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•
lasilo delovne sku

- enako

Za enako delo
08 NOVEM SAMOUPRAVNEM SPORAZUMU
0 PRIDOBIVANJU IN DELITVI DOHODKA TER
0 RAZPOREJANJU CISTEGA DOHODKA
Prve dni septembra bo zakljucena osrednja javna razprava o novern samoupravnem sporazumu o pridobivanju in delitvi dohodka
ter o razporejanju cistega dohodka. »Osrednja« pravimo zato, ker se
je delo za izdelavo gradiva, o katerem zdaj razpravljamo, pricelo :le
pred nekaj meseci z anketo, ki so jo obdelovale in dale odgovore nanjo domala vse delovne enote v delovni organizaciji. Tako so ustrezne strokovne slu:lbe dobile izhodiscno samoupravno doloceno usmeritev za resitev nekaterih perecih vprasanj s podrocja razmerij, ki se
porajajo ob pridobivanju in delitvi dohodka.
Vse
temeljnc
organizacije
BRESTA so se brez pomislekov
soglasno opredelile za to, da rnorajo biti razmerja, ki zadevajo
uohodkovno podrocje - enotno
urcjena. Razlog oziroma utemeJjitev za taksno staliSce je v ugotovitvi, da le ob uporabi »enakega metra« lahko govorimo o pravilnosti primerjav in razmerij
mcd posameznimi temeljnimi
organizacijami, med obracunskimi enotami in koncno m ed posameznimi delavci . To je prakticno gledano ludi prvi korak, ki
vodi k ustavnemu nacelu: za ena·
ko delo - enako placilo~ I Zaradi
opisanega bo po koncani javni
razpravi potrebno usklajevanje.

Obseg dela v zvezi z usklajevanjem bo odvisen od stevila in pa
predvsem od vsebine pripomb,
ki jib bodo posredovali prav v casu javne razprave delavci posameznih temeljnih organizacij.
Ceprav zaradi omenjene ankete
in zaradi vnaprejsnje javne razprave v zvezi s to anketo ne pricakujemo bistveno razlicnih stalisc, bodo pri usklajevanju sodelovali poleg predsednikov delavskih svetov se predsedniki svetov za osebne dohodke, clani koordinacijske komisije za osebne
dohodke ter preds tavniki druzbeno-politicnih organizacij.
Tako siroko zasnovan nacin
dela naj omogoci, da bodo delav-

ski sveti temeljnih organizacij
prejeli ze prouceno in v kolektivih temeljnih organizacij podprto oziroma »Odobreno« gradivo.
Ali drugace povedano: teza najsirse javne razprave je bila ze v
samem zacetku izdelave sporazuma, tako da verjetno ne bo od
predloga, ki ga bo posredoval dclavski svet, do sprejema na zborih delavcev v temeljnih organizacijah nobenih dodatnih sprememb.
Po svoji zasnovi naj bi bil novi
samoupravni sporazurn podoben
dosedanjemu, ki je bil sprejet
leta 1971.
Gradivo je v bistvu ses tavljeno i.z dveh delov: prvi del ureja »pridobivanjc in delitev dohodka ter razporejanje cistega
doho,dka temeljne organizacije«,
drugi del pa »osnove in merila za
delitev sredstev za osebne dohodke« . Seveda so v preostalem
besedilu obdelane tudi druge zadeve, ki so v neposredni ali posredni zvczi z obravnavanim podrocjem.
Vsehinske spremembe opazimo v oheh delih, vendar so pomembnej.Se in izrazitej.Se v prvem delu. Z njimi naj hi se utrdil oziroma opredelil polo:laj terneljnih organizacij BRESTA in
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se uredili med njimi z ustavo
opredeljeni odnosi. Temeljno nacelo pri urejanju vseb odnosov,
ki se jih dotika sporazum, pa je
DRUZBENOST DOHODKA, po
katerem je >>dohodek temeljne
organizacije del celotnega druihenega proizvoda, ki ga delavci
v temeljni organizaciji pridobivajo v denarni obliki kot druiheno
priznanje za rezultate svojega in
skupnega dru:lbenega dela v pogojih
socialisticne
blagovne
proizvodnje in s katerimi gospodarijo na podlagi svoje pravice
dela z druihenimi sredstvi.«
Zaradi tako postavljenega izhodisea skusa sporazum z najrazlicnejsimi dolocili izenaciti
pogoje gospodarjenja. V ta namen ima dokaj podrohna doloella 0 pridobivanju celotnega prihodka in dohodka temeljne organizacije, o materialnih stros·
kih poslovanja, o amorti:taciji, o
dolocanju tehnicnib normativov
oziroma standardov in podobno.
Posebej velja omeniti, da bo
sporazum, ce bo sprejet po predlozenem gradivu, jasno opredeIil odgovornost (dolinost) dela\'cev temeljne organizacije, da
stalno obnavljajo, povecujejo in
izholjsujejo materialno podlago
svojega in celotnega druibenega
dela in da v ta namen razl)Orejajo del cistega dohodka. Sredstva
za osebne dobodke pa je treba izlociti glede na doseieno produktivnost svojega dela in produk·
tivnost dela v drugih temeljnih
organizacijah, glede na uspeh,
doseien z gospodarjenjem oziroma z upravljanjem s sredstvi v
temeljni organizaciji in v drudih temeljnih organizacijah, glede na uporabo znanstvenih doseZkov v proizvodnji in organlzaciji dela ter glede na prilagajanje dejavnosti temelje organi-

zac1Je tdnim pogojem oziroma
druZbeno dogovorjeni delitvi deJa in v skladu z osnovami in merill, ki so v ta namen dolocena
z istim samoupravnim sporazumom.
Kar :tadeva osebne dohodke
oziroma druge osebne prejemke,
so novosti predvsem v manjsih
sprememhah, ki pomenijo uskladitev z ustreznim sporazumom
panoge (lesne industrije) oziroma s stalisci slndikata, izrazenirni v sindikalni listi.
Odlocitev za enotne osnove in
merila pridobi dodatui razlog se
ob predlogu o soUdamosti med
temeljnimi organizacijami na
podrocju osebnih dohodkov. Po
tej resitvi naj bi iemeljna organizacija, ki nima toliko dohodka, da hi v skladu z osnovarni
in merili izplacala osebne dohodke v visini 85 odstotkov od najviSje ohracunanih osehnih dohodkov v katerilmli temeljnl organizaciji, ji ostale temeljne organizacije pokrljejo to razliko iz
dohodka. 0 oblikl in pogojih pokrivanja odlocijo le-te z zacasnlrni ukrepi v skladu z dolocill sa·
moupravnega sporazuma o zdruZitvi v delovno organizacljo.
Nekaj podrobnosti: v gradivu
je predlagana nova oblika osebnega dohodka - glede na delovno dobo delavca in sicer po Jestvici, ki smo jo i:e sprejeli s samoupravnim sporazumom panoge; za individualni
uspeb je
predlagan nov naCin ugotavljanja ucinkovitosti pri delu; osebni dohodki pripravuikov se obli·
kujejo v odvisnosti od stopnje
solske izobrazbe pripravnika in
sicer za pripravnlka s srednjo
izobrazbo 70 odstotkov z visjo
90 odstotkov in z visoko 105 odstotkov povprec.nega mesecnega
(Konec na 2. strani)

Protestno pismo
KONZULATU REPUBLIKE AVSTRJJE V LJUBLJANI
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19. avgusta so se delavci Bresta in drugi obcani Cerknice zbrali na protestnem zborovanju in se tako
pridru:lili protestu slovenske in jugoslovanske javnosti proti ravnanju repuhlike Avstrije do slovenske
manj.Sine na avstrijskem Koro.Skem in stajerskem ter hrvatske narodnostne manjsine na Gradiscanskem.
Dolgo casa smo Ziveli v prepricanju, da bodo napredne demokraticne sile v Avstriji preprecile sprejem
napovedanih zakonov o manjsinah, kljub temu pa je avstrijski parlament julija Ietos sprejel taksna zakona, ki po svoji vsebini v histvu spreminjata dolocila avstrijske drzavne pogodbe iz leta 1955 in pomenita odkrit diktat vecinskega naroda manjsini.

Delovni ljudje in obcani Cerknice, zbrani na protestnem zborovanju v Cerknici, protestiramo proti sprejetemu zakonu o posebnem
stetju prebivalstva in proti zakonu o narodnostnih skupnostih, ki
v svoji vsebini v bistvu spreminjata dolocila avstrijske driavne pogodbe iz leta 1955 in pomenita diktat veCinskega naroda nad manjsino.
Avstrija pozablja, da je s podpisom driavne pogodbe pridobila
neodvisnost, za katere podpis se je zavzemala tudi Jugoslavija. Avstrijska vlada postopoma popusca pritiskom najbolj mracnih in
osovraienih sil po svetu.
Smatramo, da pomeni odnos do manjsin v Avstriji sestavni del
odnosov ob prihodnjem razvoju dobrih sosedskih odnosov med Avstrijo in Jugoslavijo, za kar se Jugoslavija vseskozi ·zavzema.
Cerknica, 19. 8. 1976

DELOVNI LJUDJE
IN OBCANI
CERKNICA
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Spremembe plana
Na osnovi dolocil samoupravnega sporazuma smo zaradi odsto·
panja pri izpolnjevanju plansldh ciljev v I . polletju 1976 pripravili
rebalans letnega plana. Odstopanja in izpolnjevanje letnega plana so
bralcem mane iz obrazloZitve dosezenih rezultatov za I. polletje.
Rebalans plana ne konkretizira le planskih ciljev, temvec poudar·
ja potrebne aktivnosti in ukrepe za boljse gospodarjenje v sleherni
temeljni organizaciji.
Pripravljeni rebalans plana temelji na spremembah proizvod·
nega asortimana in na spreme·
njenih pogojih gospodarjenja (si·
stemske re8itve glede zavarova·
nja placil, ugotavljanje celotnega
dohodka in vrednotenja zalog).
Delno ozivljanje konjunkture
na domacem trgu zahteva kar
najvecja prizadevanja za dosega·
nje ugodnejse prodaje in s tern
vecjega obsega proizvodnje, ld so
osnovni dejavniki za doseganje
pozitivnih rezultatov. Produktiv·
nost dela mora v temeljnih organizacijah porasti v povprecju
najmanj za 4 odstotke, da bi do·
segli minimalno akumulacijo.
Zavzemati se moramo, da bo·
do kazalci po rebalansu plana
minimalni rezultati in da je nas
cilj doseci ugodnejse rezultate v
okviru razpolozljivih momosti.
Na podrocju prodaje je potrebno
nadaljevati s povecevanjem izvoza in s tern zagotoviti moznosti
prodaje tudi v naslednjem letu.
Prav tako je zelo pomembna na·
loga pospesitev prodaje ivernih
plosc. Za izvoz ivernih plosc je
treba zagotoviti ustreme premike
in dolociti izvomo strategijo (iz·
bor posrednika, pogoji prodaje).
Za prodajo iverk na domacem tr·
gu pa je naloga proda"jne slufbe,
da z organizacijsldmi in kadrov·
skimi premiki zagotovi obvladova.
nje tega podrocja, prav tako pa,
da z dolgorocnimi aranZmaji za.
gotovi prodajo navadnih in ople·
menitenih plosc. Istocasno mo·
ramo zagotoviti izpolnjevanje
vseh akcij in aktivnosti, predvi·
denih s planom. P rodajna strate·
gija se bo v drugem polletju
usmerila tudi v iskanje momosti
za razsiritev prodajnih kapacitet
na domacem trgu in se vecje PO·
spesevanje izvoza.
Glede na spremembo asortima·
na in gibanje rezultatov gospo·
darjenja kafejo povurecni osebni
dohodld na zaposlenega nasled·
njo tendenco, izracunano na podlagi vlozenih ur in izplacanih
osebnih dohodkov.

