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NASE NALOGE PO SPREJETJU ZAKONA 
0 ZDRUZENEM DELU 

Zakon o zdruzenem delu je bil po mnozicni javni razpravi 
sprejet. Ze v javni razpravi je bilo poudarjeno, da sam za· 
kon ne zagotavlja takojsnjih sprememb druibenoekonom· 
skih odnosov, temvec da bo potrebna trajna, dolgorocna 
dejavnost samoupravljalcev, da bodo .nacela zakona tudi 
uresnicena v vsakdanjem Zivljenju. Zakon ne poskusa od· 
govoriti na vsa vprasanja, temvec prepusca iskanje odgo
vorov neposredni samoupravni praksi. 

Na konferencab sindikatov in Zveze komunistov v nasi 
obcini so bile jasno opredeljene naloge in akcije za spre
minjanje samoupravnih odnosov. Osnova in teZisce delova
nja sindikata je v politicnih akcijab osnovnih organizacij 
sindikatov. Te morajo cimprej pripraviti konkretne progra· 
me o uresnicevanju dolocil zakona o zdruienem delu v vsaki 
temeljni organizaciji. Na podlagi analize samoupravnih raz· 
merij predlagata izvr5ni odbor osnovne organizacije sindika
ta in odbor za organizacijo jav.ne razprave delavskemu svetu 
podroben delovni nacrt za izpopolnitev drufbenoekonomsklh 
odnosov, samoupravne organiziranosti in uresnicevanja sa
moupravljanja. Delavski svet sprejme delovni nacrt in v 
njem doloci naloge, nosilce in roke. 

Program mora vsebovati tudi ukrepe za dosledno uvelja· 
vitev celovitega, nepretrganega in istocasnega planiranja · 
razvoja v temeljnih in drugih organizacijah zdrufenega 
dela in .na vseh drugih samoupravnih ter druibenopoliticnih 
ravneh, sprejetih druibenih dogovorov in samoupravnih spo
razumov, boljsega gospodarjenja z uveljavljanjem delitve 
po rezultatih dela ter z drugimi resitvami kot so kadrovske, 
izobrafevanje in usposabljanje delavcev za delo in samo
upravljanje in z drugimi ukrepi. 

Drufbeno-politiene organizacije so dolzne pregledati, kako 
se uresnicujejo sklepi o povezovanju delovnih organizacij in 
zagotoviti dohodkovna razmerja. 

Osnovne organizacije sindikata in Zveze komunistov ter 
krajevne konference Socialistiene zveze so dolZne pripraviti 
programe dejavnosti povezovanja zdruienega dela in kra· 
jevnih skupnosti v skladu z zakonom o zdrufenem delu. 
Prav tako morajo izpopolniti delegatski sistem in opredeliti 
neposredne odgovornosti delegatov v procesu samouprav
nega zdruievanja sredstev, pri odloeanju o porabi sredstev 
in kontroli porabe na vseh ravneh druibene potromje. 

Dveletno obdobje, ki ga doloea zakon o zdruienem delu 
za uskladitev in prilagoditev organizacije, samoupravnih 
sporazumov, statutov in drugih samoupravnih splosnih 
aktov temu zakonu, ni dolgo obdobje, se posebno ne za 
temeljito spreminjanje samoupravnih odnosov. 

Prav zato je naloga nas vseh, da se v ta proces preobrazbe 
ustvarjalno vkljucimo takoj, posebno pa se druibenopoli
ticne organizacije. Z jasnim delovnim nacrtom si homo 
opredelili naloge, roke in nosilce ter dolocili prednost. Le 
z mnoZicno vkljucitvijo nas vseh homo lahko dosledno uve· 
Ijavili nacela zakona o zdruzenem delu, ki bodo ustrezala 
nasim razmeram. J. Hren 

Novi kamioni za nas lastni transport. Kmalu se bodo vkljucili v novo 
temeljno organizacijo 

brestov 
• 

lasilo delovne sku 

»Zeleni telefon« v Cerknlci, ki ga je organiziralo urednistvo Ljubljanskega dnevnika, je razkril, kaj iull 
nase obcane. Vee na 7. strani 

Pred oblikovanjem nove 
temeljne organizacije 

Lani smo s sprejemom sred
njerocnega nacrta opredeljeva· 
li tudi nove razvojne organiza
cijske oblike, tako da bi samo
upravno organiziranost podre· 
dill interesom delavcev. V kri
ticni analizi organizacijskih ob
lik smo ugotovili, da organiza· 
cija Skupnih dejavnosti ni po· 
vsem v skladu z zakonom o 
zdruienem delu. Zato smo se 
lotili nove samoupravne orga· 
niziranosti Skupnih dejavnosd 
in organiziranja tak.Snih samo
upravnih organizacijskih oblik, 
ki bodo omogoCale vpliv delav
cev v celovitem procesu zdru· 
zenega dela. 

Skupne dejavnosti naj bi de· 
jansko postale servis zdruie· 
nih funkcij temel]nih organiza
cij, za katere opravljajo naloge 
v skladu s potrebami in zahte
.vami temeljnih organizacij. Na 
teh osnovah smo ocenili, da bi 
bilo potrebno oblikovati novo 
temeljno organizacijo iz neka
terih zdruienih dejavnosti, ki 
so bile organizacijsko oprede
ljene v Skupnih dejavnostih. 

Tako bi ustanovili novo temelj· 
no organizacijo, ki bi zdrufe· 
vala naloge z naslednjih podro
cij: 

- industrijske prodajalne, 

- centralno skladiSce goto-
vih izdelkov, 

- dislocirana skladisea go
tovih izdelkov, 

- transport in spedicija. 

Oblikovanje nove temeljne 
organizacije je v teku in so po
trebne se tehnicne resitve, da 
bi dejansko zaiivela. Tudi v 
planu za leto 1977 smo oprede
lili novo temeljno organizacijo 

IZ VSEBINE: 

kot samoupravno in organiza
cijsko obliko, ki bo omogocila 
vsebinsko uresnicevanje zdru
zenega dela. 

Nova temeljna organizacija 
bo imela sedez v Cerknici in bo 
organizirana po taksnih orga· 
nizacijskih oblikah, za katere 
bo mogoe pregled o uspesnosti 
gospodarjenja. v samem zaeet· 
ku bo nova temeljna organiza . 
cija imela okrog 100 zaposlenih 
delavcev in 84 milijonov dinar
jev celotnega dohodka. Prav 
tako so ustvarjeni tudi pogoji 
za njeno prihodnjo uspe5no 
rast v sestavi delovne organi· 
zacije Brest. B. ~ic 

KOMUNISTI BRESTA 0 PLANU IN KULTURI e RAZVOJ TA
PETNISTVA e SPREJET PLAN ZA 1977 e PARISKI SEJEM 
POHISTVA e KOOPERACIJA NA BRESTU IN DOHODKOVNI 
ODNOSI e POROCILA Z LETNIH KONFERENC SINDIKATA 
e OBLIKE IZOBRAZEV ANJA NA BRESTU e KAKO BO S STI
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Komunisti Bresta 
o planu in kulturi 

V zaeetku januarja je bila konferenca Brestovih clanov Zveze ko
munistov. Razpravljali smo o nalogah komunistov pri uresnicevanju 
planskih ciljev za Ieto 1977 ter o vprasanjib kulturnega Zivljenja v 
obcini Cerknica. V kratkem povzetku bom sku5al orisati naloge, ki 
smo si jib zastavili. 

· - Plan je izdelan v okvirib 
srednjerocnega programa razvo
ja Bresta, ki smo ga sprejeli lani. 
Planske zahteve pa so postavlje
ne tako, da bomo samo s pre
strukturiranjem proizvodnih pro
gramov ter s elm vecjim izkorl
seanjem proizvodnih kapacitet in 
stalno rastjo produktivnosti dela 
dosegli zastavljene cllje. 

tor sistem casovnih normativov. 
Iz TP Cerknica pa je bila izra· 
zena zelja, da bi dolocilo 0 naku· 
pu poeitniskega doma se naprej 
ostalo v planu, ceprav se zave
dajo, da je hila vecina Brestov
cev proti nakupu. S tern v vze
zi so nalogo obve5canja kolekti
vov na Brestu druZbeno politiene 
organizacije slabo opravile, zato 
je Ianska izredna priloznost pro-
padla. · 

Tudi o problemih kulture v ob
cini smo bill temeljito obvdce
ni. Da bi se kultumo Zivljenje 
poZivilo, smo po razpravi sprejeli 
naslednje naloge: 

- Kulturo moramo priblizati 
najsirsemu sloju obcanov. 

- Na Brestu moramo dobiti 
animatorja oziroma delavca, ki 
ima voljo in sposobnost voditi 
kultumo dejavnost. 

- Osnovne organizacije ZK naj 
opozorijo vse ostale druZbenopo
liticne organizacije, da v progra
me dela vkljuCijo na vidno me
sto tudi kulturno dejavnost. 

Na kratko sem skusal prene
sti bistvo triume razprave na pa
pir. Naj nas v letu 1977 vodi mi· 
sel, da letni plan ni plan pescice 
Ijudi, Jd so ga sestavljali, ampak 
plan vseh nas - Brestovcev. Za· 
vedati se moramo, da lahko rna· 
lenkostno odmikanje od zacrta· 
nih poti lahko bistveno poslabsa 
nas dnl~beni in socialni razvoj. 

A.Zrlmsek 

- Plan zajema vse aktivnosti 
Brestovih delavcev za razvoj zdnl· 
zen ega dela na vseh ravneh ( druZ· 
bene dejavnosti, krajevne skup
nosti). Nacrtuje tudi ustrezno sa
moupravno organizlranje nove te
meljne organizacije in organiza
cijske oblike, ki sporazumno na 
podlagi vzajemnosti zdruZuje svo
je interese v kolektiv Bresta. 

- Podrocje osebnlh dohodkov 
mora zaZiveti v smislu zakona o 
zdr11Zenem delu. Sedanje stanje 
pri delitvi osebnih dohodkov iz. 
raiia temjo po uravnilovki. 

Gozdarji na obisku 
To pa za na5o druZbo ni spre

jemljlvo, ker destimulira produk· 
tivnost dela in gospodarjenje. 
Sprejeli smo nalogo, da si v okvi
ru planskih nalog in nalog, ki jib 
zahteva zakon o zdr11Zenem delu, 
vse dr11Zbeno-politicne organiza· 
cije kar najbolj prizadevajo na 
tem podrocju. V vseh druibeno
politicnih organizacijah na Bre
stu moramo doseci enotnost pri 
vseh akcijah in nalogah, ki so 
skupnega pomena za Brest. Za· 
tem pa je potrebno sprejete skle· 
pe dosledno tudi uresnicevati. 

- Glavni krlterij prl delitvi 
osebnlh dohodkov mora biti, kaj 
kdo naredi in ne kaksne papirje 
ima. Taksno .nalogo nam nalaga 
tudi zakon o zdruZenem delu. 

Disciplinl in osebnemu odnosu 
do dela pa je potrebno posvetiti 
vso pozomost in prizadevanje. 
Na tem podroeju smo spustlli va
jeti iz rok in je zares nujno stva
ri p.remakniti naprej. 

- Ugotovili smo, da so po te
meljnlh organizacijah temeljito 
razpravljali o planu za leto 1977. 
Pripomb in predlogov je bilo ve
llko, toda ne takih, ld bi nepo
sredno vplivali na sprejem plana. 
Nekje se srecujejo s subjektivni
mi tezavami, ki bi lahko vpfivale 
na izpolnitev planskih zahtev. V 
TLI Stari trg imajo te:tave z za· 
dostno dobavo surovin v zim. 
skem casu, v TP Starl trg pa se
pa prodaja kuhinj. Vellko stro
skov in deJa pa imajo tudi z me
njavo programa. V TP Martinjak 
se problem asortimana kaze ze v 
zacetku leta, treba pa bo ustrez
no re5iti tudi neusklajene odno
se med temeljnimi organizacija
mi glede cen izdelkov iz koopera
cije. Te bi morale bitl ze v planu 
natancneje opredeljene. Teiave so 
tudi v tem, kako in kdaj se lotiti 
novega vrednotenja delovnih 
mest. Razmerja niso enotna in 
je treba to letos resiti. Ravno ta
ko je s prehodom na Work-Fak-

v zacetk.u decembra je obiska
la Brest skupina clanov Drustva 
inzenirjev in tehnikov Gozdnega 
gospodarstva Postojna. Gostje so 
si v spremstvu predstavnikov no
ve Tovarne ivemih plosc in To
varne pohistva Cerknica ogledali 
proizvodnjo obeh temeljnih or
ganizacij. Skupina gostov je ime
la pril.oinost videti tudi vecmo 
izdelkov iz Brestovega proizvod
nega programa, ki so razstavlje
ni v sa.J.onu. Na veCino so na
pravili izdelki zelo dober vtis. 

Nato so gostje v sejni sobi 
v sproscenem tin tovariskem raz
govoru zastavlja1i vpra5anja, ki 
so se nanasa:la predvsem na teh
nicno-tehnolosko in prodajno po
drocje nasega poslovanja. Vpra
sanja niso obSla tudi zaplete
nega spleta problemov s podroc
ja dohodkovnih odnosov. Gosti
telji, med katerimi je bil. tudi 
glavni direktor, smo si prizade
val:i posredovati gostom konkret
ne odgovore na zastavljena vpra
sanja lin predstaviti Brest v luci 
tezav, s katerimi se trenutno spo
prijema. 

Upam, da smo v tem uspeli 
in da so gostje, ceprav v krat
kem Ca.su, le uspeli dobiti vpo
gled v poslovanje obeh temelj
nih organizacij. Mislim, da je bi
lo srecanje se posebno zanimivo 
za nekatere od gostov, ki so 
imeli prilomost prvic videti so
dobno proizvodnjo pohistva in 
ivernih plosc. ceprav je obema 
podjetjema •skupno to, da oboji 
delamo z lesom, ostajajo vendar
le specificnosti v katerih smo 
si popolnoma razl.icni. Zato mi
slim, da tudi taksno spoznava
nje, .pa ceprav je slo tokrat za 
ljudi, ki delajo predvsem na teh
nicnih podrocjih, prispeva k 
medsebojnemu zbllizevanju in 
spoznavanju obeh podjetij. Ce je 
temu tako, potem so taksna sre
canja vsekakor koristna. 

