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Dohodkovni odnosi in
sistem nagrajevanja
POMEMBNO PODROCJE PRI URESNICEVA:NJU
ZAKONA 0 ZDRUZENEM DELU
MINILO JE ZE SKORAJ LETO DNI, KAR JE BIL SPREJET ZAKON 0 ZDRUZENEM DELU IN VSE BLizE JE ZACETEK LETA
1978, KO BODO MORALE IMETI TEMELJNE ORGANIZACIJE TUDI
SVOJE OSNOVNE SAMOUPRAVNE AKTE VSKLAJENE Z ZAKONOM. MED NAJVAZNEJSA PODROCJA VSEKAKOR SODIJO DOHODKOVNI ODNOSI IN SISTEM NAGRAJEVANJA.
V Brestu smo se lotili tega
vprasanja · v okviru programa
uresnicevanja zakona o zdruienem delu. Pri tern je treba poudariti, da delo ni bilo lahko, saj
niso se sprejeti nekateri osnovni
zakoni; na primer zakon o ugotavljanju in razporejanju prihodka, zakon o cenah in drugi.. Ne
glede na te tezave pa lahko ugotovimo, da receptov za urejanje
dohodkovnih odnosov in nagraje·
vanja ni, ker te odnose vzpostavljajo neposredno delavci v temeljnih organizacijah.
Ko govorimo o celotnem spletu
dohodkovnih odnosov, se moraroo najprej ustaviti pri pridobivanju dohodka, saj so od pogojev pridobivanja dohodka odvisni dohodek, pa tudi sredstva za
osebne dohodke.
Pridobivanje dohodka na podlagi prodaje proizvodov in storitev je lie vedno prevladujoc nal!in v nasem gospodarstvu. Ven·
dar je tako pridobljeni dohodek
ne samo rezultat Zivega in mi·
nulega dela, ampak v mnogih
primerih rezultat razli~nih pogojev gospodarjenja - od monopolnega polozaja na trgu, trenut-

ne tr:Zne situacije, mo:Znosti za
ugodnejlie nabavne pogoje, odvisnosti od uvoza in vseh ostalih
silnic, ki tako ali druga~e vplivajo na dohodek temeljne organizacije.
Zato je treba te:Ziti za tern, da
cim vecji del dohodka pridobivamo z udelezbo pri skupaj ustvarjenem dohodku. Le-ta obsega
dvoje:
a) Udeleiba prl skupnem prihodku, ki jo vzpostavljajo temeljne organizacije, ki so med seboj
reprodukcijsko povezane. V Brestu taklien primer ze imamo, saj
je bil sklenjen samoupravni sporazum med proizvajalci in porabniki ivernih plolic. Vendar bomo
morali taksne odnose vzpostaviti
tudi pri ostalih temeljnih organizacijah, ki so reprodukcijsko povezane (na primer prodaja Tovarne lesnih izdelkov drugim temeljnim organizacijam). Tega seveda
do konca tega leta ne bo mogo~e
urediti, zato bodo v teh primerih
temeljne organizacije v medse·
bojnem prometu upostevale dogovorjene cene, ki pa ne smejo
odraiati trenutnega poloiaja na
trgu, ampak trajnejse odnose.

b) Udeleiba pri skupnem dohodku nastaja pri vlaganju sredstev vee temeljnih organizacij v
eno ali vee drugih temeljnih organizacij (na primer investicija v
novo tovamo ivernih plosc). V
preteklosti je Brest rastel ravno
z zdruievanjem sredstev posameznih temeljnih organizacij za
skupne inves ticije in tudi sred·
njerocni program opredeljuje
taksno pot. To je tudi nujno, ker
posamezna temeljna organizacija
ne bo imela toliko sredstev, da
bi lahko uresnicila vecjo investicijo.
Ti nacini p ridobivanja dohodka so v Brestu ie znani, popolnoma nova pa je svobodna menjava dela, k1 bo osnovni nacin
prldobivanja dohodka delovne
skupnosti skupnih dejavnosti in
TOZD Prodaja. Dosedanji nacin
financiranja je bil taklien, da je
bil s planom dogovorjen klju~
financiranja skupnih dejavnosti
in po njem so bili pokrlti vsi
strolikl te delovne skupnosti. Novost je predvsem dvojna:
1. Na podlagi letnih planov temeljnih organizacij izdela TOZD
Prodaja oziroma delovna skupnost skupnih dejavnosti za vsako
temeljno organizacijo program
dela, iz katerega bo razvidno litevilo ur, ki odpade na posamezno
temeljno organizacijo, pa tudi
vrednost teh ur. Na podlagi teh
podatkov se doloci pla~ilo vsake
temeljne organizacije.
2. Znesek letnega pla~ila se popravlja z dejansko dosefenim do(Konec na 2. strani)

BRESTU VISOKO ODLIKOVANJE TOVARISA
TITA
Predsednik Sociallsti~ne federativne republike Jugoslavije JOSIP
BROZ-TITO je ob 30-letnici BRESTA odlikoval njegovo delovno
skupnost z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM.
Odlikovanje je v imenu tovarllia Tita podelil podpredsednik skup·
§~ine SR Slovenije tov. Vladimir Logar na slavnostni seji skupnega
delavskega sveta.
v obrazloiitvi tega visokega priznanja je reeeno:
To odlikovanje podeljuje predsednik republike BRESTU ob njegovi 30-letnici za pomembne uspehe v izgradnji in modemizaciji proizvodnih zmogljivosti, za doseieno visoko stopnjo socialisticnih od·
nosov, za zelo uspesno vklju~evanje in nastope na tujih triH~ih, za
pomembno vlogo prl oblikovanju integracijskih povezovanj in pri
oblikovanju razvejanih dohodkovnih razmerij v Brestu in tudi pri
partnerjih, s katerimi stopa v trajnejlie poslovne povezave, za kva·
litetne premike, ki jib je dosegel s hitrim in usklajenim povecevanjem osebnega in druibenega standarda v ob~ini in v sirsi druibeni
skupnostL
Skladno oblikovanje vseh teh komponent rasti je pogojevalo dosezeno samoupravno poslovno raven Bresta. Danes je Brest najvecji
jugoslovanski proizvajalec pobistva. Tak polozaj mu se posebej od·
merja pomembno in zahtevno vlogo prl oblikovanju novih, lie kvali·
tetnejsih druibenoekonomskih odnosov. Se posebej sta pomembna
njegova vloga in mesto v ob~ini, kjer je kot glavni nosilec razvoja
dosegel zavidljive uspehe. .te samo podatek, da zdruiuje v Brestu
delo in sredstva nad 2.000 delavcev, dovolj zgovomo kaie, da je Brest
sooblikoval zaostalo agramo obmocje v mocno industrijsko bazo,
ki ze s srednjerocnim planom razvoja programira nove proizvodne,
programske, dohodkovne in samoupravne razse:Znosti.

STEVILNE CESTITKE

Odkritje spominskega obeleija predvojnega delavskega gibanja ob 30-letnici Bresta

Ob svoji 1:ridesetletnici je BREST dobi1 §tevilne ces.titke od drugih
delovnih organizacij, samoupravnih skupnosti, u stanov in od posam~nikov. Med drugimi so mu cestitali predsednik CK ZKS France
Popit, predsedn}k skupsc-i ne SR Siovenije dr. Marijan Brecelj, clanica predsedstva SR Slovenije Anica Kuhar in drugi.
Naj izmed njih objavimo cestitko predsednika skupscine SR Slovenije dr. Marijana Breclja:
»Ker mi ne bo mogoce zaradi drugih dolinosti odzvati se vasemu
prljaznemu povabilu in se udeleiiti proslave 30-letnice valie delovne
organizacije Brest, sprejmite prosim na ta nacin ob tern vasem pomembnem jubileju moje iskrene cestitke. Brest se je povzpel v vrh
na5e slovenske in jugoslovanske lesno-predelovaine industrije in s
svojim naglim in uspesnim razvojem bistveno vplival na obogatitev
nasega domaeega triisca, prav tako pa tudi pripomogel napredku
blagov.ne izmenjave z inozemstvom. To so v resnici velikl uspehi, za
kar gre vse priznanje vasemu delovnemu kolektivu in visoki strokovni usposobljenosti vasih kadrov. .telim, da bi tudi v prihodnje Brest
nadaljeval to svojo uspe§no razvojno pot tako v korlst vsem delovnim ljudem, ki so zdruieni v njem, kakor tudi v korlst na§emu
splo§nemu gospodarskemu in druibenemu razvoju.«
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V proizvodnji bolje kot v prodaji
PREGLED GOSPODARJENJA OB ZAKLJUCKU
TRETJEGA LETOSNJEGA TROMESECJA
Gospodarska gibanja so bila Ietos za lesno industrijo razmeroma
ugodna. Tdna konjunktura na domacem trgu ji je omogocila solldne
rezultate poslovanja. Kljub izredno ostri konkurenci na domacem
trgu lahko ugotavljamo, da so nekate.re delov.ne organizacije premaIo izvozno usmerjene. Izvozna usmerjenost Bresta omogoea stalno
rast proizvodnje, ki pa ji zato v enakem razmerju ne sledi dohodek.
Kljub temu se zavedamo, da je to edino pravilna pot prihodnjega
splosnega druibenega razvoja in prispevka k uresnicevanju srednjeroenega programa razvoja - krepitev lastne in druZbene reproduktivne sposobnosti.
USPESNO OBVLADOVANJE
PROIZVODNJE
Obvladovanje proizvodnje je
letos povsem na ravni dinamike
letnega plana. Ob zakljucku tretjega tromesecja zna~a skoraj 600
milijonov dinarjev, kar predstavlja 76 odstotkov letnega :plana.
Vsekakor pa so tudi v proiZvodnji nekatera odstopanja . Najvecji izpad je v proizvodnji primarnih izdelkov (iverne plo~ce, zagan les), medtem ko bele-.limo v
proizvodnji pohistva neprimerno
vecji obseg. S tezavami se zaradi
~e premajhne proizvodnje srecujemo predvsem v Tovarni porustva Cerknica, kjer ne morejo zadostiti velikemu povprasevanju
po izdelkih sestavljivih progra-

sotna. Kljub razmeroma ugodnim
rezultatom prodaje na domacem
trgu, opaiamo, da nenehno primanjkuje furniranega pohi~tva,
da se zaloge tapetngkih izdelkov
kljub konjunkturi povecujejo in
so dosegle fe obseg trimesecne
proizvodnje. Podobno je tudi s
kuhinjskim pohistvom. Vsi ti podatki nam kaiejo na resnicno velika nasprotja, do katerih moraroo biti zelo pozomi. Gibanje zalog gotovih izdelkov po temeljnih
organizacijah nam daje tudi sliko uspesnosti prodaje in ·programske usmerjenosti.
Vsa prizadevanja za povecanjem izvoza so omogocila realizacijo obsega le nekaj nad ravnijo preteklega leta. Zaradi iz-

Iz nove tovarne ivernih plosc
mov Katarine in Zale. V Tovarni
pohistva Martinj ak in Tovarni
pohistva Stari trg struktura proizvodnje nekoliko odstopa od nacrtovane; v prvi temeljni organizaciji na racun povecevanja proizvodnje tapetniSkih izdelkov in
v drugi na racun kuhinje Vega

74-S.

Oskroa proizvodnje s surovinami in z r eprodukcijskimi materiali je bila brez pomembnejsih
zastojev. V preteklem obdobju
belefimo precejsnja odstopanja
cen na domacem trgu, med katerimi so najpomembnejse tiste za
furnir, pomivalnike in materiale
za vzdrfevanje.
PRODAJA PREPOCASI SLEDI
RASTI PROIZVODNJE
Neskladja med prodajo in proizvodnjo so se vedno mocno pri-

redno ostre konkurence se je poveceval izvoz na racun primarnih izdelkov, medtem ko je izvoz
pohistva dosefen v manjsem obsegu kot je bil \)laniran.
Obseg prodaJe na domacem
trgu je dosefen v viSini 392,9 milijonov dinarjev, oziroma 73,8 odstotka letnega plana in iz·v oz v
viSini 96,3 milijone dinarjev, oziroma 65,9 odstotkov letnega plana.
PRIHODEK IN DELITEV
Poslovni rezultati so odraz vseh
pozitivnih in negativnih vplivov
na podrocju proizvodnje in prodaje. Ce so ta odstopanja manjsa
in vsk.lajena, se neposredno odraiajo na rezultatih, ki so v posledici odloeilni za gospodarsko
rast temeljne organizacije.
Celotni pribodek je dosefen v
viSini 649,3 milijona dinarjev, ka-

Tapetnistvo se bo kmalu preselilo v nove proizvodne prostore

terega sestavlja celotni zunanji
in interni promet temeljnih or·
ganizacij Bresta. Glede na Ietni
plan je dosefen v vi~ini 72 odstotkov primerjalno z enakim obdobjem leta 1976 pa z indeksom
134.

