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lasilo delovne sku

aloZbe za boljSe
gospodarske rezultate
RAZVOJNI TREND! PROIZVODNJE IN POTROSNJE POHISTVA
KA:lEJO, DA JE SEDANJA VELIKOST POHISTVENE PROIZVODNJE V BRESTU DOSEGLA TAKSNO RAVEN, KI POLEG MODERNIZACIJE POHISTVENIH KAPACITET, TERJA TUDI VLAGANJA
SREDSTEV V DOPOLNI,LNO PROIZVODNJO. Z URESNicEVANJEM TEGA NAcELA SE BREST VKLJU(;UJE V ZASTAVLJENI
NACRT DRUZBENO-EKONOMSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE.
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Na osnovi teh ugotovitev je
Brest svoj srednjerocni nacrt razvoja gradil na dveh izhodiscih:
- Na prestrukturiranju proizvodnje oziroma na investicijskih vlaganjih, ki bodo zmanj§evale d elei pohistva v strukturi
proizvodnje. Gre za kapacitete
oziroma za srednjeroC.no opredelitev investicij, s katerimi bomo
predvsem na osnovi vlozenih
sredstev dosegali r elativno visoko
akumulacijo, ki bo omogocalo
nove moinosti za skladnej§i razvoj proizvodnih kapacitet v Brestu.
V ta okvir sodijo ze nekatere
dokoncane investicije kot so: nova tovama ivemih plosc v Podskrajniku, rekonstrukcija in modernizacija iagalnice v Starem
trgu in kapacitete poliuretana v
Cerknici.
- Na rekonstrukcijah in modernizacij ah pohistvenih kapacitet. To pomeni, da naj bi proizvodnja pohistva v prihodnjih letih narascala zgolj na osnovi tako
opredeljenih investicijskih nalozb in v sldadu z narascajoco
produktivnostjo.
Inves ticijska politika naj bi tudi v prihodnje t emeljila na zdruzevanju sredstev vseh temeljnih
organkacij s ciljem skladnejsega
razvoja in uresnicevanja ekonomsko najbolj u temeljenih nalozb.
TakS.na politika bo seveda plod
skupnih spoznanj in dogovorov
in bo temeljila na dohodkovnih
razmerjih z zdruzevanjem dela
in sreds t ev.
V skladu s tako opredeljenimi
naceli naj hi v skladu s srednjerocnim programom v prvi vrsti
opravili investicijska vlaganja v:
- rekonstrukcijo stare tovar·
ne ivenlih plosc v tovamo ognjevarnih plosc,
- rekonstrukcijo in modernizacijo proizvodnih kapacitet pohiStva v Tovami pohistva Cerkllica in v Tovarni pohistva Stari
trg.
Investicijski program za omenjene nalozbe je ze izdelan in
ustrezno evidentiran pri Gospodarski zbornici. Program je trenutno v obdelavi p ri Ljubljanski
banld za pridohitev domacih in
tujih kreditov ter v postopku za
pridohitev soglasij za uvoz
opreme.
Najvecje tezave prieakujemo
prav pri soglasjih za uvoz opre-

me. Ce se tukaj ne bo zataknilo,
lahko dokaj ohjektivno priCakujemo, da homo z investicijami
priceli ze zgodaj v letu 1978, tako
da hi hila zadnja od nastetih in·
vesticij koncana v prvi polovici
leta 1979.
Iz tega lahko zaldjucimo, da
pomenijo omenjene investicije
tudi neposredni nacrt investicij·
skih vlaganj za Ieto 1978, medtem
ko ho potrebno v prihodnjem
letu delati na pripravah za pri·
hodnje uresnieevanje srednjeroenega programa investicijskih via·
ganj.
Nedvomno je potreba po investicijskih vlaganjih tudi v TOZD
Tovama pohistva Martinjak.
Vendar, kot je hilo ugotovljeno,
v strokovnih razpravah, hi bila
celovitejsa modernizacija proizvodnje v pogojih sedanje lokacije izredno tezka in v dolgorocnem pogledu tudi ekonomsko
zelo sporna. Zato je prav gotovo
na mestu odlocitev o izgradnji tovrstnih kapacitet na novi lokaciji, kjer bo mogoce razviti taksno tehnologijo, ki ho spremljala
razvoj tehnologije v svetu, s ka·
tero se Tovama pohistva Marti·
njak ze vrsto let srecuje v med·
narodni delitvi dela. In prav ob·
delava nove lokacije ter tehnoloskih postopkov v novi tovarni
naj hi bila strokovna naloga, ki
mora najti mesto pri obravnavanju nacrta investicijskih nalozb
za leto 1978.
Predracunska vrednost investi·
cij, za katere je izdelan investicijski program, znasa:
- za izgradnjo kapacitet ognje·
vanlih plosc 80 milijonov dinarjev,
- za rekonstrukcijo in moder·
nizacijo v TOZD Tovama pohistva Cerknica 38 milijonov dinarjev,
- za rekonstrukcijo in modernizacijo v TOZD Tovarna pohistva Stari trg 18 milijonov dinarjev.
Skupna predracunska vrednost ·
in\·esticij znasa 136 milijonov di·
narjev. V predracunski vrednosti
investicije so upostevani tudi pla·
smani sredstev za energetiko, pa
obresti za cas izgradnj!:. investicije (interkalame obre5ii) in podobno, skratka, vsa sredstva, ki
so vezana na investicijo.
Vire financiranja sestavljajo
Iastna sredstva temeljnih organi-

zacij Bresta, domaci in tuji krediti poslovne hanke ter pri iz.
gradnji kapacitet ognjevarnih
plosc tudi sovlaganja Lesnine. Seveda so zunanji viri financiranja
se predmet obravnave.
l:eprav bi kazalo teci hesedo o
strukturi investicijskih nalozh v
posamezni tovarni, ki ho investirala, prepuscam to drugim avtorjem, ki bodo o investicijah nedvomno zapisali veliko vee neposrednega tudi med samo izgradnjo.
Sam born skusal poudariti samo osnov.ne cilje teh investicijskih nalozb in glavne ekonomske
ucinke.
Poleg osnovnega cilja prestruk·
turiranja proizvodnje in modernizacije ter rekonstrukcije pohiS·
tvenih kapacitet, homo z investicijo dosegli se naslednje poslovne ucinke:

Danes repuhlika praznik s lav•i ,
v vetru jesenskem vihrajo zastave ...
Po vseh nasih repuhlikah - na osnovi svojih dosedanjih zgodovinskih poti, skupnega boja in skupaj zastavljenih razvojnih druzhenih ciljev zdruzenih v socialistic·
no samoupr avno skupnost - bo vse te dni slovesno.
Praznovali bomo rojstni dan nase republike - tako kot
ze nad trideset let - v svohodi in ob ustvarjalnem delu
za boljsi in lepsi jutri.
Letos bose posebej slovesno, saj praznujemo Dan republike v letu Titovih in partijskih jubilejev ter ob neposrednem uresnicevanju ustavnih dolocil in zakona
o zdru:Zenem delu. Tako neposredno povezujemo naso
revolucionarn.o preteklost, iz katere je zraslo poglob·
ljeno ustvarjanje in oblikovanje novih - samoupravnih
odnosov. Vse to je porostvo, da bo tudi naSa prihodnost
taksn~: samonikla, revolucionarn.a in ustvarjalna.

Z letosnjim praznovanjem Dneva republike lahko po·
vezujemo tudi na5 - Brestov jubilej, saj - sicer v do·
sti manjsih razseinostih prav tako izpricuje nas
nagli povojni razvoj v okviru novih druzbenih odnosov.
V sem Brestovcem in ostalim obcanom iskreno cesti·
tamo ob 29. novembru - Dnevu republike!

INVESTICIJA V OGNJEVARNE
PLOscE
- racionalno izkoriscanje sedanjih proizvodnih prostorov,
dela strojev in naprav ter infr astrukture v prostorih stare tovar.ne ivemih plosc,
- zaposlitev viska delovne sile, ki bo nastajal pri modernizaciji pohiStvenih kapacitet in s
tern zagotavljanje sociaine varnosti zaposlenih,
- zagotavljanje domacemu trgu izdelka, ki je sedaj izkljucno
vezan na uvoz,
- hitrejsi razvoj vzporednih
dejavnosti pri domaCih partnerjib, ki bodo sodelovali pri oskrbi
proizvodnje z reprodukcijskimi
materiali,
- moinost vkljucevanja v posredni ali neposredni izvoz glede
na to, da bodo izdelki po dimenzijah in kvaliteti ustrezali mednarod.nim kriterijem.
INVESTICIJA V REKONSTRUKCIJO IN MODERNIZACIJO POHisTVENIH KAPACITET V TO·
VARNI POHisTVA CERKNICA
IN V TOVARNI POHIS TVA
STARI TRG
- ukinitev nocnega dela zena,
- z rekonstrukcijo in moder·
nizacijo ho dana osnova sodohni
organizaciji tehnoloskega procesa, s cimer bo dosezena viSja
stopnja produktivnosti dela,
- odpravljena bodo ozka grla
v proizvodnji in s tern dosezeni
boljsi ucinki gospodarjenja,
- sodobna organizacija dela,
vecja produktivnost in boljsa
kvaliteta izdelkov hodo zagotovi·
(Konec na 2. strani)

Zaldjucna dellt pii novi proizvodni hali za tapetnistvo
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Novost - katalogi del
V RAZVOJU NASEGA DRUZ:BE NOEKONOMSKEGA SISTEMA
MORAJO POSTATI GONILNA SILA PRI RASTI DRUZ:BENEGA PROIZVODA KVALITATIVNI DEJAVNIKI, MED KATERI MI IMA RAST
PRODUKTIVNOSTI DELA PRAV GOTOVO ODLOCILNO VLOGO.
HITREJSA RAST PRODUKTIVNOSTI PA JE NE POSREDNO POVEZANA S SISTEMOM NAGRAJEVANJA OZIROMA S TAKSNO DELITVIJO OSEBNIH DOHODKOV, K I BO ZAGOTAVUALA NACELO
DELITVE PO DELU. TEGA DEJSTVA SE JE DRUZ.B A TUDI V PRETEKLOSTI ZAVEDALA, VENDAR SO BILA I SKANJA V TEJ SMERI
PREPOCASNA. ZATO JE TUDI ZAKON 0 ZDRUz ENEM DELU KOT
ENO IZMED OSNOVNIH NALOG, KI JIH MORAJO IZPELJATI
TEMELJNE ORGAN I ZACIJE -DO ZACETKA LETA 1978, POSTAVIL
DELITEV SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE. V NEPOSREDNEM
URESNICEVANJU T EH DOLOCIL ZAKONA JE NASTAL KATALOG
DEL.
Ves dosedanji sistem nagrajevanja je temeljil na delovnih mestili. Pri tem je imelo veliko vlogo prav to, kam je delovno mesto v organizacijsk.i strukturi sodilo in je h ilo zato veckrat enako
delo na .r azlicnih delovnih mestih
razlicno ocenjeno. Poleg tega je
delovno mesto skupek razlicnih
del in opravll, k.i so si po tefavnosti in zahtevnosti razlicna.
S k atalogom del in opravil •eh
razlik .ne ho vee. v katalogu del
hodo navedena vsa dela in opravila, ki se opravljajo v delovni
organizaciji ali v temeljni organizaciji, pa tudi tockovno oceno teh
del in opravil. Dolocena dela in
opravila se zdruiujejo v delokrog del, ki ga opravlja eden ali
vee delavcev. Ohracun osehnega
dohodka se opravi na podlagi dejansko opravljenih del iz kataloga.
Katalog d el je novost in ga
homo labko uresnicevali Sele postopoma. Zato je temholj vamo,
kako se homo lotili te naloge, da
hi lahko v cim krajsem casu
uresniCili dolocila zakona o zdruzenem delu. V sedanjem trenutku seveda ni mogoce izdelati podrohnega kataloga del, ki hi vseboval vsa opravila in vse naloge,
ki se opravljajo v delovni organizaciji, ker hi to· zahtevalo histveno vecje Stevilo del in opravil kot
imamo trenutno delovnih mest.
s e vecja tezava in nepravilnost
pa hi hila v tem, ker ne hi mogli
analiticno oceniti vseb del in po-

Robovno hrusenje -

iz

~ovarne

iskati pravilnih razmerij rned
njimi, kar z drugimi hesedami
pomeni, da tockovne ocene ne
hi izraiale dejanske zahtevnosti
del, pogojev dela ter kvalitete in
kolicine dela. S tern hi se oddal jlli od cilja, ki ga zelimo doseci.
Zato ho do konca novemhra
napr avljen katalog del, ki ho zajemal sirse podrocje dela, ki se
sklada s sedanjim delom na delovnem mestu, ocenjeno po analiticni oceni oziroma po VZD. Pri
tern moramo poudariti, da stevilne delovne organizacije niti nimajo analiticnega pristopa k
vrednotenju del. Zato je z analiticn o oceno in z VZD dana v Brestu solidna podlaga za oceno del
in opravil.
Seveda je to samo zacasn a reSitev in homo morali v naslednjem letu napra viti tak~en katalog del, ki h o vsehoval vsa dela
in opravila. Pri tern se j e ze poj avilo neka j vprasanj:
a) Pri opredelitvi del in opravil vsekakor ne homo smeli definirati preveliko stevilo, ker hi to
povzr ocilo ogr omno administrativnega dela in ote.Zilo sistem
spremljanja opravljenib nalog.
b) Bojazni, da bo nekdo opravljal samo viSje vrednoten a dela,
ho potrehno urejati z mesecnimi
ali s tromesecnimi nacrti dela,
tako da hodo opravljena vsa dela,
ki jib zajema doloeen delokrog
del. Pravilorna delavec opravlja
samo dela iz svojega delokroga,
po potrehi pa tudi dela, za k ate-

pohistva Martinjak

NALOZBE ZA BOLJSE REZULTATE
(Nadaljevanj e s 1. strani)
le konkurencno vkljucevanje v
mednarodno delitev dela.
Pri tej investiciji moramo poudariti, da so hila zadnja vecja
investicijska vlaganja v obdohju
1968-1970, tako da je danes vecina opreme fizicno in ekonomsko zastarela.
Po koncanih investicijah v investicijskem programu ugotavljamo (primerjava: leto 1979 nasproti letu 1977) povecanje celotnega dohodka za 18 odstotkov,
dohodka za 20 odstotkov in
ostanka dohodka pri 4 odstotnem
realnem povecanju osehnih di>hodkov za 66 odstotkov.
Poleg eko.nomskih ucinkov investicije pa mor amo omeniti tudi
opor tunitetne stroske, to je tiste
stroske, ki hi nastali, ce do nameravanih investicij ne hi priSlo.
Te stroske lahko samo ocenimo
in jib hom o tu samo nasteli:

1. Fizicna in ekonomska zastar anost opr eme bi zahtevala postopno zniievanje proizvodnje in
vecjo poraho surovin;
2. V TOZD Tovarna pohistva
Cerknica bi se z uk.initvijo nocnega dela bistveno zmanjsala kapaciteta;
3. Ne bi bilo mogoee proizvodno aktivirati objektov in opreme,
ki je sedaj na voljo v st ari tovarni ivernih plose in ki jo ocenjujemo na vee kot 60 milijonov dinarjev.
TakSno stanje hi pomenilo
mocno zmanjsanje reproduktivne
sposobnosti delovne organizacije,
kar bi se nato odraialo tudi v
vseh poznejsib letih. Zato so te
investicije · pogoj, da se ur esnici
srednjeroeni naert Bresta , zagotovi socialna in ekonomska st abilnost zaposlenih in ne nazadnje
tudi hitrejsi r azvoj obcine.
D. Mlinar

ra je usposobljen, niso pa v njegovem delokrogu. S tem organizacija dela ne bo vee te:Zava, ker
ne bo izgovora, da to ni v opisu
delovnega mesta.
c) Poslovodni organ ima pravico, da zaradi nujnosti dela doloci delavcu tudi delo, ki je niZje
vrednoteno kot so dela iz njegovega delokroga. V tern primeru
bi dobil delavec osebni dohodek
po povprecju del, ki sodijo v njegov delokrog. Seveda mora hiti
to izjema, ne pa pravilo, kar hi
bilo nepravilnost v razporejanju
delavca.
d) Katalog del velja za proizvodjo, pa tudi za re:Zijo, s tem,
da se v proizvodnji tockovna ocena spremeni v cenike del.
Seveda so to samo nekatere
dileme, na katere smo naleteli,
pojavilo pa se jib bo nedvomno
se vee.
Na koncu moramo povedati, da
je urejevanje katalogov del v delovnih organizacijah samo zacetek procesa vrednotenja osebnega prispevka delavca k po-

