee naj hi
treJe. dosegamo tudi visjo pro
duktJ.vnost dela. Tudi cel.i oddel
ki ~enirjev v moderni proiz
vodp·J~ ne pomenijo dosti, ce n i 
bol.J razgledana, bolj izobra.Zena 
tudi mnoiica delavcev - nepo
srednih proi-zvajalcev. Delavcem· 
samoupravljalcem je sirsa raz
gledanost potr ebna se to1iko bolj. 

veliko deJa, dosti iznajdljivosti, 

rati kot zdruieno delo! Ne le pri 
zagotavljanju materialnih pogo
jev SOlanja, tudi pn UCinkOVJtem 
organiziranju medsebojnh odno
sov. 

Na Notl1lUljskem ( obcine Cerk
nica, Ilirska Bistrica, Postojna) 
se kaiejo po dosedanjih izmenja
vah mnenj takele zunanje orga· 
nizacijske momosti: v vsaki ob
cini naj hi razvili prvo fazo, to 
je dveletno splosnoizobraievalno 
solo s tako imenovanimi prim.ar· 
ni.mi usmeritvami, ki morajo hi· 
ti odvisne od potreb gospodar
stva (v Cerknicl bi slo recimo za 
oblikovanje nekaterih ozjih pO · 
klicev lesne stroke, v II. Bistrici 
kemijske, za kar so ie nekaki na· 
stavki). V Postojni pa naj bi raz
vijali tudi nekatere finalne sme· 
ri druge faze. Vzemimo ekonom· 
sko ( ekonomski tebniki razlicnih 
profilov), pedagosko (ucitelji in 
vzgojiteljice), jezikovno·ekonom
sko (korespondenti, · turisticni 
tehniki), prirodoslovno-matema· 
ticno in se kaj. 

V se .te sole naj bi bile organi
zirane kot center usmerjenega 
izobraievanja, ki naj hi bil OZO 
z vee TOZD. Za tak nacrt govori 
predvsem skupno rdevanje ka
drovskih teiav, ki jib ne bo ma
lo. Pros-torskih pa tudi ne, razen 
morda v Postojni, a o tem tu ne 
bi razmi§ljali. 

Na koncu ka.Ze poudar-iti, da 
gre tokrat vee kot za reformo. 
da gre za pravo ·revolucijo, kii je 
zagotovo v dolgorocnem interesu 
zdruZenega dela. Solstvo samo je 
ne bo zmog,lo. Gospodarstvo pa 
- vemo - preoblozeno z JaSit· 
n imi tezavami, za zadevo se ne 
kaze posebnega zanima.nja. A -tu 
se mora .premakniti, ker bomo 
sict:r obtieali kvecjemu na pol 
pot1. Gospodarstvo mora reci, 
kaj potrebuje, kaj hoce, kje mo
re in kje je v reformnih pr.blade· 
vanjih pripravljeno poprljeti in 
kako. In ne nazadnje: kaj in ko· 
lil~o e~onomsko zmore. Kajtti re· 
s-ruca Je, da je projekt tudi f.i
na.neno zahteven in b-rez preraz
poreditve narodnega dohodka 
oCi.1:no ne bo Slo. Zato velja reC.i: 
potrebe, moznosti 4n nasa ~e
udamos-t naj odlocijo o tern, 
kaksne bodo nase resitve. 

S. Fatur 

BRESTOV OBZORNIK 

Posebna izobrazevalna. 
skupnost lesarstva 
V izredno razgibano spreminjanje druZbe in vzpostavljanje novih 
odnosov v njej se enakovredno vkljucuje tudi podrocje vzgoje in 
izobrazev,anja .. To podrocje sodi med tiste de!javnosti, v katerih se 
zdruzujejo in·teresi vseh delovnih !judi, vkljucenih v najrazlicnejse 
samoupravne skupnosti in druib eno-politicne organizacije. 

V SlovenijJ delujejo tri vrste 
izobrazevaJ.nih skupnosti: temelj
ne ( oboinske) izobrazeva.Ln.e 
skupnost-i, posebne izobrazeval
ne skupnosti in republiska izo
brazeva!lna skupnost. 

u ocmske izoorazevalne skupno
st-i opravljajo naloge na podroc
jih p redsol.ske vzgoje <in osnovno
solS!kega izobraievanja O'trok in 
odraslih. Te tudi najbolj pozna
roo, saj delujejo v vsaki obCin i. 

Posebne izohrazevalne skupno
sti pa ustanavtl.jajo delavci te· 
meljnih organizacij po posebnih 
podrocjill a!li skupinah podroC.ij. 
Doslej je b-i.!lo ustanovljenih sest 
posebn.ih izohrazevalnih skupno
st.i, la.ni pa Slta delova-l.i le skup
nosti za gozdarstvo in za agro
zi'Vi•lstvo. P:redvidena pa je usta
novitev dvaindva-jset posebnih iz
obra.Zeva!lnih skupnost.i. E na iz· 
med -teh naj bi bil.a .tucli za le
sarstV'O. 

Svet za S1:rokovno solstvo pri 
Poslovnem zd.ruZenju LES je kot 
im.iciativni odhor za ustanovitev 
posebne izobrazeval.ne skup.nosti 
za lesarstvo pripravill vse potxeb
no, da bi usttanovitev Jahko .iZipe
Lj-ali. Pripravil je predlog samo
upravnega sporazuma o ustano
v.itvli. posebne izobrazevaJne skup
nosti lesarstva v SR Sloveniji 
ter pred:log osnov dolgoroenega 
programa izobrazevalne skupno
sti. Sporazum je verifioiran v r e· 
gijah in ra~po~-an vsem temclj
nim organizacijam v sprejem. 
Ves postopek je skladen s preob
razbo srecln!jeg-a sols-tva v usmer
jeno izobrazevanj.e; lesarSttvo na
stopa kot ena izmed smeri v 
drugi fazi usmerjenega izobraze· 

vanja. Dos:Jej je solstvo obUko· 
vala d:rZ.ava po ustaljenih nava· 
dah, -s -to spremembo pa prevze· 
mamo upravJjanje vzgoje Jn ~zo
bra.Zevanja v •lesarstvu dehwci iz 
temeljnin organizacij lesarstva 
skupaj z delavci, ki delajo v ,izo
brafevanju na podroeju lesar· 
stva. 