Rezultati poslovanja temeljnih
organizacij se v primerjavi s prvim polletjem letos niso bistveno
spremenili. Rast dohodka v Tovarni pohi~tva Cerknica se giblje v enakomerni dinamiki, ki je
sicer se 'Vedno pod planirano, toda kljub temu zagotavlja solidne
rezultate poslovanja in moinosti
za pokrivanje samoupravno d<>:govorjenih obveznosu, pa tudi
sredstva za raz~irjeno reprodukcijo. Skoraj v enakem polozaju
je Tovarna pohistva Stari trg,
medtem ko je poslovni uspch Tcvarne lesnih izdeuwv Stari trg v
primeri z dinamiko plana v precejsnjem zaostajanju.
Izguba v Tovarni ivernih plosc
se zmanjsuje v skladu s predvidevanji po sprejetju sporazUJI?-a
o dohodkovnem povezovanJu
med proizvajalci in porabniki
ivernih plosc. Ker je bil ta sporazum v kasnitvi, je zato vpliv
prvega polletja prevelik, da bi
lahko celotno izgubo pokrili ob
tern periodicnem obracunu. Na
negativni rezultat imajo vpliv
tudi povecane zaloge ivernih
plosc in izpad proizvodnje v prvem trimesecju.
Negativni rezultat v Tovarni
pohistva Martinjak se iz meseca
v mesec povecuje. Zato so potrebni hitri in nujni ukrepi, da
bi preprecili povecevanje izgube.
Vsekakor morajo biti vsi napori
usmerjeni v obvladovanje proizvodnje in prodaje. Nevsklajenost
med proizvodnjo in prodajo je
povzrocila porast zalog gotovih
izdelkov za indeks 158. Proizvodnja na zalogo pomeni zaradi
vrednotenja Z'alog po proizvodnih
direktnih stroskih, da se morajo
vsi ostali stroski v kalkulaciji do
polne cene pokrivati iz tekocega
dohodka. Temeljna organizacija
ni sposobna pokrivati vse razlike
tudi zaradi velike izvozne usmerjenosti.
Doseieni rezultati po temeljnih
organizacijah s predlagano delitvijo ostanka cistega dohodka
so napravljeni na osnovi planskih
predvidevanj za leto 1977, preracunano na devetmesecno obdobje. Tako so potrebe po obcinskih
sporazumih za SLO in d!UZbeno
samoza5cito, krajevne skupnosti,
pa tudi za .p<?Spe~evanje kmetijstva v obcim izracunane v okviru
teh obveznosti samo za temeljne
organizacije, ki imajo ostanek
dohodka, medtem ko za ostale
temeljne organizacije te obveznosti niso pokrite. Sredstva skupne porabe se pokrivajo iz delitve
v visini 75 odstotkov letnega plana temeljnih organizacij, ki imajo ostanek dohodka.
OSEBNI DOHODKI
Osebni dohodki na Brestu so
v letu 1977 porastli za 30 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani, medtem ko so v primerjavi s celotnim letom 1976
porastli za 24 odstotkov. Popreeni osebni dohodki znasajo 4.168
dinarjev. Glede na plan zna5a
porast za indeks 111. Vsekakor
je ra&t osebnih dohodkov glede
na rezultate poslovanja neusklajena, predvsem v Tovarni pohg.
tva Martinjak in v Tovarni ivernih plosc in bodo morali v obeh
kolektivih temeljito prouciti svoje zmoinosti do konca leta ter
se takoj dogovoriti za doloceno
zamrznitev osebnili dohodkov. V
nasprotnem primeru se bo negativni rezultat se povecal in s tern
tudi neskladja na podrocju nagrajevanja med temeljnimi organizacij ami.
Izracun dogovorjenih osebnih
dohodkov po panainem sporazumu nam pokaie, da imajo vse temeljne organizacije precejsnjo
pozitivno razliko do dogovorjenih osebnih dohodkov. Splosna
ugotovitev skupne strokovne komisije in predstavnikov republiskega sindikata je, da je sedanji
sporazum za spremljanje oseb-

Montaia v Tovarni pohiStva Stari trg
nih dohodkov po temeljnih organizacijah neustrezen, ker so iz.
hodi~ca vrednotenja v sporazumu napravljena za delovne organizacije in ne za temeljne organizacije.
Zato ima skupna komisija za
spremljanje samoupravnega sporazuma panoge nalogo, pripravlti
novi predlog sporazuma na osnovi izhodiSc po temeljnih . organizacijah. Predvideva se, naj v pri-

hodnje temelji celotna delltev na
dosefenih rezultatih temeljnih
organizacij brez nekega umetnega povecanja dovoljene mase
osebnih dohodkov na racun inflacije, rentabilnosti in podobnih
kolicnikov. Zato tudi nas ne smejo zavajati pozitivne razlike po
temeljnih organizacijah, ampak
nam morajo biti za cilj plansko
dogovorjeni odnosi na podroeju
delitve.
T. ZIGMUND

Priprave na plan 1978
S sprejetjem zakona o planiranju in zakona o zdruienem delu se
je vloga planiranja v temeljnih organizacijah bistveno spremenila.
Plan mora vsebovati intert!Se delavcev v temeljni organizaciji, pa
tudi osnovne interese in cilje v druibeni reprodukciji.
Zato potekajo prlprave na plan
v dveh smereh:
- dolocitev taksnega obsega
in strukture proizvodnje, ki bo
zagotavljal cim veeje poveeanje
dohodka;
- upostevanje vseh tistih novosti, ki jib prinasa zakon o zdru·
zenem delu in vseh sprejetih samoupravnih sporazumov in druzbenih dogovorov, ki zagotavltajo
cim hitrejso rast <:elotne druzbe.
Zaradi usklajene in usmerjene
priprave plana so bile v zacetku
leta poslane vsem nosilcem planiranja planska metodologija in
zadolfitve za pripravo izhodHc za
plan. Zadol:Zitve so se nanasale
na naslednja podrocja:
- ocena rasti in strukture proizvodnje,
- ocena prodajnih zmogljivosti,
- ocena financne poslovne politike,
- ocena nabavne J?Olitike.
Konec septembra Je hila planska konferenca, katere glavni namen je bila uskladitev plana proizvodnje in realizacije. Prodaja,
merjena po bruto .prodajnih ce·
nah, naj bi se povecala glede na
ocenjeno realizacijo v letu 1977
za naslednje odstotke:
TPC 19 odstotkov
TPM 47 odstotkov
TLI 6 odstotkov
TPS 14 odstotkov
TIP 25 odstotkov
Skupaj: 22 odstotkov
Izredno veliko povecanje v Tovarni pohiStva Martinjak izvira
iz aktiviranja nove kapacitete tapetnistva v Podskrajniku, medtem ko je v Tovarni ivernih plosc
realizacija vecja, ker je upo~te
van samoupravni sporazum med
proizvajalci in porabniki ivernih
plosc.
V strukturi prodaje je ~e n aprej ohranjena izvozna usmeritev
Bresta. Tako bo vrednost izvoza
nekoliko nad planiranim izvozom
iz leta 1977. .Ce pa upostevamo,
da zaradi velikega povpra~evanja
na domaeem trgu plan izvoza letos ne bo izpolnjen, je planirano
poveeanje v letu 1978 za 28 odstotkov. Novost v izvozu je, da
se bomo pojavili na tujem trgu
z vecjo kolicino ivernih plosc.
Poleg samega izracunavanja financnih rezultatov po temeljnih
organizacijah tece v2:poredno tudi priprava vseh sprememb, ki
bodo nast ale v naslednjem letu z
uresnicevanjem zakona o zdruienem delu. Med organizacijskimi

spremembami, ki jih bo opredelil
plan, sodi predvidena zdruiitev
J elke v Brest kot temeljne organizacije ter ustanovitev dveh
novih temeljnih organizacij: TapetniStvo v Podskrajniku in Prodaja. Tako bo v planu zajetih
osem temeljnih organizacij in
delovna skupnost Skupnih dejavnosti.

Vsekakor bodo v planu zajeti
tudi vsi tisti elementi, 'k i so potrebni za uresnicevanje zakona o
z<iruienem delu. To se nanasa
predvsem na svobodno menjavo
dela, :kjer bo na podlagi programa dela delovne skupnosti za
opravljanje del skupnega pomena in programa dela TOZD Prodaja dolocen dejanski prispevek
k poslovanju temeljne organizacije. S 1em bo tudi re5eno vprasanje razliCnih kljucev financiranja Skupnih dejavnosti. Osebne
dohodke bodo temeljne organizacije planirll'le samostojno glede
na predvideno poveeanje produk-tivnosti in glede na predvideno
minimalno alrumulacijo, ki jo morajo zagotoviti. Zato bo ze iz plana razvidno, da bodo nekatere
t emeljne organizacije imele moteno poslovanje in se bo treba v
teh delovnih sredinah s posebno
pozomostjo lotevati uresnicevanja plana.
P. Oblak

Spostovani sodelavcl!
Zaradi obilice aktualnega gradiva ob proslavah tridesetletnice
Bresta in drugih dogodklli nam
zal ni bilo moe objaviti vseh prispevkov. Objavili jib homo v prihodnjih stevilkah.
Prosimo za razumevanje in se
vam opravicujemo!
Urednistvo

Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE
PREDSTAVLJAMO NA~E I<RAJEVNE SKUPNOSTI

PREDSTAVLJAMO NASE KRAJEVNE SKUPNOSTI

o PREDSTAVLJA

Tokrat predstavljamo krajevno skupnost Loska dolina
V tej ~tevilld zakljucujemo s predstavljanjem na~ih krajevnih
skupnosti. Preostala nam je se najvecja - Loska dolina - prav ob
njenem krajevnem prazniku. S tern seveda ni konca pisanja o delu
in Zivljenju nasih krajevnih skupnosti. i:e za prihodnjo stevilko nameravamo izlu~citi bistvena vpra~anja, ki so se izostrila ob dosedanjih obiskih in jib v posebej organiziranem razgovoru pl'edociti iz.
vrsnemu svetu skupsci,ne obcine. Upamo, da bomo uspeli tako kar
najbolj celovito -prikazati to podrocje nase druibene dejavnosti.
Za nas oktobrski razgovor so nas prijazni gostitelji gostoljubno
povabili v gostisce Grad SneZn.ik. V prljetnem in spro~cenem razgovoru so sodclovali: Franc PERUsEK, predsednik sveta krajevne
skupnosti, Rudi MLAKAR, predsednik krajevne konference SZDL,
Franc KOVAC, predsednik krajevne organizacije ZZB NOV, Ivan
PLOS, predstavnik krajevne organizacije ZSM, Joze SEPEC, predsednik turisticnega dru~tva Lo~ka dolina in Slavko BERGLEZ, druibenopoliticni delavec.
Krajevna skupnost Loska dolina zavzema juZni del obcine Cerknica. Meji na obcine Ilirska Bistrlca, Cabar in R ibnica ter na krajevne
skup.nosti Nova vas in Grahovo.
Krajevna skupnost je razdeljena na devet vaskih skupnosti, ki
zdruzujejo devetnajst naselij s skupnim stevilom 3.589 prebivalcev.
Povr~ina je 16.637 hektarov (34,5 odstotka povrsin celotne obcine).
1975

Skupno prebivalstvo
- moski
- zenske
KmeCko prebivalstvo
DJo k:meckega prebivalstva
Aktivno pl'ebivalstvo
Stevilo gospodinjstev