Proizvodnja poliuretanskih izdelkov veeanju doh odka. ce hocemo
resnieno n agrajevanje po delu, je
potrebno uskladiti ta razmerja
n a jprej znotraj lesne i.n dustrije,
zatem pa tudi rned panogami gospodarstva in tudi z n egospodar-

v n ovo TOZD

stvom. Le t ako b o uresnicen cilj,
d a vsak delavec pridobiva osebni
dohodek na podlagi svojega osebnega prispevka k povecanju doh odka.
P. Oblak

Soremembe samoupravnih sploSnih aktov
Pri uresnicevanju doloeil zakona o zdruienem delu mor amo
ustrezno spr emeniti oziroma vskla diti tudi vse samoupr avne sploSne
akte. Prav tako moramo sprejeti t udi nove samoupravne sploSne
akte, ki jib zahteva zakon. Gre za povsem nove akte, ki do sedaj
niso bili potrebni.
V t eh dneh so se sesta.le ustrezne komisije t emeljnih organizacij in razpravlj ale o tezah za p odr ocje samoupravnih splosnih aktov. Naloga teh komisij je, da
ugotovij o podrocja, ki pomenijo
v smislu samoup ravno-pravnega
urejanj a zaokrozene celote, za
katere b i bilo p otrebno izdelat i
ustrezne samoupravne splosne
ak te, da izdelajo posnetek velj avnih samoupravnih splosnih aktov
in p ripravijo .predlog za novo
ureditev, ki naj vsebuje samoupravne splosne akte, kakrsne
naj bi sprejemali po novem z naslednjimi podatki:
.
- n aziv samoupr avnega splosnega akta,
- opis vsebine, ki naj jo posamezni akt ureja,
- vr sta sa.moupr avnega splosnega akta (samoupr avni sporazum, statut, pravilnik, poslovnik),
- postopek in naoin sprejemanja posameznega splosnega akta
in
- morebitn e druge ·podatke ali
pripombe, ki jib je treba glede
na predpise oziroma p o mnenju
delavcev pri posameznem samoupravnem splosnem aktu posebej upostevati.
Posebej je !.'reba p rik:azati samoupravne splosne akte, ki se
glede n a naravo zadev in glede
n a medsebojno povezano-st v
okviru delovne organizacije in sestavljene organizacije sprejemajo
v enakem besedilu v vseh temel inih organizacijah in delovnih
skupnostih in to kar najbolj
u sklajeno ter ob morebitnem popr~jsnj em ali poznejsem soglas·
ju nekaterih t emeljnih organizacij oziroma delovnih skupnosti.
Komisije morajo analizirati sedanje veljavne samoupravne
splosne akte, ugotoviti, kolik.o so
v skladu z dolocili za}<ona o z·dr uzenem delu in p redfagati, katere
samoupravne splo sne akte je treb a ustrezno spremeniti, kakor to
zahteva zakon. Seveda velja to za
akte v okviru celotne delovn e organizacije, posameznih tem eljnih
organizacij in delovne skupnosti.
Glede na roke, ki so post avljeni v zakonu o zdr uzenem delu,
moramo naiprej in sicer do 1. 1.
1978 vskladiti oziroma sprejeti
nove samoupravne splosne akte
s podrocj a pridobivanja dohodka, razporej anja dohodka in cistega dohodka ter o delitvi sredstev za osebne dohodke delavcev
in sicer v t emeljnih organizacijah, delovni skupnosti in celotni
delovni organizaciji.
Prav tako moramo do tega roka sprejeti pravilnik o delovnih
nalogah v temeljnih organizaci-

jah in delovni skupnosti. I stocasno oziroma takoj, ko bo to mogoce, pa m oramo vskladiti samoupravni spora zu m o zdruZ.itvi v
delovno organizacijo, sprejeti samoupravni sporazum o zdruzevan ju dela delavcev v temeljno organizacij o zdruzen ega dela in sicer v vseh tem eljnih organizacijah in delovni slrupnosti, vskladiti statut delovne organizacije
in statute tem eljnih organizacij,
sprejeti samoupravni sporazum
o medsebojnih pravicah , obvezn ostih in odgovornostih m ed delavci v_seh tem eljnih organizacij
in delo:-vci delovne skupnosti, k.i

opravljajo skupna dela in vskladiti sporazum o medsebojnih delovnih razm erjih.
Ko bo organizirana nova te·
m eljna organizacija za promet
blaga in stor itev, bomo morali
sprejeti u strezen sporazum, ki -bo
urejal r azmerja med p r oizvodni·
mi temeljnimi organizacij ami in
to temeljno organizacijo. Seveda
pa moramo vskladiti t udi vse
ostale dosedanj e samoupravne
splosne akte in sprejeti nove, ki
jih zahteva zakon o zdruzenem
delu .
Komisije morajo v sodelovanju
z vsemi druzbenopoliticni-mi organizacijami poskl'beti, da bo cimvec delavcev aktivno sodelovalo
p ri spremembah samoupravnih
splosnih aktov.
A. PerCic

Volilne konference
komunistov na Brestu
V drugi polovici oktobra in v
zacetku novembra so bile v vseh
osnovnih organizacij ah Zveze komunistov na Brestu volilne konference.
Na konferencah so bila izvoljena nova vodstva ter delegati za
obcinsko konferenco, v komit e
Bresta, delegati v svet ZK SOZD
Slovenijales in d elegati v svete
krajevnih skupnosti. Na splosno
lahko u gotovim o, da je v vodstvih osnovnih organizacij in v
obcinskem komiteju prislo do bistvenega premika, posebno; kar
zadeva strukturo clanstva. Izvol]enih je b ilo vee mladih clanov
in zensk. Iz porocil in zapisnikov
je·videti, d a so n a vseh konferencah r azpravljali predvsem o vprasanjih, s katerirni so se organizacije ukvarjale v pr eteklem dveletnem obdobju .
- V vseh porocilih je b il dan
poudarek letosnjii_n. Titovim jubilejem, 30-letnici Bresta in pripr avam n a 8. kongres ZK Sloveniie in X;I. kongres ZK Jugoslavije.
- Ocenjeno je bilo uresnicevanje ustave in zakona o zdruienem delu ob samoupravnem soorazumu o pridobivaniu dohodka
in osebnih dohodkov ·i n o organiziranosti novih temeljnih organizacij - prodaja in t apetnistvo.
- Kriticno je bilo ocenjeno
tudi delo delegacii ~n clanov, ki
so v posameznih d elegacijah.
UgotoV'ljeno je bilo, da clani delegacij ne obvescajo naza.i delegatske b aze, ki jih je izvolila.
- Pri sprejemanju novih cianov je bilo ugotovljeno, da je bilo
zadnje dve leti sprejetih precej
novih clanov, da pa je bilo spre-

jetih premalo neposrednih proizvajalcev in mladine.
- Poudar jeno je bilo, da bi se
morali clani se bolj prizadevati
pri evidentiranju moznih kandidatov za skorajsnje volitve v nove samoupravne organe, skupscinske organe in samoupravne
interesne skupnosti.
- Ocenjena je b~la gospodarska situacija glede na uresnicevanje Ietnega in srednjerocnega
plana in occna integr acije Brest
- Jelka.

- Idejno-politicnemu usposab·
ljanju clanov smo posvecali pre·
malo painje, posebno pa se novo
sprejetim clanom. Zato je naloga
novih sredstev in komisij, da pripravijo programe izobrazevanja.
Volilne konference so v glavnem uspele. Sklepi, k.i so bili
sprejeti, naj bodo osnova za programe deJa za novoizvoljena vodstva.
C. Komac
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Db letoSnjem
beograjskem sejmu
Dva meseca sta minila od zagrebskega velesejma in proizvajalci
Iesnoindustrijskih izdelkov ze prlpravljajo svoje novosti za sejem v
Beogradu. V Zagrebu cesa posebno novega nismo videli, ce sploh
kaj, in zato proizvajalci, pa tudi kupci z zanimanjem pricakujejo
novih korakov v Iesni industriji na beograjskem sejmu. Znano je
namrec, da ima v sedanji poplavi sejmov prav beograjski vidno me·
sto in da prav na njem lahko najbolje uresnicimo glavni namen v
zvezi s pospesevanjem prodaje blaga ter pricakujemo ugodne stike
s poslovnimi partnerji.
Letosnji beograjski sejem je ze
petnajsti po vrsti in traja od 21.
do 26. novembra. Sejem v Beogradu sodi v vrsto mednarodnih
sejmov pohiStva, notr-anje opreme in dekoracije. Zanj lahko recemo, da si je ze utrl mesto v
tej vrsti aktivnosti proizvajalcev.
Na njem sodeluje vsako leto veliko stevilo proizvajalcev; mirno
lahko trdimo, da vsi, kl. na domacero tr.Ziscu kaj pomenijo.
Med njimi nadvse uspesno nastopa tudi BREST.
Kaksne so bile nase priprave
na Ietosnji beograjski sejem?
Kljub nekaterim tezavam v zvezi
z razstavno povrsino BREST tokrat prikazuje svoje izdelke na
250 kvadratnih metrih povrsine.
Razen ze znanih izdelkov, ki redno prihajajo iz nasih tovarn, je
na sejmu prikazanih tudi nekaj
novih prograrnov.
Tako je iz Tovarne pohistva
Martinjak na sejmu prvic prikazana sedezna garnitura MIHAELA, ki predstavlja napredek v
bogastvu videza in funkcionalnosti in jo je mogoce videti v ve1urju in v 'blagu. Sedezna garnitura MOJCA je dopolnjena s televizijskim foteljem, enosedom z
visokim naslonom in z leziScem.
Televizijski enosed vsekakor zasluii pozornost, saj lahko hrbtni
del poljubno nagibamo in homo
v njem uzivali tudi pri gledanju
slabsega televizijskega programa.
Novost je tudi lezisce, k i je enotno in ga je mogoce sestaviti v
trosed. Prvic sta v Beogradu prikazana jedilni kot ZALA in jedilna garnitura M-77, ki je prav tako
novost iz nasega programa. Glavni del garniture M-77 je o~rogla
miza, ki nudi uporabniku moznost za povecanje njene uporabne povr8ine z »raztegnitvijO<< . Z
garniture M-77 zelimo nuditi potrosniku predvsem vecjo moznost za izbiro pri nakupu in
opremi kuhinj.
Precej novega je tudi iz Tovarne pohistva Stari trg. Poleg kuhinj Brest-PO, ·k i je ze na:sla svo-

je mesto na domacem trgu, je na
sejmu prvic prikazana kuhinja
BREST- 01 v beli barvi. Posebna novost je kuhinja BREST 02 v rumeni in v beli barvi. Znacj.lno za to kuhinjo je, da ima
zaohljene robove pri delovni plosci in fronti.
Med novosti, ki prihajajo iz
Tovarne pohistva Cerknica Iahko
pristevamo jedilno garniture 78,
katere avtor je dipl. ing. Gasparsic iz Slovenijalesa, dnevno sobo
in jedilno garniture ZALA v zeleni barvi ter jedilnico KATARINA. Prikazana pa sta na!lim kupcem ze dobro znana prograrna
ZALA in KATARINA.
Na sejmu so prikazane se nase
oplemenitene iverne plosce, oplemenitene plosce z zaobljenimi robovi ter izdelki iz iprena in poliuretana.
Pricakujemo lahko, da se bo
tudi letos pred proizvodi, ki prihajajo iz na:Sih temeljnih organizacij, iz rok nasih delavcev, ustavilo veliko obiskovalcev, ·k i bodo
nasim izdelkom priznali visoko
vrednost in se prepricali, da sodijo v njihove domove.
V. Frim

Pogled na - najbd naso novo t emeljno organizacijo - JELKO

Razvojni program Jelke
V srednjerocnem programu razvoja JELK.E za obdobje 1976-1980
si je delovna ·skupnost zastavila nalogo in cilj modernizirati kapacitete v pohistveni proizvodnji. Glede na to, da terjajo prlprave investicijskih programov in glavnih p r ojektov precej casa, smo ze v
zasnovi srednjerocnega plana racunali, da homo modernizacijo lahko
izpeljali proti izteku tega obdobja.
Zato smo se naloge Iotili postopoma in sicer v naslednjem
vrstnem redu:
Leta 1976 smo se posvetili iskanju programske usmeritve. Na
osnovi razlicnih posvetov in razprav smo prisli do zakljucka, da
je edina alternativa ploskovno
pohistvo. Pri tern pa smo prisli
do spoznanja, da mora b iti to po·

OBVESTILO
MIHAELA · - prvic se bo predstavila na beograjskem sejmu

aSa nova kuhinja
Na letosnjem beograjskem salonu pohiStva .r azstavljamo dva
nova modela kuhinj in sicer
BREST 01 in BREST 02.
Kuhinja BREST 01 je prakticno zamenjava kuhinje VEGA-74,
s tern, da se bela fronta prenese
na ogrodje kuhinje .B REST P.
Fronta je izdelana iz kvalitetne
oplemenitene iverice (TIP Podskrajnik), roeaj pa je iz prepro·
stega in licnega aluminij profila.
Drugo kuhinjo (BREST 02) razstavljamo v dveh izvedbah in sicer v rumeni in beli barvi. Osnova . - ogrodje je zopet enako
(BREST-P), za fronto pa je uporabljen nov ~ndelek Tovarne ivernih plosc, to je plosca z naknadno oblikovanimi robovi. Prednost plosc z naknadno oblikovanimi robovi ni samo v tern, da
odpadejo oglati robovi, kar da izdelku mehkejse in prijetnejse
oblike, pac pa •se izdelku izboljsajo tudi upora~bne tehnicne lastnosti. To se odraza predvsem pri
delovni plosci spodnjih elementov, kjer je gornji rob v celoti
prekrit (brez fug), kar preprecuje vdiranje vode, nabiranje prahu
in umazanije. Teh prednosti pa
pri ploscah z oglatimi robovi s
sedanjo tehnologijo v Tovarni po-

histvo visje stopnje kvalitete,
ker takega pohistva v okvinl Slovenijalesa primanjkuje in ker je
zahtevnost potrosnikov na tern
podrocju vse vecja. z naraseanjem standarda prebivalstva pa
bo ta zahtevnost se nara5Cala.
Leto 1977 smo posvetili pripravi investicijskega programa. Ta
je prav v tem casu v zakljuCnl
fazi in bo takoj prve dni v decembru pripravljen. Medtem, ko
smo prlpravljali elaborat, smo
priSli do spoznanja, da bo tako
usmerjen program v enkratnem
zalogaju za JELKO prezahteven,
zato smo se odloCili, da v letu
1977 dokupimo nekaj strojne
opreme, s cimer omogocimo vee·
ji obseg proizvodnje in izboljsa·
mo akumulativnost. Vzporedno
s tern pa smo resevali se energet·
sko postajo, tako da homo v letu
1978 zgradili kotlovnico ze v obsegu in kvaliteti toplotne energije, ki bo ustrezala kasnejsi rekonstrukciji tovarne pohistva.
Razvojni program JELK.E zajema torej izgradnjo novih pro-

izvodnih prostorov v obsegu
okrog 2300 kvadratnih metrov od·
stranjenih in obnovljenih 1640 .
kvadratnih metrov prostorov ter
modernizacijo strojne opreme.
Predraeunska vrednost celotne
rekonstrukcije zna:Sa 67.700.000.dinarjev in predstavlja:
- gradbena
dela
30.000.000.- din
- elektro
instalacije
6.200.000.- din
- cevna
instalacija
5.500.000.- din
- uvozna
oprema
11.600.000.- din
- domaea
oprema
7.300.000.- din
- ostalo ·
2.000.000.- din
- prispevek za
energetiko
5.000.000.- din
Seveda, to je le groba predstavitev programiranih nalozb, ki je
povezana z razvoj-nim programom. 0 povecanju proizvodnje,
izvoza, dohodka in podobnem pa
kdaj drugic.
S tem hoeemo seznaniti kolekt iv in to naj bo ze zacetek javne
razprave o predvidenih nalozbah.
Poudariti pa moramo, da homo
kolektiv JELKE seznanili z vsemi podrobnostmi razvojnega programa neposredno na zboru delavcev, tako kot predvideva zakon o zdruienem delu. T. Kebe

histva Stari trg ne moremo doseci.
Pri kuhinj.i BREST 02 je poleg
delovne plosce uporabljena tudi
zaokrozena kuhinjska fronta
(vrata in cela predalov). Zaokrozeni robovi ·s o horizontaJ.ni, kar
skupaj z zaokrozeno delovno plosco izpolnjuje visoke estetske zahteve, omogoca pa tudi lazje ciscenje in zmanjsuje nevarnost
poskodb.
Vse nastete- ocitne prednosti
nove kuhinje, ki jo poudarja se
prijetna kombinacija barv (rumena, rjava), semora - seveda ob
pravilnem plasiranju na trZisce
- vsekakor odraziti v zadovoljivi
prodaji.
Poleg uporabe plosc z naknadno oblikovanimi robovi v proizvodnji sestavljivega •kuhinjskega
pohistva se kazejo siroke moznosti tudi v opremi laboratorijev,
pisarniskega in solskega pohistva, opremi kopa1nic in skupinskih prostorov. ·P ri tern nimam v
mislih vecjih sestavljivih programov, pac pa posamezne elemente
ali dele elementov, ki jih tdisce
zahteva. Da hi zagotovili tako
sirok razpon uporabnosti, pa je
potrebno uporabiti stevilne dekorativne barve in razlicne povr-

sinske sestave v kombinaciji s
primernim okovjem (rocaji ipd.).
Oplemenitena iverica iz TIP
Podskrajnik se je ze uveljavila v
proizvodnji kuhinjskega, pa tudi
ostalega pohistva. Vendar pa tudi tu se niso izkoriScene momosti, ki jih nudijo razlicni designi
plosc.
Oplemeniteno iverico kot fronto kuhinjskega pohistva smo ze
razstavljali na ljubljanskem salonu pohistva, vendar tam n~ bilo
pravega odziva oziroma tudi ni
bila organizirana ·r aziskava tdisca. Fronta kuhinje BREST 01,
ki jo razstavljamo v Beogradu,
je iz oplemenitene iverice bele
barve, prav tako pa bi bila lahko
tudi v pastelni barvi ali primerni
imitaciji lesa. S stalisca potreb
na trgu, pa tudi s stalisca izko·
:r>istka oplemenitenih plosc pri
proizvodnji sestavljivega pohiStva se· nudijo moznosti za plasi·
ranje manjsega - kosovnega pohiStva.
Seveda so za vse to potrebne
vecje raziskave trga, s katerimi
se bomo morali verjetno slej ko
prej spoprijeti. Zato bi bilo o tern
vredno razmisliti ze sedaj.
B. K.lesnik

clani delovnih enot - prodaja domaci trg, sluzba marketinga,
vzorcna delavnica, maloprodaja s skladisci, centralno skladisce
gotovih izdelkov, transport in spedicija!
Na referendumu, ki bo v ponedeljek, 5. decembra 1977 od
6. do 18. ure v veliki sejni dvorani Bresta in v enotah v Mari·
boru, Zagrebu in Beogradu po programu komisije za izvedbo
referenduma, se boste dokoncno odloeill o organizlranju