TOZD

Znesek
v din

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

3.078
3.060
3.090
3.000
3.987
4.100
3.340

Tako ocenjeni osebni dohodld
pa se lahko izplacujejo le ob za·
gotovitvi predvidenih rezultatov
gospodarjenja in so v celoti od·
visni od gibanja le-teh.
Najni.Zji osebni dohodek za
normalni delovni cas in normal·
ne pogoje dela masa v drugem
polletju 2.000 dinarjev meseeno.
Rebalans plana poudarja po·

trebne aktivnosti in odgovornosti za izpolnjevanje zastavljenih
ciljev. Tak~na opredelitev zahteva vee skupinskega deJa in vskla·
jevanja na vseh ravneh, saj homo le tako lahko dosegali vskla·
jenost vseh dejavnikov v poslov·
nem procesu.
Rast produktivnosti in stopnje
proizvodnje je osrednji dejavnik
v poslovanju in so zastavljeni ci·
lji na tern podrocju posledica
analize gospodarjenja v I. pollet·
ju v vsald temeljni organizaciji.
Taksno obvladovanje procesa
zahteva dosledno izvajanje sta·
bilizacijsldh ukrepov in varceva·
nja, ld ob povecani produktiv·
nosti deJa omogocajo ugodnej~e
rezultate gospodarjenja. Moznosti za taksno poslovanje so in jih
je potrebno z najvecjo prizadev·
nostjo uresnicevati. Zato smo v
rebalansu plana zadolZili ustrez·
ne slufbe, da enkrat mesecno in·
formirajo delavce temeljnih or·
ganizacij o doseganju posamez·
nih poslovnih rezultatov ter da
bi na taldh sestankih konkretizi·
rali ukrepe in zadolZitve za pri·
hodnje poslovanje.
B. MISIC

Predvsem ogospodarjenju
IZ RAZPRAVE NA SEKRETARIATU SVETA KOMUNISTOV
SOZD SLOVENIJALES
V se~tembru bo >>okrogla miza« o vlogi skupnih sluib v SOZD
in o polozaju delavcev v teh sluzbah. Ta r3:zgovor s~di v o~vir nalo&
republiskega odbora sindikata gozdarstva 1~ lesne mdustnJe v_ zveZ1
z j avno razpravo o osnutku zakona o z~ruzeneiii: ~elu. Org~Izat.C?r
tega razgovora (okrogle mize) so druzbeno-pohtlcne orgamzac1Je
SOZD. Na sekretariatu je tekla razprava tudi o polletnih poslovmh
rezultatih clanic SOZD. Ob tern je bilo ugotovljeno, da je DIP Kiana
v zelo tezkem gospodarskem polozaju. Tel: delovna. or~!"Jlizacij!'l. jc;:
pred nedavnim dobila od ostalih delovnih orgaruzaCIJ sanaClJSki
kredit. Na tej podlagi je delavski svet SOZD sklenil, da se mora
gospodarsko stanje v devetih mesecih obrniti na bolje, sicer bodo
sledili resnejsi ukrepi.
Po zadnjem periodicnem obracunu pa ima DIP Kiana tezko pre·
mostljivo izgubo. Nerazumljivo ob tern je, da je polnojarmenik ze
nekaj mesecev v okvari in da se za njegovo popravilo ne ukrepa dovolj odgovorno.
Prav tako se zaradi taksnega stanja postavlja vprasanje, kako
je bil pripravljen sanacijski nacrt.
Sekretariat meni, da bi DIP Kiana laze premostil sedanje tezave,
ce bi se povezal z Lesonitom iz Ilirske Bistrice.
Prav bi bilo ko bi se v Klani in Lesonitu izjasnili o moznostih
dolgorocnega in 'tesnejsega povezovanja obeh delovnih organizac~j.
Druga moznost pa je, da bi proizvodni sektor SOZD priskoC!l na
pomoc Klani organizacijs ko in strokovno.
J. Klancar

Iz montaznega oddelka v Tovarni pohistva Cerknica

Delovni program
sindikata
IZHAJAJOC IZ SKLEPOV 8. KONGRESA ZVEZE SINDIKATOV
SLOVENIJE IN '1. KONGRESA ZVEZE SINDIKATOV JUGOSLAVIJE
i:ELI SINDIKAT USMERITI SVOJE DELO V ZAGOTAVLJANJE
Z USTAVO OPREDELJENEGA POLOZAJA IN NALOGE DELAVCEV
V ZDRUZENEM DELU, V POGLABUANJE SOCIALISTICNIH SA·
MOUPRAVNIH ODNOSOV IN V ZAGOTOVITEV ODLOCANJA DE.
LAVCEV 0 REZULTATIH SVOJEGA DELA.
Zastavljene naloge so nadaljevanje prizadevanj iz preteklega
leta za uresnicevanje kongresnih
sklepov, zato je prav, ce se organi sindikatov in sindikalna or·
ganizacija zavedamo, da sprejemamo svoje obveznosti in odgovornosti za izpolnitev t eh nalog.
Zato bi zelel na kratko naka·
zati podrocja delovanja obcinskega sindikalnega sveta Cerknica.
- Organiziranost sindikatov
Ustanovitev osnovnih organiza·
cij sindikata tam, kjer jih do
sedaj se ni ali so sedanje prevelike. Organizacijsko pomagati ti·
stim osnovnim organizacijam, ki
predstavljajo obcinske odbore
sindikatov. Poziviti delo sindikal·
nih skupin.
- Samoupravljanje
Uveljavljanje delegatskih odno·
sov na vseh podrocjih. Razvoj

samoupravne delavske kontrole.
Organiziranje javne razprave ob
zakonu o samoupravnem zdruzenem delu.
Izobrazevanje in kultura
Ustanovitev kluba samoupravljavcev. Sprejem programa izobrazevanja in uresnicitev le-tega.
Podpora in prizadevanje pri uvajanju celodnevne sole. Izobraze·
vanje sindikalnih aktivistov in
ostalih delegatov. Razvoj kultur·
nega deJa v temeljnih organizacijah. Razvijanje novatorstva in
racionalizatorstva v temeljnih or·
ganizacijah.
-

......,..

Zagalnica v
treh izmenah

Nova Brestova kuhinja v ambientu

ZA ENAKO DELO- ENAKO PLACILO
(Nadaljevanje s 1. strani)
osebnega dohodka na zaposlene·
ga v SR Sloveniji v preteldem
letu; ob delovnih jubilejih steje
delavcu ves Cas, ld se delavcu
iz dela v BRESTU priznava v
delovno dobo - ne glede na
prekinitve; na novo bodo urejena
tudi nadomestila za ustvarjalnost
pri delu (inovacije) in sicer se
le-ta oblikujejo po posebni lestvi·
ci od 3 odstotkov do najvec 12 odstotkov Od ciste gospodarske kO·
risti za eno Jeto.
Prostor ne dopusca, da bi na·

stevali prav vse spremembe ozi·
roma novosti. Ker se javna raz·
prava bliza h koncu, je vaznejse,
da se enkrat opozorimo nanjo.
Ob t ern pa lahko le izrazimo
vsaj majhno mero Z8jdovoljstva
spnco dejstva, da bomo dokaj
hitro uredili to pomembno pod·
rocje. Pri tern pa se seveda zave·
damo, da je treba v ist i sapi razmisljati tudi ze 0 prihodnji poti.
Kaj hocerno, gre za zadevo, ki
po svoji naravi ne bo nikdar dokoncna.
Z. Zabukovec

Z avgustom smo zaceli v To·
varni lesnih izdelk.ov S tari trg
delati na zagalnici v treh izmenah. Ob tern pa so nastale posamezne tezave, predvsem zato, ker
primanjkuje delovne sile, pred·
vsem zdravih in telesno sposob·
nih delavcev za tezja dela. Nova
zagalnica zahteva na vseh delovnih mestih tudi velik dusevni naper. Ker je delo povezano v tekocem traku, pomeni vsak izostanek delavca zaradi bolniske
ali dopusta tezave, saj pride delavec, ki naj bi ga nadomescal,
iz skladisca ali iz stolarne, zato
nima dovolj prakse za nemoteno
delovanje elena v verigi.
Po letnem planu bi morali ime·
ti za nemoteno poslovanje zaposlenih 208 ljudi, imamo pa 204
delavce, od katerih so trije ze
dalj casa v bolniSkem stalezu.
Nujno bi bilo potrebno zaposliti
vsaj se stiri delavce, ki pa jib trenutno ni moe najti.
Tezave so tudi s tern, da nam
lupilnica, s katero upravljajo
gozdarji, posreduje dnevno v povprecju 320 kubicnih metrov hlodovine v treh izmenah pa jo
dnevno zrezerno povprecno le 250
kubicnih metrov. Tako nastajajo
zaloge. Vsklajevanje bi teklo le,
ce bi razrezovali vse na ostri rez,

kar pa ni mogoce zaradi razlicnih
narocil kupcev.
Ker smo za tretjo izmeno prerazporedili !judi na zago iz skladi~ca zaganega lesa in iz Stolar·
ne, nam zaostaja proizvodnja
delno tudi v stolarni in je to tudi
eden izmed vzrokov, da plan v
s tolarni ni dosezen.
Naj nazadnje omenim se to, da
za kurjavo uporabljamo odpadke od lupilca, ker je zagovina pos tala su rovina, da pa se je potrebno o tern dogovoriti in uskladiti z gozdarji o pravocasno in
zadostno dostavljanje, kar je v
skupnem interesu.
M. Sepec

- Oddih, rekreacija delavcev in
telesna kultura
Izoblikovati moznosti za usta·
novitev interesne skupnosti za
oddih v nasi obcini. Sindikalne
delavske igre v TOZD in v obcini,
u sposabljanje organizatorjev za
to podrocje.
-

Druibeuo-ekonomski odnosi
Aktivno sodelovanje pri spre·
jemanju srednjerocnih planov
druzbenega razvoja. Uresnicevanje stabilizacijskih nalog, spremljanje zdruzenega dela in sred·
stev, produktivnosti dela, uresnicevanje nacel - za enako delo
enako placilo. Analiziranje spostovanja samoupravnih sporazumov o razporejanju dohodka in
delitve.
-

Socialna politika
Spremljanje stanovanjske po·
litike; izgradnje stanovanj, meril
za dodeljevanje druibenih stanovanj in meril za dodeljevanje
posojil. Pravna pomoc clanorn
sindikata. Organizirana preskrba
ozimnic. Ustanavljanje petros·
niskih svetov.
Vse te naloge, ki si jih je zadal
obcinski svet, pa bodo uresni·
cene le, ce bomo vsi clani sindi·
kata aktivno sodelovali v svojih
osnovnih organizacijah in v tistih
organih, kcider delujemo kot de·
legati in ne nazadnje kot obcani
v krajevni skupnosti.
A. Otonicar
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Kooperacija na Hrestu
V zadnjih nekaj letih se z vprasanji kooperacijskih odnosov srecujemo tudi na Brestu. C:edalje
natancnejsa delitev dela zahteva, da se proizvodni proces posamezne panoge specializira, s
cimer dosezemo vecjo produktivnost, boljse izkoriScanje surovin in podobno, s tern pa seveda
tudi vecji dohodek.
Prav gotovo ni slucajna ugotovitev v ustavnih dokumentih, da
si je potrebno prizadevati, da bi
v najkrajsem casu sarnoupravno
organizirali repro celote oziroma repro kornplekse. To pa prakticno pomeni kooperacijo op izvoza surovin do prodaje koncnih
izdelkov.
Mogoce je uvod tezko razumJjiv, vendar upam, da bo nadaljevanje dovolj jasno.
KooperaciJski odnosi so se na
Brestu zaceli porajati nekako ob
zacetku izgradnje sedanje stolarne v TLI Stari trg. Prvotna
proizvodnja v tej tovarni je bila
namenjena polizdelkorn za TP
Martinjak. Kasnejsi razvoj te tovarne je seveda te odnose spremenil. Kljub ternu, da je bila
pred tern ze razvita zunanja kooperacija, se je po osvojitvi lastne proizvodnje v TLI Stari trg
in po obracunu uspesnosti poslovanja po sedanjih temeljnih organizacijah kooperacija skoraj
konCala. Vsi poizkusi, da bi bili
medsebojni oPl!osi med terneljnimi organizacijami cirn bolj
pristni, se izjalovijo takrat, ko se
zacnemo pogovarjati o kooperaciji oziroma o dopolnjevanju
medsebojne proizvodne soodvisnosti.
·Kje tici tezava? Vsi skupaj
smo, da ne recem, lokalisticno,
vsakekor pa oz,ko podjetniSko
misleCi, z osnovno mislijo, da rooramo v okviru lastne delovne organizacije »zasluiiti« zlasti v
medsebojnern sodelovanju. Kadar se pogovarjarno, kaj naj bi
posamezna terneljna org~nizJ~-cija
delala za drugo, znarno Izracunati cene do »pare« natancno, in si
pri tern rnislirno, da borno taka
trenutno resili eno temeljno organizacijo. Taksni razgovori seveda ne pripeljejo nikarnor in
posledica tega je, da iScerno kooperante zunaj nasega po.djetja.
Mislim, da bi rnorala koopera-

cija si?odbujati taksne (solidarnostne) odnose, ki bi rodili res
kvalitetne rezultate. ·
Morda nekaj rnisli za razmislek:
- Tri temeljne organizacije
proizvajajo koncni izdelek; zakaj ne bi hila kooperacijska vrednost posameznega polizdelka
vrednotena po vlozenem delu
koncnega izdelka. To omenjam
kot primer zato, ker se da vlozeno delo rneriti. Pri tern hi odpadle podjetniske zamisli: »Kdo
bo koga«.
- Nepotrehni ocitki, kdo koga
suhvencionira, bi nedvomno odpadli, ce hi se pametno dogovo·
rili, kaksni naj hodo odnosi s
terneljnimi organizacijami, ki
imajo mo:inosti izva:iati, ceprav
za ni:ijo ceno, da s tern pokrijejo potrebe po uvozu za druge
terneljne organizacije.
- Verjetno hi tudi sistem internih cen lahko vplival na ceno
koncnega izdelka, ce bi interna
- dogovorjena zakonodaja vrednotila izdelke po naeelih dohodkovne soodvisnosti in vzajemnosti. S tern bi tudi zagotovili, da
bi dolocilo: »Za pribli.Zno enako
delo - enako placilo« v solidarnostnih odnosih doseglo svoj
cilj.
Mogoce bo nekaj teh misli
sprozilo polernicno razpravo. Vsekakor bi zeleli, da bi posarnezne
temeljne organizacije povedale
svoje rnnenje, zlasti se, ce upostevamo, da srno v nasem srednjerocnem planu zacrtali zelo
tesno medsebojno soodvisnost, za
kar nacrtujemo tudi dokajsnja
investicijska vlaganja. Prav je, da
ob zacetku razprave o novem
sarnoupravnern sporazurnu o delitvi dohodka in osebnih dohodkov razrnislimo tudi o teh vprasanjih. Sarno z dorna razciScenimi vprasanji borno lahko tudi v
okviru SOZD zagovarj ali delitev
dela in medsebojne dohodkovne
odnose.
Na koncu se vprasanje. ze dokaj dolgo govorimo, da borno postavili ustrezno sluzbo za notranjo, pa tudi za zunanjo kooperacijo, vendar ne najdemo niti casa niti ljudi, ki bi lahko prihranili marsikaksen dinar v korist
razvoja delovne organizacije.
J.Mele

