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uspeSno gospodarjenje

OCENA LETOSNJEGA DELA IN GOSPODARJENJA
IZTEKA SE SE ENO LETO NASEGA DELA IN i:IVUENJA V
BRESTU. ZA VSAKO PRETEKLO LETO SI i:ELIMO, DA BI NAM
OSTALO V SPOMINU PO NECEM, KAR SMO USPELI NAPRAVITI
IN DOSECI NA VSEH PODROCJIH NASEGA DELOVANJA. CEPRAV SE NIMAMO UREJENIH VSEH REZULTATOV GOSPODARJENJA NITI VTISOV, BOM POSKUSAL NA KRATKO POTEGNITI
CRTO POD PRETEKLO LETO.
Tako kot vedno, je tudi letos
veljala na§a pozornost vsem podrocjem poslovnega Zivljenja v
podjetju. Zaradi pomembnosti,
pa tudi zaradi tega, ker smo najvec na.Sih sil posvetili podrocju
samoupravljanja, born zacel prav
s temi vprasanji.
Letosnje leto hi lahko imenovali tudi leto iskanja neposrednih resitev, ki jib zahteva lani
spr ejeti zakon o zdruzenem delu.
Tudi v Brestu smo tako posvetili
najvecji delez na.Sib moci ravno
temu podrocju. Nekatera podrocja samoupravnega organiziranja
in delovanja smo uspeli po vecmesecnih razpravah in iskanju
resitev prilagoditi zalconu 0 zdruzenem delu. Ne mislim nastevati
samou pravnih sporazumov, ki
smo jib obravnavali r avno ob
koncu leta, kjer smo se seznanjali s koncnimi predlogi, zato je
tudi njihova vsebina vecini znana.

SreCno

URESNitEVANJE ZAKONA
0 ZDRU:lENEM DELU
Podobno kot v ostalih kolekti·
vih homo tudi v Brestu nadaljevali z ures.nicevanjem zakona o
zdruzenem delu tudi v prihodnjem letu, saj tako predvideva
tudi sam zakon. Spremembe, ki
jib je prinesel novi zakon oziroma, kakor ga nekateri imenujejo,
»mala delavska ustava«, so
ogromne in na vseh podroejib
nasega delovanja v delovni organizaciji. Uresnicevanje zakona
o zdruienem delu pomeni tudi
iskanje neposrednih rditev v delovni organizaciji. Najbd vse resitve ne b o do najboljse, zato bo
verj etno treba n a nekat.erih podrocjib vnesti popravke.
OBLIKOVANJE
DOHODKOVNIH ODNOSOV
Naj omenim samo vprasanja
na podrocju dohodkovnib odno-

1978!

Ob koncu slehernega leta se nehote znajdemo v cudnem - nekako slovesnem razpolozenju; poskusamo se potopiti vase, v svoja
najbolj intimna razmisljanja, ugotoviti, kje smo na svoji zivljenjski
poti in kako si jo bomo utirali v prihodnje; poskusamo pa ovr ednotiti tudi drtd_beno olwlje, V kater em zivimo in delamo; p0110Sili
smo na uspel1e, se ovedemo slabosti in kujemo nove nacrte.
NedvOI111ZO jc hilo lelOS11je leto za vso nasa druzbo in za nase
gaspodarstvo sila ra::.gibano, v nekem smisltt ce!o prelomno. Ob
uresnicevanju zakcma o zd1·uzenem delu smo zastavili vrsto 11ovih
medsebojnih samoupravnih in druzbeno-ekonomslcih ravnerij, ki
so logi cno nadaljevanje n ase revolucionarne preteklosti in jasna
smer nasega prihodnjega razvoja. Ob t em smo ze dosegli vrsto uspehov, razkrivale pa so se tudi slabosti, ki jih bomo morali v prihodnje - predvsem z zdruzenimi mocmi in ob jasnih skup11ih ciljih - odpravljati. N e nazadnje nas k t emu zavezuj e tudi tr ideset
Brestovih ustvarjalnih let, ki smo jih praznoval i Zetas.
TakSnim in podobni m obracunom s seboj smo posku5ali prilagodit i tudi letosnjo novoletno stev i lko nasega glasila. Tudi Brestov obzornik je biZ l etos jubilant - desetletnik in naj ob tej priloznos ti se enkmt izrazimo toplo zahvalo vsem tistim, ki so v preteklih desetih leti oblikovali njegovo podobo in tako po svojih moceh.
prispevali k dograjevanju in poglabljanju obvescanja. Seveda se
zavedamo tudi svojih slabosti, ki pa jih bo mogoce odpraviti l e
s skupnim ustvarjalnim delom nas vseh.
Pa se to: tudi letos smo - sicer z dokajsnjimi t ezavami - pripravili posebno prilogo, ki naj bi bila kriticno-zabavna. Letos j e
to - pa.C v slogu casa - BRESTOV OBSEJNIK. Ce bo koga zadela
morebitna puscica, bo to l e znamenje, da j e zadela »zebl j ico 11a glavicocc. Sicer pa naj poudarimo, da vsako l eta kujemo t o prilogo
kar najbolj dobronamerno in da bi radi z njo opozorili na nekatere slabosti, ki bi j ih veljalo odpraviti.
Naj se ob koncu l eta tudi mi pridruiimo st evilnim cestitkam
vsem Brestovcem in ostalim obcanom. Torej - SRECNO IN USTVARJALNO 1978!
Urednik

sov. Do konca leta smo morali
sprejeti samoupravne sporazume
o dohodkovnih odnosih med
proizvodnjo in trgovino. Rditve,
ki so prisotne v vseh teh sporazumil:, postavljajo delavca v neposredni proizvodnji ali pa proizvodne delovne organizacije v
s labsi poloiaj kot so bile doslej.
V sporazumih vee ali manj prev!adujejo resitve, da se trgovina
spreminja v »komisijsko prodajalno«. V opravicilo taksnim resitvam lahko navedemo samo pomanjkanje casa, vzornih resitev
na tem podrocju ·pa se ni in ostaja ekonomska prevlada trgovine
nad proizvodnjo. Resnici na ljubo moramo povedati, da je nasa

odvisnost od trgovine velika, saj
smo tudi zaradi tega pristopili v
sestavljeno organizacijo zdruienega d ela Slovenijales.
Tudi za druga podrocja, kjer
naj hi prevladovali dohodkovni
odnosi, pa tudi znotraj samega
Bresta, nismo se nasli vseh
ustreznih resitev. Trenutno delamo skupaj z Gozdnim gospodarstvom Postojna na tem, kak§no
obliko dohodkovnih odnosov naj
hi uveljavili med gozdarji in lesarji. Tudi samoupravni sporazum med proizvajalci iveric in
porabniki, ki je dvignil toliko
prahu v vsej Jugoslaviji, bo po·
trebno dograditi in najti nekatere boljse resitve. Ocene o tern
sporazumu so sle do absurda
(»Delavska enotnost«) in mislim,

da nimajo z ustar jalno kritiko
nobene zveze.
DOKAJ USPEsNO
GOSPODARJENJE
Kljub temu, da se nimamo
koncnega p r egleda nad poslovnimi rezultati, hom skusal na kratko· strniti oceno o letosnjem gospodarjenju. V proizvodnem planu za letosnje leto smo si zaer tali precej vecjo proizvodnjo kot
smo jo dosegli v letu 1976, saj
smo planirali porast proizvodnje
za 32 odstotkov. Lahko ugotovimo, d a bo Brest kot celota ta
plan tudi dosegel, seveda pa je
slika po posameznih temeljnih
organizacijah razlicna.
(Konec na 2. strani)
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Poglabljanje samoupravljanja
uspesno gospodarienje
(Nadaljevanje s 1. strani)
Plan bodo dosegle in presegle
vse finalne temeljne organizacije,
medtem ko sta temeljni organizaciji primarne proizvodnje, zaga
in Iverka pod planiranim obsegom. Vzrok izpada planirane proizvodnje v teh dveh temeljnih
organizacijah je delno v pomanjkanju surovine, se vee pa v subjektivnih slabostih, posebno v
Tovarni ivernih plosc Podskrajnik. Potrebne bo vee discipline
in delavoljnosti v tej temeljni
organizaciji; in ne samo to, tudi
vee euta odgovornosti ne samo
do dela v proizvodnji, ampak
tudi do samoupravljanja.
Podobna gibanja kot v proizvodnji zasledimo tudi pri prodaji. Tudi prodaje je bilo naerto·
vane za 31 odstotkov vee kot
smo jo dosegli v preteklem letu.
Vse temeljne organizacije bodo
plan prodaje izpolnile, razen Tovarne ivernih plose. I zpad prodaje v tej temeljni organizaciji
je tudi izpad pri realizaciji Br esta kot celote. Manjsi obseg prodaje ivernih plosc ni samo posledica subjektivnih slabosti (slaba kvaliteta po remontu in v zacetku leta), temvec tudi stanja
na domacem trgu, kjer se pojavljajo trlni viski oh se prisotnem uvozu iveric iz vzhodnoevropskih dezel (Romunija). Kot
sent ze poudaril, hodo morali zaposleni v tej temeljni organizaciji popraviti odnos do delovnih
nalog, ali vsaj tiste delavce, ki
imajo slab odnos do dela in samoupravljanja, resno opozoriti,
da tako ne gre naprej.
Posebno
podroeje
prodaje
predstavlja prodaja na tuje trZisee. Dosezena vrednost prodaje
v izvoz je sicer veeja kot v preteklem letu, vendar je prav v izvozu najvecje odstopanje od nasih predvidevanj.
I zvozna usmerjenost nase delovne organizacije je dolgorocna,
tudi ni nastala vceraj, ampak je
prisotna vee kot dve desetletji.
Zato moramo biti resno zaskrbljeni, ker nam pohaja sapa, kot
temu pravijo strokovnjaki. Letosnja situacija na domacem trgu je bila sicer ugodna, tako, da
smo lahko odprodali naso proizvodnjo, vendar homo morali najti resitev za poveeano prodajo
na tuje. Zelimo pa si, da bi hila ta
prizadevanja podprta tudi side,
s strani druihe, da ne bi bill kolektivi, ki izvazajo, v slabsem
ekonomske polozaju od ostalih.
NOVE ORGANIZACIJSKE
SPREMEMBE
Na podrocju investicijske dejavnosti smo letos zakljucili izgradnjo nove tovarne tapeciranega pohiStva v Podskrajniku.

Predvideno je, da ho stekla proizvodnja v novih prostorih ze kmalu po novem letu. Tam bo organizirana tudi nova temeljna organizacija Bresta, tako da se
nasa druiina temeljnih organizacij v prihodnjem letu povecuje.
Seveda to ni edina organizacijska sprememba, ki jo nacrtujemo za prihodnje leto. Nova bo
tudi temeljna organizacija Prodaja in v koli.kor ho kolektiv Jelke sprejel sporazum o zdruZitvi
v delovno organizacijo Brest, bomo inleli v prihodnjem letu kar
tri nove temeljne organizacije.
Ce ob koncu poskusam na
kratko str.niti oceno nasega dela,
lahko ugotovimo dohre rezultate
na vseh podroejih poslovanja, pa
tudi na podrocju razvoja samoupravnih odnosov v zdruienem
delu je bilo veliko storjenega.
Nase delo in naloge se ne izcrpajo s koncem leta, ampak se
nadaljujejo, saj je konec leta le
prilomost, da se na kratko ozremo nazaj in se priprav:lmo za
delo, ki ga homo opravili v naslednjem letu.
Zelim, da bi v prihodnjem letu
imeli kar najvec uspeha vsi clani
Bresta, ohenem pa zelim tudi
ohilo osehne srece in zadovoljstva v novem Ietu 1978.
ing. Joie Strle

Nova proizvodna hala za tapetniStvo v Podskrajniku

Ugodna ocena del a
RAZGOVOR S PREDSTAVNIKI REPUBLisKEGA SINDIKATA
0 URESNICEVANJU ZAKONA 0 ZDRUZENEM DELUNA BRESTU
13. decembra so nas obiskali predstavniki republiskega sveta Zveze
sindikatov Slovenije. Z .nasimi strokovnimi delavci ter s predstavniki osnovnih organizacij sindikata Bresta so se pogovarjali o dosezenih uspehih pri uresnicevanju dolocil zakona o zdruienem delu.
Nasi strokovni delavci so uvodorna povedali, kaj je bilo do
sedaj narejenega na podrocju
uresnicevanja zakona o zdrufenern delu.

Priprave na plan za leto 1978
S redi decembra je bila planska
konferenca, na kateri smo raz·
pravljali o prvih financnih kazalnikih plana in sprejeli sklepe
za njegovo dokoncno izdelavo.
Glavne ugotovitve so bile:
1. Osnovna znacilnost omenjenih kazalcev je porast materialnih stroskov, predvsem izdelavnega materiala. Ta porast je posledica v glavnem treh elementov: visjih nahavnih cen, povecanega obsega proizvodnje in
spremenjene strukture asortima·
na. Ugotovljeno je bilo, da so v
materialnih stroskih nedvomno
se rezerve, kar bo potrebno pri
vsakem strosku preveriti. To bo
zagotovilo realnost plana, ohenem pa tudi obveznost, da stroskov ne presezemo.
2. v strukturi prodaje se se
ohranja izvozna usmeritev Bresta, vendar so izvozne cene v vecini primerov precej nizje kot na
domacem trgu. To zniZuj~ financ.no uspesnost temeljnih organizacij, vendar je treba upostevati,
da bo zacela konjunktura na domacero trgu polagoma padati,
kar bo zahtevalo vecjo prodajo
nasega blaga na tujih trgih. Poleg tega ne smemo pozabiti, da
se bodo ukrepi druibe na podrocju zunanjetrgovinske menjave zaostrili, zato je pomembno,

Z razgovora s predstavniki repuliskega sindikata

da ustvarimo potrehna devizna
sredstva za lastni uvoz.
3. V skladu z zakonom o zdruzenem delu in s sprejetinli tezami o svobodni menjavi dela med
temeljnimi organizacijami in delovno skupnostjo Skupnih de·
javnosti je bil ohravnavan predlog financiranja Skupnih dejavnosti. Ker svohodna menjava dela temelji na bistveno drugacnih
osnovah, so se porusila tudi stara . razmerja med prispevki posameznih temeljnih organizacij.
Pri tern je vsekakor vprasljiv
prispevek nekaterih temeljnih organizacij, ki je sorazmerno visok. Zato bo svohodna menjava
dela predmet posebnega usklajevanja.
4. Poleg tega je hilo tudi dogovorjeno, da bo treba razmisliti 0 ucinkovitejsem sistemu planiranja. Rezultati so sorazmerno
pozno na voljo, kar onemogoca
vecje spremembe v strukturi pro·
izvodnje, ki bi zagotavljale vecjo
rast <lohodka.
Z izracunavanjem direktnih
stroskov in stopnje pokritja bi
lahko hitro vnaprej ugotovili financni rezultat, na osnovi katerega bi sprejeli potrebne odlocitve.
P . Oblak