Skupnost za lesarstvo bo ob1i· 
kova-la politiko usmerjenega izo
bra.Zevanja v Jesarstvu, doloca.la 
p rograme in ohseg izohrazevanja 
ter zagotavljaila sredstva za do 
govorjeno vsebino -in obseg izo 
hrazevanja. Ker pa je financira· 
nje posebej obeutlj.ivo, je po.treb
no p~asn.ilm, da podxoeje vzgoje 
.in dzobrazevanja ze doslej placu· 
jemo po stopnji 8,2 ods-totka od 
dohodk:a. S tern sporazumom pa 
samo sprejemamo upravljanje v 
svoje roke, kar nam zagotavlja 
tudi ustava. 

S podroeja Jesne indus.trije in 
obrti se je o:v ~etu 1974 zbralo 
550 milijonov din, v solah za le· 
sarstvo pa je b.ilo porabljenih 
190 milrljonov din. V Jetu 1975 pa 
se je to razmerje nekoliko sp.re· 
meoilo .in je bilo zbranib 440 mi· 
1ijonov din, potr<>Sen.ih pa 260 
milijonov din. 

Osnove do1goroenega progra
ma skupnos ti lesarstva obsegajo 
izobrazevanje delavcev za posa
mezna d elovna mesta od prepro
s-tejsih pa do delovodij; zatem 
i.zobrazevanje tehnikov, inienir· 
jev ter <liplomiranih inienlirtjev. 
Pri tern pa bo skrbela za najra
cionalnejsi razvoj mreze so( in 
oblikovaila nove profi-le pok-bicev 
v I.esarstvu. 

F. Tursic 

V TOVARNI IVER.NIH PLOSC UST ANOVILI 
TUDI MLADINSKI AKTIV 

21. maja je hil v tovami ivemih plose ustanovni sestanek aktiva 
mladih delavcev. Tako je prvic v svoji zgodovini tucli Iverka dobila: 
svoj mladinski aktiv. . 
• N?vi mladinski aktiv steje sedaj le dvanajst mladih od skupnega 
stevlla 34. Upamo, da se bo to stevilo aktivnih m ladincev se pove
ealo ob plodnem in sistematicnem delu. 
N~ sestan_k!-1 je hilo govora. o namenu ustanovitve aktiva, o nuj

nc;>sti organ~~ega delova_nJa mladine,_ o programu in napakah, 
ki so se poJaVlJale do sedaJ, o obvescanJU, o delegatskem sistemu 
o komisijah, ki naj bi jih ustanovili glede na majhno stevilo mla~ 
dincev. 

Zavedamo se, da pogoji za delo aktiva ne bodo lahki (nocno delo 
delo ob prostih sobotah in nedeljah). Slonelo ho na ramenih pe~cic~ 
~Iadih, ki se ne boje dela, ki je pred njimi in ki se zavedajo svo. 
Jega poslanstva. · 

Aktiv je torej ustanovljen, od nas pa je odvisno, kaksni bodo 
dc!ovni uspehi. D. Modic 

Razstava umetnikov - a mater jev 
V p_oeast-itev stoletnice .rojstva Ivana Cankarja in ob krajevnem 

prazruku v Grahovertr je mladinska organizacija iz tega kraja za vse 
o~eane priprayila ~ares prijetno presenecenje. Od 9. do 16. maja .je 
hila v osnovm soh Gral1ovo razstava del urnetnikov - amaterjev. 
Razstavljali so v~cani iz Grahovega in okoliSkih vasi in sicer leso
reze, izdelke iz slam.;>., furnirja, umetniske slike in rocna dela. 

Dela so hila toplo sprejeta, saj 
so vsakdanjim, povprecnim lju· 
dem razurnljiva in pristopna. Vsi, 
ki smo si razstavo ogledali, si 
cesa podob nega se zelimo. Kdo 
bi si mislil, da sta v tako majh· 
nem kraju kot je Grahovo z oko· 
lico ljudsko izroCilo in umetnost 
tako mocno prisotna in da so lah· 
ko preprosti ljudje tako nadarje· 
ni in pridnih rok. 

P?<~ertati pa · je treba, da za 
zdaJ ne gre za podaljsevanje o
semletne osn. sole. Osemletna 
solska obve:z.nos.t je dolocena z 
us.tavo. Dveletna prva faza us· 

prodomosti, podiranja okorelib 
tradicij in se kaj, Saj sisteM 
predvideva tudi bistveno drugac
no organizacijo ilvljenja v so'i. 
Ocitno pa je, da se bo moralo 
v reorganizacijo vkljuciti tudi go
spodarstvo s svojimi kadri in 
slufbami. Posebno se, ker je tei
nja, da hi se z novim sistemom 
resnicno in praviloma menjava
la obdobja ucenla (ld je sicer 
delo) z obdobji neposrednega 
proizvodneg.1 deJa. Mebanizmov 
teh prebodov na razlicnh ravneb 
pa solstvo samo preprosto ne 
more niti predvidevati niti na
crtovati in se manj uresnicevati. 
Trdno se bomo morali organizi- Razstava v Grabovem - prijetno presenecenje 

Razstavljena dela nedvomno 
zahtevajo pozornost sirse javno
sti, organizatorji pa si posebej 
ielijo, da bi amaterji razstavljalt 
tudi v Brestovem Salonu pohg. 
tva. Takih prireditev, na katerih 
bi sodelovali ljudje iz nase ozje 
skupnosti, je namrec vse prema· 
lo, zato dela s tega podrocja tako 
malo poznamo. Vse priznanje gre 
tudi grahovskim mladincem za 
uspesno organizacijo. V prihod
nje pa ho potrebno vee propa· 
gande. 