Drugi del obiska je bil sredi 
januarja in sicer so si gozdarji 
- i.nZenirji in tehniki ogledali 
skupno nalozbo - mehanizirano 
skladisce MRLES ter proizvod
njo v Tovarni !lesnih izdelkov (po
sebej so se zanimali za novo za
galnico) in v Tovarni pohistva 
Stari trg. Tudi tokrat je bil po 
ogledu izcrpen in poglobljen raz
govor, v ·katerem je sodeloval 
tudi glavni direktor BREST A ing. 
Joze Strle. Vprasanja in prispev
ki v ra:z.pravi so bili dokaj razno
liki in so zadevali v bistvo go
spodarjenja v lesni industriji in 
v gozdarstvu, oblike in ucinke 
samoupravnega povezovanja in 
se marsikaj. 

Nedvomno so gozdarji na obi
sku lahko spoznali celovito po
dobo Bresta, njegove uspebe in 
tezave ter njegovo poslovanje so
ocili s svojim. In naj se enkrat 
poudarimo: taksno medsebojno 
spoznavanje bo nedvomno kori
stilo tudi tesnejsemu in bolj 
tvornemu sodelovanju med obe
ma delovnima ovganizacijama. 

D.Mazij 

DELEGACIJA IZ 
MAL TE PRI NAS 

Ddavna delegacija Malte, 
majhne drzavice v Sredozemlju, 
si je v programu prijateljskega 
obiska v Jugoslaviji pred dnevi 
ogledala tudi proizvodnjo v TP 
Cerknica in Salon pohistva. Go
stje so bili tprijetno preseneceni 
nad razseznostjo tovarne, njeno 
urejenost>jo, organizacijo proiz
vod.nje ter kvaliteto in estetskim 
videzom nasih izdelkov. 

Po ogledu so v razgovorih iz. 
razili zeljo po neposrednem go
spodarskem sodelovanju (doslej 
z njimi nismo imeli poslovnih 
st~kov). V ta namen bodo vzpo
stavljeni neposredni stiki, v kate
rib naj bi proucili mofnosti in 
oblike sodelovanja. 

Ciani dru5tva inienirjev in tehnlkov Gozdnega gospodarstva Postojna :-o se sez.nanili s poslopjem Bresta 
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Oddelek tapetniStva v Tovarni pohistva Martinjak 

Razvoj tapetniStva 
S srednjerocnim nacrtom raz

voja Bresta, ki smo ga na zborih 
delavcev sprejemali v zacetku 
lanskega leta, smo si med dru
gim zadali tudi nalogo, da homo 
proizvodnjo oblazinjenih izdelkov 
organizirali tako, da bo pokriva
la potrebe prodaje in da bo ta 
tovarna poslovala rentabilno. Za
radi nekaterih lokalistienih po
gledov na ta razvoj je potrebnih 
nekaj nadrobnejsih pojasnil. 

Prvotni nacrt je bil, da se tapet
nistvo sell v prostore stare to
varne ivernih plosc, kjer je sedaj 
ze proizvodnja poliuretanskih 
polizdelkov, ki jih ugrajujemo v 
tapetniske izdelke. Pri tern bi re
sevali tudi vprasanje razreza ipre
na, ki je v neprimernih prostorih 
na Rakeku. Ker pa se je medtem 
pojavila moinost za preureditev 
te tovarne v proizvodnjo ognje
varnih plosc za potrebe ladjedel
nistva, smo .zaceli nacrtovati ta
petnisko proizvodnjo na novi lo
kaciji v industrijski zoni v Pod.
skrajnitku. Zak.aj tam? Vzrokov 
je vee. Naj jih nastejemo: 

- zemljisce je last Bresta; 
- urejeni sta energetika in -ka-

nalizacija; 
- ob novi tovarni je skladisce 

gotovih izdelkov (vemo, da je 
prostornina teh izdelkov velika 
in mora imeti urejeno primerno 
skladisce); 

- lokacija ne bo povzrocala te
zav, ker je ze doloeena z indu
strijsko zono; 

- na enem mestu se zdn1Zijo 
razrez iprena, proizvodnja poliu
retana in proizvodnja finalnih iz. 
del<kov, s cimer odpade drag in 
nepotreben prevoz. 

Vse to je vplivalo, da smo se 
odlocili prav za to lokacijo. Glede 
na to, da bo v tej zoni zgrajena 
nova restavracija, bo reseno tudi 
vprasanje druzbene prehrane, pri
hod na delo in odhod z dela pa 
sta ze sedaj resena z avtobusni
mi <J;>revozi delavcev, ·ki so zapo
sleru v novi tovarni ivernih plosc. 

Mislim, da je le s tak.imi odlo
citvami mogoc skladen in smo
tern pribodnji razvoj Bresta. 

J. Mele 

Spre jet plan za 1977 
Javna razprava o planu za leta 

1977 je hila organizirana v vseb 
Brestovih temeljnih organizaci· 
jab, pa tudi v interesnih in kra
jevnih skupnostih. Plan za leto 
1977 opredeljuje poleg aktivnosti 
in svobodne menjave tudi naloge 
za dosledno uveljavljanje svobod· 
ne menjave. Tako so v planu de
lovne organizacije prikazane med 
drugim tudi naslednj~i aktivnosti: 
izgradnja sole in telovadnice v 
Cerknici, izgradnja kanalizacij v 
krajevnih skupnostih, ureditev 
elektricnega omrezja, obltkovanje 
potrosnisldh svetov, celodnevna 
sola in podobno. z drugimi bese
dami, plan za Ieto 1977 je pri
pravljen v skladu z dolocili za
kona o zdruienem delu in po na
celih socasnega in kontinuirane
ga plana. 

S planom za Ieto 1977 nismo 
postavlli le ste'1Jk, temvec smo 
tudi z vsebinske strani oprede
lili naloge in aktivnosti. Javna 
razprava je potrdila zastavljeno 
smer, uveljavljanje svobodne me
njave dela in dograjevanje do
hodkovne soodvisnosti v proiz· 
vodnem procesu povezanih part
nerjev. Veliko pozomosti je bilo 
v javni razpravi posvecene pogo
jem za doseganje dohodka in za 
prodajo izgotovljenih izdelkov. 
To nam pove, kako so besede, da 
delavca zanima Ie osebni doho· 
dek, cisti oportunizem. Prav ta
ko je bilo veliko pozomosti po
svecene investicijskim potrebam 
in zagotovitvi investicij po spre
jetem srednjerocnem programu 
razvoja. 

Plan za leto 1977 smo dejansko 
sprejeli kot sestevek nalog za 
doseganje skupno dogovorjenib 
ciljev. Predvideli smo, da je do
seganje plana v preteZni meri od· 
visno od dela vseh nas in nase 

prilagodljivosti trZnim zahtevam. 
V delo moramo vnesti vee oseb
ne, poslovne in samoupravne dis
cipline. Po sprejetju dogovorje
.nih ciljev mora vsakdo v skladu 
.o svojimi nalogami kar najbolj 
<.tspesno opravljati naloge, ce ho
cemo doseei te cilje. Tako basta 
novi prispevek k stabilnosti in 
rentabilnosti poslovanja nepo
sredno dejanje in akcija. To us
merjenost potrjuje tudi akcija za 
racionalno izkoriscanje slebeme 
ure v poslovnem procesu. Cas si· 
stemov, ki morajo biti kvalitetno 
pripravljeni, bo med letom evi· 
dentiran in nadome5cen v prosti 
soboti. 

Dogovorili smo se, da homo s 
stalnimi analizami o uresniceva· 
nju celovitega plana na zborih 
kolektivov (najmanj trimesecno) 

prlpravljali dopolnilne ukrepe in 
predloge ter sproti ugotavljali 
uspesnost na5e akcije. 

Prav tako je potrebno, da posa· 
mezne sluibe prlpravijo nadrob
ne nacrte nalog, ld bodo omogo
cale izpolnjevanje planskih ci· 
ljev. Plan je sprejet, vsebina na· 
sega dela pa mora biti bogata in 
vsestranska, Ce zelimo nacrtova
ne cilje uspemo doseci. 

· B.MJSic 
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Nove molnosti avtomatske obdelave podatkov 
Ce bi hotel oceniti delo nase 

sluzbe v preteklem letu, bi pro
bleme razvrstil v dve osnovni 
skupini: 

l. problemi v zvezi s sprotnim 
obdelovanjem :podatkov poslov
nih podroCij , ki so ze upeljani; 

2. problemi pri pripravljanju 
novih podroeij za obdelavo. 

Pri sprotnem obdelovanju po
datkov je osnovna tezava pre
majhna kapadteta racunalnika. 
Kljub temu, da je obdelava v 
trea izmenah, velikokrat ne us·pe
mo opraviti vseh tistih obdelav, 
ki jib dnevno nacrtujemo. Ker so 
se nasi strokovni kadri, ki dobi
vajo informacije navadili, da 
dobijo tabelo natancno na do
govorjen dan, vsaka zakasnitev 
iz AOP slabo vpliva na njihova 
delo in razpolozenje. 

Da bi resili vprasanje premajh
nih racunalniskih kapacitet, je v 
toku akcija za zamenjavo dose
danjega -racunalnrka z vecjim, 
ki bo omogocal hitrejso obdela
vo. Predlog za izbiro novega ra

. cunalnika je izdelan. 0 njem rna
raja odlociti se nasi samouprav
ni organi. Po dokoncni odlocitvi 
pa bo treba cakati se najmanj 
eno leta, ker je dobavni rok pre
,:ej dolg, pa tudi soglasja za uvoz 
facunalnika je izredno tezko do
biti. 

V pripravi je tudi analiza o po
trebnosti informacij, ki jib iz 
AOP dobivajo sluzbe in posamez
niki. Pricakujemo, da bo po tern, 
ko bo analiza koncana in se ne
katerih porocil ne bo vee izpiso
valo oziroma se bodo bolj tpo· 
redko, racunalnik nekoliko raz
bremenjen. 

Sedanji stroji so ze precej 
stari in oibremenjeni, zato so 
O'kvare vse bolj pogoste. Vsaka 
okvara pa pomeni zakasnitve v 
obdelavah. Da bi opravili vse ob
delave vsaj v tednu, ker jih dnev
no ne mor<!mo, moramo pogosto 
delati tudi na proste dneve in na 
drzavne praznike. 

V letu 1976 smo pripravljali za 
redno obdelavo poda1Jke o po· 
trosniskih kreditih, programe za 
optimalnejsi razrez ivemih plosc 
in zaceli s pripravami za obdela
vo podatkov o osebnih dohodkih. 
Pomanjkanje racunalniskih ka
pacitet se kaze tudi na tern pod
rocju. Vsak program je potrebno 
stestirati - preizkusiti na racu
nalniku, ker mora delovati brez
hibno, sicer bi bile v informaci
jah napa~ke. 

Programi za potrosniske ·kredi
te so izdelani. Sedaj podatke ze 

obdelujemo, primerjamo in uskla
jujemo. Racunamo, da bo obde
lava tega podrocja dokoncno na 
tekocem v prvih dveh mesecih 
prihodnjega leta. 

Optimalnejsi razrez ivernih 
plosc naj bi racunalnik racunal 
s pomocjo programov, ki so ze 
izdelani in stestirani. Takoj po 
novem letu se bo potrebno do
govoriti o pretoku dokumentaci
je in pogostosti obdelave. 

Koncept in dokumentacija za 
obracun osebnih dohodkov s po
mocjo racunalni-ka sta sprejeta. 
Izdelan je tudi grobi terminski 
nacrt zajemanja in zbiranja po
datkov in ostalih aktivnosti. Cc 
bodo zbrani vsi potrebni podatki 
(podatki o delavcih, odbitkih, do
datlkih itd.) racunamo, da bi s 
1. 3. 1977 zaceli z redno obdela
vo podatkov o osebnih dohodkih. 
Obracun se bo zacel z obdelavo 
izdelavnega listka delavca oziro
ma prisotnostne liste in bo upo
steval izpise ·kontrolnikov, izra
cunov vrednosti tooke, obracun 
bruto ali neto osebnih dohodkov, 
obracun prispev.kov, dodatkov in 
pribit<kov, placilne liste, obracun
skega Jista in se bo zakljuCil s 

statistikami o osebnih dohodkih. 
Redno obdelavo in pripravo no

vih podrocij pa nunjo spremlja 
sprotno delo pri sifriranju in ure
janju registrov (materialov, kup
cev, dobaviteljev, delodajalcev 
itd.). Ce osnovni podatki niso 
urejeni in a:lurni, tudi vse ostale 
dejavnosti ne morejo normalno 
potekati. 

Pri povezovanju ostalih sluzb 
z AOP ,Jahko ugotovim, da so na 
splosno urejeni. Zal ·pa posamez
niki, ki ne dostavljajo opravocas
no vhodne dokumentacije, ki de
lajo napake pri pisanju doku
mentacije in ne popravljajo red
no list napak, povzrocajo, da so 
izhodne ~nformacije napacne, ovi
rajo delo AOP, povzrocajo za
kasnitve in podobno. Naj na kon
cu ugotovim, da sta na vseh ti
stih podrocjih poslovanja, kjer 
podatke obdelujemo s pomocjo 
racunalni-ka, dosezena potreben 
red in potrebna poslovna disci
plina, da ·kljub stalnemu nara
scanju obsega poslovanja ni po
trebno zaposlovati novih delav
cev in da organi ze odlocajo na 
podlagi informacij . 

J . Otonicar 

l<ooperacija na Brestu 
in dohodkovni odnosi 

v zadnjem casu postaja pre
pletanje in dopolnjevanje proiz· 
vodnih programov in polizdelkov 
iz razlienih temeljnih organiza
cij stvarnost . .Ze s srednjeroenim 
planom smo naertovali, da bo v 
srednjeroenem obdobju Bresto
vega razvoja nastajala eedalje 
veeja soodvisnost proizvodnje 
posamezne temeljne organizacije 
z ostalimi. Pojavlja se eedalje 
veeja kooperacijska povezanost. 
S tern pa se pojavljata dve te
zavi, ki ju bo nujno potrebno si
stemsko resiti. 

Prvi problem je obvladovanje 
vseh teh odnosov prek nekega 
centra. Nikakor ni moe razume
ti, da :le kljub dveletnim razgo
vorom v okviru Bresta ni mogoce 
najti cloveka, ki bi te posle ob
vladoval. Sedaj je to prepusceno 
vsaki temeljni organizaciji pose
bej, ni usklajenega nacrtovanja 
proizvodnje polizdelkov, kar po
gosto povzroca hudo krl v te
meljni organizaciji, ki je odvis.na 
od kooperanta, pa tudi v prodaji, 
ki nima blaga. Mislim, da je tre-

ba to nujno resiti, saj tudi vred
nosti iz kooperacijskih odnosov 
niso majhne. 