Gradnja novega elektricnega 110 KV daljnovoda od Logatca do Lo~kega polja ki naj bi se konCala z razdelilno transforrnatorsko postajo. Pot daljnovoda se bo nadaljevala v Losko dolino.
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Proizvodnja 1n
Drufbeni dogovori, zlasti pa do·
govori o srednjerocnem planu
razvoja republike in Jugoslavije
nacrtujejo vso podporo industriji, ki bo usmerjena v tako dejavnost, s katero se bo zmanjseval
uvoz in poveceval izvoz. Med
taksne dejavnosti - ceprav v
obdobju 1976-1980 ni v prednostnem planu razvoja (vzroki so znani) - vsekakor sodi tudi lesna
industrija. Vzrok temu je izrazito
izvozna usmerjenost te industrijske panoge, posebno se, ce UpO·
stevarno dejstvo, da je izvozno
usmerjena v glavnem na konvertibilno in le delno na klirinsko
podrocje.
Pisati o tern, zakaj je izvoz nujen, je verjetno nepotrebno. Vsekakor pa ne velja zanemariti dejstva, da izvoz pomeni izravnavo
mednarodne placilne biJance in
s tern vsekakor hitrejsi in uspesnejsi razvoj nasega gospodarstva
in koncno, tudi Zi.vljenjskega
standarda.
Mogoce bo bralec deja!: »eemu
frazarjenje?« Vendar je uvod po·
treben, ce hocemo sproziti pole·
micno razpravo, kako naj se v
pogojih, kakrsni so sedanji, obnasa temeljna organizacija, glede
na gospodarjenje in naso ustrezno zakonodajo.
Skusal hom analizirati te:iave,
ki nastajajo verizno - od hloda
do izdelka, ki ga prodajamo v tujini. Na5i predpisi uravnavajo
oblikovanje cen gozdnim asortirnentorn po nacelu »ponudha-po·
vprasevanje«. Na osnovi takih
cen se ohlikuje tudi cena polizdelka in koncna cena izdelka, ki
je narnenjen izvozu. Kaj pa se
dogaja med tern?
Obicajno se izvozne pogodhe
sklepajo vsaj za polovico leta v
naprej in je med tern cene nemogoce spreminjati. Ce pri tern upostevarno, da se cene prl nas histveno spreminjajo - navzdol
do sedaj skoraj ni bilo primera
- je rezultat takoj jasen.
Poleg teh tezav je potrebno
omeniti tudi to, da izdelkov, ki
jib proizvajarno za domaci trg,
ohicajno ni moe nuditi na zahodna tr:iisca zaradi drugaene >>mode« in zahtev tr:iisea.
Za zakljucek Iahko reeemo, da
nasi predpisi ne sledijo dovolj hitro tern tr:inirn sprernernbam, pa
tudi nasi interni akti ne upostevajo in priznavajo izvozne usmerjenosti posarneznih temeljnih organizacij. Verjetno hi bilo smiselno- ce namrec potreba je in
vema, da je - tudi v nasi interni
zakonodaji urediti te odnose tako, da hi se rezultati merili in
ugotavljali ne glede na trenutne
tr:ine razrnere doma ali v tujini.
Reci velja se to-le: vsi nasi
kupci napovedujejo svoje obiske
v zacetku septemhra 1976 in vsi
tudi prihajajo z zahtevo o oblikovanju cen za prvo polovico leta

1977. Vprasati se je treba, kako
naj terneljna organizacija ohlikuje cene za prihodnje obdohje in
se dogovori za proizvodnjo, ce ji
pa take pogodbe ne prinasajo
drugega kot izgubo. To pa povzroca tudi nepotrebne tdave, ki
izvirajo iz takoimenovane solidarnosti, zlasti kar se tice navidezne rentabilnosti in v zvezi s
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IZVOZ
tern tudi vprasanje osebnih dohodkov.
Mislim, da hi bilo cas te stvari
dokoncno spoznati in resiti tako,
da se »privilegirane« temeljne organizacije ne bi vecno macehovsko obnasale do tistih, ki zaradi
ornenjenih dejstev skoraj ne morejo vplivati na svoje poslovne
rezultate.
J. Mele

0 nasi v-zortni delavniti
Centralna vzorcna delavnica - da ali ne? To je bilo vpra5anje,
ki srno ga resevali pred petimi leti v zvezi z organizacijo izdelave
vzorcev. Odlocili srno se za centralno vzorcno delavnico v organiza·
ciji razvojne slu:ihe Skupnih dejavnosti.
Osnovno zarnisel dela in pro·
grama za vzorcno delavnico naj
bi po sprejeti organizaciji dajala
sluzba marketinga. V praksi, to
je pogost obicaj tudi pri drugih
organizacijskih dolocilih, smo se
oddaljili od uradnega predpisa
ter delo prilagodili trenutnim potrebam in dogovorom. Sprememba nikakor ni rnogla ugodno vplivati na delo, posebno se zaradi
tezjega organiziranja dela. Zato
je bilo ze veckrat slisati kritike
na racun vzorcne delavnice, ki
pa so v bistvu posledica nepo·
znavanja dejanskega stanja:··
V svojem dosedanjem delu je
delavnica opravicila svoj obstanek, naj si bo s kolicino ali kvaliteto storitev. Naj omenim samo
podatek, da je v zadnjem letnem
obdobju izpolnila 168 delovnih
nalogov, med katerirni zajemajo
posarnezni tudi celotne regale, je·
dilnice, dnevne sobe in podobno.
C:eprav naj bi delo vzorcne delavnice vsaj v glavnern teklo v
okvirih trimesecnih planov, je se·
danje delo vezano na trenutne
potrebe. Vsebina dela je sestav-

ljena iz dveh glavnih smeri. Prva
je izdelava cistih unikatov, dru·
ga pa podaljsek proizvodnje do
kupca - z manjsirni sprernernbarni ali dopolnitvarni serijskega
pohistva.
Gledano sarno iz naziva »vzorcna delavnica« naj bi bila to Sarno prva dejavnost, komercialna
verzij a pa govori v prid drugi.
Posebno ob sedanji ponudbi pohistva na trgu je se kako va:ino
poleg samega irnena proizvajal·
ca prisluhniti tudi potrosnikovi
zelji in potrebi. Odlocitev, ki vsekakor ni brezpredmetna.
Istocasno se moramo zavedati,
da nimamo lastnega projektant·
skega kadra, ki bi sproti zapolnjevalo delo vzorcne delavnice.
Zlasti pa s projekti, ki bi oblikovno ustrezali trfiscu, obenem
pa tudi tehnolosko proizvodnji.
Naj zakljucirn mise!: delo vzorca
zaradi vzorca je najdraija oblika za iskanje novega izdelka ali
prograrna.
0 neposrednih tezavah v vzorC.
ni delavnici tokrat ne bi pisal.
F. Strukelj

Iz nase vzorcne delavnice

--

--
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Invalidi

delo

ID

Zadnje case vse vee pozornosti posveeam o invalidnim osebam,
p a se druibene skupnosti ubadajo tudi z vprasanjem, ali je invalid
lahko zanesljiv in produktive.n delavec. Odgovor je zanimiv in kori·
sten za vsakega, ki se kdaj sreea z invalidi. Danes invalidi ne pred·
stavlja jo vee osamljene, pasivne skupine neproduktivnih !judi, ternvee so sposobni, da se ob primerni pomoei znova vkljucijo v druib eno Zivljenje kot enakovredni clani. Zato vse bolj poudar jamo pon ovno vkljueevanje invalldov v d ruibo s pomocjo njihove rehabill·
tacije - telesne, dusevne in socialne.
Rehabilitacija je celovit in nepretrgan proces, ki se pricenja z
nastankom okvare in traj a do zaposlitve na ustreznem delovnem
mestu oziroma do ponovne prilagoditve v delovno in druZbeno socialno okolje. Zivljenje invalidov je potrebno cim bolj priblizati zivljenju neinvalidnib delavcev.
Z ustreznimi analizami dela, fizi·
kalnimi in psiholoskimi m eritvami, poucevanjem in delovnim
usmerjanjem lahko ogromno vecino invalidnih oseb namestime
na delovna mesta, kjer delajo
prav take debro ket neinvalidni
delavci.
Na sreco se stalisca do invalidev zacenjaje odrnikati od poudarjanja tistega, cesar clovek
ne zmore, k poudarjanj u t istega,
kar lahko dela. To je tudi glavno
nacelo pri rehabilitaciji inva lidv.
Ob tern pa izginja misljenje, da
je invalidni clovek potreben
usmiljenja, kajti on sam lahko
postane s potrebnimi ukrepi prav
tako gospodarsko aktiven kot neinvalidni delavec, saj t elesne
okvare same zase se ne odvzamejo delovne sposebnosti, pac pa
cloveka onesposebijo le za opravljanje nekaterih del.
Pogosto invalidni delavci posvecajo svojemu delu vee skrbi
kot pa neinvalidni, saj se t ak
clovek zaveda svoje prizadetosti
in se za svoje delo boji. Marsikateri invalid si prizadeva, da b i
svoje dele obdrzal, ga zadovoljno
opravlja in vcasih pri delu celo
izstepa. Seveda pa se zgodi tudi
to, da so nekateri invalidi celo
problematicni. Vsekakor pa si
moramo prizadevati, da se invalid primerno rehabilitira. Uspeh
rehabilitacije je odvisen od tega,
kako natancno bomo ugotovili
invalidove zmoznosti ter ga telesno, poklicno in psiholosko
pripravili za delo, ki ga bo
opravljal.
Ob ustrezni rehabilitaciji postane invalidna oseba »prilagodljiva, produktivna, skrbna, redna,
zanesljiva in sposobna« . Prilagodljivost invalida se kaze v tern, da
se hitro in zadovoljivo prilagodi
novim delovnim razmeram. Proucevanja invalidnih delavcev, ki
so nepricakovano postali invalidi, kazejo, da se morajo prilagoditi ne samo telesnim, ampak
tudi dusevnim motnjam, ki utegnejo biti vecja ovira kot telesna
:pnzadetost. Ob vsej rehabilitaciJi ima dusevno pocutje pri delu
zelo vazno vlogo. Strinjam se s
svetovalci, ki menijo, da je treba
!judi predvsem opozoriti, naj invalida jemljejo povsem normalno kot sebi enakega. Le tako se
bo utr jevalo spoznanje, da je invalid lahko koristen sebi in
druibi.