3.589
1.714
1.875
357
9,9
1.628
1.107

1980
3.730
1.780
1.950
357
9,6
1.880
1.160

lndeks
1980175

104
104
104
100
96
116

105

GOSPODARSKI RAZVOJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI
lntenzivna investicijska vlaganja v preteklem obdobju (Kovinoplastika, Brest) pogojujejo znatno veejo rast celotnega dohodka v obdobju 1976-1980 in sicer po poprecni letni stopnji rasti 10 odstot·
kov. Razvojni cilji celotnega gospodarstva na obmocju krajevne
skupnosti mocno poudarjajo tudi rast socialne infrastrukture, za
katero bo zdrufeno delo prispevalo sredstva iz dohodka.
Za k:metijstvo so v krajevni skupnosti dokaj dobri pogoji. Na obmocju krajevne skupnosti je 4.127 hektarov obdelovalnih povr5in
(njive, sadovnjaki, travniki) ali 25 odstotkov vseh obdelovalnih povdin v obcini.
Ugotavljamo, da intenziteta obdelovanja kmetijskih povrsin iz leta
v leto upada, kar je pogojeno z odlivom delov.ne sile v industrijska
srediSca in z nizko produktivnostjo ter omejenimi m<Y.:tnostmi napredka v kmetijstvu.
Nosilec drufbene dejavnosti kmetijstva Km~tijska zadruga Cerknica sicer nacrtuje intenzivnejse povezovanje zasebnih kmetij v kooperantske odnose, vendar le za ozek del trfne proizvodnje (mleko,
meso).
Gospodarjenje z gozdovi opravlja v druibenem sektorju Gozdno
gospodarstvo Postojna - TOZD SneZnik, v cigar lasti je 6.326 hektarov od skupnih 11.114 hektarov. V projekciji nakazana dejavn6st
Gozdnega gospodarstva za planirano obdobje ne predvideva bistvenega napredka. Letni etat po veljavnem obmocnem naertu, biolo~ka
vlaganja po dosedanji dinamiki in izgradnjo ter rekonstrukcijo gozd_nih cest v doliini 11,5 kilometrov.
Kot obicajno, je razgovor tekel predvsem o uresnieevanju ustavne
opredelitve krajevnih skupnosti, ustreznosti organiziranja, delovanju
delegatskega sistema, uresnicevanju srednjeroenega razvojnega programa in o drugih najpomembnej~ih vprasanjih iz dela krajevne
skupnosti. Seveda ni moe vemo pl'enesti vsega povedanega, pogla·
vitne zadeve iz razgovora pa bomo morda le prikazali.
Preden naj bi se zaustavili ob najpomembnej~ih vpra~anjih iz razgovora, naj se povemo, da je krajevna skupnost Loska dolina za
svoje delo prav letos dobila najviSje -obcinsko priznanje - priznanje
»19. oktober«.

- Nova ustava jasno opredeljuje vlogo in mesto krajevne
skupnosti v nasem drufbenem
Zivljenju kot organizatorja in
vsklajevalca pri zadovoljevanju
najrazlicnejsih potreb delavcev
in obeano,v, posebno pa p~ud~
ja njeno povezavo z zdruZemm
delom in z drugimi samoupravnimi skupnostmi. Koliko je vasa
krajevna skupnost v dosedanjem
delu uspela uresnieiti tak~no
opredelitev?
Mislimo, da smo v ustavni preobrazbi - •k ar zadeva roes-to
krajevne skupnosti - ze kar
precej dosegli. To nam je v veliki
meri olajsaia t1:Udi dolgoletna t radicija, saj so organizira-ne obhke
sodelovanja z zdruienim delom
zaiivele ze pred petnajstimi leti.
Tako so - na osnovi dogovorov
- delovne organizacije glede na
Stevilo zaposlenih (v prejsnjih letih dva stara otisoeaka na zaposlenega, sedaj p et) vsa leta pri·spevale znatna sredstva za komunalno uredrtev na~ega obmocja, prek krajevne konference
SZDL pa tud.i za delovanje druzbenopoliticnih organizacij in drustev.
Zdruieno delo pa vseskozi nudi
tudi dodatno pomoc, ·bodisi fi·
naneno, bod.isi kadrovsko in strokovno. Spocetka je bil ob-likovan
poseben s-kolad, v •katerega odboru so tudi olani iz delovnih organizacij hdeli nad delitvijo in uporabo prispevanih sredstev.
Taka je ze zgodaj dozorelo
spoznanje, da je zdruzeno delo
nelocljivi del krajevne skupnosti.
Posledice taksnega spoznanj a so
vi:dne: ·s korajda vse, kar smo v
tern casu dosegli in zgradili, je
plod tega tesnega sodelovanja.
Ustavne spremembe in nov nacin financiranja k:rajevnih skupnosti so samo potrdile pravilnost
nasega nacina dela.
Priznati pa moramo, da taksno sodelovanje se ni povsem zazivelo s samoupravonimi interesnimi skupnostmi. Krivda za to
je verjetno obojestranska.

vse zahtevne naloge, ki jih od
njih zahtevamo.
Razrnisljali pa smo o tern, da
bi morale imeti vaske skupnosti
vecjo vlogo in aktivnosti, •le-te p a
bi vsklajeval svet krajevne skupnosti. Vsaka vaska skupnost naj
bi imela svoj program dela in
razvoja, te programe pa naj bi
vsklaJevali v okviru· mofnosti
znot raj lcrajevne skupnosti.
Doslej so posameroe vaske
skupnos•t i po svoji dejavnosti dokaj razlicne, kar je odvisno
predvsem od aktivnosti obcanov,
izvoljenih v vaske odbore. Zato
bomo morali ob prihodnjih volitvah pa.z iti, da pridejo v te odbore resnicno aktivni in pri;zadevni obCa.ni. Tudi v delu druzbenopoliticnih organizacij bomo
morali pustiti va.Skim odborom
vee samos·toj.nosti in samoiniciativnosti.
Marcia glede na svojo lego in
posebnosti svojih interesov izsto.pa Babno polje. Tej vaski skupnosti smo ze doslej solidarno v
okviru nase •krajevne skupnosti
v marsicem posebej pomagali.
Mlslimo pa, da glede na stevilo
prebivalcev ·in druge pogoje za
sedaj ~e tezko ustanovijo svojo
krajevno skupnost. Ko pa bodo
s predvidenim gospodarsk.im in
druibenim razvojem (nov industrijski obrat, sola) dozoreli pogoji, ni nobenih ovir, da .to ne bi
bila nova krajevna skupnost.
- Tezave z delovanjem delegatskega sistema opazamo na
vseh ravneh. Kako je s tem prl
vas?
Druibenopoli Hene organizacije
so o delovanju delegatskega sistema posebej razpravijale in
ugotovile, da je se dokaj dalec

od tistega, kaokor je bil zami~
ljen. To je po svoje razumljivo,
saj gre za dalj.Si proces, ki ne
more zaziveti cez noel Ugotavljamo podobne sla:bosti kat najbrle
tud.i drugje: premajhna povezava
delegatov z neposrednimidelovnimi okolji, nesk.lepcnost na sejah
delegacij, delegati ne posredujejo
povratnih informacij, tezave z
delom konference delegacij, kadrovska sestava delegacij in podobno.
Na pobudo SZDL pa je bilo nekaj skupnih sestankov delegacij
in predstavnilkov c:!TuZbenopolitienih organizacij, kjer so se izoblikovala s'k upna stalisea. Tak~
no obliko in taksen interes pa je
mogoce doseci le tedaj, ko gre za
resnicna zi'Vljenjska vprasanja,
·k.i so zanimiva za obcane. Tedaj
je tudi ·la.Ze najti neposredni 'Stik
delegacij z vsemi obcani.
Omenimo naj ·se, da je splo~na
delegacija bolj aktivna od one za
zbore s:kupscine obcine. Ogrevamo se za posebne d eiegacije, ceprav je bojazen, da bo odloCa.nje
o vpra.Sanjih s posameznih podroCij bolj stvar posameznikov
kat sir~a d vu2Jbena zadeva.
Velja tudi dodati, ·da so delegacije dosti bolj uspesne v delovnili organizacijah, ·k jer za njihova delo s~rokovno in or~aniza
cijSiko skrbi v o kviru svoJih delovnih dolinosti •poseben delavec
(na pr·i mer- Kovinoplastioka).
- Kako se v delo kl'ajevne
skupnosti vkljucujejo drufbenopolitiC.ne organizacije?
Nedvomno velja posebej poudariti vlogo in delo Socialisticne zveze, ki sistematicno skrbi
in organizira dru~tveno i:n c:lrui(Nadaljevanje na prihodnji
strani)

- Vasa krajevna skupnost je
dokaj velika, saj zajema po povr~ini vee kot tretjino obcine. Se
vam zdi sedanja organiziranost
ustrezna in ali bodo pred novimi
volitvami morda kaksne organizacijske spremembe?

Velika pridobitev - asfaltirana cesta proti Babnemu polju, ki nas
bo povezala s SR Hrvatsko

_______________
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Po pravici povedano, dosiej na
organih krajevne skupnosti se
nismo razmi~ljali in ~azpravljali
o tern, ni bilo pa tudi •kaksne zu.
nanje pobude. Pojavlja se tudi
v.pra~anje, ali bi biJe premajhne
krajevne skupnosti kadrovsko in
strokovno zmozne izpolnjeva1i

Odprti bazen v Pudobu -

umestna nalozba?

(Nadaljevanje s prejsnje str.)
beno-druiabno zivljenje, medtem
ko krajevna skupnost skrbi bolj
za gospodarsko plat, ceprav morda prevec enostransko (.predvsem ·k ornunala).
Tudi mladina je dokaj <ielavna,
ceprav predvsem na druZabnem,
&portnem in kulturnem podrocju.
Prav gotovo pa sedanja organiziranost ni najbolj ustrezna (ena
osnovna organizacija je za vso
dolino prevelika) in bi morala
njena ak1tivnost temeljiti predvsem v va~kih skupnostih, za
skupne akcije pa bi se dogovarja.li v okviru krajevne skupnosti.

- Kak~ne so moznosti za uresnicitev sedanjega srednjerocnega
nacrta?
Morda je nas srednjerocni nacrt pre~iroko zastavljen in ga
najbri ne bo moe ·izpolniti predvsem zaradi pomanjkanja financnih sredstev. Leta 1978 se bo iztekel samoprispevek, -katerega
sredstva so sla v glavnem za asfaltiranje in ureditev elektricnega
omrezja. Kaie, da bomo s tern
sarnoprispevkom v celoti pokrili
zastavljeni program.
- Katere so najbolj pereee na·
loge v sedanjem trenutku?
Predvsem moramo najprej resiti vprasanje sistema vodovoda
in onesnaievanja okolja (s tern v
zvezi sistem kanalizacije). Zlasti
v.prasanje oslalbe z vodo je najbolj perece in ga moramo ta!ko
ali drugace re~i!ti cim\?rej, ceprav
bo teZko najti precejsnja financna sredstva. Precej tezav imamo
tudi z ured~t-vijo odvajanja odplak in ureditvijo smetiSc; tudi
obcani imajo premalo posluha za
urejeno in cisto okolje.
V tern srednjerocnem obdobju
bo nujno potrebno - v sodelovanju z ustreznimi interesnimi
skupnostmi - re~iti tudi vprasanja otro~k~a varstva, zdrav>stva
(poznamo s1cer objektivne tezave, a je sedanje stanje nevzdrZno) in lekame.