Drugi problem, ki se pojavlja 
pri teh medsebojnih odnosih, pa 
je dohodkovna soodvisnost, ki se 
poraja iz pr!>izvodnje v dveh ali 
vee temeljnih organizacijah, kar 
daje koncni izdelek za potrosni
ka. 

Mislim, da je treba to vpra5a
nje sistemsko obdelati enotno 
za vso delovno organizacijo, kar 
bo odpravilo sedanje neureje.no 
»prerekanje<< o medsebojnih pro
dajnih cenah. 

Kaj jemati za osnovo oziroma 
kljue pri razdelitvi dohodka, ki 
se ustvarja na trgu, je stvar raz
misleka ali dogovora. Verjetno 
bo potrebno najprej izlociti di
rektne stroske, ki so v celoti mer
ljivi, razliko pa razdeliti ali po 
kljucu zivega (izdelavni osebni 
dohodki) dela ali pa pri tern upo
stevati tudi fiksne stroske. Skrat
ka, nastudirati je treba sistem, ki 
bo temeljne organizacije postavil 
v dohodkovna razmerja tako, da 
bodo prevzemale skupni rizik.o 
(v plus ali minus), ker bole tako 
dokoneno tudi v praksi uveljav
ljena neomejena solidarna odgo-
vor.nost. J. Mele 

OBMOCNA ZAVAROVALNA 
SKUPNOST 

Da bi proces zavarovanja pri
blizali delavcem in dosledno ures
nicili preobrazbo zavarovalstva 
na ·nasem podrocju, so delegati 
zdru:lenega dela in krajevnih 
skupnosti 28. decembra lani usta
novili temeljne rizicne skupnosti 
in obmocno skupnost za podroc
je cerkniSke, ilirskobistriSke in 
postojnske obcine. Po dogovorih 
in zeljah zavarovancev naj bi k 
tej skupnosti pristopili tudi zava
rovanci s sezanskega podrocja. 

Pri tern je zelo pomembna vse
bina dela, pri cemer se zavaro
valni -proces v celoti podreja in
teresom zdruzenega dela. Na zbo
ru zavarovancev smo se tudi do
govorili o obEkovanju temeljnih 
rizicnih skupnosti za vsa pod
rocja, kjer so za to dani pogoji 
v skladu s samoupravnim spora
zumom o konstituiranju zavaro
valne skupnosti Triglav. Zato pri
cakujemo, da se bodo d~legati s 
cerkniskega podrocja na ·podlagi 
razprav in analiz lotili oblikova
nja temeljnih rizicnih skupnosti 
in z vsebinskim delovanjem do
sledno uresnicili samoupravno 
vsebino zavarovalnega procesa. 
Poudariti pa je potrebno, da Sa
rno z organizacijskimi oblikami, 
brez vsebinske spremembe v de
lu in miselnosti, ni mogoce prica-

Iz sektorja za avtomatsko obdelavo podatkov kovati premikov. B. MiSi"c 

3 

S Parlskega sejma pohistva - kuhinja angleske proizvodnje. Tudi 
oni iscejo moderne oblike 

PariSki sejem pohiStva 
Letosnji, deveti mednarodni sejem pobistva v Parizu, ki je bil od 

13. do 17. januarja, je prinesel vee novosti na podroeju oblikovanja 
pohistva. 

Na sejmu so sodelovali skoraj 
vsi predstavniki znanih svetovnih 
proizvajalcev pohis.tva, ki so pri
kazali svoje nove dosezke. Raz
stavljeno pohistvo je bilo izredno 
raznoliko; od najbolj preproste 
oblike, ki zahteva za surovino 
slabso kvaliteto lesa pa vse do 
izredno zanimivih posegov, ki naj 
bi pomenili prihodnjo smer v 
razvoju pohistva. 

Prav gotovo so se skusali pro
izvajalci na sejmu vsaj delno pri
lagajati francoskemu trgu. To je 
pohiStvo stilne izvedbe iz razno
vrstnih ele_mentov, nalepkov, 
okroglin in podobnega. Zelo za
nimivo je, da pri kuhinjah in 
spalnicah uporabljajo kovino kot 
osnovni element. Pri pohiStvenih 
elementih pa je neverjetno veli
ko vgrajenih razlicnih aparatov, 
zlasti zvocnih - radioaparatov, 
zvocnikov, televizorjev ... 

Na sejmu je bilo opaziti siroko 
izbiro kuhinjskega pohiStva v raz
licnih kvalitetnih izvedbah; od 
preproste izvedbe pa vse do ku
hinje, pri kateri imajo pomozni 
aparati in kuhinjski stroji glav
no vlogo. 

Na podrocju tapetniStva je bi·lo 
opaziti izdelke predvsem v boga
ti zasnovi in opremljenosti sedez
nih garnitur. VeCina garnitur ima 

preurejeno lezisce, po cemer se 
razli'kujejo od izdelkov na prejs
njih podobnih razstavah. 

Ocenjujemo, da razs-tavljeno 
pohistvo ni povsem taksen vzo
rec pohistva, kakrsnega prodajajo 
na francoskem trgu. Francoski 
trg je dokaj specificen v svojem 
designu (Louis XIV, XV). Naj
bolj se je temu t11gu pribli:lala 
Belgija, ki je tudi najvecji izvoz
nik v Francijo. 

Jugoslovanski proizvajalci po
hiStva so razstavljali posredno 
- v okviru Jugodrva, Exportdr
va, Unilesa in Slovenijalesa. Brest 
je razstavil le sede:lno garniture 
Planica na razstavnem prostoru 
Exportdrva. 

Sejem v Parizu je zanirniv z vi
dika oblikovanja in ocenitve sme
ri v razvoju pohistva, uporabe no
vih materialov, snovi in pohistve
nega okovja. 

Nadrobnejsa analiza na podla
gi zbranega prospektnega gradi
va nam bo omogocila, da pripra
vimo ustrezno prodajno politiko 
pri osvajanju tr.ZiSc na podrocju 
izvoza. Istocasno pa lahko pri
merj amo nase dosezke z dosezki 
v svetu in snujemo politiko mar
ketinga, ki naj zagotavlja neneh
no prilagajanje teznjam v razvoju. 
pohiStva. A. Cencur 

lzobralevalni program sindikata 
Uresnicevanje sklepov konfe

rence Zveze sindikatov Slovenije 
s -podrocja druzbenopoliticnega 
usposabljanja S'indikalnih pover
jenikov in drugih clanov izvrsnih 
odborov osnovnih organizacij sin
dikata, delegatov osnovnih orga
nizacij sindikalnih konferenc in 
drugih delegatov sindikatov, za
vezuje obCinske svete Zveze sin
dikatov, da organizirajo temelj:i
to in neposredno usposabljanje 
sindikalnih delavcev za naloge, ki 
jdh morajo opraviti organizacije 
in njihovi organi pri uresniceva
nju zakona o zdruzenem delu in 
drugih sistemskih zakonov, dru:l
benih dogovorov in samouprav
nih sporazumov. 

Program za to mnozicno izo
brazevanje sindhl<:alnih aktivistov 
je pripravil republiski svet zve
ze sindikatov in tudi ze organi
ziral serninarje za predavatelje, 
na katerih so bili tudi predavate
lji iz nase obcine. 

Osnovne organizacije so do!Zne 
zagotoviti udele:lbo vseh poverje
nikov in clanov izvrsnih odbo
rov ter drugih delegatov osnov
nih organizacij sindikata. 

Namen te akcije je usposobiti 
sindika!l.ne delavce za pol~ticno 
akcijo v zvezi z uresnicevanjem 
zakona o zdruzenem delu. Od iz
razito politicne akcije v javni 
razpravi o osnutku zakona o 
zdruzenem delu prehajamo ·k po
globljeni, sistematicni, poljudni 

in razclenjeni razpravi ter k se
znanjanju vsega sindi-kalnega ak
tiva in prek njega tudi clanstva 
z nalogami in z nacini delovanja 
v srnislu zakona o zdruzenem 
delu. 

Vsebina us.posabljanja je zakon 
0 zdru:lenem delu, ki je razcle
njen v naslednje teme: 

1. Vloga ~n naloge sindikata v 
duhu zakona o zdruienem delu. 

2. Druzbena samozascita in 
ljudska obramba v vlogi in na
logah sindikata. 

3. Druzbeno-ekonomski odnosi 
in polozaj delavca v zdru:lenem 
delu ter samoupravno organizi
ranje zdruzenega dela in uresni
cevanje samoupravljanja. 

4. Usmerjeno izobrazevanje, iz
obrazevanje za delo in ob delu. 

5. Odgovornost za opravljanje 
samoupravnih in politicnih funk
cij ter delovna razmerja. 

6. Komuniciranje in obvesca 
nje delavcev v zdru:lenem delu. 

7. Aktualni mednarodni politic
ni odnosi ter vloga neuvrscene 
Jugoslavije. 

8. Samoupravna delavska kon
trola in podrocje delovnih raz
merij. 

Seminarji bodo v vecjih krajih 
obcine, na Rakeku, v Cerknici in 
v Laski dolini. Opravljeni pa bo
do do konca letosnjega aprila. 

A. Otonicar 



4 BRESTOV OBZORNIK 

Bolj ali manj uspeSne konference sindikata 
V preteklih dneh so bile po vseh Brestovih temeljnih organiza

cijah in v Skupnih dejavnostih konference oziroma Ietne sk:upscine 
sindikata, ld naj bi pomenile obracun dela v preteklem letu in de
lovni dogovor za Ietos, ko prav sindikalno organizacijo cakajo iz. 
redno zahtevne naloge v zvezi z uresnicevanjem dolocil zakona o 
zdru.Zenem delu. Obenem so razpravljali tudi o letnem planu. 

Kako so konference uspele, bolj ali manj kriticno oziroma sa
mokriticno porocajo nasi sodelavci. 

TOVARNA POHISTVA 
CERKNICA 

24. decembra lani so se zbrali 
clani sindi<kata nase temeljne or
ganizacije na letno ·skupsCino, da 
bi pregledali preteklo leto in na
pravili nacrt za naslednje leto. 
Zaradi dvoizrnenskega dela je bi
Ja skupscina v dopoldanskem in 
popoldanskem casu. Udelezba je 
bila dobra. 

V porocilu je bilo ugotovljeno, 
da j e bilo delo sindikata tezko, 
da pa je kljub temu dosegel za
dovoljive uspehe. Poleg stalnih 
nalog kot sta skrb za obolele cla
ne organizacije in obdaritev ze
na sta bila organizirana tudi dva 
izleta in piknika. 

To je seveda le del dejavnosti, 
saj je bila naloga sindikata se 
veliko vecja. Med vainejsimi so 
bile vpisovanje posojila za ceste, 
pomoc Posocju ter razlaga osnut
ka zakona o zdruzenem delu. 
Slednjemu je bilo 'POsveceno naj
vec casa in pozornosti, da bi bil 
vsak clan kolektiva cimbolj se
znanjen z dolznostmi in pravica
mi, ki jih nalaga zakon. 

Ugotovljeno je tudi bilo, da vse 
p remalo skrbimo za oddih oziro
ma Ietovanje delavcev. Vsa leta 
nazaj si je sindikat prizadeval, da 
bi se stanje na tern podrocju iz. 
boljsalo, toda doslej nismo nasli 
skupne resitve. Vse prernalo se 
zavedamo, kako sta delavcu po
trebna oddih in rekreacija, saj 
j e to eden od osnovnih pogojev 
za njegovo vecjo produktivnost 
in za zdravje. 

Poglavitni nalogi v let.u 1977 
bosta seveda prizadevanje za do
sledno uresnicevanje zakona o 
zdruienem delu in skrb za orga
nizirano letovanje delavcev. 

Ce hocemo, da bodo naloge, ki 
smo si jih zastavili, opravljene, je 
potrebno sodelovanje, saj smo 
vsi clani sindi'lcata; torej je to 
naloga nas vseh, ne pa sam o vod-
stva sindikata. V. Znidarsic 

hkrati tudi predsednik zbora de· 
lovnih ljudi. Ta je najprej pred
lagal enominutni molk v spomin 
na tovariSa Demala Bijedica. 

V nadaljevanju je predsednik 
izvrsnega odbora tovaris Hiti 
prebral letno porocilo o delu sin
dikata v preteklem letu in se naj
prej obregnil ob prvo leto poslo
vanja nove tovame. V letu 1976 
se je izvrsni odbor sestal sest
kra t, delo sindilkalnih skupin 
sploh ni zafivelo in v tern je tudi 
krivda za neuspesno delo sindi
kata. Opraviceval je pomanjklji
vosti in velikodusno obljubil, da 
bo letos vse bolje, predvsern naj 
b i bili v prihodnje bolj ustvar
jalni! Sledila je razprava. 

K.er le-ta ni hotela vzplarnteti, 
jo je delovni predsednik na vsc 
nacine vzpodbujal in ze kar sam 
dajal ideje. Za zacetek se je ogla
sil mozakar , ki ni imel kaj po
vedati, vendar je le dal nekaj 
poguma drugim, tako da se je 
nato razvnela sicer precej plehka 
in nejedrnata razprava, ki se je 
pletla okoli pomembnih in nepo
membnih s tvari, s katerirni je 
napolnjen nas vsakdanjik. 

Na sporedu so bili: delovna 
disciplina, ki da je na psu, izpol
njevanje nalog, osebna odgovor
nost, medsebojni odnosi (slabi), 
p rihod na delo in odhod, nova 
analiticna ocena, Work-Faktor, 
ciscenje tovarne, pospravljanje 
orodja, osebni dohodki, zastoj i in 
njih hitro resevanje, garancija, 
cene, ceniki, »skart« blago, delo 
in nedelo, lenoba in r eklamacije. 
Torej razprava zaradi razprave 
zato, ker pac mora biti (dnevni 
red), -izzveni bolj prazno in ne
kako odvec in je vprasljivo, koli
ko lahko bistveno pripornore k 
resevanju problernov. Saj prav 
vse pa menda le ne sodi na sin
dikat. 