Na podlagi tez s podrocja .sarnoupravne organiziranosti je bila organizirana nova terneljna
organizacija Prodaja. Referendum je uspel in sedaj tece postopek za r egistraoijo na sodiscu. Poleg tega pa borno organiziral.i se dve terneljni organizaciji in sicer Ta.petniStvo in Tovarna mineralnih plosc, k Brestu
pa bo kot nova temeljna organizaaija verjetno pristopila tudi
Jelka.
S podrocja dohodkovnih odnosov nastajajo tPije samoupravni
sporazurni in sicer:
- o dohod:kovnih razrnerjih v
terneljnih organizacijah,
- o svobodni menjavi med
prozivodnirni temeijnimi organizacijarni in TOZD Prodaja ter
- o svobodlli menjavi med temeljnirni organizacijami in skupnimi dejavnos.t rni.
Predvsern pa je tekla beseda o
samoupravnem sporazurnu o
skupnih osnovah in meril.ih za
pridobivanje in razporejanje dohodka. Strokovni delavci so poveda1i, da so pri sestavljanju samoupravnega sporazurna v celom upostevali teze, ki so bile v
izhodiScni javni razprayi. Spremernbe se nanasajo lena mnenja
o minulem delu, ki so hila posredovana na zborih delavcev.
Bistvena novost sporazuma je
v tern, da se ucinkovitost dela,
za katerega ni moe izdelati meril, vrednoti po naslednjih merilih:
- kakovost
- kol<ieina in
- samostojnost pri delu.
Pri tern je rnozno oceniti globalno ucinkovitost dela s + 25
odstotki.
Predstavnike republiskega sindikata je zanima.lo, ali borno pri
pridobivanju dohodka na osnovi rnedsebojnega prometa v okviru delovne organizaoije ·i n na
osnovi izvedb investicij v lastni
reziji upostevali dogovorjene cene, ki morajo upostevati trajnejse odnose na trgu (63. clen zakona o zdruzenern delu), ali pa je
to le trenutna resitev za•radi casov:ne stiske.
Strokovmi delavci so poveda1i, da so se posiuiili 63. elena zakona o zdrufenern delu predvsern zaradi casovne stiske, da
pa bodo dogovorjene cene veljale, dokler ne bo rned temeljnirni organizacijarni sklenjen sarnoupravni sporazum o udelezbi
pri skupnern dohodku na podlagi zdru:levanja dela in sredstev.
Predstavniki republiSkega sindikata so obsodili naso odlocitev glede rn~nulega dela. Povedali so, da obliika, ki je bila predlozena v tezah, sicer ni najboljsa, vendar predstavlja v prirnerjavi s starirn obraeunavanjem
minulega dela (po delovni dobi)
velik .k orak napre,i. Zato ni opravicila za vz-trajanje pri odlocitvi,

da rninulo delo obracunavamo
samo po delO'VJI'i dobi. Minulo
delo mora b1ti rezu1tat povecanja dohodka na osnovi vlaganj v
razsirjeno reprodukcijo. Smisel
rninulega dela je v tern, da bi se
delavci bolj srnotrno odloCili,
kam bodo sredstva nalozili.. Dohodek iz minulega dela -bi morali taka dobiva:ti na podlagi rezultatov vlaganj ~n ne na podlag-i delovne dobe. Pri tern bi mo-rali zlasti sindikati zagovarjati
novi, naprednejsi obraeun minulega dela. Zanimala jih je tudi
ocena dru-Zbenopolitienih organizacij o re.Sitvi rninulega dela.
Brestovi strokovni delavci so
na kratko pojasnili zgodovino ob·
racunavanja rninulega dela na
Brestu in povedaH, da so letos
predlagali nacin, ki je bil Ziv ze
1967.leta. Pri tern nacinu se minulo delo obracunava na osnovah in nacdih gospodarjenja. Toda ta naCin ni uspel. Upostevati
je bHo treba zelje delavcev, ki
so se na zborih v veeini izjasni-li,
da hocejo stari nacin obracunava:nja minulega dela.
Samoupravni sporazurn ne bo
ostal v ota;ksni obliki kot je, ampak se bo dograjeval ·i n spreminjal glede na pobude delav·
cev in glede na i2lkusnje.
Povedali so tudi, da je tezko
govoriti 0 vredonotenju dela, ce
le.to ni pravitl no ovrednoteno na
trgu. Cene izdelkov so administrativno dolocene, verno pa, da
so osebni dohodki odvisni od
dohodka, iki ga ustvarirno s prodajo. Pri tern se lahko vprasamo,
ali so delavci, ki administrativno
dulocijo cene izdelkov, odgovorni za poslovanje z izgubo tiste
temeljne organizacije, ki te izdelke dela. Lah'ko se tudi vprasarno, ali bodo dobili za to rnanjsi osebni dohodek.
Predstavn~ke republiSkega sindi·k ata je tudi zanimalo, kako homo rnerili kolieino •i n kakovost
dela pri rezijS'kih delavcih.
Strokovni delavoi so pojasnili,
da je metodologija ugotavljanja
ueinkovitosti dela enotna za vsc
vse terneljne organizacije in sicer se ugotavlja po katalogu del,
kjer so ocenjena vsa dela, ki jih
delavec opravlja, po toekah. Kot
nadgradnja pa je vrednotenje
ucinkovitosoti pri delu za tista
dela, kjer se kolioine in kakovosti ne da n eposredno rneriti.
Sredstva, dolocena za ta dela, se
razdelijo na posarnezne dela'Vce
glede na n_iihov prispevek k delu
(cleni 77- 82 samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah in
merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka) .
Ucinkovitost posameznega delavca pri delu se vrednoti v okviru ocenjeva:Jne enote in sicer vsake tri rnesece. V komisiji za ugotav>ljanje ueinkovitosti je vodja
organizacij.ske enote in dva clana, k·i ju dolocijo na zboru delavci ocenjevalne enote izrned sebe. Komisija pri·pravi predlog
ocene z obrazlozitvijo za vsa.k
hiterij posebej .
Predstavn.iki republiskega sindika.ta so bili v dvornih, ali vodja lahko ocenjuje delavca in ali
ta naCin ocenjevanja zadovolji
(Konec na 3. strani)
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December- mesec sporazumevanJa
VIDETI JE, DA JE LETOSNJI DECEMBER PRELOMNO OBDOBJE V MEDSEBOJNIH RAZMERJIH IN NAJRAZLicNEJSIH DRUzBENO-EKONOMSKIH POVEZAV. TO NA PRVI POGLED SKLEPAMO LAHKO zE IZ STEVILA SAMOUPRAV:NIH SPORAZUMOV, PA
TUm DRUGIH SAMOUPRAVNIH SPLOSNIH AKTOV, KI JIH V
TEH DNEH SPREJEMAMO.
V skladu z dolocili zakona o
zdruienem delu je treba tiste dolocbe, ki se nanasajo na urejanje razmerij, vezanih neposredno
na dohodek, preveriti in ce ne
ustrezajo, urediti na novo najkasneje do 31. decembra letos.
Z omenjenim delom smo priceli prl nas v aprilu lani, tako da
smo v septembru oziroma v oktobru ze sprejemali samoupravne sporazume s podroeja dohodkovnih odnosov v skladu z dolocili osnutka zakona o zdruienem
delu. Zato je bilo letosnje delo
nekoliko lafje. Glavne novosti,
kl jib vnasamo v samoupravne
sporazume v okviru delovne organizacije, so predvsem naslednje:
- Poudarjena je povezava
osebnih dohodkov in prejemkov
delavcev temeljnih organizacij
oziroma delovne skupnosti od
dohodka temeljne organizacije.
- Zaradi nacela enotnega in
usklajenega razvoja vseh temeljnih organizacij so uvedeni kazalci gospodarjenja in nekateri
drugi ekonomski kazalci, s katerlmi se bo usklajenost ugotavljala in na podlagi katerih bomo
lahko ugotovili, kdaj so potr ebni
ukrepi.
- Za nov nacin nagrajevanja
iz minulega dela se kolektiv ni
ogrel in resitev tega vprasanja
ostaja nedvomno odprta naloga
za prihodnja leta.
- Uvajamo pridobivanje dohodka delovne skupnosti Skupnih dejavnosti in TOZD PRODAJA na podlagi svobodne menjave
dela. To pomeni, da bodo temeljne organizacije najprej dolocile,
kaj naj omenjeni organizacijski
obliki za njih delata, nato pa
bodo skupno ovrednotili ta dela
in jih bodo temeljne organizacije
placale v skladu z dohodkom, ki
ga bodo dosegle.
- Pri delih, za katere nimamo
zanesljivih meril uvajamo do
sprejema boljse resitve vrednotenja ucinkovitosti dela na podlagi treh kriterijev. Pri tern lahko posamezni delavci odstopajo
+ 25 odstotkov glede na vrednost dela kot je ocenjeno v katalogu.
- Katalog del oziroma nalog
predstavlja spisek vseh vrst del,
kl jih je treba glede na Ietni
plan opravljati v temeljni organizaciji oziroma v delovni skupnosti in sicer tako, da so enaka
dela enako vrednotena. Posebnega pomena je to, da bo za delo
iz kataloga prejel placilo tisti, ki
ga je opravil. zal ni prislo do
enotne akcije v okviru les.ne industrlje Slovenije ali vsaj v okviru SOZD Slovenijales, da bi
ustvarili enotno metodologijo za
izdelavo katalogov. Zaradi tega
so sedanje resitve zgolj izhodisea za prihodnje delo v nakazano
smer.
RAZMERJA IZVEN DELOVNE
ORGANIZACIJE
Se bolj kot v lastni hiSi smo
bill postavljeni pred teZka vprasanja pri urejanju dohodkovnih
razmerij s trgovinskimi oziroma
z drugimi organizacijami zdruzenega dela. Delo je bilo izredno
obsefno in zahtevno, saj smo samo v decembru sprejemali blizu
dvajset samoupravnih sporazumov s tega podrocja.
Zal moramo ugotoviti, da ima
Ie malokateri 5porazum kaj
skupnega z dohodkovnimi razmerji, kot so zamisljena po zakonu o zdruzenem delu. Taksna
ugotovitev nam mora dati vzpodbudo za takojsnje nadaljevanje
dela z V5emi prizadetimi. Lahko
recemo, da smo 5 to prvo akcijo
sporazumevanja pravzaprav le
ugotovili, katere so tiste organizacije zdruienega dela, 5 kate·
rimi bomo v nadaljevanju nasega poslovanja tesneje povezani.
Sredi Ietosnjega leta smo sprejeli tudi poseben 5amoupravni

sporazum o ureditvi razmerij
med proizvajalci ivemih plosc in
porabniki Ie-teh. Ceprav ima tudi ta samoupravni sporazum nekatere pomanjkljivosti, je moe
dobronamernemu poznavalcu leteh dokazati, da so v njem v
precejsnji meri zajeta doloeila
zaknna 0 zdruienem delu. zal pa
so podpisniki tega sporazuma
trcili ob vprasanje, ki ga sami ne
morejo resiti. To je vprasanje
navzkrizja dolocil zakona o zdruzenem delu in starih, sistemsko
prezivelih predpisov o cenah. Z
dobro voljo in s pomocjo odgovomih bo mogoce resiti tudi
omenjene pomanjkljivosti.
zal pa so se nekateri avtoritativni po5amezniki brez podrob-

nejse proucitve odloeili, da je ta
samoupravni sporazum nevzdrzen in podpi5nice celo oznacili
kot elemente, ki zasledujejo na·
si druibi tuje teznje. Pri tern jib
ni prav nic zani~alo, kaksen je
ekonomski polozaj proizvajalcev
ivernih plosc in za nekatere lahko trdimo, da sporazuma niso
prebrali ali pa ga ne razumejo.
Naj bo kakorkoli, druzbeni
pravobranilec samoupravljanja
SR Slovenije je dal pobudo za
odpravo pomanjkljivosti in celo
nakazal re5itev za zares kriticni
polozaj proizvajalcev ivernih
plosc, do katerega je prislo predv5em zaradi razlogov, na katere
delavci v temeljnih organizacijah ne morejo vplivati. Z gotovostjo Iahko pricakujemo, da bo
nad dvesto temeljnih organiza·
cij, ki so sprejele sporazum, o
katerem govorimo, resilo tudi to
nalogo, ki je sedaj postavljena
pred njih.
Z. Zabukovec

Z letosnjega Beograjskega salona pohiStva, ki tudi ni prinesel bistvenih pobistvenih novosti

Nova oodroCia obdelave
NOVOSTI V AVTOMATSKI OBDELAVI PODATKOV
Letos smo delavci v avtomatski obdelavi podatkov delali v dokaj
tezkih pogojih, saj nam je zmanjkovalo prepotrebnih strojnih kapacitet za sirjenje svojih dejavnosti. Da bi razresili te tezave, smo
morali vse dosedanje obdelave preanalizirati ter jib modernizirati.
Z modernizacijo smo dobili proste zmogljivosti, da smo Iahko uvajali nova podrocja.

Nova proizvodna hala za tapetniStvo v Podskrajniku

Nova proizvodnja

tapetniStva
V 5rednjeroenem nacrtu razvoja Bresta je bilo med drugim zastavljeno, da proizvodnjo tapetniskih izdelkov, izdelkov iz poliuretana
in iprena, se pravi, proizvodnjo, ki deJa proizvode in polizdelke za
oblazinjeno pohiStvo in samo proizvodnjo oblazinjenega pohistva
zdruzimo v enem proizvodnem prostoru. Kaj s tern pridobimo?
S tern ustvarimo pogoje, da
pra.izvodnjo oblazinjenega pobiMva povecamo an opocenimo, da
odpade ves transpor-t med tapetniStvom in iprenOTn ter ne nazadnje, dane so vecje moznosti,
pa tudi zabteve, da staino iscemo nove modele in se prilagajamo zahtevam tdisca.
Predvideno je bilo, da bi vso
to proizvodnjo preselili v nove
prostore v Podskrajnik ze v zacetku letosnjega se:ptembra. Zaradi kasnitve izvajalca del SGP
»GradiSce« Cerknka se je rok za
selitev podaljsal za tri mesece,
lear kaze na to, da bo treba biti
v pribodnje bolj pazljiv pri izboru izvajalcev del za investicijske gradnje, saj vsaka kasnitev pomeni tudi podrazitev nalozbe.
S seHtvijo smo pricelri 15. novembra. Najprej se je preselila
proizvodnja - razrez iprena, ki
je zacela normalno obra-tovart:i v
decembru.
Vzporedno z njo se je selila tudi projzvodnja poliuretana, iki je
zacela z normalnim delom sele
10. decem bra zaradi manjsib teiav, ki so se pojavile pni ogrevanju kanalov za proizvodnjo tizdelkov iz poliuretana. Pri tern pa je
treba ·p oudariti, da smo se pri
OTganiziranju teb pra.izvodenj v
novih prostorib sreceva.Ji z vrsto
tezav, ki so ovirale normalno delo. v novib prostodb se ni bhlo
elektrike, ogrevanja, komprimir anega zraka in drugih stvari,
kar je slabo vplivalo na potek in
organiziranje proizvodnje.
Proti koncu decembra so prisla dela ze tako dalec, da se je
22. decem bra ze zacela seliti pro-

izvodnja tapetniStva iz Tovarne
pohistva Martinjak. Predvidevamo, da bo proizvodnja oblazinjenega pobiStva normalno stekla v
zacetku leta 1978. Do takrat pa
je potrebno koncati se nekatera
dela za ureditev ogrevanja ·i n
elektrike ter druge zadeve.
Vzporedno z vsemi prip-ravami
za selitev smo nabavljCllli tudi dodatna osnovna sredstva in orodja, izdelovali razlicne pripomocke ter delali na podrocju organizacije nove temeljne organizacije.
Delavci nove temeljne organizacije Tapetnistvo bodo imeli v
letu 1978 veli:ko nalog. Izvoliti bo
treba vse sarnoupravne organe,
sprejeti samoupravne sporazume, ki veljajo za druge temeljne organizacije v okviru Bresta
in najti samostojno pot !razvoja
proizvodnje tapetniskib izdelkov
v okviru delitve dela, ki velja za
organizacijo zdruzenega dela
Brest. Proizvaja1i homo morali
taksne izdelke, ki bodo pogojevali razsirjeno reprodukcijo in
usnrezali zahtevam trziSca. To pa
niso majhne naloge, vendar menim, da jib bomo s skupnim delorn in prizadevnostjo celotnega
kolektiva TapetniStvo uspesno resili.
J. Gornik

.
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Najbolj obsiren in tezaven projekt, ki smo ga pripravljali skoraj vse letosnje leto, je obracun
osebnih dobodkov. Tezave so bile v tern, da dosedanji obracun
v nasib rtemeljnih organizacijah
ni bil enoten, kljub enotnemu
Sporazumu o delitvi osebnib dohodkov. Neenotna sta bila tudi
dokumentacija ter postopek obracuna izde!avnih osebnih dobodkov. V projektu smo skusali,
in tudi v tern delno uspeli poenotiti dokumentacijo in vse postopke obracuna. ze avgusta oziroma septembra smo uvedli novo
dokumentacijo v Tovarno pohiStva Cerknica, Tovarno lesnib izdelkov Stari trg in Tovarno pobistva Stari trg. Za september
oziroma oktober smo poskusno
obracunali osebne dohodke, da
bi stestkali vse programe. Za
mesec november pa smo za Tovarna pohiStva Stari trg in Tovarna lesnih izdel'kov Stari trg
opravlli obracun osebnib dobodkov Ie z racunalnikom. Obracun
je po mojem mnenju uspel, saj
je bilo po prvib ugotovitvah le
dvanajstim delavcem osebni dohodek delno napacno obracunan.
Z obracunom osebnih dobodkov prek ·racunalnika bomo po-