NOVE TEMELJNE ORGANIZACIJE CERKNICA

PRODAJA N. SOL. 0.

ze

Pricakujemo, da boste svojo volilno dolinost opravili
v
jutranjih urah.
Komisija za izvedbo referenduma

Priprava lesa za skladiscenje v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg
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V BOROVU JE BILA 2. IN 3. NOVEMBRA ZVEZNA PROGLAVA OB 30-LETNICI IZHAJANJA GLASIL
DELOVNIH ORGANIZACIJ

ProC od lakiranja
Osrednja proslava je bila v Borovu, kjer izhaja nas najstarejsi
tovarniS'ki casnik. Slovesnosti so
trajale dva dni: prvi dan so predstavniki glasil delovnih organizacij iz vse Jugoslavije v pogovoru
za okroglo mizo izmenjali izkusnje, zvecer je bila v Domu kulture v Borovu otvoritev razstave
teh glasil, naslednji dan pa je bila slovesna seja.
Dileme ne more biti vee: glasila organizacij zdrtrlenega dela so
sestaV'lli del informativnega sistema pr-i nas in ce se kdo dvomi v to,
je preozko in tehnokratsko zazrt
zgolj v probleme znotraj svoje
organizacije zdruZenega dela. Zakon o zdruZenem delu je nedvoumen, svobodna menjava dela je
ena izmed temeljnih in neodtujljivih pravic delavcev, ki svobodno zdruzuje svoje delo in v dogovoru z drugirni delavci svobodno
razporeja sredstva, ki jih mi vsi
ustvarjamo . za zadovoljevanje
osebnih in skupnih potreb.
To je osrednja mise!, ki smo
jo na zvezni proslavi ob 30-letnici
izhajanja glasil v delovnih organizacijah slisali na vsakem koraku in ob vsaki prilomosti.
Ne gre za pomanjsana zvezna
in republiska glasila, gre za nov
in tipicen zorni 'k ot, ki naj ga ob
obravnavanju splosnih in samo
za konkretno organizacijo zdrtrlenega dela pomembnih vprasanj,
osvetle glasila delovnih organizacij.
V Jugoslaviji izhaja pr~bliino
1500 glasil organizacij zdruzenega dela, ki jih natisnemo v nakladi 3,5 milijonov izvodov vsako
stevilko, od -tega samo v nasi re•p ubliki kar tretjino! Gre za dejansko sedmo silo, ki ne 'izziva
samo zacudenja in pa obcudovanja, ampak vse, posebej pa sindikate, predvsem dru:hbenopoliticno
zavezuje.
Glasila organizaoij zdrtrlenega
dela niso v nasi republiki samo
najbolj razsirjena - razstavni
panoji, ki jih je or ganizator namenil posamezni republiki, so
bill za glasila ·iz nase republike
kar pretesni, saj so iz nase republike glasila predstavili pred.vsem z naslovnimi stranrni, na
panojih nekaterih drugih predstavni-kov pa je se zijala belina
organizatorjoi
obvescanja,
uredniki in novinarji glasil OZD
so pri nas tudi organizacijsko
in politicno najtesneje povezani:
zdruzeni so v dvanajst regionalnih aktivov, k·i jim vloga in pomen dnevno narascata!
Organizator proslave Bozidar
Markotic je v otvoritvenem govoru med drugim zato dejal: »TovarniSki tisk Jugoslavije, kakor
so se na zacetku imenovala ta
glasila, je avtenticen dokument
casa. Vse do zdaj je ta tisk castno opravljal svojo druzbenopoliticno funkcijo. Bil je eden od
mejnikov -p oti toliko pomembnega obdobja nase drzave, v katerem smo gradili najnaprednejso
druzbeno ureditev v zgodovini
clovestva - samoupravno socia-

S tecaja za voznike vilicarjev

listicno druzbo. TovarniSka gla·
sila so sredstvo povezovanja delavskega razreda. To je tudi najpomembnejsa druzbenopoliticna
naloga teh glasil. Obvescanje je
pomemben dejavnik boja za samoupravljanje, glasila v organizacijah zdruzenega dela pa pomembno sredstvo obvescanja.«
Osrednji del proslave ob 30-letnici izhajanja glasil delovnih organizacij je bila skupna seja, ki
so se je udelezili predstavniki
vseh druilbenopoliticnih organizacij in na kateri sta pokrovitelj
proslave, predsednik Zveze sindikatov Jugoslavije Mika Spiljak
ter predsednik Zveze novinarjev
Jugoslavije Milutin Milenkovic
podelila pr·iznanja urednistvom

glasil, -k i v posameznih republi.kah in pokrajinah izhajajo najdlje. Iz Slovenije je to priznanje
dobil jeseniSki »Zelezar«, ki s
prekinitvijo med vojno izhaja ze
od leta 1937 dalje.
S slovesnosti, ki je lepo uspela
- vsi udelezenci, tudi 35 organizatorjev obvescanja, urednikov
in novinarjev glasil delovnih organizacij iz Slovenije so jo ocenili kot koristno in spodbudo za
podobna ·s recanja tu-di v prihodnje - -so poslali pozdravno pismo predsedniku republike, ki je
v Borovo poslal svojo s1iko z
lastnorocnim posvetilom: Bralcem tovarniSkega tiska Jugoslavije, Josip Broz Tito, 2. XL 1977.

IZ POZDRAVNEGA NAGOVORA MIKE sPILJKA, PRED§EDNIKA
ZVEZE SINDIKATOV JUGOSLAVIJE

TOVAR.NISKA GlASILA MORAJO BITI V PRVIH
VRSTAH V BOJU ZA SAMOUPRAVLJANJE
Temeljne, delovne in sestavljene organizacije zdrtrlenega dela
so postale v si-stemu nase socialisticne samoupravne demokracije tista sredisca, v katerih ne
sprejemamo samo sklepov, pomembnih zgolj za delavce v zdruzenem delu, temvee se v njih izvaja politika, ki je bila se do
vceraj pri nas, v svetu pa praviloma v pristojnosti drugih ali v
najboljsem primeru -drzave in ne
delavcev samih.
Taksen polozaj samoupravljalcev zahteva drugacno, se bolj razvito obvescanje od tistega, ki ga
imamo danes. Tovar-n iski tisk mora spremljati ·p ospeseni samoupravni proces in obvescati delavce o vsem, -ka:r je pomembno
za njihova zivljenje in delo ter
jim tako pomagati, -da bodo odgovorno sodelovali pri sprejemanju samoupravnih ali politicnih
odloCitev.
Napredna so samo tista sxedstva obvescanja, ki podpirajo razvoj samoupravnih dru2Jbenoekonomskih odnosov, ki nasprotujejo vsemu, kar taksen razvoj zavira, ki se bojujejo proti nezakonitemu odvzemu odelavskih pravic, pa naj si je beseda o samovolji, grupastvu, klikah, primitivizmu, tehnokratizmu in podobno. Usposablj-anje tovarniskih
glasil kot borbenih glasil delavcev po naravi razvoja nase dru:lbe ne more biti uspesno, ce bodo
ta glas:i:la, ipa tudi druga sredstva
obvescanja v zdruzenem delu,
ostala obrnjena samo proti seb1
svoji temeljni organizaciji
zdrtrlenega dela, delovni ali sestavljeni organizaciji - in ne
proti zdru:lenemu delu v celoti
in sirsi druzbi.
V prizadevanjih, da bi delavec
presegel meje svoje temeljne organizacije, da bi ne bil samo
oblikovalec samoupravnih tokov
v njej in da bi se vkljucil v odlocanje o celotni druzbeni reprodukciji povsod, kjer se sprejema-

jo sklepi, pomembni za delavski
razred, je vloga tovarniskega tiska nenadomestljiva.
Glasila organizacij zdrtrlenega
dela bi morala bolj kot do zdaj
spremljati porabo tistega dela do·
hodka, ki ga delavci v temeljni
organizaciji namenjajo za krajevne in interesne skupnosti, obcino, pokrajino in republiko, vse
do federacije. V tej smeri si tudi
prizadevamo za nekatere spremembe v politicnem sistemu, pri
tern •p a bi se tovarniski tisk moral kar se da neposredno vkljuciti.
Po mnenju tovariSa Spiljka bi
morali tovarniSki casopisi bolj
kot do zdaj sprernljati delo delegatov in delegacij, obvescati
delavce o tern, kaksna stalisca
naj delegati zavzemajo, s kaksnimi tezavami se srecujejo, za
kaksna stalisca glasujejo. P6leg tega ibi morala tovarniska
glasila vpiivati na delegate, da
se pri odlocanju zavzemajo za
avtenticni delavski interes.
V sredstvih obvescanja v organizacijah zdruzenega dela je treba razvijati kriticni pogovor, katerega, resnici na ljubo, ni dovolj niti v drugih casnikih niti v
vseh dru:lbenih strukturah. Tovarniska glasila bi morala biti
bolj odprta za same delavce, za
njihova ustvarjalno politiko in
predloge, ki ne bi rusili !judi,
ampak jasno pokazali na dolocene negativne pojave in njihove
nosilce ter predlagali bolj se resitve. Delavska glasila morajo
biti se bolj prezeta z delavsko
duso, vee delavcev kot do zdaj
mora pisati o svojih pogledih. Ce
·h omo sli po tej poti, je menil ob
·k oncu tovariS Spiljak, bodo delavci pripomogli, da bodo njihova glasila odprta za kritiko, ki
bo vplivala na graditev novega
in odstranjevanje ostankov starega.

v

ponedeljek bodo cisti in pripravljeni za transport

0 prodaji sekancev
z rekonstrukoijo zagalnice v
Tovarni lesnih izdelkov Stari trg
SIDO pOSOdobili VSO zagarsko prOizvodnjo, pa tudi predelavo zagarskih odpadkov. Ves napad zamanja, krajnikov in ocelkov
transportiramo od mest nastajanja po transportnem traku do
sekalnega stroja, ki jih predeluje
v tako imenovane »sekance«.
Sekance nato zopet po gumijastem transportnem traku prenasamo v za to dolocene depoje, loceno bukove in jelove sekance.
Iz teh depojev nato celni vilicar
naklada na za to pPirejene kamione za odvoz, ki ga opravljata
dva zasebna avtoprevoznika. :lagovina se v kleti :lagalnice odvaja
loceno v za to pripravljeni silos
v velikosti 280 kubicnih metrov
ali za okrog stiridnevno proizvodnjo zagalnice.

Pri izbiri tehnologije za izdelavo sekancev pa niso bila predvidena sejalna sita za sejanje sekancev, ker Brestova Tovarna
ivernih plosc lahko uporablja sekance nesejane. Tudi dimenzionalno so ·bili depoji narejeni za
vsakodnevno sprotno odva:lanje
sekancev. Glede na vse omenjeno
ne moremo s kladisCiti sekancev
in tudi drugi odjemalci jih niso
pripravljeni odkupiti. Zato je
nujno, da Tovarna ivernih plo8c
pri svojih remontih ali nepredvidenih popravilih opravi odjem
oziroma nam da prednost odvoza
pred drugimi njenimi dobavitelji,
saj z nerednim odjemom povzroca zastoje in dodatne stroske.
Sodimo, -da je potrebno v Tovarni ivernih plosc napraviti depo
vsaj za mesecni nemoteni odjem
sekancev.

V'

NASI LJUDJE
ALOZ TROHA se je rodil pred
petinsestdesetimi leti pri Garacih na Majerju, v GoDSkem Kotaru. Na Marofu je delal dvaj-set
let, sedaj pa je upokojen ze od
leta 1965. 0 svoji preteklosti mi
je pripovedoval:
»Ko sem bil star sedem let,
sem moral od doma. Pri kmetih
sem pasel zivino, da sem si zasluiil za hrano, vcasih pa so mi
kupili se kaj od obleke ali obutev. Dostikrat pa sem sel v solo
bos tudi v mrazu, ker je bila pri
nas povsod revscina.

(Iz Internlh informacij
RS ZS Slovenije)

Politicno sem zacel sodelovati
v napredni stranki ze leta 1935.
Takrat sem priSel tudi v spor z
zandarji in sem bil ze tedaj zaprt. 0 tern pise tudi v knjigi Dezela Petra Klepca, ki jo je izdala
zalozba Borec v LjublJani leta
1974. Sodeloval sem v stavki leta
1937, ki je bila tedaj na zagi na
Milanovem vrhu. S koli, sekirami, vilami in nozi smo se postavili po robu granicarjem, ki so
priSli v pomoc :landarjem, da bi
nas razgnali. Na tej stavki smo
zahtevali 17-odstotno poviSanjc
place. Po pogajanjih, ki so bila
sicer v miru, pa smo uspeli dobiti le 10-odstotno poviSanje.
Pozneje sem odsel z Milanovega vrha in sem se zaposlil kot
zagarski delavec na Rakeku. Tudi
tam sem bi:l vkljucen v delo
Osvobodilne fronte. Skupaj smo

delali s Tonetom Bavcem, Cenetom in se z nekom z Rakeka,
katerega imena se ne spominjam
vee. Ob sobotah sem hodil domov na Milanov vrh, •k er sem
imel tam druzino. V letu 1942, ko
sem sel z dela domov, so me ltalijani zajeli in odgnali v internacijo. To je bilo maja 1942. leta,
ravno ta:krat, ko je Rakovska
ceta napadla Italijane na Tatinski dragi. Zaprt sem bil nekaj
casa na sodiScu v St. Petru in v
Ljubljani, zatem pa v Reniciju v
ltaliji.
Po kapi.tulaciji Italije smo pobegnili iz kontraci}skega taborisca in se po nekaj dneh oblikovali v partizanske enote, ki so
se tedaj organizirale v Toscani.
Taka smo se prebijali skozi
nemsko fronto in priSli k Anglezero leta 1944, ki so nas poslali
naprej v nase poveljstvo v Bari.
Od tam smo se leta 1945 vrnili
prek Dalmacije domov. To bi bila
zelo na kratko opisana moja usoda v casu narodnoosvobodilnega
boia.
Po vojni sem se ze v zacetku
aprila 1946. leta zaposm na :lagi
na Marofu. Delal sem kot delavec na skladiscu zaganega lesa.
Pozneje sem bil pomocnik skladiScnika, ko pa smo zgradili zabojarno, sem bil vodja izmene
v zabojarni in nazadnje tehnicni
vodja zaibojarne. To so bila moja
delovna opravila.
Delal sem tudi v dvuibenopoliticnih organizacijah kot ·predsednik sindikata na Marofu,
predsednik SZDL, clan obCinskega komiteja Zveze komunistov,
odbornik skupscrne in tako naprej. F1.1!11kcij sem imel vedno
dovolj, pa tudi opravlj al sem jib
kolikor je bilo mogoce vestno.«
Troha pa je bil tudi prvi predsednik delavskega sveta na Marofu in tudi clan delavs'kega sveta na BRESTU. Ta:ko je dozivel
vse spremembe, tezave in napredek nase delovne organizacije,
prispeval dvajlset let delovne dobe a!ktivnega fi.zicnega in drl1Zbenopo1iticnega dela v skupnos-ti,
ki -danes praznuje tri-deset let
proizvodnega in samoupra:vnega
dela.
M. Sepec

Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE
PREDSTAVLJAMO NA~E KRAJEVNE SKUPNOSTI• PREDSTAVLJAMO NASE KRAJEVNE SKUPNOSTI • PREDSTAVLJA

Organiziranost in delo v naSih krajevnih skupnostih
S kratko predstavitvijo krajevne skupnosti Lo~ka dolina smo sklena~ih krajevnih skupnosti. Namen
tega je bil, bolje spoznati iivljenje in delo, uspehe in tefave delovnih
!judi in obcanov v nasih krajevnih skupnostih.
Ugotovili smo vrsto skupnih, pa tudi posebnih vpra5anj, kar nas
je spodbudilo za razgovor z najodgovomejsimi tovarisi v druibenopoliticnih organizacijah, skupscini obcine in samoupravnih interesnih skupnostih.
Vabilu na razgovor o razliC.nih vprasanjih, k i zadevajo organiziranosti krajevnih skupnosti, so se odzvali:
Joze FRANK, sekretar obcinskega komiteja ZK Cerknica, Edo LENARCIC, sekretar obcinske konference SZDL, Miro JERNEJCIC, sekretar obcinske konference ZSMS, Joze TELIC, predsednik obCinskega odbora ZZB NOV Cerknica, Joze HREN, predsednik skupscine
obcine, Janez PAKI:t, predsednik izvrsnega sveta skupscine obcine,
Ljubo ULE, nacelnik oddelka za gospodarstvo skup~cine obcine
in clan izvr~nega sveta, Saso MILER, direktor Komunalnega podjetja Czrknica in clan izvrS.nega sveta skupscine obcine, Leon RAZDRIH, clan izvrsnega sveta in nacelnik oddelka za splosne zadeve
skupscine obcine, Iztok RAZDRIH, strokovni tajnik samoupravnih
interesnih skupnosti za kulturo in telesno kulturo, France DOLNICAR, strokovni tajnik samoupravne interesne skupnosti za izobraievanje.
V zelo razgibanem in zavzetem razgovoru smo ugotovili, da je vpra·
sanj toliko, da bi jib na enem samem razgovoru nikakor ne mogli
obdelati, zato smo se dogovorili, da homo posku~ali za ta mesec
strniti le zapis o ustreznosti sedanje organiziranosti krajevne skup·
nosti, o problemih delegatskega delovanja, delovanja druibenopoliticnih organizacij, informiranja, planiranja in podobnem. Za naslednjo stevilko pa bomo spregovorili o uresnicevanju srednjerocnega
plana razvoja obcine in srednjeroenih planov razvoja krajevnih
skupnosti, predvsem s problemskega vidika.

nJii sedemmesecno predstavljanje

NAJPREJ SPLOSNA PREDSTAVITEV OBCINE CERKNICA
Obcina Cerknica, v sedanjem obsegu, je nastala 1961. leta. S povrsino 48.300 hektarov je na 16. mestu v SR Sloveniji. Obcina Cerknica
zajema velik del notranjskega krasa, od Planinskega polja do Snefnika in obsega kra~ka polja Babno polje, Losko dolino, Cerknisko
polje, Ralwvsko uvalo ter razgibane kra5ke planote Menesijo, Vidovske bribe in Bloliko planoto. Obcina Cerknica meji s SR Hrvatsko,
na obci.ne cabar, Ilirsko Bistrico, Postojno, Logatec, Vrhniko, Ljubljano-Vic-Rudnik in Ribnico. Najniie se obcina spusti v obrobju PlanJnskega polja s 444 metri nadmorske visine, najvi§je pa se vzpne na
Sneiniku, na 1976 metrov. Podnebje je zmemo celinsko.
Prebivalstvo iivi v 127 grucastih naseljih. Po podatkih iz leta
1975 zivi na obmocju obcine 14.592 prebivalcev, od tega je 7.072 moskih in 7.420 zensk. v obcini je 2.271 kmetov, zaposlenih pa je 5.015
prebivalcev, od tega 2.779 moskih in 2.235 zensk. V primarnem sektorju (kmetijstvo, gozdarstvo) je zaposlenih 354 prebivalcev, v sekundarnem sektorju (industrija, gradbenistvo) 3548 prebivalcev, v terciarnem sektorju (obrt, turizem, promet, trgovina in gostinstvo) 546
prebivalcev, v kvartarnem sektorju (druzbene sluibe, solstvo) pa
332 prebivalcev.
Po gospodarski razvitosti zavzema obcina 31. mesto v Sloveniji,
kriterij za izracun pa je narodni dohodek na prebivalca. Narodni dohodek obcine Cerknica za leto 1976 je 38.670 dinarjev na prebivalca.
V obcini Cerknica je 7 krajevnih skupnosti in 32 va5kih skupnosti.
Organiziranih je 35 osnovnih organizacij ZKS (od tega 7 osnovnih
organizacij ZK v krajevnih skupnostih), ki vkljucujejo 256 komunistov. Borci in udelefenci NOB in revolucije so organizirani v 8 krajevnih organizacijah; vanje je vkljucenih 1.800 borcev. Socialisticna
zveza je organizirana v 7 krajevnih konferenc, organizacija Zveze
socialisticne mladine pa ima 14 osnovnih organizacij.
Na podrocju druibenih dejavnosti delujejo na ravni obcine nasled·
nje samoupravne interesne skupnosti: t emeljna izobrazevalna skupnost, temeljna kulturna skupnost, temeljna telesnokulturna skupnost, obcinska skupnost socialnega varstva, obcinska skupnost socialnega skrbstva, skupnost otroskega varstva, skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, skupnost za zaposlovanje, raziskovalna skupnost, zdravstvena skupnost.
Za podrocje gospodarskih dejavnosti pa so ustanovljene: stanovanjska skupnost, komunalna skupnost, skupnost pozar.nega varstva,
krnetijsko-zemljiska skupnost, kmetijska razvojna skupnost. Na nekaterih podrocjih pa se interesno povezujemo v regionalne ali republiSke okvire (elektrogospodarstvo, vodno gospodarstvo, PTT . ..).
Vecina upravnih organov je v Cerknici; na Rakeku delujeta obcinsko sodisce in Geodetska uprava, krajevne urade imamo organizirane
v Starem trgu in v Novi vasi, obcinske inspekcijske sluibe pa so or·
ganJzirane v okviru medobcinskega inspektorata.

KOLIKO SMO SE V NASI OBCINI PRIBLI.ZALI USTAVNI
VLOGI KRAJEVNE SKUPNOSTI?
Mnenje prisotnih je bilo, da je
treba ustavno dolocilo o vlogi
krajevnih skupnosti razumeti kot
proces. Ciljem smo se v nasih
krajevnih skupnostih hitreje pribliiali tam, kjer so bolj razviti
druzbeno-ekonomski odnosi ali
drugace, kjer so se v skupnem interesu ujeli delavci v zdruienem
delu in obtani, rorej v tovami in
delavci ter obcani doma - v .gvoj.i krajevni skupnosti. Praviloma
tam, kjer so bill delavcem v
zdruzenem delu ponujeni zanirnivi in zivljenjski programi in se
bolj natancno, tam, kjer so delavci sooblikovali nacrte.
tal pa so ostala vodstva nekaterih krajevnih skupnosti se vedno blizu sta-rim razmisljanjem
o vlogi krajevne skupnosti. Tudi
v nekaterih organizacijah zdruze.
nega dela prepocasi razumevajo
pristne interese delovnih ljudi
in obcanov in se usmerjajo zgolj
v poslovne dejavnosti.
v nekaterih nasih krajevnih
skupnostih se gredo se vedno le
resevanje komunalnih vprasanj .
Resnici na ljubo pa je treba povedati, da so pri razvoju komu·
nalne dejavnosti in izgradnji objektov komunalnega znacaja krajevne skupnosti zelo uspesno zapolnjevale prazni prostor, ki je
bil pred ustanavljanjem interesnih skupnosti s podroeja obvladovanja komunalnih vprasanj.
Manj resujejo vprasanja z drugih podrocij dela in zivljenja kut

so vprasanja otroskega varstva,
socialnega skrbstva, kulture, telesne kultu:re, zdravstva, izobrazevanja, rekreacije, delovanja organizacij in drustev, urbanizacije, skrb za ohranjanje cistega
clovekovega okolja in podobno.
Se ne dolgo tega so se nekatere krajevne skupnosti organizirale in delovale kat manjsa komunalna podjetja z neposrednim
opravljanjem komunalnih nalog.
V tistih krajevnih skupnostih,
kjer je raven komunalne izgrajenosti ustrezna, pa se danes ze lo·
tevajo resevanja drugih pereeih
druibenih vprasanj.
Stik med organizacij ami :z:druzenega dela in kr.ajevnimi skupnostmi termed. krajevnimi s:kupnostmi in samoupravnimi interesni.mi skupnostmi postaja bolj
neposreden zlasti po sprejemu
sistemskega zakona o planiranju.
Ob sprejemanju srednjerocnih
planov razvoja organizacij zdruzenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in krajevnih
skupnosti je prislo do resnejsih
razprav in usklajevanj interesov
o moznostih in potrebah razvoja.
Tako vsebujejo srednjerooni
plani razvoja krajevnih skupnosti usklajena programska izhodisca razvoja, ki so nastala z dogovarjanjem med omenjenimi dejavniki. Kval:iteta takih dokumentov pa je seveda zelo razlicna in
je odvisna od vee dejavnikov:
programska usmeritev, gospo·
darska razvitost, stopnja ·razvitosti samoupravnih socialisticnih
odnosov, a·k tivnost druzbenopoliticnih organizaoij in ne nazadnje
kadrovske resitve.
0 delegatstvu bomo govorili
na drugem mestu, treba pa je
vendar.le reci ,da je premalo sodelovanja med dr~benopoliticni
mi organiZJacijami , vodstvi krajevnih skupnosti in samouprav·
nimi interesnimi s-kupnostmi. Navadno se to sodelovanje zozuje
na podrocje forumskega delovanja.
V prihodnje bo treba ~e veliko
storiti za odpravljanje miselnosti »MI : VI«, ki je na zalost se
vedno prisotna v nekaterih krajevnih skupnostih in v nekaterih
organizacijah zdruzenega dela. S
samoupravnim sporazumom o financiranju krajevnih skupnosti
v srednjeroenem obdobju pridobljena denama sredstva ne bodo
zadoscala za razresitev razlicnih
vprasanj, zato bo potreben se
boljsi stik ter obilo posluha in
razwnevanja v organizacijah
zdruzenega dela.
Povedati je treba, da je tak
stile pristnejsi tam, kjer so inte-

resi bliiji, skupni, -kjer je funkcionalna zaokrozenost obmocja
krajevne skupnosti utemeljenejsa (Rakek, Laska dolina).
ALI USTREZA SEDANJA TERITORIALNA ORGANIZIRANOST
KRAJEVNIM SKUPNOSTIM?
Vprasanje se je pojavilo v novejsem casu, verjetno predvsem
zato, ker niso povsem zaiivele
osnovne organizacijske oblike v
nasem postavljenem sistemu, to
so - vaske skupnosti. Le-te so
bile ustanovljene zato, da bi na
najbolj pristen nacin lahko obvladovah zivljenjska vprasanja
stevilnih naselij (127), to je ti:sta
vprasanja, ld dnevno in najbolj
neposredno zulijo obcane.
Gre za vprasanja slrupnega obvladovanja komunalnih in drugih
zadev, ki zadevajo zgolj eno vasko skupnost. Preuranjeno je dokoncno opredeliti potrebe in moznosti za ustanovitev novih krajevnih skupnosti.
Kaie, da je sprejemljivejsa pot
prizadevanje za aktiviranje in
ustanavljanje novih vaskih skupnosti ter prenos nekate11ih pristojnosti v te okvire. Po drugi
strani pa je v pripravi -reorganizacija Socialist:oicne zveze, ki naj
bi se organizirala tako, da bi za·
stavili vee krajevnih konferenc
Socialisticne zveze v 'k·r ajevndh
skupnosti te pa naj bi bile neposredno povezane in vkljucene v
obcinsko konferenco SocialistiCne Zveze. Tudi po tej plati se bo
postopoma ustvarja1o IJJOvo jedro
druzbenopoliticnega .f ivljenja, ki
bo imelo v :posledici osnovo za obIikovanje novih krajevni:h skupnosti v prihodnje, ce bodo za to
objektivne potrebe in moinosti.
V predvolilno obdobje torej ne
gremo z bistveno novimi zamislimi 0 nasi organiziranosti.
Vel:iko kriticnih misH je bilo
izrecenih na razgovoru o stik.u
posameznih izvrsilnih teles v krajevnih skupnostih prek delegatov
v delegatsko bazo, to je v vaske
skupnosti in v temeljne organizacije zdruzenega dela. P-r etok informacij ad obravnave osnutka
mimo predJoga dokoncnega sklepa in povratne informacije delegatski bazi le izjemoma primerno deluje.
Govora je bHo tudi o sorazmerno skromni drufbenopoliticni razvejanosti delegatov, ki se
le poredko od.loeajo, da bi v bazi
z obcani razpravljal:i o posameznih vpra5anjih. Brez dvoma se
ob tern pojavljajo vpmsanja o
uveljavljanju razlicnih mogocih
(Nadaljevanje na nasl. strani)
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(Nadaljevanje s prejsnje strani)
metodah dela, med njimi tudi
vkljucevanje strokovnih delav·
cev, ki lahko celoviteje prikaiejo prob.lematiko. Taka ocena seveda ni crnobela, saj imamo vee
primerov, ko taksni stilci normalno delujejo (Brest, Industrija pohistva Cerknica, TOZD Tovarna
pohiStva Martinjak in drugi).
POMEMBNO VPRASANJE SO
INFORMACIJE
Poleg delegatskih gradiv, ki po
svoje P'redstavljajo svojevrstno
vprasanje, opravljajo to nalogo
glasila Brestov obzornik s prilogo za obcane, Glas Kovinopla-stike in glasilo krajevne skupnosti
Nova vas Bloke. Ob njih
opravljajo to nalogo tudi nekatera druga glasila, interni lnformator na Brestu, bilteni in podobno. Dolgoletna zelja, da bi v enotnem glasilu druzbenopoliticne
skupnosti · objavljali sprotno
dru:Zbenopoliticno problematiko,
ekonomske Tazseinosti in obvladoval:i druga podrocja, je v tern
casu tezko uresnicljiva, ne zgolj
zaradi gmotnih tezav, ampak
predvsem zaradi ustTeznih kadrov.
2:e dlje casa pa smo nezadovoljni tudi z obvescanjem sir5e
slovenske javnosti prek sirsih
slovenskih informativnih medijev. Stanje se izboljsuje, saj imamo v zadnjem casu pokrito podrocje rad<i.a s samostojnim dopisniStvom v Postojni (novinar
Branko DOBRANIC) in precej
skromno podrocje dnevnega tiska, ki ga pokrivata dopisniStvo
Dela v Postojni (novinarka Mar-

da sistematicno in nenehno izobrazujejo in osvescajo delegate,
bodisi v krajevnih skupnostih,
bodisi v organizacijah zdru:Zenega dela.
Precej pi'krih je bilo na terenu
izrecenih tudi na racun delegatskih gradiv, ki da so preobsezna,
prevec strokovna, da ne ponujajo razlicnih resitev in podobno.
Tudi ob tern vprasanju ne gre
posplosevati zadev. Minulo obdobje je bilo izredno z,ahtevno
zaradi sprejemanja najrazlicnejsih samoupravnih normativnih
aktov, price! se je sistem dogo-