J . Ilersic 
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BRESTOV OBZORNIK. 

UREDNISKI ODBOR »BRESTOV OBZORNIK« 

V prilogi vam po~lljamo odgovor na clanek, ohjavljen v rubriki 
•na§e malo mesto« v v~em glasllu z dne 24. aprlla 1976, s pro~njo 
da ga objavite v naslednji ~tevilki va§ega mesecnika »Bresto~ 
obzornik«. 

Direktor: 
Slavko Tornic, dipl. oec. 

Najostreje protestiramo proti ohjavi clanka v rubriki »na~e malo 
mestoc v vasem glasllu z dne 24. aprila 1976, kateri nas neupraviceno 
blati in sramoti. Dejstvo je namrec, da je krivec za tako stanje ki je 
opisano v Calnku izvajalec gradhenih del, ker je ze ob sami ~adnji 
bloka nestrokovno izvedel kanalizacijo in greznico. To je ugotovil 
medobcinskisanitarni in~pektorat Postoj.ne in z odlocbo zahteval sa
nacijo odplak s strani izvajalca gradbenih del, kateri je sele na to 
intervencijo zadevo uredil. Ker na~a obvestila niso zalegla in nihce 
ni hotel slisati o kakrsnikoli njegovi krivdi. 

Zahtevamo, da v vasem glasilu preklicete zgoraj omenjeni clanek 
ter da si pridohite uradno dokumentacijo, ki zadevo obravnava. Zat~ 
smo se odlocili tudi vsled tega, ker dohivajo posamezni odgovorni 
i!lani na~ega kolektiva anonimna pisma in se nam vsem skupaj 
ogabno posmehujejo. Mislimo, da vam je znano s kaksnim predme
tom poslovanja se havi nase podjetje, in da ohjava takih neobjektiv
nih clankov ustvarja javno mnenje na osnovi katerega smo ze cesto
krat neobjektivno kritizirani, kar pa hrez dvoma vpliva na naso 
poslovnost. 

V kolikor tega ne storite, smo primorani zadevo predati sodi~cu. 
DELOVNA SKUPNOST 

KOMUNALNEGA PODJETJA 
CERKNICA 

PRIPIS UREDNISTVA: Skladno z doloCili zakona o javnem ohve
§eanju in nasih ustreznih splosnib aktov v celoti (brez vsehinskih ali 
slovnicnib popravkov) ohjavljamo gornji >>popravek« ceprav ne ustre-
za v celoti omenjenim dolocilom. ' 

Nadvse. umestno se nam zdi, ~a Komunalno podjetje pojasnjuje, 
k~o ni _knvo za sporno zadevo, ceprav tega ni nibce trdil. Zato pri 
naJboljsl volji ne vemo, zakaj naj bi preklicali zapis v prejsnji ste
vilki: Dejstvo je, vda je »Smrdec~ luia« hila in dejstvo je tudi, da je 
hisru svet (naJbrz zaradi premaJhne obvescenosti) urgiral Komunal
nemu podjetju. To pa je vse, kar spor.ni zapis vsehuje. Zelo pa nam 
je hi, ct; s~o zaradi tega zapisa »odgovorni clani njibovega kolek
tiva dob1vaJo anonimna pisma, v katerlb se jim obcani ogabno po
smehujejo« in ce samo ta zapisek »vpliva na njihovo poslovnost«. 

.S~dimo, d~ bi_bilo prav, ce bi v eni. ~ed prlhodnjih stevilk na!iega 
glas1Ia t~van~i ?Z Komun:Unega pOdJetJa opisali svojo dejavnost, da 
bl obcaru vedeli, v kaksnib primerlh naj se obracajo nanje s elmer 
bi morda odpravili nekatere nepotrebne nesporazume. ' 

. V kratkem .~omo .v nasem malem mestu ugledali novo trznico, ki jo 
Je dala zgradrtr Kra1evna skupnost Cerknica. Stala bo na prostoru med 
Dellkateso in 2eleznino. Temeljna dela so ze opravljena. Tako ne bo vee 
neuglednega •Ponterossau , ki se je doslej najmanj enkrat mesecno 
razvlekel od mosta skoraj do sredisca mesta. 

V soboto, 22. _!llaja je bilo ob Cerkniscici in po vsem malem 
mestu pravi zivzav. Rlbiska druzina Cerknica je namrec na po
budo obcinskega odbora Rdecega kriza s svojimi clanl opravila mno
zicno ciscenje patoka i1n obrezja. Ocistlli so ga od mlina pa vse do 
zapornic. ~olska mladina in taborniki pa so poskrbeli za lepsi videz 
samega mesta. Podobne akcije so bile tudi v ostaUh krajih nase 
obcine. 

Domenjeno je, da bo akcija z nazivom "OHRANIMO CJSTO IN ZDRAVO 
OKOLJE, V KATEREM 21VIMO· trajala vse leto in naj bi bila to skrb 
slehernega obcana. Akcija je vsekakor pohvale vredna. Njen prihodnji 
uspeh pa je nedvomno odvisen od slehernega obcana. 

DROBCI Z BLOSKE PLANOTE 

Letos njo zimsko sezono je turizem na Blokah ob delovanju vlecnlce 
resno zazivel. To so na zalost najbolj obcutili kmetje, ki so morali 
po njegovih njivah tin travnlkih ob cesti Nova vas - Bloke ob obicajnem 
pomladanskem ciscenju pobirati se polivinilaste vrecke, prazne konzerve 
skatle, odpadke tetrapaka, steklenice in kaj vern se kaksne •okraskeu, 
ki so jih odlozili vrli turlsti, katerim je nedotaknjeno blosko okolje 
ocltno deveta skrb. 