Spornenik na Ulaki

- v zadnjem casu je bilo vee
pripomb na vab stali~ea glede

Pobrateni krajevni skupnosti
Fram in Loska dolina
24. i111 25. septembra je delegacija k.rajevne skupnosti Loska
dolina obiskala krajevno skupnost Fram pri Mariboru, kjer je
bil med ostll'l:im opravljen tudi
prvi del podpisa listine o ·p obratenju, drugi del pa bo prihodnje
leto v Loski dolini.
V delegaciji so bl!li predstavniki druibenopolitiCn!ih organizacij iz Lo~ke doline, zastopniki
sindikatov iz delovnih organizacij, pevslci zbor Lo~ke doline, sahovska skupina, ki je tekmovala
na brzoturnirju. Z nami sta potovala tudi Joze TELIC in Stane
LAVRIC, borca XIV. divizije, ki
se je med vojno bojevala na tem
obmoeju.
Krajani iz Frarna so nam priredili zelo prisrcen sprejem in
tople besede teh •l judi, ki so nas
s.prejel>i z odprtimi srci, tako, kot
med vojno partizane, potrjujejo
upravicenost pobratenja. V tamkaj5onjem kulturnem domu je bila svecanost pod geslom »Pobra·
teni v boju - pobrateni v svo-

-

bodk K popestdtvi programa
sta prispevala tudi oba pevska
zbora iz LoM<e doline in iz Frama, ki sta nekaj pesmi zapela
tudi skupaj.
Naslednji dan so mladinci polofrli vence k s:pomenikom padlih borcev. Ob1skaH smo tudi
kraj na Osankarici, kjer je 8. januarja 1943. leta padel Pohorski
bataljon. Kustus mariborskega
muzeja NOB tov. FAJDIGA, ki
nas je spremlja!l na tej poti, nam
je opisal zgodovinsko m razvojno
pot tega kraja, pa tudi usodo Pohorskega bataljona.
Prvi st}ki med borci Erama in
borci jz Lo~ke doline so se razvili ze med vojno leta 1943. v
sklopu XIV. div1xije je Braciceva
brigada unicila zandarmerijsko
postajo v Framu. Ta dan praznujejo F·r amovci za svoj krajevni
prazillk. To sodelovanje se Je po
vojni nadaljevalo in razsirilo.
Pr.ihodnje leto bomo gostitelji
mi.
M. Sepec

solidarnosti ob razvoju manj raz·
vitih obmocij v na~i obcini?
Organi krajevne sku.pnosti o
tern vprasanju niso posebej razprawjaii in je zato zelo tezko -kaj
urad:nega reci 0 nasih s tamcih.
Nedvomno pa lahko recemo, da
smo za solidarnost, vendar na
osnovi resnih samoupravnih sporazumevanj in dogovarjanj. To
pa je moe le na osnovi jasnih
perspektivnih razvojnih nacrtov
in dogovorjenega skladnega razvoja obci-ne na vseh podrocjih.
Tega pa smo v preteklem obdobju pogresali in prav v tern je
najbrl vzrok nekaterim morebitnim nesporazumom.
- Lo~ka dolina je zanimiva
tudi za razvoj turlstiene dejavnosti. Kje so vzroki, da se turizem ne more in ne more razviti?
Za razvoj t:urizma imamo res
lepe moinosti (vrsto naravnili
znarnenitosti, muzej NOB, Grad
Sneznik, spomeniki in obeleija
NOB, lov-ski in kmecki turizem,
30 .z asebnih leziSc), imamo tudi
dokaj delavno Turisticno drustvo, u9posobljene vodnike in ne·
-kaj prospektnega gradiva. Tudi
mnogo turistov zaide sem, z novo
cesto do Babnega polja pa jih bo
zlasti s Hrvats-ke ~e vee. 2:alostno pa je, da jih ne moremo zadrzati zaradi premajhruh prenocitvenih kapacitet, predvsem pa
za-radi neustreznih gostins-kih
uslug, :z:lasti, kar zadeva ustanove THP Jama.
2:al nam omejeni prostor ne
dovoljuje, da bi kaj vee povedali
~e o vrsti vpra~anj, ki so se pojavila v razgovoru. Zato o njih
cisto telegrafsko: - Na podrocju kmetijstva je
najocitnejsa pers-pektiva v fivinoreji in pridelavi mleka; v st-rojni skupnosti in zdruievanju zernljiSc vidijo kmetje u~esno ·pri·
hodnost, zlasti se, ce bl imeli zagotovljen odkup svojih pridelkov.
- v javno razpravo 0 nacrtu
lll'banizacije tega podrocja so se
zares aktivno vkljucile vse vaske
skupnosti in ta krajevna skupnos-t naj bi bila v tern pogledu
prva v nasi o-bcini celovito zastavljena in o])likovana.
- V tej krajevni skupnosti je
okrog dvajset spomenikov in
obeleZij NOB. Cimprej bi bilo pot-rebno s posebnim sporazumom
opredeliti dolZnosti, ·k do bi jih
moral vzdrlevati.
- Tezave so tudi z oskrbo,
predvsem mesnih izdelkov in zelenjave. Morda bi •k azalo, da bi
ta del osk!rbe prevzela Kmetijska zadruga Cer-k nica.
- Svojevrstna posebnost (vsaj
za naso obcino) je nogometna
trim liga, ki je zrasla povsem
spontano in je v njeno delovanje
aktivno vkljucenih nad 500 obcanov, pa tudi sicer s tekmovalnimi dogodki iivi skorajda vse
prebivalstvo. Resnicna mnozicnost!

Novo naselje med Starim trgom in Lozem

Volitve 1978
- zdravstveno skupnost,
- raziskovalno skupnost,
- skupnost socialnega skrb·
stva,
- skupnost pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
- skupnost za zaposlovanje,
- stanovanjsko skupnost,
- skupnost socialnega varstva,
- za druibenopoliticni zbor
skupscine SRS,
- za samoupravne interesne
skupnosti v republiki,
- za funkcije v skup~cini SRS,
- v republiSke upravne orga·
ne.
Torej zelo siroka paleta evi·
dentiranja, ki jo moramo imeti
vedno pred ocmi, kadarkoli in
kjerkoli evidentirarno, ce hocemo zagotoviti zadostno stevilo in
kvaliteto evidentiranih rnoinih
kandidatov. Zato rnoramo v vseh
sredinah takoj pospesiti evidentiranje, pri cemer ne srnemo pozabitl, da je potrebno popisnico
izpolniti v dveh izvodih. En izvod

Skupscinske volitve - kot sestavni del ustavno zajamcenih
samoupravnih odnosov, so pri
nas vsaka stiri leta. Volimo svoje
delegacije in delegate, da bi
skupno z njimi kot s svojirni odposlanci odloeali o vseh najpomembnejsih druzbenih vpra~a
njih. Odlocarno v temeljnih organizacijah, krajevnih skupnostih, v sindikalnih in v drugih
druibenopoliticnih organizacijah,
na zborih delavcev in na zborih
obcanov. Opravljamo funkcije
samoupravljanja in funkcije
oblasti kot nelocljivi prvini na~e
ga lastnega politicnega in druibenoekonomskega polofaja. V
tern zahtevnern in odgovornem
procesu se posebej zadolZujemo
izvoljene delegacije in delegate,
da naso voljo organizirano slisijo, prenesejo in zastopajo v
skupscinah, jo tam usklajujejo z
drugimi in da sprejmejo najbolj~e. napredne in celovite odlocit·
ve. 0 njih nas morajo tudi redno
obvescati.
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Ocenjujemo, da nam priprave
na volitve ne potekajo povsod
najbolje. Trenutno je v pripravah na volitve prihodnjega leta
tezisce na evidentiranju rnoznih
kandidatov. Prav ob tern pa se
nam stvari zapletajo. Eden lZrned
vzrokov za to je prav gotovo v
tern, da po volitvah 1974. leta ni·
smo nadaljevali s stalnimi kadrovskimi pripravami, temvec
smo dopustili, da so nam koordinacijski odbori za volitve v krajevnih skupnostih in temeljnih
organizacijah zaspali, sedaj pa
jih s tezavo obujamo. Predvsem
nam rnanjka dolgorocnega kadrovskega planiranja za potrebe
krajevnih skupnosti, terneljnih
organizacij, obcine, regije in dalje v republiko.
Naslednja slabost pri evidentiranju je v tern, da ga zelimo
opraviti za pisalno mizo in ne
uporabljarno najsir~ih demokraticnih oblrk ·k ot so to zbori -delavcev, sindikalne skupine, samo·
upravne skupine in zbori obcanov po vaskih skupnostih. Pri
evidentiranju smo tudi prevec
enostranski in vidimo prcdvsem
svoje lastne potrebe, ne razmiSljarno pa o potrebah v obcini in
v sirsih druibenopoliticnih skupnostih.
Kam vse morarno evidentirati?
Evidentirati moramo delegate
za:
- vse tri zbore skupscine obcine,
- izobraievalno skupnost,
- kulturno skupnost,
- skupnost otroskega varstva,
- telesnokulturno skupnost,
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obdrzite sami, en izvod pa po~
ljete na Obcinsko konferenco
SZDL.
Kaksna bo prihodnja aktivnost
v pripravah na volitve?
- V oktobru bo razprava na
republiSki konferenci SZDL o nckaterih dokumentih, ki govore o
stalnih kadrovskih pripravah.
- V novembru bo izdelana
druga ocena evidentiranih moznih kandidatov s stanjem na dan
30. 10. 1977.
Izdelan bo volilni kodeks, v
katerem bo zajeta celota volilnih
postopkov.
- V decembru bo seminar za
obcinska vodstva SZDL, zatem pa
seminar za krajevna vodstva,
vodstva temeljnih organizacij in
koordinacijskih odborov za vo·
lltve.
Napravljen bo tretji statisticni
pregled evidentiranih moZnih
kandidatov.
- Januarja se pricenjajo predkandidacijski postopki.
- V februarju bodo potekall
kandidacijski postopki in razpisane bodo volltve.
- V rnarcu bodo opravljene
volltve.
Urnik planiranih nalog je zelo
napet, zato moramo delati zelo
disciplinirano in se drZati dogovorjenega. Da bi la:hko izpeljali
vse zgoraj nasteto, je potrebno
zagotoviti ustrezno stevilo evidentiranih moznili kandidatov,
zato vse skupaj znova opozarjam
na pravoeasno, usklajeno in kvalitetno evidenti.ranje, ki je v tem
trenutku nasa skupna osnovna
naloga.
E. Lenarcic

BRESTOV OBZORNIK

5

Slovesno po naSih temeljnih organizacijah
Poleg velikega srecanja vseh Brestovih delavcev ob trldesetIetnici delovne organizacije, ki je bilo konec avgusta, je bilo
tudi v oktobru - mesecu praznovanj - slovesno po vseh nasih
temeljnlh organizacijah.
Povsod so bile slavnostne seje delavskih svetov s priloinostnimi kultumimi progr ami in s sprejemom letosnjih jubilantov
in na5ih upokojencev, ki so vecino svojih Zivljenjskih moci
Zrtvovali BRESTU in njegovi rasti.
0 teb slovesnostih poroeajo na5i sodelavci iz temeljnih organizacij.

TOVARNA POHISTVA
CERKNICA

so se sproscea1o veselili tudi prihodnjih uspehov.
J. Klancar

22. oktobra je v delavski restavraciji tudi nasa temeljna organizacija prosJavljala tridesetletnico Bresta.
DeJavski svet je imel svecano
sejo, na kateri so hili tudi delovni jubilantje in upokojenci. Letos
praznuje svoj delovni jubilej v
Tovarni pohistva Cerknica 45 delavcev, Milka Kebe in Slavko
Jankovic pa praznujeta kar trideset Jet neprekinjenega deJa v
nasi tovarni.

TOVARNA POHISTVA
MARTINJAK
22. oktobra je bila v delavski
restavraciji Tovarne pohiStva
Martinjak slavnostna seja delavskega sveta.
Na sej·i so bili poleg clanov delavskega sveta tudi upokojenci
iz TP Martinjak, predstavniki
druZibeno-politicnih organizacij,

Ob sreeanju v TP Martinjak je zapel tudi pevski zbor Tabor
)

Po slavnostni seji delavskega
sveta je sledil se kulturni program. Rdec nagelj, igranje godbe, pesem pevsk~ga zbora in ~e
ci!tacije, vse to Je se popestrilo
sveeanost proslavljanja.
Svecano sejo delavskega sveta
je zacel predsednik Joze Braniselj, pozdravil prisotne in po
uvodnih besedah pozval direktorja za -slavno~tni _nagovor. V sw~
jem gavoru Je d 1rektor poudanl
gospodarski .pomen nase temeljne organizacije v abcini in v nasem najsir·s em gospodarskem
prostoru. Obudil je prehojeno
razvojno obdobje. Dejal je, ~ je
iz majhnih zasnov - zaboJarne
zrastJa v tridesetih letih moderna tovarna pohistva, •k i je dosegJ~
veli·k slaves na domacem pa tud1
na tujem triiScu. Prisot!le je seznanil tudi z nasim prihodnjim
razvojem do leta 1980. Zatem j e
dal ~riznanje organom upravljanja m druibeno1JolitiCni.m organizacijam, saj se brez prizadevanja le-teh ne bi taka uspesno razvijali.
V'Si prisotni so se v~s~li~i j~b~
leja Bresta. Po podehtv1 JUbileJ·
nih nagrad in po fotografiranju
je postalo vzdusje se bolj sprosceno in razigrano. Prijeten je
bil pogled na medsebojno kramljanje in iZJ?Ovedovanje dozivetij
med upokOJenci in jubilanti. Zaplesali so in tudi zapeli.
»Vsakokrat, ko nas povabite na
sprejem, smo vabila nadvse veselil« so dejali upokojenci. »To
je lepa priloznost, da se pomenimo o marsicem, zvemo o nasem
podjetju marsikaj, skratka, to
srecanje nam nudi veliko razvedrilo.«
»Jubilejne nagrade so nedvomno lepo priznanje, so pozornost,
ki je za dolgoletnega clana kolektiva nujna,« so dejali delavci-jubilantje. »To je priznanje nasemu delu, nasim prizadevanjem.«
Na splosno je bilo praznovanje veselo in lepo. Godba je se
naprej raz.veseljevaJa prisotne, ki

vodje sluzb ter jubilanti, ki so
slavili hkrati dva jubileja. Za se
svecanejse vzdusje so pos·k rbeli
clani pevskega druStva Tabor iz
Cerknice s svojim programom.
Sejo je vodil predsednik delavskega sveta Anton Mahne, ki je
v svojem uvodnem govoru pozdravil vse prisotne ter med drugim dejal:
»Predsednik vlade LR Slovenije, tovaris Miha Marinko je 25.
10. 1977 podpis al odloobo o ustanovitvi LIP v Ce!'knici. Vsi vet ali
manj vema, da je takratni LIP
sestavljalo nekaj zag in dve ·Za·
bojarni. Z vztrajnostjo in odrekanjem od osebnega standarda
so po letu 1950 pricele rasti tovame, ki so postale ·g igant v lesni industriji Jugoslavije in ponesle ime Brest na vse kontinente
sveta. Vxporedno z Brestom je
rastla tudi nasa tovarna. Spominjamo se prvih zacetkov proizvodnje galanterijskih izdelkov,
kasneje velikega pozara in uspeha obnave, pa tudi kasnejsega
razvoja, ki je dal tovarni sedanji
videz.

