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Temelji prihodnjega razvoja Bresta 
OPREDELITEV GLAVNIH RAZVOJNIH SMERI 
ZA OBDOBJE 1976-1980 

Smo v casu sprejemanja srednjerocnih razvojnih nacrtov na vseh 
ravneh nase samoupravne organizirane dru.Zbe. Na pobudo izvrsnega 
komiteja CK ZK Slovenije naj bi tudi poslovodni organi izdelali 
in predloZili v razpravo temeljne razvojne usmeritve svojih de
lovnih organizacij. Na Brestu je to delo ze opravljeno in zato smo 
se odlocill, da v tej stevilki omenjeno gradivo skoraj v celoti ob
javimo, saj zelimo, da bi bil z njim seznanjen vsak nas delavec, 
pa tudi ostali obcani. 

V uvodu so prikazani sedanja samo
upravna in poslovna organiziranost Bre
sta, predmet poslovanja ter mesto Bresta 
v slovenski in jugoslovanski lesni indu
striji. Preostali del gradiva pa objavljamo 
v celoti. 

I. ORGANIZIRANOST 
ZDRU.tENEGA DELA 
S konstituiranjem leta 1973 je 

bilo na Brestu organiziranih pet 
temeljnih organizacij. Na pod
lagi razvoja delovne organizaci
je in samoupravnih razmerij v 
preteklem obdobju smo ob upo
~tevanju dolgoletne samouprav
ne prakse in s poglabljanjem 
delitve dela ter z delnim pre
strukturiranjem proizvodne us
merjenosti prisli na taksno ra
ven, ki zahteva nova organizacij
ska, samoupravna in dohodkov
na razmerja. 

Nove usmeritve, opredeljene v 
srednjerocnem programu, so po
trjene z resitvami, nakazanimi v 
osnutku zakona o zdruienem de
lu. 

Da bi dosledno uresniCili ustav
na dolocila, se v srednjerocnem 
programu nakazujejo na podroc
ju celovite organiziranosti zdru
zenega dela predvsem naslednje 
naloge: 

1. oblikovanje delovne organi
zacije, 

2. zdruievanje v SOZD, 
3. druge oblike poslovnih in 

samoupravnib povezav. 

L OBLIKOVANJE DELOVNE 
ORGANIZACIJE 

Ob upostevanju ustavnih dolo
cil 0 pogojih za organiziranje 
TOZD zajema predlog srednje
rocnega plana oblikovanje na
slednjib novih temeljnih organi
zacij: 

a) TOZD Oblazinjeno pobiStvo, 
ki naj bi se organiziralo iz dose
danje organizacijske enote tapet
nistvo v TOZD Tovama pobistva 
Martinjak in iz organizacijskih 
enot poliuretan in razrez iprena, 
ki sta zdaj v Skupnih dejavno
stih. Organiziranje te temeljne 
organizacije je povezano z inve
sticijskimi nalozbami za izgrad
njo proizvodnih prostorov. 

b) TOZD Distribucija, ki se 
oblikuje iz naslednjih dosedanjih 
organizacijskih enot Skupnih de
javnosti: 

- maloprodaja s skladisci iz
delkov, 

- transport, 
- spedicija. 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 0 OBLIKOVANJU 
TER DELITVI DOHODKA IN OSEBNIH 
DOHODKOV PRED JAVNO RAZPRAVO 

Delovna skupina za pripravo osnovnega gradiva za samoupravni 
sporazum o oblikovanju ter delitvi dohodka in osebnih dohodkov 
je svoje zahtevno in zelo obsezno delo opravila. 

Potem, ko je bilo gradivo se enkrat strokovno obdelano, ga bodo 
te dni obravnavali sveti za osebne dohodke temeljnih organizacij 
in Skupnih dejavnosti. Po skupnem sestanku teh komisij naj bi 
slo gradivo v najsirso javno razpravo. 

Posebej zelimo opozoriti, naj bi v javni razpravi aktivno sodeloval 
sleherni delavec, saj je to eden izmed najpomembnejsih splosnih 
aktov s podrocja neodtujljivih samoupravnih pravic delavcev. V 
javno razpravo se bodo organizirano vkljucile tudi druibeno-politic
ne organizacije. 

Na osnovi pripomb iz javne razprave bo izdelano besedilo, ki ga 
bo delavski svet kot predlog posredoval po veljavnem postopku 
v neposredni sprejem vsem delavcem v vsaki temeljni organizaciji. 
Po predvidevanjih naj bi bil celotni postopek v avgustu in septembru 
in bi torej pricel novi samoupravni sporazum veljati z oktobrom. 

c) V zasnovi prestrukturiranja 
proizvodnje je osvojitev proiz
vodnje negorljivih plosc, ki bi 
aktivirala del kapacitet v obliki 
nove temeljne organizacije. 

d) S tako zastavljeno organi
zacijo se dosedanje Skupne de
javnosti bistveno zozijo in bo 
delovna skupnost strokovnih 
sluzb zajemala: 

- ekonomsko financno sluibo, 
- prodajno sluibo, 
- nabavno sluzbo, 
- kadrovsko-splosno sluibo, 
- analitsko-plansko sluibo, 
- razvojno sluibo. 
Dilema, ki se je pojavljala v 

dosedanjih opredelitvah o orga
niziranosti strokovnih sluib, je 
bila organiziranost sluibe AOP. 
Ugotavljarno, da je najbolj ust
rezno to sluibo obdrzati v delov
ni skupnosti strokovnih sluib ter 
jo funkcijsko in vsebinsko ozko 
povezati s skupno sluzbo za 
AOP na ravni SOZD. Taksna re
sitev je predvidena tudi z gradi
vom, ki opredeljuje nekatera te
meljna izhodisca za organiziranje 
SOZD. S tern gradivom je kot 
pomembna naloga opredeljena 
dolZnost, da preucimo in izpelje
mo najprimernejso sarnouprav
no in poslovno organizacijsko 
obliko tudi za sluibo AOP. 

e) Delovna organizacija Jelka 
Begunje, v kateri je zaposlenih 
180 delavcev, se organizira kot 
TOZD in se zdrufi v delovno or
ganizacijo BREST Cerknica n. 
sol. o. 

Opisani predlog temelji na iz
hodiscih, ki so ga sprejele druz
benopoliticne organizacije v ob
cini, predvsem pa v obeb delov
nih organizacijah. 

Predlog taksne integracije te
melji na spoznanjih o nujni de
litvi dela ter na potrebi po sklad
nem in celovitem razvoju lesno
predelovalnega kompleksa v ob
cini. Za opredmetenje predloga 
so oblikovane ustrezne komisije 
obeh zainteresiranih delovnih or
ganizacij, katerih glavna naloga 
je, poiskati resitve za primerno 
uskladitev proizvodnih progra
mov. 

2. ZDRU.tEV ANJE V SOZD 
BREST je po odlocitvi vseh 

svojih temeljnih organizacij pod
pisal sarnoupravni sporazum o 
zdruiitvi v SOZD Slovenijales -
proizvodnja in trgovina. Ugoto
vimo lahko, da sporazum ni za
.Zivel v celoti, zaradi nekaterih 
bistvenih pomanjkljivosti pa 
SOZD tudi ni bila registrirana. 

V okviru prizadevanj za pra
vilno vsebinsko druibeno-eko-

Montafni oddelek v Tovarni pohistva Cerknica 

nomsko zdruievanje dela in sred
stev v okviru SOZD si bomo de
lavci BRESTA prizadevali do
sledno urediti zlasti naslednje 
zadeve: 

- v okviru predmeta poslova
nja SOZD postaviti izhodisca za 
potrebno delitev dela, 

- izoblikovati sistem skupne
ga planiranja, 

- urediti sistem dohodkovnih 
razmerij ter zdruievanj a dela in 
sredstev, 

- oblikovati ustrezne organe 
in postopke za samoupravne od
locitve. 

Poleg povezave trgovine in pro
izvodnje dajemo posebno pozor
nost zlasti vkljucevanju gozdar
stva v SOZD zaradi zagotavljanja 
surovinske oskrbe in uresniceva
nja celovitosti dohodkovnih raz
merij od proizvodnje surovin do 
prodaje konCnih izdelkov lesne 
industrije. 

v nasem primeru gre za vklju
cevanje Gozdnega gospodarstva 
Postojna. S tern vkljucevanjem 
ne bi bili okrnjeni interesi drugih 
porabnikov lesa izven lesne in
dustrije (celulozna industrija ter 
ostali). Nasprotno, z delitvijo su
rovin in racionalno porabo v 
lesno-predelovalni industriji se 
bo poraba surovinske osnove iz-
(Nadaljevanje na 2. strani) 
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(Nadaljevanje s 1. strani) 
kori~Cala v najvecji meri (za 
proizvodnjo plo~c se uporabljajo 
tudi lesni odpadki in ostaja vee 
prostorninskega lesa za prede
lavo v papirni in celulozni indu
striji). 

Predlog take povezave z GG je 
nedvornno utemeljen, saj teme
lji na dejstvu, da je lesna indu· 
strija glavni poslovni partner 
gozdarstva, ki odjema kar okrog 
!!5 odstotkov gozdnih sortimen
tov. 
. Nakazane resitve za razmerja 

v okviru SOZD vkljucno s pred
logi za zdruZevanje (GG in Jel
ka) so ze vsebovane v gradivu, 
kl pomeni temeljno podlago za 
pripravo novega samoupravnega 
sporazuma o zdruZevanju v 
SOZD Slovenijales. 

3. DRUGE OBLIKE SAMO
UPRA VNIH IN POSLOVNIH 
POVEZAV 
Za celovito povezanost zdruZe

nega dela zlasti pri pridobivanju 
in delitvi celotnega prihodka in 
dohodka so v srednjerocnem 
planu postavljena izhodi~ca pri
hodnje samoupravne in poslovne 
povezave Brestovih temeljnih or
ganizacij. 

Te povezave temeljijo na skup
nih opredelitvah v samouprav
nih planih in na urejanju odno
sov s partnerji v trgovinski de
javnosti. Brest je ze v sedanji 
fazi organiziranosti urejal odno
se v trajnem sodelovanju s po
sameznimi partnerji v trgovini 
(Lesnina Ljubljana, Robne kuce 
Beograd, Kokra Kranj, Nama Za
greb). 

S srednjerocnim planom pred
videvamo poslovne povezave s 
kompleksom kovinsko-predelo
valne in kemijske industrije. 

V vseh oblikah zdruZevanja 
dela in sredstev ter poslovno 
planskih povezav si prizadevamo 
kar najbolj uveljaviti nacelo, da 
delavci v celoti razpolagajo z do
hodkom v vseh fazah in na vseh 
ravneh druZbene reprodukcije, 
da ovrfemo skupinsko-lastni~ke 
zamisli in obvladujemo trfno sti
hijo. 

II. TEMELJNE ZAMISLI 
RAZVOJNIH USMERITEV 

1. PROIZVODNA USMERITEV 
Srednjerocni plan Bresta te

melji na delitvi dela med temelj
nimi organizacijami in na pri
hodnjem prestrukturiranju proiz
vodnje, ki omogoca lafe prema
govanje trlnih gibanj in trine 
stihije. Taka se delez pohi~tva v 
strukturi celotne proizvodnje v 
v obdobju 1976-1980 zmanjsuje 
od dosedanjih 85 odstotkov na 
64 odstotkov. 

Delez primarne predelave lesa 
ter delez ostale dopolnilne pro
izvodnje pa se povecuje od dose-

da,njih 15 odstotkov na 36 od
stotkov. Za doseganje zastavlje
nih planskih ciljev so opredelje
na investicijska vlaganja po po
sameznih temeljnih organizaci
jah in po prednostnem vrstnem 
redu. 
TOZD TP CERKNICA 

Osnovna proizvodna usmeritev 
v tej temeljni organizaciji je raz
vijanje velikoserijske proizvod
nje ploskovnega pohi~tSva, name
njenega za domace trfisce in za 
izvoz. Osvojena proizvodnja te
melji na sestavljivem (komponi
bilnem) programu, ki se uporab
lja za opremo najrazlicnejsih sta
novanjskih ambientov (dnevne 
sobe, splanice, jedilnice, predso
be, samske sobe, hotelska opre
ma in podobno). 

Za dopolnitev proizvodnega 
programa za prodajo neposred· 
nim potrosnikom je proizvodnja 
v TOZD TP Cerknica navezana 
na proizvodnjo ostalih TOZD (TP 
Martinjak - stoli in fotelji; TLI 
Stari trg - deli pohi~tva) . 

Proizvodni program in rast ob
sega proizvodnje, ki sta oprede
ljena v planu, temeljita na mo
dernizaciji proizvodnih kapacitet 
in na realnem povecevanju pro
duktivnosti dela. To pomeni, da 
v omenjenem planskem obdobju 
ni predvidenih investicij v raz
~iritev kapacitet. 

Pojavilo pa se bo vpra~anje 
spro~cenega vBka delovne sile 
kot posledica modernizacije pro
izvodnje. Zato se bo treba re~e
vanja tega vprasanja lotiti v 
okviru celotne nase delovne or
ganizacije, v okviru obcine in 
SOZD. 

Predvideno povecanje fizicnega 
obsega proizvodnje temelji na 
strukturi plasmana v izvoz s 40 
odstotki celotnega obsega proiz
vodnje in na domaci trg s 60 od
stotki. 
TOZD TP MARTINJAK 

Glede na zastavljene cilje v 
organizacijski usmerjenosti naj 
bi iz sedanje temeljne organiza
cije organizirali dve temeljni or
ganizaciji, in sicer: 

- TOZD TP Martinjak, v ka
teri ses tavi ~e naprej ostane pro
izvodnja izdelkov iz masivnega 
lesa, namenjenega predvsem iz. 
vozu in delno kot dopolnilo osta
lim pohi~tvenim programom Bre
s ta (jedilnice, kuhinje, dnevne 
sobe). Predvidena investicijska 
vlaganja v modernizacijo kapaci
tet temeljijo na taka opredelje
ni usmeritvi. 