TOZD
I.

le deloma zmozni opravljati SVO·
je delo, so pa zmozni poln delovni cas op ravljati drugo ustrezn o delo, za kater ega se lahko
u sposobijo s pomocjo poklicne
rebabilitacije ali s pomocjo dodatnega solanja.
S pomocjo uspesne rebabilitacije in odobritve invalidske komisije smo na Brestu u spesno
zaposlili 28 delavcev, kar se nekje prekriva s stevilom kategoriSTEVI LO DELAVCEV
telesna SkupaJ·
kategorija invalidnosti
okvara
II.
III.
VVI
VMI

TPC
TPM
TPS
TLI

3

24
9
1
7
2
7

16

1
4
1

TIP
SD

Skupaj
Opomba: VVI
VMI

5
9

4
=

=

3
1

19

2

1

4

2

4

21

50
(2,74 %)

vojaski vojni invalid
vojaski mirodobni invalid

Iz tabele, v kateri so podatki
iz leta 1975, je videti, da Brest
zaposluje 50 delovnib invalidov,
kar je 2,74 % vseh zaposlenih delavcev. TP Cer knica ima najvecje stevilo delovnih invalidov, sledijo pa TP Martinjak, TLI Stari
trg in Skupne dejavnosti, TIP
Podskrajnik ter T P Stari trg.
Najvec je invalidov s priznano
doloceno stopnjo telesne okvare
- 21, nato pa invalidov III. kategorije - 19. To so tisti invalidi,
ki so popolnoma nezmozni a li pa

ziranih invalidov (29). Razen pri
VVI in VMI gre pri vseh za nesreco na delu. Najpogostejsa delovna mesta, na katerih so postali invalidi so: krozna zaga, kurjenje peci, formatna krozna zaga, skobelni stroj, brizganje. V
nekaj primerih gre tudi za nesreco na poti na delo, kar se se
vedno steje za nesreco pri delu.
In za konec se en podatek. Od
leta 1970 je bilo na Brestu upokojenih 40 invalidov.
V. SIMCIC

Skrb za zdravstveno prizadete

Iz Tovarne pohistva Stari trg -

Druzbena prehrana na Brestu
Najvec toplih obrokov, okoli
tisoc, pripravljamo za Tovarno
pohistva Cerknica in za Skupne
dejavnosti. Za ostale temeljne organizacije pa pripravljamo od
seststo do sedemsto toplih obrokov. Nova tovarna ivernih plosc
v Podskrajniku se nima organizirane svoj e kuhin je. Tople obroke
za delavce, zaposlene v tej tovarni, pripr avljamo skupaj s toplimi
obroki za delavce v Cerknici in
jih vsak dan v posebnih posodah
vozimo v Podskra jnik.
Toplo hrano pripravljamo po
vnaprej pripravljenih jediln ikih,
ki jih sestavljata sluiba druZbene prehrane · skupaj z zdravstveno sluZbo. Jedilnike pripravljamo v zacetku tedna ze za prihodnji teden. Trudimo se, da bi bili

mo z jedilniki za posamezne dneve, po drugi strani pa to povzroci sluzbi druZbene prehrane precej tezav.
<Glavne tezave so pri preskrbi z
zivili. Cene zelenjave, sadja in
krompirja v zadnjem casu zelo
nihajo. V posameznih letnih obdobjih je trg s temi zivili ne same slabo zalozen, ampak je tudi
njihova kvaliteta slaba. Vse nasteto se odraia v ceni skupnih
stroskov za zivila, saj ta zivila
predstav!.i_ajo 30 odstotkov vseh
s troskov_,_J
Cene mesa so v zadnjih dveh
letih umirjeno rasle in bistveno
ne vplivajo na porast stroskov
zivil. Zato sama cena pri mesu
ni bila toliko vprasljiva, pac pa
slaba zalozenost trga s svinjskim

J -

Tu,di letos je n asa delovna organizacija organizirala regresirano
zdravstveno letovanje delavcev. 50, 75, in 100 odstotni regres smo
odmerili po dolocilih 75. elena sporazuma 0 oblikovanju ter 0 delitvi dohodka in osebnih dohodkov.
Kako je letos z regresiranjem in kraj i letovanja, kaie spodnja
tabela:
OJo regresa
Kraji letovanja
Skupaj
ZdraviliSca
Morski kraji
Gor ski kr aji
-- -- - -- Skupaj

so

75

100

10
3

20
11
3

15
11
3

53
20
3

13

34

29

29

Odobren regres za zdravstveno letovanje ima 76 delavcev, od tega
v TP Cerknica 37, v TP Martinjak 17, v TP Stari trg 4, in TLI Stari
trg 3, v TIP Podskrajnik nihce, na Skupnih ,dejavnostih pa 15 delavcev.
V zdraviliSca oziroma toplice (Dolenjske, Smarjeske, Cateske, Lasko, Dobrna, Slatina Radenci, Rogaska Slatina) je oziroma bo odslo
53 delavcev, na morju (Fazana, Medveja) bo prezivelo letovanje 20
delavcev, v Kranjski gori pa 3 delavci.
Lani je bilo na regresiranem letovanju 64 delavcev, torej dvanajst
manj kot letos.
Delavci so z odobrenim regresom v glavnem zadovoljni. Upamo,
da bodo zadovoljni tudi z letovanjem in da si bodo nabrali novih
moci za prihodnje ,delo.
V. Simcic

---.......

Prevoz toplih obrokov v Tovarno ivernih plosc
jedilniki cimbolj r aznoliki, kvalitetni in koliCinsko zadostni. Nacin priprave toplih obrokov po
vnaprej objavljenih jedilnikih je
dober, ker vse zaposlene seznani-

Industrijski delavec, ki postane invalid, lahko najde delo v
istem podjetju ali celo na istem
delovnem mestu. V vsakem primeru, kadar gre za nesreco pri
delu, pa je delovna organizacija
dolzna zagotoviti delavcu zaposlitev na ustreznem delovnem
mestu.
Vprasanje zaposlovanja in prilagajanja delovnih invalidov na
ustrezna delovna mes la je druzbeno vprasanje, ki pride najbolj
neposredno do izraza v tistih
delovnih organizacijah in ustanovah, ki zaposlujejo delovne invaJide. To pomeni, da so ta vprasanja prisotna v skoraj vseh gospodarskih organizac1jah, saj
verjet no ni podjetja, kjer ne bi
zaposlovali delovnih invalidov.
In kako j e z invalidi v nasi delovni organizacij i ?

nanos lepila

Protest Brestovih delovnih lju di proti zatiranju nase manjsine na avstrijskem Koroskem

in telecjim mesom ter s suhomesnatimi izdelki . Goveje meso
nabavljamo predvsem v mesnicah Kmetijske zadruge Cerknica, medtem ko ostalo meso iScemo drugje (v Postojni, Ljubljani
in drugod). Vse to nam povzroca
veliko tezav predvsem zato, ker
na5a sluZba nima lastnega prevoznega sredstva, kar bi bilo v
taksnem polozaju nujno potrebno.
Poleg ze omenjenih tezav pri
oskrbi z zivili pa na dobro pripravo toplih obrokov vplivajo
tudi druge tezave. V obratu
druzbene prehrane v Cerknici so
restavracijski prostori primerno
urejeni, medtem ko so prostori
za shranjevanje Zi.vil pretesni. To
nam onemogoca pravocasno in
zadostno nabavo nekaterih zivil,
ki so potrebna za nemoteno in
kvalitelno p ripravo toplih obrokov. V obratu druibene prehrane Tovarne pohistva Martinjak
so se vedno te.Zave zaradi pomanjkljivo urejenih prostorov,
ki jih upravlja stanovanjska
skupnost Cerknica. V Starem trgu imamo lepo urejene prostore
za druzbeno prehrano.
V prihodnje bi bilo potrebno
urediti samostojno kuhin jo v Tovarni ivernih plosc, kar bi omogocalo boljso oskrbo tamkajsnjih delavcev.
J . Urbas
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NASI LJUDJE
Predstaviti bralcem Obzornika
dolgoletno delavko in sodelavko
je dokaj zahtevna naloga. MARl·
JA BELL, ki dela v nasi temeljni
organizaciji ze polnih triindvajset let, je pac clan kolektiva, ki
smo ga dolzni ob tovarniskem jubileju predstaviti nasim bralcern.
Delo, ki ga opravlja - tajniSki
posli, personalna in kadrovska
evidenca, zapisniki in podo·b no
- in ki mu je posvetila polnih
osemnajst let svojega dela, zaslufi naso pozornost . Dejstvo, da
za vecino delavcev, upokojencev
in vajencev pozna osebne podatke skoraj »na pamet«, je posledica njenega zanirnanja za delo
z ljudrni; razlieni obrazci in
osebni dokurnenti so napisani in
obdelani skoraj v trenutku.
Rojenice so ji namenile, da ji
je zibel stekla 1928. leta v zelo
stevilni druiini na Blocicah. Pravijo, da »Bloccen ne bi bil Bloccen«, ce ne bi imel v sebi zelje
in energije za ustvarjanje, zelje
po napredku. No, in taksna je
tudi nasa Marija.
Ko sva besedovala o njeni prehojeni zivljenjski poti, rni je med
drugim zaupala, da bi glede na
uspehe v soli pred vojno zelo
rada studirala, vendar ji takratne razrnere teh zelja niso omogocile. Stevilna kmeeka dru:lina,
ki se je kornaj prezivljala, je
iskala dodatni zaslu:lek z vsern
mogocirn, zlasti pa s prevozniStvorn lesa z vozovi, saj je bil le
v tern vir skromnega zasluzka.
Vojna tudi njej ni prizanesla.
Kot mlado dekle se je pridruiila
obvdcevalcem in kurirjem ter
bila 1943. leta sprejeta v SKOJ,
kar je takrat pomenilo biti pripravnik za sprejem v Komunistieno partijo. Na vojno obdobje
ima dokaj bridke spornine. Druzina Kovacic je bila preganjana
(oceta so ji 1943. leta zverinsko
ubili, brat je padel v partizanih
in skromna dornacija je bila pozgana). Pravi, da so bili casi zelo
tezki, zlasti, ko so morali po vojni otroci z materjo sami obnoviti
dom, ce so hoteli imeti streho

nad glavo. Medalja Zasluge za
narod potrjuje njeno medvojno
delo, pa tudi sprejem v Komunisticno partijo takoj po vojni.
Mlado dekle se je 1948. leta zaposlilo na krajevnem odboru v
Grahovem, od koder je bila prerneseena na okrajni komite Komunisticne partije Slovenije v
Postojno. Pripoveduje:
»Delali srno od jutra pa pozno
v noc; poleg svojega sprotnega
dela pa smo hodili se zet, rnlatit
ali nakladat vagone, kajti prvi
petletni plan je bilo potrebno izpolniti ne glede na delovni dan
ali teden; tudi prehrana je bila
stvar vsakega posarneznikac<.
Kljub naporom pa so bili tudi
tisti casi lepi, ceprav tezki, vendar pa sedanjim casom neprimerljivi, ceprav sedaj bolj negodujemo (»nergamo«) kot pa smo
tedaj.
Oktobra 1953. leta se je zaposlila v Tovarni Martinjak kot delavka na profilni brusilki. Spominja se takratne proizvodnje: :lagan les, obesalniki, lezalni stoli,
otroski stolcki, kar so proizvajali
na zagi, v strojnern oddelku in v
politirnici. Kasneje je bila premescena v prirocno skladisce, v
materialno knjigovodstvo, v racunsko sluzbo in nazadnje v tajniStvo. Sramezljivo se pohvali:
»Bila sem tajnica pri vseh dosedanjih obratovodjih in direktorjih v nasi tovarni!«
Ob tern, ko sva premlevala zgodovino tovarne, pravi, da se najbolj spominja pozara leta 1954 in
obnove tovarne. Nihce, se spominja, ni postavil vprasanja, kje bo
delal in koliko ur oziroma dni v
tednu, dandanes pa je potrebno
skoraj za vsako uro dodatnega
dela izdati pismeno odlocbo za
nadurno delo. S tern ne oporeka
danasnjim razmeram pac pa zeli
spornniti, da je potrebno za nekaj vee tudi nekaj Zrtvovati.
Ko sem jo pobaral o njenem
delu v tajnistvu, pravi, da jo to
delo veseli (vzorno urejena dokumentacija to potrjuje), zlasti
pa jo veseli delo z ljudmi, kar

Pomembna dokumenta
IZ DELA SAMOUPRAVNE STANOVANJSKE
SKUPNOSTI

verjetno izvira iz njenih rnladostnih razmer. Dejansko je njena odlika pomagati vsakomur, ob vsakem koraku, sicer pa pravi: »Saj
ves vendar, kaksna sem.« Preprostost je pac njena odlika, zato
irna rada vse v kolektivu in enako rni njo. Mislim, da je omembe
vredno njeno dopisovanje z upokojenci (ceprav iivijo v Bosni), z
delavci, ki so na odsluzenju vojaskega roka ... Za svoje aktivno
delo v organih upravljanja je bila
tudi odlikovana z drzavnim odlikovanjem - redom dela s srebrnim vencem leta 1975.
Ob zakljucku sern dolzan Mariji izreci mnogo zahva le za njeno delo v tovarni. Mislim, da jo
borno ob bli:lnjern odhodu v zasluzeni pokoj vsi zelo pogresali,
pa tudi sama pravi: »Ce pomislim, da born morala zapustiti
kolektiv, me vedno stisne pri srcu.« Upam, da borno tudi v prihodnje se sodelovali in da bo tudi
tovarisica Bellova se naprej aktivna delavka, ceprav ne v tovarni, pac pa kot zavedna krajanka v krajevni skupnosti ali na
drugih dru:lbenih podrocjih.
J. Mele