0 DELEGATSKEM SISTEMU,
NJEGOVEM DELOVANJU IN
UVELJAVLJANJU JE BILO
IZRECENIH ZE VELIKO
BESEDI
V zadnjem casu se vse bolj
izciscujejo vprasanja o prihodnji
organiziranosti delegacij. Gre
predvsem za vprasanje posebnih, sestavljenih ali splosnih delegacij in za delegi'l'anje delegatov v skupscine samoupravnih
interesnih skupnosti.
Vse tri inaCice ·SO v -nasi obcini prisotne, odvisne pa 'SO seveda od razlicnih vsebinskih okoliscin. S tan1kim prisluhom za resnicnost bomo morali v postopku
priprav. na volitve upostevati izkusnje in zelje v nasih krajevnih
skupnostih m v organizacijah
zdrliZenega dela.
Govorili smo ze 0 pripravljenosti in usposobljenosti delegatov
za odgovome funkcije, ne samo v
obdobju odlocanja, oz,i'I'oma sprejemanja sklepov, ampak tudi v
povratnem delovanju do delega:tske baze, do obcanov oziroma
delavcev v zdruZenem delu. Naloga druzbenopoliticnih dejavnikov, predvsem pa •n ovih u stanov
kot je klub samoupravljalcev,
Delavske univerze in podobno je,

zal imamo tudi v tern spletu
vprasanj malo dodelanih metod
in preprostejsih poti.
SPTejeta ocena delegatskih odnosov in delovanja delegatskega
sistema v obcini, ·k i jo je sprejela oboinska konferenca SZDL
Cerknica je ta vprasanja nacelno
in vsebinsko opredelila. Med drugim je opredelila tudi nevzdrzno stanje na podrocju oblikovanja tako ·imenovanih volilnih okoliSev za formiranje delegacij za
posamezne
zbore
republiske
skupscine. Ne gre za zgolj velike geografske raz,dalje (Tolmin,
Izola, p;,an), ampak gTe za so-

ocanje z vsebinskimi vpra5anji,
ki naj bi jih delegacije v povezavi s svojo delegatsko bazo kvalitetno opredelile in jili posredovale v ust:rezne organizme repubIiske skupscine.
Ne nazadnje pa je bilo ugotovljeno, da se pozna odsotnost
skupscinskega organizma, ki naj
bi sodeloval in pornagal pri razvoju delegatskih razrnerij, to je
s sekretariata skupscine obCine.
Ta organ ustanavljamo, ustanavljamo pa tudi obcinski informacijsko·dokumentacijski center.
Razgovor pri:pravila:
F. STERLE in B. LEVEC

DruZbena samozaStita in krajevne skupnosti
Pred dohrim letom dni sta hila v skupscini SR Slovenije sprejeta
zakona o ljudski ohramhi in druZheni samozasciti, o varnostl in notranjih zadevah. Za nami je hilo torej dovolj casa, da lahko ocenimo,
do kam smo prgu pri uresnicevanju teh tako pomembnih predpisov.
Tokrat se homo omejili zgolj na podrocje dru:Zhene samozasclte in
uveljavljanje njenega koncepta v krajevnih skupnostih.
2:e pred sprejetjem zakona, pa tudi po njem, smo sprejeli vee aktov s podrQCja druihene samozascite. Omenimo naj le ustavo SRS
in dve resoluciji repuhliske skupscine.
Tudi dru:lhenopoliticne organizacije so sprejele nekatere akte, ki
ohravnavajo zlasti idejni vidik uveljavljanja druihene samozascite.
Omeniti velja resolucijo 10. kongresa ZKJ, sklepe 13. in 27. seje
predsedstva CK ZKJ in se druge akte, ki so jib sprejeli forumi Zveze
komunistov, SZDL in drugih druZhenopoliticnih organizacij.
Zaradi omenjenih dokumentov
in aktivnosti dru:Zbeno-politicnih
organizacij v nasi obcini nas zakon 0 dru:lbeni samozasciti ni
nasel nepi'ipravljenih. -v vseh
krajevnih skupnostih smo ze
pred tern marsik~j storili na

Kmecka domacija s podrocja Cajnarjev
posveeali doslej premalo pozornosti
jana TRILLER) in Ljubljanskega
dnevnika (Nada MAVRIC). Podrocje televizije je zaenkrat se
vedno mocno vprasljivo in nedoreceno.

varjanja in usklajevanja na podrocju plamranja in podobno.
Obeta se, da bomo v prihodnjem obdobju obravnavali manj
zadev v kolicinskem smislu. Te
pa bodo prav gotovo bolj vsebinske, bolj blizu nasemu delovnemu cloveku, nasemu obcanu.
Se na eno nediscipliniranost
je bilo opozOTjeno. Gre za zanemarjanje prve faze postopka pri
sprejemanju sklepa, za obravnavo in usklajevanje vprasanj pri
oblikovanju osnutka dolocenega
sklepa. Tudi na tern podrocju
smo vse preveckrat togi in se
obnasamo nekako odborniSko.

2:ilc. Tern krajem smo

podroeju uveljavljanja koncepta
d~bene samozasCite. Vse KS,
TOZD, SIS in druge organizacije
ter drustva so ze leta 1975 podpisale druzbeni dogovor o drliZbeni
samozasciti, mnogi podpisniki pa
kasneje tudi ze sprcjeli interne
akte, ki urejajo to podrocje.
Opravljena so bila stevilna predavanja, krajsi seminarji ter razgovori v vseh krajevnih skupnostih in vecjih temeljnih organizacijah ter nekaterih SIS, kjer so
bill delovni ljudje i..n obCani seznanjeni s konceptom druzbene
samozascite, posredovane so bile
ocene varnostne situacije in podobno.
Ce se - krarko in preprosto
povedano - v sistemu splosnega
ljudskega odpora pripravljamo
na nudenje organiziranega odpora, ki bi ga nasi delovni ljudje in
obcan:i nudili morebitnemu agresorju, potem se v konceptu druzbene samozascite pripravljam o
na nudenje odpora v-sem poskusom, ki bi lahko kakorkoli ogrozili:
- neodvisnost in nedotakljivost drzave,
- ustavno ureditev,
- bratstvo, enotnost in enakopravnost jugoslovanskih narodov
in narodnosti,
- samoupravne pravice cloveka in obcana v zdruzenem delu
in na drugih podrocjih,
- druge pravice in svoboscine
cloveka in obcana, dru:Zbeno lastnino in premozenje,

- osebno in premozenj sko varnost delovnih !judi in obcanov in
prihodnjega svobodnega dru:lbenega razvoja.
Dru:Zbena samozascita je posta.}a ustavna kategorija, kar pomeni, da je neodtujljiva pravica in
dol:Znost delovnih !judi in obcanov.
Druzbena samozasCita - podru:Zbljanje varnosti - pomeni
odgovornost vseh nas za vprasanja varnosti. To je samoupravna
p ravica, podobno kot pravica odlocati o zdru:Zevanju dela, delitvi
dohodka itd. Torej tudi pravica,
odlocati in sk11beti za lastno in
nasa skupno varnost.
Kako dru:Zheno samozascito
uresnicujemo v krajevnih skup·
nostih?
Delovni ljudje in obcani v krajevnih skupnostih uresnicujejo
dr~beno samoza5cito neposredno, posredno pa prek raznih organov KS in v sodelovanju z organi za notranje zadeve in z drudrlavnimi organi.
Delovni ljudje in obcani v krajevnih skupnostih sprejemajo akte, s katerimi uresnicujejo svoje
pravice in dolinosti na podrocju
dru:Zbene samozascite. Ti akti so
zlasti: statut KS, nacrt samozascitnih varnostnih u krepov in nacrt delovanja narodne zascite.
Svet krajevne skupnosti :imenuje odbor za ljudsko obrambo
in dru:Zbeno samozascito ter ustanovi enoto narodne zascite.
Odbor za Jjudsko .obrambo in
druzbeno samozascito opravlja
vrsto nalog, zlasti pa:
- spremlja varnostne Tazmere
in stanje uresnicevanja druZbene
samozascite v KS;
- sprejme in dopolnjuje nacrt samozascitnih varnostnih
ukrepov in skrbi za njegovo izvajanje;
- spremlja delo enote narodne zascite;
- sodeluje s sosednjimi krajevnimi skupnostmi, s pristojnimi organi obcinske skupscine, s
temeljnimi organizacijami zdruzenega dela in z drugimi organi
in organizacijami zaradi usklajevanja posameznih dejavnosti
dru:Zbene samozasCite;
vzpodbuja
in
- spremlja,
usklajuje dejavnosti in ukrepe
na podrocju dru~bene samozascite;
- skrbi za u sposa!bljanje in
vzgojo delovnih ljudi in obcanov·
~ poroca svetu KS oziroma
drugemu ustreznemu organu KS
o svojem delu in splosnem stanju druzbene samozascite;
- predlaga pristojnim organom ukrepe za izvajanje dru:Zbene samozas.Cite;
- opravlja druge naloge, dolocene v st atutu KS.

v nas·i obcini so doslej ze vse
krajevne skupnosti imenovale
odbore za ljudsko obrambo in
dru:Zbeno samozascito. Omeniti
velja, da ni·s o povsod imeli najbolj srecne roke pri sestavi odborov. Vecina odbor ov je »Starih«, vkljueenih pa je tudi premalo mladine in zensk . P·risotno
je namrec mnenje, da gre za tako zaupne naloge, ki jih pac mla·
dim in zenskam ne kaze zaupati.
Prisotno je tudi zapiranje v ozke
kroge in dostikrat niti odbori niso seznanjeni z neposrednimi ocenami in nacrti; o podruibljanju
je torej dostikrat se tezko govoriti.
V KS Rakek in Loska dolina so
ze tudi izdelali varnostne ocene
in seveda na podlagi le-teh tudi
ostale nacrte, ki so predvideni
po zakonu. hdelave teh dokumentov sta se lotili tudi KS Cerknica in Nova vas-Bloke, medtem
ko v ostalih treh se niso tako dalec, ceprav se pripravljajo na to.
Seveda so poleg ze opisanih tudi
druge tezave. Znano je namrec,
da so prav v manjsih KS dostikrat tezave, ko je treba neko zadevo »Spraviti na papir« ceprav
je ~e toliko zavzetosti in dobre
volje.
IzhodiSce za izdelavo vseh nacrtov je varnostna ocena. Prav
to pa Je najvecja tezava tudi zato, ker se posamezni kadri, ki na
tern podrocju delajo, s temi varnostnimi vprasanji in ocenjevanjem njih srecujejo prvic. Mnogim je sele potem, ko so izdelali
dolocene osnutke varnostnih
ocen, postalo jasno, zakaj pravzaprav gre.
V naslednji fazi ·bo naloga odborov (velja tudi za temeljne organizacije in druge), da bodo delovni ljudje in obcani temeljito
seznanj eni z varnostnimi ocenami. Pri tern ne gre za nikakrsno
tajnost; nasprotno, z ocenami je
potrebno seznaniti vse neposredne nosilce dru:Zbene samozascite, kajti sele potem, ko bodo vedeli, kaj ogroza njil1ovo varnost,
se bodo zna.li samozascitno obnasati, s tern pa se bo vecala tudi
varnostna kultura. Varnostna
kultura pa pomeni akt.iven, zavzet odnos do vprasanj varnosti
in ne zadosca zgolj »postenost«.
I

NARODNA ZAsCITA
Delovni ljudje in obcani v TOZD
in KS organizirajo narodno zascito za:
- varstvo pog.ojev dela, druzbene lastnine in objektov skupnega pomena;
- varovanje reda in svojega
premozenja ter zagotavljanje
mirnega Zivljenja in
- izvajanje dolocenih nalog v
okviru SLO v neposredni ·vojni
nevarnosti ali vojni. .
Enoto narodne zasC.ite u stanovi delavski svet TOZD oziroma
svet KS s posebnim aktom, s katerim imenuje tudi nacelnika
enote.
Enota narodne zasCite deluje
po posebnem nacrtu. Seveda imajo zascitni-ki med opravljanjem
nalog dolocene pravice in dolZnosti, ki so zlasti:
- nositi posebno oznako narodne zasC.ite;
- nositi in v skladu z zakonom uporabiti skelno oroije;
- u gotavljati istovetnost neznanih oseb;

-

preprecevati

nepooblasce-

nim osebam vstop v dolocene

prostore ozrroma dostop k dolocenemu objektu;
- zadrZati osebo, ki jo zalotijo pri kaznivem dejanju ali poskusu povzrocitve skode;
- pregledati osebo ali vozilo
in
- opravljati druge naloge, dolocene s samoupravnim splosnim
aktom TOZD oziroma KS.
Sodelovanje v narodni zasciti
je pravica in dolznost delovnih
!ju di in obcanov. Zakon doloca,
da se opravlja dolznost izven delovnega casa. Do!Znost sodelovanja je doloeena za vse delovne
!judi in obcane, ne glede na starost in spol. Te dolznosti so oprosceni obcani, ki so klicani za usposabljanje v JLA, teritorialno
obrambo in civilno zascito.
Zakon dopusca moznost, da je
lahko opravljanja do!Znost-i v narodni zasCiti oproscen:
- kdor je zaradi bolezni oziroma poskodbe trajno ali zacasno nezmozen za delo ali ce tako
narekujejo drugi utemeljeni razlogi za oprostitev vseh ali posameznih nalog, ce tako dolocajo
samoupravni splosni akti KS oziroma TOZD.
Zakon tudi doloca, katere osebe ne morejo opravljati nalog
narodne zascite. To pa so:
- obsojeni za kazniva dejanja
zoper ljudstvo in drzavo, ce ni od
prestane oproscene ali zastarane
kazni preteklo deset in vee Jet ;
- obsojeni za kazniva .d ejanja
zoper ~beno in zasebno premozenje, samoupravljanje, uradno dolznost ali kaksno dr ugo
kaznivo dejanje, storjeno iz ko·
ristoljubnosti, ce ni od prestane
oproscene ali zastarane kazni preteklo pet ali vee let in
- osebe, ki so v kazenskem
postopku za katero iz,med prej
nastetih kaznivih dejanj.
ZasCitniki opravljajo svoje odgovorne naloge tudi oborozeni.
Zato, •ker jim zakon daje zelo
siroka pooblastila, bodo morale
KS in TOZD za svoje za~citnike
organizirati dolocene oblike izobrazevanja. Doslej je leKS Rakek
delno usposobila svojo enot o narodne zascite. Torej tudi na tern
podrocju caka KS se dosti dela.
Krajevna skupnost pa ima na
podrocju druilbene samozascite
tudi usklajevalne naloge. Tako
usklajuje svoje nacrte s sosednjimi KS, s TOZD in drugimi
organizacijami na podrocju KS in
seveda z obcino. Priznati moraroo, da je na tern podrocju narejenega se bore malo in smo
sele na zacetku.
Za zakljucek pa vendarle lahko ocenimo, da je na podTocju
dru:Zbene samozascite v nasih
krajevnih skupnostih opravljeno
ze obsezno delo. Nedvomno pa bo
potrebno opraviti se maTSikaj.
Vloga KS se bo morala pokazati
tudi pri usklajevanju varnostnih
ocen in nacrtov z manj simi OZD,
z drugimi organizacijami in delovnimi skupnostmi (sole, zdravstvo, posta, trgovina itd.). Pri tern
bodo morale seveda in zlasti vee
prispevati tudi dru7Jbenopoliticne
organizacije v kr ajevnih skupnostih in ne nazadnje tudi strokovni in drZavni organi, ki se z vprasanji dru:Zbene samozascite ukvarjajo :poklicno.
L. Spitalar
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Nove moznosti za
stanovanjsko gradnjo
Celotr.a stanovanjska izgradnja Bresta temelji na podlagi zbiranja
sredstev 8,5 odstotnega prlspevka od brutto osebnih dohodkov. Vsa
zbrana sredstva vezemo pri poslovnih bankah zaradi pridobitve dodatnih sredstev. Omenjena sredstva porabimo za nakup druibenih
stau.ovanj, pa tudi za zasebno stanovanjsko izgradnjo. Ker v Ietu
1978 ne bo na voljo druZbenih stanovanj, je skupni delavski svet na
svoji zadnji seji podprl predlog koordinacijske komisije za stanovanjske zadeve Bresta in skupne stanovanjske komisije Cerkniske
doline za nov nacin resevanja stanovanjskih vprasanj v Cerkniski
dolini.
Novost stanovanjske usrneritve
Bresta za leto 1978 je predvsern
v organiziranju individualne
gradnje rnontainih hiS in organiziranem financiranju le-teh. Pojavlja se torej nov nacin zasebne
gradnje in sicer »u srnerjena gradnja individualnih montaznih hiik
Za leto 1978 se pre dvideva na
podrocju Sinje gorice izgradnja
naselja z 20 do 30 individualnimi
montaznimi hisami. Brest bi s
svojimi strokovnimi sluzbarni nudil graditeljem pomoc pri pridobivanju komunalno urejenega
zemljiSca, pa tudi pri najemanju
kreditnih sredstev. Vsak posameznik bi moral ze ob zacetku
gradnje imeti zagotovljene vire
financiranja za celotno predracunsko vrednost hlse.
Predvidena predracunska vrednost bi znasala okrog 600.000.din, zajemala pa bi:
- komunalno urejeno zernljisce,
- temeljno plosco z instalacijskimi prikljucki,
- postavitev in finalizacijo
montame hise od temeljne plosce navzgor v velikosti okrog 90
kvadratnih metrov netto povrsine.