Fil1ni v juniju 
3. 6. ob 20. uri - angleska komedija KAJ LE21S- RECI KAJ! 
5. 6. ob 20. uri in 6. 6. ob 16. uri - ameriska drama OTROCI 2ELEZ-

NICE. 
6. 6. ob 20. uri - ameriski akcijski film AKCIJA ZA A TENT AT. 
7. 6. ob 20. uri - francoski vojni film VROCA ZIMA. 

10. 6. ob 20. uri - angleska komedija DUDDY VISOKO LETI. 
12. 6. ob 17. in 20. uri - ameriski pustolovski film PLAMEN IN PU~CICA. 
13. 6. ob 16. u~i in 14. 6. ob 20. uri - amer . . komedija VELIKI D.IKTATOR. 
13. 6. ob 20. uri - slovenski film, posnet po Cankarjevem delu Martin 
Kacur, IDEALIST. 
17. 6. ob 20. uri - svedska drama PRIZORI IZ ZAKONSKEGA 21VLJENJA. 
19. 6. ob 16. uri in 20. 6. ob 16. uri - ameriska krlminalka KALIBER 20 
ZA SPECIALISTA. . 
20. 6. ob 20. uri - angleska drama NOCNI PORTIA. 
21 . 6. ob 20. uri - ameriski film NEKOC JE BIL HOL YWOOD. 
24. 6. ob 20. uri - ameriski film BLI~C IN BEDA HOLVWOODA. 
26. 6. ob 20. uri in 27. 6. ob 16. uri - angleski zgodovinskl film V LEV· 
JIH KREMPLJIH. 
27. 6. ob 20. uri - amerlska kriminalka SUPER POLIC.AJ. 
28. 6. ob 20. uri - francoska kriminalka CRNI MLIN. 
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Zahtevne • 
ID teZa vne naloge 

IZ DELA SAMOUPRAVNE STANOVANJSKE 
SKUPNOSTI 

komunalno ureditev in opremo 
zemljiSea. Najholj teiavna je 
ureditev kanalizaclje s cistllnim.i 
napravami in ce le-ta ne ho pra
voeasno urejena, lahko da bdpek
cija ne bo dovolila vseUtve v sta
novanja, ki hodo zgrajena v 
Cerknici in Starem trgu v letu 
1976. 

Samoupravna stanovanjska skupnost ohcine Cerknica je hila usta
novlje~a pred enim letom, da bi v skladu z razvojem samoupravlja
nja tudi na stanovanjskem podrocju dosegli organiziran samouprav
ni vpliv in interes vseb obcanov na stanje in razvoj stanovanjlilkega 
gospodarstva. 
Na tej osnovi delujejo v okviru samoupravne stanovanjske skup
nosti tri enote in sicer: 

- Objavljen je drugi nateeaj 
za posojilo iz zdruZenlb sredstev 
za usmerjeno stanovanjsko gra
ditev. Za razdelitev je namenje
nib 6.100.000 din, od tega 3.050.000 
din kot posojilo individualnim 
graditeljem za dokoncanje grad
nje. Natecaj je ohjavljen v vseb 
temeljnib org~acijah ter kra
jevnih skupnostih, kjer je moe 
dohl!ti tudi potrehne ohrazce za 
izpolnitev, kar je potrehno pri 
udeleibi na nateCa.ju. Kdor se ho 
udeleiil natecaja, mora do 121. 
junija posredovati potrebno do
kumentacijo samoupravni stano
vanjskl skupnosti ohCine Cerknl
ca. Po sklepu bwrsnega odhora 
in zbora delegatov enote se tiste 
delovne organizacije in njibovi 
delavci, ki ne zdruZujejo sred
stev pri stanovanjskl skupnosti, 
ne morejo udeleiiti nateeaja. 

1. Enota za gospodarjenje s 
stanovanjskim skladom v drui
heni lastnini. 

V obO:i:ni Cerkn.ica je 'bilo ob 
koncu ~eta 1975 4620 IStanovanj, 
od tega v zasebn:i. las.ti 3891 in v 
druzbeni 729, .Jci jih uprav1ja 86 
hisnih svetov. Poprecna starost 
stanovanjskih his je prece!jsnja, 
saj jili je hll.o kar 43 odstotlwv 
zgrajenih pred 1etom 1918. Zad
njih pelt let je gospodarilo- s sta· 
novanji v dlruzbeni ~astnini Ko
munamo stanovanjsko podjetje 
Cerknica, ki prav v tern casu 
predaja delo samoupmvni srt:ano
vanjski. skupnosti oziroma stro
kovni sluzbi, ki je bila ustanov
.)jena v maxcu letos. 

2. Enota za druibeno pomoc 
v stanovanjskem gospodarstvu. 

Stanovanje ·in s>tanovanjskd po
goji sodijo med osnovna zivljenj
ska v;prasanja delovnega oloveka. 
Zato sta pr-i tern se posebno po
trebni solidarnost in vzajemnoslt 
v.seh delovnih ljudi, cia organizi
ra jo in uresnicujejo druZbeno 
pomoC. pri gradn.ji in de.litvi sta
novanj, tako da b.i se oocialne 
razHke med delovnim.i Jjudrni 
cim bolj zmanjsale. 

Delegati v samoupravni stano
vanjski s.kupnosti .in v enoti za 
druzbeno pomoc v Sltanovanj
skem gospodarstvu so se dogo
vorili, da se v letu 1974 iz sred
stev dru.Zbene pomoci lcupili 25 
satanovanj v Cerknici. V 1etu 1975 
oziroma 1976 je bil dograjen sest
stanovanjski blok v Novi va
si, v katerem so dobili stanova
nja prosvetni delavci. 

V letu 1976 bo zgrajenih osem
naj.st stanovanj v Staxem trgu, 
naslednje leto pa dvanajst na 
Rakerk.u. 