V tej temeljni organizact]I 
ostane del tapetni~ke dejavnosti 
kot dopolnilo k osnovni proiz
vodnji (tapeciranje stolov ter stil
nih sedeznih garnitur, ki teme
ljijo na visokokvalitetni obdelavi 
lesa). 

- Ostala tapetnBka dejavnost 
(serijska proizvodnja oblazinje-

Nova tovarna ivernih plosc ie kafe prve rezultate gospodarjenja 

nega pohBtva) pa se organizira v 
novo TOZD OBLAZINJENO PO
HISTVO, skupaj z dosedanjimi 
organizacijskimi oddelki ~razrez 
iprena« in »poliuretan«, ki pred
stavljata prvo fazo pri proizvod
nji oblazinjenega pohmva,. Tak~
na resitev bo zahtevala mvestl
ciisko nalozbo v izgradnjo ustrez
nih prostorov. 

TOZD TLI STARI TRG 
Razvojna usmeritev te temelj

ne organizacije temelji na spe
cializaciji proizvodnje zaganega 
lesa, njegovo su~enje ter deci~i
ranje za potrebe vseh Brestovth 
temeljnih organizacij in za zu
nanje poslovne partnerje. Za iz
vedbo postavljenega programa 
predvidevamo naslednja investi
cijska vlaganja: 

1. mehaniziranje skladisca za
ganega lesa, 

2. izgradnjo centralnih susilnic 
lesa, 

3. izgradnjo kotlovnice (skup
no z GG Postojno in TP Stari 
trg), 

4. postopno preusmeritev sto
larne v decimirnico. 

Morebitne tezave z zaposlova
njem, ki bodo nastale v zvezi z 
gornjimi vlaganji, basta resevali 
skupno obe temeljni organizaciji 
iz Starega trga. 

Surovinska osnova za izpolni
tev postavljenih ciljev temelji na 
dogovoru o usmerjeni predelavi 
lesne mase v okviru regije. 
TOZD TP STARI TRG 

V tej temeljni organizactJl 
ostaja se naprej osnovni pro
gram proizvodnja vseh vrst ku
hinjskega pohistva, predvsem na 
osnovi oplemenitenih plosc. 

Vse potrebe po elementih iz 
masivnega lesa ter po stolih in 
mizah se bo dopolnjevalo iz 
ostalih Brestovih temeljnih or
ganizacij. 

Investicijska vlaganja bodo 
sledila tej programski usmeritvi, 
in sicer: modernizacija tehnolo
ske opreme ter prilagoditev teh
nologije sistemu proizvodnje pol
izdelkov in sestave po narocilu. 
Predvidene investicijske nalozbe 
bodo omogocile povecanje fizic
nega obsega proizvodnje. 

TOZD TIP CERKNICA 
Njen proizvodni program ob

sega proizvodnjo navadnih in 
oplemenitenih ivernih plosc let
ne zmogljivosti okrog 60.000 ku
bicnih metrov v treh izmenah; 
v ~tirih izmenah pa okrog 90.000 
kubicnih metrov. Asortiman za
jema proizvodnjo plosc od 10 do 
28 milimetrov debeline. 

Ce se bo pojavila zahteva po 
ploscah izpod 10 milimetrov, bi 
bilo umestno preuciti moznosti 
za ugraditev dodatne stiskalnice 
za proizvodnjo tankih plo~c v 
zmogljivosti okrog 25.000 kubic-

BRESTOV OBZORNIK 

Iz Tovarne pohistva Stari trg - krojilnica 

nih metrov letno in opustitev 
dela v stirih izmenah. 
TOZD NEGORLJIVIH PLOSc 
pomeni vklucevanje delovne or
ganizacije v presktrukturiranje 
obsega proizvodnje. Ta proizvod
nja je sedaj v fazi aktivnih raz
iskav z domacimi partnerji. 
TOZD DISTRIBUCIJA 

Glavna naloga te temeljne or
ganizacije bodo odprema, prevoz 
izdelkov ter prevzem polizdel· 
kov; poleg tega pa bo delno 
opravljala tudi maloprodajo iz
delkov lastne proizvodnje in osta
lih dopolnilnih izdelkov oziroma 
opreme v skladu z registracijo. 

To dejavnost bo temeljna or
ganizacija opravljala prek mreze 
industrijskih prodajaln. 
DELOVNA SKUPNOST 
STROKOVNIH SLUZB 

Opravlja zadeve s podrocja ka
drovske, financne, racunske, 
planske, nabavno prodajne de
javnotsi ter priprav podatkov za 
AOP. 

Financiranje strokovnih sluib 
se zagotavlja v skladu z ustrez
nimi samoupravnimi sporazumi 
in s konkretnimi programi dela 
v vsakoletnih planih temeljnih 
organizacij in delovne organiza
cije kot celote. 

2. OSNOVE TRZNE 
USMERITVE 
Proizvodna usmerjenost teme

lji na dosedanji trlni usmerjeno
sti ter na izkustvenem poznava
nju in stopnji obvladovanja trzi
sca. 

Povecana prodaja pohiStva te
melji: 

- na dosedanjem obvladova
nju trga, 

- na rasti standarda in kupne 
moci zaposlenih, 

- na vecji dejavnosti na zu
nanjem trgu, 

- na dolgorocni samoupravni 
povezanosti s strgovino v okviru 
SOZD Slovenijales in z drugimi 
trgovinskimi organizacij ami, 

- na razsiritvi p rodajne mre
ze v okviru SOZD in na poveca
nem stevilu lastnih industrijskih 
prodajaln, 

- na raz~iritvi prodajnih mest 
v tujini, 

- na povecani aktivnosti na 
podrocju stanovanjske izgradnje 
v SFRJ, 

- na opredeljenem prestruk· 
turiranju proizvodnje, 

- na organizirani delitvi dela 
v okviru SOZD. 

Regionalno je izvoz usmerjen 
na naslednja triiSca: 

- Severne Amerike, 
- Zahodne Evrope, 
- drfav SEV, 
- dezel v razvoju. 
Dosedanje izku~nje kaiejo, da 

bo mogoce obseg izvoza se pove
cati zlasti v dezele v razvoju in 
SEV. Zato bomo aktivno sodelo
vali v okviru enotne izvozne po
litike. 

3. INVESTICIJSKA VLAGANJA 
Opredeljena investicijska vla

ganja temeljijo na predvidenih 
moinostih za zagotovitev sred-

stev, na nujnih potrebah moder
nizacije proizvodnih kapacitet, v 
prestrukturiranju proizvodnje in 
razsiritvi prodajnih zmogljivosti. 
Poleg tega opredelujejo investi
cijska vlaganja tudi nalozbe v 
druibeni standard in nalozbe v 
trajna obratna sredstva. 

Zdruzevanje investicijskih sred
stev med temeljnimi organizaci
jami je po sporazumu o teme
ljih srednjerocnega plana obvez
no in se za vsak primer posebej 
dolocajo odnosi med temeljnimi 
organizacij ami. 

Potrebno je poudariti, da sklop 
investicijskih nalozb ne zajema 
vlaganj v r azsiritev pob.istvenih 
kapacitet. 

Sredstva za investicijska vlaga
nja po temeljnih organizacijah 
so rezultat opredelitve celotnega 
prihodka in celotnega dohodka 
na predvidenih rezultatih proiz
vodnje in prodaje. Iz dosezenega 
dohodka temeljnih organizacij je 
v planu 1976-1980 opredeljena 
celovitost materialne sfere in ob
veznosti za zdruZevanje sredstev 
za skupne prednostne nalozbe 
(energetika, ceste, luski promet, 
zeleznice, krajevne skupnosti 
itd.). S taka opredelitvijo se ures
nicujejo v konkretni praksi Bre
sta UStavna dolocila, resitve OS· 
nutka zakona o zdruZenem delu 
in samoupravne organiziranosti 
delavcev TOZD v celotni druzbe
ni reprodukciji. 

Predvideni celotni prihodek, 
delitev dohodka in investicijska 
vlaganja so maksimum, ki ga 
lahko uresniCimo, ce se pogoji 
gospodarjenja bistveno ne spre
menijo. Zato bomo morali cilje, 
postavljene v temeljih plana, po
novno preuCiti in postaviti real
no ovrednotenje moznosti inve
sticijskih nalozb z ustrezno di· 
namiko glede na razpolozljiva 
sredstva. 

4. DOHODKOVNA 
SOODVISNOST 

Samoupravni plan do leta 1980 
in sporazum o temeljih plana po
stavljata dohodkovno soodvis
nost kot temeljno nalogo prihod
nje samoupravne in poslovne or
ganiziranosti delavcev v vseh fa· 
zah in oblikah zdruienega dela. 
a) Dohodkovna soodvisnost 

v delovni organizaciji 
Povezanost in dopolnjevanje 

proizvodnje, zagotavljanje sura· 
vin za nadaljnjo predelavo ter 
ustvarjanje in delitev dohodka 
temeljnih organizacij, zdruzenib 
v Brest, pogojujejo trajna dohod
kovna razmerja. 

Da bi celovito realizirali do· 
hodkovna razmerja, je potrebno, 
da temeljne organizacije sprej
mejo in izvajajo: 

- usklajena izhodisca in sred
njerocni plan razvoja za obliko
vanje skupnih interesov, 

- nacelo, da temeljne organi
zacije poslujejo samostojno in 
prevzemajo vso odgovornost za , 
ekonomicnost poslovanja ter za 
izpolnjevanje planiranih nalog in 
poslovnih ciljev, 

(Konec na 3. strani) 
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- enotno metodologijo plani
ranja, enotne amortizacijske 
stopnje in enotno metodologijo 
kalkulacij, 

- enotna merila in pogoje za 
nastope na prodajnem in nabav
nem trgu, 

- enotna merila za oblikova
nje osebnih dohodkov in izplace
vanje nadomestil, 

- oblike in merila medseboj
ne vzajemnosti in solidarnosti 
(kritje dogovorjenih zajamcenih 
osebnih dohodkov, kritje more
bitnih izgub, skupna vlaganja za 
prestrukturiranje in zaposlova
nje delavcev), 

- normative porabe posamez
nih stroskovnih kategorij . 

S tako opredeljenimi in spre
jetimi naceli v vsakoletnih pia
nih temeljnih organizacij spreje
majo tudi interne dogovorjene 
cene za obracunavanje izdelkov 
in storitev. 

Delez temeljne organizacije pri 
skupno dosezenem prihodku v 
delovni organizaciji se ugotavlja 
in obracunava na podlagi dose
zene prodajne cene izdelkov, ta
ko da se pok.rijejo materialni 
stroski vseh udelezenk v skup
nem prihodku. Razlika med stro
ski in prodajno ceno se deli na 
posamezne temeljne organizaci
je za vsak izdelek loceno po me
rilih, izoblikovanih v skladu z 
dolocili zakona o zdruienem de
lu. 

Delez pri skupnem dohodku na 
osnovi skupnih vlaganj se ugo
tavlja in doloca za vsak primer 
posebej. 

Celotni obracun se opravi let
no, med letom pa se obracuna
vajo akontacije. 
b) Dohodkovno poslovna 

razmerja s soodvisnimi 
partnerji 

V okviru SOZD Slovenijales se 
bomo zavzemali za podrobno 
opredelitev dohodkovnih razme
rij (z dobavitelji surovin in re
promaterialov ter s trgovino), za 
zdruievanje dela in sredstev v 
okviru SOZD, pa tudi z drugimi 
poslovnimi partnerji. Na enak 
nacin si bomo prizadevali, da bo
do tudi planska razmerja uskla
jena v okviru delovne organiza
cije, SOZD in z ostalimi soodvis
nimi partnerji. 

5. RAZVOJ SAMOUPRAVUANJA 

Da bi kar najbolj priblliali de
jansko stanje v nasih temeljnih 
organizacijah in v delovni orga
nizaciji kot celoti poglavitnim za
htevam, ki izhajajo iz ustave in 
iz zakona o zdru:lenem delu in 
po katerih mora odlocanje v ime
mu delavcev preiti v odlocanje 
delavcev samih, tako da bodo 

resnicno postali nosilci razvoja 
in da bodo odlocali o ustvarja
nju in delitvi dohodka, se nam 
v prihodnjem obdobju nakazu
jejo na podrocju samoupravlja
nja zlasti naslednje naloge: 

- Poleg organiziranja novil1 
oblik zdruzenega dela (TOZD, 
SOZD in druge) bomo preverjali 
ucinkovitost dosedanjih organi
zacijskih oblik in postopkov za 
samoupravno odlocanje ter jih 
prilagajali dolocilom predpisov 
m potrebam samoupravne pra
kse; prav tako -bomo vsa dru:l
beno-samoupravna dogajanja 
spremljali z ustreznimi sporazu
mi in dopolnitvami veljavnih sa
moupravnih splosnih aktov. 

- Dosedanja praksa delegat
skega sistema je pokazala vrsto 
slabosti predvsem v povezavah 
samoupravne baze z dru:lbeno
politicnimi, interesnimi in k.ra
jevnimi skupnostmi. Zato bomo 
morali preuciti, s katerimi ukre
pi lahko te napake oziroma po
manjkljivosti odpravimo. Glavni 
ukrepi za odpravo omejenih po
manjkljivosti bodo nedvomno 
predvsem: 

- izoblikovanje celovitega si
stema neposrednih in posrednih 
oblik informiranja in zagotovitev 
ucinkovitega pretoka informacij, 

- nenehno druZbeno-ekonom
sko usposabljanje in izobra:leva
nje clanov vseh organov za 
opravljanje najrazlicnejsih sa
moupravnih funkcij, 

- oblikovanje nacina za cim
bolj dosledno uveljavljanje od
govornosti za neizpolnjevanje sa
moupravljalskih dolZnosti in za 
k.rsitev samoupravno sprejetih 
dogovorov. 