V javni razpravi je do 15. septembra letos pravilnik o pogojih
in merilih za dodeljevanje dru:lbeno najemnih stanovanj, zgrajenih s sr edstvi samoupravne
enote za dru:lbeno pomoc v s tanovanjskem gospodarstvu, o oddajanju stanovanj, ki so druibena lastnina v upravljanju obcine
in jih je za druibeno pornoc vlozila skupscina obcine Cerknice
ter o moznosti za zamenjavo stanovanj .
S pravilnikom si stanovanjska
skupnost prizadeva, da bi izdelala sistem za dodeljevanje stanovanj, zgrajenih iz sredstev druzbene pomoci vsem upravicencem pod enotnimi pogoji. Zato
pozivamo vse dejavnike in obcane, da dajo v casu razprave taksne predloge, ki bodo omogocali
uporabo enotnih meril pri dodeljevanju druzbenih stanovanj.
Stanovanja, ki so zgrajena iz
sredstev druibene pomoci, so namenjena resevanju stanovanjskih vprasanj dru:Zin in oseb z
nizkirni dohodki, rnladih druiin
in starih ljudi. Ko bo pravilnik
sprejet, bo razpisan natecaj. Na
podlagi prijav z zahtevano dokumentacijo bo sestavljena enotna
lista po kriterijih, ki jih vsebuj e
pravilnik, podrobneje pa bodo
doloceni v nateeaju.
Poleg stanovanj, ki so namenjena druiinam in osebam z nizjimi dohodki, bodo zgrajena najemna stanovanja za potrebe
mladih druiin. Znano je, da mlada druzina tezko ob vseh drugih
izdatkih, ki jih zahteva oblikovanje qrtliin~ •. r~~i .. ze na. zacetku
sktipnega zJvlJenJa tud1 stano-

Kaj je z minuIim delom?
Republiski svet Zveze sindikatov je v sindikalni listi za leto
1975 dolocil kriterije oziroma lestvico za nagrajevanje po rninulem delu. v praksi se nacelo nagrajevanja po minulem delu zelo
poeasi uveljavlja, primanjkuje
pa tudi preverjenih kriterijev,
zato sindikalna lista uveljavlja
delovno dobo kot element nagrajevanja. Ornenjeno dolocilo se v
sindikalni listi za leto 1976 ni
sprernenilo, uveljavlja pa ga tudi
samoupravni sporazum o dohodku in njegovi delitvi za podrocje
lesne industrije in proizvodne
lesne obrti.
Zanima m e, zakaj je ravno pri
nas na BRESTU toliko teiav in
nasprotujocih si inforrnacij pri
uvajanju nagrajevanja po delovni
dobi. Postavljeni so bili roki, bile
so informacije na zborih delavcev, na delavskem svetu terneljne
organizacije, na koncu pa je vse
ostalo zgolj pri obljubah.
Nas, dolgoletne clane kolektiva,
moti predvsem izgovor, da bi bili
z uvedbo nagrajevanja po delovni
dobi prikrajsani mlajsi delavci.
Sprasujem se, ali nisrno v dolocenem pogledu ob sedanj em stanju prikrajsani ravno starejsi delavci, ki srno svojo rnladost, svoje delo in svoje Zulje pustili izza
zidov nasih tovarn. v trenutku,
ko nam ze pesa moe, ko slabse
vidimo in slisimo, ko smo zastrupljeni z lesnim prahom in
kemikalijami in ko ne m oremo
z Iastnim fizicnim izcrpavanjem
vee povecevati produktivnosti ter
dosegati casovnih normativov,
nam vodilni tovarisi povedo, da

je potrebno zavarovati novodosle, kornaj sprejete delavce.
Mislirn, da je treba v najkrajsem moznem casu poiskati resitev, sprejernljivo za ves kolekti~
in da je predvsem treba koncat1
samo z obljubami.
V. SUBIC
Izpopolnjevanje na obvezni

po~itniski

Letosn ja potitniska praksa
Veeina nasih sr ednjih stiriletnih sol ima v svojih programih
zapisano, da mora ucenec. tu~i
na prakso v delovno orgaruzacljo. Cilji prakse pa so po posamezp.ih solah razlicni.
yse pred zakljuckom solskega
leta je priSlo sestnajst drugosolcev s postojnske gimnazije v Tovarna pohiStva Cerknica. Razporejen i so bili po vsej tovarni na
lazja delovna mesta, po vecini
pornocniki pri strojih. Zanje stirinajstdnevno delo ni bilo lahko,
ker so prezivljali telesno utrujenost, ki jo je bilo treba premagati. Mogoce je taksna praksa
prekratka, kajti ucenec pridobi
slabe izkusnje o delu prav zaradi telesne utrujenosti. Enomesecna praksa bi prinesla drugacne vtise. Vecina ucencev ob zakljucku taksne prakse sklene, da
se bodo raje ucili noc in dan,
samQ..J;la ne bo treba v zivljenju
delati.)
Na]vec praktikantov je bilo s
tehniske sole za lesarstvo v
Cerknici. Njihova obvezna enornesecna praksa je prvo leto v

V javni razpravi je tudi pravilnik o kreditiranju stanovanjske
graditve. Sredstva za kreditiranje stanovanjske graditve prisp evajo vse temeljne organizacije zdruzenega dela, ki imajo sedez v cerkniski obcini. Zato pravilnik tudi predvideva, da lahko
posojila dobijo pri samoupravni
stanovanjski skupnosti Cerknica
le tiste terneljn e organizacije
zdruzenega dela in njihovi delavci, ki zdruzujejo sredstva v
nasi obcini. Zaradi velikih potreb po druzbenih stanovanjih
in korounalni ureditvi naselij, je
predvideno, da je najmanj 60 odstotkov sredstev namenjenih za
te potrebe.
Pravilnik podrobno razclenjuje pogoje, J?Od katerimi je mogoce pridob1ti posojilo. Prednost
imajo tisti, ki pridobivajo nove
stanovanjske povrsine in vlagajo
v gradnjo cimvec lastnih sredstev. Za lastna sredstva se steje
tudi namensko privarcevani denar in posojilo, ki ga dobi delavec na podlagi namenskega varcevanja v banki.
Tudi ta pravilnik je v javni raz.
pravi do 15. septembra, zato prosima, dado omenjenega dne posljete predloge in pripombe na
samoupravno stanovanjsko skupnost obcine Cerknica.
F. Levee

praksi

PRIPIS UREDNISTVA
Kljub temu, da smo o vseh
bistvenih vprasanjih v zvezi z
minulim delom pisali v predzadnji stevilld nasega glasila (J.
Hren- Minulo delo) objavljamo
pri~ujo~i prispevek, ki smo ga
nedavno prejeli. V omenjeoem
objavljenem clanku so bile med
drugim nanizane tudi vse oblike
nagrajevanja minulega dela kot
jih je urejal dosedanji sporazum
o oblikovanju in delitvi dohodka
ter osebnih dohodkov.
Zato oajbri ne drii ugotovitev,
da doslej oagrajevanju minulega
dela nismo posve~ali nikakrsne
pozornosti.
Prav sedaj je v javni razpravi
nov sporazum o pridobivanju in
delitvi dohodka ter o razporejanju cistega dohodka, ki med drugim uposteva tudi vse doslej znane kriterije za nagrajevanje minulega dela.
Ob tej priloznosti se eokrat
opozarjamo vse delavce, naj med
javno razpravo posredujejo svoje
konkretne pripombe k sporazumu, ne pa - kot se je doslej ie
veckrat dogajalo - sele po sprejetju akta splosno in na~elno (podobno kot v gornjem sestavku)
ugotavljajo njegove pomanjkljivosti in slabosti.

vanjsko vprasanje. Pricakovati
pa je, da bo mlada druzina v petih letih sama poiskala moinost
za pridobitev vecjega najemnega
stanovanj a, za nakup etainega
stanovanja ali za graditev lastne
stanovanjske hise. Pri tern je
pricakovati, da bo poleg namenskega varcevanja za stanovanje
dobila tudi porooc v delovnem
kolektivu, kjer sta zakonca zaposlena.
Stanovanja iz dru:lbene pomoci so narnenjena tudi starirn ljudem, da bi se kolikor je moe izboljsali stanovanjski pogoji teh
!judi, ki marsikje zivijo v skrajno neprimernih stanovanjskih
pogojih. Vendar pa se moramo v
prihodnje prizadevati, da bi si
vsakdo resil svoje stanovanjsko
vprasanje v casu, ko je se sposoben pridobivati dohodek.
Osnutek pravilnika vsebuje
tudi druga dolocila, ki se nanasajo na razdeljevanje in zamenjavo stanovanj, zato se enkrat
pozivamo vse obcane, da v javni
razpravi aktivno sodelujejo ter
posredujejo svoje predloge in
pripombe na samoupravno stanovanjsko skupnost obcine Cerknica.

prirnarni predelavi lesa, drugo
leto delo na lesnoobdelovalnih
strojih, tretje leto pa v pripravi
dela.
Prakticne izkusnje z obvezne
prakse si rnorajo zapisati v
dnevnik, ki je strokovno ocenjen, ocena pa gre v spricevalo
za naslednje solsko leto. Praksa
za te ucence je organizirana primerno, vendar se ne povsod na
najboljsi nacin. Stara praksa, ko
so bili praktikanti delovna sila,
pa gre pocasi v zaton.
Tezje je organizirati primerno
prakso za studente razliCnih fakultet. Fakultete imajo prakso
organizirano ie med solskim letorn pod vodstvorn svojih uciteljev. Zavedarno se te pomanjkljivosti, saj sluzba, ki je za to zadolzena, komaj opravi le razporeditev po temeljnih orgamzacijah in sluzbah.
Ne glede na manjse pomanjkljivosti pa menimo, da je bila
praksa 85 ucencev in 14 studentov, ki so jo letos opravljali na
Brestu, za obe strani uspesna.
F. Tursic

Prijeten
izlet
Osnovna organizacija sindikata
v Tovarni pohistva Martinjak je
v sodelovanju z mladinsko organizacijo v soboto, 7. avgusta organizirala enodnevni izlet v Fieso.
Cena izleta za posarneznika je
bila SO dinarjev, razliko v stroskih pa j e krila sindikalna organizacija. To so bili vsekakor
ugodni pogoji za vse clane delovne skupnosti, a kljub temu se
jih je izleta udeleiilo sorazmerno
malo.
Ceprav je bila druzba po starosti precej raznolika, je bilo vzdusje ves cas prijetno. Vrerne je bilo
naklonjeno, tako da so udelezenci izleta preziveli res lep dan, katerega so v splosno zadovoljstvo
zakljucili na Gornjern j~zeru.
V razgovoru z nekaterimi udelezenci tega izleta sem dobila
vtis, da si takih in podobnih iz.
letov se zelijo. Ta zelja je obenern
priznanje sindikalni organizaciji,
ki tudi na tak nacin skrbi za dobro pocutje svojih clanov.
J . Ilersic
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Sindikat o
rekreaciji delavcev
Ena izmed pomembnih nalog sindikata je tudi skrb za mnoiicno
rekreacijo delavcev, kar je eden izmed temeljnih pogojev za vecjo
storilnost in za ugodno pocutje delovnega cloveka v prostem casu in
med proizvodnim procesom.
Za organizirano rekreacijo delavcev v prostem casu skrbi v
na~i delovni organizaciji odbor
za ~portno rekreacijo, ki deluje
v okviru sindikalne konference
ze vee let.
Odbor skrbi za nasleclnja pod·
rocja dejavnosti: balinanJe, kegljanje - zenske in moski, mali
nogomet, namizni tenis - zenske in moski, odbojka- zenske
in mo~ki, smucanje - zenske in
moski, sah - zenske in mo~ki ter
streljanje - zenske in mo~ki.
Posamezne sekcije so glede na
svojo specificnost in moznosti
med letom razlicno aktivne. Aktivnost se zlasti poveca med pripravami na Lesariado, medtem
ko ves ostali cas rekreacijska dej~vnost precej ~pade. PomanjklJIVO na podrocJU rekreacije delavcev je tudi to, da je sodelovanje sekcij osredotoceno na obmocju Cerknice, delno ~e Martinjaka, medtem ko delovanja nekaterih sekcij na podrocju Starega trga ni cutiti.
Verjetno bi morali za uspesnejso rekreativno dejavnost posame:z:nih. ~~kcij v _v~aki_ temeljni
o~_ganl!aC:IJl orgaruzuat1 podsekCIJe, ki b1 skrbele za organizacijo
mnozicne sportne rekreacije v
svoji temeljni organizaciji in za
povezavo z Odborom. V prihodnje bodo lahko v veliko pomoc
pri organizaciji rekreacije v temeljnih organizacijah tovarisi, ki
so obiskovali in tudi uspesno za~jucili. tecaj za amaterske orga·
mzatorJe rekreacije v temeljnih
organizacijah. V delovni organi·
zaciji pa imamo tudi profesionalnega organizatorja rekreacije, ki
poleg te~a, da sodeluje z Odborom pn organizaciji razlicnih
oblik rekreacije, iSce v okviru
moznosti !lajugodnej~e ponudbe
za letovanJe med letnimi dopusti.
Pray ta oblika rekreacije je v
na~1 delovni organizaciji trenutno najbolj nezadovoljiva. Da je
temu res taka, dokazuje podatek
da letno izkoristi to obliko leta:
vanja samo okrog SO nasih del~vcev i~ pr~bliZno toliko njihovih _druimsk1h _clanov. Za izbolj~~Je d<?~edan)ega . stanja tece
s~r~a akCIJ<l: za ~skanJe bolj~ih oblik_ organmran]a letnega oddiha.
Pn obcinskem sindikalnem svetu je izvoljena skupnost za re~r~acijo, ki ?aj bi ~a podlagi
~u:se a~kete m temeljlte analize
pnpravila predlog za re~itev teh
vpra~anj v okviru obcine.
Republi~ki sekretariat za industrijo in Konferenca sindikata
?OZD Slovenijales pasta izdelala
m nam poslala v razpravo predlog, ~ k<~:~erem P!edlagajo, naj
organ1zac1Je zdruzenega dela s
pogodbo zdruZijo del sredstev
skupne porabe s hotelsko organizac_ijo zdru:Zenega dela. S sreds~vl obeh organizacij in z najet]em bancnih kreditov bi zgradili
nov ~otel v nekem kraju, v pogodbl pa doloCili, koliko leZi~c in
za koliko dni v letu ter v kate-