Poleg zgrach"tve omen'jenih sta
novanj naj bi po naertu za lell:o 
1976 odkupili se eno stanovanje 
v Cerknici, eno v Babnem polJu 
omoma v Starem trgu, namen
sko za ucitelja ter po tri enosob
na stanDvanja oziroma gaxsonje
re v Starem trgu in v Cerknici, 
ce bodo daJi soglasja na najetje 
krediita pri •skupnosti pokojnin
skega :in invalid.skega zavarova
nja, IzvrsnJ svet skupsoine in 
konferenca delegatov skupscine 
pokojninskega zavarovanja obCi
ne Cerknica. 

Vsem organizacijam zdruiene· 
ga dela in bisnim svetom je bilo 
posredovano gradivo s prosnjo, 
da pomagajo stanov.alcem z niz
kimi osehnimi dohodki, ki so 
upraviceni na delno nadomesti
tev placevanja stanarine iz sred
stev druihene pomoCi, pri zhira
nju potrehne dokumentacije. Le
to naj ci.mprej posljejo na samo· 
upravno stanovanjsko skupnost 
obcine Cerknica - enoti za drui
heno pomoc v stanovanjskem goo 
spodarstvu. 

3. Enota za gradnjo s~anovanj 
Delegati enote za gradnjo sta

novanj se zavezujejo za organizi
rano in druzbeno usmerjeno sta
novanjsko gradnjo. Dejstvo, ,cia 
je bilo v 1. 1971 do 1975 zgrajenih 
v obcini Cerknica le 133 druibe
nih stanovanj, zahteva zaradi ve
likih potreb po stanovanjih tudi 
znatno vecjo stanovanjsko grad
njo. 

Na sejah izvrsnega odbora in 
zbora enote so ugotovhli, da je 
mogoce doseei to le s povezova
njem v.seh delovnili ljudi in ob
canov ter tist:ih dejavnikov, ki 
sodelujejo v snovanju in realiza
ciji stan.ovaa:J.jske graditve (s.kup
soina obcine, gra.dbena operati
va, banka, Komunaino podjetje 
.in drugi). . · 

Dogovorjeno je: 
- Samoupravna stanovanjska 

skupnost n,aj postane nosilec in 

usklajevatec pri usmerjeni drui
heni graditvi stanovanj. Stano
vanjska skupnost bo na osnovi 
dogovorov temeljnib organizacij 
in drugih organizacij zdruienega 
dela, potreb in fin.ancnih moino
sti naroeala gradbeni operativj 
koliko, kje in .kak.Sna stanovanja 
naj hi gradili. 

Uveden ho gradbeni nadzor in 
pred priceto gr.adnjo stanovanj 
bo dolocena cena za kvadratni 
meter stanovanjske povrsine. Do
govorjena cena se ho lahko v ca
su gradnje spremenlla le za povi
sanje cen v skladu z dolocili 
druibenega dogovora o ohlikova
nju cen po metodologiji Biroja 
gradbenistva. 

- Zdruien pristop h gradnji 
veejega stevila stanovanj na 
enem kraju zahteva vnaprejsnjo F. Levee 

Ob letoSnjem 
tednu gozdov 
Zveza inienirjev in tebnikov gozdarstva in Iesarstva Slovenije je ze 
pred leti dala pohudo za akcijo TEDEN GOZDOV kot stalno ohliko 
manifestacije skupne skrbi za gozd kot dohrino splomega druibe
nega pomena. V to pobudo se vkljucujejo druibeno-politiene in sa
moupravne skupnosti ter organizacije zdruienega dela s podrocja 
gozdarstva in lesarstva. Letomji teden gozdov, ze eetrti zapovrstjo, 
je od 23. do 31. maja pod pokroviteljstvom Soclallstiene zveze de
lovnega ljudstva. 

Ob tednu gozdov velja znova 
opozoriti na splosni druZbeni po
men, ki ga im.ajo gozdovi zlasti 
v sedanjenn Ca.su in prostoru. 
Nagli industrijski razvoj v zad
njih desetletjih, urbanizacija 
najsirsega ·prostora, ·razvoj pro
metnih zvez in energetskih virov 
ter sprem~ba . sestave prebival
stva so korenito spremenili Ziv
ljen~e cloveka in dru.Zbe. Gozd 
dobtva vse pomembnejsi vpliv · 
na ohranjevanje naravnih ravno
teZij. 

Da bi ta veliki pomen gozdov 
doumeli, moramo poznati vrsto 
koristnih ucinkov, ki nam jib 
,daje gozd: gozd obnavlja in 
krepi t;la z odpadnim listjem in 
iglicevjem, s koreninarni tla rah
lja in veze, varuje jih pred iz
susevanjem in proti eroziji, ogo
ljevanju in sneznimit plazov:V.• 

·Gozd bogati in osveiuje ozracje 
s ki-s;ikom in vodnilnP. hlapi!. 
Gozd blagodejno vpliva na refun 
padavinske vode, del padavin
skih voda preeiScenega vraca v 
ozracje, del jib preceja skozi 
rudninske sloje v globino zemlje 
in jih tam hrani kot poglavitni 

vir zdrave pitne vode. Gozdna 
odeja zadrluje prenaglo odteka
nje vode ter tako .preprecuje 
poplave in odn~anJet P'lodne 
zemlje. 

Gozdove moramo torej poj
movati ne le kot gospodarski vir, 
temvec se zlasti kot nerazdruz
ljivo prvino in setstavino vsega 
nasega zitja in bitja. 

Zato varstvo gozdov in gozd
nega okolja ni le skrb gozdarjev 
in gozdarskih organizacij, tern
vee side druzb$e skupnosti. 

0 varovanju gozgov in o njihovem 
prihodnjem razvoju se mora za
misliti vsakdo, saj je z gozdovi 
povezan DaS kulturni, narod.ni 
in gospodarski napredek. Danes 
je v Sloveniji za dober milijon 
hektarjev gozdov, kar je nepre· 
cenljivo bogastvo. 