- V skladu z dolocili predpi
sov o zdru:lenem delu, ki krepijo 
vlogo dru:lbeno-politicnih organi
zacij na tem podrocju, bomo na
daljevali in poglabljali sodelova
nje z druzbeno-politicnimi orga
nizacijami. 

- Na dosedanjih izkusnjah ho
mo vsebinsko poglabljali delo
vanje druibene samozascite ter 
samoupravne delavske kontrole 
in se vkljucevali v celovit sistem 
splosnega ljudskega odpora. 

S trajnim delom na omenjenih 
podrocjih bomo teZili, da se bo 
ta dru:lbena odgovornost vrasla 
v zavest slehernika. 

- V okviru temeljnih organi
zacij in delovne organizacije, 
predvsem pa tudi z zdruZeva
njem dela in sredstev v sirsih ob
likah, bomo zagotavljali trajno 
socialno varnost delavcev (na po
drocju stanovanjske izgradnje, 
zagotavljanja regresov za pre
hrano, prevoze na delo in z dela 
ter letovanja, na podrocju zdrav
stvene preventive ter rekreacij-

Polimetanski oddelek - cedalje vecji ohseg proizvodnje 

ske dejavnosti, z opredelitvijo za
jamcenih osebnih dohodkov itd.). 

6. KADROVSKA POLITIKA 
Za izvedbo srednjerocnega pro

grama bo predvideno stevilo za
poslenih v obdobju 1976-1980 
po temeljnih organizacijah na
slednje: 

TOZD 1975 1980 Indeks 

TP Cerknica 696 630 91 
TIP Cerknica 94 117 124 
TP Martinjak 380 300 79 
TLI Stari trg 209 180 86 
TP Stari trg 151 180 119 
Nove TOZD - 408 
Skupne sluzbe 333 190 57 

SKUPAJ 1863 2005 108 

Bistveno se stevilo zaposlenih 
povecuje v TIP Cerknica zaradi 
pricetka obratovanja novih pro
izvodnih zmogljivosti. V ostalem 
se stevilo zaposlenih v delovni 
organizaciji povecuje zaradi or
ganiziranja novih TOZD, zmanj
~uje pa se v Skupnih dejavno
stih, ker se proizvodni oziroma 
storitveni del le-teh preoblikuje 
v ze omenjene nove temeljne or
ganizacije, v TP Cerknica in v 
1'LI Stari trg zaradi moderniza
cije proizvoanje ter v TP Mar
tinjak zaradi izlocitve oddelka za 
tapetnistvo. 

.Povecana stopnja rasti stevila 
zaposlenih na Brestu bo predvi
doma 1,6 % letno, kar se pribli
zuje rasti stevila zaposlenih v 
lesni industriji Slovenije (1,8 %). 

Na podlagi veljavne sistemiza
cije delovnih mest po posamez
nih temeljnih organizacijah in s 
tern v delovni organizaciji kot ce
loti se predvideva za izvedbo 
srednjerocnega programa nasled
nja kvalifikacijska struktura za
poslenih: 

Kvalifikacija 1975 1980 Indeks 

visoka izobrazba 15 30 200 
visja izobrazba 29 50 178 
srednja 

izobrazba 151 200 132 
visoka KV 47 60 128 
KV delavci 326 560 172 
pol KV delavci 247 705 285 
ne KV delavci 1048 400 39 

SKUPAJ 1863 2005 108 

V podatke niso zajete spre
membe, ki bi nastale s predlaga
no pripojitvijo Jelke Begunje. 

Da bi dosegli izbolj sano kvali
fikacijsko strukturo kot je raz
vidna iz prejsnjih tabel, bomo 
nadaljevali izobrazevalno poli
tiko (stipendiranje rednega izob
razevanja in izobra:levanja ob 
delu, sodelovanje pri oblikovanju 
politike in pri organiziranju us
merjenega izobrazevanja za pri-
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Delo pri formatki v Tovarni pohistva Cerknica 

dobivanje delavcev s potrebnimi 
kvalifikacijami oziroma profili). 
Ugotoviti pa moramo, da so tudi 
veljavne Brestove sistemizacije 
delovnih mest, na podlagi kate
rib so doslej izdelani programi 
potrebnih kvalifikacijskih struk
tur do leta 1980, pod vplivom 
splosne temje po povecanju za
htev na posameznih delovnih me
stili in so torej v tern smislu 
delno nerealne. Temu splornemu 
pojavu, ki ga opa:lamo v celotni 
lesni industriji (pa tudi v drugih 
panogah), botrujejo dosedanji si
stemi oblikovanja osebnih do
hodkov, ki temeljijo tudi na fik
tivnih kvalifikacijskih struktu
rah. 

Zato bo ena izmed temeljnih 
nalog v tem obdobju tudi preve
riti ustreznost oziroma realnost 
samoupravnih sporazumov o si
stemizaciji delovnih mest v vseh 
TOZD in Skupnih dejavnostih in 
jih med seboj uskladiti. 

Kot del kadrovske politike bo
mo morali vzporedno voditi tudi 
ustrezno stanovanjsko politiko. 

Glavna naloga pri tem bo, da 
bomo zasledovali druZbene smer
nice za delovanje na tern pod
rocju ter da bomo usklajevali 
politiko razdeljevanja glede na 
kadrovske in glede na socialne 
razloge. 

Svojo kadrovsko politiko ho
mo usklajevali z osnovami ka
drovske politike v ohcini in v re
publiki. 

III. GOSPODARSKI POLO.tAJ 
IN UKREPI 

Zaradi upadanja splosne go
spodarske aktivnosti v letih 1975 
in 1976 se je znasla v neugodnem 
gospodarskem stanju celotna les
na in z njo predvsem pohistvena 
industrija. 

Posledice se ka.Zejo zlasti v zni
zevanju obsega proizvodnje in s 
tem v slabsih ekonomskih rezul
tatih, zaradi cesar so na.Sa glavna 
poslovna prizadevanja v nasled
njem: 

- povecanje izvoza (v prvih 
petih letosnjih mesecih za 67 % 
vee kot v enakem obdobju lani), 

- sprejeli smo stabilizacijski 
program za leto 1976, 
- srednjeroCni plan vsehuje do 
loceno prestrukturiranje proiz
vodnih kapacitet cemur mora
jo biti podrejena tudi investicij
ska vlaganja, 

- srednjeroCni plan je na
sploh grajen tako, da do najvisje 
mozne mere mobilizira delo m 
sredstva, 

- posebno mesto smo name
nili vlogi inovacij znotraj delov
ne organizacije, in sicer v nepo
sredni proizvodnji in v razvoj
nem ter programskem delu; za
gotovi ti pa homo morali holj 
organizirano sprem.ljanje in 
ovrednotenje tega podrocja, 

- aktivno se vkljucujemo v 
razresevanje nekaterih sistem
skih uk.repov, ki zadevajo lesno 
industrijo. 

festival propagandneua filma 
Letos je ogled mednarodnega 

festivala propagandnega filma or
ganiziralo Slovensko drustvo 
ekonomskih propagandistov. Za
radi odlicne organizacije so ude
lezenci lahko v kar najvecji me
ri sprernljali festival. To pa hi 
bill v kratkem glavni zakljucki 
o sedemdnevnem festivalu: 

- Stevilo filmov, pa tudi ste
vilo sodelujocih dr:lav je bilo 
najskromnejse v zadnjih letih. 
Stara ugotovitev, da se kriza v 
gospodarstvu poka:le tudi v pro
pagandi, torej drli. Recesija 
v proizvodnji zmanjsuje proiz
vo.ctnjo propagandnih filmov. 
Stevilo filmov je padlo na 1200. 

- Televizija je se naprej v 
zmagovitem pohodu. Delei kine
matografskih propagandnih fil
mov je padel na pribliZno 20 od
stotkov. Morda je vzrok temu 

tudi bistveno dra:lja proizvodnja 
kino filmov. (Za ilustracijo: na 
tiskovni konferenci smo sliSali, 
da stane ena minuta kino pro
pagandnega filma v Franciji oko
li 400.000 dinarjev!). 

- Delez risanih propagandnih 
filmov v prilllerjavi z igranimi 
in lutkovnimi neprestano raste. 
Zanimivo je, da uporabljajo ri
sanke ne le za standardne pro
izvode (pijaca, hrana), ampak ze 
za izdelke, za katere sicer velja, 
da so edino primeri:J.i igrani fil
mi (na primer tekstil, obutev, 
kozmetika). 

- Propagandni filmi za po
hiStvo so cepalje boljsi. Pohist
vena industrija zahoda vlaga 
ogromna sredstva za izdelavo teh 
filmov. Pozitivne izkusnje ho
mo prav gotovo uporabili tudi 
doma. B. Lavric 

- --~---- ---~-----

~. ' 



- - -- -- ~- ·- . 

4 

Gospodarjenje v prvem polletju 
Obseg proizvodnje na lanski ravni • Prodaja vecja kot v lanskem 

prvem polletju, vendar pod planirano e Izvoz za 100 odstotkov visji 
kot !ani • Ugoden ostanek dohodka Ie v dveh temeljnih organiza
cijah e Osebni dohodki na planski ravni e Potrebni ukrepi za 
boljse gospodarjenje. 

PROIZVODNJA 

Obseg proizvodnje znasa v I. 
polletju 1976 240.930.000 dinarjev 
in je za 1 odstotek manjsi od 
obsega proizvodnje v enakem ob
dobju !ani. Primerjalno na letni 
plan pa zaostaja za 10 odstot
kov. 

To je predvsem posle.dica moz
nosti za prodajo, kar je zlasti 
znacilno za proizvodnjo kuhinj
skega pohistva. Poleg tega je po
membno ugotoviti, da se je tudi 
program · proizvodnje nekoliko 
spremenil glede na povecanje iz
voza. Sedanji proizvodni pro
gram zahteva vee vlozenega de
la. 

V Tovarni pohiStva Martinjak 
je obseg proizvodnje v skladu 
s planom. 

Slabe vremenske razmere v I. 
tromesecju letos so vpLivale na 
dobavo hlodovine, tako da za
galnica v TLI Stari trg ni obra
tovala 15 delovnih dni, kar je 
bistveno vplivalo na niZjo proiz
vodnjo v tej temeljni organiza
ciji. 

Proizvodnja v Tovarni ivernih 
plosc je glede na preizkusanje in 
uvajanje proizvodnje ,dosegla za
dovoljiv rezultat, vendar so nje
ne naloge v II. polletju zahtev
nejse. Zato je potrebno storiti 
vse ukrepe za pospesitev prodaje 
ivemih plosc in zmanjsevanje 
zastojev v proizvodnji. 

V Tovar,ni pohiStva Stari trg 
je obseg proizvodnje posledica 
plasmana in Ianskih zalog. Za
vestno smo se morali odloOiti 
za zacasno preusmeritev proiz
vodnje v izdelke, namenjene iz
vozu, kar pa ni primerljivo z ob
segom proizvodnje kuhinjskih 
elementov. 

V II. polletju ocenjujemo hi
trejso rast proizvodnje, kar je 
tudi pogoj za doseganje ugod
nejsih rezuHatov gospodarjenja. 

PRODAJA 

Prodaja znasa v casu januar
junij 201.373.000 ,dinarjev in je 
primerjalno z enakim obdobjem 
!ani vecja za 21 odstotkov. Gle
de na letni plan pa je realizira
ne le 30 odstotkov predvidene 
prodaje. 
· Za prvo polletje je znacilno na

rascanje izvoza, ki je bil zelo 
ugoden. 

Prodaja izldekov na domacem 
trgu je v I. polletju znasala 
140.045.000 dinarjev, kar je 4 od
stotke vee kot v enakem obdob
ju !ani. 

Znaci1no za prodajo v letos
njem I. polletju je zelo slaba 

konjunktura na domacem trgu, 
ki kljub sistemskim resitvam 
(zmanjsanje pologa za kredite) 
ni bila ugodna. Tudi prodaja v 
lastnih salonih je zaostajala za 
prodajo v enakem ob,dobju lani. 
Prodaja zaostaj a predvsem v ku
hinjskem in furniranem pohiStvu. 
Za pospesitev prodaje je bilo 
storjenih vee ukrepov, ki pa ni
so dali vecjdh rezultatov. 

Rea1no je pricakovati, da bo 
prodaja v II. polletju viSja, saj 
nam to potrjujejo tudi izkusnje 
iz preteklih let. Zanimivo je ugo
toviti, da so v Brestu cene goto
vih izdeJ.kov ostale popolnoma 
nespremenjene, kar pomeni, da 
je padec prodaje pohiStva posle
dica manjsega povprasevanja. 

Kako se je gibala prodaja po
histva po posameznih republikah, 
pa pove naslednja razpredelnica: 

I. poll. I. poll. 
1975 1976 

SR Slovenija 60,7 56,0 
SR Srbija 11,1 16,9 
SR Hrvatska 20,2 18,4 
SR BiH 4,4 4,8 
SR Makedonija 3,3 2,8 
SR Crna gora 0,3 1,1 

Pomembno je ugotoviti, da se 
v prodaji veca delez primarnih 
izdelkov (iverk) in da je obcuten 
padec prodaje pohistvenih izdel
kov. 

IZVOZ 

V I. polletju je v izvozu izpol
njeruih 40 odstotkov letnega pla
na, kar je v skladu s plansko 
dinamiko, saj smo tudi v letnem 
planu zastavili vecji izvoz v II. 
polletju, predvsem na podrocje 
vzhodnih drzav. Indeks izvoza v 
I. polietju pa znasa primerjalno 
z enakim obdobjem !ani kar 200. 
Delni padec izvoza je le v Tovar
ni pohistva Stari trg. Stalni stiki 
in vzrocne posiljke kuhinjskega 
pohis-tva gredo letos na nova po
drocja (Avst'Dija, Italija), ni pa 
se prislo do realizacije izvoza na 
lanska podrocja (dezele SEV). 