rem casu bi imela na voljo tovarna v katerem koli hotelu, ki ga
upravlja hotelska OZD. V pogodbi naj bi se obe delovni organizaciji sporazumeli tudi o tern,
koliksen del dnevnega penziona
je s sodelovanjem pri skupni investiciji tovarna ze placala. Razliko do polne cene pa naj bi nato
placal vsak delavec sam. V pogodbi bi bilo potrebno urediti
tudi vse druge medsebojne obveznosti in ugodnosti. Prav gotovo ima predlagana oblika nekatere prednosti pred dosedanjirni !!acini za organiziranje letavan].
Seveda pa to ni edina oblika
medsebojnega povezovanja. Ena
izmed mogocih oblik povezovanja je tudi ta, da vee delovnih
organizacij pristopi k samoupravnemu sporazumu in ustanovi samoupravno interesno skupnost
pocitniske dejavnosti.
Kot vidimo, je za bolj~o rekreativno dejavnost, pa tudi za
bo~jso 9rgarl;1Zacijo letovanj preceJ moznost1.
Vsekakor pa je na~a dolmost,
da pri resevanju prihodnjih nalog vsi s polno odgovornostjo
sodelujemo, istocasno pa skrbimo za to, da v srednjerocnem
programu in v letnih planih zagotovimo v ta namen potrebna
materialna sredstva in ukrepe za
bolj~o rekreativno dejavnost.
K. Bahun

Skrb za obolele
V

osnutku samoupravnega
o pridobivanju in deh_tVl dohodka ter ? razporejanju
c1stega dohodka Je dolocilo, da
delavec nima pravice do nadomestila osebnega. dohodka, ce namenoma povzroc1 nezmoinostza
delo, ce se ugotovi, da delavec
namenorna preprecuje zdravljenje, ce se med zacasno nesposobnostjo za delo ukvarja s kakr~no
koli gospodarsko dejavnostjo
oziroma se med bolniskim stalefern obnasa taka, da s tern podaljsuje cas zdravljenja.
Glede na to je delavski svet
TOZD Tovarne pohistva Cerknica s~leJ?.il, dati priporocilo, da bi
bolrusk1 stalez nadzorovali na
dornu. Za ta nadzor bi bila najbolj primerna socialna sluzba
skupnih dejavnosti. Nadzor na
domu delavcev, ki so v bolni~kem stalezu, pa naj ne bi bil
zgolj nadzor, pac pa tudi human
obisk bolnika in prek zdravnika
oziroma obratne ambulante nu·
denje dodatne strokovne zdravstvene pomoci.
Po drugi strani pa bi s takim
nadzororn vplivali na zmanj~a
nje bolniskega staleza in seveda
s tern na vecjo prisotnost delavcev pri delu ozirorna na vecjo
produktivnost.
.
J. Klancar
spo~azuma

Tudi nase jezero nudi obilo prilomosti za vsakdanjo rekreacijo delavcev

Brestova mladina izdaja svoje glasilo
lNa skupnem sestanku predsedstev mladinskih osnovnih organizacij
Tehniske srednje lesarske sole Cerknlca, Tovarne pohistva Cerknlca
in Skupnih dejavnostl BRESTA smo sklenili, da bomo priceli izdajati
skupno glasilo.
Predsedstva vseh treh osnovnih organizacij so ze sprejela temeljno
vsebinsko zasnovo, imenovan je uredniSki odbor (po stirje mladinci
iz vsake osnovne organizacije), prav tako glavnl, odgovorni urednik
ter tehnicno vodstvo. Glasilo OBROBNIK naj bi izhajalo stirikrat
letno, upamo, pa da kasneje se pogostejeJ
Zaikaj to ~lasilo?
Ce pogledamo samo omenjene
osnome organizacije, v:idimo
.ra2Jliane Sltopnje organfziranosti
in zgolj posarnit.ne akcije. Resevanje ta:ldn!ih vpra~anj , usklajevanje akcij in organizi..ranos.ti

PoCitniSki
utrinki
Dopustniska sezona je na vivrocina tudi, zato bi bilo
prav, da napisemo ~e nekaj vrstic
o letovanju na~ih delavcev.
Letos je bilo za Brestove delavce organizirano letovanje tudi v avtocampu Medveja, nedalec od Opatije. Na voljo sta bili
po dve mali in dve veliki avtomobilski prik.olici.
Odziv za letovanje je bil dokaj
dober, tako da so kapacitete povsem zasedene.
~ku,

POT
Cisto na kratko! Cerknica, prek
Postojne, Ilirske Bistrice do Matuljev. Kar naravnost, seve,da je
treba upostevati vse ovin.ke. V
Matuljah na desno, mimo Opatije, Lovrana in ze je tu Medveja. Nekaj vee kot sto kilometrov
ozirorna uro in pol zrnerne voznje. Promet je gost! Prijazni
usluzbenci na recepciji vam dajo kljucek in ze ste lastnik dopustni~kega mini stanovanja.
PRIKOLICA
V »stanovanju« je plinski ~te
dilnik na dve plosci, pomivalno
koritce, ornadce in seveda leziSca. Stiri ali sest, odvisno od
prikolice. Vse skupaj je v topo~ovi sencici, ki pa ni kdo ve kako
tzdatna. V pr.i.kolicah je elektrika, ni pa vade, ki jo je v kampu
dovolj, in sicer najbolj~e.
PLAZA

~b. dvajsetletnici d~lovan~a

Ribiske druZine Cerknica je bilo za svoje
nbiSke zasluge odlikovaruh 25 njenih clanov. Na slild nagrajenci.

bomo sku~aAi pospesevati tudi
z glasilom. Glas.ilo naj bi 2ldrufevrulo organizirano mladino na
BreSltu, na Tehniskd ·srednj.i lesarski ~oli in ~tipendiste. Zavedati
se moramo, da j e enoten nastop
pogoj za uspesnos.t delovanja

Kakih stopetdeset metrov od
je pro~nata plaza,
k1 obkroza ves zahv. Prod je
»~tanovanja«

precej grab, za stopala neprije•
ten; tudi senca se pojavi dokaj
zgodaj popol,clne. Voda je zelo zelo cista, topla, kar pa seveda ne
velja za tisti del, kjer se v morje izliva studencek. Le-ta je seveda odlicen hladilnik za vse vrste
pijac (ce ni ze usahnil). Obala se
spusea v rnorje zelo nag!o, kar
je lahko za neplavalce rahlo neprijetno. Vstop na plozo je za
prebivalce avtocampa brezplacen.
Leva od plaze je porno! kjer pristajajo manj~e ladje in colni, od
tam dalje pa so ze ceri. Na desni strani je izposojevalnica colnov in igrisce za mini golf. Na
svoj racun lahko pridejo tudi ribici in lovci na pocasnejse morske zivali. Sled.nji le, ce se znajo
dobra potapljati, ker je voda ze
okrog 15 metrov od obale zelo
gl~boka (z_a nase pojme, seveda).
Jezev, vsaJ v ,dosegu nog, ni. Za
zabavo skrbi drugorazredni dorn~ci ans~mbel; ki zna igrati kaksnih dva]Set »kOmadOV<< in jib
obdeluje pozna v noc.
P~eskr?a je . odlicna, trgovina,
das1 rnaJhna, Je dobra zalozena
z vsemi mogocimi »dobrotami«.
Pa obilo sonca (karnorkoli greste na letovanje!)
F.Mele

mladi':ne. Enotnos1: akoije pa la·
hko dosezcmo ·le, ce bomo dobro
obve~ceni.

Podoben namen ima Informator, .kii ga izdaja obCinska konferenca ZSMS. Vendar je ostal le
pri osnovni funkc.iji obve~eanja,
predVJSem za.radi telmicnih in
financnih :tezav, nezairuteresira·
nosti, neaktimosti, pa tudii zaradi
slabe sezna.njenooti m1adincev o
izhajanju tega glasila. Zato gllasil.o nima pravega odmeva, ket
je vse prevee &plosno.
Mladi na Brestu zelimo vee.
Radi bi bili seznanjeni z delom
m1adrl.ne v osnovnih celicah dru·
zbenega zrvljenja - v temeljlllih
organizaci:jah, na ~olah, radi -hi
spoznali. uspehe !in •tezave mladib,
kd delajJO na Brestu a:li so z njim
povezani. Ne moremo in ne
smemo bit:i neprizadeti ob delu
ali nedelu mladih delavcev v to·
varnah, d1jakov in ~tuderutov v
solah, mladih !judi, s kater.imi
delamo a1i bomo delali.
Res je, da bo .temeljna naloga
glasila, obvescati o vseh pomembnih dogajanjdh najprej v okvir...
treh OSIDov.n.ih organizaaij, vendar
to n e pomeni, da ne bomo spregovoril:i tudi 0 sidih druibenih
doga_ianjih. S tern, ko smo priceli jzdajatli. glasilo, se pridru·
zuj emo a:kciji revije Mladina, ki
poteka po vsej republ:ik.i.
I ""Grasilo ·d elovne organizaoije
Bresrov obzornik ze zaradi svoje
v.sebmske zasnove ne bi moglo
objav.i-ti vseh CJankov, ki bodo
sicer obljavJjena v na~e!!! OBROBNIKU. P·reprican sern tud:i, da
bo mladernu delavcu ali dijaku
laze .spregovoriti o •svojem delu
in tezavah v nasem glasilu. Ven·
dar pa bodo vs.i clanki na volio
tudi urednislcim odborom OBZO·
RNIKA in INFORMATORJA in
j.i h lahko po svoji presoj:i 'tudi
objavijQ....,
Mislim, da je glasilo tudi odgovor ta:!Wn, ki delo mladine se
vedno postavljajo pod vprasaj.
Vsekakor ne nameravam dela
mladih p retiTa:no hvaliti, vendar
mis1im, da nedelavno91: nekaterih
ali pa malen.kostni spodrslj aji
p:ri organiz>iranju posarneznib
akcij ne bi smeJi hlti obce medlo
za ocenjevanje dela mladine.
Predvsem pa si zeLimo, da bi
mladi v glasilu predvsem zelo
kriticno oceruli svoje delo, da bi
kriticni sestanki soodbujali k
se vecji delavnoSIIli, da 00 se okrepjilia sociaJisticna zavest in morad:a, tova:ni.stvo lin solid.arnost.
Vse to je pogoj, da se bodo mladi resnicno vlcljucili v razgibana
d.ru.Zbe.na dogajanja.
I. Likar
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Obujanje revolucionarnih tradicij
SLAVJE NA ZUPANOVEM LAZU IN
V NADLESKU
Bogata zgodovina iz polpretek·
le dobe, ki je oblikovala naso danasnjo stvarnost, je tudi mesec
september oznacila kot praznicni.
Tako bo v dneb 25. in 26. septern·
bra letos obuditev spomina na
dva pomembna dogodk:a iz casov
narodnoosvobodilnega boja v nasih krajib.