S strani obcinskega sveta je bil 
prisoten tovarg Brane MiSic. Ta 
je uvodoma pohvalil porocilo iz
vdnega odbora in nakazal nekaj 

Z letne konference sindikata v Tovarni pohi.Stva Cerknica 

TOVARNA IVER:NIH 
PLOSC CERKNICA 

Ker nova tovarna nima pri
mernega vecjega prostora, je bila 
redna letna skupscina sindikata 
v delavski restavraciji Tovarne 
pohistva v Cerknici. Prisotnih je 
bilo zelo malo delavcev, nekako 
tretjina vseh zaposlenih . Z obi
cajno zamudo je ·predsednik iz. 
vrsnega odbora sindikata zacel 
zbor, pozdravil prisotne, pred.la
gal dnevni red in dal besedo de
lovnemu predsedn iku, ki je 

smeri, v katere naj se usrneri de
lo sindikata v prihodnjem ob
dobju. Prvenstveno naj bi bilo 
to vpeljava za.kona o zdruienem 
delu, ozivitev samoupravne dis
cipline. Poudaril je ·tudi, da so 
dobri rnedsebojni odnosi zelo po
memben dejavnik in pogoj za 
boljse delo. To je tudi lahko na
loga sindikata. 

Sledilo je porocilo blagajnika 
in nato se nadzornega odbora. 
Oba sta ugotovila in dokazala, da 
ni bilo nepravilnosti na njunem 
podrocju in da je bilo poslova
nje v vseh pogledih v r edu. 

Predsednik Hiti je prispeval se 
program dela v letu 1977, ki je 
precej obscien in sega na najraz
licnejsa podrocja dela in nasega 
bivanja. Pred koncem je bil kot 
zadnja t ocka dnevnega reda na 
vrsti sprejem plana za 1977. leto. 
ObrazloZil ga je tovaris Misic. 
Splosno mnenje je bilo, da je 
plan zelo napet in na vprasanje 
0 razmerju clovek-stroj, kateli 
izmed teh dveh pri .nas lahko od
locilneje vpliva na doseganje za
stavljenih ciljev, je padla odvis
nost na brezhibnost strojev. Ker 
je bilo premalo delavcev prisot· 
nih, se ni bilo od.locitve 0 spre
jetju plana. 

Na koncu se sistematizacija 
novega delovnega mesta. Zaradi 
nenehnih okvar dvigala se je po· 
kazala kot nujna potreba po na
bavi tovornjaka z nakladalcem, 
kar je vsekakor ekonomsko upra
viceno. Sprejeto. 

In prav na koncu, sicer izven 
dnevnega recta, pa vendar napi
sana na vabilih, kar pa tudi ni 
privleklo ljudi, je bila zakuska z 
jedaco in pijaco, v organizaciji 
sindikata. Taksn i smo pac. 

F. Mulec 

TOVARNA POHISTVA 
MARTINJAK 

Na letni konferenci osnovne or
ganizacije sindikata v nasi te
meljni organizaciji, ki je bila 8. 
januarja, smo pregledali delo 
sindikata v preteklem letu. Ugo
tovili smo, da je bilo zelo raz
gibano. 

Predsednik sindikata je v svo
jem izcvpnem porocilu poudaril 
pomen sindikata pri prihodnjem 
razvijanju delavskega samo
upravljanja in uveljavlj an j u za
kona o zdruZenern delu. V poro
cilu je nakazal pomanjkljivosti in 
napake nekaterih clanov sindika
ta, ki hocejo z izmikanjem zbo
rom -delavcev zmanjsati pornen in 
ovirati razvoj samoupravljanja. 
Porocilo je poudarilo tudi pove
zovanje s krajevno skupnostjo 
Grahovo in se tesnejse sodelova
nje s krajani prek druibeno
politicnih organizacij. 
S~upne akcije z mladino in sin

dikatom naj bodo v p rihodnje se 
tesneje povezane predvsem na 
podrocju izobrafevanja in orga-

nizacije proslav ter rekreacije za 
clane sindikata. 

V ra1lpr avi, ki je dopolnila po
rocilo predsednika in je zajela 
vprasanja z vseh pod.rocij delo
vanja sindikata, so bile nakaza
ne tudi naloge za prihodnje delo 
izvrsnernu odboru. Med drugimi 
so bile poudarjene zlasti nasled
nje: 

1. Krepitev delavskega samo
upravljanja in uveljavljanja za
kona o zdruienem delu . 

2. Utrjevanje in uveljavljanje 
samoupravnih sporazumov na os
novi predlogov sindikalnc liste. 

3. Tesno sodelovanje z organi 
upravljanja. 

4. Nuditi je treba vso podporo 
delavski kontroli za vecjo ucin
kovitost v vsakdanjem zivljenju. 

5. Organizirat i bo treba oddih 
in rekreacijo delavcev v sodelo
vanju s sindikalno konferenco 
Bresta ter poiskati najboljse rnoz
ne oblike. 

6. V1lpodbujati je treba nova
torstvo in inventivno dejavnost. 

7. Mladinski organizaciji bomo 
nudili moralno in gmotno po
moc. 

8. Nuditi bo potrebno strokov
no pornoc pri izobrazevanju Cia
nov delavs•kega samoupravljanja. 

9. Nudili bomo socialno pomoc 
ogrozenim clanom kolektiva in 
se naprej obiskovali nase clane, 
ce so dalj casa bolni. 

Zato kolektiv odlocno zavraca 
vse ocitke na racun slabih po
slovnih rezultatov temeljne or
ganizacide v p reteklem letu, za 
katere ne nosi nobene kr ivde. 
Nasprotno - kolektiv zahteva 
enako prizadevanje in trud vseh 
za prodajo odgovornih delavcev 
kot ju vlaga sam za dosego fizic
nega obsega proizvodnje in s tern 
izpolnitev planskih nalog. Kolek
tivu je vsekakor neprijetno pri
tiskati na solidarnostna sredstva, 
natancneje povedano, rniloscino 
- vsaj tak prizvok je obcutiti. 

Za zaklljucek: kolektiv bo svo
je obveznosti izpolnil - izpolniti 
pa jih morajo tudi drugi, od ka
terih so poslovni r ezultati temelj
ne organizacije soodvisni. 

F. Mlakar 

Konferenca sindikata Skupnih dejavnosti 

10. Sodelovali bomo pri organi
ziranju pr oslav za 8. marec, l. 
maj, Dan borca, Dan vstaje in 
Dan republike ter proslavo ded
ka Mraza. 

11. Tesno borno sodelovali z 
drugimi druibeno-politicnimi or
ganizacij ami. 

12. Se naprej se bomo povezo
vali in sodelovali s krajevnimi 
organizacijami na nasern pod
rocju. 

Sindikat se bo moral tudi v 
prihodnje zavzemati za rast stan
darda delavcev, izvrsni odbor sin
dikata pa bo moral pritegniti 
vse clane druibeno-politjcnih or
ganizacij in delavskega samo
upravljanja, da bodo izpolnjene 
zastavljene naloge. T. Lovko 

TOVARNA POHISTVA 
STARI TRG 

Redna letna konferenca osnov
ne organizacije sindikata je bila 
pozneje kot doloca rok. Vzrok 
za zakasnitev je bil sklep izvrs
nega odbora sindikata, naj bi ob 
tej priloznosti obravnavali in 
sprejeli tudi letni plan za leto 
1977. 

Prvi del konference je obsegal 
poroCilo predsednika izvrsneF:a 
odbora tovarisa Alojza Humarja 
o delu sindikalne organizacije v 
preteklem letu ter porocila osta
lih organov sindikalne organiza
cije. Razprava je bila dokaj pic· 
Ia in je zadevala le obrobne za
deve. 

Zelo razgibana pa je bila r az· 
prava o letnem planu temeljne 
organizacije, kar je bilo tudi p ri
cakovati, sad kolektiv vsestran
sko obcuti lanske goopodarske 
tezave. Predvsem gre za odsto
panje od plana (zavestno zmanj
sevanje proizvodnje) z vsemi po
sledicami. 

Zahteve in obveznosti, ki ,iih 
vsebuje predlog financnega pla
na so zelo visoke. Kljub temu jih 
je kolektiv pripravljen sprejeti, 
predvsem, kara weva fizicni ob
seg proizvodnje. Veliko bojazen 
in zaskrbljenost kolektiva po
vzroca p redvsem prodaja izdel
kov, na kar pa kolektiv prak
ticno nima nikakrsnega vpliva, 
ceprav - kot receno - nosi vse 
posledice, ki iz tega izhajajo . 

TOVARNA LESNIH 
IZDELKOV ST ARI TRG 

18. januarja ,ie bila ·konferencn 
sindikata v TLI Stari trg. Iz po
rocila izvrsnega odbora je bilo 
videti, da je sindikat dokaj dobra 
obravnaval vsa podrocja druzbe
no-politicne dejavnosti, ki zade
va to organizacijo. Vendar je bilo 
vse pr emalo cutiti delo sindikata 
v kolektivu. Sindikat je sicer de
loval, toda vee na podrocju oskr
be clanov z ozimnico, kurjavo, 
pri nudenju pomoci bolnim cia
nom in podobno. Velika premalo 
pa se je vkljuceval v druzbeno
politicno dejavnost. 

To omenjam posebej zato. ker 
so pred to organizacijo v prihod
njem obdobju velike naloge, zla· 
st i v zvezi z izvajanjem dolocil 
zakona o zdruzenem delu. Pred
lagali so, naj bi zamenjali pred
sednika, ko zaradi bolezni ni bil 
aktiven, v tern casu pa so sle 
mimo sindikata vafue naloge. 

Na zboru delavcev, ki je bil 25. 
januarja, pa delavci niso pristali 
na to, da bi predsednika razresili, 
temvec so predlagali, naj najprej 
sedejo skupaj clani osnovne or
ganizacije ZK. in izvrsnega odbo
ra sindikata in razcistijo vpra
sanja 0 pomanjkljivi aktivnosti 
sindikata, 

Delo na tern podrocju se ni 
koncano. Razprava o aktivnosti 
sindikata se bo se nadaljevala. 
Vendar ob tem ne morerno biti 
zadovoljni samo z zamenjavo 
predsednika. Najbri je delo sin
dikata dolznost vseh clanov v 
kolektivu. 

M. Sepec 

SKUPNE DEJAVNOSTI 
Ciani osnovne organizacije sin

dikata Skupnih dejavnosti smo 
imeli dne 18. januarja letno 
skupscino. Na dnevnem redu sta 
bila pregled dela v preteklem 
letu in nacrt letosnje dejavnosti 
za prihodnje leto. Po skupscini je 
bil se zbor delavcev, na katerem 
smo sprejeli plan delovne orga
nizacije za leto 1977 in dopolnili 
sistemizacijo delovnih mest. 

Po porocilu predsednika o delu 
izvrsnega odbora v preteklem 
letu je predsedujoci odprl raz. 
(Nadaljevanje na 5. strani) 
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BRESTOV OBZORNIK 

""' NASI LJUDJE 
Franc PIRNAT jc delavec na 

zagi Tovarne lesnih izdelkov Sta
ri trg in je kot dolgoletni Bresto
vec za Brestov obzornik povedal: 

bNa Marofu sern zaposlen dva
indvajset let. V zacetku sem ne
kaJ casa delal na skladiscu za
ganega lesa, sedaj pa sern ze 
dvanajst let polnojarmenicar. 
Tezko bi se sedaj odloCil za kaj 
drugega, ker sem tega dela ze ta-

ko navajen, da mi tudi najbolj 
ustreza. 

Prej, ko sem bil mlajsi, sem 
to delo laze opravljal, sedaj imam 
pa ze triinpetdeset let. Moram pa 

(Nadaljevanjc s 4. strani) 

pravo, ki pa ni bila najbolj p lod
na. 

Osrednja tema v razpravi o 
delovnem nacrtu je bila delitev 
sredstev in sicer predvsem finan
ciranje kulturne dejavnosti. 
Ugotovljeno je bilo namrec, da 
Ia dejavnost v Cerknici in seveda 
tudi na Brestu nikakor ne more 
zaziveti. Verjetno vlagamo na to 
podrocje premalo sredstev, zato 
je bil sprejet predlog, naj bi 
osnovne organizacije sindikata v 
svojih financnih nacrtih namenile 
kulturi vee sredstev. 

Bilo je tudi nekaj kritike na 
racun sestave in razclenitve de
lovnega nacrta izvrsnega odbora 
za leto 1977. Pripombe so letele 
predvsem na to, da je nacrt izde
lan prevec splosno, da posamez
ne naloge niso dovolj opredelje
ne, da v nacrtu niso zajete vse 
naloge in da so roki za reseva
nje posameznih nalog predolgi. V 

• nadaljevanju razprave je bilo 
ugotovljeno, da to ne drzi po· 
vsem, ker je za resevanje neka
terih nalog, posebno se s pod· 
rocJa sprejemanja samoupravnih 
aktov in druzbenih dogovorov 
potrebno vehko casa. Po eni stra· 
ni je tudi prav, da se posamezne 
naloge razclenijo, vendar pa je 
to zaradi znacilnosti posamezmh 
nalog vcasih nepotrebno. Naloge, 

' ·ki v nacrtu niso omenjene pose· 

priznati, da so na novi zagi ve
liko boljsi delovni pogoji. Delo 
ic bolj mehanizirano in l3Zje. 
Vse ·bi bilo v redu, sarno da bi 
irneli dovolj hlodovine, da bi 
lahko delali. Kapacitete v novi 
zagalnici so vecje, hlodovine pa 
bo, kot kaze, primanj·kovalo.<< 

Skrb nasega sodelavca je prav 
gotovo upravicena, saj sta res
nest in marljivos t njegovi 'PO
sebni odliki ne samo na de lov
nem mestu, ampak je tudi doma 
dober gospodar in ugleden med 
vascani. Zatem je se povedal: 

»Doma imam zeno in hcerko. 
Hcerka je ze za:poslena na BRE
STU. Poscbnega konjicka nimam , 
razen ce napiSes, da zelo rad gle
dam televizijo in se tako sezna
njarn s svetovnirn dogajanjem. 
Sicer pa po urah se po rnalem 
.unetujem, ker me delo na polju 
tudi veseli. Bil sern pac na kme
.ih vzgojen in kar je oloveku s:ko
raj prirojeno, temu se ne more 
,;opolnoma odreci. 

Vsa ta leta, kar sem na Maro
fu, sem deloval tudi v organih 
..1pravljanja in v sindika.tu. Tudi 
sedaj se sodelujem, zlasti pri ci
vilni zasciti in pa pri gasilcih.« 

Tovaris PIRNAT je tudi clan 
2:druienja Zveze borcev NOV in 
tudi sedaj napredno gleda na sa
noupravno delovanje ter sodelu-

;e po svojih sposobnostih povsod, 
kjer lahko. S ·svojim vzgledom pa 
Je tudi med delavci priljubljen 
:n dober tovaris. M. Sepec 

bej, ker jih ni mogoce predvideti, 
so zajete v posebni tocki. To so 
predvsem tiste naloge, ki izvirajo 
iz zivljenjskih potreb clanstva in 
se pojavljajo med letom. 