Izvoz po temeljnih organizaci
jah in po posameznih izfielkih 
gre po planskih predvli.devanjih. 
Ugotoviti tudi moramo, da je iz
voz v letosnjem I. polletju raz
sirjen tudi na dezele v razvoju 
(afriske dezele, Bliznji Vzhod) in 
da iScemo poti za nenehno pri
sotnost in povecanje izvoza na 
teh podrocjih. 

Izvoz v ,dinarski vrednosti zna
sa za obdobje L- VI. 53.717.000 
dinarjev, kar predstavlja 24 od
stotkov celotne prodaje in je ta-

Masivna proga v Tovarni polilstva Cerknica 

ko razmerje nad planskimi pri
cakovanji. 

Ugotoviti je treba, da izvoz 
na konvertibilna podrocja ne pri
nasa akumulativnosti, vendar je 
taksna politika zastavljena tudi 
v letnih planih in izvoz tako vpli
va na nizjo akumulativnost v de
lovni organizaciji. 

Tudi izvoz primarnih izdelkov 
je v skladu s plani, vendar so 
zas.tavljeni ukrepi za razSd-ritev in 
povecanje izvoza tudi prJmarnih 
izdelkov (iverne plosce, deli po
histva itd.) . 

FINANCNI KAZALCI 

Celotni dohodek v leto~njem 
I. polletju znasa 276.845.000 ,di
narjev in je primerjalno z ena
kim obdobjem lani vecji za 18 
odstotkov. Ugotoviti moramo, da 
se je s spremembo sistemskih 
reSitev obracun celotnega dohod
ka in ostalih kategorij v celot
nem dohodku v primeri z Ian
skim letom spremenil, kar po
meni, da primerjave niso povsem 
realne. 

S prehodom na neplacano re
alizacijo in nacinom zagotavlja
nja in pokrivanja stroskov so se 
razmerja spremenila. 

Celotni dohodek temeljne orga
nizaaije tvorijo placani zneski, 
dosezeni s prodajo izdelkov in 
storitev na trgu, zneski od pro
izvodov in storitev, porabljenih 
za lastne investicije, dohodki iz 
z,druzenega dela in sredstev ter 
izredrui dohodki. Pod placanimi 
zneski so misljene tudi terjatve, 
vsebovane v instrumentih zava
rovanja placil, s pogojem, da rok 
njihove dospelosti ni pretekel. 

Materia~ni stroski predstavlja
jo izdelke, ki jih temeljna or
ganizacija porabi za proizvodnjo 
izdelkov (surovine, material, re
zijski material, stroski storitev, 
stroski amortizacije po obracu
nanih stopnjah, stroski investi
cijskega dn rednega vzdrzevanja 
ter stroski porabljene v poslov
nem procesu.) Po novih dolocilih 
se med stroske ne stejejo regre
si na prehrano delavcev, ker se 
ta regres poravna iz dosezenega 
dohodka. 

Po periodicnih obracunih te
meljna organizacija pokriva vse 
materialne stroske iz celotnega 
dohC¥ika (vseh stroskov, vsebo
vanih v zalogah). To pomeni, da 
mora poknit.i celotne materialne 
stroske za opravljeno prodajo 
ne glede na to, da je del proiz
vodov prodan in fakturiran, za
nje pa ni ustreznih zapadlih in
strumentov za zavarovanje pla
cil v smislu zakona o ugotavlja
nju celotnega dohodka. Praktic
no se nacin pokrivanja material
nih stroskov primerjalno z Ian
skim ne spreminja, ceprav se je 
spremenil naain ugotavljanja ce
lotnega dohodka. 

BRESTOV OBZORNIK 

Strojni oddelek stolame v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg 

Opozodti moramo, da se 
zmanjsevanje celotnega dohodka 
pojavlja kot zacetno enkratno 
prehodno obdobje in da do tega 
v naslednjih letih ne bo prihaja
lo. Tako ugotovljeni rezultat ni
ma izhodiSca v siabem gospo
darjenju v preteklih obdobjih in 
je resnicno posledica prehoda 
na nov sistem obracunavanja ce
lotnega dohodka. 

Po takem naCinu ugotavljanja 
celotnega dohodka so vse temelj
ne organizacije in delovna orga
nizacija kot celota v izgubi. Ce 
pa izlocimo vpliv nedospele ne
plaeane realizacije, pa sta TP 
Cerknica in TP Martinjak poslo
vali pozitivno, ostale temeljne or
ganizacije pa negativno. 

Najvecjo izgubo je dosegla To
varna ivemih plosc Cerknica, kar 
je posledica uvajalnega obdobja 
v proizvodnji in pa visokega na
rascanja cen surovin (poprecno 
23 odstotkov) in lepil, cene iver-

nih plosc pa so ostale nespreme
njene kljub zahtevam proizvajal
cev za njihova uskladitev. 

Poprecni osebni ,dohodki zna
sajo 3.146 dinarjev in so skladni 
s planom. Primerjalno z lanskim 
celotnim obdobjem pa kaZejo 
rast le za 8 odstotkov. S spo
razumom o delitvi dohodka in 
osebnih dohodkov, ki je ze v jav
ni razpravi, bo rast osebnih do
hodkov usklajena z rezultati po
slovanja s kar najveejim uposte
vanjem stimulativnih nacel na
grajevanja po rezultatih dela. 

Prav gotovo moramo iz dose
zenih rezuHatov in zastavljenih 
planskih ciljev zastaviti vrsto 
ukrepov za dosego pozitivnih re
zultatov v letu 1976. Pri tern je 
osnovno izhodisce dvig produk
tivnosti dela in zagotovitev pro· 
daje, kar bo omogoCilo ugodnej
se rezultate gospodarjenja. 

B . Misic 

Proizvodnja in produktivnost 
Iz poda.tkov o gibanju proiz

vodnje v Tovarni pohiStva Cerk
nica je videti, da le-ta ne dosega 
predvidevanj, ki smo si jih za
s tavili z letosnj.im planom. 

Res je bil letosnji plan spre
jet z doloceno rezervo, vendar 
se zastavlja resno vprasanje, za
kaj je tako in kaj pomeni, ce se 
spreminjajo planirana predvide
vanja, ker se s tern rusijo plan
ska razmerja, vkljucno poslovni 
uspeh (dobicek), pa tudi plani
rani osebni doho,dki. 

Ko delamo primerjave, pride
rna do dokaj zanimivih rezulta
tov. Tako smo imeli v letu 1975 
na zaposlenega poprecno na me
sec 26.940 din vrednosti proiz
vodnje, v prvem letosnjem pol
letju pa 24.084, kar je kar za 11 
odstotkov manj kot v letu 1975. 

Seveda proizvodnj a na zapo
slenega se ne more biti merilo 
za vecjo ali manjso produktiv
nost dela. Taka primerjava bi 
priSla v postev samo, ce bi v 
dveh primerjalnih obdobjih de
lali enak izdelek in po enaki ce
ni. Potem bi lahko primerjali 
kolicino ali vrednost. 

v nasem letosnjem proizvod
njem programu pa imamo izdel
ke, ki so popolnoma novi in jih 
nismo proizvajali lani. To sta 
Lucija in J elka, pa tu,di kreden
ce za ZDA lahko stejemo za nov 
izdelek, saj smo jih lani sele 
priceli proizvajati, tako da smo 
jih v prvem polletju letosnjega 
leta proizvedli kar za 120 odstot
kov vee kot v vsem letu 1975. 

Kako vpliva asortiman na vec
jo ali manjso vrednost proizvod
nje na zaposlenega, pa nam pri
kazejo naslednji podatki: 

Ce primerjamo vrednost pro
izvodnje na eno izdelavno uro, 
potem dosezeno pri kredencah 
148,00 din, pri Dragici pa kar 
341,10 din, kar je za 130 odstot
kov vee. Ker se je letos proiz
vodni program bistveno spreme
nil, je logicno, da je tu,di obseg 
proizvodnje na zaposlenega dru
gacen. 

Ko pa primerjamo izplacane 
osebne dohodke na zaposlenega 
ali celotno maso izplacanih oseb
nih dohodkov z vkalkuliranimi 
pri izdelaVillih izde1kih, potem le 
pridemo do zakljucka, da je pro
duktivnost v letosnjem prvem 
polletju neko1iko slabSa v pri
merjavi z lanskim letom. 

Vzroki za nizko produktivnost 
so dokaj ocitni. Naj omenim sa
mo nekatere. 

V izdelavi smo letos imeli no
ve izdelke - Lucija, Jelka. Ta 
dva izdelka sta za izdelavo ne
koliko zahtevnejsa. Delali smo 
jih za nase razmere tudi v majh
nih kolicinah (300 kosov serija). 
Poleg tega je bil zlasti regal 
Lucija tehnolosko zelo slabo pri
pravljen za proizvapnjo, cemur 
je bil delno vzrok zelo kratek 
cas od narocila do lansiranja v 
proizvodnjo, delno pa je bila te
mu kriva tudi nasa slaba pri
pravljenost za hitro in kvalitet
no delo. To velja za posamezne 
slutbe, pa tudi za zaposlene v 
neposredini proizvodnji. Nikakor 
se ne moremo otresti brezskrb
nosti, v kateri smo ziveli v casu 
velike konjunkture in preproste
ga proizvodnega programa (Dra
gica), ki je bil prilagojen tudi 
nasim tehnoloskim zmogljivo
stim. 

Letos smo imeli tudi zelo ve
like tefave s pravocasno oskrbo 
proizvodnje z repromateriali. Zla
sti velike tezave smo imeli s pra
voca-sno dobavo kvalitetnih ma
terialov za povrsinsko ob,dela
vo, tako da je bil proizvodni pro
ces resno moten; v toliksni me
ri, da je prislo celo do zastojev. 

To so le nekatere tezave, ki pa 
so bistveno vplivale na vecjo sto
rilnost, ceprav se tudi z delovno 
disciplino ne moremo pohvaliti. 

Toda vse to in se neomenje
no vpliva na vecji ali manjsi 
rezultat dela in tudi na viSino 
osebnih dohodkov. 

T.Bavdek 
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BRESTOV OBZORNIK 

Gradivo zrelo za razpravo 
PRED NAMI JE TEMELJNO GRADIVO ZA NOVI 
SPORAZUM 0 ZDRUZITVI V SOZD 
SLOVENIJALES 

V zaeetku julija je delavski svet SOZD Slovenijales dal v javno 
razpravo »Temeljne predloge za oblikovanje novega samoupravnega 
sporazuma o zdruzevanju dela in sredstev v SOZD Slovenijales«. 
Gradivo pomeni korenitej~i pristop k oblikovanju sestavljene orga· 
nizacije in naeenja tudi nekatera vpra~anja, ki so na videz obrob· 
nega znal:aja, v resnici pa neposredno segajo v razmerja, ki se 
oblikujejo med clanicami sestavljene organizacije. 

Gradivo je razdeljeno na dva 
dela: 

V prvem delu so opredeljeni 
ciJj1 zdrllZevanja v SOZD, druz
beno-ekonomski odnosi, planira
UJe, organizacija samoupravlja
nja in organi ter organizacijska 
zasnova strokovnega dela v 
SOZD. 

V drugem delu so zajeta vpra
sanja, ki jih ob sestavljeni orga
nizaciji re~ujejo tudi druge te
meJjne oziroma delovne organi
zacije. 

Cilji zdrufevanja v SOZD so 
opredeJjeni tako, da pomenijo 
izho.dgce za zdruzevanje in obe
nem naeeJa za razlago morebit
nih nejasno zapisanih re~itev ozi
roma za dograjevanje odnosov. 
GJavni cilj zdruievanja je seve
da razsiritev materialne podlage 
za delo in izbolj~anje pogojev 
zdruzenega dela, izboljsevanje 
materialnega in druzbenega po
lozaja ter zadovoljevanje oseb
nih, skupnih in druzbenih po
treb in interesov. Za uresnicitev 
tega cilja pa je treba v okviru 
zdruiitve v SOZD zagotavljati 
zlasti: 

- SOZD se mora oblikovati v 
smeri celovitos-ti reprodukcijske
ga procesa, torej v smeri verti
kalne povezave, kar naj omogoci 
vzpostavitev dohodkovnih raz
merij od surovin do vkljucno 
prodaje na trli~eu. 

- Delovne organizacije naj bi 
dopolnjevale in usklajevale svo
jo proizvodnjo, ,delovne procese 
in storitve ter opravljanje pro
meta in naj bi v skladu z ustav
nimi dolocili oblikovale razmer
ja med organizacijami zdruiene
ga deJa, ki se ukvarjajo s pro
metom blaga in storitev ter med 
proizvodnimi in drugimi organi
zacijami, s katerimi poslujejo. 

- Dopolnjevali naj bi se nji
hovi delovni pogoji, sredstva za 
proizvodnjo in tudi druga sred
stva, ki predstavljajo materiaJno 
podlago dela. 

- Skupno bodo odlocale o 
~drllZevanju sredstev in dela z 
namenom, da dosefejo vecje go
spodarske ucinke, racionalnej~e 
poslovanje in zagotovijo social
no varnost delavcev. 

- Delovne organizacije bodo 
z organi0iranjem skupnega znan
stveno raziskovalnega dela uved
le razvitej~o tehnicno-tehnolosko 
podlago deJa, ki bo omogocila 
njihovo vecjo proizvodno speci-

alizacijo, s tern pa tudi vecJO 
druzbeno produktivnost dela. 

- Z organizkanjem skupnega 
izobrafevanja in s potrebno pre
kvalifikacijo delavcev bodo do
segle njihovo vgjo strokovnost 
in povecevale njihovo druibeno
ekonomsko znanje. 

Pri tako zas-tavljenih nalogah, 
pa je treba podrobneje urediti 
medsebojna razmerja. 