UGODNA OCENA
NASEGA DELA
(Nadaljevanje z 2. strani)
zakona 0 zdruzenem
delu.
Na v•p rasanje predstavn~kov republiskega sindikata, kaj pricakujemo od naoilna vrednotenja
ucinkovitosti dela, so strokovni
delavci odgovorili, da bodo nadpovprecni delavci in tisti, ki »Vedrijo«, pac primerno nagrajeni.
Predstavniki republiskega sindikata so se zanimali se, zakaj
se oblikujejo osebni dohodki vodilnim delavcem drugace kot
ostalim delavcem. Menijo, da je
sibka •t ocka sporazuma delitev
delavcev n a proizvodne delavce,
na pisarniSke delavce in na vodilne delavce.
Strokovni delavci so odgovorili, da se je pojavila zabteva o
posebnem vrednotenju vodilnib
delavcev v temeljnih organizac-ijah zaradi primerjanja osebnih
dohodkov direktorjev TOZD. Receno je, da so osebni dobodk[ vodilnih delavcev izenaceni za enake pogoje dela, razlikujejo pa se
po specificnosti dela v posamezni temeljni organizaciji.
Ob koncu razgovora so predstavniki repubHskega sind&kart:a
nadvse ugoqno ocenili Brestova
prizadevanja na tern podrocju in
poudarili potrebo po se tesnejsem sodelovanju in izmenjavanju
izkusenj.
B. Tursic
129. clen
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enotili. celotni postopek obracuna,
skrajsali cas za izbodne podatke
za obracun proizvodnje ter si ustvarili osnovo podatkov za najrazlicnejse ana.Jize v zvezi z delom
in v zvezi z osebnimi dohodki.
Obracun zajema celotni postopek od delovne karte (delovni
listek) do placilne kuverte, statistike, obracunov, analiz ·i n tako
naprej.
Drugo pomembnejse podrocje,
ki je bilo dokoncno uvedeno letos, so potrosniski krediti. Pri
Brestu je stalno odprtib okrog
8.200 p otrosniSJ.ci.h kreditov. Vseskozi se je pri -rocnem obracunu
pojavljalo vprasanje spr otnega
pregleda nad stanjem teb kreditov. Z racunalniSko obdelavo
smo vprasanje azurnosti v glavnem razresili, istocasno pa smo
zmanjsali rutinska dela le na
nujno potrebna. Dokumentacija,
ki nastaja v nasih salonib, sluzi
za to , da se kredit odobri, da se
iz nje zajamejo podatki in je
istocasno sestavni del mape potrosniSkega kredi.ta. Z uvedbo
tega pod-rocja pa smo predvsem
zadovoljili individualne kupce,
ki kupujejo nase izdelke na potrosniSke kredite. Kupci imajo
moznost sprotnega pregleda nad
stanjem kreditov, istocasno pa
ima pregled nad stanjem tudi financna sluzba, ki v primerib kakrsnega koli odst opanja primerno ukrepa (usklajuje, opominja,
tozi).
Letos smo uvedli tudi evidenco zalog nasih izdelkov n a poti
oziroma v luki. Do uvedbe smo
v avtomatski obdelavi podatkov
smatrali odpremo izdelkov, ki
je hila namenjena izvozu, kot
prodano, ceprav so ti izdelki
vedno nekaj casa brli na zalogi
v luki ali v ostalih skladiSCih. Z
uvedbo evidence zalog. v Juki
s mo dobili celovit pregled nad
zalogami.

v zadnjem cetrtletju je bila
intenzivna akcija za pridobitev
ustreznih sklepov in za sklenitev
sporazuma za zamenjavo racunalnika. Delavski sveti nasih temeljnib organizacij in samoupravni organi nasih komitentov so s klenili, naj sedanji racunalnik zamenjamo z modernejsim, predvsem pa bitrejSim. N ovi
racunalnik naj bi bil najet in bo
skoraj trikrat bitrejsi kot dosedanji. Poleg racunalnika pa bomo najel,j_ t udi pomozno opremo
za zajemanje oziroma prenos podatkov. Nov racunalnik bo Erestu, Kovinoplastiki, LIVU in
Transavtu v naslednjih letih
omogocal nova podrocja, delavcem v operativi pa delo v eni
oziroma v dveh izmenah.
J. Otonicar

BRESTOV OBZORNIK
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Besedo imajo predsedniki delavskih svetov
Ob koncu leta delamo obracune na najrazlicnejsih podrocjih. Menili smo, da bi bilo prav, ko bi v novoletni stevilki o nasem gospodarjenju in o samoupravljanju spregovorili tudi predsedniki delavskih svetov, ki so se cez vse leto morda .najbolj neposredno spopadali z najrazlicnejsimi vprasanji s teh dveh kljucnih podrocij nasega
dela.
Zastavili smo jim naslednja vpra5anja:
- Izteka se mandat sedanjim clanom organov upravljanja na
Brestu. Kako ocenjujes delo vasega delavskega sveta in njegovih
organov ter razvoj samoupravljanja v tem obdobju?
- Ob koncu leta vedno delamo obracune . . . Kako ocenjujes letosnje gospodarjenje v temeljni oziroma v delovni organizaciji?
- Tvoje novoletne zelje?
Zacuda odgovorov kar iz treh temeljnih organizacij ni bllo. Morda
v tern novoletnem razpolozenju ne kafe iskati vzrokov temu, vseka·
kor pa so posledica necesa, o cemer bi veljalo razmisliti ...
Anton LUNKA, predsednik
skupnega delavskega sveta
.
Ocena _o delu _samoupravnih
~rg<l:llov m razVOJU samoupravlJ_anJa po dveletnem . mandatu
mma povsem trdne m realne
osnove, ker je .to kratka. dob~.
Post;bno_ se v tej mandatm dObl,
k? Je b1lo saf!loupravno delova:
DJ~ z_elo razgl):>ano. Nehote IDl
pnd~JO na m1sel bese~~ preds~;fnika CK ZKS ~lovcruJe. tovans!i Franceta Pop1ta! ko Je ob
ob1s~u. na Brestu -de)al, d~ se s
spreJetJem zakona o z~ru~e~em
delu I?ra:vo samou~ravlJanJe s_ele
zacenJa m da nas caka se vehko
dela.
Res je za!kon o zdruzenem
delu prinesel vrsto novosti v
druzbeno-ekonomske in samoupravne odnose. Teza odloeitev
o celi vrsti pomembnih zadev je
presla na vse zaposlene. S tern
zakonom prehajamo, ne samo
formalno, ampak tudi vsebinsko
na nove odnose znotraj delovne
organizacije in v sirsi druzbeni
skupnosti. Sprejeli smo program
za uresnicevanj e zakona o zdruzenem delu, za kar nas drufba
obvezuje. Prav sedaj je v teku
delcek tega uresnicevanja. Sprejemamo sporazum o pridobiva-

\
nju in razporejanju dohodka in
Cistega dohodka.
Tudi nova samoupravna organiziranost sodi k uresnieevanju
zakona o zdruzenem delu. Pred
kratkim so se delavci Skupnih
dejavnosti z referendumom izrekli za ustanovitev TOZD Prodaja. Pred vrati je ustanovitev
se ene temeljne organizacije tap etniStva. Do konca leta 1978 pa
naj bi imeli devet temeljnih organizacij in skupne dejavnosti.
V tako organiziranem Brestu bo
laze izpeljati dohodkovne odnose, pa tudi svobodno menjavo
dela.
Omenil sem ze, da je dveletna
mandatna doba kratka. Delo, katerega smo opravili v tej mandatni dobi, pa ni bilo tako majhno. Delavec Bresta je znova dokazal, da se je pripravljen spoprijemati ne le s proizvodnimi,
ampak tudi s samoupravnimi tezavami, da ni nikdar zadovoljen
z dosezenim, ampak je vedno zagledan v jutrisnji dan. Vedno t ezi za novim, boljsim, uspesnejsim, pa naj bo to v tehnoloskem
ali organizacijskem smislu. Zato
nismo poleg razgrbanega samoupravnega razvoja pozabili na
gospodarski razvoj. Brest trdno
koraka po poti, zacrtani s srednjerocnirn programom. Vecina
nalog iz tega programa je ze zastavljenih in sicer modernizacija
tovarn pohiStva v Starem trgu in
v Cerknici, novo tapetniStvo, rekonstrukcija stare Iverke v proizvodnjo mineralnih plosc, pro-

izvodnja kartonske embalaie v
Sta:rem 1rgu. Nekaj jib je se v fazi pr1prav. Potrebna pa •b o tudi
dopo1nitev srednjerocnega programa, ker je za Tovarno pohistva Martinjalk. nacrtovana nova
tovarna za katero ze iscemo lokacijo. Pa kaj bi se na~tevall Ob
praznovanju 30-letnice ·podjetja,
.lei smo jo praznovali letos, je bilo 0 nasib dosedarnjih uspehib in
prihodnjih ciljih veliko izrecenega in napisanega.
Letos najbrl ne bomo dosegli
s planom zastavljenih rezultatov.
Vendar smo z rezultati, ki jib
predvidevamo lahko kljub temu
zadovoljni, saj so pogo.i i gospodarjenja v lesni industriji zelo
tezki. .te nekaj let nas pestijo zamrznjene cene izdelkov, velika
konkurenca na trgu in pa skokovito naraseanje cen surovinam
in repromaterialov. Po predvidevanjih naj bi Tovarna ·i vernib
plosc zakljueila poslovno leto
brez izgube ali pa bo minimalna.
To je lep uspeh, posebno se, ee
pomislimo na krizo cen in na
prodajo ivernih plosc na jugoslovanskem trgu. Vendar pa mislim, da kolektiv vlozi premalo
truda za izboljsanje kvalitete
ivernib plose, s cimer bi mocno
ublal!:il krizo prodaje. 0 teh vprasanjih smo tudi na sejah velikokrat razpravljali, a na zalost delegati iz Tovarne ivernih plosc
niso pokazali velikega zanimanja. Problematicna je tudi Tovarna pohistva Martinjak, vendar bo iz te tovarne s tako za·
starelo tehnologijo tezko kaj vee
napraviti.
Ker sem clan tega kolektiva,
to je Tovarne pohistva Martinjak, je moja najveeja novoletna zelja i.n zelja vseh nasih cianov -- nova tovarna s sodobno
tehnologijo in zato boljsimi poslovnimi rezultati. Z njo naj bi
delavec Martinjaka v oceh ostalih Brestovcev zopet postal vzor
Brestovega delavca kot nekdaj.
Iz<lrl naj bi se tisti boleci »trn
iz pete« v marsikateri razpravi
med delavci po temeljnih organizacijah in tudi med vodilnimi
delavci: ,Martinjak«.
Kot vecletni clan kolektiva pa
si zelim, da bi vsi nasi napori
v prihodnje rodili zeljene uspehe v Brestu. .Zelim, da bi poglobljeni samoupravni odnosi prispevali k uspesnejsemu poslovanju, s Cimer bi zagotovili se
boljsi in lepsi jutri nam in nasim otrokom, za katere tudi delama. Vsem clanom kolektiva pa
zelim t udi osebne srece in zadovoljstva.
ANA PISEK, PREDSEDNICA
DS TP STAR! TRG
Mandat sedanjim clanom delavskih svetov se je iztekel. Skle-

nili bomo obracune o delu, uspehib in neuspehih nase organizacije dela, o samoupravnih in medcloveskih odnosih ter skusali oceniti svoj lastni prispevek k sirsi
druZbeni skupnosti. Zakon o zdruzenem delu smo sprejeli, nismo
pa napravili se vsega, kar nam
nalaga. Povsod smo hiteli, nekje
bolj nekje manj, samo da bi zadovoljili obvezam, ki j ih zakon
zahteva.
Precej samoupravnih sporazumov je bilo potrebno obravnavati in sprejeti. Vprasujem se,
ali smo vse te samoupravne sporazume resnicno razumeli in j ih
sprejeli po svojem prepricanju?
Ali smo v organih upravljanja
kot delegati izrazali svojo voljo
ali voljo in zahteve volilcev? Dostikrat se postavlja pred vse nas
vprasanje: Kako naj odlocarn,
kako naj se opredelim za neko
novost, ce pa ne vern, zakaj je
sploh potrebna. Prav got ovo sa·
moupravljalec ni tisti, ki ne·
utrudljivo prikirnava in dviga roko, brez pripomb, vprasanj in
dostikrat niti ne ve, za kaj gre.
Niti tisti, ki ima na »privatnill«
sestankih mnogo povedati, ko
pa bi moral govoriti, molci.
Mnogo je bilo s torjenega na
p odrocju informiranja. Vendar
mislim, da se niso vse informacije pravocasne, jasne, kratke,
.lei bi vodile delegate samoupravnih organov v nedvoumne opredelitve in staliSca.
V tern mandatnem obdobju je
bil narejen velik kora!k v samoupravljanju. Trdne temelje smo
si postavili, graditi smo priceli;
ali bo gradnja daljsa ali krajsa,
pa bo odvisno od n as vseh.
Za nami je leto 1977. Ali je bilo gospodarjenje uspesno, bo dokoncno pokazal zakljueni racun.
Mislim, da je bilo zadovoljivo,
ne pa tako kot smo pricakovali.
Se vedno so zaloge nasib kuhinj
toliksne, da ne moremo biti zadovoljni. Stroski proizvodnje so
se vedno previsoki. Poiskati bo
potrebno nove oblike in nacine,
sprejeti ustrezne sklepe, da bi
pocenili proizvodnjo in povecali
prodajo. Perspektive so jasne,
od nas pa je odvisno, ali jih bon:o cix_n prej spravili v rezultate,
ki naJ bodo posledica prizadevanj vsakega posameznika na
svojem delovnem mestu.
Vsem delavcem zelim zdravja,
uspeha polno novo leto, da bi
dosegli druzbene in svoje cilje,
k i smo si jih zastavili in si jih
vsi zelimo.

J01:E BRANISELJ - PREDSEDNIK DELAVSKEGA SVETA
TOVARNE POHISTVA CERKNICA
Delo nasega delavskega sveta
je bilo v pretekli mandatni dobi
prizadevno, vendar glede na zahteve, obseg gradiva in vprasanja, ki vsakodnevno nastajajo v
proizvodnji, clani delavskega sveta ni so povsem kos tako zahtevnim in odgovornim nalogam.
Vendar pa se zelo ·trudijo in so
na tern podroeju precej prizadevni.
Gospodarjenje v nasi temeljni
organizaciji je bilo kljub nekate·
rim tezavam zelo dobro, saj smo
ze v novembru izpolnili letni
plan, prav gotovo pa bo to pokazal tudi zakljueni racun.
2elim, da bi bilo lcto 1978 vsaj
enako pretcklemu, da bi dosegii

cim boljse gospodarske rezultate
in s tern tudi boljsi zivljenjski
standard.
TONI ZIDAR, PREDSEDNIK
DELAVSKEGA SVETA
SKUPNIH DEJAVNOSTI
Leto se izteka in z njim tudi
mandat clanom delavskega sveta in njegovih organov. Menim,
da je bilo delo samoupravnih organov v minulih dveh letih precej zahtevno in razgibano. Pred
nami je bila razprava in sprejemanje zakona o zdruzenem <lelu
in s tern v zvezi tudi izpolnjevanje nalog, ki narn jih novi zakon
nalaga. S -'Prejetjem tega zakona smo stopili zopet korak naprej v razvoju samoupravljanja
in si s tern zadali tudi vecje ob·
veze za vklj ucevanje s~Iehernega
delavca v vsa dogajanja ~· delov-

ni organizaciji in sirsi druZbeni
skupnosti. S tern se morata se
bolj dvigniti delavceva zavest ·i n
odgovornost do vsega, kar narn
je druzba zaupala v upravljanje.
Ocenjevati delo delavskega
sveta je mogoce malo tdko; laze ga lahko ocenj ujejo in bolj
kriticno gledajo drugi clani ko-

lektiva. Mislim p a, da obvescanje in sam delegatski sistem ni·
sta se v p opolnosti zazivela in s
tern je tudi samo delo samoupravnih organov tezje. To je
opaziti najbolj tedaj, ko spreje·
marno razlicne samoupravne
akte.
Ciani kolektiva se premalo poglobijo v gradivo in s tern tudi
v razpravo ter prispevanje svojih pripomb, da bi se stvari razcistile pred sprejetjem akta. Ko
pa pride do kaksnih tezav, jih
resujejo oziroma jih utemeljujejo izven dolocil akta. S tern pa
pride do odvecnih razprav in
prepricevanj, kar izredno otezkoca delo samoupravnib organov ter povzroca slabo vzdusje
med clani kolektiva.
Ce naj oblikujem le en zakljucek, mislim, da je nekje v povprecju delavski svet le opravil
svoje poslanstvo in da bodo
imeli novo izvoljeni samoupravni organi v svojem mandatu se
precej dela, predno pridemo do
nasih skupnih ciljev in da nase
delo in nasa samouprava zal!:ivita tako kot smo si zacrtali.
Na vprasanje, kako ocenjujem
samoupravljanje v nasi delovni
organizaciji v letu 1977, menim,
da je bilo dokaj uspesno. Koncen rezultat pa bomo sicer zvedeli sele po zakljucnem racunu.
Mislim, da bi z vecjim prizadevanjem in z boljsirn organiziranjem lahko dosegli se boljse
rezultate. S tern pa bi lal!:e premostili in bill kos tudi objektivnim tezavam, ki nam otezkocajo
gospodarjenje. Predno zakljucim s tern, bi ra:d poudaril, da
opazam upadanje sodelovanja
rned slufbami v delovni organizaciji na podrocju samoupravljanja, kar pa bi z vecjim dogovarjanjem in obvescanjem lah:k.o
popravili.
Kolektivu zelim uspesno pO·
slovno leto 1978, novemu delavskemu svetu ·i n njegovim organom pa veliko uspesnega dela.
Sebi pa zelim zdravje in sreco
v druzini.