Gozdovi dajejo pole:g lesa celo 
vrsto posrednih koristi, ki jim 
je teZko doloOiti vrednost in ce
no in katerih se najveckrat za
vedamo . sele takrat, ko jib 
nimamo. 

ZIT gozdarstva in lesarstva 
Slovenije 
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Majske proslave 
Letos je prvic prieel z delom 

poseben koordinaoijski odbor z~ 
proslave pri obCinski_ kon~eren~l 
SZDL Cerknica. Ta Je pnprav1l 
predlog vseh proslav v obcini 
in. ga dal v javno razpravo. V 
njej so sodelovali vsi druzbeno
politicni dejavniki v obcini, ki s? 
prispevali svoje pripombe. Ko Je 
bil predlog dokoncno pregledan, 
j e dobil · svojo potrditev tudi pri 
predsedstvu obcinske konferen
ce SZDL. Tako smo lejtos v ob
c~ prvic dobili druzbeno veri
rificiran dokument, po katerem 
naJ bi teklo tudi nase delovanje 
na· tern podrocju. Analiza ob 
koncu leta naj bi pokazal..e us
pesnost taka zastavljenega pro
grama, hkrati pa JluZila ~ot dob
ra vodilo pri nacrtovanJu pros
lav v prihodnjih obdobjih. . 

Maj - me!lel(: praznov!IDJ ----: 
· naj bi predstavljal pre1zkusm 
kamen ob nacrtovanih prosla
vah: Koordinacijski odbor je 
tudi za majske proslave sklical 
za vsako posame~no vse ~gO: 
vome dejavnike I?- sc:; z DJ~ml 
dogovoril za vsebmo ill nosilc~ 
akcij ob posamezni . prosla~1. 
Taka so bile v letosnJem ma]u 
organirz,irane naslednje pro
slave: 

PROSLAVA DNEVA 
OSVOBODILNE FRONTE 
IN PRAZNIKA DELA 

Organizirana je bila skupn~ 
osrednja proslava obeh prazm
kov in sicer 30. aprila v Domu 
TVD Partizan v Novi vasi. Na 
njej so bila podeljen,a. _Prizna
nja Osvobodilne fronte m Sre
brni znaki sindikata prizadev
nim politicnim delavcem iz ob
cine. Kulturni del programa ~a 
so d.zvajali pihalni orkester IZ 

Cerknice, pevs~. zbo!' N<?Y<?
LIT Nova vas m recitatorJI 12 
Osnovne sole Tone Sraj - Aljo
sa Nova vas-Bloke. Proslava je 
vsestransko uspela, obisk je bil 
kljub odrocnemu kraju nad 
pricakovanj i. 

SPREJEM TITOVE STAFETE 

V Cerknici smo sprejeli Ti
tovo stafeto dvakrat. Prvic lo
kalno s kulturnim programom, 
drugic zvezno, ki s~? jo sko~ 
Cerknico le pospremili, osrednJl 
sprejem pa je zvezna staf~t~ 
mela na Rakeku. V so orgam
zacijo in izvedbo je prevzela 

RESITEV NAGRADNE 
KRI1:ANKE 
PROLETARIAT, LIBERALIZEM, 
EBEN, NIKA, MORILKA, KRT, 
EL, NI, NR,'ER, NOS, sESTICA, 
KC, 1:IVEL PRAZNIK DELA, 
MIT, LIA, TAIVAN, ODREKA
NJE, ORKAN, ARO, NK, DRAVO
GRAD, STENJ, TIR, EA, KAKI, 
KNUTA, AE, OC, CR, OVACIJE, 
AM, NK, RASA, PARAMETER, 
OJACITEV, ILKA, ANODA, RE
ZINA, TERMIT, NADA, KOKOT, 
SREM, ATA, NL, SLALOM, 
ERAR, AK, KRIM, INA, AFNA, 
'ODRA, LEDAR, NI, SLA, KALA, 
ANATEMA, ETIK, ORATAR, Nl· 
NIVE, KRONIST, DUMA, MAJ, 
NAD, KOKARDA, AMIN. 

V SPOMIN 
3. maja nas je presunila novi

ca, da se je pri padcu z letecim 
zmajem smrtno ponesmll Bres
tov §tipendist III. letnika blote
hnt§ke fakultete dvaindvajsetle
tni FRANCI .1:NIDARsiC iz Mar
tinjaka. 

Na§a delovna skupnost ga bo 
obranlla v lepem spominu, kajtl 
bil je vesten, marljiv in prlden 
kot praktikant in seveda kot stu
dent, saj je ze skora!J dosegel 
svoj cilj - poklic inZenirja lesne 
stroke. . 

Njegovi domaci se zahvaljujejo 
vsem, ki so jim ob tej tefki 
izgubi stali ob strani. 

Delovna skupnost TOZD TP 
Martinjak 

mladinska organizacija in mo~ 
ramo ugotovli.ti, da so se mladi 
izvajalci - mladinci iz ob~h 
krajev in ucenci obeh osnovnih 
sol potrudili in uspeli. Spreje
ma obeh stafet je pozivil tudi 
pihalni orkester iz Cerknice in 
-tistega popoldneva je zares sve
cano donelo po Cerknici. Poleg 
mladine so se obeh sprejemov 
udeleZili tudi drugi obcani, ki 
jih de!Zevno vreme ni z<7drza~o 
in so tako skupno poslali SVOJe 
zelje nasemu predsedni.ku ob 
njegovem 84. rojstnem dnevu. 

STOLETNICA 
CANKARJEVEGA ROJSTVA 

V maj sodi tudi proslava ob 
stole tnici rojstva Cankarja. Za 
osrednjo proslavo je bilo v pro
.gramu dogovorjeno, da J;>o .v 
Cerknioi. V petek, 21. ma)a Je 
proslava tudi bila v Kin~dvora
ni. Na njej smo spozn~ C~
karja z manj znane plat1. N3:J· 
prej ga je predst~VIi.l t~vans 
Praprotnik v uvodru besedi, po
drobneje pa smo slisali _Can
karjevo besedo se v recttalu, 
ki so nam ga do:Ziveto podali 
odrasli cerkniski recitatorji. Na
stopila sta se moski p~vski . zbor. 
TABOR iz Cerknice ill pilialm 
orkester iz Cerknice. Tudi na tej 
proslavi belezimo soliden odziv 
obCanov, kar doslej za Cerknico 
ni veljalo. 