Drufbeno-ekonomski odnosi v 
SOZD se porajajo in se zato ure
jajo predvsem pri samem prido
bivanj-u ter pri delitvi dohodka. 
Z ureditvijo, ki je nakazana v 
»Temeljnih podlagah za obliko
vanje novega samoupravnega 
sporazuma o zdruievanju dela 
in sredstev v SOZD Slovenija
les«, je zagotovljen odlocilni 
vpliv temeljnih (delovnih) orga
nizacij na tern podrocju, kar je, 
kot je znano, tudi glavna zahte
va nove ustavno-pravne in s tern 
druibene ureditve. Prostor nam 
ne 4opusca, da bi si podrobneje 
ogledali sistem ureditve odno
sov v sestavljeni organizaciji. Po
udariti pa velja, da gradivo po
sebej oprede1juje nasledje sku
pine druibeno-ekonomskih od
nosov: 

- odnosi pri pridobivanju do
hodka v TOZD - proizvodnja, 

- odnosi pri pridobivanju do
hodka v TOZD - trgovina, 

- odnosi pri pridobivanju ,do
hodka v TOZD - druibene de
javnosti in 

- odnosi pri pridobivanju do
hodka v delovnih skupnostih -
skupnih sluibah. 

Temu ustrezno so oblikovana 
tudi okvinla dolocila o ugotav
ljanju in delitvi dohodka ter o 
razporejanju cistega dohodka. 
Nagla~eno je, da se v smeri ome
njenih okvirnih re~itev vecina 
druzbeno-ekonomskih razmerij 
ureja s posebnimi (namenskimi) 
samoupravnimi sporazumi. Cilj 
priho,dnje rasti in urejanje v ce
lotni reprodukcijski verigi terja 
krepkej~o povezavo lesno-prede
lovalne industrije z gozdarst
vom, ki bi omogocala vzpostavi
tev dohodkovnih razmerij od su
rovin mimo predelave do proda
je proizvodov. 

Planiranje v sestavljeni orga
nizaciji naj bo usklajeno z ust
reznimi dolocili predpisov in za
devno druibeno prakso. Poudar
jeni sta naceli soeasnega in kon
tinuiranega placiranja - pred-

Z novo tovarno - vecja modernizacija proizvodnje 

vsem pa iz te tehnike izhajajoce 
usklajevanje planov v SOZD, ki 
naj nu,di podlago za delitev dela 
med clanicami. Zato bo potrebna 
predvsem tudi enotna metodolo
gija planiranja vseh nosikev pla
niranja v SOZD. Metodologija bo 
t~meljila na skupno dogovorje
nih elementih cen, kalkulativnih 
normativih, na nacinu medseboj
nega kreditiranja in na drugih 
pogoj-ih, ki zadevajo pridobiva
nje celotnega prihodka in delez 
pri skupno ustvarjenem dohod
ku. 
. Organizaclja samoupravljanja 
m organi v SOZD ter organiza
cijska zasnova strokovnega dela 
v SOZD sta pribJifani ustre:mim 
ustavnim izhodi~cem. 

Ne da bi se spu~cal v p<¥irob
nosti, si oglejmo predvidene or
gane: 

- delavski svet SOZD, 
- trije kolektivni izvdilni or-

gani: 
- odbor za plan in razvoj, 
- odbor za kadrovsko-social-

na vpra~anja in druibeni stan
dard, 

- odbor za organizacijo sa
moupravljanja in informiranja, 

- koiektivni poslovodni or
gan. 

Kar zadeva organizacije stro
kovnega dela v SOZD, bo mora
la vsaka delovna organizacija 
(cla?ica) prouciti primernost 
SVOJe sedanje organiziranosti 
strokovnih sluib. Po predlogu 
»temeljuih nalog ... « naj bi na 
ravni SOZD organizkali skupno 
opravljanje nalog na naslednjih 
podrocjih: 

- marketing, 
-finance, 
- plankanje, 
- kadrovsko-socialno podroc-

je, 
- razvoj organizacije in teh

nologije, 
- avtomatska obdelava podat

kov in informativni sistem. 
Pravno-organizacijsko se bodo 

omenjene strokovne oziroma ad
ministrativne dejavnosti obliko
vale kot delovne skupnosti, ce 
bodo izpolnjevale pogoje pa tudi 
kot temeljne oziroma kot delov
ne organizacije. Potrebo po ste
vilu in obliki teh organizacij bo 
treba ugotoviti s posebno anali
zo. 

V drugem delu gradivo ugo
tavlja, da je v organiziranosti 
podpis-nic dosedanjega sporazu
ma precej takih resitev, ki ne 
ustrezajo nacelom racionalnosti 
oziroma poslovne primernosti 
ob novih pogojih. Zato je obliko
van predlog, po katerem je o.d
locanje povsem v temeljnih {de
lovnih) organizacijah in priporo
ca Ie-tem nekatere organizacij
sko-statusne spremembe. Bistvo 
Ie-teh je v poveeanju ~tevila te
meljnih organizacij (povsod tam, 
kjer so ustavni pogoji za to) 
in v integracijah med sedanji
mi delovnimi organizacijami. 

Poseben poudarek je posvecen 
tudi vprasanjem o povezovanju 
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gozdarstva v SOZD, kjer je ugo
tovljeno, da moramo zaceti za
menjavati in preseci stara kupo
prodajna razmerja tudi v odno
sih med temeljnimi organizaci
jami zdruzenega dela gozdarstva, 
primarne predelave, proizvodnje 
stavbenega pohi~tva, proizvod
nje plo~c in furnirjev ter drugih 
iz,delkov. To pomeni, da je treba 
doseci med temi dejavnostmi 
trdnej~o povezavo na podlagi 
dohodkovnih odnosov od suro-

vinske osnove do koncnih izdel
kov. 

Omenjena in tudi druga pove
zovanja sestavljene organizacije 
zadevajo seveda ob celoten splet 
vzporednih druzbeno-ekonomskih 
odnosov. Ne glede na to lahko 
ugotovimo, da ti o,dnosi terjajo 
vsestransko sodelovanje in po
vezovanje v razlicnih oblikah -
v s:oveniji, pa tudi v ceJotnem 
jugoslovanskem gospodarskem 
prostoru. Z. Zabukovec 

0 pribodnjib nalogab 
S SESTANKA DELAVSKEGA 
SVETA SOZD SLOVENIJALES 

Pravzaprav zelo malo vemo o 
delu delavskega sveta SOZD Slo
venijales. 9. julija je bila nje
gova peta seja. 
Posku~al born na kratko po

sredovati zakljucke o posamez
nih pomembnej~ih vprasanjih. 

Po ze znanih zapletih ob do
grajevanju samoupravnega spo
razuma o zdruiitvi je bila obli
kovana posebna komisija, v ka
teri so med ostalimi sodeJovali 
tudi predstavniki na~e delovne 
organizacije, P.a bi pripravila iz
hodgca za novi samoupravni spo
razum, ki bi bil sprejemljiv za 
vse zainteresirane. Komisija je 
pripravila »temelje« za oblikova
nje novega samoupravnega spo
razuma o zdruZevanju dela in 
sredstev v SOZD Slovenijales. V 
tern gradivu so obl-ikovani pred
logi za zdruievanje, ki naj bi hili 
osnova za prihodnje razprave in 
za iskanje tak~ne koncepcije 
SOZD, ki bi uspe~no zaZivela 
ter delovala v interesu vseh zdru
zenih clanic. Delavski svet je gra
divo oceni·l pozitivno in sprejel 
naslednje sklepe: 

1. Gradivo se posreduje v jav
no razpravo do 10. septembra le
tos. 

2. Delavski sveti temeljnih or
ganizacij naj obravnavajo pred
loge iz javne r azprave do 15. sep
tembra. 

3. Komisija, ki je pripravila 
gradivo, naj na podlagi pripomb 
iz javne razprave pripravi osnu
tek samoupravnega sporazuma 
in ga predloZi poslovnemu odbo
ru do 15. oktobra. 

4. Delavski svet naj do 30. ok
tobra obravnava osnutek ter ga 
kot dokoncni predlog sporazuma 
.predloZi 1eJ?leljnil_n organizaci
JaiD v spreJemanJe. 

-0-
Glede na to, da j e bilo pri 

usklajevanju plana posameznih 
proizvodnih temeljnih organiza
cij in trgovine precej tezav, je 
delavski svet sprejel naslednje 
zakljucke: 

1. Delovna organizacija trgovi
na naj odda svoj plan do 22. ju
lija. 

2. Proizvodne organizacije naj 
dostavijo morebitne popravke 
svojih planov do 15. julija. 

3. Do konca avgusta, naj ko
misija pripravi dokoncni predlog 
osnutka plana, ki ga posreduje 
v javno razpravo v ,delovne orga
nizacij e. Le-te naj posljejo pri
pombe na osnutek do 20. septem
Dra. 

4. Na podlagi pripomb se ob
likuje dokoncni predlog plana, 
ki ga bo dal deJavski svet SOZD 
v podpis delovnim organizaci.iam. 

0 financiranju skupnih slufb 
SOZD so bili sprejeti naslednji 
sklepi: 

1. Letos se te sluibe financi
rajo na podlagi 33. elena seda
njega sporazuma o zdruiitvi. 

2. Skupne sluibe SOZD naj se 
samoupravno oblikujejo. 

3. Kljuc za financiranje teh 
sluzb za naslednja leta se posre
duje v javno razpravo in v spre
jemanje. 

Ze na prej~nji seji, ko je de
lavski svet SOZD odobril sred
stva za saniranje izgube nekate
rim clanicam, je bila na zahtevo 
delegatov ustanovljena komisija, 
ki naj bi spremljala sanacijo. Na 
podlagi porociola te komisije bi 
lahko delavski svet pravocasno 
z ukrepi usmerjal sanacijo. 

Pomoc za saniranje izgube je 
bila odobrena nasle.dnjim delov
nim organizacijam: 
DIP Kiana, Kiana, 
Ligno~per, Bosanski Novi, 
TLG, Rimske Toplice. 

Po p rvem porocilu komisije je 
stanje tak~no: 

1. TGL Rimske Toplice je, kot 
je bilo doloceno s sanacijskim 
programom, izstopil iz SOZD 
Slovenijales in se kot temelj
na organizacija pridrufil delov
ni organizaciji TIM Lasko, ki je 
prevzel vse obveznosti do n je in 
do clanic SOZD Slovenijales. 

2. LIGNOSPER Bosanski Novi 
si je mocno prizadeval, da bi sa
niral izgubo, ki jo je imel !ani 
in se ze kafejo pozitivni rezul
tati. Najvec tezav pa imajo s 
planiranjem novega programa 
pisarni~kega pohistva, za proiz
vodnjo katerega so lani zgradili 
novo tovarno. Da bi prodajo te
ga pohgtva pospesili, so obliko
vali tudi Iastno prodajno sluibo. 
Delavski svet SOZD pa sodi, da 
bi si tudi trgovina morala bolj 
prizadevati za prodajo n jihovega 
blaga in tako pomagala tej de
lovni organizaciji, da se resi iz
gube. 

3. DIP KLANA. V tej delovni 
organizaciji je stanje najtezje. 
Izgube v preteklem letu so sle
,dile odpovedi skoraj vsega vod
stva, vkljucno z diTektorjem. 
Novo vodstvo si skupaj z drui
benopolitionimi organizacijami 
obcine Rijeka in Sezana priza
deva, da bi stanje izboljsali, 
predvsem na podrocju medseboj
nih odnosov, ki so zelo slabi. 
Napori pa niso dali sadov. Vi
deti je, da bodo tudi letos v iz
gubi. Delavs·ki svet priporoca 
predvsem tej delovni skupnosti, 
da cimprej pos-kusa stanje re
siti in predlaga v primeru, ce se 
po tretjem tromesecju ne bodo 
kazaii zna.ki izbolj~anja, likvida
cijo P.elovne organizacije. 

M. Jakovac 
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Ocena-zadovoljivo 
Obcinski komite Zveze komunistov Slovenije in predsedstvo ob

cinskega sindikalnega sveta sta na skupni seji 21. julija razpravljala 
o poteku in uresnicevanju sedanjih aktualnih dru.Zbenopoliticnih 
akcij in nalog. Gre predvsem za dru.Zbenopoliticno aktivnost v jav
ni razpravi o osnutku zakona o zdrufenem delu in pri sprejema
nju srednjerocnih razvojnih nacrtov, kar je vse skupaj povezano 
z rdevanjem sedanje gospodarske problematike. V tern obdobju 
pa je pomemben del dru.Zbenopoliticne aktivnosti tudi akcija vpiso
vanja ljudskega posojila za ceste. 

RAZPRA VA SE NI KONCANA 

BRESTOV OBZORNIK 

Javna razprava o osnutku za
kona o zdruZenem delu gre h 
koncu. Ugotavljamo, da je bil 
zastavljeni program javne raz
prave v obcini v dobrsni meri 
izpolnjen. Najbolj to velja za 
temeljne in delovne organizaci
je, slabSa pa je bila razprava v 
druZbenih dejavnostih, v krajev
nih in v samoupravnih interes
nih skupnostih. Zlasti v samo
upravnih interesnih skupnostih 
bodo se morali opraviti zarrnu
jeno delo, saj je prav v njih 
nadvse pomembna aktivnost v 
zdruzenem delu, namrec svobod
na menjava 4ela med delavci go
spodarskih in dru.Zbenih dejav
nost•i, ki se ne deluje dobro ozi
roma gre celo za napacno poj
movanje in zavest, da »proizva
jalci dajejo sredstva dru:Zbenim 
potrosnikom«. 

v svojih temeljnih in ,delovnih 
organizacij ah. Tudi ta del druz
benopoliticnih nalog je bil v do
brsni meri opravljen, ugotavlja
mo pa, da so bile ponekod ob
ravnavane v preozkem krogu (le 
ozja vodstva), ponekod lena rav
ni delovnih organizacij, ne pa 
se v temeljnih organizacijah. Te 
pomanjkljivosti bodo morale po
liticne organizacije in organi 
upravljanja popraviti, predvide
ne pa so tudi vsebinske razpra
ve o izoblikovanih predlogih na 
obcinski ravni. Sindikalne skupine- ucinkovita oblika obvescanja 

Ce ugotavljamo, da smo z raz
pravami v temeljnih organizaci
jah blizu konca, to ne pomeni, 
da je ak:tivnost koncana. V pri
hodnje nas caka se pomembnej
se delo, saj bo potrebno dolocila 
novega zarkona prenesti v zivlje
nje. V enem letu bo potrebno 
spremeniti ali dopolniti vrsto sa
moupravnih aktov. Tam, kjer so 
se na javno razpravo dobro pri
pravili in jo povezovali s kon
kretnim spreminjanjem in po
glabljanjem samoupravnih od
nosov, bo to prihodnje delo bist
veno laije kot tam, kjer je bila 
razprava zgolj formalnost, zgolj 
tolmacenje zakonskih dolocil. To 
je bilo tudi pri nas prisotno 
zlasti na zacetku razprave. 