Predsedujoci je skusal sproZiti 
tudi razpravo 0 sportu in rekre
aciji, vcndar mu je to le delno 
uspelo. V razprav1 o tern vpra
sanju je bilo ugotovljeno, da 
sportno-rekreativna dejavnost se 
kar uspeva, vendar pa je na tern 
podrocju mocno cutiti pomanj
kanja ustreznih objektov ter lpro
storov za vadbo. 

Na vprasanje, zakaj ni uspela 
akcija za nakup pocitniskega do
rna, smo v razpravi prisli do za
kljucka, da je na Skupnih dejav
nostih ta a!kcija sicer uspela, 
medtem ko v vecini temeljnih or
ganizacij ni. Zato je nesmiselno 
za neuspeh kriviti izvrsni odbor. 
Akcijo je b ilo potrebno izpeljati 
v najkrajsem casu. Tako so bili 
verjetno clani osnovnih organiza
cij po temeljnih organizacijah 
slabo obvesceni o smiselnosti na
kupa doma in zato niso bili pri
pravljeni odreci se polovici letos
njega regresa. Momo pa je, da 
akcija ni uspela tudi zaradi ne
zainteresiranosti clanstva za na
kup. To lpravim predvsem zato, 
ker je med nasimi delavci se 
vedno zelo veli'ko tistih, ·ki na od
dih ne hodijo, temvec svoj dopust 
izkoristijo doma. 

F. Mele 

Uspela akcija sindikata: oskrba z ozimnico. Premalo pa je bilo po
liticnega dela 

s 

Izsla je nova stevllka nasega glasila. Kaj je v njem (ne)zanimivega? 

Dblike izobrazevanja na Brestu 
IZOBRAZEVA'NJE IN URESNICEVANJE DRUZ
BENEGA DOGOVORA 0 KADROVSKI POLITIKI 

Pomanjkljivo pa je bilo stro
kovno izobr3Zevanje za delavce v 
neposredni proizvodnji. Taksne
ga izobr3Zevanja ne organizirajo 
niti delavske univerze niti sole, 
pac pa bi jih morali organizirati 
sami z Iastnim kadrom. Za zace
tek bi bile zelo dobrodosle de
monstracije ob ·nabavi novih stro
jev, strokovni obiski v druge de-
1ovne organizacije, predavanja in 
demonstracije z novimi materia
li in podobno. 

Skladno s sprejetim samo
upravnim sporazumom 0 stipen
diranju ucencev in studentov v 
dolocenem roku razpisujemo ka
drovs-ke stipendije za redno so
lanje. S.tipendijski razpisi teme
ljijo na dolgorocnih .kadrovskili 
potrebah. Letno razpisujemo od 
30 do 40 stipendij, prav toliko pa 
jih tudi podelimo. 

Z dolocili ciru2lbenega dogovo· 
ra o kadrovski politiki do 1980. 
leta so bili seznanjeni vsi delav
ci, ki zasedajo taksna delovna 
mesta, za katera nimajo ustrezne 
solske izobrazbe po Slprejeti si
stemizaciji delovnih mest. V ta 
namen interno razpisujemo sti
pendije za studij ob delu. v letu 
1975 smo na primer razpisali ne
omejeno stevilo stipendij , v letu 
1976 pa 20. Na letosnji razpis se 
j e prijavilo v zakonitem roku le 
pet delavcev. Z vzpodbujanjem 
so se prijavili se stirje delavci. 

Zavedati se moramo, da ino
rajo po druzbenem dogovoru o 
kadrovski politiki v obcini do 
leta 1980 imeti vsi vodilni delavci 
taksno izobrazbo, ki jo zahteva 
delovno mesto. 

Za vsa vodilna delovna mesta, 
za katera predvidevamo, da jih 
bo potrebno zasesti v blifnji pri
hodnosti, pripravljamo mlade 
strokovnjake. Ti ze sedaj oprav
ljajo pomembna dela v proizvod
nji in se ta!ko pripravljajo za 
prevzem najodgovornejsih funk
cij v delovni organizaciji. 

Predlagamo, da delavcem, ki so 
v vecletnem delu na odgovornih 
delovnih mestih v podjetju na
brali zelo bogate izkusnje, nima
jo pa zahtevane teoreticne izo
brazbe, paso jo sposobni in pri
pravljeni doseci, to omogocimo, 
in sicer na priznanih jzobrazeval
nih ustanovah, ce je le mogoce, 
s cim bolj rednim solanjem. Iz
govor, da so delavci na taksnih 
delovnih mestih nepogresljivi, ne 
sme biti vzrok, da jim ne dopu
stimo studijskih dopustov. s tern 
ne mislimo znizevati kriterija za 
odobravanje studija nasim delav
cem, ampak doseCi to, da bodo 
studirali le tisti in tisto smer, za 
katero je zainteresirana delovna 
organizacija. Ne smemo namrec 
dovoliti, da nasi najsposobnejsi 
kadri zaradi pomanJkljive teore
ticne izobrazbe postajajo stro
kovno cedalje bolj osiromaseni. 
Dovoliti tudi ne -smemo, da manj 
sposobni kadri pridobivajo teo
reticno izobrazbo na racun pod
ietja, v praksi pa te izobrazbe ne 
bodo nikoli opravicili, stalno pa 
postavljali pred kolektiv zahtevo, 
da se pri razporejanju na delov
na mesta in posebno pri osebnem 
dohod.ku uposteva njihovo stop
njo izobrazbe. Dodatno naj se iz
obrafujejo samo tisti, ik:i so v 
praksi ze dokazali, da so sposob
ni per.spektivno obdrzati delovno 
mesto, ki ga ze zasedajo ali za-

sesti odgovorne}sa delovna me
sta. 

Nereseno pa ostaja vprasanje 
izobrazevanja delavcev v nepo
sredni proizvodnji, kar smo do
slej resevali z internim izobr3Ze
vanjem ali pa sploh nismo rese
vali. Pomanjkanje znanja v teb 
okoljih je najbolj cutiti pri raz
licnih oblikah samoupravnega de
lovanja. Zavedamo se, da je sa
moupravljanje celovito in zahte
va strokovna, ekonomska, dru:Z
beno·politicna, kulturna in druga 
znanja. To izobr3Zevanje je po
trebno oblikovati v sedanjem, 
uresniciti pa v naslednjem plan
skem obdobju. 

Tecaji za pridobitev dolocene 
delovne sposobnosti so teeaji za 
kurjace in strojnike parnih kot
lov in parnih tlll'bin, tecaji za 
upravljalce »S« naprave, tecaji 
iz varstva pri delu, jezikovni te
caji in tecaji za zunanje-trgovin
Sko registracijo. V te tecaje smo 
posiljali delavce opo potrebah in 
so v glavnem zadovoljene. 

Na seminarje, ki jih prirejajo 
strokovne ustanove in so name
njene izpopolnjevanju znanja ter 
posredovanja novosti v -strokah, 
posiljamo delavce po dogovoru s 
sluzbami. V letu 1974 je 57 de
lavcev obiskovalo taksne semi
narje, v 197S.letu 33 delavcev, v 
letu 1976 pa 219 delavcev. Na tern 
podrocju smo v zaostajanju in 
moramo v naslednjem obdobju 
prograrnirati vse aktivnosti. 

Ceprav ·imamo v samoupravnih 
splosnih aktih vzpodbudno zapi
sano o dQ'Polnilnem osnovnosol
skem izobrazevanju, ki ga mora 
doseci vsak delavec, je to vpra
sanje ostalo neresevano. V zad
njem casu je to akcijo prevzela 
mladinska organizacija v Loski 
dolini. Akcijo naj bi podprle os
novne organizac1je sindikata in 
druge subjektivne sile. Predlaga
mo, da bi osnovno izobr3Zevanje 
odrashh resevali tudi v drugih 
krajih v obCini. 

Zt: druib~no-p.o~iticn<z izob-:3Ze
vanJe s mo 1meli ze vee semmar
jev. Opa.Zamo slabo udelezbo 
predvsem delavcev iz nekaterih 
delovnih enot. Menimo, da bi mo
ralo biti druzbeno-politicno izo
br3Zevanje zdlllZeno s strokov· 
nim, druzbeno-ekonomskim in 
kulturnim izobraievanjem. Pripo
rocila za tri izobr3Zevalne dni v 
letu za clane, ki so bili izvoljeni 
v samoupravne organe oziroma 
delegacije, nismo mogli v celoti 
uresniCiti. Cutimo tudi pomanj
kanje primernih izvajalcev za 
taksno izobrazevanje. Delavci so 
na enem izmed seminarjev izra
zili tudi zeljo, naj bi organizirali 
seminarje s prakticno in struk
turno vsebino. 

Za vse oblike izobr3Zevanja na
menjamo vsa:ko leto 2 odstotka 
sredstev od bruto osebnih dohod
kov. Pri tern pa ugotavljamo, da 
vsako leto znatno presegamo ta 
sredstva. V letu 1976 smo plan 
sredstev za izobra.Zevanje dosegli 
ze konec septembra. 

F.Zigmund 

LEP UCNI USPEH NA SREDNJI TEHNISKI SOLI 
ZA LESARSTVO 

Pred dnevi je bila na Brestu polletna redovalna konferenca. Poleg 
uciteljev, lci poucujejo v obeh oddelkili in predsednikov r azrednih 
skupnosti, je bila na konferenci tudi ravnateljica tehniske sole to
variSica Peterceva. 

Konferenca ni imela veliko dela, saj je ugotovila, da je uspeh v 
za!kljucnem letniku stoodstoten, v tretjem pa 75 odstotkov. Cetrti 
Ietnik je ta:ko najboljsi razred na vsej tehniski soli, vkljucno z novo
meski!lli dislociranimi oddel).d. Kar tretjin~ ucencev je ocenjena pri 
vedenJU z oceno vzorno. Pn tern uspehu Je potrebno povedati, da 
ne gre za popuseanje v ocenjevanju znanja in vedenja, ampak je to 
posledica dela, ucenja in urejenih medsebojnih odnosov. 

Tudi tretji letnik je soliden. Od petih negativno ocenjenih ucencev 
SC?. stirje s po eno in ena ucenka s tremi negativnimi ocenami. Sled
UJI bo razredna skupnost pri teh predmetih nudila pomoc pri ucenju. 

F. Tursic 
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Kako bo s Stipendijami? 
20. januarja je zasedala komisija podpisnic samoupravnega spora· 

zuma o ~tipendiranju. Na seji so hili poleg delegatov podpisnic pri
sotni tudi predstavnild SZDL, skup~cine obcine Cerknica, sindikata 
in Notranjskega ~tudentskega kluba. Razpravljall so o ~tipendiranju 
v obcini, predvsem z vidika sklepov 6. seje skupne komisije podpis
nic samouprav.nega sporazuma o ~tipendiranju ucencev in ~tudentov 
na ravni republike, o zagotavljanju sredstev za sprotno izplacevanje 
s tipendij ter sklepali o ~tipendijah za sedanje ~olsko Ieto. 

Skupna komisija podpisnic sa
moupravnega sporazuma o .Sti· 
pendiranju je na seji 25. novem
bra !ani med drugim razpravlja· 
Ia tudi o financnem stanju ter 
ugotovila, da razpoloZljiva sred
stva komaj zadostujejo za po· 
kritje dveh tretjin ~tipendij , ki se 
jil1 -izplacuje iz zdruzenih sred
stev. Eden izmed vzrokov za taks
no stanje je nezainteresiranost 
gospodarstva za podeljevanje ka· 
drovskih stipendij, pa tudi dej
stvo, da se studentje in ucenci ne
radi odlocajo za kadrovske sti
pendije in so zato m nogi razpisi 
ostali brez odziva. Da bi vzpodbu
dila kadrovski interes in ornogo
cila prihodnje izplacevanje sti
pendij, je komi.sija sprejela na
sledn je ukrepe: 

- sprejela je Iisto neprednost
nih smeri ~tudija, med katerimi 
je 44 poklicev; 

- dvojni cenzus, ki zna~a 2000 
din dohodka na druiinskega cla
na za prednostne in 1000 din do
hodka na druiinskega clana za 
neprednostne poklice; 

- stirinajstkratni faktor za 
ugotavljanje dohodka iz kmetij
ske dejavnosti; 

- ukinitev stipendij dijakom 
srednjih sol, ki imajo le zadosten 
ucni uspeh. 

Komisija je potrdila nastete 
sklepe. V razpravi j e bilo ugo
tovljeno, da so ti ukrepi v tej 
situaciji nujni, da pa bo potreb-

NOVI ALARMNI ZNAKI 

no med letom spremeniti samo
upravni sporazum glede liste ne
prednostnih srneri studija, pred
V·sem glede na specificnost po
treb po posameznih kadrjh v ob
cini ter s tern v zvezi ornogoCiti 
zdruzenemu delu, da odloca rudi 
0 tern, katere poklice bo stipen
diralo iz zdrufenih sredstev. 

v solskem letu 1976177 je bilo v 
obcini vlozenih 587 zahtevkov za 
stipendije, za kar bi ;potrebovali 
okrog 480.000 din . Ob uposteva
nju sklepov 6. seje skupne ·komi
sije podpisnic samoupravnega 
sporazuma pa 157 studentov in 
ucencev izgubi pravico do stipen
diranja oziroma potrebujemo za 
izplacilo ostalih 430 s tipendij me· 
secno okrog 280.000 din. Za po
kritje teh stipendij zberemo v 
obcini le 110.000 do 120.000 din 
rnesecno, razliko pa bi m orali 
pokriti s solidamostnimi sred
stvi. Ta pa zelo neredno dote
kajo, zato stipendije prihajajo 
z zamudo. Sarno za izplaCilo sti
pendij' ·ki v preteklem letu se 
niso bile nakazane, potrebujemo 
865.000 din. Za najetje kredita za 
pokritje teh stipendij ni pogo· 
jev, sa j ni nosilca. Tezave pa bi 
se pojavile tudi pri vracilu kre
dita. Poiskati po potrebno druge 
resitve, predvsern v okviru siste· 
rna solidarnosti. 