Celotna p redracunska vrednost
bi se financirala predvidoma iz
sredstev posameznikov, sredstev
BRESTA, sredstev stanovanjske
skupnosti Cerknica, sredstev p roizvajalcev montainih his in banenih sredstev.
Ker stevilo kandidatov za omenjeno gradnjo se ni dokoncno
znano, lahko le p redvidevamo,
naj bi vsak kandidat zagotovil
lastni delez za komunalno urejeno zemljisce, kar bo predvidoma
znasalo 120.000.- dinarjev, ostalih 480.000.- pa b-i se pokrilo s
krediti pri Brestu, stanovanjski
skupnosti, proizvajalcu montaznih his in banki tako, da bi predvidena mesecna anuiteta znasala
4.000.- dinarjev.
Dokoncna financna konstrukcija bo znana sele po koncanem
razpisu, ko bodo znani vsi kandidati. Omenjena stanovanjska
usmeritev za leto 1978 ima prednost predvsem v tern, da se izkoris-tijo denarna srcdstva, ki so za
leta 1978 namenjena za druz~eno
gradnjo, da se na hiter in poceni
nacin dobij o nove stanovanjske
povrsine, saj je vselitev predvidena ze za konec leta 1978.
S. Zidar

Hrestovih trideset let v
Zivljenju naSega kraja
Ucenci osnovne !iole Cerknica
so Brestovo tridesetletnico proslavili na svojevrsten nacin pisali so spise 0 nasi delovni organizaciji. Objavljamo enega izmed njih.
Ime Brest pomeni v cerkniSki
obcini veliko ljudem zaposlitev
in kruh. V Brestovih tovarnah je
delo mehanizirano in nudi delavcem dobre pogoje za delo.
Brest je zacel svojo tezko pot
pred tridesetimi leti v nerazviti
in pretezno kmetijski obcini. Tedaj je bilo se malo delavcev. v
delo so morali vlagati veliko telesnih naporov. Toda .Brest je rase! in z njegovo rastjo se je razvijala vsa obcina. Vedno vee delavcev-kmetov je dobilo stalni zasluzek. Vendar ni slo vse gladko.
Tovarno so prizadele nesrece, velikokrat se je zatak.nilo. Zelo tezak udarec za Br est je b il pozar,
ki je unicil celotni proizvodni
objekt v Cerknici.
S tern se je zacelo novo obdobje Bresta. Delavci so se zavedali,

Stara zaga v Starem trgu -

kaksen pomen ima tovarna za
Cerknico in celotno obcino. S
trmasto voljo so na rusevinah
stare tovarne zgradili novo, ki je
bila vecja, bolje opremljena.
Brest je spet rase!, proizvodnja
se je vecala in z njo tudi delavcev
osebni doh odek. Brest je zacel
izdelovati vse sodobnejse pohistvo in odpirati lastne trgovine. Z
Brestom pa se je razvijal tudi
nas kraj, standard je rase!.
Zdaj, ob tridesetletnici Bresta,
je prav, da se spomnimo n a trnjevo pot, ki jo je prehodil, in
rnu izrecerno zahvalo, kajti brez
Bresta nas kraj ne bi bil to, kar
je. Bil bi bolj zaostal in standard bi bil znatno niiji.
Za tridesetletnico so dobili
Brestovci mnogo cestitk in priznanj. Tudi ucenci osnovne sole
Cerknica smo jim cestitali. Nedvomno pa je najdraija Brestova
lovorika red dela z zlatim vencem, ki ga je tovaris THo podelil
Brestu ob njegovih tridesetih letih.
A. Meden

pripravljena za proizvodne prostore

Ccrknica vse bolj postaja gospodarsko in upravno srediSce obcine

ova org

banfniStva

SAMOUPRAVNE IN DRU2BENOEKONOMSKE O§NOVE
USTANAVLJANJA TEMEUNIH BANK V SR SLOVENIJI

nalrup in gradnjo stanovanj ali
kmeckih domov in podobno.

Ob ures.nicevanju ciljev in nalog d.ruZbenoekonomskega razvoja
temeljnih in delovnih organizacij, sarnoupravnih interesnih skupnosti ter drugih, ki prek banke zdruzujejo delo in sredstva za uresnicevanje skupnih interesov, je izredno pomembno, da delavci v zdruzenem delu v svojih lastnih organizacijah in povezani prek banke
gospodarijo s sredstvi in s tern tudi vplivajo na vse tokove denarja
v druibeni reprodukciji.
Zakonsko osnovo za u stanovitev terneljnih bank predstavljata zalton o zdruienem delu in zakon o temeljih kreditnega in bancnega
sistema. Ciani, ki se povezujemo v banko, moramo zagotoviti potrebna sredstva za poslovanje ter take banke ustanoviti do konca
leta.

Sistern upravljanja je zasnovan
na delegatskem sistemu.

V naslednjih dneh (zadnji rok
5. 12. 1977) je potrebno neposredno z osebnim izjavljanjem na
zborih delavcev odloCiti o sprejemanju samoupravnega sporazu.
rna o zdruZitvi v temeljno banko,
o njenem statutu, o delegatih v
organe upravljanja, pa tudi o temeljnih aktih o zdruiitvi temeljne banke v zdruzeno- Ljub:l.jansko banko.
1. Temeljna banka Ljubljanske
bankeGospodarska banka Ljubljana:
V novo temeljno banko se
zdruiujemo upravljalci dosedanje Podruzn ice Ljubljana, o pristopu pa se opredeljujejo tudi
clani dosedanjih podruinic Kamnik in Kocevje. V okviru dosedanjih ·p odruznic smo zdruZevali
sredstva in delo upravlj alci z obmocja mesta Ljubljane ter obcin
Cerknice, Vrhnike, Logatca, Litije, Grosuplja, Kamnika, Koeevja
in Ribnice.
V dosedanje podruznice je bilo
vkljucenih ob koncu leta nad
500 ustanov-iteljev. Prevladovale
so delovne organizacije s podrocja gospodarstva. Delovna skupnost nove temeljne banke bo
stela okrog 1.500 delavcev, od tega j ih dela na poslih s prebivalstvom nad 800.
Bilanca sredstev in nalozb je
znasala ob koncu leta 1976 22.631
milijonov din, od cesar odpade
na dosedanjo podrufuico Ljubljana 20.607 milijonov din.
S povezovanjem upTavljalcev
dosedanjih podruznic v novo Gospodarsko banko Ljubljana se
nam odpirajo sirse moinosti za
zadovoljevanje novih slrupnih interesov. Zavedati se morarno, da
z ustanavljanjem nove banke se
nismo v celoti uveljavili novih
odnosov, ampak se s tern ustvarjajo sele pogoji za dosego vecjih
kvalitativnih premikov na tern
podrocju.
Izhajajoc iz planskih dokumentov ter iz moznosti optimalnega
koriScenja v banki zdruzenih in
zhranih sredstev temelji ustanavljanje Gospodarske banke Ljubljana predvsem na naslednjih izhodiscih:
- da bomo v temeljni banki
lahko zagotovili potrebno rnaterialno in financno osnovo za

opravljanje njenih funkcij;
- da moramo poleg reprodukcijskega nacela, to je medsebojne prometne in dohodkovne povezanosti in soodvisnosti, upostevati tudi teritori:alno nacelo in
omogociti povezovanje v sirsi jugoslovanski prostor;
- da se ob zdruZevanju v temeljno banko odlocamo tudi o
povezovanju v zdruieno banko, v
kateri bomo uoresnicili sirse skupne in terese s clanicami drugih temeljnih bank.
Sistem upravljanja je zasnovan na delegatskem sistemu.
Samoupravno delavsko kontrolo volimo neposredno.
Na zborih delavcev bomo razpravljali in sprejemali tudi predloge samoupravnih aktov banke
in o nasih delegatih za organe
upravljanja banke. Neposredni
interes delovne organizacije, pa
tudi temeljnih organizacij Bresta
je, da se se naprej povezujemo z
Ljubljansko banko.
2. Temeljna banka Ljubljanske
banke Stanovanjsko-komunalna banka Ljubljana

V n ovo terneljno b anko za resevanj e s tanovanj sko-komunalnih
vprasanj se zdru.Zujejo upravljalci dosedanje Podruinice za kreditiranje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva Ljubljana, o pristopu k sporazumu pa
se opredeljujejo tudi clani po·
drufuic Kamnik in Kocevje . Ter itorialno nova temeljna banka
pokriva enako obmocJe kot Gospodarska banka Ljubljana.
Stanovanj sko- kornunalna banka Ljubljana bo povezovala delovne organizacije, samoupravne
interesne skupnosti in druge
drU.Zbenopravne osebe. Zdru.Zena
sredstva v banki se bodo neposredno uporabljala za:
- sovlaganje v graditev komunalnih objektov in naprav, industrijo gradbenega materiala in
proizvodnih objektov, ki pomenijo uvajanje industrijske gradnje
stanovanj, komunalno dej-avnost
posebnega druibenega pomena in
- kreditiranje delovnih organizacij, drugih druzbeno pravnih
oseb in obcanov za pridobivanje
in pripravo zemljiSca za stanovanjsko ali komunalno gradnjo,

Vsekakor bo nova organizira·
nost velik prispevek k se tesnejsi
povezanosti med bancniStvom in
zdruzenim delom.
T. Zigmund

KviZ))Titorevolucija•
m1r<<
Obcinska konferenca Zveze sooialisticne mladine Cerknica je
11. novembra organizirala v domu JLA na Velikih Blokah obcinsko kviz tekmovanje na temo
»TI TO - REVOLUCIJA- MIR«.
Prireditev je sovpadala s praznovanjem Titovih in partijskih jubilejev ter je bilo hkrati organizirana v sklopu praznovanj ob 22. decembr u - DNEVU JLA.
Na tekmovanju so sodelovale
ekipe iz Cerknice, Grahovega, Nove vasi in Rakeka. Vsaka ekipa je
bila sestavljena iz treh mladincev in treh predstavnikov JLA.
Pri izdelavi vpr asanj je bilo uporabljeno gradivo .iz jugoslovanskega lis ta za rnlade >>Kekec« , ki
ga je v svojem jeziku dobil vsak
clan tekmujocih ekip. Osnovne
organizacije, ki so sodelovale na
tekmovanj u, so bile dolzne pripraviti ustrezen kulturni program, kar j e prireditev izredno
popestrilo. Tekmovanja je seveda vodila zirija, ki je bila sestavl.iena iz strokovnih in aktivnih
druzbeno politicnih delavcev.
Na obcinskem tekmovanju na
Velikih Blokah je zmagala ekipa
Cerknice v sestavi: Bahun Leonora, Lovko Mira, Vidrih Metka
ter vojaki: Zupancic Boris, Ilancic Stanislav in Dinic Vojislav.
Ta ekipa je svoj uspeh ponovila
tudi na ·r egijskem tekmovan.i u
13. n ovembra v dornu JLA v Pivki ter si tako s ponovno zmago
zagotovila nastop na finalnem republiSkem tekmovanju 16. decembra v Kranju.
Za dosedanji uspeh cerkniski
ekipi iskreno cestitamo in zelimo
obilo srece na finalnem tekmovanju.
D. FERLAN
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Novosti na podrotju standardizadje
Zakon o standardizaciji je izsel v celoti v Uradnem listu SFRJ 29.
julija 1977 in obravnava predpisovanje in uporabo standardov, teh·
nicnih normativov, norm kakovosti proizvodov in storitev.
Za boljse razwnevanje zakona je Gospodarska zbornica Sloventje
skupaj z Jugoslovanskim zavodom za standardizacijq in z Zveznim
trZnim inspektoratom organizirala 20. oktobra posvetovanje, na ka·
terem so soustvarjalci tega zakona obr3zloZi.Ii pomembnejse novosti.
Posvetovanje je bilo namenjeno poslovodnim kadrom, ki resujejo
poslovno problematiko (trZisee, nabava surovin, cene), pa tudi strokovnim delavcem, ki delajo na podrotju standardizacije.
Zakaj standardi in standardi· · nega okolja, druZbenih sredstev
zacije?
in premozenja obcanov, pa tudi
1. Za zagotovitev enotnosti J·uza zmanjsanje rizika z upora'bo
novih znanstvenih in tehnicnih
goslovanskega trga, enotnosti teh· 0 d.kr" · ·
·
·x
"'ni6nih in tehnoloskih sistemov,
ltlJ na naJmanJ" 0
IDO.<..UO
krepitve obrambne sposobnosti, m ero;
varstva zivljenja in zdravja !judi,
2. za razvoj in ·p ospesevanje
clovekovcga naravnega in delov- proizvodnje, prometa, storitve m

Pred volitvami
na Brestu
V nasem druZbenem sistemu - v samoupravnem socializmu mora
vsakdo imeti svojo vlogo v drufbenih dogajanjih, samoupravnem
odloeanju in gospodarjenju. clani na5e drufbe naj bi opravljali naloge, ki so jib sposobni opravljati, ki jib zanimajo in so druZbi potrebne, zato je nujno, da si posamezne druZbe.ne oziroma samoupravne skupnosti ustvarijo pregled nad svojimi clant, nad njihovimi
sposobnostmi, interesi in delom. Le tako se bomo izognili napakam,
da izvolimo in delegiramo predstavnika, ki n e bo zastopal interesov
svojega okolja oziroma bo njegova aktivnost sibka, spregledamo pa
potencialno aktivnega dela vca, ki si celo zeli delati na posamemem
podroeju.

Delegatski sistem nam omogoca, da lahko resnicno vsi sodelujemo pri vseh dru:lbenih dogajanjih in pri samoupravnih odloCitvah. Nasa na.loga, posebej pa se
n aloga druibenopoliticnih organizacij pa je, da predvidimo- evidentiramo vse mofue clane nase
skupnosti, ki bi lahko zastopali
n ase interese.
Kot je znano, bodo ze decembra 1etos in v januarju volitve v
organe upravljanja na Brestu,
obenem pa j e leto 1978 let o volitev delegatov v skupscino samoupravnih inter esnih skupnosti
in druZbenopoliticnih skupnosti,
za dru2:benopoliticne organizacije
in krajevne skupnos ti. Zato rooramo se ·l etos koncati s pripravami na volitve.
Priprave obsegajo v glavnem
tri naloge:
Ovrednotenje delovanja
skupseinskega in delegatskega sistema.
- Kadrovska spodbuditev in
aktiviranje organov, ki imajo ob
volitvah posebne naloge; to so
volilne komisije pri predsedstvih
obcinskih konferenc SZDL in koordinacijski odbori za ·k adrovska
vprasanja in volitve v temeljnih
organizacij ah.
lntenziviranje kadrovskih
priprav na volitve, zlasti evidentiranje mo:lnih kandidatov za vse