Po akciji izvrsnega komiteja 
CK ZKS in ostalih republiSkih 
organov pa se je to spremenilo. 
V akciji je bilo zastavljeno, ,da 
poslovodni organi v temeljnih 
in delovnih organizacijah izobli
kujejo predloge za samoupravno 
preobrazbo v svojih organizaci
jah (se zlasti uveljavljanje do
hodkovnih odnosov in samo
upravno organiziranost delav
cev), predlo:Zijo temeljne zamisli 
prihodnjega razvoja in poslovne 
usmeritve (zlasti glede na real
ne trine moznosti, dohodek in 
investicije) in na osnovi sedanjih 
gospodarskih razmer pripravijo 
predloge za dopo1nitev stabiliza
cijskih in sanacijskih progra
mov, vkljucno s predlogi za in
tegracijske povezave. 

Tako izoblikovane predloge so 
morali poslovodni organi pred
loziti dru:Zbenopoliticnim organi
zacijam in organom upravljanja 

DRU2BENOST PLANIRANJA 
Pri sprejemanju srednjerocnih 

razvojnih planov je bilo v prvi 
poloVlci julija opravljeno po· 
membno druzbeno-politicno delo, 
ko se se morali delavci v te
meljnih organizacijah z nepo
srednim odlocanjem na svojih 
zborih izrekati o temeljih pia
nov srednjerocnega razvoja SR 
Slovenije, podoben postopek pa 
je bil tudi za obCino. Obcinska 
skupscina je tudi ze sprejela do
govor o osnovah cku:Zbenega pla
na razvoja obcine. 

Akcija pomeni pomemben ko
rak v prihodnjem uveljavljanju 
novega sistema samoupra vnega 
dru:Zbenega planiranja. Ugotav
ljamo, da so bile priprave raz
meroma dobre in so hili samo
upravni sporazumi in dru:Zbeni 
dogovori o temeljih srednjeroc
nih razvojnih planov v veliki 
vecini sprejeti. 

Pri tern se moramo zavedati 
dejstva, ,da neposredno izreka
nje ,delavcev o temeljih planov 
pomeni korak naprej v sistemu 
neposrednega delavskega odloca
nja in uveljavljanju ustavne vlo
ge delavca, da pa taksna poli
ticna usmeritev in smer marsiko
mu se nista dovolj jasni in ra
zumljivi, kar velja tudi za neka
tere odgovorne in vodilne delav
ce. Zato je se vedno prisotno 
vprasanje, zakaj se je treba o 

osnovah planov izrekati nepo
sredno. V planske dokumente za
pisujejo zelje, ne pa tisto, za kar 
so se samoupravni nosilci dogo
vorili, da bo tudi mogoce ures
niciti. V obcini ugotavljamo tudi 
prisotnost Iokalisticnih glepanj. 
Glede na to, da je sedaj sprejet 
sele dogovor o osnovah obcin
skega srednjerocnega plana, bo 
treba pri pripravi samega plana 
odpraviti te pomanjkljivosti in 
si dru:Zbeno-politicno mocno pri
zadevati v bliZnji javni razpravi 
o osnutku plana. 

POSOJILA ZA CESTE 

se nekaj besed 0 akciji za vpi
sovanje javnega posojila za ce
ste. Glede na to, da je nacrto
vana vsota posojila v obcini ze 
presezena, smo lahko v splos
nem zadovoljni. Ugotovili pa 
smo precej pomanjkljivosti pred
vsem v zacetku akcije. 

Obcinski komite Zveze komu
nistov in predsedstvo obcinske
ga sindikalnega sveta sodita, da 
akcije se ne smemo koncati, am
pak nada1jevati toliko casa, ,da 
bo povsod dosezena in preseze
na nacrtovana vsota posojila, kar 
poleg nekaterih temeljnih orga
nizacij se posebej velja za kra
jevne skupnosti, v katerih je se 
veliko obcanov, ki posojila niso 
vpisali. J. Frank· 

JOZE HREN - NOVI PRED'SEDNIK 
SKUPSCINE OBCINE CERKNICA 

Na nedavni seji skupscine obcine Cerknica so bile ob bogatem 
dnevnem redu tudi volitve novega predsednika skupsCine. Izvoljen 
je bil JOZE HREN, direktor Skupnih dejavnosti Bresta. Tega dolgo
letnega clana nase delovne skupnosti in dolgoletnega dru:Zbeno-po
liticnega delavca menda ni potrebno posebej predstavljati, na jesen 
pa nameravamo pripraviti z njim razgovor o najpomembnejsih 
vprasanjih sedanjega in prihodnjega razvoja obcine. 

Zbor delavcev v Tovarni pohistva Cerknica 

Zamujena priloZnost 
OB ROBU JAVNE RAZPRAVE 0 OSNUTKU 
ZAKONA 0 ZDRUZENEM DELU 

Nedvomno je javna razprava o osnutku zakona o zdruZenem 
delu - nasi »mali ustavi« - ena izmed najpomembnejsih drufbeno
politicnih akcij v zadnjem casu, ki naj bi tudi neposredno poglab
ljala samoupravljalsko zavest slebemega delavca in obeana. Zdaj 
je ze CaS, da lab.ko ocenjujemo, kako je akcija tekla tudi na Brestu 
in ali je v celoti dosegla svoj namen. 

Najprej lahko ugotovimo, da 
je bila v javni razpravi vecina 
,delavcev seznanjena z duhom in 
namenom novega zakona ter z 
njegovimi bistvenimi dolocili in 
novostmi, zlasti se, ker so bile 
r~ave zvecine po sindikalnih 
skupinah. V isti sapi pa velja tu
di ugotoviti, da je bilo to sezna
njanje prevec formalno ozirq
ma ozko informativno in da je 
bilo ob njem premalo zivljenj
skega soocanja z nasimi izkus
njami in sedanjim stanjem sa
moupravnih odnosov na Brestu. 

Pri organiziranju javne razpra
ve je bilo cutiti predvsem dvoje 
slabosti: 

1. Breme pri razlaganju osnut· 
ka zakona je obticalo na rame
nih pesCice delavcev, predvsem 
iz Skupnih dejavnosti, ceprav je 
bil spocetka imenovan obsezen 
aktiv tistih, ki naj bi opravili to 
nalogo. Posledica tega je, da je 
bil nadrobneje seznanjen s celo
vitejsim gradivom (ne le z osnut
kom) in se aktivno vkljucil v 
razpravo sila ozek krog delav
cev ter da so izvrsni odbori sin
dikata kot nosoilci razprave imeli 
vsebinsko premalo aktivno vlo-
go. · bil ., 1 2. Javna razprava Je a J,....ea -
na priloinost za globljo oceno 
razvoja samoupravnih odnosov 
neposredno v posameznih samo
upravnih skupnostih in okoljih, 
pa tudi v r azmerjih do sirsih 
samoupravnih skupnosti. 

ze lani je bila podobna ocena 
v okviru sindikalne akcije spre
ieta nekako mimog•rede, ne da 
bi bili z njo seznanjeni clani de
lovne skupnosti, letos pa je bBo 
se slabse, ceprav se je ocena ne
posredno navezovala na javno 
razpravo o osnutku zakona, ki 
naj bi bila kar se da zivljenjska. 

Ceprav smo v razvoju samo
upravljanja na Brestu ze marsi
kaj dosegli, je ostala se vrsta 
neresenih vprasanj in slabosti, 
o katerih bi se morali v javni 
razpravi jasno izreci, saj pred
stavljajo sklop nasih prihodnjih 
nalog: 

- Ustremost na5e samouprav
ne organiziranosti in oblikova
nje novih temeljnih organizacij. 
Ceprav so ta vprasanja v stro
kovni pripravi, bi morali ze v 
tej fazi pds luhniti tudi mne
njem v javni razpravi. 

- Delovanje delegatskega si
stema. Prav na tern ~odrocju -
po,dobno kot v drugih delovnih 
organizacijah - je cutiti se 
vrsto slabosti. Se vedno ni vzpo-

stavljen stik od delovnih skupin 
prek delegacij in delegatov do 
samoupravnih skupnosti na naj
razlicnejsih rav'neh. To onemo
goea, da bi delavci neposredno 
odlocali o znatnih sredstvih, ki 
jih prispevajo za skupno in 
splosno porabo oziroma o sred
stvih, za katere so zavezani s 
sprejetimi samoupravnimi spo
razumi .in druzbenimi dogovori. 

- S tern v tesni zvezi je si
stem obvescanja, ki tudi se zda
lec ni dograjen, predvsem pa 
nudi premalo razumljivih in po
delanih neposrednih informacij, 
ki naj bi bile osnova za oprede
litve in dolocanje. Premalo kva
litetno je predvsem neposredno 
obvescanje na zborih delovnih 
skupin, povratnih informacij pa 
skoraj ni. 

- Posebno pozornost bi mo
rali ob oceni delegatskega siste
ma posvetiti tudi odnosom in 
soodloeanju pri delovanju kra· 
jevnih, interesnih in dru:Zbeno
politicnih skupnosti, saj le-te 
predstavljajo dobrsen del nasega 
bivanja in zivljenjeskega okolja, 
katerega del smo. 

- Na podrocju deJa samo· 
upravne delavske kontrole in 
dru:Zbene samozascite so sicer 
imenovani ustrezni organi, ki pa 
vsi po vrsti tavajo v iskanju 
vsebine svojega dela - brez pra
ve strokovne usposobljenosti ne
posrednih usmeritev, ki jih pri
cakujejo, vcasih morda neupra
viceno, od drugod. 

Nametanih je le nekaj vpra
sanj, ki bi jih med javno raz. 
pravo o osnutku zakona o zdru· 
zenem delu prav gotovo morali 
zares temeljito pretehtati in po
iskati nepos·redne resitve. zal te
mu ni bilo tako. 

Vee kot ocitno kaie na prc
cejsnje nezanimanje za vsa ta 
vpra5anja tudi primer »problem
ske konference«. Le-ta naj bi po
skusala temeljito obdelati samo
upravno organiziranost na Bre· 
stu. Vsebinsko je bila dobro pri
pravljena. Ker pa je nanjo pri· 
slo krepko manj kot polovica 
vabljenih, je zal ni bilo . . . 

Ob vsem tern lahko le z vzdi
hom sklenemo: ZAMUJENA PRI
LOZNOST ... TeZko je zdaj ugo· 
tavljati, kdo je temu kriv. Pre
vee povrsna bi hila ocena: sin
dikat! Premalo se zavedamo, da 
sin,dikat niso le izvrsni odbor 
oziroma poverjeniki in posamez
niki, pac pa mi vsi, vsi delavci. 

(Konec na 7. strani) 



BRESTOV OBZORNIK 

»Cakalnica« nasih kamionov pred centralnim skladi§cem 

Teiavno, a razgibano 
0 DELU NASIH SOFERJEV 

Odlocili smo se, da namesto suhe, formalne cestitke ob DNEVU 
SOFERJEV - 13. juliju poskusamo na kratko prikazati delo Bre
stovih soferjev oziroma na§ega transportnega oddelka. Seveda v ne
kaj besedah ni mogoce prikazati vsega organizacijskega dela v tern 
oddelku ter cisto s cloveske plati pricarati dolgih ur, ki jih preiivijo 
na~i soferji na cestah, pa celotne poti nasega pohi§tva do kupcev. 

Vsekakor pa bo to najlaie storiti v razgovoru z vodjo transporta, 
dolgoletnim Brestovcem MARJANOM MEDENOM, ki ima vse te 
zadeve v malem prstu. 

Najprej naj povemo, da ima
mo na Brestu enajst kamionov, 
ad tega dva s prikolico. Zal jih 
je vecina ze precej iztrosenih in 
utrujenih, vendar zaradi dobre 
nege se vedno trmasto vztrajajo 
pri svojih vsakdanjih opravilih. 
Za nas opravlja prevoze se 24 
avtoprevoznikov, pa Transavto iz 
Postojne in po potrebi se druga 
transportna podjetja. 

•Kje so danes nasi soferji?« 
»Na kratko povedano: po vsej 

Jugoslaviji bi jih zdajle lahko 
nasli. Pri razporejanju prevozov 
posebej pazimo, da zagotovimo 
tudi povratno voznjo, se pravi, 
da so kamioni nalozeni tudi ob 
vracanju, kar se sevepa pozna 
pri realizaciji, pa tudi pri oseb
nem dohodku soferjev. Redno 
dvakrat dnevno vozimo iverke v 
Alples .. . « 

Razgovor sta prekinila prav 
soferja, ki sta se vrnila iz Alp
lesa. Eden izmed njiju je jezen 
pripovedoval, kako je ob treh 
zjutraj, ko naj bi odpeljal, opa
zil, da mu je nekdo prerezal pri
kljucek za luci na prikolici. No, 
razgovor se je kmalu umiril, 
vodja jima je potem, ko je pod
pisal ustrezne formularje, se ce
stital ob prazniku soferjev in 
odsla sta. 

veckrat potrebna tudi vecja po
pravila. 