Koncno je komisija sprejela 
sklep, da se ta!koj pricne s skle
panjem pogodb s stipendisti, ·ki 

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo je s pravilnikom o sluibi 
opazovanja, javljanja, obvellcanja in alarmiranja dolocil nove in 
za celotno ozemlje SFRJ veljavne alarmne znake za NEV ARNOST 
ZRACNEGA NAPADA, JEDRSKO-BIOLOsKE ali KEMICNE NEVAR· 
NOSTI, POZARNE NEVARNOSTI, NEVARNOSTI OD NARAVNIH 
NEZGOD IN DRUGIH HUDIH NESREC ter znake za PRENEHANJE 
VSEH NEVARNOSTI. 

V skladu s tern bodo alarmni znaki posredovani s sirenami, z ob
vestili prek radiodifuznih in razglasnih postaj, z zvocnild, z drugimi 
ustreznimi akusticnimi in elektronskimi sredstvi, in sicer v nasled
njih primerih: 

1. Ob neposredni nevarnosti zracnega napada - zavijajoci zvok 
siren s trajanjem 60 sekund. 

2. Ob neposredni nevarnosti uporabe jedrskih, bioloskih ali kemic· 
nih sredstev - zavijajoc zvok siren s presled.ki v skupnem trajanju 
90 sekund - (trije zavijajoci zvoki po 20 sekund in dva p resledka 
med posameznimi zvoki po 15 sekund). 

3. Ob pozarni nevarnosti enakomerni zvoki s presledki v skupnem 
trajanju 90 sekund (trije zvoki po 20 sekund in dva presledka med 
posameznimi zvoki po 15 sekund). 

4. Ob nevaruostl naravnih nezgod in drugih hudih nesrec - kom
binacija dveh enakomernih in enega zavijajocega zvoka v skupnem 
trajanju 60 sekund (enakomerni-zavijajoci-enakomerni zvok, od ka
terih vsak posamezni zvok traja 20 sekund). 

5. Za prenehanje nevarnosti - enakomerni zvok v trajanju 60 
sekund. 

6. Za preizku~anje siren, ki se opravlja vsako soboto ob 12.00 uri, 
velja znak, ki je enak znaku o prenehanju nevarnosti, torej eno· 
minutni enalwmerni zvocni znak. 

Eno izmed zapletenih prometnih vozll§c v Cerlmici 

izpolnjujejo zahtevane pogoje. 
Komi:sija je opozorila tudi na 
posarnezne primere, ki so po no
V·ih kriterijih izgubiJ.i pravico do 
stipendije, bi pa izguba le-te ogro
zila njihov prihodnji studij. 0 teh 
stipendijah naj bi po vnaprejs
nji razpravi v ·krajevni skupnosti 
odlocal izvrsni odbor kornisije 
podpisnic samoupravnega spor a
zuma 0 s tipendiranju. 

Danes srno od skupnust i za za
poslovanje dobili obvestilo, da so 
sredstva za izplacilo stipendij za
gotovljena za pokritje obveznosti 
iz leta 1976 ter da bodo stipen
dije nakazane takoj po podpisu 
pogodb s stipendisti. 

L. Razdrih 
Gradnja pri osnovni ~oli v Cerknici se je pricela. Tezave so menda 
s financami, 0 cemer homo se porocali 

Ukrepi za veCjo varnost prometa 
V eni izmed prej~njih stevilk smo pisali o nevamostih, ki prezijo 

v cestnem prometu zlasti v jesenskem in zimskem casu. Tokrat 
bi spregovoril o ukrepih in prlzadevanjih, da bi bilo nesrec in ne
v~ecnosti Cim manj. 

Poleg nevarnosti, ki jo povzro
ca p ijan udelezenec v prometu, 
ni odvec upostevati tudi dokaj 
visok.ih kazni, ki jih je dolocil 
zakonodajalec za krsitelje pred
pisov o .prometni varnosti. Za ti
stega, ki v cestnem prometu vozi 
vozilo pod ucinkom ad.kohola (po
klicni vozniki popolna treznost, 
ostali nad 0,5 %o), je predpisana 
denarna kazen od 200 do 1000 din 
ali zapor do dveh mesecev in 
varstveni ukrep odvzema vozni
s.kega dovoljenja za cas od treh 
mesecev do enega leta, ki je 
obvezen. 

Poglejmo, kaksna je bila pro
metna (ne)vamost v letu 1976 v 
primerjavi z letorn 1975 za ob
mocje obcine Cerknica: 

Ukrepi Postaje rnilice Cerknica: 

pi (tudi vzgajni!) niso dosegli 
svojega namena. Mil.icniki pa si 
tudi zelimo, da b i bilo takih 
ukrepov cirn manj. OCitno ne bo
do potrebni, ko bomo lahko za
pisal~, da je promet na nasih 
cestah popolnoma varen. Ne
dvomno je tudi, da k temu lahko 
veliko prispevate tudi vi, bralci 
Obzornika, zlasti ce se baste ob
nasali tudi v prometu druibeno 
samozasCitno in s polno rnero 
varnostne kul ture. 

In samo se obvestilo oziroma 
opozorilo lastnikom traktorjev in 
motokultivatorjev. Ze od spornla
di je potrebno in momo traktor
je in njihove p ri.kolice evidenti
rati in registrirati. Casa je bilo 
torej dovolj p a tudi drugih moz-

1975 1976 

stevilo vseh prometnih nesrec 146 168 
206 
85 
51 
96 

prijavljenih sodniku za prekrske 298 
obravnavanih nesrec p ri sodniku za prekrske in 83 
pri javnern tozilstvu 47 
prijavljenih voznikov, 'ki so vozili pod vplivom alkohola 106 
smrrno ponesrecenih 5 
hudo telesno poskodovanih in 20 
lazje telesno poskodovanih 30 

Mnenja • 

3 
18 
44 

1n 

nosti (tehnicni pregledi) in bodo 
zaradi tega vsi tisti, ki tega se 
niso storHi ali tega ne bodo sto· 
rili, odgovarjali za prekrske. 

Tudi voznik motokultivatorja 
in kolesa z motorjem mora imeti 
potrdilo znanju predpisov. Dobi 
ga lahko, kdor je opravil preiz
kus znanja iz ·predpisov varnostJ. 
cestnega prometa in j e star :pet
najst let, za vofnjo motokultlVa
torjev oziroma 14 let za voznjo 
kolesa z motorjem. 

V novern zakonu o varnosti 
cestnega prometa, ki velja od 
19. 11. 1975, je tudi doloceno, da 
otroci izpod sedern let ne smejo 
vozit i kolesa samostojno brez 
spremstva starsev. Otroci od 
sedrnega do stirinaj stega leta sta
rosti pa le, ce so ·v solah ah 
drugih vzgojnoizobrazevalni or
ganizaciji opravili izpit oziroma 
se usposobili za samostojno voi.
njo kolesa na cesti. 

L. Spitalar 

kritika 
Iz teh skromnih podatkov je 

videti, da je bil lani prornet na 
nasih cestah le nekoliko bolj va
ren kot leto dni prej. Iskreno si 
zelimo, da bi bilo tako tudi v 
prihodnje. To pa j e mogoee le 
ob doslednej sem upostevanju 
prometnih predpisov in vozniske 
etike, vecj,i str.pnosti in sarno
disciplini na cesti. 

WORK·FAKTOR V TP MARTI.NJAK 

Tudi represivni. ukrepi pristoj
nih organov imajo namen prispe
vati k vecji varnosti na nasih 
cestah. Delavci milice so in tudi 
bodo te ukrepe uporabljali vedno 
in povsod tam, kjer je prisotna 
ogrozenost in kjer vsi drugi ukre-

0 tern, kaj je Work-Faktor, za
kaj ga uvajamo v delovnih proce
sih, zakaj je med najboljsimi si
stemi za rnerjenje deJa, koliko 
stane uvajalni cas vkljucno s pla
cilorn patenta; o vsem tern smo 
ze veliko slisali. To je morda 
vzrok, da teh vpra~anj delavci ni
so postavljali na sindikalni kon
ferenci, ki je bila 8. januarja. Lju· 
di bolj zanirna sedanje delo pri 
uvajanju Work-Faktorja. Kaj ni 
dovolj trinajst mesecev dela, pri
porninjajo, da bi se pojavil vsaj 
»zelen« sad na nekern delovnem 
mestu ? Delavci torej sprasujejo 
in zah tevajo odgovor. 

Z odgovorom, da je to naj-bolj
si sistem od vseh, kar j ih pozna
roo, niso bili zadovoljni. Njih za
nima, zakaj pri uvajanju tega si
stema tako »skdplje«? Sindikal
na konferenca je sklenila, naj de
lavska kontrola analizirala uvaja
nje Work-Faktorja, in sicer sta
n je, kakdno je sedaj, do kod smo 
prisli in kaksna j e pril1odnost te
ga sistema. 

Samoupravna delavska kontro
la se je sestala 11. januaria ter 
ugotovila naslednje: Work-Faktor 
je sistem, ki za razliko od drugih 
sisternov upo~teva vse dejavnike, 
prisotne pri posamezni fazi dela. 
To je sistem, s 'Pomocjo katerega 
ugotovimo najboljso varianto pri 
opravljanju kakrsnegakoli dela. 
Skratka, to je sistem, za katerega 
se moramo odlociti, ce smo za 
napredek, za pocen:itev svojih iz
delkov in za konkurencnost. Zato 

smo tudi irtvovali precej denar· 
ja, ker smo za nacelo: vloziti 
manj truda za Cim boljsi uspeh 

Za pornoc pri vprasanju, zakaj 
se zavlacuje stern ·sistemorn, smo 
povabili na <Sejo enega od clano\·, 
ki so zadolzeni za uvajanje Work
Faktorja. Ta je dal naslednjo iz
javo: vse faze dela v strojnem od
delku srno posneli. Kaj pa ostah 
oddel:ki v tovarni, ali ste jih po
sneli? Ne, ni denarja. Z novim 
sisternorn dela bi se povecala 
ustvarjalnost in s tern logicno 
tudi osebni dohodki, za katere ne 
bi bilo dovolj sredstev. In kaksna 
je potern re5itev, vprasarno. Re. 
sitve ni, dokler ne bo sredstev in 
zato cakamo. Do kdaj boste ca· 
kali? Imamo res toliko casa in 
denarja, da cakarno? Na to vpra· 
sanje nismo dobili odgovora. In 
prav v tern razgovoru bi mogel 
biti odgovor , pa ga ni bilo. 

Kaj nisrno rekli, da bi z uvedbo 
Wor.k-Fa-ktor sistema pocenili iz
delke in s tern ustvarili vecji do
hodek? Pri dohodku ni cakanja, 
Dejstvo pa je, da cakamo, ne vern 
na koga, m orda na »Strica iz Arne. 
rike«. 

Delavska kontrola je na koncu 
posredovala delavs'kemu svetu 
TOZD TP Martinjak naslednji 
predlog: 

Dokler cakanje ne preneha bi· 
t i cakanje, dokler ljudje, lci so 
zadolzeni za uvedbo sistema, ne 
izoblikujejo nacrta dela, naj se te 
delavce razporedi na prvotna de-
lovna mesta. F. Gagula 
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BRESTOV OBZORNIK 7 

Velike in male teiave obtanov 
))ZELENI TELEFON« V CERKNICI 

Pa smo ga imeli - »zeleni telefon« v Cerknicl! 
Razvnel je duhove v kislem januarju kot le redko katera zadeva. 

Novinarji Ljubljanskega dnevnika so hili preseneceni nad velikim 
zanimanjem obcanov. Vpra§anja in tudi odgovori so bill podobni 
tistim z zborov obcanov. Nekatera vprasanja so hila zajedljiva in 
nekako privoscljiva, druga sirsa, programska in dobrohotna, tretja 
pa obupana: »ce nihee ne, potem mi pomore sedma sila.« Resnici 
na ljubo, nekaj znoja je le bilo. Kaze, da je pristnih stikov kljub 
razvejanemu delegatskemu sistemu premalo, kaZe, da se preveckrat 
obnasamo formalisticno, da ne znamo poslusati obcanov o njihovih 
velikih in malih teiavah. 

Ko mi je naroCil urednik Bre
stovega obzornika, naj reportaz
no, vsekakor pa drugace kot v 
Ljubljanskem dnevniku, napi
sem, kako je bilo z »zelenim tele
fonom« , me je spravil v resnicno 
zadrego. Ugovarjal sem mu, da 
je tako ze vse zapisano v Ljub
ljanskem dnevniku 15. januarja 
letos in to ne samo zapisano, am
pak tudi naslikano, podcrtano in 
uokvirjeno, tako kot se novinar
skemu sestavku spodobi. 

>>Zeleni telefon« v Cerknici je 
organiziralo urednistvo Ljubljan
skega dnevnika v dogovoru s 
skupscino obcine Cerknica, 
druibenopoliticnimi organizacij a
mi obcine in s samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi. Zato so 
bili pri roki skoraj vsi najodgo
vornejsi predstavniki omenjenih. 
Dosedanje izkusnje - >>zeleni te
lefon« Ljubljanskega dnevnika je 
bil doslej ze veckrat uspesno 
organiziran tudi v drugih obci
nah - pa so pokazale, da je po
trebno tudi sodelovanje odgovor
nih iz tistih delovnih organizacij, 
ki imajo opraviti z oskrbo ob
canov. 

V porocno dvorano skupsoine 
obcine Cerknica, v kateri je bil 
»zeleni telefon«, je priSlo precej 
predstavnikov druZbenopoliticne
ga zivljenja v obcini, ki so odgo
varjali na zahtevna vprasanja ob
canov. 

kaksno uro ali dve, smo dobili 
nad 50 vprasanj o problematiki 
v obcini. Zanimiva vprasanja so 
zastavljali predvsem: Ivan UR
BAS, Olga ANTONCIC, Zdravko 
ZABUKOVEC, Marija ZADRA
VEC, Ivan ZABUKOVEC, Ludvik 
KOROSEC, Ivan IVANCIC, Joze 
MESKO, Du~an BAJC, Irena 
VENGUST, Anton ZRIMSEK, 
Anica KRANJC, Stane ZIDAR, 
Majda VOLKAR, Viktor STER
LE, Bozo LEVEC, Darja OBRE
ZA, Vojko HARMEL, Ivanka TO
DOROVIC, Pepca BRESCAK, 
Ernilija AN2:LOVAR in Matija 
KOREN. 