Najbolj stevilni so bill seveda v Tovarni pohHtva Cerknica
Ce racunamo, d a bomo letos
z enakim stevilom zaposlenih
kot nekdaj dosegli nad 10 milijard brutto proizvodnje, smo na
jubilejno leta lahko zadovoljni,
pa tudi na prehojeno pot v teh
tridesetih letih.
Razvoj nekega kraja ali tovarne pa ni nik:oli zakljucen. Snovanja novih idej so rodila novo tovarna tapetnistva, sedaj pa nacrtujemo tudi nov razvoj nase
tovarne, na novi lokaciji, ki naj
sodobno tehnoloSko urejena pokdva Brestove potrebe po polizdelk!ih in izdelkih iz masivnega
lesa, saj le specializacija in delitev dela omogocata bolj ekonomicno poslovanje.<<
Na koncu svojega govora se je
predsednik deJ.avskega sveta v
imenu vseh zaposlenih zahvalil
upokojencem in jubilantom za
njihova nesebicno delo :pri iz·
gradnji tavarne, pa tudi delavskega samouprav}janja v Brestu.
Prisotne je s kratkim nagovorom pozdravil tudi direktor Janez Mele. V imenu dr~beno-poli
ticnih organi:zJacij pa se jim je
zahvalil za ¥Se, kar je storjenega
od ustanavitve Bresta pa do danes predsednik smdikata Janez
Godejsa.
T. Lovko

Lepo urejen prostor ter praznicno obleceni ·p avabljenci z rdecim nageljnom v gumbnici so dajali zares siavnosten vtis. Rokovanje, spremljano s kopico vprasanJ 0 delu in fuvljenju, vedri in
nasmejani obrazi nekdanjih sodelavcev so kmalu pomirili zivcnost, Jti je taka rada prisotna ob
podobnih prilofnostih. Slavnostno sejo delavskega sveta je zacela njegova predsednica Ana
PISEK. Po pozdravu in uvodnih

v najtezjih pogojih ob najvecjem odrekanju.
Predstavil Je tudi nacrt prihodnjega razvoJa temeljne organizacije, potrebne investicije ter
proizvodni program. Posebni poudarek je dal nujnosti po enotnosti v kolektivu in v dru2bi kot
celoti, 'kar je osnovni pogoj za
pravilen in uspesea1 razvoj.
Predsednica delavskega sveta
je nato povabila vse prisotne na
kosilo. Ob trkanju kozarcev je

TOVARNA POHISTVA
STARITRG
2:e od obciriskega prazruika sem
je vihranje zastav, izobesenih
pred tovarno oznanjalo, da se dogaja nekaj svecanega. Res, poleg
obcinskega prazni·k a in ob tej pri·
loznosti predstavljenih novih delovnili uspehih in zmagah ter na:vih nacrtih, smo te dni slavili
tudi 30-letnico Bresta.
Na sam dan obletnice ustanovitve .d elovne organizacije je bila
sklicana slavnostna seja delavskega sveta temeljne organizacije, na katero so bili povabljeni
tucti ze upokojeni cla.rui. kolektiva,
letosnji jubilanti ter predstavniki
~beno-politicni:h organizacij .

S slavnostne seje delavskega sveta v TP Stari trg

-------

Prisrcno in prijateljsko -

v Tovarni lesnih izdelkov Starl trg

besedah je imela kratek, toda slavnostna seja ·p resla v prijetno
vsebinsko zelo bogat govor o d~ srecanje in kramljanje.
lu in razvoju temeljne organizaOb dolocenem casu pa so sli
cije, njenih uspehih in tezavah, skupno na prireditveni prostor
katerega so vsi prisotni. spremlja- pred Tovarno lesnih izdelkov Stari trg, kjer je bilo odkritje spoli z veliko pozornostjo.
V imenu osnovne organizacije minske plosee predvojnem desindikata je povabljence pozdra- lavskem gibanju na tern podvil predsednik. ~zvrsnega odbora rocju.
Alojz HUMAR in imel krajsi naBili so to prij etni in nepozabni
govor. Po pateku prvega dela seje trenutki. CeJo letosnje muhasto
je predsednica delavskega sveta vreme se je potrudilo, da bi pripodelila v.sem upokojencem znac- spevalo svoj delez k velikemu
ke in obeske, ki . predst·a vljajo sJavju.
jubilej
delovne organizacije,
F. Mlakar
vsem delavcem-jubilantom pa
denarne nagrade.
V imenu prisotnih upokojen- TOVARNA LESNIH
cev se je Anton HACE zahvalil
kolektivu za pozornost in pova!bi- IZDELKOV STARI TRG
lo ·i n .obudil spomine na prve ko25. oktobra je bila v Tovarni
rake samoupravnih organov v
letu 1950. Posebno je poudaril te- lesnih izdelkov slavnostna seja
daj pri.sotne dvome o uspesnem delavskega sveta ob praznovanju
razvoju delavskega samouprav- 30-letnice Bresta. Na seji so bili
ljanja in s tern novih drufbenih prisotni tudi upokojenci in jubiodnosov. Ne glede na to je cas lantje .iz nase temeljne organizapokazal, da so bili ti dvomi ·po- cije. P.redsednik delavskega svepolnoma odvec. Samoupravlj anje . ta Anton Kandare je poroeal o
kot sistem odloeanja je priSel delu, o seda.njih in prihodnjih
vsem delavcem taka rekoe v me- nalogah delovne . organ.izacij e.
so in kri in je postal del nas Mladina pa je pripravila skupaj
z ucenoi osnovne sole Heroja Javseh.
neza Hr~barja iz Starega trga
Besedo je povzel tudi direktor kulturni del programa, pred.v sem
temeljne
organizacije Du5an redtacije in pesmi, ki so pri
PLAZ. Obnovil je razvoj temeljne vseh prisotni naletele na zelo toorganizacije ter izrekel prizna- pel sp.rejem.
nje vsem delavcem, katerih delo
V razgovoru z upokojenci je
in trud sta vgrajena v tovarno. bilo cutiti posebno zadavoljstvo;
Posebno priznanje je izrekel upo(Nadaljevanje na 7. strani)
kojencem, saj so prav ti delali

-
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Nadvse slovesno praznovanje obt'nskega praznika
NA SVEcANI SEJI VSEH ZBOROV SKUPSciNE OBciNE IN
DRUZBENOPOLITicNIH ORGANIZACIJ SO PODELILI DOMICIL
LOSKEMU ODREDU, PRIZNANJA OBciNE »19. OKTOBER« IN
PLAKETE OBciNE CERKNICA. MED STEVILNIMI GOSTI JE BIL
TUDI PREDSEDNIK SKUPSciNE SR SLOVENIJE dr. MARIJAN
BRECELJ. OB PRAZNIKU JE BILO ODPRTIH VEe POMEMBNIH
OBJEKTOV, Z IZGRADNJO NOVIH PASO ZACELI NA RAKEKU,
V LOSKI DOLIN!, CERKNICI, V ZILCAH
OTVORITEV NOVE SPORTNE
DVORANE V CERKNICI JE IZ·
ZVENELA V PRAVO MANIFESTACIJO NAVDUSENJA MLA·
DIH IN OBcANOV.
19. oktobra je v polni sportni
dvorani pri osnovni soli v Cerknici predsednik gradbenega adbora ing. Joze STRLE odprl namenu prelep objekt, zgrajen iz
samopri<spevka obcanov nas·i h sestih krajevnih ·s!Qupnosti, prvega
v vrsti objektov, za :katere smo
se dogovorili ob ·i zglasovanju referenduma o samoprispev.ku.
Objekt j e veljal milijardo starih
dinarjev, zg.r ajen pa je bil v ne-

sko -tekmo. Taborniki so pred·
stavljali svoje vesCine, ves program pa so povezovali glasba in
vmeS<Ili recitatorski vlozki ucencev OStlJ.Ovne sole Cerknica.
Ra:zJPolozenju v dvorani j e pripomogel tudi pilialni orkester
Bresta. Ucin'koviti prikaz spleta
aktivnosti je zakljuci:la skupina
mladih, .ki je ·sestavHa iz svojih
teles napis HVALA, ki je bil namenjen ne samo ob.iskova:lcem
t e lepe pnireditve, ampak prek
njih tudi vsem delovnim ljudem
in obCa.nom, ki so prispevali za
izgradnjo ·sportne dvorane. Oroeniti in tpohvaliti velja tudi izvajalca del SGP Gradnje Postoj!Ila,

Slavnostna seja vseh zborov skupsCine o!Jcine
.investicija opredeljen v srednj er ocnem planu razvoja obcine
Cerknica. Z dograditvijo -tega
objekta v letu 19'/8 bo omogoceno celodnev>no poslovanje l ekarne.
PQ~Poldne so ob n avzocnosti
kole.Ktiva delavcev Kartonazc,
obcanov in stevilnih gostov polozi'li na Rakelcu temeljni kamen
za izgradnjo novih proizvodnih
avoran, v katerih bodo dobili delavci Kartonafe ·iz Rakeka moznost, organiz.irati sodobno industrijsko proizvodnjo.
I nvesticija je rezultat zd:rufevanja sred.stev v okviru delovne
organizacije in sredstev poslovnih bank.

'
Z otvoritve nove telovadnice v Cerknici
polnem letu dni. Veli!kost objekta 46 X 24 metrov je porootvo,
da bodo mladina, pa rtud~ odrasli,
lahko vadi.U razlicne sportne in
rekreacijske dejavnosti, v dvorani pa bo prostora tudi za tekmova1ne sporte.
Otvoritveno svecanost so dopadlji·vo dopolnHi otroci s prikazom njihov!i.h dejavnosti. Nastopili so cidbani, ki so se z gan-ljivo nerodnostjo trudili pokazati .kar najvec, kar so se naucili v okvi<ru otroskega varstva .
Solarj:i in solarke so se lotili
tezjih vaj na nekaterih orodjih.
Uprizorili pa so tudi kosarkar-

ki je s svoj.imi kooperanti v hitrem casu 2grad.il zares kvaliteten objekt.