PROSLAVA 
OB DNEVU MLADOSTI 

Organizirana je bila v Bab
neun polju v soboto, 29. maja 
kot manifestacija mla,dih, kat dan 
sprejema mladih v njihova o!ga
nizacijo, kot srecanje mladth s 
tradicijami nase revolucije. 

Sledec tern izhodgOOm, sta 
proslavo organizirala Zveza so
aialisticne mladine in Zveza 
zdruZenj borcev nadvse uspe
sno, svecano in mnoiicno. Za 
spored so bill zado!Zeni izvajal
ci iz Krajevne skupnosti Laska 
dolina, ki jim gre po tej plati 
vse priznanj_e, slavnostno bes~
do pa sta imela tov. Susters1c 
lin tov. Dem.Sar, predstavnika 
borcev in mlad.ih. 

Kmalu nas c~ta - v juli
ju - se. dve ~o~_embl?-i prosla
vi ob 4. m 22. JWlJU. T1 dve bo
sta v Zilcah in v Starem trgu. 

I. Urbas 

IZID NAGRADNEGA 1:REBA
NJA 

· K!ljub soncnemu maju je pr.i
spelo kar precej remtev - 8?
Komisija je izirebala nasledn]e 
nagrajence: 
150 din - Cvetka Godesa, .Sku-
poe dejavnosti . 
100 din - Bogomil Lilija, Bidov
ceva 13a, 66000 Koper 

SO din - Ramana Zidar, Par
rtli.zanska 4, Cerknica. 

Po 2o din pa prejmejo: Ton
cka Gr.bec, Davee n.h. 61381 Ra
kek Joia Turk, Centralno skladi
sce 'Podskrajn.ik, Mateja IvanCic, 
Skupne dejavnosti - AOP, Joze 
znidar§ic, Centralno skladisce 
Podskrajnik in Angela Urbas, 
Dovce 1, 61381 Rakek. 
< Nagrajencem cesti-tamo! 
Nagrade lahko dvignejo v bla

gajn.i Skupn.ih dejav:nosti, osta
lri.m pa jih obomo .poslali po po
sti! 

Brestov obzornlk, glasUo delovne slrup
nostt Brest Cerlmica n. sol. o. Glavnl In 
odgovomt uredD!k Bozo LEVEC. Ureja 
urednllkl odbor: Marlja GRBEC, Vojko 
HARMEL, Jof.Jca n.ERSIC, Jofe KlAN
CAR, Bofo LEVEC, Janez MELE, Brankc
MISIC, Fl'llllc MULEC, Vllrtor OGRINC, 
Mlha SEPEC ln Tone ZIDAR. Foto: 1oft 
SKRLJ'. Tlska ZeleznRka tlskarna v Ljub· 
ljanl. Naklada 2600 lzvodov. 

Glasilo sodi med proizvode iz 7. toeke 
prvega odstavka 36. Ben a . zakona o ob
davcevanju proizvodov in storitev v pro
metu, za katere se ne placuje temeljni 
davek od prometa proizvodov (mnenje 
sek:retariata za informiranl' e l zvdnega 
sveta SR Slovenije ~t. 421-1 72 z dne 24. 
10. 1974). 

BRESTOV OBZORNIK 

Z letosnjega sprejema Titove stafete v Cerknici 

Obtinska sindikalna prvenstva 
KEGLJA:NJE 

KK BREST je erevzel letos0:jo 
organizacijo sindikalnega obcm· 
skega prvenstva v kegljanju. 
Tekmovanje je ~ilo konec. ~~nla 
in v zacetku maJa na keglJiscu v 
Cerknici. . 

Sodelovalo je devet delovnih 
organizacij. Skupno je tekmov~~ 
lo 5 zenskih ekip s 4 X 100 luca]l 
in 14 moskih ekip s 6 X 100 lu
caji. 

Moski ekipno: 
1. KOVINOPLASTIKA 

L02 I. -2529 
2. BREST CERKNICA I. 2471 
3 GOZDNO GOSPODARSTVO 
. CERKNICA 2422 

4. SGP GRADISCE 
CERKNICA 2419 

5. SOB CERKNICA 2382 
6. BREST CERKNICA IV. 2358 
7. BREST CERKNICA III. 2306 
8. KOVINOPLASTIKA II. 2280 
9. OSNOVNA SOLA 

CERKNICA 2194 
10. KOMUNALNO-STAN. 

PODJETJE 2109 
11. NOVOLIT NOV A VAS 2087 
12. KOVINOPLASTIKA 

NOVA VAS 2010 
13. KMETIJSKA ZADRUGA 

CERKNICA 1892 
14. BREST CERKNICA II. 1777 

Moski posamezno: 
1. PRESEREN E. SOB 472 
2. KRASEVEC Z. 

KOVINOPLASTIKA I. 446 
3. KOMIDAR F. 

KOVINOPLASTIKA I. 434 
4. KOCEVAR J. 

SGP GRADISCE 430 
5. MAHNE F. BREST 427 

zenske ekipno : 
1. BREST CERKNICA I. 1496 
2. OSNOVNA SOLA 

CERKNICA 1478 
3. BREST CERKNICA II. 1364 
4. KOVINOPLASTIKA 1243 
5. SOB CERKNICA 1207 

2enske posamezno: 
1. POKLEKA D. BREST 415 
2. ZABUKOVEC J. OS 392 
3. KOMIDAR M. BREST 387 
4. SMODIS H. OS 372 
5. TURK J. BREST 368 

Svecano razglasitev r ezultatov, 
podelit ev pokalov in diplom naj
boljsim sportnikom v vseh pa
nogah bo organizirala Temeljna 
telesno kulturna skupnost Cer
knica, ko bodo ,koneana se vsa 
ostala tekmovanJa. 