Kaj so syra~evali obcani? Nji
hova vprasanj a so bila zelo raz
nolika. Vendar jib born posku~al 
po osnovnih znacilnostih strnitl.i 
v skupine: 

- dejavnost komunalnega zna
caja - oskrbljenost s pitno vo
do, elektricna energija, rnoderni
zacija ces·t, PTT storitve, ureje
nost naselij, skrb za okolje in 
podobno; 

- oskrbljenost obcanov z vsak
danjimi potrosniSkimi izdelki, 
predvsern prehrarnbenimi, pa 
tudi z izdelki, po katere rnorajo 
nasi obeani v druge ·kraje; 

- izraba prostora- vpra~anja 
urbanizacije; 

- delovanje sluzb tako imeno
vanega dru:lbenega standarda 
(otrosko varstvo, zdravstvo, sti-

Vee vprasanj se je nanasalo na (ne)oskrbo z mesom 

Odgovorili so na vsako, na vi
dez se tako nepomembno vpra
sanje. Izzvani so bill: Joze HREN, 
predsednik skupscine obcine 
Cerknica, J anez P AKI2:, predsed
nik izvrsnega sveta, Ljubo ULE, 
nacelnik oddel~a za gos:P,odar
stvo, Saso MILER, nacelmk od
delka za urbanizern, gradbene in 
komunalne zadeve, Leon RAZ
DRIH, nacelnik oddelka za splos
ne zadeve in obco upravo, Tone 
URBAS, pred.sednik skupscine 
TTKS, Joze TRUDEN, THP Jama 
Postojna - direktor TOZD Go
stinstvo Cerknica, Morno VUKI
CEVIC, Nanos Postojna - direk
tor TOZD Trgovina Rakek, Gre
gor LOGAR, strokovni tajnik ob
cinske skupnosti socialnega 
skrbstva, Leon FRELIH, direktor 
TZE - Kmetijska zadruga Cerk
nica, Maks KEBE, vdilec dolz
nosti direktorja Komunalnega 
podjetja Cerknica in drugi. 

v odmerjenern dveurnern casu, 
ki bi ga lahko podalj~ali ~e za 

pendiranje, omogocanje rekrea
tivnih aktivnosti, kultura in po
dobno); 

- vprasanja o uveljavljanju 
samoupravnih delegatskih razme
rij, predvsern podrocje obvesca
nja; 

- osebna in druga vprasanja. 
In odgovori? V glavnem so bili 

odgovori jasni in natanCni, vsaj 
za tista podrocja, kjer imamo 
organizirane nosilce dejavnosti 
in imajo le-ti sprejete prograrne 
razvoja. Odvec bi bilo obnavljati 
vsa vprasanja in odgovore, ki so 
ze zapisani v omenjenem sestav
ku v Ljubljanskern dnevniku, rad 
bi za:pisal le nekaj misli o vpra
sanjih, ki niso dovolj prisotna v 
omenjenern zapisu. 

Ob vprasanju, kako ucinkovito 
obvladovati komunalne dejavno
sti in pospe~iti izgradnjo komu
nalnih objektov, je treba spet 
povedati, da gre za nekatere nove 
prlstope, ki jill omogoea sistem 

planiranja in ki jill sprasevalci 
(gre predvsem za vikendase na 
Gomjem jezeru) nekako ne mo
rejo razumeti. 

Gre za vkljucevanje v krog ne· 
posrednega sporazumevanja z 
drugimi dejavniki v vaski skup
nosti, v krajevni skupnosti in v 
komunalni interesni skupnosti, 
da bi lahko hitreje prisli do ne
katerih objektov; na primer ob
nova nizkonapetostnega elektric
nega omrezja, asfaltiranje ceste 
in podobno. Res pa je, da teko 
priprave na organiziranje sarno
upravne interesne skupnosti ko
munalnega znacaja prepocasi. Se
daj se razciScujemo razmejitve 
pristojnosti in vloge med krajev
no skupnostjo, Komunalnim pod
jetjem in komunalno interesno 
skupnostjo. 

ce vemo, da imamo v obCini 
izredno velike tezave na podrocju 
komunalne oskrbe, saj ilnamo 
127 naselij z le 14.500 prebivalci, 
da terjajo ti problemi velika 
sredstva, potem so v tern casu 
nerazumljivi vztrajanje in priti
ski; da bi moral teiave relievati 
nekdo drugi, recimo obcinska 
skupscina. 

Niz rnanjsih teiav v zvezi z od
padki in podobnim bi morali vsaj 
v sedanjem polozaju razresevati 
vikendasi skupaj z va5Cani. Ver
jetno drfijo ocitki, da ne storimo 
dovolj za zascito okolja, pred
vsem da ne obvladujemo odplak 
in da srno sami odgovorni za one
snaievanje voda. Moramo pa po
vedati, da ima onesnaievanje 
voda (posebno na Krasu) sirse 
razse:lnosti; vprasanje ohranitve 
Cerkni§kega jezera tako ne more 
biti samo nase obcinsko vprasa
nje. 

V razpravah o oskrbi prebival
stva z izdelki vsakdanje potros
nje je vselej dovolj hude krvi. 
Tudi najsodobnejsa blagovna hi
§a brez ucinkovitih kadrov ne 
bo opravila svojega namena. V 
trgovini, pa tudi v gostinstvu se 
elementarni odnos prodajalec -
kupec prepocasl spreminja in ni 
dovolj pristen. Ne gre zgolj za 
vljudnost, ampak gre tudi za ra· 
zumevanje potreb in seveda za 
poslovnost. Na tern polju sele 
orjemo ledino, potrosniski sveti v 
krajevnih skupnostih in vaskih 
skupnostih, ki jill ustanavljamo, 
naj bi bill le ena izmed poti v 
nasih skupnih naporih. 

Ob vprasanju pravilne izrabe 
prostora· in ob urbanizaciji velja 
omeniti, da gre za pomemben 
pristop k izdelavi dolgorocnega 
prostorskega plana razvoja. Pro
jektna naloga bo nared v dveh 
letih. Prostor nam postaja vse 
bolj dragocen, tezavam pa homo 
kos le ob zelo strokovnemu in 
celovitemu obvladovanju razvoj
nih vprasanj. Pri tern homo mo
rali bolj kot doslej obravnavati 
gospodarski in socialni razvoj ter 
na osnovi njiju in zaradi njiju 
tudi prostorski razvoj obcine in 
vsakega kraja posebej. Vsakr5ne 
improvizirane resitve so zatorej 
skodljive in nesprejemljive. 

Ob velikih naporih delovnih 
!judi v obcini Cerknica smo do
segli velik razvoj gospodarstva. 
Danes je zaposlenih v druibenem 
sektorju nad 5000 delavcev. Ob 
intenzivni gospodarski izgradnji 
v preteklosti ni bilo sape za iz
gradnjo potrebnih objektov in 
ustanov druibenega standarda. 

Industrializacija je povzrocila 
veliko izseljevanje kmeckega pre
bivalstva iz vasi v industrijska 
sredisca. 

Prav to dejstvo bi morali bolj 
upostevati ob dejavnostih in pro
gramiranju objektov druZbenega 
standarda. Gre za objektivno ra
zumevanje stanja in tezav, ne pa 
za slepo posnemanje drugih oko
lij v Sloveniji, ki so morda zaradi 
njihovih posebnih razvojnih po
gojev v drugacnem polozaju. 
Tudi na tern podrocju je potre
ben pristen stik za spoznavanje 
resnicnega interesa; za bolj srnel 
razvoj pa bodo potrebne nove in 
nove pobude. Odkloni in tezave 
so dostikrat objektivne narave 
(sredstva, prostori), veliko vlogo 
pa ima tudi subjektivni faktor. 

Delcek »staba«, ki je odgovarjal na vprasanja obcanov 

Delavcem v teh dejavnostih bomo 
morali posvetiti vee pozomosti v 
smislu sodelovanja in pomoei, ne 
pa zgolj z nejevoljo in kritiko. Le 
osvesceni in predani delavci 
homo zmogli popeljati razvoj te
ga podroeja postoporna naprej. 

Tako nekako ·sem razmisljal o 
>>Zelenem telefonu« v Cerknici. 
Naj razmmjanje strnern z mne
njem vecine prisotnih, ki so od
govarjali na vprasanja ob »zele
nem telefonu«. Zadovoljni smo. 
ker so naSi obcani spet izpricali 
zivo zanimanje za razvoj obcine, 
veseli nas, da obcani precej si
roko poznajo vpra~anja razvoja, 
vzpodbudno je, da so na vprasa
nja odgovarjali novi kadri, novi 
odgovorni tovariSi, ki poskusajo 
razumeti problematiko nasega 
danasnjega dne in vprasanja raz
voja obcine v prihodnje. 

»Zeleni telefon« je tudi doka
zal, da so poti nase medsebojne 
obvescenosti se neshojene, da 
skrivamo za plotovi svojih delov
nih organizacij, skupnosti in 
ustanov svoje poglede na bistve
na vprasanja in razvojne progra
me. Potrebno je, da bi se v nasi 
obcini hitreje .raz~irjala caso
pisna informacija, kot nepogres
ljivi rnedij sodobnega casa, saj 
nam kaiejo primerjave o branju 
dnevnega easopisja (stevilo na
rocnin} s slovenskim popreejem 
hudo porazno sliko. Gotovo si bo 
Ljubljanski dn~vnik z bolj siste
rnaticno in celovito prisotnostjo 
v nasi obcini pridobil ~irsi krog 
bralcev. >>Zeleni telefon« v Cerk
nici je bil tudi v tern srnislu 
uspesna pobuda. 

F. STERLE 

Petsto let mesta Loza 
Letos bo praznoval Loz petsto let, odkar mu je hila podeljena 

listina o mestnih pravicah. V pocastitev tega pomembnega dogodka 
bo vrsta prireditev, ki se bodo zvrstile cez vse leto 1977. Vse te prl· 
reditve pa ne bodo dobile samo obelezja petstoletnice Lofa, ampak 
tudi obelezje stiridesete obletnice prihoda tovarisa Tita na eelo K<>
munisticne partije Jugoslavije. 

Posebni pripravljalni odbor pri krajevni konferenci SZDL Loska 
dolina je skupaj z razliCnimi komisijami ze izdelal program prazno
vanja, ki ga je sprejelo tudi predsedstvo obcinske konference SZDL, 
skupsCina obcine Cerknica pa je sprejela pokroviteljstvo nad praz· 
novanjem. 

Prve prireditve bodo ze februarja ob slovenskem kulturnem praz
niku. Tako bo v petek, 4. februarja ob 19. uri v avli osnovne sole 
heroja Janeza Hribarja v Starem trgu otvoritev razstave domaCih 
likovnih ustvarjalcev - samoukov. Naslednjega dne, v soboto 5. fe
bruarja ob 19. uri pa bo v Domu kulture v Starem trgu kulturni 
vecer z literati-domacini. Ob tej prilo:lnosti bodo clani amaterskega 
gledaliSca Svoboda Loska dolina brali deJa literatov-domacfnov, v 
kulturnem programu pa bodo sodelovali tudi gojencl Glasbene sole 
Rakek in moski pevski zbor Svoboda Loska dolina. 

Naslednje prireditve bodo v aprilu in maju: odkritje spomlnsld.h 
obeleZij, posvecenih dogodkom iz NOB v Loski dolini, uboju ucite. 
ljice Presernove, ustanovitvi gimnazije na osvobojenem ozemlju in 
osvoboditvi Loske doline leta 1942. 

V juniju praznuje ·prostovoljno gasilsko druStvo Stari trg 90-letnico 
svojega delovanja, v juliju pa godba na pihala iz Loza svojo stolet· 
nico. Zato bosta obe prlreditvi tudi v sklopu praznovanja petst<>
letnice Loza. 

Osrednja prireditev v pocastitev petsto let mesta Loia pa bo v sep
tembru. Za to prilo:lnost bo organizirano zborovanje obcanov v Loin 
z bogatim kulturnim programom, turisticno drustvo Loska dolina 
pa bo organiziralo turisticn~>-zabavno prireditev z obujanjem starih 
obieajev. Obcani si bodo Iahko ogledali tudi razstavo priznanih sli
karjev in arhivsko izpopolnjen muzej Ljudske revolucije v Lozu. 
Ob tej priloznosti bo izsel tudi zbornik - publikacija, ki bo pred
stavljala zbirko zgodovinskih dokumentov ne samo iz Loske doline, 
ampak tudi iz sirse okolice. Poleg omenjenih prireditev pa je vredno 
omeniti se revijo pevskih zborov iz obcine Cerknica, ki je predvidena 
v juniju v Starern trgu. 

Ker se prireditve v preteZni vecini nana5ajo na sam Loz, si bo 
pripravljalni odbor skupaj s krajevno skupnostjo prizadeval, da bi 
prebivalci Loia vsaj do osrednje prireditve, ki bo v septembru, 
olepsali svoje stavbe in okolje. Tako bi tudi sami prebivalci Loza 
s svojim urejenim okoljem dostojno proslavili ta pomembni dogodek. 

S.Berglez 

- - -- -- - ~._-- - -
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BloSki teki tretjiC 
Zopet je Ieto naokrog in pred 

nami so ze tretjic BLOSKI TEKI. 
Ta velika prireditev Ijubiteljev 

teka na smuceh in gibanja v na
ravi sploh je postala tako ze tra
dicionalna in pomeni uresniceva
nje nove politike v telesni kultu
ri, hkrati pa obujanje tradicij 
pionirjev smueanja, s katero sku
samo ohraniti skoraj izbrisane 
sledove blosldh smucarjev tudi v 
dana§nji cas. 

Bloski teki so ena izmed oblik 
uresnicevanja dogovorjenih ob
veznosti, da moramo vsakemu 
delovnemu cloveku zagotoviti 
enake moinosti za redno telesno
kulturno dejavnost. 

Tovaristvo, trdo in vztrajno 
delo, mocna volja in obvladova
nje samega sebe, dajejo smucar
sldm tekom v mnoZicni telesni 
kulturi vecjo veljavo, ki presega 
zgolj njen sportnorekreativni po
men. Te vrline so potrebne vsa
kemu delovnemu cloveku in ob
canu v nasi druibi in pomenijo 
resnicno zdravo osnovo za raz
vijanje samoupravnih socialistic
nih odnosov. 