Volilna konferenca ZK
21. decembra je bila v seJm
dvorani skupnih dejavnosti volilna konferenca Brestovih komunistov. Na njej so izvolili nov
enajstclanski komite konference. v komiteju je tudi clan osnovne organizacije Jelke. Za sekretarja komiteja je bil izvoljen
DARKO LESAR.
V dveh letih je bilo na Brestu
sprejetib 40 novih clanov Zveze
komunistov. Sarno sprejemanj e
pa je bilo v razpravi kritieno
ocenjeno, ces, da se sprejema vse
prevec enkratno in da zato taksni sprejemi vcasih niso utemeljeni.
V porocilu je tovariS sekretar
ob tern dejal, da smo vcasib pri
sprejemanju tako povrsni, da pozabimo na lik komunista, na njegovo osebno odgovornost, kar -se
pokaze kasneje, ko analiziramo
politieni vpliv Zveze komunistov
na dogajanja v okoljih, kjer komunisti delujemo.
Izrazeni so bili tudi pomisleki
ob predlogu, naj bi za Tovarno
ivernih plosc in Tapetnistvo ustanovHi skupno osnovno organizacijo. Receno je bilo, da je ustrezneje, ce bi ~mela vsaka temeljna
organizacija svojo organizacijo.
Idejno-politieno usposablj anje je
nujno potrebno za komuniste,
saj je potrebno se ogromno pri·
zadevanj za dograjevan.ie drul!:be
v luei novih druzbenih samoupravnih odnosov.
Oblikovanje delegatskega sistema je proces, vendar je Zveza kornunist ov dolzna izgrajevati ga,
da bo ta proces krajsi.
Komunisti smo ugotovili, da jc
pot prihodnjega razvoja Bresta v
modernizaciji sedanjih kapacitet
pohiStva in v vlaganju v dopolnilno proizvodnjo.
Sekretar je v porocilu prisotne
obvestil, da se bomo morali komunisti na podlagi dosezenih re-

zultatov gospodarjenja v zacetku
prihodnjega leta ponovno sestati
ter obravnavati gospodarjenje v
sedanj em obdobju.
Plan za prihodnje leto naj bo
realna ocena dejanskih mofuosti, ne pa zbir zelja. Potrebna je
dolgorocna
politika
izvozne
usmeritve, da ne bo izvozna
usmeritev odvisna samo od konjunkture ali sla:be trlne situacije
na domacem trgu .
Pravilna organizacija zdrufenega dela je pogoj za urejanje vseh
ostalih razmerij, je bi:lo receno v
porocilu sekretarja. Komunisti
smo na konferenci ugotovili, da se
program o uresnicevanju zakona
o zdruzenem delu dosledno izvaja. Vee razpravljalcev je opozorilo, da vse prevec kriticno
ocenjujemo dogajanja, kar zamegljuje dosezene rezultate, ki
smo jih dosegli in za katere je
treba dati tudi priznanja.
Ob oceni i.nformiranosti je bilo
ugotovljeno, da iz razlicnih razlogov nekatere sporazume sprejemamo na hitrico in temu podobno je tudi seznanjanje delavcev z njimi. Ni eudno, ee delavec
vcasih zaploska tudi taksnim razpravam, ki niso v skladu z vsebino samoupravnega sporazuma,
ki je v obravnavi.
Res pa je, da se moramo ob
taksnih p11imerih zamisliti, saj
se ni povsem prodrla zavest, da
je dohodek drufbena kategorija,
in da je delitev dohodka tudi
drufbeni interes.
Pri t ern se postavlja vprasanje,
ali smo uspeli v tern, da je imel
delavec moznost sodelovati pri
oblikovanju stalisc. To pa mora
biti poglavitna naloga zlasti komumstov, pa seveda tudi sindikata, ki dobiva cedalje pomembnejso vlogo v zdruzenem delu ter
mladinc.
J. Klanear
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V §po"" P'"i Cebele ,mo kot C. vi,
pri lesariadah nam je prvo mesto te kar v k rvi.
V zibki cucelj vlece se kultura,
ugotovitev: do oblin stasite punce je se ]Jrocedura.
Dovolj smo peli, da Ietos jih desct nam je slavil Obzomik
morda ne veste se, kateri nas je prvi vzornik.
,
Seveda ste pogruntali, da samorastnilc ni nas list
sk.lep: tudi naprej vam zvest ostal bo na.S Urc.dullist.
Smo kot za stavo kamne temeljne po obcini sadili,
da se eez Ieto ali dan ob iegnan ju spel bomo veselili;
tako kot banko, cesto, telovadltico uradno smo odprli,·
sklep: naslednji dan pa kar t ako ponovno jih zaprli.

Nemogoce je sev.:da iti mimo sindikata,
saj sporazumont on je pokrovitelj - ata.
Vneto si je prizadeval za minulo delo,
sldep: delovni dobi zlepa i.e ne bo odpelo.
Zaman res niso sojenicJ zadnjicc kazale,
ko ie prcd rojstvom so Iverko po zobeh rezljale.
Dohodek ji jc tarca na streliscu,
sklep: je bolje vrabec v roki kot golobcelc na sodiseu.
Kat v kosarki se nam v izvozu kate prvo mesto,
seveda, ce ne bo po sredi Zadar mesto.
Ha, ha, tovariSi to je prerosko,
ugotovitev: vsega res ne more nam re.5iti Cosko.
Kako resiti •' skupnih sluzbah osla sence pravda,
§e pred1w na sodiscu si iz spisov spletemo ko1·avdo?
Ker l!rnik dela i.e od ust do ust kot rega-rega pleza
sklep: enajsti v mesecu - zaradi place - naj postane
delovna obveza.
Tovari; :, predlar;am tocko: ucirno se manir ...
Ce hocemo, da bo pred belo hiSo Bresta mir
in da nam parkilzg vee ne bo kolegijski klistir,
sprejmimo sklep: naj za ograjo uvede se elektricni pC'stir.

Letos spet so se redili, pardon, rodili novi SIS-i,
tudi kanalov novih kaiejo se ze obrisi.
In gospodarstvo ze pripravlja predlog in ustrczne spise,
sklep: da ustanovimo SIS :z;a 11ovc SIS-e.
Nikar n c mislite, da nas i.e trka luHa,
ee Nanosnilc, zadrugar, kurji farnzar bodejo Mercator z.daj
stacuna.
Ujeli smo Mercator, ker sebe sam bo skonkuriral,
sklep: abean svobodno e1w samo moinost bo izbiral.
Kdor se ne ve, kaj je domace prase,
v mesnici vsak cetrtek si lahko oci napase.
Kdor celo rad videl bi, kako sc plctc rete,
sklep: ta naj pod pultom si llllplet.: mrcte.
Lozu mejstu. se na m noga sn cna plodru:. leta,
petsto let nazaj in petsto let naprej si slavo spleta!
Marof ni vee mesto jajc na vl'cna leta,
sklep: zdaj avtotrans i.e !-loci in si novo gnezdo &plcta.

•Trdnjave padajo« smo sporazumom t rgovinc: rekli,
ko skozi hlace smo se prav do riti spekli.
Ah, bile so le prijetne sanje
sklep: to SO HOVinarja - rojaka prav nevesce marnje.

Kaj pravite na to, da dnarjev gmbimo na ki' e,
s katerimi si lovci v gozdovih zdaj ~radijo vile?
Lahko so solstvu, vrtcem il't Tculturt, pa s:; komu ::.gli:d.
Sklep: naj zatelimo dober jim na fla.Sico pogled.

V SOZD-u se odvija stvar se kar se da odlicno,
saj se kat lansko leto je imel kar micno.
Ga sem pa tja je siccr malo kronal;
sklep: ne trdimo, da je ves SOZD po svetu rom (]/.

Nic vee ne bomo vlekli sc za stam dreto,
Cist Brest pahnili bomo v novo, lepse leto.
Namesto v figo spteme11ili 1·oko v pcstsklen: 11aprej na; ziga-zaga B1·est, Brcs't, Brest . ..
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Ad 3. Delovni cas in uvedba zelenih dni
»Tovarisica in tovarisi,cc je pravilno povzel predsedujoci. »Preha·
jam na osrednjo tocko dnevnega re·
da te seje: Delovni cas v nasi de·
lovni organizaciji, v nasih temeli·
nih organizacijah in se posebej v
delovni skupnosti Skupnih dejavno·
sti. Vnaprej vas opozarjam, da z
vso samoupravljalsko odgovornostjo pristopite k razpravi in k sklepanju o tern, politicno obcutljivem
vprasanju, ki ima kot taksno lahko
nepredvidljive posledice, ce se ga

ne lotimo z vs o nam lastno oc:lpornostjo proti tehnobirokratskim in li·
beralisticnim tendencam, ki veasih
zavestno, vcasih pa tudl nehote vdi·
rajo v obravnavanje tega gotovo
kljucnega vprasanja nasega nadalj·
njega razvoja in samoupraime orga·
niziranosti.
Predajam besedo vodji s luZbe za
vprasanja delovnega casa in poeit·
ka , ki bo podal ekspoze k tezam
za osnutek osnov izhodisc samoupravnega sporazuma o razporedi·
tvi delovnega casa, letnega, teden·
skega in dnevnega pocitka delavcev
s posebnim ozlrom na produktivnost
ob ponedeljkih in petkih v pogojih
dos lednega spostovanja sobotnega
in nedeljskega tedenskega odmora,
drzavnih in drugih praznikov.
Prosim, tovaris Pocivavsek!
Tovaris Pocivavsek vstane, s i
ogleda solsko tablo, stojeco za de·
lovnim predsedstvom, poisce kredo
in se, ko ugotovi, da sta v poseb·
ni skatlici na stojalu table tudi krpa
in goba za brisanje, obrne k prisotnim ter zacne:
»Tovaris predsednik, tovarisica in
tovarisi delegati! Cast mi je, da
lahko temu eminentnemu zboru (delegati zrastejo za trieetrt glave in
vsak po svoje poizkusa zakriti pri·
jetno zadrego ob laskavi naslovitvi),
cast mi je, da lahko pred vami raz·
grnem kompteksno vprasanje, ki ga
je tovaris predsednik ze v uvodni
besedi okarakterizlral kot eksklu·
zivno komponento sedanjega eko·
namsko-politicnega trenutka v na·
sem samoupravnem prostoru.
Da bi mogli v vsej fatalnosti do·
jeti kompleksnost eksponiranega fenomena, mi dovolite, da s sodelavci razgrnem pred vas nase druzbeno
verificirane, strokovno kvalificirane
in na naso samoupravno prakso modificirane poglede na izpostavljeno
temo ter jo apliciramo na nalie spe·
cificne razmere.
Preden mojl sodelavci zacno s
svojih ozjih referalnlh stallsc razgrinjati pred vas vso specifiko in
globino problema, pa si drznem
usmeriti vaso pozornost na neka·
tera zelo banalna, a morda ravno
zaradi tega povsem neovrgljiva dej·
stva:
1. Vsak teden ima, upostevajoc
njegov konec, le petero nepraznie·
nih dni. Tako lmenovana delovna
sobota, ki je tu in tam ostala ko
bajagi (oprostite izrazu) nadomestilo za manjkajoce ure v koledarskem
periodu delovnega meseca, je s
piedestala samoupravne prakse eksplicitno in izkljueno preostanek ne·
prezlvele miselnostl, izvlrajoee iz
bui'Zoazno determinlranega osemurnega delovnika, ki mora v koncni
fazi, da se vulgarno lzrazim, v vsa·
kem proizvodno dolocenem termlnusu, torej tudi ob koncu vsakega
tedna, prinesti delodajalcu - lastniku proizvajalnih sredstev - eksak·
tno izkazan profit.« Ploskanje.
..rovarisica in tovarisi, ta vas
spontani odziv dovolj zgovomo dokazuje, da imamo v nasi asociaciji
zdruzenega deJa, zlasti v neposred·
no izvoljenih delegatih, katerim mi
je dovoljeno govoriti, opraviti s
strukturo, ki je visoko presegla zgo·
raj omenjeno profitarsko sklepanje

na bazi burzoaznih premis. Hvala
Iepa.
2. Nasa znanost, ki, mimogrede
omenjeno, ze dolgo casa ne dela
vee ob sobotah, je eksponirani problem vsestransko ter interdiscipli·
narno analizirala in prisla do zakljueka, da: a) ponedeljek ali katerizekoll dan po prazniku ali drugacni daljsi prekinitvi dela pomeni psihomotoricno in sociolosko prilaga·
janje delavceve celovite zavestne
strukture na napore, kl ga - z zanemarljivo neznatnimi izjemami eakajo v torek. In b) da sene mudi·
mo pri nepomembnih dneh, ki niso
predmet nasega obravnavanje, pe·
tek ali katerizekoli drugi dan pred
praznlkl ali drugacno daljso preki·
nitvijo dela pomeni relaksacljo (vul·
garno sprostitev) delavcevih poten·
cialnih sll In temu adekvatno ob·
cutno popuscanje delovne intenzitete subjekta.
loglcni zakljucek: Tako ponedelj·
ka kakor petka ni moe obravnavati
kot delovno produktivnega dneva
niti s stalisca tehnokratsko objek·
tiviziranega druzbenega produkta
niti s stalisca socializlrane integri·
tete delavcevega individuuma.
Ne gre t orej, spostovana tovari·
s ica in tovarisi delegati, ne gre to·
rej vee le za dve kategoriji, kot smo
ju v svoji poenostavljenosti obrav·
navali vsa ta leta pod lmenom delovnik oziroma praznlk; nujno je na·
mrc c, spoznati, pripoznati in v vseh
nadaljnjih razvojnih komponentah
vkalkulirati novo - tretjo kvaliteto,
kl za zdaj nosi se delovni naslov:
zeleni dnevl.
Moj koreferent tovaris Praznik bo
za mano nadrobno razlozil razporeditev treh barv ob prakticnem prikazu in ob razlagi osnutka predloga
razporeditve dela in pocitka v letu
1978.

Naj tukaj izpostavim le osnovno
bistvo tega koledarja, za katerega
z vso avtoriteto lahko trdim, da v
danasnji znanosti zanesljivo predstavlja revoluclonarno inovacijo sir·
sega druzbenega pomena, katere
prakticno aplikacija v prakso bo nedvomno prinesla nasemu gospodarskomu ugledu dodatne pozitlvne
poene.«
Tovarls Pocivavsek razgrne pred
delegati koledar, ki je priloga temu
zapisniku.
»Navajamo le legendo, ki fe na
prilogi izostala: Sobote, nedelfe in
vsi prazniki so rdece barve: pone·
deljki, petki ter dnevl pred prazniki
in za njimi so v zeleni barvi; torki,
srede in cetrtki so se zmeraj crni.«
Delegati z odobravanjem ogleduteJo predlozeni osnutek predloga.
Zal ga tovaris vodja sluzbe za razporeditev dela in pocltka po krajsi
ekspoziciji sname, zvije in nadaljuje:
,Jovarisica in tovarlsi delegati!
Ce smo v globalu dojeli globino
predlozene inovacije, se pod 3) pomudimo lie pri enem vprasanju, ki
v bistvu samo dopolnjuje In potrjuje zgoraj predlozeno revolulteto. 0
tern vprasanju bo za mano govoril
kolega Pretegnjen, vendar naj v neka] besedah predstavim dispozicijo
njegove teme:

Gre za prerazporeditev delovnega
in pocivajocega easa v tistlh dneh,
ki so na nasem koledarju ob upostevanju vseh doslej znanih psiho·
socioloskih komponent, ob maksimalnl aplikaciji psihologije barv in
delavceve odzivnosti nanje vendarle
ostali crni. To so inkriminiranl se
vedno trije dnevl v tednu: torek,
sreda in cetrtek.
Vprasam vas, tovarisi proletarci:
Ali ste ze videli kmeta, ki je na·
vsezgodaj garal s polno silo?« Med

delegati odobravajoce mrmranje in
odkimavajoee pritrjevanje: »Niste!
All ste ga videll, da je s polno ihto
delal tik preden je legel k pocit·
ku?« Med delegati glasen: »Ne!u
"No, vidite! Tako kot je v tednu
pred pocitkom in po pocitku dan, kl
smo ga oznaelli zeleno, tako bo tudi
slstem razdelitve delovnih ur in po·
citka v slcer ernih dneh hoees noCeS moral upoStevati tri kvalitete
delovne zagnanosti, s to razliko seve, da bo vsak sicer crni dan raz·
deljen na dve amplitudi: prva do
malice in druga po malici. Vsak
crni dan je torej na las podoben
stirinajstdnevni razporeditvi deJa in
pocitka - seveda skrcen v svojo na
zalost se zmeraj osemurno dnevno
delovno obvezo.u
Tovaris Pocivavsek razgrne pred
delegate prikaz delovnega dne, ki je
sicer ern, vendar se zacne ob sestlh
zelenkasto, prehaja okrog pol osmih
v cisto crno, ob devetih spet v ze·
lenkasto, da bi bil od 9.30 do 10.00
rdee, od 10.00 do 10 .30 spet zelen,
do 13.00 ern, pa do druge ure spet
zelenkast.
Tovaris Pocivavsek se vsede, zroe
na tablo razpeti delavnik. Tja gledajo tudi delegati s predsednikom
vred.
OPOMBA: lndividualni poslovodni
organ poleg mene je mimogrede na
digitronu zraeunal, da bo njegov ko·
lektiv v najboiJ delavnih tednih de·
tal natancno po dvanajst ur teden·
sko.
Po daljsl burnt razpravi, ki je sledila izcrpnim porocilom, so dele·
gati soglasno sprejeli naslednje
sklepe:
- Gtede na dolocene pomanjk·
ljivosti, iznesene v uvodnih ekspozejih, se da nadvse priznanim republisklm institucijam in eminent·
nim posameznikom v izdelavo izcr·
pen elaborat o topoglednih zadevnlh
resitvah, katerih predlog naj uposteva zeljo prav slehernega posa·
meznika v kolektivu.
- v kolikor predlagana resitev iz
elaborata znanstveno ne bo spre·
jemljiva, se kompleks te problemalike na podlagi dodatnega proucevanja posameznikov in organlzirane
ankete prepustl v dokoncno odlo·
citev sodiseu zdru2enega dela.
- V kolikor dokoncna odlocitev
sodisca zdruzenega dela ni sprejemljiva za posameznika, naj se le-ta
ravna po naeelu totalne osvoboditve
od dela.
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Ad 4. adrovske z eve
Predsednik: Na nas razpis z dne
13. 12. sta s e na razplsano delovno
mesto inzenirja prl]avila dva kandidata, prav tako se za delovno mesto clstilke potegujeta dve prosilki.
Prva kandidata sta lng. Irena Porodole in Matjaz Pridanlc. Tovarisica je
diplomirala pred tremi Jeti na fakulteti, je porocena, brez otrok in brez
·s tanovanja. Tovaris Pridanic je absolvent lste fakultete, nima dru·
zine, stanoval pa bo pri sorodnikih,
vojascino ima urejeno. Tovarisi, ml·
slim, da storimo najpametneje, ce
sprejmemo Matjaza Pridanica. PredJog dajem na glasovanje, kdor je za,
naj to potrdl z dvlgom roke!
Krpan: cakaj, saj menda ne gori
voda! Res nisem kdo ve koliko hlac
strgal v solskih klopeh, <!Jllpak zd i
se mi , da bi bolj modro storili, ce

bi sprejeli tovarisico e, e, e, kako
si ze rekel , da se pise?
Predsednik: Porodnlc.
Krpan: Ja, saj res , Porodnic. Solana je ...
Preds ednik: Bes te Jopi, Krpan!
Ali res ne razumes? Zenska je. Naj·
prej bo sla na porodniskega, potem
bodo otroci kar naprej bolni , mi bomo pa delali zanjo . . .
Ursa Plut: Hja, Pridan:c bo imel pa
kar naprej plave . ..
Predsednik: Caki, no, Plutovka, da
povem do konca! Tovaris Matjaz je
necak glavnega racunovodjc. Konec
debate in ne glej tako grdo, tovaris
Krpan , kakor bi se za Mokrcem bll·
s kalo! Kdor je za. naj dvigne roko!
Hvalal Razen treh s mo vsi za. Tore] to je opravljeno.