SlAVNOSTNA SEJA VSEH
ZBOROV SKUPSCINE OBciNE
IN DRUZBENO-POLITICNIR
ORGANIZACIJ V NOV!
SKUPSCI NSKI DVORANI
V CERKNICI
22. oktobra je hila v novi skups~inski dvorani v Cerknici svecana seja vseh zborov obcinske

mi sredstvi skupscine obCine,
Ljubljanske banke in Sluibe
druibenega knjigovodstva.
Sodobni objekt je zgradllo
SGP Gradls~ Cerknica s koope·
ranti.
Predsednik skupscine obcine
Cerknica Joze HREN je v po·
zdravnem nagovoru na kratko
ccenll uresnicevanje srednjerocnega plana razvoja obcine in ugo·
tovil, da je v prvih dveh letih
njegovega uresnicevanja gospodarstvo doseglo ugodnejso stopnjo letne rasti kot je blla predvidena, saj ma.Sa le-ta kar 15 odstotkov od predvidene 9,1 odstotka. Produktivnost je rasla s stop·
njo 13 odstotkov kar je za 6,7 odstotka vee kot je bllo predvideno.
Zaposlenost se giblje v planiranih
okvirih, tako da imamo danes zaposlenih 5.186 ob~anov, kar pre dstavlja 36 odstotkov vsega prebivalstva.
Pomembno je, da se uresnicujejo tudi investicijski programi v
gospodarstvu, pa tudi v negospodarstvu. Smo pred prleetkom
obratovanja nove Brestove to-

TEMEUNA KAMNA ZA
IZGRADNJO NOVE LEKARNE
V CERKNICI IN NOVIH
PROIZVODNIH DVORAN
KARTONAZE NA RAKEKU
21. oktobra je clan gradbenega odbora za izgradnjo iekarne
Leon RAZDRIH poloZil t emeljn.i
ka:men za novo lekarno v Cerknici. Objekt, v katerem bo poleg
lokala tudi S1.anovanje za potrebe lekarne, je kot prioritetna

Tem eljni kamen za novo lekarno v Cerknici

PRIZNANJE lNG . JOZETU STRLETU
Ob letosnjem obcinskem prazniku j~ prejel najvisje ob~insko priznanje »19. oktober« tudi glavni direktor BRESTA ing. Joze Strle.
V obr azloiitvi je re~eno, da je to priznanje dobil za pomemben
prispevek pri izgradnji in modernizaciji Bresta, ki se je v tridesetletni nenehni rasti razvil in uveljavil kot vellka in sodobna industrija pobiStva, za prispevek pri ustvarjanju novih obllk povezovanja
v okviru lesne indusfrlje na osnovi dobodkovnih odnosov, za inte·
gracijske povezave, za prlspevek in razumevanje potreb za vklju~e
vanje zdru.Zenega dela pri razresevanju vpra.Sanj razvoja dru.Zbenega
standarda delovnih Ijudl in obcanov ter za prizadevanja prl izgradnji
nekaterih objektov druibenega pomena v ob~inl Cerknica.
Cestitkam se pridruiujemo tudl Brestovi delavci.

skups~ine in druzbenopoliticnih
organizacij. Med delegati ter ste·
vilnimi gosti iz sosednjih obcin,
prijateljskih ob~in Slovenske
Konjice in cabar in dru.Zbenopoliticni delavci, so bill tudl dr.
Marijan BRECELJ, predsednik
skupscine SRS, Vladimir LOGAR, podpredsednik skups~ine
SRS, Tone KRASEVEC, ~Ian CK
ZKS, Anica KUHARJEVA, clani·
ca predsedstva SRS, generalmajor Stjepan MIRKOVIC, nekateri borci napada na Loz, ve~ nosilcev partizanskega znaka 1941,
predstavnild domicilnib enot ob·
cine, Bra~iceve brigade, Jurlsnega bataljona XVIII. divizije, No·
tranjskega odreda, aktfvistf no·
tranjskega okrozja OF in 4. ba·
taljona I . brigade dd avne varnosti ter delegacija borcev Los kega odreda.
Slavnostna skupscina je hila v
novi, modemo opremljeni dvo·
rani skups~ine obcine v okviru
poslovnega sredisca v Cerknici.
Objekt je bil zgrajen z zdruieni-

varne oblazinjenega pohistva, v
Kovinoplastiki so ob obcinskem
pramiku poloZili dva temeljna
kamna za nove proizvodne zmogljivosti. Tudi Kartonama tovar·
na na Rakeku je pri~ela te dni
z izgradnjo novih proizvodnih
dvoran. Prav za ob~inski praznik
smo odprli novo sportno dvorano v Cerknici, tik pred izgotovitvijo so prostori Ljubljanske ban·
ke in Sluibe druibenega knjigovodstva v Cerknici, poloZili smo
temeljni kamen za izgradnjo no·
ve lekarne v Cerknici. Pridobili
smo nove kilometr~ asfalta na
Blokah in uresniclli moderniza·
cijo ceste Podgora-Babno polje.
Poleg tega pa je v teku 5e vrsta
investicijskih del v posamemih
krajevnih skupnostih, kot so kan alizacija v Cerknici in v Starem
trgu, elektrlcno omrezje v krajevnih skupnostih Nova vas in
Cajnarje-Zilce, zadruZni dom v
Zilcah in druge.
Slavnostni govornik na svecani sejl je bil podpredsednik

skupscine SRS Vladimir LOGAR,
ki je poudaril veli.k pomen No·
tranjske v NOB in v socialistiCni
revoluciji; zelo ugodno je ocenil
gospodarski razvoj obCine, po·
udarll potrebo za nenehno skrb
za enakomernejsi razvoj vseh
podrotij obcine ter ugotovil, da
se tako imenovani terciarni sek·
tor gospodarstva, predvsem go·
stinstvo, ne razvija v korak z industrijskim razvojem, pa tudi ne
z razvojem kmetijstva in gozdar·
stva.
Sledila je slovesnost ob podelitvi domicila Loskemu odredu.
Utemeljitev domicila tej partizanski borbeni in kadrovski eno·
ti, ki je delovala na obmoeju No·
tranjske sorazmerno kratek caJ
in se je pozneje preimenovala v
So~ki odred in delovala na obmocju Primorske, Julijske kraji·
ne in Slovenske Istre, je podal
predsedndk obcinskega odbora
ZZB NOV Joze TELic.
Predsednik skupsC.ine je nato
podelil letosnja priznanja obcine
»19. oktober«, ki so jih prejeli:
1. Karton.aZna tovarna Ljubljana TOZD Kartonaia Rakek
2. Krajevna skupnost Lo~ka
dolina
3. STRLE ing. Joze
ter plakete obcine, ki so jib prejell:
1. GORNIK Tone
2. JERNEJciC Tone
3. KOcEVAR Stanislav
4. MAZI Danimir
5. MELE Joze
6. RAZDRIH Leon
7. SEGA Stane
Predsednik skupsCine je nato
obvestil zbor, da je predsednlk
republl.ke Josip Broz Tito ob 30letnici odlikoval delovno skup·
nost Bresta z redom dela z zlatim vencem, Jozetu LESARJU pa
je ob njegovi 60-letnici predal od·
llkovanje predsednika republlke
red dela z rdeco zastavo.
PROSLAVLJANJE V LOSKI
DOLINI IN BABNEM POUU
Delegati, stevilni gostje in mno·
zica delavcev Kovinoplastike in
obcanov Loske doline je bila popoldne -t ega dne prica polaganju
temeljnega kamna za iz·g radnjo
novih proizvodnih zmogljivosti
Kov.inoplastike. Gre za pomembne invesrtioije v znesku nad 10
starih milijard dinarjev za iz·
gradnjo objektov Galvane in proizvodnih objektov !.noxa. Sredstva za investicije so zdrufile temeljne organizacije Kovinoplastike, poslovne bamke pa so udelezene s kred~tnimi aranfmani.
Dolga kolona vozH se je iz
Loza u smerila skozi Podgoro ter
se popeljala po osem kilometrov
dolgi modernizirani cesti v Bab·
no polje. V Babnem pOilju je bila
otvoritvena Sllovesnost, ki je privabila dom ala vse domacine in
stevilne obcane sosednjega Gorskega Kota-ra.
V ~menu domacinov je prisotne pozdravil F ranc TROHA in se
za!hva:lil za sodobni cestni objekt,
ki bo povezal partizansko Babno
polje s svetom.
Glav.ni govorni-k direktor strokovnih sluib Cestne skupnosti
Slovenije Lojze BLENKUZ je govoril o pomenu cestne povezave
Loske doline in Slovenije z Gor
skim Kotarom in SR Hrvatsko
I zgradnja ceste je b ila mogoea
ob veHkem pr.izadevanju Skupnosti za ceste, Skupscine obcine
Cerknica, Gozdnega gospodarstva
Postojna in obcanov vasi Babno
polje.
Tako so se iztekla' praznovanja
pr aznika, ki so bila
letos 5e posebej slovesna zaradl
pomembnib uspehov na podroC·
ju gospodarskega razvoja, razvo·
ja dru.Zbenih dejavnosti in na
podrocju uveljavljanja in poglabljanja samoupravnih socialisticnih odnosov. Vsa praznovanja pa
so hila tudl v mamenju velikih
jubilejev predsednika Tita in naSe Zveze komunistov.
F. Sterle
ob~lnskega
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Korak naprej-a premajhen
OCENA URESNICEVANJA ZAKONA
0 ZDRUZENEM DELU V OBCINI
Sredi olttobra sta na skupni seji obcinski komite Zveze komunistov in predsedstvo obcinskega sindikalnega sveta razpravljala o
uresnieevanju zakona o zdrl1Zenem delu in drugih neposrednih drW:benopoliticnih nalogah (opredeljenih na 8. seji CK ZKS). V pripravah
na to sejo je bilo ze prej organiziranih vee posvetov z odgovornimi
druibeno-politicnimi delavci vseh temeljnih in delovnih organizacij
v obcini.
Naj nanizam nekaj osnovnih ugotovitev, znacilnih za sedanji trenutek d ruzbeno-politicnega zivljenja v nasi obcini.

popolnjevati in dograjevati, da
bodo zadostili duhu in nt! le crki
zakona.
Toda, ce pri delitvi sredstev za
osebne dohodke vendarle ugotavljamo, da smo na pravi poti
pri iskanju m eri-1 in kriterijev za
zivo delo, ugotavljamo, da se minulemu delu posveca premajhna
pozornost (najdalj je v 1:em
Brest) oziroma, da ni pri razrnisljanjih o de1itvi in nagrajevanju
po minulem delu dovolj dojeto
spoznanje, da gre za odpravljanje
me2id!ne mise1lnosti oziroma mezdnega obnasanja in polozaja delavca ter da gre za stimulans, ki
delavce postavlja v pravo vlogo
upravlja.Jcev
in
gospodarjev
dru1Jbenega premozenja, ki jih
mora stimulirati k vedno novim
nalozbam ter ·k ·p ovecevanju dohodka in drufbe1'J.ih sredstev.

Na podrocju uresnicevanja zakona o zdrW:enem delu jc napravljen dokajsen korak naprej;
v vseh sredinah vladata delovno
vzdusje in aktivnost. Toda po
analizi te ugotovitve se pokaze
nekoliko drugacna slika. Vse delo
in aktivnost se namree 8e vedno
vrtita v p r evec ozkih krogih, naj
si bo v strokovnih skupinah, v
vodstvih druzbenopoliticnih organizacij ali pri vodilnih delavcih.
Gre preprosto za to, da bolj
mnozicna politizacija delovnih
ljudi in aktivno delovanje vseh
delavcev ze v casu pripravljanja
razlicnih predlogov in resitev
kljub vsem javnim in podobnim
razpravam nista zadovoljiva in
da se dejansko polozaj delavcev
v odlocanju o ustvarjenem dohodku oziroma o vseh drW:benopoliticnih zadevah prevec ornejita na goli forrnalizem. V tern
smislu tudi aktivnost drW:beno·
politicnih organizacij v temeljnih organizacijah ni dovolj
usmerjena v kar najvecjo rnobilizacijo slehernega delavca, v organizirano sisternaticno vodenje
razprav in to v politicno usrnerjanje strokovnih in drugih skupin
pri iskanju resitev na osnovi delavcevega - r azrednega interesa.
Dornala povsod, zlasti pa se v
obeh velikih delovnih organizacijah v obcini potekajo razprave o
samoupravni organiziranosti. Nedvomno je to pomembno; na tern
se tudi gradi vsebina samoupravnih odnosov med temeljnimi organizacijami ter drugimi
skupnostmi. Ugotavljamo pa,
da je ob tem v dolocenih primerib prisoten tudi prevec tehnicno-organizacijski vidik, ne pa celota vseh tistih druzbeno eko-

nomskih in tehnoloskih pogojev,
ki jih za oblikovanje terneljnih organizacij doloca zakon (na primer variante v Kovinoplastiki z
ustanavljanjern novih in zdruievanjern sedanjih temeljnih organizacij).
V razvijanju dohodkovnih odnosov ni veliko storjenega v vsebinskem smislu, kar zadeva to,
da bi se bistveno spremenila do
sedaj splosno veljavna praksa
kupoprodajnih odnosov. So sicer
ze oprijemljivi poskusi in iskanja (Brest, Gradisee, Transavto),
vendar predvsem v odnosih rned
temeljnimi organizacijami znotraj delovne organizacije, odlocno premalo pa navzven, rned terneljnimi organizacijami, ki so
trajno rnedsebojno povezane ali
soodvisne (kot proizvodnja in
trgovina, gozdarstvo in lesna in·
dustrija in podobno).
Posebna pozornost v delu in
aktivnosti je posveeena uresnieevanju dolocil, ki se nanasajo na
razporejanje dohodka in cistega
dohodka in se zlasti delitve sred·
stev za osebne dohodke, kar je
tudi razumljivo glede na zakonske roke. Zlasti slednje, se pravi,
oblikovanje sistemov nagrajevanja, ki bi ustrezali nacelom delitve po delu tako kot so v zakonu
razclenjena, predstavlja za vse
dokaj trd oreh. Po oceni bodo po·
vsod v roku zadostili zakonskim
doloeilom. Morali pa se bodo sistemi nagrajevanja se lep cas iz.