BALINANJE 
15. in 16. maja je Balinarski 

klub Cerknica organiziral sin-

dikalno balinarsko prvenstvo ob
cine za leto 1976. Tekmovanja se 
je udelezilo 14 mostev. Ze v so
bote se se priceli zanimivi boji 
na izpadanje, tako da je ostalo 
se sedem mostev, ki so se v ne
deljo pomerila za najboljsa me
sta. Po pricakovanju so se zna
sla na prvih stirih mestih res 
najboljsa mostva, edino prese
necenje so morda upokojenci iz 
L~ke doline, ki so se po lepih 
igrah uvrsti.ii na zelo dobra ce
trto mesto. Velja . tudi pripom
niti, da so bila med sedmimi naj
boljsimi kar stiri mostva na~ih 
upokojencev, kar .~o~azuje, d~ 
je ta sport med njlffil zelo pn
ljubljen, pa ceprav nimajo pov
sod primernega igrisca. 

Tekmovali so za prehodni po
kal, ki ga bo dal Obcinski sin
dikalni svet, za drugo in tretje 
mesto pa je pokale prispeval 
nas balinarski klub. 

Da je organizacija tekmovanja 
uspela, se je treba zahvaliti vod
stvu tekmovnja, lepemu vreme
nu in nenazadnje stevilnim navi
jacem. Graja pa velja mostvom 
Kovinoplastike Loz, Kovinda 
Unec, Kartona:Zne tovarne Ra
kek in Jelke Begunje, ki na tck
movanje iz neznanih razlogov 
niso prisli, ceprav so se prijavili. 

Koncni vrstni red: 
1. BREST - TP Cerknica I. 
2. Upokojenci Cerknica I. 
3. SGP Gradisce Cerknica I. 
4. Upokojenci Laska dolina 
5. BREST - TP Cerknica II. 
6. Upokojenci Rakek 
7. Upokojenci Cerknica II. 
8. BREST - TP Martinjak 
9. Skupscina obCine Cerknica 

10. BREST - Skupne tkijav
uosti I . 

11. Kmetijska zadruga Cerknica 
12. BREST - Skupne dejav

nosti II. 
13. SGP Gradisee Cerknica II. 
14. Komunalno-stanovanjsko 

podjetje Cerknica 

SAH 
23. maja je bilo v organizaciji 

sahovskega drustva Cerknica ce
trto po vrsti sindikalno . mostve
no prvenstvo obcine Cerknica za 
leta 1976. Tekmovanja se je ude
lezilo devet stiriclanskih ekip 
osnovnih organizacij sindikata 
del. organizacij. Tudi tokrat, kat 
vsa leta doslej, je bitka za zma
govalca tekla med Brestom in 
najboljso ekipo Kovinoplastike. 
Prav njun medsebojni dvoboj 
(2,5: 1,5 v korist Bresta) je od
locil zmagovalca. 

Uspeh Brestove ekipe (Stefan, 
Miletic Mlinar, Winkler), ki je 

ostala edina brez poraza, je glede 
na to, da ni bila v najmoenejsi 
postavi, toliko veeji. Zmagovalno 
ekipo caka letos se nekaj tezkih 
preizkuSenj: Lesarlada-76, Delav
ske igre notranjsko-primorskih 
obcin, Mostveno prvenstvo Slove
nije in druge. 

VRSTNI RED: 
1. B"R.EST - I. 
2. KOVINOPLASTIKA 

- SD 
3. BREST - TPC 
4. BREST - SD 
5. BREST - TPS 
6. KOVINOPLASTIKA 

- OKOVJE 
7. KOVINOPLASTIKA 

25.5 tock 

25 
25 
18 
14 

12 

tack 
tack 
tack 
tack 

tack 

- PLASTIKA 11,5 tock 
8. SOB Cerknica 11 tock 
9. KARTONAZA Rakek 10,5 tack 

Porocajo: D. Pokleka, I. Svelc, 
I. Stefan. 

Priprave 
na lesariado 

KAK.OR JE 2E ZNANO, BO 
LETOSNJA VII. LESARIADA V 
UUBUANI V ORGANIZACIJI 
SPORTNEGA DRUsTVA SLO· 
VAN 10. IN 11. 9. 1976 

Brestove sportnice in sportniki 
so si v preteklih Ietih ustvarlli 
velik ugled na teh §portnih igrah 
in poskrbeti je treba, da bo ta 
ugled iiv tudi v prihodnje. 

Vse eldpe morajo bitl na tek
movanje cimbolje pripravljene, 
kar pa seveda zavisi od marsl
cesa. 

Najpomembneje v tern trenut
Icu je, da dokoncno dolocimo tek
movalce za posamezne panoge in 
se le-ti v takih sestavih tudi pric
no pripravljati. Ne sme se doga
jati, da bodo nekateri §portnild 
»razpeti« med vee disciplin, kar 
v nobenem primeru ni korlstno. 

Prvi del nacrtnih priprav bi 
morale ekipe opraviti v juniju; 
julij in del avgusta bo ekipe tez
ko drzati skupaj. Drugi del pri
prav pa bi morali priceti najkas
neje 10. avgusta. 

Vodje sekcij morajo cimprej 
sklicati sestanke in se dogovorl
ti o poteku in ·casu treningov, 
o prijateljskih sreeanjlh in o vseh 
vpra5anjih, ki morda zavirajo 
normalno delovanje. 

Ni odvec, ce omenimo se to, da 
morajo vse ekipe analizirati lan
ske rezultate in slabosti odpra
viti. Zakljucek se ponuja sam: 
dobro uvrstitev je treba ponovfti, 
slabSo pa izbolj§ati. 

P. Kovsca 