Ugotovitev: Sklepcnost je zagotovljena
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PRED'STAVLJAMO NASE KRAJEVNE SKUPNOSTI• PREDSTAVLJAMO NASE KRAJEVNE SKUPNOSTI

PREDSTAVLJA

0 oskrbi nasih obcanov in o komunalnih vprasanjih
Pred mesecem smo zapisali, da razgovora z najodgovomejsimi
druzben opoliticnimi delavci nismo uspeli dokoncati in tako skleniti
vecmesecno pr edstavljanje na~ih krajevnih skupnosti, njihovih uspehov in tezav.
Zato smo se spet dobili v ozjem krogu s tistimi odgovornimi tovarisi, ki so zaradi posebnosti problematike v tern casu na zelo
izpostavljenih delovnih polozajih. V razgovoru so sodelovali: Janez
PAKIZ, predsednik izvrsnega sveta skup~cine obcine Cerknica, Ljubo
ULE, nacelnik oddelka za gospodarstvo in finance SO Cerknica in
clan IS SO, Saso MILER, direktor Komunalnega podjetja Cerknic a
in clan I S SO Cerknica, Momo VUKicEVIc, direktor TOZD Trgovina Rakek in Joze TRUDEN, direktor TOZD Gostinstvo Cerknica.
Namenoma smo izpustili vprasanja, ki zadevajo razlicna interesna
podrocja nasega dela in zivljenja in smo se za razresevanje ze
ustrezno samoupr avno interesno organizirali. Zamisel imamo, da bi
v prlhodnjih stevilkah priloge Brestovega obzomika, namenjene obcanom, postopoma obravnavali razlicna interesna podroeja, kot so
izobraievanje in vzgoja, otrosko varstvo, soci alno skrbstvo·, zaposlovanje, pokojninsko invalidsko zavarovanje, zdravstvo, kultura, telesna kultura, zemlji~ko kmetijska problematika, stanovanjska problematika in druga podrocja.
V tej ~tevilki bomo priobcili zapis s precej burnega razgovora o
vprasanjih oskrbljenosti obcanov, bodisi s komunalnimi uslugami,
pa tudi z oskrbljenostjo obcanov v trgovinah i.n gostinskih objektih.
Govorili smo o tistih vprasanjih, ki so jih navrgli razgovorl v krajevnih skupnostih. Prisotni so si hili edini, da je bila komu."'lalna problematika sprlco nujnosti razvoja industrije premalo programsko
prisot na pri razvoju nase obcine.
Obcina Cerknica je dokaj razsema po povrsmt, tma pa le 14.560
prebivalcev, ki Zivijo v 127 naseljih. V obcini imamo 88 kiJ.ometrov
regionalnih cest in 208 kilometrov gozdnih cest. Na podrocju drugih
komunalnih dejavnosti je spet potrebno poudariti velike razdalje, policentricni prist op k razvoju obcine ter se tretjo posebno danost, to
je kraski svet z vsemi znacilnostmi. Tako se vse bolj ubadano z zagotavlj anjern zdrave pitne vode in obvladovanjem odplak najrazlicnejsega izvora.
Delez terciarnega sektor.ia nasega gos-podarstva v druibenern proizvodu obcine je le okoli 7 odstotkov. Gostinstvo ustvarja prlblimo
1 odstotek druzbenega pr oizvoda obcine in ima 77 zaposlenih v it:ruZbenem sektorju v 12 lokalih, zasebni sektor pa ima 28 zaposlenih
v 19 !oka!ih.
Poskusimo torej iz obseznega
in razgi:banega razgovora izlusciti najpomembnejse ugotavitve,
ki bodo morda zanimive ·tudi za
nase obcane.

..

NAJVEc TElAV
NA KOMUNALNEM PODROcJU
- Ze veckrat je bilo ugotov·
ljeno, da so ob skokoviti povojni preobrazbi nase obcine iz kmetijsko zaostalega v srednje razvito industrijsko podroeje dru·
ge dejavnosti (med njimi izraziteje tudi kornunala) capl.iale za
industri.1skim razvojem. Zato je
razumljiva ugotovitev na vseh
obiskih, da je tezi~ce deJa kra_jevnih skupnosti ~e vedno na
komunalnih zadevah, ker pac doslej ni bilo drugega n osilca. Delovala so sicer komunalno-stanovanjska pod_ietja, ki pa so se ob
velikih problemih v obcini ubadala s financnimi, kadrovskimi
in drugimi vprasanji. K3.ksna Je
ob sedanjem polozaju ocena vloge krajevnih skupnosti?
Poudariti velia. da so prav na
komunalnem pOdrocju v pretekli
dobi odigrale krajcvne skurpnosti zelo veliko vlogo , za kar iim
gre vsa .pohvala. Ob ustanovitvi
komunalne interesne skupnosti
bo njihova delo znatno olaisano,
sai bodo tako dobile nosilca te
deiavnosti, ki jo bo tudi vs klaieval in programiral. Seveda pa
bodo se na-prej .imele tudi na t ern
podrociu pomembno vlogo.
Posebej .i e treba poudariti, da
bodo morale v svoiih razvojnih
planih in programih tesneje sodelovati z ustreznimi interesnimi slcupnostmi. Doslej je vsaka
kra ievna skupnost imela svo.i orioritetni vrstni red komunalnih
nalozb -i n si iih prizadevala i7!peljati. Tudi komunalna skupnost
bo - cetudi ob ZJdru.Zenih sredstvih in skupnih pTogramih imela ob vs1klaievanju <
p rioritete
nalo~b se precej tezav, da bi vsi
skupaj premagali posamezne lokalne teznje. Naivecje tezave bodo tudi v prihodnje v tern, da bi
ob premajhnih sredstvih glede
na potrebe sistemsko zagotovili
vire financiranja .ter postavili
iasne programe in plane, ki so
bili doS'l ej najveckrat predvsem
zbir zelja.
- Precej prlzadevan.l in tezav je v zvezi z modernizacijo in

vzdr.levanjern obcinskega cestne·
ga omrezja. Kaj je moe pricakovati na tern podrocju?
Prav na tern podrocju bodo v
kratkem veeje osistemske spremem:be - samoupravno organiziran ie ustreznih skupnosti, ki pa
seveda ne bodo mogle zaziveti
eez noc in prevzeti tako obseznega sklopa vprasanj. .
Tako si za zdaj vsaj v okviru
obeinskih cest ne mOTemo kaj
dosti obeta.ti. Sredstva, ki se zberejo sedaj (samouor avni soorazum, del cestne takse, bencinski
dinar) ne zadoscajo niti za vzdrzevanie 206 kilometrov lokalnih
in nekategoriziranih cest. Za kakr5no koli na.Jozbo za ceste (recimo SelScek-Cajnarje ali zerovnica- Dane) bi bilo potrebno
najti povsem nove viTe financiranja.
- Glede oskrbe z vodo je rnenda se slabse? Vsaj tako _ie bilo
sli~ati
po krajevnih skupnostih .. .
Delno so resena oodroeia Cerknice, Rakeka in Blok, kjer so
s tvar uredili samoinicia.tivno, ves
oc,tali del obcine pa je hudo prob1ematicen. Pravzaorav so naibol ie resene vasi, ki so si vodovod !"<~me uredile.
Do konca leta bo izdelan dolgorocni naert oskrbe z vodo. ki n i
zgolj nase, obcinsko vprasan_ie,
zatem pa bi se lotili posameznih
akcij - zajetje vode pod Topelorn za cerkniski vodovod, p rimarni vodovod v Loski dolini in
tako naprej. Najvecja tehva seveda bo, kje dobi:ti velikanska
sredstva za izpeljavo teh nacrtov.
- Kaj pa kanalizacija?
Nacrti so ze izdelani, preostane le se, da stvari izpeljemo in
najdemo sredstva; vecji del jih
pricakujemo od obmoene vodne
s kupnosti Ljubljanica-Sava, poudariti pa velja, da bo realizacija terjala velikanska sredstva.
V prvi fazi del naj bi uredili
gornji del Rakeka z zaeasno cistilno napravo in pa obmocje
Cerknica-Dolenja vas, v drugi
pa dokoncno Cerknico in primarni kanal Loz-Stari trg.
- Pa elektricno ornrefje?
Se en velik problem! Prejsnji
srednjeroeni nacrt za to podrocje ni bil uresnicen, ker ni bila
sprejeta investicij ska politrka. Za

Nove stanovanjske gradnje ter§ajo tudi komunalne U!"editve
sedaj je teZ.ko reCi. ·k aj doko!len ega, ker so sele dogovorjeni sestanki s predstavniki Elektro
Ljubljana, kjer bi ta vprasan.ia
le razcistili. Najvecje tezave bodo
z oskrbo primerne elektricne napetosti na podrocju Cajnarjelilce in na delu Bloske planote.
Za sedaj sele iseemo resitve.
Ob koncu ·bi veljalo reCi, da
imajo krajani se vse premalo posluha za varstvo okol.i a, kar se je
posebej pokaza:lo ob nedavno
sprejetem od.loku o l1redi~vi smetiSe in odvoza smet1, pn cemer
je bilo dosti nerazumevanja.
ZA TRGOVSKO OSKR."BO
OBETAJO BOLJSE cASE
- Tudi na trgovsko oskrbo je
bilo dosti pripomb, zlasti na os·
krbo z osnovnimi Zivljenjskimi
prehrambenimi izdelki mesorn, kruhorn in zeleP.javo, pa tu;
di na izbiro drugih i7.delkov, ki
jih obcani rabijo in po njih povpra~ujejo. Lahko v oskrbi pricakujemo kaj novega?
Oskrba z mesom in zelenjavo
se je v zadnjef!l casu izbo~_jsa.la,
ker imamo zdaJ dva dobavitel]a;
slabse je s kvaliteto in izbh:o.
Sedaj enkrat tedensko .oskrbuJe:
mo z mesom tudi trgovme v bolJ
odroen:ih krajih, zelimo pa jib
dvakrat tedens<ko. Tezave so tudi z oskrbo s suhim mesom, kjer
ie dobavitelj Tovarna mesnih izdelkov Postojna. Zavedamo se,
da je slaba os'k rba Cerknice (tu
so bHe neposredne pripombe) in
drugih krajev tudi z mlekom in
kruhom, kjer oboiega s·k oraj vsak
dan zgodaj zmanjka.
Ob tem je vrsta objektivnih
vzrokov, pa tudi lastnih organi7.acii skih slabosti, da je temu tal~o. Ni hladilnih omar, s kater imi
bi omogoeili vecjo zalogo vseh
vrst mesa in bi lahko stalno oskrbovali vse nase trgovine; podobno velja tudi za mleko, ker
ni hladilnikov. Vsakdo pa se boji prevelike pokvarljive zaloge.
Podobno je s kruhom. Prizadevamo si, da bi naSH nove oblike,
poskrbeli za boljso kvaliteto in
nove vrste kruha, po katerih je
najvec povprasevanja. Se prej pa
bi radi temeljito spoznali zelje
potrosnikov, pri eemer bi morali
predvsem potrosniski sveti imeti
odloeilno vlogo.
Bistvene izboljsave v trgovski
oskrbi pricakujemo z izgradnjo
blagovnega centra v Cerknici, ki
naj bi ga priceli graditi v pri:
hodnjem letu. Z njim bomo, vsa]
upamo, skoraj v celoti us-tregli
zeljam potro§nrkov glede oskrbe
z osnovnimi prehrambenimi iz-

delki in zeljam po najsirsi izbiri
ostalega blaga. Obenem bomo
imeli totiko skladiSenih prostorov, da bomo lah.ko redno oskrbovali tudi odroenejse kraje v
nasi obcini, ccmur so se dosedanj.i dobav1telji vse prevec radi
izogibali. Vsekakor prieakujemo,
da bo ta petmilijardna investicija precej izboljsala trgovsko oskrbo v nasi obeini.
Precej pa pricakujemo tudi od
integracije z Mercatorjem. Z njo
pricakujemo boljse gospodarske
rezultate na ·podlagi dohodkovnih
odnosov, dosti bolj racionalno
poslovanj e in hitrejsi razvoj na
podlagi nalozb z zdru.Ze:n imi sredstvi, kar na i bi imelo .tudi neposredni od-raz v boljsi oskrbi ob.
canov.
V GOSTINSTVU Nic
BISTVENO NOVEGA
(VSAJ V KRATKEM NE)

- Zelo dosti je b ilo kritienih
prlpornb po vseh krajevnih skupnostih - oa tudi sicer je med na·
simi obcain in drugimi gosti taksno mnenie - na oskrbo v gos tinstvu, ki da glede na svojo
kvaliteto, nudenje u slug in pornanjkanje JP.zisc zavira t udi razvoj najrazlicnej~ih oblik turizma. Kaj reci o tern?
Druzbeni sektor v gostinstvu TOZD Gostinstvo Cerknica (THP
Jama Postojna) pokriva le kraievni skupriosti Rakek in Cerknica ter delno Losko dolino, ves
preostali del obcine pa 20 gostiSc v zasebni lasti .. To nedvomno povzroca neenotno ·p olitrko
gostinsko-turisticne ponudbe. T~P
Jama (in s tern TOZD Gostmstvo Cerknica) ni zainteresirana
za druga obmoeja obcine, pa tudi financno in kadrovs<ko Jih n e
more obv.l adovati.
V t ern srednjerocnem obdobju
je videti le dvoie bistven1h premi,k ov: izgradnio motela v Cerknici s 60 iezisei (in v drugi fazi
izgradnje 120 leziSc) in s 120 restavracijskimi sedezi ter dograditev hotela v Ralcovem skocianu s ka-paciteto 60 leziSc. Vsa
osta<la razpolozljiva sredstva naj
bi sla za najnujnejsa vzdrlevalna dela. s tern bi se, zlasti ce bi
bil del komerciale na nasem podr ocju, lahko vkljucili tudi v nudenje turistiCnih uslug. Pri tern
bi morala tesneje sodelovati tudi
turisticna drustva, vendar vsaj za
sedaj ni nosilca, ki bi vsklaj~val
njihove programe dela (zakaJ n e
bi bilo to gostinstvo?).
Vse ostalo je stvar drugih nosilcev. Zaradi velikih rdijskih
stroskov in kadrovskih vprasanj

druzbeni sektor tudi ni zainteresiran za gostinske usluge ob
vecjih slavnostnih prireditvah v
obcini.
Izven druzbenega gostinskega
sektorja ostaja torej vsa druga
dejavnost. Zasebno gostinstvo
naj bi moralno stimulirali s tako imenovano obvezno kategorizacijo gostiSc - nekako po nacelu: »Vee zvezdic kategorije veeji zasluzek«. Kako se bo to
obneslo, bomo videli. Sicer pa
iSeemo »nosilce« - za kmecki
turizem, za povezavo turizma
s·p loh in gostinstva, za usluge na
veej-ih prireditvah, za delo turisticnih drustev, za razvoj in
veejo kvaliteto zasebnega gostinstva, za ...
Iz razgovora se tole: receno
j c , da so obcani dosti bolj strpni do .postrezbe v zasebiiih kot v
druibenih gosmcih in da bi bilo
zeleti bolj kulturen odnos gostov
do tistih, ·ki i-ih stre7.ejo. Pa se
- m enda vsaj za druzbeni sektor
velja - zara-di tcikih delovnih
pogojev in delovnega easa vsaj
na sedanii r avni gostinstva ni
mogoce dobiti kadrov z domacega obmoeja.
IN SE D'ROBNA OBRT
0 tern le tole: spet velik obeinski problem - od priblizno
120 obrtn~kov j.ih je polovica avtoprevozni.kov, ostale dejavnos ti
pa skoraj niso razvite in je mnogo >>susmarjenja«. Podoirati b i
''Cl ialo razsirjanje dejavnosti
POZD Javor.nik, ki pa se zdalec
ne bo moglo pokriti vseh potreb.
V izdelavi je analiza in program
razvoja malega gospodarstva in
na osnovi tega bodo pripravljeni
predlogi in ukrepi za pospesevanje tistih obrtnih dejavnosti, ki
so za obcane najbolj nujne in po·
trebne.
Naj na kratko sklenemo: orav
na podrocju oskrbe za najosnovr.ejse zivl.i enjske potrebe smo
mocno nizko. Zelo prav je, da
smo se tega zavedli na vseh ravneh in da smo zaceli sistematicno, realno in z vso Tesnostjo
iskati resitve za izboljsanje teh
razmer; seveda pa vsega ne bo
moe storiti cez noe.
S t ern zakljucujerno predsta·
vitev n asih krajevnih skupnosti
ter njihovih temeljnih p roblernov, s katerimi se srecu jejo. Verno, da je rnarsikaj ostalo ~e nedorecenega, zato borno rnorali o
tern se veckrat pisati, saj bi r adi
nenehno ostali v stikih z osnovnimi vpra sanji, ki zanimajo n ase obcane.
Razgovor pripravila:
B.Levec in F. Sterle