Posebne tezave pa so tedaj, ko 
je odprema velika. Ne toliko za
radi zagotovitve potrebnega ste
vila vozil, pac pa zaradi nakla
danja. Vcasih morajo vozila pred 
centralnim skladiscem cakati tu
di osem ur in vee, preden lahko 
odpeljejo.« 

Spet naju prekine telefon. Neki 
sofer javlja, da bo s carine od
peljal prazen, ker blago se ni 
ocarinjeno. Pa spet telefon. Ko
maj je razgovor koncan, pride 
seen sofer. Vrnil se je z dopusta, 
z morja, kjer letujejo Brestovi 
delavci. Polo je vtisov. Ker je 
bil na dopustu, edini o,d sofer
jev se ni vplacal posojila za ce
ste. Tudi to je hitro opravljeno. 
Se dogovor, kdaj pride na delo 
in zaceti razgovor se lahko na
daljuje. 

»!mate raje dosti ali malo de
la?« 

>>Seveda raje vidimo, da ga je 
cimvec. Cimvec je dela, boljsi 
je zasluzek soferjev in vecja je 
nasa realizacija. Pa ne samo to; 
nase delo je najbolj veren kaza
lec, kako podjetje posluje. Mnogi 
kar ob obsegu nasega prometa 
racunajo priblizni obseg proda-

je. Tako pravzaprav najhitreje 
pridejo ,do informacij .« 

>>Vi ste le clen v verigi nase 
dist ribucije. Glede na to, da bo
ste verjetno skupaj s skladisc
nimi in maloprodajnimi delavci 
in delavci na spediciji obliko
vali novo temeljno organizacijo, 
me zanima, kaksni so vasi od
nosi z njimi.« 

»Z vodstvi teh enot lepo so
delujemo, prav tako z delavci na 
spediciji in v skladiScih, razen v 
centralnem skladiscu, kjer pose
bej v negativnem smislu izstopa 
zlasti ena izmena, ki zaradi ne
kvalitetnega dela povzroci tudi 
dosti reklamacij. Ne vern, ali je 
taksno delo iz neznanja ali na
merno . .. « 

»In vase ,delo tule v pisarni?« 
>>Mi smo pravzaprav podjetje 

v malem z vsemi ustreznimi slui
bami. Dva delavca opr avljava 
vse - od narocil do razporeda 
vozenj, odpreme, tehnicne sluz
be, nabave rezervnih delov, ob
racunov osebnih dohodkov, reali
zacije, likvidacije racunov, pa se 
in se ... Skratka, r aznovrstno in 
pestro. 

Ob koncu bi rekel se to: rad 
delam z nasimi soferji, saj se CU· 
timo kot ena druiina. Zelo bi bil 
tudi vesel, ce bomo lahko do 
1980. leta povecali in modernizi
rali vozni park tako kot nacrtu
jemo. Tako bo nase delo lahko 
se bolj uCinkovito.« 

Cepr av je ostalo se dosti stvari 
nedoreeenih, sva razgovor skle
nila. Upam, da smo razkrili vsaj 
delcek iz Zivljenja nasih sofer
jev, ki jih sicer ne vidimo dosti, 
a so najtesneje povezani z de
lorn in poslovanjem nase delov-
ne organizacije. B. Levee 

»Kaksen je delovni dan nasega 
soferja?« 

>>0 dnevu bi tezko govoril ... 
Soferji so bolj noene ptice -
na pot gredo pozno zvecer ali 
zgadaj zjutraj, tako da so okrog 
sedme, osme ure na mestu : v 
trgovini ali pri kupcih. Vmes na 
vsakih pet ur pol ure pocitka. 
Ob koncu vomje morajo pohi
stvo se razloZiti, zato morajo tu
di dobro poznati Brestov proiz
vodni program, da zaradi napak 
ne pride do reklamacij. Pa spet 
nakladanje in ce je cas, se kaj 
za pod zob. Nato zopet voinja 
nazaj. Ce bi pripovedoval, kaj 
vse se lahko pripeti vmes, pa bi 
lahko se dolgo govoril.« 

AmeriSki kupci pri nas 

.s kaksnimi tezavami se sofer
ji srecujejo?« 

»Tega je dosti. Na kratko pa: 
neredna prehrana, neprespane 
noCi, ubadanje z najrazlicnejsimi 
vremenskirni nevsecnostmi in se 
marsikaj . . . Sicer je danes nji
hov polozaj dosti boljsi kot de
mmo pred desetimi leti. Sedaj 
so pre,dvsem vozniki, saj je vzdr
zevanje njihovih vozil zagotovlje
no, vcasih pa so morali vse to 
opravljati sami. 

Temeljite preglede imamo ob 
sobotah in nedeljah, ko so vozila 
doma. Najvec tezav je prav zato, 
ker je vozni park zastarel in so 

OBISK PREDSTAVNIKOV USFI 

S firmo USFI (United States 
Furniture Industries) sodelujemo 
ze od I. 1970, ko smo zaceli z 
izvozom miznih podnoZij. Koli
cina in vrednost izvoza sta z leti 
ras1i, kmalu smo razsirili izvozni 
program se na piepestale in v 
letu 1975 se na kolonialne kre
dence. Letos razsirjamo izvoz za 
to firmo tudi na b ukove s tole 
in jelove j edilne garniture. Tako 
p ricakujemo, da se bo vrednost 
letosnjega izvoza za to firmo 
dvignila ze na 1,7 milijona dolar
jev. 

Firma USFI ima v razlicnili 
ameriSkih driavah sest sestav
ljalnic predvsem kolonialnega 
pohiStva jugoslovanskega pore
kla. Direktorj-i teh montaZnih 
enot so obiskali vse tiste jugo
slovanske proizvajalce, ki delajo 
zanje, med drugim tudi Brest. 
Ogledali so si Tovarno pohistva 
Cerknica in Tovarno pohistva 
Martinjak, ki izvaiata tej firmi. 
V Tovarni pohistva Cerknica so 
bili gostje preseneceni nad veli-

kost jo tovarne in njeno strojno 
opremljenostjo, zelo pohvalno pa 
so se izrazili tudi o kvali teti sti
skalnic za montaio kredenc,. ki 
jih je naredila tovarna. V Mar
tinjaku pa so si z zanimanjem 
ogledovali ves proizvodni posto
pek od razre.za lesa do oddelka 
pakiranja, se zlasti pa delo obeh 
Mattisonk. 

S tern obiskom smo se bolj 
utrdili sicer ze zelo dobre poslov
ne stike s to firmo. Njen pred
stavnik g. Friedman nas redno 
obiskuje dvakrat ali trikrat let
no in se sproti dogovarjamo o 
prihodnjih poslih in sprotnih 
problemih. Kupec se zelo zani
ma za precejsnje kolicine :izven
serijskega programa, zato m u 
moramo nudilli. boljsi servis, zla
sti pri spostovanju «¥!premnih 
rokov. Da je kupcevo zanimanje 
za nakup nasega poh iStva veliko, 
dokazuje tudi obisk te skupine, 
ki je po njihovih izjavah sodec, 
odnesla kar najugodnejse vtise 
o Brestu in o njegovih proizvod
nih sposobnostih. 

I. LavrenCic 
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Prihodnje usmeritve 
SKUP~CINA OBCINE SPREJELA DOGOVOR 0 OSNOVAH 
SREDNJEROcNEGA PLANA RAZVOJA OBciNE 

Skupscina obCine Cerknica je 
15. julija sprejela dogovor o os
novah druibenega plana razvoja 
obcine Cerknica za obdobje 1976 
- 1980. Dokument je novost na 
podrocju planiranja in oprede
ljuje osnovne usmeritve v sred
njerocneDl planske01 obdobju. 
Spomladi je skup§cina obCine 
dala v javno razpravo osnutek 
»dogovora«, ki pa je doZ:ivel pre
cejsnje spremembe na osnovi 
kvalitetnih pripomb in pobud iz 
javne razprave, pa tudi zato, ker 
so v te01 casu dozoreli tudi neka
teri planski dokumenti na ravni 
SFR Jugoslavije in SR Slovenije. 

Osnovno vodilo predlagatelja 
dokumenta izvrsnega sveta skup
§cine obcine je bilo, pridobiti tak 
dokument, ki bo kar najbolje in 
na cimbolj realnih osnovah zaer
tal prihodnji druibeno-ekonom
ski razvoj obcine, upo§tevajoc 
dosedanjo stopnjo razvoja in ob
jektivni poloiaj druibeno-politic
ne skupnosti v zaostrenlh pogo
jib gospodarjenja. 

Veliki uspehi nase dosedanje 
graditve na podrocju gospodar
stva so jamstvo, da homo napra
vili kvalitetne premike tudi na 
podrocju celotnega spleta komu
nalne infrastrukture, ki nas ze 
nekaj casa pest!. Mnogo bolj kot 
doslej pa se bomo ukvarjali tudi 
z druibenim standardom delov
nih !judi ter zlasti mladih. Gre 
za podrocje izobraievanja, kul
ture, telesne kulture, mnoZicne 
rekreacije in podobno. Taka od
locnost temelji na razumevanju 
in pripra·vljenosti delovnih ljudi 
in obcanov, ki so se ze nekajkrat 
zavzeto opredelili za nujnost po
gumnejsih premikov na tem pod
rocju. 

Druibeni proizvod se bo po
preeno povecal po stopnji 9,llet
no, zaposlovanje 2,7 poprecno 
letno, produktivnost po stopnji 
6,3, investiclje v osnovna sred
stva pa kaiejo na doloeeno umlr
janje (okrog 58 milljard starih 
dinarjev). Ocitno je, da so nalo
ge ambiciozno zastavljene; zdru
ieno delo jim bo kos ob prihod
njem poglabljanju socialistiCnih 
samoupravnih odnosov na ustav
nih nacelih in ob uveljavljanju 
zakona o zdruienem delu, z r a
cionalnim gospodarjenjem in z 
izboljsevanjem organiziranosti. 

Kljub pricakovanju, da homo 
hitreje razvijali terciarni sektor 
gospodarstva, ki ocitno zaostaja 
za drugimi sektorji gospodar
stva, objektivno ne moremo pri
Cakovati vecjih uspehov. Neka· 
tera planirana vlaganja pa bodo 
vendarle pomenila delni odskok 
od stagnacije, kateri smo prlea. 
Omeniti velja, da daje dokument 
posebno skrb in teio ohranitvi 
cistega in zdravega okolja, po
udarjena pa je tudi odprtost ob
Cine za sodelovanje in vkljuceva
nje v sirSi slovenski prostor. 

Dogovor o osnovah druibene
ga plana razvoja obCine Cerkni
ca za obdobje 1976-1980 bodo v 
prihodnjih dneh podpisali poob
lasceni predstavni.ki organizacij 
zdruienega dela, skup§cine obCi
ne Cerknica, samoupravnih inte
resnih skupnosti, poslovnih bank, 
krajevnih skupnosti in druibeno
politiCnih organizacij. 

v avgustu in v zacetku septem
bra pa bo tekla javna razprava 
se 0 osnutku druibenega plana 
obcine 1976-1980, ki ga bo dal 
v javno razpravo izvrsni svet 
skupscine obcine Cerknica. 

Fr. Sterle 

Novo srecanje z Zarjo 
Na pobudo Izseljenske matice 

Slovenije je v organizaciji Kul
turne skupnosti obcine Cerknica 
in pevskega zbora TABOR iz 
Cerknice 23. julija gostoval v 
Cerknici pevski zbor ZARJA iz 
Clevelanda. 

Svoj koncert so Zarjani prire
dili v okviru svoje pevske tur
neje po Sloveniji, organizirani v 
pocastitev njihovega nadvse 
spostljivega in eastitljivega jubi
leja - 60-letnice ,delovanja. 

Sprejem ob njrihovem prihodu 
je bil nadvse slovesen. Pricakali 
so jih nasa godba na pihala, pev
ci in domacini v narodnih no
sah. Pozdr avno besedo jim je iz
rekel predsednik skupscine ob
cine Cerknica Joze Hren, ki jim 
je poleg pozdrava orisal tudi 
druZbeno-ekonomsko stanje nase 
obcine. Sledili so stiski rok, ve
dre besede, pesem in vriskanje, 
rdeci nageljni. Goste smo nato 
odpeljali na ogled polharskega 
muzeja na Lipsenj in zasebne 
lovske zbirke v Grahovem. Nad
vse so bili tudi zapovoljni nad 
okusno pripravljeno domaco po
jedino v restavraciji Jezero. 

ze kmalu po osemnajsti · uri 
so se pricele v cerknisko kino
dvorano zgrinja ti mnozice, slo
venske pesmi zeljnih obcanov. Ob 
pol osmih so Zarjan.i zaceli s 
koncertom pred nabito polno 
dvorano. Na zacetku jih je po
zdravil, cestital k njihovemu ju
bileju, na kratko orisal njihovo 

OPRA VlciLO SODELAVCEM 

Zaradi preobilice gradiva nis
smo mogli objaviti vseh prispe
Iih prispevkov. Posk:u§ali jib ho
mo objaviti v prihodnjih §tevil
kah. Nasim zvestim sodelavcem 
se vljudno opravicujemo! 

Urednistvo 

zgodovino in zazelel novega sni
denja z njimi predsednik izvr~
nega odbora kulturne skupnosti 
obcine Cerknica tov. Urbas. Po
slusalci so z navdusenjem sprem
lj ali program, nagrajevali izva
jalce z dolgotrajni-m ploskanjem 
in konec koncerta se je le pre
hitro p ribl!iial. Ob koncu so go
stom domaCi pevci izrocili spo
minsko darilo - domaco zibel
ko - delo umetnika E . Puntarja 
z Unca. Se stiski rok, poslavlja
nje, vecerja, kratkotrajno raja
nje in avtobus je nase goste od
peljal v Novo Gorico. 

Gostovanje ZARJE je nedvom
no zelo uspelo. Gostje so bill za
dovoljni, prav tako obiskovalci. 
Ob odhodu smo dobili trdna za
go!ovila, da se v kratkem spet 
slisimo. I. Urbas 

ZAMUJENA 
PRIL02NOST 

(Nadaljevanje s 6. strani) 
Vsekakor pa bi se morala vod
stva druibeno politicnih organi
zacij ob »zamujeni priloinosti« 
resno zamisliti, zlasti, ce pomi
slimo na to, kako pomembno in 
odgovorno vlogo jim daje osnu
tek zakona o zdruienem delu. 