Iz Tovarne ivernih

plo~t

druibene funkcije. Uvesti je treba evidenco vseh evidentiranih, ki
je podlaga za usmerjanje aktivnosti evidentiranja ter oblikovati
splome in posebne dru2:benopolitiene kriterije kot podlago za
uresnicevanje naertne kadrovske
politike.
Tudi na Brestu smo se letos lotili priprav na volitve in prvi dve
nalogi zadovoljivo opravili, tezave pa so nastale pri evidentira·
nju. Ne zavedamo se se, da mora
biti postopek evidentiranja neprekinjen in neodvisen od blizaj oeih se volitev. Naloga koordi·
naci:jskih odborov je, da postopek
vodijo, predlaganje moZnih kandidatov pa je stvar vsega kolek·
tiva v okviru sindikalnih skupin
ali pa na zborih delavcev, k jer
morajo biti vsi predlogi verificirani.
Vee pozornosti moramo posvetiti tudi ustrezni socialni struk·
turi predlaganih kandidatov, starosti, S>polu in izobrazbi, kar je
tudi pogoj za uCinkovito delovan je delegatskega sistema.
Pozivam vse druibenopolitiene
organizacije na5e delovne organizacije, predvsem pa osnovne organizacije sindikata, da tej nalogi posvetijo vee pozomosti, ker
bomo le z urejenimi kadrovskimi
vprasanji opravili bliZajoce se volitve.
S. Rudolf

drugih dejavnosti zd:ru2:enega dela; tipizacij o in unifikacijo; smotrno izkori.seanje energije in smotrno uporabo sredstev, k.i so
druibena lastnina; za razvoj in
izboljsanje kakovosti in izbire
proizvodov in storitev; razvoj in
izbolj sanj e delovnih p rocesov in
postopkov; hitro, pravilno in lab·
ko razumljivo sporocanje an prenasanje informacij ter premostitev tehnicnih ovir za poslovnotehnicno sodelovanje, kooperacije, specializacijo, promet blaga in
opravljanje storitev in druge oblike sodelovanja v Socialistieni federativni republiki Jugoslaviji in
s tujino;
3. za varst vo potrosnikov, zla·
sti glede njihove varnosti pri uporabi proizvodov, z'a nesljivosti,
trajnosti in drugih lastnosti in
znaCilnosti proizvodov, ki imajo
pomen za potrosnike, vsebine in
kakovosti storitev, pa tudi pravilnega in resnienega obve~eanja
0 sestav~nah, lastnostih, znacilnostih in kakovos.ti proizvodov oziroma storitev.
Novosti iz zakona:
Vsak predpisani standard mo·
ra temeljil!i na preverjenih rezultatih in n a dosezkih !Lilanosti.
To je bistvena novost. Velika JUS
standardov je namree kopija
vzhodnih ali zahodnih standardov, nepreverjenih na nasem trgu
in zato ne za:livijo. Zn ano je, da
velik:o IStandardov v vecini zahodnih dezel ni obveznrih in tako
predstavljajo pogoj za vi~ji kvalitetni razred .p roizvoda. Zato so
izdelki, ki so oznaceni z »atestom«, na trgu prav.iloma dra:lji.
Vsak standard mora biti znova
preiZ!rusen naj·pozneje v ·petih
letih od dneva, ko je bil predpisan in sicer predvsem zaradi zastaranja. Skoraj vsak dan se
namrec pojavljajo novi postopki,
novi materiali.
Standardi se ne uporablj ajo:
1. za proizvode, i:tdelane po in·
dividua:lno sklenjenem naroCilu
za lastne p octrebe na:roenika, razen za seme in s adilni material
kmetijskih in gozdnih •rastlin,
2. za izdelke domace obrti, iz.
delke uporabne umetnosti, izdelke umetniske obrti, pa tudi ne za
izdelke osebne porabe, .ki se d ajejo v p romet 'k.ot unikati.
Trajnejse tndustrijske •proizvode je potrebno opremiti z garanaijskim li.stom, ki ga izda proizvajalec ali uvoznik ·p roizvoda .
Naj daljsi rok za odpravo okvare
in pomanjkljivosti je 45 dni.
Tehnicno navodilo mora vsebovati tehnione podatke, k.i so
pomembni za brezh.iben zagon in
uporabo proizvoda, za odpravo
motenj in okvar ter za nabavo
nadomestnih delov, opozorilo na
moreb.itno nevarnost pri ·r abi
proizvoda in navodilo za odvrnitev taksne nevarn.osti, p a t udi navodilo za pravilno ravnanje s proizvodom pri rabi.
Tehnieno navodilo mora biti
lahko razumljivo. Napisano mora
biti v jezik!ih .in pisavah jugoslovanskih narodov.
Poleg tehnicnega navodila m ora biti tudi seznam pooblaseenih
servisov.
Atestiranje je postopek, s katerim se ugotavlja usklajenost
kakovostnih znacilnosti proizvoda s predpisanimi kavostnimi
znaeilnostmi.
Obvezno atestira.nje se Iahko
predpise, da se zagotovi -tehnicna
in konstrukcijska zanesljivost v
·proizvodnji, gradiwi in uporabi
ali pri lizvajanju del, da se zagotov.ita varnost in premozenje obcanov, ee .t o zahtevajo interesi
ljudske obrambe, ali da se preverijo predpisane kakovostne
znacilnosti proizvodov.
Organizacije zdruienega dela
morajo v enem letu od dneva
uvelj avitve tega zakona doloeiti
zivljenj.Siko dobo trajnejsih indus trijskih proizvodov. Za t ake proizvode pa j e praizvajalec dolzan
zagotovJti .r ezervne dele za vso
dobo U!porabe; to je za garancijsko in zivljenjsko dobo proizvoda.
J. Kocjancic

Iz Tovarne pohgtva Martinjak- moznicenje

Postlorming
Beseda v naslovu je tuja in
morebitnemu bralcu, k.i s tern ni
bil ze prej seznanjen, nicesar ne
pomeni. Pravzaprav je tudi napaena, saj to ni ime koncnega iz.
delka, pac pa ime laminata (melanit, ultrapas, melapan so znana tr govska imena), ki ima sposobnost, da ga je pod doloeenim.i
pogoji mogoee naknadno oblikovati. Ta laminat uporabljamo tudi pri oplemenitenju ivernih
plose.
Na zalost se je sam izraz med
tistimi, k.i so s to proizvodnjo
vsaj malo seznanjeni, udomaeil.
Prav zato naj tho v naslovu kat opomin, da je potrebno eimprej poiskati ustreznejse im e.
Gre za izdelavo plosc z zaobljenimi robovi, pri katerih ploskovno nalepljen laminat prehaja neprekinjeno na dva vzporedna zaobljena roba. Plosce z zaobljenimi robovi so lahko oblepljene z razliCnimi materiali: folijo, furnirjem, laminati in podobnim. Za vsako vrsto nalepljenega
materiala so posebni stroji. Nase postrojenje je namenjeno za
oblepljanje ivernih plosc z ze
omenjenimi Iaminati.
Zato so ti izdelk.i prvenstveno
namenjeni za delovne plosee in
fronte (vrata, eela predalov) kuhinjskega pohistva. Primerni pa
so tudi za izdelavo opreme gostinskih lokalov, bolniSnic, laboratorijev, p ohiStva za kopalnice
in podobno. Prednost plose z zaobljenimi robovi pred enako z

ravll.imi robovi j e predvsem v iz.
boljsanih higienskih mofnostih,
ni vee spoja med robovno in ploskovno nale,Pljenim laminatom in
tako tudi m mo:lnosti, da bi v ta
spoj prodirala voda in druga
umazanija. Seveda ·p a zaOibljeni
robovi dajejo pohistvu tudi nove,
prijetnejse oblike.
Brest je med prvimi v Jugosla·
viji izloeil skromna investicijska
sredstva za zaeetno proizvodnjo
plose z zaobljenimi robovi in
ima zato na domaeem trliSeu
prednost. Predvidoma bo pribllino desetino razpoloZJ.jive kapaci·
tete porabila Tovarna pohistva
Stari trg, ostala kolieina pa je
namenjena za prodajo.
Novi oddelek organizacijsko
sodi pod Tovarno ivernih plosc.
Zacasno (dokler sene priene p roizvodnja mineralnib plo~e) pa je
oprema nameseena v prostorih
»Stare iverke«.
Prvi poizlrusi, med katerimi
smo izdelali tudi vzorce za Tovarno pohiStva Stari trg, namenjene za razstavo kuhinj v Beogradu, so dokazali, da proizvodnja ni -preprosta. Kaj rado se
zgodi, da se laminat namesto
ukrivi, zlomi prek zaobljenega
roba. Vzrokov za to je veliko. Seveda pa je tudi res, da za to proizvodnjo se nimamo prakticnega
znanja in da niti predvidena
oprema za zacasno proizvodnjo
se ni vsa namescena.

I.

Lov~e

Krajevni samoprispevek v Martinj_aku
Uspesni razvoj na~e dru2:bene
skupnosti j e zajel t udi naselje
Martinjak. Od leta 1945 je bilo
zgrajenih 16 novih stanovanjskih
hi~, k cemur j e pripomogel zlasti
razvoj BRESTA. Tudi prihodnji
razvoj lesne industrije v Marti·
njaku zahteva povecanje proizvodnih kapacitet ter s tern povecanje druzbenega in osebnega
standarda ne samo v Martinjaku,
temvee v vsej krajevni skupnosti
Grahovo.
Oskrba z vodo iz sedanjega vodovoda pa ne ustreza t aksnemu
razvoju , ker je vodovod zastarel
in je zato potrebna rekonstrukcija. Tako bi bila zagotovljena vecja kolieina vode za vse .potro~ni
ke v Mar tinjaku.
Na pobudo odbora vaske skupnosti in Tovarne pohistva Martinjak je krajevna skupnost Grahovo ze pred nekaj leti naroeila
projekt za novi vodovod. Za rekonstr ukcijo vodovoda so predvideni okrog 3 milijoni novih di-

narjev. Finanena konstrukcija
vsebuje do tok sredstev od potro~
nikov vode in sicer:
- od <lruzine 2000 din,
- prispevek krajevne skupnosti Grahovo 400.000 din,
- TOZD Tovarna pohistva
Martinjak 100.000 din,
- GG Postojna TOZD Cerknica 150.000 din,
- Trgovina Nanos 6000 din,
- HiSni svet stanovanjske
skupnosti Martinjak okrog 10.000
din, za ostali del pa bo najeto
posojilo pod ugodnimi pogoji p ri
Ljubljanski banki.
Zasebni potro5niki vode v Martinjaku (druzine) so se ze izrekli
za plaeilo pristopnine 2000 din v
61 primerih od 73, kolikor jih je
v Martinj aku. Akcij a se se nadaljuje.
Po programu bo rekonstrukcija vodovoda opravljena do jesen i leta 1978.
D . .Znidar~ie
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lnformacij je prevet
- V kioskih »Dela« in »Tobaka« prodajo najvec Sportskih novosti,
Dela in Nedeljskega, pa tudi Jana gre dobro v promet. Nerazumljiv
pa je ·p odatek, da ne morejo prodati edinega ·i zvoda Mladine. (Podatek je iz »Tobaka«). Zelo slabo gredo v promet VUS, Fokus i:n druga
podobna literatura. So pa obcani na~ega malega mesta pridni unicevalci toba;ka. Po podatkih sodec samo v enern izmed kioskov prodajo
rnesecno po 25 kilogramov filter 75, 20 kilogramov Morave in 15 kilo·
grarnov Ibar. Ce upostevamo, da je v vsakem kilogramu 50 zavojev
cigaret in ·k temu priStejemo ~e vecj i promet v gostinskih iokalih, bo
to gotovo povzroCilo pravi preplah drustva za varovanje ozracja v
nasem malem mestu.
V kroniki »Ponte rossa« nasega malega mesta je pretekli mesec
prvic vpisan sila zanimiv dogodek. Zgodilo se je namrec, da so ponujalci najrazlicnejse krame ·i n konfekcije prisli cele tri dni prepozno. Pravi dan, ko se izplacujejo osebni dohodki na Brestu, je tokrat
zavohal le iznajdljivi Ribnican in napravil sila donosno kupCijo.

- Zadnji obisk za to rubriko je bil v okusno prenovljeni prodajalni tovarne Peko iz Triica na Partizanski cesti. Prodajalna in razstavljeni proizvodi so prava pasa za oci in ni nic cudnega, da je obiskovalcev in kupcev vedno na pretek. Poslovodkinja je mimogrede omenila, da samo raznovrstnih nogavic -in pdpomockov za vzdrzevanje
obutve prodajo za cez dva stara milijona na mesec. Od obutve gredo
najbolj v promet lahki cevlji vseh vrst in otroska obutev. Konkurence
iz sosednje hise se trenutno ne bojijo, ker ·i ma pac vsak svoj okus.
Ni pa nobena s·k rivnost, da oba lokala dobro poslujeta.
Za zakljueek pa se to:
Skopa analiza je pokazala, da je ta nasa rubrika pri bralcih dokaj
priljubljena, ceravno je tematika, ki se v njej nacenja, dokaj zahtevna in neprijetna. Prav bi bilo, da bi bralci sami s .svojimi prispevki
ali z namigom sproti svetovali o v·prasanjih, ki bi jih v tej rubriki prikazali, saj bi bilo tako delo lazje in tematika bolj pes-tra.

Poziv k solidarnosti ·
Ravno je minilo 130 let od
ustanovitve in delovanj a bolnisnice v Postojni, ki od leta 1950
dela kot posebna bolnica za zenske bolezni in porodnistvo. Priblizno 25.000 novorojenckov je od
takrat v njej zagledalo luc sveta,
nad 36.000 zena pa je iskalo pornoci in zdravja.
Sedanji kolektiv bolnisnice, ki
je temeljna organizacija klinicnega centra v Ljubljani, si je zastav·il svoj razvojni program. Formiranje sredstev za razsirjeno reprodukcijo p a glede na sistem
poslovanja in ustvarjanja dohodka prakticno ni mogoc. Potrebe
pa so velike, se posebno pri ob-

MITJA RIBICIC

V CERKNICI
5. novembra je naso obcino obiskal predsednik republiske konference SZDL, tovaris Mitja Ribicic s sodelavci. Poleg tovarisa Ribicica so •bili prisotni izvrsni odbor republiske konference SZDL
in vsi predsedniki medobCinskih
svetov SZDL iz Slovenije.
Do obiska je prislo na osnovi
sklepa izvdnega odbora republiskega odbora SZDL, da bo imel
svoje seje v prihodnje po regijah.
Prva taksna seja je bila v mariborski regiji, drugi pa smo bili
na vrsti mi, v notranjsko-primorski regiji.
Gostje so s i v nasi obcini ogledali Tovarno ivernih plosc v Podskrajniku, novo telovadnico v
Cerknici, Brestov Salon pohgtva
in Grad Sneznik. Po ogledu je
bilo na Blokah srecanje s predstavniki druibenopoliticnega in
gospodarskega zivljenja v obcini.
Gostje so se zanirnali za celotno
problematiko delovanja nase obcine. Posebno je bilo izpostavljeno vprasanje organiziranosti in
delovanja Socialisticne zveze, podroeja gostinstva in turizma v
obcini in pospesitev organiziranega usmerjenega izobrazevanja
v regiji.
Gostje so bili z obiskom zadovoljni in so poudarili, da je opazen velik gospodarski napredek
na podrocju nase obcine.
E. Lenarcic

navljanju in nadomescanju ze
iztrosenih tehnicnih pripomockov
in aparatov, s katerimi se moramo delati. Kolektiv je v zadnjih
stirih letih s samoodrekanjem in
s skrbnim gospodar jenjem vloZil
v aparature in tehnicne izl:>oljsave okrog 70 milijonov starih dinarjev, kar je za sorazmerno
majhen kolektiv zelo veliko. Toda
vsi napori ne morejo pokriti
vseh nujnih potreb glede na nagli .tehnicni razvoj in momosti v
zdravstvu.
Kolektiv zeli, da nudi najsodobnejse zdravljenje zena in mamic in se zato zatekamo k razumevanju in soJidarnosti tistih samoupravljalcev, katerim nudimo
taksno zdravstveno varstvo.
Iz obcine Cerknica se v nasi
ustanovi zdravi 85 odstotkav v·seh
z~na, ki potrebujejo bolniSnicne
zdravstvene storitve s podrocja
varstva matere in zene.
Vsako leto se iz obCine zdravi
priblimo 250 ginekolosko bolnih
zena in 250 porodnic. Poleg tega
nasa ustanova zagotavlja specialisticno zdravstveno varstvo z ordinacijami v Cerknici in v Starem trgu.