Stevilna in obse:Zna vpraSanja o komunalni ureditvi
Z zanirnanjem sem sledil razgovorom, ki so jib organizirali uredniki »Brestovega obzonillta« po krajevnih skupnostih na5e ohcine.
Zelo prav je, da se je na ta nacin poseglo v zaledje domovanj delavcev in njihovih dnlii.n. Na teh razgovorih so se povsod prebijala
v ospredje tudi komunalna vprasanja, ki so cesto tipala v nez.nano.
To me je vzpodbudilo, da skusam v nadaljevanju prlkazati glavna
vozlisca iz sicer siroke in zapletene komunalne prohlematike v nasi
obcini.
Ni dvoma, da povzroca komunalna dejavnost med nasimi ob(;ani nepretrgano pozornost. To
je razumljivo, saj ni obcana, ki
ne bi dnevno koristH danih moznosti komunalnih naprav in
uslug. Tudi je res, da ob tern
skoraj nihce ne lwali, pac pa
kritizira komunalne usluge. Normalno. Saj so komunalne dejavnosti vaien sestavni del clovekovega obstoja in pocutja. Pogosto
se vsi sprasujemo, zakaj ni bolje. Poglejmo!
Ko se je pred petindvajsetimi
leti zacela v nasi obCini industrlalizacija, je bil njen namen zlasti dvojen. Po eni strani ovrednotiti bogate materialne moznosti nase lokacije in .pa zadrlati
plaz r1lzslojevanja iz kmeck.ih
vasi, ki je zajemal zelo velik obseg. Saj je bilo takoj po osvoboditvi 72 Ofo kmeckega prebivalstva - sedaj pa le se 16 °/o. To
so bili tezki casi, zlasti tudi zato,
ker smo imel<i takrat in se dolgo casa zepe obrnjene navzven.
ves denar in ogromno prostovoljnega dela je slo v industrijsko izgradnjo in za obnovo nad
1.500 pozganih in narusenih domov - za komunalo pa dolgo
casa samo najnujnejse (voda,
elektrika). Takrat smo bill materialno resnicno revna druiba.
Sedaj pa ze dalj casa ni vee
tako, saj je nas letni narodni dohodek v obcini 2.600 USA dolarjev - nekaj nad povprecjem v
Sloveniji. Torej nismo vee revna druzba - nasprotno!
Dai1es skoraj vsi ugotavljamo,
da smo predolgo puscali ob
strani komunalne ·probleme in
onesnazcvanje naravnih dobrin,
kar vse se je nakopicilo in zaostrilo do kraja. Saj lmamo Z.e
prlmere, ko nam sanitarna inspekcija zapira moznosti novogradenj zaradi onesnazevanja naravnih dobrin. Ob tern pa je tudi
ze ugotovljeno, da cim bogatejsa
je druzba, bolj onesnaiuje okolje. Zato si tu ne moremo vee
privoseiti stihije, pae pa je potrebno vso urbanizacijo s primerno in kvalitetno komunalno
opremljenostjo smatrati za enega izmed temeljnih ciljev bivalnih pogojev delovnega obeana.
Potrebno je oceniti posamezne
dejavnosti in izdelati nacrte sanacije v izgradnji vseh vrst komunalnih uslug in storitev.
Ce kje, potem prav tu velja
nacelo, da delovni clovek kot
ustvarjalec materialnih vrednosti tudi financira usluge, ki jih
sam neposredno, dnevno uporablja. Ve.qdar se so obCani, ki mislijo, da je stvar urejanja prostora in izgradnje komunalnih
naprav naloga »Obcine<<. Mogoce
ne vedo, da so s samoupravnim
sistemom vsi skladi pri obeini
v ta namen ukinjeni. Morda ni
odvec poudariti, da za prizadevanja in delo delavca v komunalnem kompleksu veljajo norme ovrednotenja svojega dela v
menjavi z upombniki, kot to velja za delavce v gospodarstvu ali
kje drugje. Posebnost je v tern,
da se tu vzpostavlja neposredno
organiziran odnos med koristnikom in izvajalcem.
Zato je bila marca letos ustanovljena samoupravna interesna
komunalna skupnost za naso obcino. Sestavlja jo 56 delegatov,
od tega 32 delegatov iz TOZD, 14
delegatov krajevnih skupnosti
kot uporabnikov in 10 delegatov
izvajalca. Skupnost ima 2 samostojni enoti za gradbena zemljisca in ceste, izvrsni odbor in
5 strokovnih odborov. Na prvem
delovnem zasedanju so bili sprejeti programski sklepi, ki dolocajo oblike obvladovanja in vsebino konkretnega pristopa k sanaciji glavnih komunalnih dejavnosti. Posebni sklep doloca, da
so krajevne skupnosti temeljno
zarisce obvladovanja komunalne
problematike, temeljni planer in
po potrebi tudi izvajalec v okviru sporazuma o delitvi dela.

Krajevne skupnosti izZarevajo
najvecjo aktivnost prav na tern
podrocju, kar ni niti najmanj
slutajno.
Sklepi o sanaciji komunalne
dejavnosti so zJasti:
L red pri pridobivanju in
opremljanju gradbenih zemljisc,
2. problemi varstva okolja,
3. kanalizacija in cistilne naprave,
4. sanacija vodovodov v obCini,
5. stabilizacija v obvladovanju
cest in cestnih povdin,
6. dograjevanje elektro omrezja,
7. reorganizacija Komunalnega
podjetja kot delovne skupnosti
posebnega druzbenega pomena.
Na kratko poglejmo, kaj je
bilo do sedaj konkretno napravljeno po teh podrocjih.
Ad 1.
- Urbanistieno nacrtovanje se
razsirja na krajevne skupnosti
Cerknica, Rakek, Grahovo, Stari
trg - Loz in deloma na okolise
Begunje - SelScek ter Nova vas
- Velike B loke, s eimer bo v
naprej doloeeno, kaj, kako in
kje se sme graditi na tern podrocju.
Za vsa druga naselja se obnovi
urbanisticni red tako, da bo za
vsak kraj dolocena potrebna
stopnja komunalne opremljenosti.
- Za industrijo se poleg dosedanjih doloci se nova perspektivna cona.
- V pripravi je noveliranje
odloka o prispevku za mestno
zemljisee. Ta sredstva se skoraj
v celoti odstopajo krajevnim
skupnostim za upravljanje komunalnih naprav kolektivne rabe (javno razsvetljavo, zelenice,
pokopalisea itd.).
Na ·podlagi izracunov komunalne opremljenosti po krajih je
bil sprejet sklep o novem komunalnem prispevku in sicer 55.000
S din za kvadratni meter stanovanjske hise, za gospodarske
objekte pa 10 odstotkov od vrednosti gradbenih del. Vendar pa
se za nov komunalni prispevek
pogodbeno jamci komunalna
opremljenost, cesar prej ni bilo.
Poleg tega se uveljavlja naeelo
organizirane, usmerjene stanovanjske gradnje, dru:Zbene in zasebne, ker le taksne oblike omogoeajo racionalno komunalno
opremo zemljisca.
Tako 42 Brestovih interesentov, organiziranih v stanovanjsko zadrugo, zavzema sosesko v
Cerknici. Na podobno obliko se
zelijo usmeriti tudi interesenti v
Loski dolini. Nesporno je to najboljsa oblika, ki jo je treba podpirati.
Ad 2.
Glede varstva okolja je bil
sprejet sklep 0 razsirjeni obvezi
pobiranja smeti in nove obvezne
lokacije za smetisca. Teze bo
spremeniti ze prirojeno navada
vecine nas in tudi tur·istov, da
odlagamo odpadke kjerkoli v naravi.
V pripravi je odlok o peskokopih in kamnolomih na premisljeno dolocenih lokacijah. Tu ze
trpi videz narave v nasi obcini.
Za nas, ki imamo jezero in toliko lepih potokov, je brez dvoma naJteze to, da imamo presenetljivo onesnal.ene vode. Izdelana studija in meritve nam kazejo, da vode I. razreda prakticno nimamo vee. Onesnal.enost je
dosegla ze II. stopnjo, na vee
kra_iih pa prehajamo ze v III. Ta
pa je u:Zitna le z velikimi dozami
klora. Sprejet je program ugotavljanja onesnaievalcev vzdolz
vodotokov, zlasti pa pritokov v
jezero. Tu moramo biti v akciji
odlocni.
Pred ustanovitvijo so politieni
in druzbeni organi za varstvo narave v obeini, katerih naloga bo
kar se da zagrizen odpor proti
vsem onesna:Zevalcem, zlasti pa
prevzgoja vseh onesnal.evalcev
okolja v zascitnike le-tega.

Ad 3.
Za kanalizacijo s cistilnimi
napravami je izdelan srednjerocni nacrt za sanacijo voda v
nasi obcini. Za to se predvideva
8,8 milijard S din. Prva faza izgradnje zbirnih kanalov s cistilnimi napravami zajema kraje
Cerknica, Star·i trg - Loz in Rakek, kjer so najvecje koncentracije stanovanjskih in industrijskih odplak. Vrednost te faze
znasa 3,3 milijarde s din.
Prva etapa, ki je financno pokrita, zna5a 1,4 milijard in se je
te dni ze zacela izgradnja. Druga runda v vgini 1,9 milijard je
skoraj zagotovljena v prihodnjem letu. Financerja te zelo zajetne nalozbe sta Obmocna vodna skupnost Ljubljana in nasa
Komunalna skupnost - vsaka
polovico. Nasa nalozba se crpa
iz ene desetine stanovanjskega
dinarja in d~~no . koml;lll:~lnega
prispevka vecJih mvesttClJ_- Do~
sezen je zelo ugoden kred1t pn
Ljubljanski banki in sicer 80 nJo
celotne vrednosti na 15 let po
4 °/o ObreStih. S tern je OeitnO
prisotna tudi sirsa dr-uZba, zato
ker imamo jezersko akumulacijo
vode, ki so zelo vredne za napajanje industrijske cone Sezana,
Ljubljanske podtalnice, planinske akumulacije in se kaj. Sirsi
plan sanacije voda zajema _se
podroeje okrog Grahovega (mdustrija - farma), Velike Blo~e
in Nova vas (kasarne), BegunJe
(obstojeea in nova indust rija)
ter vsi onesnal.eni jezerski pritoki.
Ko bo zgrajena zbirna kanali
zacija, bo treba naselja prlk.!ju~
citi. Zato bo potrebno spreJett
obcinski odlok o kanaBeini, ki
naj zagotovi funkcionir.anje kanalizacije, zlasti cistilnih naprav.
Ad 4.
V obeini imamo kar 36 vodovodov. Upravljalci so komunalno podjetje, po vecini pa krajevne oziroma vaske skupnosti.
Razlienost upravljalcev ima za
posledico razlicnost stanja, reda
in sanitarnega nadzora nad
funkcionalnost jo. V organiziranju je enoten dru:Zbeni red ob
upostevanju statusa upravljalca.
Najvecji problemi so pri na1veejih porabah. To sta Cerkmsko-Rakovski vodovod in novogradnja v Laski dolini, Cerkniski daje premalo vode, kvaliteta
pa eesto prehaja skrajni rob
u:Zitnosti. Zastavljeno strokovno
sledenje voda je nakazalo veliko
koncentracijo zelo kvalitetne
vode na povodju Cerkniscice pod
Topolom, ki bi v celoti pokrivala potrebe. Podrobne studije
bodo dale odgovor v letu 1978 z
moznostjo zajetja, tako kot v
Malnih. Za Losko dolino so pri
kraju potrebni nacrti za napajanje vseh vasi z zajetjem pri izviru Obrha. Vse kal.e, da bo ze
ob zajetju potrebna cistilna naprava zaradi neciste vode, kar
pa bi skoraj podvojilo stroske.
Za fina:nciranje teh dveh vodovodov bo poleg zbiranja sredstev pri obcanih-koristnikih in
delovnih organizacijah potreben
tudi prispevek za razsirjeno reprodukcijo ter na tej podlagi najeti cim ugodnejse kredite.
Problemi vode so se po drugih
krajih v obcini, zlasti v Novi
vasi - Velike Bloke in Cajnarje
- Zilce, ki naj bi v p rihodnjem
letu nasla programsko resitev.
Ad 5.
Na podrocju obvladovanja cest
smo pred celovito reorganizadjo v nasi republiki. Imeli bomo
republisko in obmoene samoupravne skupnosti. V okviru obmoenih bodo verjetno tudi temeljne skupnosti. Le-te bodo
prevzele gospodarjenje z vsemi
javnimi cestami, tudi z obcinskimi, ki pa bodo na novo kategorizirane. Vse 1:e ceste se bodo
financirale po enotnem sistemu.
Vse ostale lokalne ceste, ulice,
ploeniki in druge prometne povrsine bodo .gpadale v okvir komunalnih objektov. Zakon o komunalnih dejavnostih nakazuje
financiranje za te ceste s prispevki porabnikov in sicer skozi
obliko samoupravnega sporazuma. Vendar, dokler ne bo sprejet tozadevni republiski zakon,
ki je sicer v intenzivni pripravi,
bo financiranje cestnih potreb

problematicno. v nasi obcini je
celo resno kdticno, saj se po sedanjih oblikah nabere slaba polovica minimalnih potreb za
vzdr:Zevanje obcinskih cest.
Samoupravni sporazum za komunalne cestne objekte je oblikovan, vendar moramo pocakati
razpleta z novim zakonom.
Ad 6.
Elektrosistem v obCini je v
glavnem kar zadovolj-iv, ceprav
je nekaj precej temnih otokov
nizke napetosti s trafo pos1:ajami vred, kot na primer na podrocju Krajevne skupnosti Cajnarje zlasti vee obrobnih vasi, obmocje Lipsenja, Gornje jezero in
Laze, .pa Babno polje in 1:udi Videm v Cerknici.
V januarju je v pripravi strokovno srecanje med predstavniki iz nase obcine in obmoenih
organov elektro skupnosti. Ker
elektrosistem pogosto posega direktno po kr ajevnih skupnostih,
celo vaseh, je treba zagotoviti
skupno, plansko obvladovanje
plasti instalacij nizke napetosti.
Enako se obnasa tudi PTT.
Ad 7.
Komunalno podjetje se mora
po zakonu specializirati le za

dejavnosti in opravila komunalnega znacaja, da lahlxo u:Ziva
status delovne organizacije posebnega druzbenega pomena.
Kot tako posluje po sistemu enotavne reprodukcije, da je cenejsi pri uslugah in storitvah. Za
razsirjeno reprodukcijo prevzema skPb skupscina komunalne
skupnosti. Podjetje, ki je v zacetku tega leta zaslo zlasti v kadrovske tezave, se postopoma
sanira.
Gomje ugotovitve ka:Zejo, da
je narejen soliden korak v izgrajevanju sistema ohvladovanja komunalne problematike,
zlasti ce upostevamo anarhicnost v tej dejavnosti, ki pa ni
hila posebnost samo na5e obcine. Tudi nadaljnja prizadevanja
je treba podvreci premi~ljenim
korakom napredovanja ob nenehni prisotnosti zelja, zlasti
uporabnikov, ker so dani vsi
ostali objektivni pogoji, da ta
dejavnost, ki je posebnega druihenega pomena doseze raven, ki
bo zado~cala vse zahtevnejsim
potrebam nasih delavcev-obCanov.
JOZE LESAR