V nedeljo, 6. februarja bo torej 
v Novi vasi zopet Zivahno, saj se 
bodo zbrali ljubitelji rekreacije 
iz vse Slovenije, da bi nastopili 
na Bloskem teku na 30 kilome
trov, ali pa na malem, 7 kilome
trov dolgem TRIM TEKU. Udele
zenci prvega se bodo pognali v 
smucino ob 9.30 uri, ostali pa ob 
10. uri izpred Doma TVD PAR
TIZAN Nova vas. V si udelezenci 
tekov bodo dobili pred startom 
bilten in spominsko znacko, po 
pribodu na cilj pa se startno ste
vilko in topel obrok. Kakor lani, 
bodo tudi letos nastopili tekmo
valci v treh kategorijah in sicer: 

1. kategorizirani tekmovalci 
(kategorizirani clani, mlajsi cla
ni in starejsi mladinci) 

2. tekmovalci rojeni leta 1947 
in mlaj§i ter 

RESITEV NAGRADNE 
KRI.ZANKE 

VSEM DELAVCEM .ZELIMO 
SRECNO - LEK - DAR - OR 
-OM- RE- KNUTA - NA
IV ANA- EBEN - POZORNOST 
- EDINA - ENA - OSAMO
SVOJENEC - RI:Z - DAREJ -
ON - RT - ANTONOV - SI
MON- AMOR - SLAK- IT -
PINIJA - VRATA - TIK -
SPELEOLOG- SIKANJE- GIG 
- ELASTOTEHNIKA - TZ -
CINCILA - KO - KORONA -
SLA- AVAL- AMATI - ANI· 
KA - CETIS - UJET - SANA 
- !LINDEN - RA - TP -
V AJE - KROP - RAA - OMA
MEN - OSINA - ODVODI -
ENEJ - TRAM - NATO - KS 
- SAS - OMA - OLO - KRO
TILKA - LET - ME - PRIMO
RAN - PORE - IC - RIMA -
ANA-AGAR 

IZID NAGRADNEGA 
·ZREBANJA 

Tokrat so se krizankarji odre
zali, saj so poslali 131 re~itev. Ko
misija je iz:lrebala naslednje na
grajence (tudi 5 nagrad po 20 din, 
ki jih je tiSlkarski ~krat v razpisu 
v prej~nji stevilki izpustil): 

Po 20 clin prejmejo: Nezka JA
NEZIC, Cerknica, Cesta 4. maja 
36, Jozko DEKLEVA, Cerknica, 
Cesta pod Slivnico 13, Jozica 
OBREZA, Begunje 115, 61382 Be
gunje p ri Cerknici, Cvetka GO
DESA, Dolenje jezero 4, 61380 
Cerknica in Miran PETAN, Ra
kek, Partizansoka 2. 

50 din dobi Jasna KOBAL, 
Cerknica, Kamna gorica 47, 

100 din Joze HRIBLJAN, Cerk
nica, Tabor 21, 

150 din Igor SEPEC, Stari trg 
pri Lozu 37 in 

200 din Majda KOVACIC, Gor. 
Otave 1, 61382 Begunje pri Cerk
nici. 

Nagrajencem cestitamol Nagra
de lahko dvignejo v blagajni 
Skupnih dejavnosti, ostalim pa 
jih bomo poslali po po~ti. 

3. veterani, rojeni do vkljucno 
1946. leta. • 

Tekmovalke bodo nastopile v 
eni skupini. Za vsako kategorijo 
bo dobil prvoplasirani zlato, dru
gi srebrno in tretji bronasto me
daljo. 

Letos ni treba posiljati vna
prejsnjih prijav in prijavnine, 
saj se bo lahko vsakdo prljavil 
neposredno pred start om od 7. do 
9. ure v Domu PARTIZAN Nova 
vas in obenem vplacal startnino, 

ki je 30,00 din za TRIM tek in 
60,00 din za BLOSKI TEK. 

Posebnost BLOSKIH TEKOV 
je, da v primeru pomanjkanja 
snega prireditev ni prelozena, 
temvec se izpelje ZELENI PO· 
HOD na 15 kilometrov in na 7 
kilometrov, saj je tudi s pe5 hojo 
ali tekom po blo!!kih grlcih do
se:Zen eden izmed osnovnih na· 
menov prireditve - gibanje in 
sprostitev v cistern, naravnem 
okolju. 

Kegljal vsak deseti 
Trim tekmovanje BRESTA v kegljanju je koncano. Po prijavah 

smo prlCakovali precej vee tekmovalcev kot lani, vendar je bilo vseh 
sodelujo~ih 199, kar je le nekaj vee kot Iani. Ekip je bilo skupaj 51, 
od tega zenskih 16. Sodelovale so ekipe iz vseh temeljnih organizacij. 
Najstevilnejse zastopstvo je bilo seveda iz Tovarne pohiStva Cerkni
ca, kar 18 ekip, sledijo pa Skupne dejavnosti s sedemnajstimi, To
varna ivernib plosc s sestimi, Tovarna lesnih izdelkov in Tovarna 
pohiStva Stari trg s po stirimi in Tovarna pohistva Martinjak z dve-

mp~:V~i:aje, da je prislo na keglji~ce precej taki~, ~i doslej ~C:: 
niso imeli priloznosti -preizkusiti se v tern ~portu. OdhaJah so s prec;:~J 
bolj~imi obcutki kot pa so prej pricakovali in marsikdo izmed OJlh 
bo odslej rednejsi gost keglji~ca. 

Najbolj~e eki:pe iz posameznih temeljnih organizacij: 

I. MOSKI TP Starl trg: 
T P Cerknica 
1. Pogonski servis 
2. Rezija 
3. Tehnologija I. 

Skupne dejavnosti 
1. Prodaja II. 
2. Vzorcna 
3. Razvoj 

TIP Cerknica 
1. Mehanicna 
2. SkladiSce 
3. Splosna 

TLI Stari trg: 
1. Vzdrlevanje 
2. Stolarna 
3. Skladi~ce 

787 
783 
748 

766 
745 
729 

778 
732 
701 

707 
680 
652 

1. Priprava 
2. Vzdrlevanje 
3. Strojna 

T P Martinjak 
1. Brusilnica 
2. Skladisce 

II. :lENSKE 
T P Cerknica 
1. Di&po 
2. Klejarna 
3. Racunska 

Skupne dejavnosti 
1. Racunska I. 
2. Racunska II. 
3. AOP I. 

T I P Cerknica 
1. TIP 

699 
695 
629 

810 
715 

267 
231 
222 

234 
230 
217 

225 
Posamezniki, ki so se v dosedanjem tekmovanju najbolj izkazali, 

bodo sestavljali ekipe temeljnih organizacij, ki se bodo v drugem 
delu tekmovanj borile za naslov najboljse ekipe BRESTA v zenski 
in v moski konkurenci. Najboljsih dvajset posameznikov prl mo~kib 
in deset pri zenskah pa se bo v tretjem delu tekmovanj pomerilo za 
prvaka oziroma prvakinjo Bresta. P. Kovsca 

LE PED DO REPUBLISKE LIGE 
.2enska ekipa kegljaskega kluba BREST Cerknica je 15. in 16. ja

nuarja igrala na kvalifikacijah za republisko keglja~ko ligo. 
Kvalif.ikacije so bile v Ljubljani na kegljiScih Saturnus (asfalti

rano) in Gradis (plastificirano). Sodelovalo je osem ekip klubov 
Ljubljanske regije, izmed katerih naj bi se v republisko ligo uvrstila 
le najboljsa. 

Prvo tekmo, ki je hila na kegljiScu Saturnus, so igralke KK Brest 
zelo uspe~no odigrale, saj so zmagale. 

Rezultati: 1. Brest, 2. Kocevje, 3. Medvode itd. 
Brest: Savovic 384, SmodiS 363, Mulec 410, Drobnic 379, Pokleka 

409, Komidar 409. 
Drugo tekmo so igrale na kegljiScu Gradis. Ker je to kegljgce pla

stificirano, so bile moinosti za dobro uvrstitev zelo majhne. Kegljav
ke so se z izredno pozrtvovalnostjo trudi-le, da bi dosegle cim bolj~c 
rezultate, toda zgodilo se je tisto, cesar niso pricakovale. Zasedle 
so le 5. mesto. 

Rezultati: 1. Gradis, 2. Kamnik, 3. Medvode, 4. Kocevje, 5. Brest 
(Savovic 331, Smodis 327, Mulec 384, Drobnic 327, Pokleka 389, Ko
midar 342) itd. 

Na osnovi rezultatov obeh tekmovanj so tekmovalke Bresta obti
cale na 2. mestu in tako le za las oziroma za 9 kegljev izgubile mesto 
v repuh1i~ki ligi. 

Toda volje do tega §porta niso izgubile. Odlocile so se, da bodo 
sistematicno trenirale vse leto in se v prihodnjem letu znova po-
skusile uvrstiti v republisko ligo. D. Pokleka 

BRESTOV OBZORNIK 

FILMI V FEBRUARJU 
3.2. ob 19.30- angle~ka grozljivka SLA PO VAMPIRJU. 
5. 2. ob 19.30 in 6. 2. ob 16. uri - ameriski western PREGON. 
6. 2. ob 19.30 - slovenska drama BELE TRAVE. 
7. 2. ob 19.30- svedski pustolovski film NOVA ZEMLJA. 

10. 2. ob 17. uri in ob 19.30- ameriska komedija POTEPUH CHARLY. 
12. 2. ob 19.30 in 13. 2. ob 16. uri - jugoslovanski film VRHOVI ZE

LENGORE. 
13. 2. ob 19.30- francoska kriminalka BORSALINO IN KOMPANIJA. 
14. 2. ob 19.30 - ameri9ka komedija ABOTT IN CASTELO ISCETA 

FRANKENSTEINA. 
17. 2. ob 19.30 - ameri~ka drama DIVJA SVECANOST. 
19. 2. ob 19.30 in 20. 2. ob 16. uri - ameri~ka komedija CIRKUS Z 

JERYEM. 
20. 2. ob 19.30 - ameriS·ka kriminalka KALANOV DOSIJE. 
21. 2. ob 19.30 - ameviSka drama NAVIHANO DEKLE. 
24. 2. ob 17. uri jn ob 19.30- ameriska komedija CHARLY GASILEC. 
25. 2. ob 19.30 in 27. 2. ob 19.30 - jugoslovanski film A TENT AT V 

SARAJEVU. 
26. 2. ob 19.30 in 27. 2. ob 16. uri - ameriski western UGRIZNI 

NABOJ. 
28. 2. ob 19.30 - ameri~ka krirninalka CLOVEK IZ ULICE DELI 

PRAVICO. 

VEC MLADIH V DELOVNE BRIGADE! 
ObCinska konferenca Zveze so

cialisticne mladine Cerknica na
crtuie, da se bo v letu 1977 130 
mladih udele:lilo republiskih in 
zveznih mladinslcih delovnih ak
cij . Najvec mladih nai bi bilo iz 
osnovnrlh organizacij Zveze socia
listiene mladine v temeljnih or
ganizacijah zdruzenega dela, iz 
osnovnih organizacij Zveze socia
listicne mladine v krajevnih 
skupnostih in iz vrst dijakov in 
studentov. Mladinsko delovno 
brigade nameravajo ustanoviti ze 
konec februarja, taoko da bi ze 
v marcu pripra:vili prvo brigad
no konferenco, na kateri bi izvo
lili vodilne kadre in postopoma 
vpeljali mlade v delo ter jih pri
pravili za aktivno delovanje pri 
interesnih dejavnostih. Tako obli
kovana in pripravljena brigada 
bo opravila v pomladanskih me
secih enotedensko a!kcijo v na~i 
obcini (dokoncne odlocitve, kje 
naj bi delali mladi, se ni) , v po
letnih mesecih pa bodo brigadirji 
odsli na deloviSca republi~kih in 
zveznih delovnih akcij. 

Udelewa nasih mladih je bila 
!ani skromna, saj je v republi
skih in zveznih akcijah sodelo-

Brestov obzomlk, glasilo delovne skupnosti 
Brest Cerknlca n. sol. o. Glavnl In odgo
voml urednlk Bolo LEVEC. Ureja urednlskl 
oclbor: Marl)a GRBEC, Vo)ko HARMEL, Jo
zlca ILER!UC, Jofe kLANCAR, Bolo LEVEC, 
J-z MELE, Branko MJ!lJC, Franc MULEC, 
Viktor OGRINC, Miha ~EPEC in Vinko ltNI
DAR~IC. Foto: Jo.le ~kRU. Tiska 2elezniska 
tiskarna v Ljubl)anl. Naklada 2600 lzvodov. 

Glasilo sodi mad prolzvode lz 7. tocke prve
ga odstavka 36. elena zakona 0 obdavceva
nju prolzvodov In storitev v prometu. za ka· 
tere se ne placu)e temeljnl davek ad pro
meta prolzvodov (mnenje sekretarlata za 
lnformlranje lzvrinega aveta SR Slovenlje 
it.421-1/72 z dne 24. oktobra 1974). 

valo le 28 mladih. Res pa je, da 
so se nasi mladinci v okviru bri
gade Notran,iski odred na sloven· 
ski akciji »Slovenske gorice 76• 
prav lepo odrezali, saj so dobili 
za delovne uspehe, organizira
nost in d ruibenopoliticno delo 
priznanje RepubliSke konference 
Zveze socialisticne mladine Slo· 
venije. v precej vecjem stevilu 
kot na repub-liskih akcijah pa so 
delali mladi v nekaterih nasih 
akcijah, na Zupanovem lazu, v 
Osredku, pomagali so v Posocju 
in drugod. 

NASI UPOKOJENCI 
Novembra preteklega leta je 

odsla v zasluzeni pokoj TERE· 
ZIJA SNOJ, dolgoletna hi~nica 
samskega doma v Dolenji vasi, 
delavka v Tovarni pohi~tva Cerk· 
nica in do upokojitve delavka v 
Skupnih dejavnostih. :lelimo ji, 
da bi ob svojem Zivljenjskem to
varisu, ki je ravno tako od~el v 
pokoj iz Skupnih dejavnosti,pre
zivela se mnoga leta v ·krogu svo
je dru:line. 

V SPOMIN 

Delovna skupnost TOZD To
varna pohi!!tva Martinjak sporo
ea zalostno vest, da je umrla na· 
sa upokojenka PAVLA VESEL iz 
Martinjaka, rojena 1907.Ieta. 

V temeljni organizaciji je bila 
zaposlena od 1. 10. 1948 do upo
kojitve 27. 10. 1959. Delala je na 
razlicnih delovnih mestih, najve~ 
na grobem celilniku v strojnem 
oddelku. 

Tovarisica Veselova nam bo 
ostala v lepem spominu kot do
bra delovna tovarlsica in marljl
va delavka. 