Zato se obracamo na delovno
skupnost Bresta, druge delovne
organizacije krajevne skupnosti
in obcane obcine Cerknica za pomoc pri nabavi porodnih postelj
in instrumentarija.
Akcija tece v okviru vse notranjske regije; treba je povedati,
da je naletela na pozitiven odmev povsod tam, kjer so se samoupravljalci seznanili z ·namenom akcije in s tezavami nase
ustanove.
Upamo, da boste ob zakljucku
poslovnega leta del sredstev, ki
ste jih ustvarili, namenili tudi
tej humani akciji.
Kolektiv TOZD Bolnica
za zenske bolezni in
porodnistvo POSTOJNA

a Se premalo

Vedno pogosteje se srecujemo s pojavom, da nam dana5nji cas
ponuja prevec papirja, prevec besed, ki pa nam kljub svoji mnoiini ·
nicesar ne povedo. V tern hitrem tempu razvoja, ki je povzrocil res
pravo papirnato vojno, se pogosto ne moremo znajti. Ne moremo
prebrati vsega, kar irnamo na voljo, ne moremo se poglobiti v vse
stvari, ki .n as zanimajo, vendar pa bi bili radi kljub temu vsaj obvesceni o vseh pomembnih dogodkih, ki so okoli nas in ki tako ali
drugace vplivajo na nase i.ivljenje. Danes si sploh ne moremo vee
predstavljati zivljenja brez casopisov, radia, televizije . . . Hocemo in
moramo biti seznanjeni z i.ivljenjem, moramo biti »sredi vsega«. Zivljenje nikakor ne sme teci m.imo nas, ampak se moramo vkljuciti
vanj in mu postavljati smernice.
To se posebej velja za nas, za
ddavljane Socialisticne federativne republike Jugoslavije, ki si je
postavila za svoj cilj, razviti samoupravne socialisticne odnose.
Vse preporedko se zamislimo
nad tern svojim ciljem, se zamislimo nad tern, kaj to sploh pomeni, kaj to od nas zahteva. Pravimo, da smo samoupravljalci,
da sami razpolagamo s svojim
delom, da sami odlocamo o rezultatih, ki jih dosezemo .. .
Res, vse to in se mnogo vee
nam nasa druzba omogoca; druzba, ki jo sestavljamo mi, druZba, ki smo mi vsi in zato tudi
mi vsi odlocamo o njeni, torej
o svoji usodi. Prav gotovo sleherni od nas zeli, hoce sodelovati
v tern procesu, v procesu oblikovanja svojega zivljenja, zivljenja
svojih otrok, znancev, svoje domovine!
Vsi smo pripravljeni pomagati,
vendar pa se nam takoj, ko hocemo to res storiti, postavi vprasanje - KAKO ? Kako naj jaz
odlocam 0 necem, s cimer sploh
nisem seznanjen; kako naj sprejmem neko odlocitev, za katero ne
vern, kaksne posledice bi sploh
imela; kako naj se opredelim za
neko novost, ce pa ne vern, zakaj je sploh potrebna ... Sto in
sto taksnih vprasanj srecujemo
na svoji poti soustvarjanja nase
druzbe, na poti samoupravljanja.
Prav gotovo samoupravljalec
ni tisti, ki neutrudljivo prikimava ali dviga roko, ceprav niti ne
ve, zakaj je dvignil roko, oziroma kaksno odloci tcv in kaksne
posledice je s tern sprejel! Ce
hocemo o neki st\'ari odlocati,
moramo biti z njo najprej zelo
dobro seznanjeni. To je pogoj,
da si o nj~j lahko ustvarimo svoje mnenJe, da lahko o njej razpravljamo in o njej tudi odlocamo. Nujno so nam torej potrebne informacije; biti moramo informirani o vsem, kar se dogaja
okoli nas.
Vprasajmo se, ali imamo dovolj informacij, ali smo seznanjeni s tern, kar se dogaja v nasi
organizaciji zdruzenega dela,
kaksni problemi so se pojavili v
nasi krajevm skupnosti, kaksne
predloge in resitve so sprejeli na
raznih sestankih . . .
Odgovor si poiscimo na nasih
policah, v omarah in tudi na
smetiscih! Poglejmo na mizo
najblizjega delegata (to pa smo
skor aj vsi) ! Videli bomo: papir,
sam .Popisan papir!! Informacij je
tore) dovolj, vsi smo seznanjeni
s tern, kar nas zanima! Toda, ali
je to r es?! Papirja je r es dovolj,
povsod se nam ponujajo razlicna
porocila, zapisniki,
predlogi,
spremembe, novosti ...
Toda koliko od tega velikega
kupa papirja res preberemo, preberemo in razumemo?! Vsega
prav gotovo ne moremo! Ne moremo zato, ker nimamo dovolj
casa, pa tudi zato, ker nam je
veliko tega popisanega papirja
nerazumljivega in zato tudi n ezanimivega. Zdi se, da mnogo tega ni namenjenega nam, saj je
veckrat napisano v jeziku, ki ga
mi, delavci in abeam, ne razumemo. Z informacijami, ki jih ne razumemo ali pa jih sploh ne preberemo, ker preprosto nimamo .
casa, pa nikakor ne moremo odlocati.
Danasnja druzba zahteva vsestransko izobraienega cloveka,
cloveka, ki ibo znal samostojno
presojati in odloeati v prid celotne druzbe. Toda temu cloveku ,
zal, se nismo preskrbeli primer-.
ne informacije, nismo mu omogocili seznanjanja z druzbenimi
dogajanji na nacin, ki bi mu
ustrezal. Informacije, ki se nam
ponujajo danes, so ocitno pre-

obsezne in zaradi prevelike ali
premajhne strokovnosti vcasih
tudi nerazumljive. Zato moramo
poiskati nove ob1ike in nacine
uspesnejsega informiranja.

Delavcu in obcanu je potrebna
pravocasna, jasna, kratka, a vendar popolna in resnicna informacija za odlocanje. Prav to pa
je naloga in cilj informacijskodokumentacijskega centra (INDOK centra), ki se ustanavlja pr i
skupscini obcine Cerknica. Namenjen bo vsem, ki sodelujejo v
procesih odlocanja, vsem, ki bi
bill radi hitro in natancno informirani o vseh dogaj anjih v svoji
okolici.
Z vlogo, pomenom, nalogami in
cilji INDOK centra se boste lahko seznanili v naslednji stevilki
Brestovega Obzornika.
I. PAVLIC

Pomemben samoupravni sporazum
Vse delovne in temeljne organizacije ter interesne skupnosti
v obcini sprejemajo v tern casu
samoupravni sporazum o minimalnih standardih za zivljenjske
in kulturne razmere pri zaposlovanju delavcev na obmocju obcine Cerknica.
Osnovni cilji tega sporazuma
so:
Zagotoviti, da bodo delavci ob
urejenih Zivljenjskih, kulturnih
in socialnih razmerah dosegali
visjo druzbeno produktivnost in
uresnicevali odlocilno vlogo delavca v zdruzenem delu.
Zagotovi-ti delavcu ustrezno socialno varnost in stalno izboljsevanje zivljenskega standarda.
Izvajati taksno politiko zaposlovanja, ki ibo tezila k bolj sernu
izkoriscanju delovnih zmogljivosti, k vecji produktivnosti in intenzivnosti dela.
S tern samoupravnim sporazumom podpisnikl zagotavljajo naslednje:
- Razvojni programi morajo
omogociti hitrejsi druzbeno-ekonomski razvoj.
- Rast zaposlenih glede na dosezeni dohodek na zaposlenega.
- Povezanost izobrazevanja z
zdruzenim delom.
- Oblikovanje taksnih investicijskih odlocitev, ki bodo slcladno
z druzbenimi dokumenti usmerjale nove investicije tja, kjer so
prosti delavci.
Minimalni standardi za zivljenjske in kulturne razmere obsegajo:
r esevanje stanovanjskih
vprasanj,
- prehrano delavcev,
- pogoje, ki omogoeajo vkljucevanje delavcev v kulturne in
druge aktivnosti ter uporabljanje
storitev vzgojno-varstvenih, izobrazevalnih, z-dravstvenih in drugih organizacij,

- pogoje, ki zagotavljaj o delavcem druzbeno dogovorjeno raven osebne in skupne porabe.
Ko sporazum doloca obveznosti podpisnikov glede zaposlovanja, pravi, da te temeljne organizacije, v katerih se dohodek na
zaposlenega znizuje, ne smejo zaposlovati novih delavcev. Stevilo
zaposlenih lahko povecajo le ob
soglasju odbora, ki spremlja izvajanje tega sporazuma.
Seveda sporazum glede rasti
zaposlovanja obvezuje tudi druge
udelezence sporazuma.
Udelcienci se s tern sporazumom zavzemajo, da bodo zmanjsevali izostanke z dela.
Ta sporazum doloca tudi nacin
in pogoje pri zaposlovanju delavcev.
Udelezenci se s sporazumom o
minimalnih standal'Cl.i.h obvezujejo:
- preskrbeti vsakemu delavcu,
ki nima urejenega stanovanjskega vprasanja, najmanj 15 kubicnih metrov prostornine oziroma
5 kvadratnih metrov stanovanjske povrsine z najvec stirimi stanovalci v sobi;
- zagotoviti topli obrok ·in organizirati celodnevno prehrano;
- upostevati interese delavcev
za zadovoljevanje kulturnih, izobraievalnih, vzgojno-varstvenih,
zdravstvenih, telesnokulturnih ter
drugih potreb in a·ktivnosti delavcev.
Ta sporazum je udeleiencem
predlozen na podlagi 144. elena
Ustave SRS, druzbenega dogovora o min-imalnih standardih za
zivljenjske in kulturne razmere
pri zaposlovanju delavcev v SR
Sloveniji ter druZibenega nacrta
obcine Cerknica.
V roku sestih mesecev od podpisa morajo udelezenci tega samoupravnega sporazumf). vskladiti svoje samoupravne splosne
akte z dolocili tega sporazuma.
J. Klancar

OBVESTILO
Oddelek za notranje zadeve skupscine obcine Cerknica poziva na
podlagi zakona o evidenci nastanitve obcanov in o registru prebivalstva vse obcane, da uredijo prijavo in odjavo stalnega in zacasnega
prebivalBca ter prijavo spremembe naslova stanovanja. Posebej je
to pomembno pred volitvam.i, ki bodo prihodnje leto.
Na podlagi 5. elena omenjenega zakona je prijavljanje in odjavljanje stalnega prebivalisca in prijavljanje spremembe naslova stanovanja obvezno za vse obcane, kadar se v dolocenem kraju stalno naselijo oziroma iz kraja za stalno odselijo ali spremenijo naslov
stanovanja v istem kraju.
Obcane, stare manj kot osemnajst let, so dolzni prijaviti oziroma
odjaviti starsi ali skrbniki oziroma tisti, pri katerih stanujejo.
Stalno prebivaliSce in naslov stanovanja je treba prijaviti v 8 dneh
od naselitve oziroma spremembe stanovanja. Stalno prebivalisce je
treba odjaviti pred njegovo zapustitvijo.
Uradna oseba, ki sprejme prijavo oziroma odjavo da prijavitelju
o tern potrdilo.
·
Pristojni organ lahko uvede postopek zoper obcana, ki je krsil
dolocila o prijavi in odjavi stalnega prebivalisca.
Na podlagi 15. elena zakona o evidenci nastanitve obeanov in o registru prebivalstva je predpisana denarna kazen 500 din za prekr5ek:
1. kdor ne prijavi stalnega prebivalisca ali ga ne prijavi v predpisanem roku, ali ne odjavi stalnega prebivalisca oziroma ne prijavi
naslova stanovanja;
2. kdor da o prijavi ali odjavi stalnega prebivali.Sea ali ob prijavi
naslova stanovanja neresnicne ali nepravilne podatke;
3. kdor je dolian izpolniti prijavno dolinost, ce mladoletne osebe
ne prijavi ali ne odjavi v predpisanem roku;
4. kdor ravna v nasprotju z 8. clenom tega zakona;
S. za prekrsek iz prve do tretje tocke prejsnjega odstavka se kaznuje pravna oseba z denarno kaznijo do 2500 din, njena odgovorna
oseba pa z denarno kaznijo do 500 din.
Skupscina obcine Cerknica
Oddelek za notranje zadeve

...............................
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NAGRADNI RAZPIS

Najboljsi kegljati pri nas

Po daljsem casu smo vam znova pripravili nagradno kriianko.
Ker je za rdevanje lahka, prlca·
kujemo r ekordno ~tevilo ree~itev.
In n agrade?
1. nagrada 150 din,
2. nagrada 100 din,
3. nagrada 50 din
in 5 nagrad po 20 din.
ReSitve s pripisom »nagradna
kriianka« po~ljite uredni~kemu
odboru najkasneje do vkljucno
21. decembra 1977. Pri re~evanju
vam zelimo dosti razvedrlla, pri
zrebanju pa cim vee srece!

V SPOMIN
Delovna skupnost TOZD Tovar·
na pohistva Martinjak sporoca
zalostno vest, da Je umrl nas upokojenec ANTON KUNSTEK.
V temeljni organizaciji je bil
zaposlen od 1. 6. 1963 do 31. 8.
1975. Delal je na vee delovnih
mestih, najvec na skladiscu lesa.
TovariS Kunstek nam bo ostal
v lepem spominu kot dober deIovni tovaris.
Delovna skupnost TOZD
Tovarne pohistva Martinjak

Brestov obzomlk, glullo delovne skupnostl
Brest Cerknlca n. sol. o. Glavnl In odgo·
voml urednlk Bo.lo LEVEC. Ure)a urednllkl
odbor: Marl)a GRBEC, Vo)ko HARMEL, Jo·

ilea ILER$1C, Joze KLANCAR, Bozo LEVEC,
Janez MELE, Franc MULEC, Vlktor OGRINC,
Miha $EPEC In Vinko

~NIDAR$1C.

Foto:

Joze $KRU. Tiska 2eleznllka tlskarna .v
L)ubljani. Naklada 2800 lzvodov.
Glasllu sodl med prolzvode lz 7. tooke prvega odstavka 36. ~lena zakona o obdavl!evan)u prolzvouov In storltev v prometu, za katere se ne pla~uje temeljnl davek od prometa prolzvodov (mnenje sekretarlata za
lnformlranje lzvrinega aveta SR Slovenl)e
!1.421 -1/72 z dna 24. oktobra 1974).

Za trldesetletnico BRESTA 5e ena kvalitetna prireditev: dvoboj Slovenija - Brest

Keglja:ski klub BREST je v
preteklem mesecu s financno pomocjo delovnih organizacij nase
obcine uspel na kegljiScu prekriti steze s plasticno snovjo in
je zdaj •keglj1sce sposobno za
prirejanje vrhunskih tekmovanj.
Ob tej prenovitvi je bilo tekmovanje, ki sicer ni bilo vrhnnsko, bilo pa je zanimivo, saj so
svoje moCi merile ekipe KOVINOPLASTIKE, BRESTA, GRADISCA in zenska ekipa KK
BREST, v disciplini 6 X 100 lucajev.
Po pricakovanju so bill najboljsi keg.l jaci KOVINOPLASTIKE z 2439 p odrtimi keglji, druga je bila ekipa BRESTA (2407),
na tretje mesto se je uvrstila
zenska ekipa (2386) in na zadnje
ekipa GRADISCA (2280).

FILMI V DECEMBRU
1. 12. ob 19,30- angleska komedija ZAKl\J LEZIS, RECI KAJ!
3. 12. ob 19,30 in 4. 12. ob 16. uri - ameriSki western MALI INUIJANEC
4. 12. ob 19,30- ameriska kriminalka TAKSIST.
5. 12. ob 19,30 - nemski pustolovski film ZAKLAD AZTEKOV.
8. 12. ob 19,30- ameriska kriminalka MOZ Z ZLATO PISTOLO.
9. 12. ob 19,30 in 11. 12. ob 19,30 - ameriska kriminalka BOTER
2. del.
10. 12. ob 19,30 in 11. 12. ob 16. uri - ameriSki karate film V ZMAJEVEM GNEZDU.
12. 12. ob 19,30- nemski pustolovski film PIRAMIDA BOGA SON CA.
15. 12. ob 17. uri in ob 19,30 - ameriSki pustolovski film zRBLO.
17. 12. ob 17. uri - ameriske risanke TOM in JERY.
17. 12. ob 19,30 in 18. 12. ob 16. uri - jugoslovanski film VRNITEV
ODPISANIH.
18. 12. ob 19,30- ameriski zgodovinski film MARCO POLO.
19. 12. ob 19,30- poljska drama POVEST GREHA.
22. 12. ob 19,30- ameriska kriminalka DVOBOJ PO SVETU.
24. 12. ob 19,30 in 25. 12. ob 16. uri ameriski western PLACANEC
INDIO BLANCH.
45. 12. ob 19,30 - j~.'ponski karate film KOBRA.
26. 12. ob 19,30 - ameriSka komedija RESITE TIGRA.
29. 12. ob 17. uri in ob 19,30- STIRINOZNI DETEKTIV.

V okviru proslav 30-letnice
BRESTA sta bila 5. n ovembra
kegljaska dvoboia med zensko in
mosko ekipo KK BREST ter zensko in m osko selekcijo SR SLOVENIJE v disdplini 8 X 100 oziroma 8 x 200 lucajev. Mosko ekipo KK BREST so okrepili domaCini, ki nastopajo v drugih klubih.
Tekmovanje j e bilo na visoki
kakovostni ravni, se posebej pa
so navdusili nekateri posamezniki z u spelimi nast opi (Urhova 470, Kalanj - 937).
REZULTATI:
BREST (zenske)
3208 : 3157
BREST (moski)
SLOVENIJA
7080:6777
Sloveni,ia (zenske): Razlag 396,
Tkalcic 427, Marine 400, Veber
382, Zore 377, Bizjalc 389, Urh
470, Ludvig 367.
Brest (zenske): Kralj 406, Jansa 396, Gabrenja 392, Vesel 387,
Mulec 391, CenCic 377, Skraba
421, c ulic 387.
Slovenija (moski) : Marinsek
857, Kalanj 937, Hafn er 864, Hocevar 843 , Zdesar 895, Logozar
923, Belcij an 833, Kacic 928.
B!'est (mosld): Sparemblek 870,
Zaloznik 871 , M!akar 844, Hlapse
823, Gornik 825, Krasevec 819,
Bizjak 858, Urbas 867.
P. Kovsca
SLOVENIJA

LJUBITE!.JEM KEGLJANJA!
Znani kegljac in igralec bowlinga
- Sparemblek
Najboljsi v ekipah so bil~:
FTanc GORNIK (Brest) 427, Nov·
ka CULIC (KK Brest) 427, Janez
HLAPSE (Kovinoplastika) 414 in
Tone RA VSELJ (Gradisce) 408.

12. DECEMBRA SE BO PRic&
LO TRIMSKO TEKMOVANJE
MED VSEMI UUBITELJI KEGLJANJA NA BRESTU. TJEKMOVANJE V BORBENIH IGRAH
(EKIPA sTEJE PO C CLANOV)
BODO VSAK PONEDEUEK.
PRICAKUJF.MO ~TEVILNO UD&
LEZBO I N DOSTI PRIJAV. PRI·
JETNO IN KORISTNO!