rv

soboto 25. septembra bomo
odkrili velicasten spomenik na
Zupanovem lazu v osrcju nasega
Sneznika, na mestu, kjer je med
vojno delovala Slovenska vojaska
partizanska bolnica Snemik. Naslednjega dne, v nedeljo 26. septembra pa bomo odprli prenovljeno letalisce ob vasi Nadlesk v
Loski dolini. Ob tej prilomosti
bomo videli prikaz evakuacije ranjencev, ki so bill med vojno s

tega letalisca z zavezniskimi letali odpeljani na zdravljenje v
Bari. )
Slavnosti ob obeb praznovanjih
bodo nadvse slovesne. V soboto
pricakujemo na Zupanovem lazu
poleg najviSjih predstavnikov
druzbenopoliticnega Zivljenja iz
r epublike in velikega stevila preZivelih ranjencev tudi veliko stevilo domacinov-obcanov iz nase
in iz sosednjih obcin.
Predstavniki preZivelih oskrbo·
vancev v bolniSnici nam bodo
obudili spomin na dogodke ob
delovanju bolnice med vojno,
borci iz nase obcine pa bodo novi
spomenik prevzeli v varstvo. Po
ogledu bolnisnice se bomo lahko
zadr.Zali na prijateljskem srecanju, ki ga pripravljajo domaci

lovci. V sporedu ob odkritju spomenika bomo prisluhnili doma·
cim izvajalcem-ucencem OSDOV•
nih sol iz Starega trga in Prezi·
da, moskim pevcem iz obcine in
pihalnemu orkestru iz Cerknice.
Drugega dne, v nedeljo 26. sep·
tembra bomo v Nadlesku po
dolgem casu spet videli pristanek
in vzlet evakuacijskih Ictal na
prenovljenem letaliscu. Ob pri·
povedovanju takratnih vodij evakuacije bo to potekalo prav tako
in z e.nakimi letali DC-3 kot med
vojno. Letalisce bo odprto tudi
za kasnejse pristanke in vzlete
manjsib leta!. V obnovo letaliSca
je mladina Loske doline vloZila
precej prostovoljnega dela.
Prireditelj - Obcinski odbor
ZZB NOB in pokrovitelj - Republiska konferenca Zveze soci·
alisticne mladine Slovenije vabita
vse obcane, zlasti pa mladino k
udelezbi na obeb prireditvah.
I. URBAS

Prvi uspehi se ie kaiejo
CELODNEVNI POUK V OSNOVNI SOLI HEROJA JANEZA HRIBARJA V STAREM TRGU TUDI LETOS
Lani smo v osnovni soli Janeza Hribarja Stari trg priceli uvajati
novo obliko organizacije, Zivljenja in dela ucencev in uciteljev, tako
imenovano celodnevno osnovno solo. Novost taksne sole je v tern,
da so ucenci v soli osem ur in v tern casu opravijo vse solsko delo
- pouk, poleg tega pa je poskrbljeno, da se v soli tudi ucijo, saj
imajo vsak dan po dve solski uri samostojnega ucenja. Poleg dusev·
nega razvoja se posebna pozornost posveca tudi telesnemu razvoju z
redno prehrano in vsakdanjo telesno vadbo v obliki pouka ali rekreacije. Vsak ucenec ima moznost v kro:Zkih, ki so sestavni del celodnevne sole, ustreci svojemu veselju in znanju v dejavnostib, ki jib
obicajni pouk ne dopusea.
Neizcrpni vir vode z blagodisecimi vonjavami v srediscu nasega rna·
lega mesta ze dolgo kljubuje vsem vremenskim razmeram. Baje tudi
uradno ni moe ugotoviti, kdo je za to odgovoren.

Stara ntrinica« je bila pogosta gostja nase rubrike. Sedaj pa je do·
koncno v splosno zadovoljstvo umaknila na primernejsi kraj.

FILMI V SEPTEMBRU
2. 9. ob 17. in 20. uri -

4. 9.

5. 9.
6. 9.

9. 9.
11. 9.

12. 9.
13. 9.

16. 9.
18. 9.

19. 9.
20. 9.
23. 9.
25. 9.
26. 9.
27. 9.
30. 9.

TA CUDOVITA BITJA. AmeriSki dokumentarni film.
ob 20. uri in 5. 9. ob 16. uri- KRVAVI JASTREBI ALJASKE.
Nemski pustolovski film.
ob 20. uri- 99% MRTEV. Ameriska kriminalka.
ob 20. uri - OPERACIJA HONG KONG. AmeriSki pustolovski
film.
ob 20. uri- UMOR LEVA TROCKEGA. Ameriska kriminalka.
ob 20. uri in 12. 9. ob 16. uri - KARATE JONES. AmeriSki
pustolovski film.
ob 20. uri- ZANDYJEVA NEVESTA. Ameriski western.
ob 20. uri - SREDI MORJA - SREDI POLETJA. Ameriska
drama.
ob 20. uri- NEZNOSNI SIN. AmeriSka komedija
ob 20. uri in 19. 9. ob 16. uri - VRO(;A SEDLA. AmeriSki western.
ob 20. uri - NAJDALJSI DAN. AmeriSki vojni film.
ob 20. uri - UMOR V ORIENT EXPRESU. AmeriSka kriminalka.
ob 20. uri - GROZOTE BELE ZARJE. AmeriSki pustolovski
film.
ob 20. uri in 26. 9. ob 16. uri - POBEGNIL SEM S HUDICEVEGA OTOKA. Ameriski pustolovski film.
ob 20. uri - YAKUZA. Ameriska kriminalka.
ob 20. uri- HITRI MURPHY. Ameriski pustolovski film.
ob 20. uri - POLICIJSKA PHnOLA. Japonska kriminalka.

v lanskem solskem letu so se
odkrivale tezave, ki jih zaradi
premajhne prakse, saj smo bili
le ena izmed devetnajstih slovenskih sol, ki so presle na celodnevni pouk, nismo mogli resevati ze
med solskim letom. Tako kot vecina sol nas pestijo kadrovske
tezave, ki so v celodnevnem pouku se bolj ocitne. z dodatno
obremenitvijo ne moremo pricakovati se kvalitetnejsega dela, ki
ga celodnevni pouk hoce uveljaviti. Zmanjkuje tudi casa za oblikovanje drugacnih odnosov med
ucenci in ucitelji.
Lahko pa recem, da smo izmed
devetnajstih celodnevnih sol imeli v povezavi sole s sirso skupnostjo najvec zunanjih sodelav·
cev, ki so pri nas pomagali voditi
razlicne krozke. Delovalo jih je
sedem. Najvec jih je bilo iz Kovinoplastike (stirje), ostali pa so
bili upokojeni uCitelji in medi·
cinska sestra. Vsem tern zunanjim sodelavcem se za njihova
delo in pomoc zahvaljujemo in
upamo, da jib bomo v prihodnje
se vee pritegnili v naso dejavnost.
Uspehe, ki smo jih dosegli, je
tezko ocenjevati, ker je to pac
vzgojno izobrazevalno delo. Sola
je kot celota - brez se opravljenih popravnih izpitov, ki jih imajo trije ucenci - dosegla 98.97
odstotni ucni uspeh. Po izpitih
pa bo verjetno ucni uspeh se visji. Zanimivo bo ugotavljati in
spremljati ucni uspeh ucencev
osmih razredov, ki bodo zvecine
nadaljevali solanje. Uspeh celodnevne sole se kaile v izvensolski
dejavnosti, saj skoraj ni bilo proslave, kjer ne bi nastopala recitatorski krozek ali pevski zbor.
Tudi na sportnem p.odrocju dosegajo ucenci lepe uspehe in se
uspesno kosajo z drugimi salami
v obcini.
v letosnjem solskem letu drugem letu celodnevne15a pouka
nacrtujemo na podlagi lanskih
slabosti nekatere spremembe, da
bi izboljsali samoupravno organiziranost ucencev in uCiteljev. S
prihodom novega kadra se bo izboljsalo tudi delo uciteljev pri
pouku in delu v razrednih skupnostih, kjer se bo lahko izboljseval odnos med ucitelji in ucenci.
Vee bo tudi casa za povezovanje
starsev in uciteljev, ki se mora
ravno zaradi celodnevne sole se
povecati.

Potrebovali bi dodatne prostore predvsem za interesne dejavnosti v obliki manjsih ucilnic ali
kabinetov, ki bi bili primerni tudi za samostojno ucenje ucencev
v manjsi skupini in v miru.
Pri prihodnjem razvoju in
uvajanju celodnevnega pouka v
nizje razrede bo nujno treba povecati kapacitete kuhinje in jedilnice, saj sta oba prostora ze sedaj pretesna.
Zagotoviti bi bilo treba tudi popoldanski prevoz ucencev domov.

Letos je Avtopromet Gorica uvedel direktno progo Stari trg-Postojna, namenjeno prevozu dijakov, ki jih bo letos ze sestnajst.
Pred letosnjim zacetkom pouka smo posvetili veliko pozornost p r idobivanju novih uciteljev,
da bi omilili lanski kadrovski primanjkljaj. Reci moram, da smo
dobili potrebni kader, vendar so
tezave, kam namestiti te !judi, ki
nujno potrebujejo primerno stanovanje. Upamo, da jim bomo z
razumevanjem sirse druzbene
skupnosti uspeli zagotoviti stanovanja.
Po vsem tern, kar smo dosegli
do sedaj ter spoznali dobre in
slabe Iastnosti nase celodnevne
sole, se mi zdi, da letos lahko z
veliko vecjim optimizmom vstopimo v novo solsko leto, da bomo skupaj s star5i, ucenci in
ucitelji dosegli dobre rezultate,
predvsem pa zadovoljstvo ucen-.
cev in starsev.
J. Stritof

Delna nadomestitev stanarine
Izvrsni odbor samoupravne
enote za druibeno pomoc v sta·
novanjskem gospodarstvu je v
aprilu letos razpisal pogoje, na
osnovi katerib pridobi nosilec
stanovanjske pravice moznost za
delno .n adomestitev stanarine iz
sredstev, ki jib delovni ljudje in
upokojenci v na.Si obcini solidarnostno zdruiujejo.
Delna nadomestitev stanarine
je odvisna od premozenjskega
stanja nosilca stanovanjske pravice in clanov njegovega gospodinjstva, od velikosti stanovanja
glede na stevilo clanov gospodlnjstva, ki ga uporabljajo in od
opremljenosti stanovanja.
Momosti za pridobitev delne
nadomestitve stanarin imajo vsi
nosilci stanovanjske pravice, k i
izpolnjujejo omenjene pogoje,
ne glede na to, ali uporabljajo
stanovanje v druZbeni lasti ali
pa v Jasti obcanov.
Od dvanajstih prispelih vlog jib
je deset pozitivno resenih.

Trije nosilci stanovanjske pravice so pridobili pravico na 80
odst otno nadomestitev stanari·
ne, dva na 60 odstotno, trije na
50 odstotno, eden na 40 odstotno
in eden na 30 odstotno nadomestitev.
Nosilci stanovanjske pravice,
ki so pridobili delno nadomesti·

tev stanarine, so zaposleni v In·
dustriji pohistva BREST-TPC6,
na gradbenem podjetju GRADIscE, Gozdnem gospodarstvu Po·
stojna TOZD Sneznik in v Kar·
tonaZni tovarni na Rakeku po
eden ter en upokojenec. Olajsave pri placevanju stanarine veljajo za drugo polletje 1976. leta.
V Januarju 1977. leta pa bo spet
razpis, na osnovi katerega se bodo lahko prijavili vsi, ki imajo
pogoje po razpisanib kriterijih
za pridobitev delne nadomestit·
ve stanarine.

F. Levee

Razrez hlodovine
ZA PRIVATNI SEKTOR NA ZAGl V TLI
Ker smo registrirani tudi kot usluznostna dejavnost za razrez
hlodovine za privatni sektor, so se pogoji v novi zagalnici spremenili.
S tern v zvezi je poslovni svet TOZD TLI Stari trg sprejel naslednje
sklepe:
1. V primerih, ko naj se opravi zamenjava desk za hlodovino.
2. Kadar ni mogoce zamenjati, se razzaga pred koncem izmene,
odvisno od razporeda zag, ce se ta ujema z narocilom privatnika; ne
glede na dan v mesecu.
3. Vse ostalo za ostresja, letve , cesar se ne reze v redni proizvodnji, se zaga zadnji delovni dan v mesecu od 10. do 14. ure.
Cena razreza je za enkrat 176.20 din za kubicni meter hlodovine,
za dvakrat pa 214.15 din za kubicni meter in 10% prometni davek.
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Sportna dejavnost v Cerknici
- Ze pred petdesetimi leti
Tudi Cerknica se uvr~ca med
redke slovenske kraje, ki lahko
praznujejo dragocen jubilej petdesetletnico
organiziranega
~portnega
delovanja. Nedavno
odkriti dokumenti namrec izpri·
cujejo, da je bil pred petdeseti·
mi leti - avgusta 1926. leta ustanovljen v . Cerknici Sportni klub
»Sllvnicass.:j
Ta podatek prica, da se je bila
ideja 0 ~portni dejavnosti ze

pred vojno mocno ukoreninila
tudi na Notranjskem (nogomet
v Logatcu, na Rakeku in v Cerknici, mocno razvita orodna telovadba v teh krajih, zlasti pa v
Loski dolini}. Z ustanovitvijo jugoslovanske drzave so - kljub
izkoriScevalskemu drwbenemu
sistemu nastale ugodnejse
razmere za razvoj kulture, telesne kulture in drugih oblik dejavnosti, ki dopolnjujejo clove-