SLOVESNO
PO NASIH TOZD

Oktober je bil v znarnenju praznovanj Brestovega jubileja, katerim
se je p.ridruZil tudi Salon pohistva, ki je pripravil razstavo notranjskih samorastnikov - likovnih ustvarjalcev ter tako svojevrstno
podprl ljubiteljsko kulturno tvornost delavcev Bresta in drugih obcanov.
Razstavljali so: Rozalija BERGLEZ, uciteljica na osnovni soli Stari
t rg, Ivana BRANCELJ, kmetica iz Brezij, Franci KOROsEC, lesni
tehnik, zaposlen na Brestu, Slavko MIKSE, delavec Bresta, Igor
MODIC, graficni retu5er z Rakeka, Janez PETRie, lesni tehnik, zaposlen v Kovinoplastiki, Torno RESINOVIC, kvalificiran mizar Brest, Stojan SPAREMBLEK, sofer iz Martinjaka, Ludvik SRAJ,
sofer iz Vrhnike, Darja STEFANcic iz Starega trga, dijakinja pedagoske gimnazije in Marija ZURGA, gospodinja iz Martinjaka.

(Nadaljevanje s 5. s trani)
ugotavljali so velik napredek,
~lasti pri odpra<Vljanju tezaskega
dela z modernizacijo zagalnice in
skladisca zaganega lesa ter pri
ureditvi druzbene prehrane.
Po koncani seji so se vsi prisotni udelezili svecanosti ob odkritju spominske P'losce na nasi
novi zagi.
M. Sepec

TOVAR'NA IVERNIH
PLOSC IN SKUPNE
DEJAVNOSTI
V okviru praznovanja 30-letnice delovne organizacije Brest sta
imela delavska sveta Skupnih dejavnosti in Tovarne ivernih
plosc 21. oktobra skupno svecano sejo.
Na sejo so bili povabljeni tudi
upokojenci teh dveh delovnih
skupnosti, kjer so jim bile izrocene spominske znacke ter jubilanti, ki so zvesti Ciani delovne
organizacije deset, dvajset in trideset let.
Predsednik delovnega predsedstva je v uvodnem poe;dravnem
nagovoru orisal tridesetlet no razvojno pot Bresta in nakazal p.rihodnji razvoj delovne organizacije.
Po koncanem svecanem delu
in po podel1tvi nagrad jubilantom so prisotni ob zakuski v prisrcnem razgovoru obujali spomine na delovne u speh e in toval'iStvo ter tako se enkrat poudarili
pripadnost Brestu.
S. BogovCic

To je le nekaj poglavitnih
splosnih ugotovitev o u r esnicevanju za:kona o Z'druzenem delu.
Dnevni red je obsegal sir5e podrocje, o cemer pa bi bH potreben
daljsi a<li poseben prispevek.
Naj se dodam, da je bUa v tern
sklopu ocenjena in podprta kot
politicno
pravilna
usrneritev
TOZD Transavto Cerknica, da se
poveze z delovno organizacijo Avtomontaia iz Ljubljane; zatem,
da se morata Brest in Kartonaza
Rakek v smislu nacel samoupravnega druzbenega planiranja dogovoriti in razcistiti morebitne
probleme okrog poslovnega prekrivanja razvojnih programov
ter se, da gre Kmetijska zadruga
v organiziranje temeljnih zadruinih organizacij (TZO) v smislu
nedavne javne razprave o kmetijstvu ne da bi cakala na novi zakon o zdruzevanju kmetov v kmetijske zadruge, ki bo sprejet predvidoma prihodnje leto, ker so tudi ob tern za osnovo doloeUa zakona o zdrW:enem delu.
J. FRANK

Za desetletnico polharsko srecanje
Deset let izhajanja n asega glasila smo praznovali prav svojevrstno, na polhanju pod vrhorn Slivnice na prijetni ravnici pri Grahovski lovski koci.
Deset let mineva, ko je 25. ok- lektiva, smo se zbrali, da proslatobra 1967 izsla prva stevilka gla- vimo 10-letnico izhajanja.
Soncno popoldne je dajalo tej,
sila, ki se danes prinasa delovnemu kolektivu Bresta redno iz eni izmed mnogih prireditev promeseca v mesec obvestila o vseh slavljanja 30-obletnice ustanovitvaznih dejavnikih, 0 vseh aktual- ve Bresta se poseben car. Kruh,
nih vprasanjih in strokovnih sol in silce zganja udelezencem
polhanja je bil zunanji jzraz dopredvidevanj~h.
brodoslice tovariSev od glasila,
Ob rojstvu Brestovega obzornika je bilo v prvi stevilki med dru- ki so pripravili in organizirali to
gim v uvodniku napisano: »To srecanje. Res prijetno in se iz·
mora biti glasilo celotnega kolek- virno povrhu!
Srecali smo se stari znanci, ki
tiva. V njem naj najdejo mesto
pobude in poslovne odlocitve sa- so osnovali prvo stevilko Brestovega obzornika: Har mel, Kebe,
moupravnih organov v kombinatu, kriticne osvetlitve, sugestije, Mlinar, Tavzelj in Trotovsek. Tu
predlogi in priznanja politicnih so se sodelavci in clani uredniskega odbora, ki sedaj ureja glaorganizacij v podjetju, pa tudi
silo: Levee, Zabukovec, Mele, Zni·
vseh clanov kolektiva<< .
Koliko tega je uspelo zagoto- darsic, Sterle in drugi, pa fotoviti sodelavcem Brestovega ob- graf Skrlj. Skoda, da ni nikogar
zornika, vedo najbolje oceniti iz Loske doline. Prisotnih je vecje Stevilo sodelavcev, ki SO S SVO·
bralci sami.
jim delom skozi desetletje priZ lastnim obcutkom in ob vrsti prejetih priznanj, da je bilo spevali z izhajanju glasila.
v desetih letih opravljeno veliko
Polharji so ze odnesli skrinjidelo na podrocju obvescanja ko- ce. Ostali udelezenci smo balinali, pripravljali ogenj. Res prijetno pocutje. Srecali so se sodelavci, ki so opravili in bodo se
opravljali veliko delo - izhajanje glasila. To je bilo besed, smeha, novic. Z nocjo je priSla do
sluzku? Zdi se mi, da bi vas raz- izraza tudi poslastica z roStilja,
vrednotili, ce bi bile vase teznje ki jo je pripravil neumorni Tavusmerjene le k takim ciljem.
zelj .
Umetnost- se taka preprosta
Ze so se vrnili z obhoda prvi
a.!i zapletena, - je vedno odpira- polharji.
Enega sarnega polha so
la pota cloveku - kot blodna
ujeli. Zakaj samo enega? Luna,
vesca je plesala pred njim svoj mocan
veter in skovikanje sove,
blesceci pies.
so izgovorL Upanje je, da bo v
Vasa merila, kakrsna pac so- drugem obhodu boljsi lov.
so vasa; izraiajo vaso vitalnost,
Medtem pa se je ob tabornem
vase moznosti; 'VSaka zaokrozena ognju zacela krajsa slovesnost ob
podoba 0 cemel'koli - ·zlasti 0
praznovanju 10-letnega jubileja
umetniSkem del.u - pa zahteva glasila. Govorniki so podcrtali
kompromise! In da govorim v pomen izhajanja glasila, iz besed
jeziku nase druzbene stvarnosti:
pa je vrela mise!: Brestov obzors svojim samorastniSkim umet- nik je zrasel z delovnim kolektiniskim delom ut.r jujete tudi sa- vom, zrasel s svojimi bralci po
moupravne odnose v kuhuri; dvi- temeljnih organizadjah in v kragate njeno kvaliteto in vpliv. Ne jevnih skupnostih, kjer zivijo demoremo uveljavlj ati le dru:lbeno- lavci s svoj·i mi druiinami. Tako
ekonomskih pogojev in reproduusmerjeno glasilo ima zagotovcirati staro vsebino v kulturi in ljen prihodnji razvoj, ima pa tuumetnostL Tudi vi ste dokaz, da
di odgovornost, da v celoti uresje treba odklanjati potrosniSko nicuje sprej eto nalogo svoje samiselnost, komercializem in po- moupravno sprejete vsebinske
dobno. Tudi to so resnice nasega zasnove.
zivljenja, ob katerih se moramo
Razpravlj-anje o prvih stevilzamisliti.
kah »Brestovcka«, o prijetnih in
S takimi kulturnimi akcijami tezkih trenutkih, pa o danasnjih
odpiramo si.rsa obzorja - zlasti problemih in nalogah je sledilo
mladim, ki imajo danes tudi dru- pozna v noc.
gacne moznosti za razvoj svojih
Deset let Brestovega obzornika
sposobnosti in umetniSkih talen- je za nami. Nove naloge stojijo
t ov! Mnogi veliki Ijudje v slikar- pred uredniskim odborom, zato
stvu in literaturi so rasli in hojim zelimo, da bi tudi v prihoddili .k at samorastniki, ua so osta- nje ta:ko zagnano in uspesno zali kazipot v umetnos-ti in v ziv- gotavljali izhajanje glasila kolekljenju.«
tiva Brest Cerknica.
Tudi v krajsem ·~ulturnem proD. Trotovsek
gramu so sodelovaii amaterji domacini, moski pevski zbor TaPripis uredniStva: Ornenjeno
bor iz Cerknice.
srecanje je bila le skromna odTako je bila oktobrska razstadolZitev vsem dosedanjim ciava v Salonu pohiStva nov korak
nom uredniskih odborov, ki so
v Brestovih prizadevanjih, kako - brez honorarjev - opravljali
cimbolj neposredno priblizati doslej to zahtevno delo. Ko se
kulturo svojim delavcem in dru- homo oddahnili od stevilnih okgim obcanom, obenem pa bo lepa
tobrskih proslav in praznovanj,
spodbuda za se veejo in bogatej- pa nameravamo za 10-letnico gla·
so tvornost umetnikov - samo- sUa organizirati problemsko razpravo 0 obvdcanju v nasi delovrastnikov.
B. Levee ni organizaciji in v obcini.

Likovni ustvarjalci - samorastnik.i
OKTOBRSKA RAZSTAVA V SALONU
POHISTVA V ZNAMENJU 30-LETNICE BRESTA

Otvoritev razstave je bila 7. oktobra. Pred dokaj stevilnim obcinstvom je uvodoma spregovorila prof. Boza Brecelj, >ki je med
drugim dejala:
»Ob 9tevilnih razstavah priznanih blifujih in drugih slovens-kih
umetnikov je treba pozdraviti
to razstavo •kot posebno obliko
kuJt.urnega zivljenja, 'ki izvira neposredno iz domacega okolja in ki tudi ras1:e ob vsakem vsakdanjem delu.