AKCIJA ZA MODERNIZACIJO OBCINSKIH
CEST SELSCEK-CAJNARJE IN ZEROVNICADANE
V decembru so hlle razprave o predlogu krajevne skupnosti Cajnarje-1:ilce o modernizaciji slaho vzddevanih in hudo obremenjenih makadamskih ohcinskih cest od SelScka do Cajnarjev in od
.terovnice do Dan v Loski dolini. Obe cesti smo skupaj z ze modernizirano ohCinsko cesto Nova vas-Velike Bloke-Ulaka sprejeli kot
glavne prioritete z Dogovorom o osnovah druibenega plana razvoja
ohcine Cerknica za obdobje 1976-1980. V tern dokume.ntu je zapisano, da je realizacija odvisna od na.Se gospodarske moci, organiziranosti in pripravljenosti delovnih ljudi in obcanov nase obcine.
V usklajevalnih razgovorih so se veckrat pojavljale kot neodlo-.£Ijive tud.i druge naloge s podrocja komunalne izgradnje kot so manjsa asfaltiranja ulic ali manj pomembnih Iokalnih cest. Zaradi sprejete prioritete v srednjeroenih planskih dokumentih in zaradi fuse
pomemhnosti omenjenih cest, ki povezujeta vecje gravitacijsko obmocje so druibenopoliticne organizacije in Skupscina ohcine po
posvetu s predstavniki krajevnih skupnosti in s predstavniki delovnih organizacij sprejele sklep, da gremo v skupno akcijo z naslednjim pristopom:
- zainteresirati delovne ljud.i in obcane ter delovne organizacije,
ki so kot koristniki druibenih sredstev vpisale posojilo za ceste v
SR Sloveniji, za prostovoljno odstopanje obveznic za izgradnjo oheh
cest·
- ' imenovati enotno strokovno operativno telo za izvajanje vseh
pripravljalnih del,
- modernizirati obe cesti hkrati, vendar pa le toliko, kolikor sredstev homo zhrali,
- doloeiti nosilca investicijske izvedbe.
V tem easu je izdelana zelo groba financna konstrukcija. Doi.Zina
obeh cest je 15 kilometrov. Sirina cest naj hi hila 5 metrov, kar znese
75 tisoc kvadratnih metrov povrsine. Zemeljska dela in asfalt v debelini 6 + 2,5 centimetra bi po oceni veljala okoli 15,750.000 d.in::tr.1 e,.
Predvideni viri naj bi bili odstopljene ohveznice posojila za ceste,
prispevki krajevnih skupnosti, prispevki delovnih organizacij, posojila in drugi viri.
Kljub temu, da gre za precejsnjo vrednost oheh investicij in da se
obraeamo na na5e delov.ne ljud.i in oheane ter de!ovne organizacije
v casu, ko na razliene nacine s precejsnjo ohremenitvijo osebnih
dohodkov in dohodka pospeseno gradimo vrsto ohjektov komunalnega in drufbenega znacaja, vendarle racunamo na veliko razumevanje, saj smo vsi, tako ali drugace, neposredno povezani z ohema
podrocjema. Razumeti pa moramo, da ho potrebno odlo71ti katero
od manjsih lok.alnih akcij. Akcije ne gre razumeti samo kot solidar.n ost z manj razvitimi ohmocji na5e obcine, ki hi se iz zaostalosti
nikakor ne mogla izkopati sama, ampak gre za uresnicitev nujnih
glavnih planskih nalog, ki so pogoj za razvoj celotne ohcine.
Ob sicer enotni akciji pa moramo izpostaviti nacelo popolne prostovoljnosti. Tako se lahko delovni Ijudje in obcani ter delovne or·
ganizacije odloeajo za odstopitev celotnega ali delnega zneska vred·
nosti ohveznic, tisti pa, ki p osojila za ceste niso vpisali, se lahko
vkljucijo z denarnimi ali z drugaCnimi prispevki. 0 nadaljevanju
akcije vas homo podrohneje se obvescali.
F. STERLE
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TIP

Ad 6. Sprejem albuma del in nadlog
Pred pricetkom razprave o gradi·
Tovaris Sredlnec je menil, da povedal, kar je mislil in da nima tivu, pripravljenem za to tocko dnev· pravzaprav ne moremo biti hrez stemu nicesar vee dodati.
nega reda, je predsedujoci poskr- albuma, po drug! stranl pa da je
Ker je bilo ocitno, da je razprava
bel, da so clani dobili na vsako verjetno protiustavno sllltl !judi, da koncana, so izvolili posebno komisise fotografirajo, zlasti pa se v jo za pripravo predlogov za sprejem
mizo liter radenske vode s tremi
srcl in sicer tiste, kl so jo bili v barvni tehnlki, ker potem lahko sklepov.
Radenclh zajeli, preden so jo po- vsak vldl tvojo harvo. S~veda, ce
Po petnajstminutnem odmoru so
mesali z nafto. Ciani so takoj vede- se bodo vsi slikall, potem se bo glasovali o predlozenih sklepih in
li, da bo na dan prislo nekaj poseb- tudl on.
jih izglasovall z vecino vseh v na·
Razpravljali so tudi vsi ostali. Eni slednjem besedilu:
nega, kar bo seglo do srca, da ho
zato vroce in bo treba vse skupaj tako, drugl drugace.
1. izdela se album;
2. v alhumu se nalepi slika vsanekoliko ohladiti.
Ponovno se je ostro oglasil tovaPorocal je tovaris Simon Zapleta- ris Mutivoda in deja!, da zeli pri- kega posameznika posebej v narav·
pomniti Je, da hi tisti odstotek hil ni velikosti in naravni harvi;
lec - jasno in natancno.
Porocevalec je razvezal debe! sve- lahko po njegovem strokovnem
3. slike tistih sonedelavcev, ki
zenj papirjev in deja(, da zeJi V UVO· mnenju najvec kakih 18,9 odstotka, hodo iz kakrsnihkoli razlogov zapudu cisto na kratko poudariti, kar kar pa sploh nl smiselno ohravna- stili kolektiv, se iztrgajo iz alhuma,
nam mora biti ze v zacetku povsem vati. Ce pa le vztrajajo pri tern, pa tako da se za njimi izhrise vsaka
jasno in to je, da nase delo ni sa· je, kot je ze omenil, pripravljen vso sled;
memu sehi namen, ampak da z njim zadevo strokovno obdelati, pa ce4. iz albuma se iztrga slika vsaustvarjamo dohodek, ki si ga potem
prav bi moral na specializacijo v kega sonedelavca, za katerega dru·
delimo za ekonomsko-druzbeno po- tujino.
gi ugotovijo, da to je;
membne stvari In potem tudi cisto
5. vse naloge v zvezi z albumom
Predsedujoci ni vedel, kaj naj sto·
za sebe in sicer povsem samostoj- rl in je vprasal Franceljna, kaj misli se opravijo najkasneje do pricetka
no, ob upostevanju zakonov, uredb,
o tern on. Francelj je rekel, da je ze nagrajevanja po delu.
odlokov in druglh predpisov, druzbenih dogovorov, samoupravnih
sporazumov, resolucij in deklaracij
ter drugih listin in stalisc, dejan·
skih potreb, dejanskih moznosti in
volje delavcev, vse skupaj pa tako,
da homo zadovoljnl vsi skupaj in
vsak posameznik, da homo tako reAVNA R.Al·
koc ena sama velika, v sreci sijoca
Pt.AVA:
druzlna.
Predsedujocl je vprasal, ce bi rad
I(~ TAL.O't
k uvodu kdo kaj pripomnil. Ker ni
nihce imel blstvene pripombe, je
predsedujoci prosil tovarisa ZapleDEL
talca, naj preide k stvari.
NAL 0
Porocevalec je zdaj dvignil zajetno knjlgo in povedal vsem, da so
......
v njej na podlagl vsega tistega, kar
je hil omenil v uvodu in cesar zdaj
ne bi zato se enkrat ponavljal, izhodisea za novost, ki se ji bo reklo
KATALOG. V tern katalogu da bodo
vpisana dela, ki jih hodo vsi, kot
ena velika druzina, opravljali. Za
vsako delo bodo dolocene tocke, ki
bodo zagotovile kar najbolj posteno
placito p osamezniku iz kolektiva.
Vsi clani organa so navduseno
zaploskali In veselo mrmrali, da je
to tisto ta-pravo.
Tovaris Zapletalec je zdaj prav po·
sebej poudaril, da po novem ne
bo vee pomembno, ali hos imel eno,
dve ali tri sole, niti ne, ce holj ali
Kljub temu, da .i z zainteresi4. Samoupravni sporazum o naman) preklinj:ts ob delu, menda tudi ranih koristnikov poroeevalca ni cinu zdruzevanjJ. sredstev za fi.
ne to, ce spo5tljivo pozdravljas ali
bilo na sejo, se po burni rcu:pra- nanciranje izdclavc dokumcnta,
ne zeno svojega sefa in baje, da ho vi sprejme naslednje sporazume,
ki bo razumljivo in nedvomno
celo sef lahko sem in tja (vendar razen onega ad 5., ki jc vezan n:l pojasnil vse in vsakomur, kaj so
ne prepogosto) koga nadrl. Nekaj srcdstva in se ga daje V·t ridnev- dogovorjene prioritete v nai;i
pa, da bo pomembno in to je, da bo no javno razpravo.
drutbeni skupnosti z aplikacijo
plaean le tisti, ki je delo opravil.
1. Samoupravni sporazum o na vsakposvoje tolmacenim _prinZdaj so zaploskali le nekateri zdruievanju sredstev za izdelavo cipom policentrizma in sohdarclani organa, malo vee kot polovica, projektne naloge v zvezi z even· nosti v obcini z aspekta lokalneostali pa so imeli vsak zase nekaks· tuelno moznostjo prisotnosti ter- ga patriotizma.
na opravila, a ne tista iz kataloga. rnicne inverzije v cetrti vrednost5. Samoupravni sporazurn o
Predsedujoci se je zahvalil poro- ni skupini kmetijskih zem:ljiSc. obliki oblikovanja oblik samocevalcu za lepo obrazlozeno gradi·
2. Sarnoupravni sporazum o upravnega sporazurncvanja v sirvo in nato odprl razpravo.
pristopu k skuprurn izhodiscem sem kontekstu vprasanj 0 oblikah
Tovaris Francelj, ki ze osemin· k razmisljanju, s kaksnim trikorn oblikovanja oblik druibenega dodvajset let deJa v istem ohratu, je opravHi z rdecepersko svojatjo v govarjanja. Prispevna stopnja jc
najprej vprasal, ce stern katalogom nasem suhomokrem jezeru.
0,3 0/o na brut to osebni dohodck,
tovaris Zapletalec misli resno. Ker
3. Sarnoupravni sporazurn o s tern, da se placuje iz dosezeje bilo receno, da presneto resno, zdruievanju intelektualnih spo- nega dohodka.
je tovaris Francelj dodal, da pred- sobnosti z namenom poiskati me6. Samoupravni sporazum o
laga naslednje:
todologijo in konkretne pristope raziskavi porekla in ucinkih zla- ves kolektiv naj se gre, dokler za zascito pred dolgonogo park- sti turisticnega vidika 5999 vrtac
je se skupaj, fotografirat v skupin- ljasto divjadjo, ki ogroza vse na cesti SelScek-Cajnarje in
sko sliko in sicer v barvni tehniki; zivo od trepetlike do homo sa- 6999 vrtac na cesti zcrovnicaDane.
- katalog naj se imenuje al- piensa.
bum, ker hodo v njem prijetne slike, tako rekoc ene same velike, v
sreci sijoce druzine.
Pri tern je tovaris Francelj pojas·
nil, da se hodo lahko skupaj fotografirali zadnjikrat, saj, ce bodo do·
bili placilo za delo Je tisti, ki dela·
jo, ho kolektiv prej kot v pol leta
izgubil kakih 20 odstotkov svojih
sonedelavcev.
Tedaj je posegel v razpravo tovarls Mutivoda. Odlocno je predlagal,
naj se z albumom nekoliko poeaka,
ali pa naj se sprejme vsaj sklep,
da se tistih 20 odstotkov sonedelavcev ucinkovlto zaposll pri lepljenju slik v album, pri retusiranju
le-teh in pri podobnih strokovnih
delih. Prav posebej je izrazil svoj
dvom o tern, da bi bilo v kolektivu
20 odstotkov takih sonedelavcev
kot jih je omenil tovaris Francelj. \-~:\ir---..;;~--:..~~~:J.-'~"IJSJ
Dopustil je moznost, da jih je Je kakih 19,2 odstotka, pa se ta podatek
IJf ~~~~~~·-;;:
ho treba preveriti, kar pa po njegovem prav lahko storimo tudi brez
albuma. Baje da so v tujini podobne stvari ze reslli In bi bit on pri·
pravljen zrtvovati se, ceprav za
daljse sluzbeno potovanje.
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Ad 7. prejem paketa
aktual ih sporazu ov

Ad 5. lmenovanje naSih
enot po n vih dejstvih
Porocevalec je poudaril, naj se
clani temeljito zamislijo nad pred-

logi novih imen kot so razvidna iz
slikovnega gradiva.
Najprej je bilo med delegati hu·
do vroce, potem je ze skoraj peklo
in bilo je ze tik pred eksplozijo. Tedaj je predsedujoci posegel vmes z
odresilnim vprasanjem: nKomur gor·
nji predlog ni vsec, zakaj mu ni
vsec in kaksen je novi predlog?u
Hrup in temperatura sta se nekoliko zmanjsala. Cez slabe pol ure
so z enim glasom vee kot polovica
vseh clanov sprejeli naslednji
ski ep:
lmena po predlogu se potrdijo za
dobo enega leta.
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Ad 8. Skle anje nalozbah v siltke
Predsedujoci ~e z nekoliko utrujenimi oemi in t ezko kremjo
nadaljuje delo: »Tuvari~i (na tovari.Sico je ze pozabil)! Za s.ldepanje o nekaterih nalozbah imamo pred scboj izcrpnc elaboratt!
(slikovni izvlccek iz njih je priloga temu zapisnik u), pa tudi
obsirna javna razpr ava j e za nami . Sicer pa p rosim z.t besooo
s ted lni s trokovni team, da zadeve obrazlo:W«
Vodja biroka tskih sluib Skupnih dejavnosti in usklaj evalec birokratskih sluzb TOZD silno jedrnato pave: ,,y dandanasnj U1
papirnatih bitk ah na vseh ravneh
nasi strokovni delavci porabijo
nesteto delovnega or odja oziroma repro rna terialov, se pravi
svincnikov. Sreds.tev za njihova
vzdrlevanje, s e pravi silckov, za
to vse boJ.j .i n bolj primanjkujc,
kar vse bolj in bolj ovira k ontinuiteto nascga s tro kovnega d ela, saj se p ojavlj a vse vee in
vee zastojev v nasi tehnologiji
deJa. Zato je v cilju nasega se
uspesnejsega "Ospodarj enja nujna nabava vc likcga stevila silt kov najbolj.,e kvalite te v izogib
nadaljnjim zastojcm. Prosim
vodjo strokovneg~L teama za strokovno obrazlozitcv!«

- Ojstrovacka export iz
vzhodnih driav, k i jo odlikuje izredna trpe:lnost, zal pa nekoliko
grobo posega po nasih pisalih,
sc pravi svincnikih.
- Shilcheck de luxe - prefinjt!Da .i.zvedba z zahoda, z ultra

kratko mehanografsko ureditvijo, ki pa zahteva se dodatno m ehanizacijo.
- JugosHcak - Mikron - domace izvedbe, sicer pa ;po t uji
licenci. J e najcenejsa, oiz objekti'Vnih r azlogov pa rada za-pada
nekaterim okvaram; dobavm rok
je za:ra di konjunkture :in iz drugih ob jektivnih vzrokov moeno
dolg.

.Se en vodja z vsu r esnostjo:
>>Ne bi ubrazlagal nasega elaborata, k i smo ga bili izdelali n a
300 straneh, saj s te ga v teh d veh
dneh, kar ·s te ga dobili, lahko te·
meljito prcs tudirali. Om enim
naj, da je izdelan na pod lagi
dolgih razis kav na domacih in
tujih trgih, k i smo jih m oji so·
dclavci temcljito raziskali. Grc za
tri ponudbe :

Prosim za odlocitev!a
Razvila se je silno hUIUla, dolgotrajna, mukotrpna, argurnentirana in sploh razprava. Stevilna zapisnikarska ekipa (v :kateri
se do danes lcljuh mnogim administrativnim solam zal ni bilo
steuografa) ni mogla zadevi vee
sled.iti, p a tudi pr edsedujoci je 7.
vsc bolj Zalostnimi ocm i ni vee
ubvladal.