SmuCanje v juliju
Kratka, dve uri dolga planinska tura vodi iz Martuljka do
1340 m etrov visoke alpske krnice
Za Akom. Enkraten svet pravih
vrsacev. Izhodisce za alpinisticne podvige in skrit raj za zagrizene smucarje, ki ne pozna jo
konca smucarske sezone. Tam je
od 17. do 24. julija prezivelo smucarski trening sedemnajst najboljsih pionirjev in pionirk ter
mladincev in mladink clanov
Smucarskega kluba Cerknica.
Trening je vodil Janez Zakrajsek, izkusen alpinist in smucar
seveP,a.
Trening je zahteval nacrtne priprave in precej fizicnega, pravega planinskega garanja. Ob najmanjsih s troskih je bilo treba
pr-ipraviti vse za cim udobnejsc
in zdravo bivanje, za pravilno in
zdravo prehrano. Na visoko krnico je bilo treba znositi poleg
osebne in smucarske opreme se
sotore in tezke kilograme najrazlicnejse hrane za teden dni.
Vsak dan smo prinasali iz doline potrebno svezo hrano, kar
je predstavljalo za nasega ekenoma vsakdanjih pet do sest ur
I

hoje v Martuljek in nazaj. Trenirali smo dopold.ne in popold.ne,
tako da je bilo »povprasevanje«
po dodatnih obrokih hrane in
ranem pocitku kar precejsnje.
Vreme nam ni bilo povsem naklonjeno. Zad.nja dva dneva nam
je prav po hribovsko obrnilo
hrbet. Pa veruiar dobre volje
vseeno ni zmanjkalo.
Zakaj smucanje v jeku letne
turisticne sezone? Mnozicnost na
smueeh je cilj dela Smucarskega kluba. Uspehi dela vaditeljev
smucanja in vsega ostalega vlozenega truda vseh nas se kafejo
na smuCiscih, na tekmovanjih,
telesnem razvoju posameznikov.
Iz mnozicnosti prih ajajo najboljsi, ki se merijo na tekmovanjih s
sovrstniki na organiziranih tekmovanjih v obcini, r epubliki;
predstavljajo nas na tekmovanjih zunaj nasih meja . . . Zanje
velja posebna skrb, da p ricnejo
naslednjo tekmovalno sezono dobra pripravljeni. Priprave Za
Akom so v celoti uspele in so porok za se vecje prihodnje uspehc
nasih smucarjev.
F. Korosec

SE DVAI<RAT- BREST
STRELJANJE
Mo~ki

krogov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BREST I.
BREST II.
Kovinoplastika I.
GG Cerknica
Kovinoplastika II.
Transavto
Kartonaza
KZ Cerknica

Zenske

1015
934
901
862
847
790
584
487

MALI NOGOMET
S finalnimi tekmami se je 26.
avgust a koncalo prvenstvo v malem nogometu. Sodelovalo je 8
ekip. Uvrstitev najboljsih:
1. BREST
2. GG Cerknica
3. BREST -

TIP Cerknica

4. Transavto
Sodelovala so se mostva skupscine obcine, Kartonaze, Gramexa in NK Cerknica (izven konkurence).

krogov

1. BREST
366
2. Kovinoplastika
311
Med moskimi posamezniki sta
bila najboljsa Brestovca Joze
Kebe (263) in Franc Mahne (258),
tretji pa je bil J adran Zadnik GG (255). Med posameznicami je
bila dalec najboljsa Marinka
Tavcar-Brest.

pot.

fSportni klub Slivnica je imel
ob ustanovitvi tri sekcije: nogometno, sekcijo za zimske sporte
in bazensko sekcijo, ki je zdruzevala zenski del kluba. Tedaj
je imel klub 67 clanov. Najbolj
stevilna in delovna je hila nogometna sekcija, ki je stela 35
clanov. Iz porocila na obcnem
zboru lahko razberemo, da je ze
prvo leto svojega delovanja odigrala kar 13 tekem, imela p~ je
tudi ekipo »nara~caja«.ll
Ceprav je sportna dejavnost v
Cerknici v naslednjih letih podobno kot drugod dolivljala obdobja vzponov, stagnacije in
upadanja, lahko s ponosom ugotavljamo, da se je ze pred petdesetimi leti izoblikoval trdni temelj prihodnjemu razvoju sporta pri nas.
Vsa ta prehojena pot nas nedvomno tudi zavezuje. Teiko je
primerjati tedanje in dana~nje
razmere ter pogoje za ~portno
dejavnost. Pred petdesetimi leti
se je ob nerazvitem delavstvu v
Cerknici labko ukvarjal s sportom le tisti del krajanov, ki je
za to imel moznosti. Danes pomeni telesnovzgojna dejavnost
najbolj mno:Z.icno obliko rekreacije delavcev in mladine. Tako
je zastavljena tudi politika telesne vzgoje in sporta v obcini: dati
slehernemu obcanu moZ.nost, da
bo po svojih nagnjenjih lahko
razvijal telesnovzgojno in sportno dejavnost - od ~portnih iger
do strelstva, kegljanja, balinanja,
zimskih sportov ...
In ko homo »V Kolenu« navijali za nase »zelene«, se kdaj pa
kdaj spomnimo tudi entuziastov
izpred petdesetih let, ko jib je
prav na istem igriscu zacaralo in
za vedno prltegnilo okroglo
usnje.
B. Levee

Lesariada
pred durmi

V JULIJU IN AVGUSTU SE JE
NADALJEVALO OBCINSKO
SINDIKALNO PRVENSTVO

kovo proizvodno delo. Obenem
so te obli.ke dejavnosti, zlasti, ce
so se oblikovale v delavskih vrstah in v vrstah naprednih izo·
brafencev, krepile razredno zavest ter zavest slovenstva in jugoslovanstva.
V Cerknici se tedaj delavstvo
se ni razvilo, kljub temu pa so
se na~li mladi, napredni entuzia- \
sti, ki so zaorali ledino in utrli
pot ~portni dejavnosti. Prvi
predsednik kluba Miro Milavec
je bil denimo ze zgodaj med par- Nogometno mostvo iz prvih povojnih let
tizani, kjer je zal tudi prezgodaj
koncal svojo tvorno zivljenjsko

Preostane le se tekmovanje v
vlecenju vrvi. Najboljse ekipe v
posameznih panogah bodo zastopale na~o obcino na tradicionalnem sindikalnem tekmovanju
notranjskih in primorskih obcin,
ki bo letos 18. septembra v Cerknici.

Letosnja VII. LESARIADA je
v dokaj neprimernem casu in sicer 10. in 11. septembra. Neugoden cas zato, ker sta julij in avgust meseca dopustov in je zato
nemogoce organizirati vadbo
oziroma priprave tako, kakor bi
bilo prav in zafeleno.
Odbor za sport in rekreacijo je
na zadnjem sestanku sklenil, da
se intenzivne priprave v vseh
disciplinah pricno najkasneje 10.
avgusta. Zelo resno so zaceli z
vadbo v kegljanju, namiznem te·
nisu, odbojki, pa tudi v nogometu, ostali pa so iz objektivnih in
tudi subjektivnih razlogov priceli vaditi nekoliko kasneje.
Ce pogledamo uvrstitve v minulih letih, vidimo, da dobre
uvrstitve stalno dosegajo strelci
(moski in zenske), ~ahistke, od·
bojkarice in kegljacice. Iz leta v
leto se slabsajo uvrstitve v balinanju in sahu (moski), v moskem
kegljanju, malem nogometu in
odbojki pa so rezultati eno Ieto
boljsi, drugo zopet slabsi, kar
jc precej odvisno od ugodnega
ali neugodnega zreba. Vodje posameznih sekcij so napravili program priprav (treningi in prijateljske tekme), katerega izpolnjevanje spremlja posebna komisija.
P. KOVSCA

PROGRAM PRIREDITEV V TEDNU TELESNE
KULTURE OB PETDESETI OBLETNICI
NOGOMETNEGA KLUBA CERKNICA

Sreda, 22. septembra 1976 ob 13. uri na nogometnem igriscu v
Kolenu nogometni turnir med ekipami CERKNICA - RAK.EK, LOSK.A DOLINA - BLOKE.
Ob 18. uri v prostorih Bresta sahovska simultanka na 30 deskah
z velemojstrom BRUNOM PARMO.
Cetrtek, 23. septembra 1976 ob 17. uri na streliscu v Brestu strelsko tekrnovanje strelskih ekip CENTER - Postojna, JAVOR- Pivka,
RACNA GORA - Stari trg, BREST - Cerknica.
Ob 19. uri na ·k osarkarskem igriScu pri osnovni soli v Cerknici
kosarkarska tekma KK CERKNICA - KK VRHNIK.A
Petek, 24. septembra 1976 ob 15. uri na nogometnem igriscu v
Kolen u finalno tekmovanje med ekipami CERKNICA - RAKEK,
STAR! TRG- BLOKE.
Ob 17. uri na kegljiscu Bres ta kegljasko srecanjc zenskih ekip
KK UUBUANA- KK BREST
Sobota, 25. septembra 1976 ob osnovni soli Cerknica PROPAGANDNI TABOR- shod slovenskih tabornikov.
Ob 14. uri na kegljiscu Brest, cetveroboj kegljaskih ekip KK
KOCEVJE, KK GRADIS Ljubljana, KK LJUBLJANA in KK BREST.
Zakljucna prireditev ob 13.15 - na nogometnem igriScu v Kolenu
prcdtekma - pionir ji NK OLIMPIJA - NK CERKNICA; glavna tekma- clani ob 15. u ri NK OLIMPIJA- NK CERKNICA.
V odmoru ob 14.30 bo sklepna slovesnost ob zakljucku tekmo
va nj in prircditev ob p etdeseti obletnici tclcsne kulturc v CERKNICl.
Obcane vljudno vabimo na vse nastete prireditve!

NASIUPOKOdE Cl
30. junija je odsel iz TOZD Tovarna pohiStva Martinjak v pokoj nas delavec Ivan SKRAB EC.
Pri nas je bil zaposlen od 21.
marca 1955. leta in j e delal na zahtevnih delovnih mestih. Vee Jet
je bil tajnik in s tega delovnega
mesta j e odsel tudi v pokoj .
Bil je marljiv in vesten na svojem delovnem mestu, neutr udcn
drwbenopoliticni delavec in dober tovaris. Za svoje velike zasluge za razvoj delavskega samoupravljanja in za delo v dru7.benopoliticnih organizacijah je dobil vrsto odlikovanj in priznan j.

1. avgusta 1976 je odsla iz tcmeljne organizacije Tovarne pohistva Martinjak starostno v pokoj delavka Angelca Bencina,
rojena 12. 5. 1919 v Retjah - Loski potok.
V TP Martinjak se je zaposlila
20. 10. 1955. Delala je na razlicnih
delovnih mestih, najvec v strojnem oddelku na delovnem mestu
vpenjalka, od koder je t u di odsla
v zasluzeni pokoj.
Bila je vestna in marljiva delavka in med sodelavci priljubljena.

Brestov obzornlk, glasilo delovne skupnosti Brest CerknJca n. sol. o. Glavnl In
odgovornl urednl.k Bozo LEVEC. Ureja
urednUid odbor: Marija GRBEC, Vojko
HARMEL, Joilca ILERSIC, Jo:le KLANCAR, Boio LEVEC, Janez MELE, Branko
MISIC, Franc MULEC, Viktor OGRINC,
Mlha SEPEC In Tone ZIDAR. Foto: Jof r
SKRU. Tlska 2elezni§ka tiskarna v Ljubljani. Naklada 2600 izvodov.
Glasilo sodi m ed proizvode iz 7. to~ke
prvega odstavka 36. t lena zakona o ob·
davtevanju proizvodov in storitev v prometu, za katere se ne plafuje temeljni
davek od prometa proizvodov (mnenje
sekretariata za informiranje Izvr~nega
sveta SR Slovenije §t. 421· 1172 z doe 24.
10. 1974).

Iz TOZD Tovarna pohiStva
Cerknica so bili upokojeni:
Franciska TURsiC, zaposlena
v tovarni dvanajst let. V pokoj
je odsla z delovnega mesta - cistilka sanitarnih prostorov.
Franciska DONAT, v tovarni je
delala sedemindvajset let. V zadn jem casu je delala na delovnem
mestu - izdelava moznikov.
Janez LOGAR, ki je delal v oddelku klejarna (razrez plosc) stiriindvajset let.
Franc TOMSIC, zaposlen v tovarni od ustanovitve podjetja na
delovncm mestu »masivna proga«.
Alojz KOROSEC je delal v tovarni dvanajst let na delovnem
mestu v oddelku montaza.
Vsem zelimo se mnogo zdravih
Jet!
Delovna skupnost TOZD
TP Cerknica
31. junija nas je zaradi upokojitve zapu stil dolgoletni sodelavec
Ivan KOCEVAR iz Loza.
v nasi temeljni organizaciji je
bil zaposlen od 14. 6. 1954. leta.
V tern obdobju je delal na razlicnih delovnih mestih od delavca na polnojarmeniku do montaze. I z slednjega delovnega mesta
je tu di odsel v zasluzeni pokoj.
Delovna skupnost Tovarne lesnih izdelkov Stari trg mu zeli
se veliko zdravih in srecnih Jet