Vprasali bi vas, samorastniki,
kaj vas je nagnilo k temu, da
svoj cas ·p osvecate upodabljanju,
da iscete svoj boljsi, lepsi jaz po
poteh umetnosti?! Da se ukvarjate s tern zamudnim slikarstvom, kipars tvom, lesno skulpturo, grafioko in podobnim. Vsak
clovek iSC:e lepoto - iSC:e svojo
duhovno sproscenost, ne le teles-no; iscemo jo vsepovsod - tudi
zgreseno in potrosniSko. Ali vas
je navdihnila zelja pO slavi, za-
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Casilska prireditev v potastitev jubileja
2. oktobra je hila pred Tovamo pohistva Cerknica velika gasilska
prireditev. Z njo so gasilci pocastili tridesetletnico delovne organizacije Brest in tridesetletnico gasilskega d r ustva Tovame pohlstva
Cerknica. Prireditev je lepo uspela, ceprav jo je ves cas motil dez.
Pricela se je ze ob deveti uri
z gasilsko para-do po ulieah Cerkniee. V njej so poleg gasilcev nase delovne organizacije sodelovali se pripadniki gasilskih drustev
obcine Cerkniea ter gasilci iz
Marlesa, Mebla, Novolesa in StoIa. Slavnostni s·p revod z godbo,
prapori, gasilci in gasilskimi vozili, se je ustavil pred tribuno pri
Tov,arni pohistva Cerkniea. Tu
sta zbrane gasilce in goste pozdravila predsednik drus tva Tovarne pohistva Cerknica Marjan
Meden in glavni direktor Bresta
ing. J oie Sterle.
Delo drustva v preteklih tridesetih letih je na kratko orisal
slavnost ni govorni·k Marjan Meden. Povedal je, da je bilo gasil-

sko drustvo Tovarne pohistva
Cerkniea, ki zdruzuje gasilee te
temeljne organizacije, Tovame
ivernih plosc in Skupnih dejavnosti, ustanovljeno isto leto kot
delovna organizacija Brest. To
pomeni, je dejal, da so se delavci ze ob sami zasnovi podjetja
zavedali nevarnosti, ki jo za
drufbena sredstva in za njihova
eksisteneo predstavlja pozar. Zacetek je bil sicer skromen, saj
novoustanovljeno drustvo sprva
ni imelo niti primernega prostora
niti potrebnega gasilskega orodja. Z razvojem podjetja pa sta
rasli tudi delavnost in sposobnost drustva, tako da je zdaj
prav gotovo eno izmed najboljsih v obcini. Visoka akcijska spo-

sobnost gasilcev pa je v lesni industriji se kako pomembna, saj
je osnovni pogoj za obvarovanje
s trudom pDidobljenih dobrin.
Pred zakljuckom svecanega dela prir editve je predesednik Obcinske gasilske zveze Andrej silc
podelil devetindvajsetim clanom
drustva priznanja za njihovo
dolgoletno aktivno delo v gasHski organizaciji. Stirje Ciani
drustva pa -so za svojo posebno
prizadevnost na tern podrocju
prejeli se odlikovanja Gasilske
zveze Slovenije.
Drugi del prireditve je obsegal
tradicionalno tekmovanje gasileev Bresta, Marlesa, Meb la, Novolesa in Stoia. Pomerili so se v
izvedbi trodelnega napada z motorno brizgalno in v takticni vaji. Zmagala je ekipa iz Mebla, drugi je bil Brest, sledili pa so mu
Novoles, Maries in Stol.
v. Znidarsic

Filmi v nov embru
10. 11. ob 19,30 - franeoska komedija NORA DIRKA.
12. 11. ob 19,30 in 13. 11. ob 14. uri - ameriska kriminalka LETE(~I
ODRED SCOTLAND YARDA.
13. 11. ob 19,30 - nemski pustolovski film SKRIVNOST RENA.
14. 11. ob 19.30 - ameriska drama LENNY.
17. 11. ob 19,30- francoska kriminal•ka NEVAREN POKLIC.
19. 11. ob 17. uri - svedski mladinski film PIKA NOGAVICKA NA
BEGU.
19. 11. ob 19,30 in 20. 11. ob 16. uri ameriSka grozljivka GRIZLI.
20. 11. ob 19,30 - nemski pustolovski film MASCEVANJE KRALJICE HUNOV.
21. 11. ob 19,30 - ameriski pustolovski film PLAMEN NAD SMIRNO.
24. 11. ob 19,30 - ameriski pustolovski film MIHAILO STROGOFF.
26. 11. ob 17. uri in ob 19,30 - jugoslovanski film HAJDUSKI CASI
27. 11. ob 16. uri- ameriSki zgodovinski film STIRJE MUSKETIRJI
II. del.
28. 11. ob 19,30 - ameriSki western MOZ, IMENOVAN TRINITA
29. 11. ob 16. uri in ob 19,30- ameriska krimina:tka IMENUJEM SE
GATOR.
30. 11. ob 16. uri in ob 19,30 - ameriski vojni fill'm DO PEKLA IN
NAZAJ.

Kosarkar ji Hresta v [erknici
Cerkniea 20. 10. Sinoci je v novi oranzni dvorani v prijateljs ki
kosarkarski tekmi BREST premagal INDUSTROMONTAZO z
rezultatom . ..
Tako nekako bi verjetno zaceli
nov-i narsko porocilo za sportni
del casopisja. Nas namen pa je
b olj opisati nekaj vtisov s popoldanskih prir editev 19. oktobra.
Ob svecani otvoritvi, ki jo je
v uvodu razglas-il predsednik
gradbenega odbora ing. Joze Strle, -se je predsolska in solska
mladina z uspelo prir editvijo in
prikazom svojega dela, ob sodelovanju
pihalnega
orkestra
BREST, dos·t ojno zahvalila vsem,
ki so prispevali sredstva za novo
telovadnico. Prenekateremu obi-

S slavnostne otvoritve gasilske prireditve

">kovalcu se je ob tern trenutku
utrnila solza in vee obcanov sem
slisal, ko so dejali: »Za take akcije bomo se -p risp evali svoj denar.«
No, in tekma? Za Cerknicane,
zlasti pa se za mladino, vsekakor
spektakularni dogodek. Tekma,
ki je bila na zadovoljivi ravni,
je ze kmalu na zacetku razburila
navijaske duhove v nabito polni
telovadnici. Gledalci so bumo pozdravili vsako uspelo akcijo domacega ali gostujocega mostva.
Verjetno izrazam zeljo vseh
gledalcev, da si takih prireditev
se zelimo, pa ne samo prijateljskih tekem, pac pa tudi kaksnega kvalitetnej sega turnirja.
J. Mele

Db mesecu knjige

Kosark ar ji BRESTA ob otvoritvi nove telovadnice

GASILSKO
NASI UPOKOJENCI

TEKMOVANJE

V zaslufeni pokoj je odsla Marija Ponikvar , dolgoletna delavka
v Iikvidaturi na Skupnih dejavnostih.
Kot sama pravi, se bo kot upokojenka s1rusala ukvaorjati s turisticnimi uslugarni na Blokah.
Skupne dejavnosti ji zelijo obilo uspeha.

25. septembra je bilo v Cer.knici tekmovanje gasilcev iz gasilsk-ih zvez Cerlmice, Logatea in
Cerk·n ice. Nastopilo je 14 gasilskih drus·tev; od tega ena zenska desetina, stiri industrijska
-gasilska drustva in devet prostovoljnih gasilskih drustev. Vse nastopajoce ekipe so tekmova;l e v
trodelnem napadu, polaganju eevovoda na 105 metrov in v -vezanju vozlov. P-r i zenskih desetinah
je bi:Ia seveda prva skup ina PGD
Begunje.

Bresto" obzomlk, glasllo delo1111o skupnostl
Brest

Cerknlca n. sol . o. Gla1111l In odgo-

vornl urednlk Bozo LEVEC. Ureja

uredni~kl

odbor: Marl!a GRBEC, Vojko HARMEL, Joflca ILER!HC, Joze KLANCAR, Bozo LEVEC,
Janez MELE, Franc MULEC, Viktor OGRI NC,
Miha SEPEC in Vinko .2NIDAMIC. Foto:
Joze SKRLJ. Tiska 2elezniska tiskarna v
Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.
Glasll"' sodi med prolzvode lz 7. tocke prvega odstavka 36. elena zakona CJ obdavcevanju prolzvo<lov In storitev v prometu, za ka·
tere se ne placuje temeljnl davek od prometa proizvodov (mnenje sekretarlata za
lnformlranje lzvr~nega sveta SR Sl ovenlje
!!.421-1/72 z dne 24. oktobra 1974).

lndustrijska drustva:
1. Brest Cerknica
2. KLI Legatee
3. Borov-niea
4. Brest-Martinjak
Prostovoljna GD:
1. Begunje
2. Graho-vo
3. Gornji Logatee
4. Velike Bloke
5. Nova vas
6. Doljni Legatee
7. Stari t rg
8. Babno polje
9. Ivanje selo
M. Dole s

Vsako leto od 15. oktobra do
15. novembra vsa sredstva obvescanja govorijo o meseeu knjige,
0 cim tesnejSem stiku knjige z
bralcem in obratno.
Kaj smo ob tern naredili v nasi
obcini? Marsikdo bo rekel - nic.
Dosti r es ne. Vendar irnamo od
leta 1973 v Cerknici obcinsko
knj.iznico, v Starem trgu od leta
1975 in v Novi vasi od .leta 1976
podruznicni knjiznici (v Starem
trgu je res ze preeej casa zaprta
zaradi pomanjkanja kadra).
Vendar je se vedno sliSati, da
za branje ni poskrbljeno, ker so
ljudje se vedno prepricani, da so
knjizniee le za otroke. Res je
med obis kovalci predvsem mladina - mogoce ima res vee casa
za branje ali pa jih prisili obiskati knjiznieo sezn am knjig za
obvezno -solsko branje. Nekaj je
na tern resnice, vendar skoraj
sleherni mladi bralee sprasuje
t udi za literature odraslih, ki jo
posreduje sorodnikom in sosedom.
Vendar je obisk odraslih se
preeej skromen. Po eni strani je
sliSati, da je knjiznica prostorsko prevec oddaljena in je niso
navaje ni obiskovati, po drugi
strani pa, da je v njej premajhna in neustrezna izbira. Tudi na
to b i lahko dali -delni pritrdilni
odgovor. Delno pa je res, da niti
knjiZnicar niti otrok ne mor eta
poznati okusa odraslega bralca
na dalj avo. Knjiznica ima urejene knjige za prost pristop ali po
-domace - vsak obiskovalee si
vsako knj igo lah ko ogleda in izbere. Zato smo veseli vsakega
bralca, veseli vsake pripombe in
kritike, vendar na pravem mes tu,
torej v knjiznici ob knjigi, ne
pa na cesti in od !judi, ki se nikoli niso prestopi:li praga tega
pros tora.
Na koncu naj se dodam: knjiZnico v Cerknici lahko obiScete v
ponedeljek od 9. do 12. ure in od
13. do 17. ure, v torek, cetrtek in
petek pa od 10. do 15. ure; v Novi
vasi v soboto od 9. do 11. ure;
delovanje knjiznice v Starem trgu pa homo omogocili v najkrajsem casu.
H. Mele

Ob tridesetletnici Bresta je bila organizirana tudi sahovska simul·
tanka z velemojstrom PARMO

Oktoher je v nasem malem mestu ze leta in l eta s-ila razgiban,
pester. Ob letosnjih jubilejih, obcinskem prazniku, otvoritvi pomembnih objektov in ob Brestov.i tridesetletnici pa se posebej.
Mescani se torej ne morejo pritozevati, da jim je bilo dolgcas. Pa
poglejmo gibanje nasega malega mesta se z druge plart:i!
- Trznica je bojda zat o vedno prazna, ker cez njo vlece neznosen
prepih, pa tudi pdstojbina je baje previsoka. To izjavo je sieer podala le ena oseba, toda iz enodnevnega direndaja na mesee sodec, bo
nekaj tega le dr:lalo, saj se obcasni kramarji raje stiskajo pod s vojimi p latnenimi strehami. Morna je to stvar reklame. Kdo bi to vedel?
Pri vsem tern pa ni odvec omeniti, da se ze da:lj casa suslja, da bodo
lastniki svojih odslufenih ficakov, ka:tre in podobnih koret zaceli ob
nedeljah svojo .r azprodajo. Podobno kot nekdaj Pod Lipeo v Ljubljani. Obeta se nam tor ej tudi n edeljska zabava, saj so sedanje dokaj
dolgocasne.
- V edini turistic:ni poslovalnici, ki jo ima SAP na avtobusni
p ostaji se nic kaj ne pohvalijo s turisticnim prornetom. Le tu pa
~am p·r ide kaksen tujee povprasati za ribolovno dovolilruieo, ki pa jo
Je mozno d obiti le v Dolenjem jezer u. Pred letom so jib prodajali
tudi v P?,Slova.Jni_ei in bi jih se, ce bi bjlli ugodni pogoj-i. (Znano je, da
so pogOJI ugodm, le od Ribiske druzine je prica:kovati odlocilni korak.) Nasprotno p a so zelo z adovoljni z organizatorj.i najrazlicnejsih
izletov. Teh je bilo v 'l etosnji sezoni toJi.ko, -da so le stezka ustregli
vsem.
Ali veste, da stane steklenica piva - denimo v nasi ZAJFENCI za
SO novih par vee kot v eminentnem ljubljanskem hotelu LEV?
(Cene in storitve pri nas zaracunava THP JAMA- POSTOJNA)