Verjetno pa bi se kljub dopu
stom ~e dalo ujeti zamujeni 
vlak, sicer nas bosta razvoj in 
cas kaj kma~u prisilila, da se 
bomq z vso resnostjo lotili nani
zanih vprasanj. 

Ob koncu tole: Namenoma 
sem se zadeve lotil kriticno in 
morda prevec crnogledo, saj bi 
bilo dobro o vsem tern sliSati 
se kaksno besedo. In se to: vse 
zapisano so zgolj osebna opaia
nja, saj odgovorni organi drui
beno-politicnih organizacij na 
Brestu vsaj do zdaj zal se niso 
dali kak~ne politicne ocene j av
ne razprave o osnutku zakona 
o zdruienem ,delu. 

B. Levee 
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Posojilo za ceste na Brestu 
Na osnovi dogovora z obcinskim stabom za izvedbo javnega po

sojila za ceste smo na BRESTU ustanovili odbore za organizacijo 
in izpeljavo vpisovanja posojil po posameznih temeljnih organi
zacijah. V nasih delovnih skupnostih teee omenjena akcija ie drugi 
mesec, zato je razumljivo, da se skoraj povsod v glavnem koncuje, 
ponekod pa je tudi ze uspesno koncana. Mislim, da je trenutek 
primeren za oceno bistvenih znacilnosti, ki so akcijo vseskozi 
spremljale in predvsem za kriticne ugotovitve, ki so znacilne za 
naso delovno organizacijo. 

- Akcija ze od samega zacetka ni hila dovolj usklajena med 
temeljnimi organizacijami; od tod tudi nesporazumi o tem, koliksen 
odstotek naj odpade na osebni pohodek zaposlenih. 

- Tezave so bile, ker nominalni osebni dohodki stagnirajo, kar 
povzroca manjse realne osebne dohodke oziroma manjsi zivljenjski 
standard zaposlenih. 

- Delavci so izrazilli skrb, da se z zbranimi sredstvi ne bi od
govorno in posteno ravnalo. Nezaupanje in nekaksno prepricanje, 
da se bodo sredstva brez nadzora troiiila, sta pogojena predvsem 
z negativnimi primeri iz nase bliZnje preteklosti. Pri tern so omenjali 
referendum za samoprispevek za vodo, primer na:peljave elektric
nega omrezja v Begunjah in podobno. Mislim, pa je to pomembno 
opozorilo subjektivnim silam, ki se morajo z vso svojo mocjo 
prizadevati za racionalno trosenje sredstev, zbranih s samoprispev
kom za solstvo. Nenehno je treba obvescati o viSini zbranih sred
stev in o tern, kam in kako se ta sredstva troiiijo. 

- Mislim, da je na mestu tudi ugotovitev, da so tovariSi z vis
jimi osebnimi dohodki vpisali premalo v primerjavi s tistim delom 
delavcev, ki zasluiijo najmanj. Enak odstotek od neto osebnega 
dohodka ne more biti povsem ustrezno merilo. 

- Ko smo pregledovali, kateri delavci niso hoteli vpisati posojila, 
smo prisli do zanimive ugotovitve. Pokazalo se je namrec, da je 
tisti ,del zaposlenih z najniZjimi osebnimi dohodki se vedno najbolj 
pripravljen pomagati pri napredku druibe, tudi za ceno lastnega 
odrekanja. Najbolj malomescanski so pravzaprav ljudje, ki nimajo 
gmotnih tezav, vendar pa se niso pr.ipravljeni odreci nicemur, vsaj 
v lastno skodo ne. So tudi posamezniki, ki se jim je morda kdaj 
zgodila krivica, pa se iz globoke uzaljenosti postavljajo ob rob 
vsem, dru.Zbeno se tako naprednim akcijam. Seveda moramo pri
znati, da so tudi posameznik.i, ki s svojim ravnanjem dokazujejo, 
da ne podpirajo nase Pruibene stvarnosti. 

- Ob koncu tega sestavka velja ugotoviti, da smo delavci, za
posleni na Brestu, ravno z vpisovanjem javnega posojila za ceste 
dokazali, da se se kako zavedamo skupnih druzbenih potreb in da 
smo vedno, seveda po svojih mofuostih, pripravljeni pomagati. 

- Ne bi bilo prav, ce se na tem mestu ne bi sponmili tistih, ki so 
v odstotkih na svoj osebni dohodek prispevali najvec. V Tovarni 
pohistva Cerknica so to: 

Silva MatiCic 4000 din (205 odstotkov) stefan Gasparic 3300 din 
(135 odstotkov) 

Stefan Mocnik 3000din (115 odstotkov) 
Milivoj Grujic iz skladiSca v Beogradu je vpisal 6000 din (154 od

stotkov). Stanje vpisanih sredstev po TOZD je na dan 26. 7. 1976 
naslednje: 
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TPC 715 650 90,91 910.800 714.710 78,47 
TPM 359 298 83,01 430.100 313.800 72,96 
TLI 198 196 98,99 235.290 159.400 67,75 
TPS 145 139 95,86 169.510 115.000 67,84 
TIP 119 112 94,12 161.920 165.360 102,12 
SD 365 320 87,67 622.380 622.000 99,94 

Brest 1901 1715 90,22 2.530.000 2.090.270 82,62 

D.Frlan 

V poletni pripeki je to edini prostor na prostem, ki so ga gostom 
pripravili nasi vrli gostinci. 

BRESTOV OBZORNIK 

SRECANJE BORCEV NA BRESTU 
4. julij - · dan borca so proslavili tudi borci NOB, ki se aktivno delajo na Brestu. V prostorih delavske 

restavracije v TP Cerknica je bilo vzdusje prisrcno in prijetno. Po uvodnem pozdravu predsednika 
skupnega delavskega sveta Antona Lunke in sekretarja sveta zveze komunistov Bresta Cirila Komaca 
je zbranim spregovoril tudi predsednik obcinskega odbora ZZB Joie Telic. Pri tern je poudaril, da boj 
se ni koncan, kajti boj z oroijem je presel v boj za nove druibeno-ekonomske in samoupravne odnose, 
kar je vsekakor treba prena5ati na mlajse generacije. Na srecanju so borci dobili v spomin na letosnji 
praznik tudi spominsko darilce. Po kraj~i zakuski se je srecanje prav prijetno koncalo. J. Mele 

• Slovesno praznovanJe 
Osrednja obCinska proslava 

dneva borca v cerkniski obcini, 
ki je hila letos v Zilcah nad Cerk
nico, je izzvenela v pomembno 
politicno manifestacijo. 

V sklopu praznovanj dneva 
borca so izrocili prometu prenov
ljeno, pet kilometrov dolgo ma
kadamsko cesto Zilce-Osredek, 
ki bo omogocila lazje vkljuceva
nje krajanov v gospodarsko in 
dru.Zbeno zivljenje obcine, se po
sebno pa so je veseli najmlajsi, 
saj jim bo prihranjeno vsako
dnevno pesacenje k avtobusu do 
Zilc. 

Akcijo izgradnje ceste je v okvi
ru KS Cajnarje-Zilce vodil grad
beni odbor, investicija pa znasa 
nad 700.000 din, ki so jih zdru
zili krajevna skupnost Cajnarje
Zilce, Gozdno gospodarstvo Po
stojna - TOZD Gozdarstvo Cerk
nica, Komunalno stanovanjsko 
podjetje Cerknica in SGP Gradi
sce Cerknica, zelo pomembno pa 
je tudi prostovoljno delo kraja
nov in drugih obcanov celotne 
KS Cajnarje-Zilce, ki ga pa sko· 
raj ni mogoce ovrednotiti. En 
dan pa je delala na gradbiScu 
tudi mladinska delovna brigada 

LETOSNJI ZELSKI KONCERTI 
PROGRAM: 

- 1. 8. ob 19. uri - vecer skladb JOHANNA SEBASTIANA 
BACHA. 
ROK KLOPclc - violina, 
dr. NIKOLAUS FHEODOROFF - cembalo. 

- 20. 8. ob 19. uri- KONCERT OKTETA GALLUS. 
- 27. 8. ob 19. uri- »DON PASQUALE« v izvedbi solistov 

Ljubljanske opere: 
LADKO KOROSEC- bas, 
RAJK.O KORITNIK- tenor, 
MARCEL OSTASEVSKI- bariton, 
DRAGO cUDEN - bariton 
SONJA HOcEVAR - sopran. 

- 8. 10. ob 19. uri - monodrama P. LUZAN »HARMONIKA« 
v izvedbi POLDETA BIBICA. 
Predstava bo v stari Brestovi menzi. 

Prodaja vstopnic eno uro pred zacetkom predstave. Cena 
20 din. 

FILMI V AVGUSTU 
1. 8. ob 16. uri - PROP AD JAPONSKE. Japonski fantasticni film. 
1. 8. ob 20. uri - NIAGARA. Ameriska kriminalka. 
2. 8. ob 20. uri - INsPEKTOR BRANINGEN. AmeriSki pustolovski 

film. 
5. 8. ob 20. uri - DOGODEK V AVTOCAMPU. Francoska drama. 
7. 8. ob 20. uri in 8. 8. ob 16. uri - MISIJA BATAGNAS. Ameriski 

vojni film. 
8. 8. ob 20. uri - ROJENI, DA IZGUBIJO. Ameriski pustolovski film. 
9. 8. ob 20. uri - VIHAR NA PACIFIKU. Japonski vojni film. 

12. 8. ob 20. uri - BEN in CHARL Y. AmeriSki western. 
14. 8. ob 20. uri in 15. 8. ob 16. uri - GLASNIK MAsCEVANJA. Ame-

riski western. 
15. 8. ob 20. uri - EDITH PIAFF. Francoska drama. 
16. 8. ob 20. uri - MAFIJA. Italijanska kriminalka. 
19. 8. ob 20. uri- OGNJENA ZEMLJA. Ameriski pustolovski film. 
21. 8. ob 20. uri in 22. 8. ob 16. u ri - NOCNE KRETNJE. Ameriska 

kriminalka. 
22. 8. ob 20. uri- DVA NEZLOMLJIVA. Italijanska komedija. 
23. 8. ob 20. uri- KO SO zENSKE IMELE sE REP. AmeriSka ko

medija. 
26. 8. ob 20. uri - MANEKENKA IN MINISTER. Francoska drama. 
28. 8. ob 20. uri in 29. 8. ob 16. uri - IME MU JE BILO SVETI DUH. 

AmeriSki western. 
29. 8. ob 20. ur~- DVANAJST ZIGOSANIH. Ameriski vojni film. 
30. 8. ob 20. un- CLOVEK IN MACEK. AmeriSka komedija. 

v Zilcah 
iz Cerknice, v kateri so bili mla· 
di iz vse obCine. Koordinacijski 
odbor krajevnih skupnosti obci
ne je z razumevanjem KS Nova 
vas in KS Begunje namenil le
tosnji delez solidarnostnih sred
stev, ki se zbirajo na osnovi po
sebnega sporazuma za solidarno 
sofinanciranje programov manj 
razvitih krajevnih skupnosti v 
obcini. 

Pri spomeniku 38 padlih 18. di· 
vizije v Zilcah je hila nato pro· 
slava, na kateri je govoril pred
sednik obcinskega odbora ZZB 
NOV Cerknica Joze TELIC, v 
kulturnem programu pa so na
stopili zdruieni pevski zbori ob· 
cine Cerknica, pihalni orkester 
Cerknica in recitatorji. Prijetne
mu in slovesnemu vzdusju je pri
spevalo tudi 150 mladih iz vseh 
krajev obcine, ki so stiri dni ho· 
dili po poteh domicilnih parti· 
zanskih enot v obcini. Z zborova
nja so poslali pozdrayno pismo 
tovariSu TITU. Na praznovanje 
je priSlo nad 1000 obcanov, prvo
borcev in drugih udelezencev 
NOV iz teh krajev, med njimi 
predstavniki druzbeno-politicne· 
ga zivljenja obcine, delegacije 
drugih krajevnih skupnosti, tova
ris Vladimir LOGAR, podpred
sednik skupscine SR Slovenije in 
Tone KRAsEVEC, clan CK ZKS. 

F. Sterle 

V SPOMIN 

Delovna skupnost TOZD To
varna pohistva Martinjak sporo
ca zalostno novico, da je nena· 
doma umrl nas upokojenec JO:lE 
GODEsA iz Grahovega. 

v nasi temeljni organizaciji je 
bil zaposlen od 27. januarja 1954. 
leta in je delal na razlicnih de· 
Iovnih mestih. Leta 1968 je od· 
sel v zasluien pokoj. 

Ohranili ga homo v lepem spo
minu kot marljivega in mimega 
sodelavca. 

Brestov obzornlk, glasllo delovne skup· 
nosti Brest Cerknica n. sol. o. Glavnl ID 
odgovoml urednlk Bo:l:o LEVEC. Ureja 
uredni§ld odbor: Marija GRBEC, Vojko 
HARMEL, JoZica ILERSIC, Jofe KLAN· 
CAR, Bozo LEVEC, Janez MELE, Branke> 
MISIC, Franc MULEC, Viktor OGRINC, 
Mlha SEPEC in Tone ZIDAR. Foto: Jo'i.~ 
SKRIJ. Tlska :Z:elemUka tiskama v Ljub· 
ljanl. Naklada 2600 lzvodov. 

Glasi!o socii med proizvode iz 7. tocke 
prvega odstavka 36. ~lena zakona o ob. 
dav~evanju proizvodov in storitev v pro
metu, za katere se ne platuje temeljni 
davek od prometa proizvodov (mnenje 
sekretariata za informiranje Izvr~nega 
sveta SR Slovenije ~t. 421-1172 z dne 24. 
10. 1974). 