»Smo zelo zaskrbljeni nad zelo
zaskrbljujocim pojavom, da se v nonoletnih prilogah Brestovega obzornlka pojavljajo pomanjkljivo obleeene deklice. V splosni skrbl se pri·
druzujemo s svojiml s talisci, da take zadeve niso najboli prlmerne za
nase glasilo. :Z:elimo, da se takoj

ustrezno ukrepa in se nas o tern
obvesti!
- Prezaskrbljenicc
Predsedujoci je vsem pokazal zaskrbljujoci pojav, ki so s i ga prisotni zelo natancno ogledali. Raz·
prava je bila cudna.
S k I e p : organ se v gomjl pojav ne bo vtikal.

s
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Ad RAZNO: Iz porocila je razvidno, d a s mo ga m ed letom dokaj
kr onali doma in po svetu in se tak o uspesno vkljucevali v medna·
rodno delitev dela.

Po razpravi (tr ajala je n ekako
uro ali dve a lii pol, kar je bilo
moe nataneno ugotoviti zapisnikarjem) so se najbrl izoblikovala nekako n a slednja stalisca:
- Ojstrovacka je vprasljiva.
Neka ohcanka je bila ne dolgo
tega na vzhodu, 'Pa je povedala ,
da je od tam tezko kar koli p resvercati.
- Shilchecka ne bi nabavili
zaradi n asega izvozno-uvoznega
rciima in zapletene t ehnologije
upor ab e.
- Jugosilcak zaradi dolgih nabavnih rokov odpade, ker m i Silcke rabimo ta trenutek , se pravi, sedaj.

Na osnovi menda taksnih zaklj uokov nadvse utr ujeni delegati
(t o je v nasih m oder nih sodobnih zapisnikih nova kvaliteta, da
tekoce spremltjamo tudi pocutje
delegatov) soglasno sprejmejo
naslednji sklep:
- Ob upostevanju menda t ako sprejetih stalisc delegatske
haze (prek tvornih delegatov) se
izdela n ov elab orat, ki bo stro·
kovno omogoCil nabavo n ajustreznejrut silckov, ki bo zadovoljil slebemega birokrata in sicer
takoj, predvsem zato, ker zaplsnikar-birokrat nima ustreznega
silcka za svoj s vincnik in ne more nadaljevati z zapisnikom.

Ad 9. Deeg tsk vpraSanje
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BRESTOV OBSEJNIK. Zapisniki
primopredajne seje 1977178. Zapisnike so pisali: Bozo LEVEC,
Cvetka LEVEC, Danilo MLINAR,
Janez PRAPROTNIK, France
STERLE, Breda TURSIC in
Zd.ravko ZABUKOVEC. Opremili:
Bozo KOS, Joze KOVSCA, Mirko
LESKOVEC in Zdravko ZABU·
KOVEC. Glavni in odgovorni ove.rovatelj: Bozo LEVEC. Razmno.
Zila 2elezniska tiskar.na
v Ljubljani
Zapisnild ne zapadejo placllu
temeljnega davka od prometa
proizvodov

10. De o delegacije
Grad.iva ni bilo posredovanega vnaprej ; tud.i porocevalec je btl
iz objektivnih razlogov odsoten. Delegat Raztresen, sicer tudi dele·
gat stevilnih delegacij, med drugimi tudi splosne, se je ob vsesplo~·
ni zadregi ponudil, da iz svojega debelega in oguljenega rokovnika
prebere nekaj osebnih zabeleZk s pretekle seje splosne delegacije,
kar je bilo soglasno sprejeto.
Tokrat je bila zadnja -tocka
Torej dohtarji in zobarji si bo·
dnevnega red.,. novoletno rajanje, do v nove m letu vee zaracuna·
zato so prisli vsi delegati. Pred- vali za eksperimente, ·ki jih de·
sednik konference delegacij je zalajo na nas. Do sedaj so nam
eel sejo in deja!:
delali usluge, od noyega leta pa
»Veseli me, da smo ob novem hodo to fe s toritve. V starem letu
letu zbr ali v tako velikem stevilu, si sel lahko pogledat dohtarja
saj do sedaj se nismo bili nikoli
zastonj, v novem letu pa bos
sklepcni. Saj sem vedel, da bo sa:mo za ogled placal 20 din. Men·
delegatski sistem zafivel ravno, da je to dobro zato, dane bomo
ko se bomo morali ob koncu
prevec sihta pre~pricali. Nasa
mandatnega ohdobja raziti.
delegacija bo dala pripombo, da
Najprej vam moram povedati, mu znizajo placo, ker bo sedaj
da financni nacrt za nase novo- imel manj dela z nami in bo nje·
letno rajanje na delavskih svetih
gova produktivnost padla. Pred·
TOZD ni hil sprejet, ceprav jC; vscm se bodo zmanjsali primeri
bil mojstrsko izdelan. Naredili gripe in angine, sa j s~ s kolicino
smo napako, ker nismo prika- slivovkc, ki jo dohis za 35 din,
zali, da so sredst va ze porahlje- ravno tako pozdravis kot s stc·
na. F-inancne nacrte namrec
klenicko ospena.
sprejemajo sarno za nazaj . V tern -·- ··
.
.
.primeru je vseeno, ali so spre·
Ce vas Je leto~ o):nskal doht.ar
Jeti ali ne, ker denarja ni moe na domu, ste placal; ~a~? 40 ~m.
priklicati nazaj . Iz tega sledi, da
~pa k ste m u ~ah sc slice zganasa zadnj a tocka dnevn cga reda
llja, V casu kobn pa se kaksno
odpade.«
klo!Ja so in kaksen drug svinj_sk!
Mnofica delegat ov se vsuje
art1~el.. P~ novem boste pl~ca_l;
proti izhodu. Ostali so samo se 60 dm m ce m u n~ J;loste dati me
tisti, ki so stvar prav razumeli. zrav~n•. se. cena m t1 ne bo taka
Predsednik nadaljuje s sejo in_zelo d v1gmla.
predlaga sprejem fina_ncnega plaPri zob arju j e bilo scdaj sku·
na kulturne skupnost1 za pretck- raj vse zastonj, razen, ce stc holo leto. .
. . .
_ .
teli na zobe dati nove tapete ali
J?ele~ati s_o spreJeh financm ste ~eleli imeti .filmsko zobovj~.
na~rt m ~al1 J?ripombo, da f11:0~
p 0 n ovem letu pa boste m or ali
r aJo y pnhodn]em le~u namemt1 placati prav za vse usluge, ce
d~setin~ ~redstev naS!ID pevce~,
V..I.S !le tako bolijo. Tudi, ce ti
k1 potuJeJO na turneJo_ v Ame~1- spu lijo zob, h oeejo imeti denar.
ko, da r;as ne bo J1.!0goce kasneJ e Opomnili j ih bomo, da se Iahko
sran;t, ce post~ne~o tako POJ?U- zgle dujejo po zah odnih zobarj ih,
larn~ .~ot. Slakl. S1cer pa b? ~~- ki zdrte zobe prodajaj o za okras·
vcstiCIJa sto~rat poplacana m se ne obeske za na verizice, pri nas
cclo v dolarJih·.
.
.
pa b i got ovo sli v promet tudi
. Potem pnde]o ~a vrsto p~nz1kot slon ova kost.
] e, pa 1:elovadba Jn delegati se
pocasi zacnejo dol~.Iocasiti. Vse,
<..e se boste peljali v h olnico z
kar predscdnik prebere, je 0. K. rc:.ilcem, bos te p l.lc:1li 50 din vel:
Delegatu Dremsku post ane glava kot doslcj . Po tern lahko s klepa·
t ako tezka, da mu zdrsne na te , za ko liko se bo v novero lctu
stran. Podpre jo z rokama in podra:lil hencin .
spusti rolete . .. Delegatka Mora
V bolnici boste morali placati
here semtertjametalni Dr. roman,
preostala dva delegata pa potap- 30 din na dan za hrano in poljata ladjice. Predsednik je na- steljo. Medicinski del oskrbe pa
tako ali t ako prcplacate s predaljeval:
»Vrtec bomo kmalu dobili. Po- visokimi podkupninami.
stavili ga homo poleg pokopaliSc daj p a prosim, da se delegat
sca v opomin otrokom, kako
Dremsek zhudi, delegatka Mora
kratka pot je od roj:;tva do smr- neha brati, os tala dva delega ta
ti. Lahko bomo uvedli tudi nove p a prosim , da skleneta na morju
igre kot so klicanje duhov. Kot z::tcasno prem ir je, da bomo lahko
vidite, je lokacija vsestransko sklepali o omenjenih zadevah.
uporahna, ali ne?«
Upam, da se strinjate z mojimi
Delegati so menda pokimali.
predlogi.«
Predsednik, ki je holj deklica
za vse kot predsednik, razlofi
Vsc je hilo bp.
novi samoupravni sporazum:
Prcdscdnik
j e koncal z heseda·
»Vcrjetno ste fe kje slisali, da
mi: >>Dr agi delegati, izcrpali srno
moramo sprejeti samoupravni
dan:lsnji dn evni red in vas vabim
sporazum o placevanju dohtar- na
novoletno rajanje. Saj, ko
skih in zoharskih uslug. Menim,
da ste o tern stoprocentno ohve- homo denar zapravili, bodo moseeni, saj se v cakalnicah po rali sprcjeti nas financni nacrt.
zdravstvenih domovih samo se to
Na skupscino pa bomo poslali
menijo. Vseeno pa bi vam rad
delegata Dremska, ki je vso zana bolj enostaven nacin povedal,
devo presanjal in bo tako lahko
za kaj gre.
najbolje zastopal na~a mnenja.«
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0 delu druZbeno-politiCnih organizacij
Leto, ki se izteka, je bilo prav v delu drufbeno-politicnih organizacij
sila razgibano in zahtevno, saj je bllo cutiti nekatere bistvene premike v nasem samoupravnem drufbenem Zivljenju. Zato je prav, da
tudi predsedniki drufbeno-politicnih organizacij na Brestu ocenijo
preteklo delo in nakaiejo prihodnje .naloge.
Zastavili smo jim naslednji vprasanji:
- Bi ob izteku leta lahko kriticno ocenil letosnje delo ter nanizal
poglavitne uspehe in slabosti?
- K.atere najpomembnejse naloge so zastavljene za prihodnje
leto?
DARKO LESAR, SEKRETAR
KOMITEJA KOMUNISTOV
BRESTA
Ce se na poti druzbeno-politicnega dela v Zvezi komunistov
ozremo nazaj in hocemo oceniti
zadnjo etapo koledarskega leta,
potem lah'ko po skupnih dosezenih rezul1atih ugo1ovimo, da prehojena pot ni bila kratka, pa tudi
ne lahka.
Mimo te ugotovitve ne moremo. saj tako skokovJtih in koreni-tih sprememb v nasem druibeno-poliHcnem prostoru, ki se
kazejo predvsem ob uveljavlj anj u u stavnih sprernemb in zakona o zdruienem -delu, ni mogoce iz-p eljati brez temeljitih notranjih pretresov in novega nacina dela. Nov cas terja od nas
vseh izredna prizadevanja na
podrocju povezovanja vseh dejavnikov, ki vplivajo na r.item
razvoja. Rezulta.ti, ki smo jih dosegloi, niso majhni, cutimo jib v
vseh sredinah nasega Zivljenja,
pocasi, pa vendar vztrajno s e na
povrsje prebija nova kvaliteta
druzbenih odnosov.
Komunisti Bresta srno sedaj organi:z.irani v sestih osnovnih organizacijah, v ·katerih je vclanjenih pribliZno 150 clanov. Ceprav
ocenjujemo, da nas je glede na
stevilo zaposlenih relativno malo, bo treba v pr.ihodnje vecjo
·teio dati ·k valitetnim kriterijem
pri evidentiranju n ovih clanov ·i n
bo v prihodnje potrebnega vee
politicnega dela z mladimi potencialnimi kandidati, ki so s svoiim delom dokazali, da izpolnjuj ejo pogoje za sprejem. S te~
naj bi tudi dokoncno pdprav.i.ll
z vecnim v:prasevanjern p reobremenjenosti posarne~ikov ?b
istocasni nedelavnost1 ostahh,
kar je tudi vzrok, da vpliva ·kornun1stov v nekatel"ih okoljih ni
cutiti dovolj.
Tezko bi bilo tro.iti, da se ne
zavedamo, da moramo komunisti predvsern pri uveljavljanju
novih druzbeno-ekonomskih odnosov p reverjati svojo ucinkovitost, toda pravega uspeh a n e bo,
ce bomo -to uveljavljali samo na
viSjih ravneh, osnovne organiza:
cije pa tega ne bodo dovolJ
u spesno uresn~cevale v svojih
okoljih. Pri tern -pa je za komuniste in tudi za vse ostale delavce, potrebnega veliko osvescanja in znanja. ce tega ni, pot em se nujno soocamo z nezdravimi pogledi, ·k i podirajo tudi
dobre akcije.
Ce srno na podrocju samoupravnega organiziranja naredili
kor ak naprej, pa tega nikakor
ne moremo -trditi za n agrajevanje po delu. ~ e vedno imamo
dva razlicna sistema, poleg t ega
pa v zvezi z nagrajevanjem rezijskih delavcev nismo storili popolnoma nic novega , ceprav se
pri tern pojavljajo nekatere objektivne tezave.
Pri vseh teh vprasanjih bo potrebno predvsem vsebin s ko spodbujati delavce, ne pa jim samo
omogociti, da se zgolj formalno
odlocajo. Podobno velja t udi za
povezovanje, za planirano in za
druga vprasanja, :k;i so tesno opovezana ne le s sistemom samoupravljanja, t em vec tudi z gospodarjenjern nasploh.
Konec leta je le navidezni
m ejnik na nasi poti, zato se
uresnicevanje p ostavljenih nalog
kontinuirano nadaljuje. Treba bo
pac uresniciti sklepe in staliSca,
ki smo si jih ze zastav.ili kot nalogo. Posebna priloznost za anallizo delovanja in odpravo slabos-ti v Zvezi komunistov pa bodo
vsekakor priprave n a 8. kongres
ZKS in 11. kongres ZKJ.

SLAVKO RUDOLF, PREDSEDNIK KONFERENCE SINDIKA·
TA BRESTA
Tako kot pri vsakem delu, .rooramo t udi pri delu Brestovega
sindikata ob koncu leta pregledati rezultate -tega dela, pa naj
bodo dobri ali slabi. Ocena mora bi·ti kriticna, brez olepsavanja, saj bomo le 111a osnovi dejanske podobe dela v prihodnje
bolje dela.lJi..
Konferenca sindikata Bresta
si je na zace1lku leta 1977 izdelala nacrt nalog, ki je bil precej
obsezen, vendar izvedljiv. Kot
vs.klajevalec dela osnovnih organizacij sindikata je konferenca
poizkusala aktivnost usmeriti na
tiste naloge, ki so bile nujnejse.
Med nje sodi predvsem uresnicevanje dolocil zakona 0 zdruienem delu, spremljanje integracijskih povezav ter organizacijskih sprememb v zdruzenem
delu. Prav ta:ko smo s~ angaZirali pr:i pripravah na volitve v
letu 1978, s tern, da smo izvedli
postopek evidentiranja, sedaj ob
koncu leta pa se pripravljamo
na nase obcne :z:bore.
Med drugim smo poskusali in
se poskusamo omogooiti nasim
delavcem prirneren nacin letovanja, ki bi bil dostopen za vse.
Kaze pa, da brez dodatnega regresiranja tega ne bo mogoce
doseci.

l

Kot je znano smo v letosnjem
letu slavili tridesetletnico Bresta
hlcrati s Titovimi in partijskimi
jubileji]. Zato je konferenca sindikata v sklopu drugih prireditev
v pocastitev tega praznika organizirala skupno srecanje vseh
delavcev Bresta, clani sindikata
pa so sodelovali tud.i pri pripravah drugih prireditev.
To j e bilo samo n ekaj s-tvari ,
ki smo jih opravili, n iti maJo pa
se nismo angazirali na podroeju gospodarjenja, izobrazevanj a,
kulturnega delovanja, inventivne
dejavnosti in drugod. Prav •t ako
je pred nami odprto vprasanje
sa,moupravne delavske kontrole,
ljudske obrambe in samozascite.
Skratka, cela nit nalog, predvsem pa aJ<itiviranje in utrjevanje delegats·kega sistema, ki je
po moj em mnenju zaradi slabega delovanja eden izmed poglav-itnih vzrokov za veekrat slabo
vsklajevalno delo konference
sindi:kata. Brez opravega prizadevanja in aktivnosti delegatov
predstavljajo sindi.k<dne s<kupine, ki bi morale biti ternelj sarnoupravnega odloeanja, samo
formalne skupine, aktivnost v
osnovnih or ganizacijah in konferenci sindikata pa je prepuscena
izvrsnemu odboru oziroma predsedniku .
Tudi v prihodnjem letu je
pred nami mnogo dela, saj so v
letu 1978 ·k ongresi druzbeno-poli ticnih organizacij in skupscinske volitve. Ravno tako moramo
nadaljevati z uresnicevanjem Za-

kona o zdruzenem delu. Predvsem pa moramo »pomesti pred
svojim pragom«, to se pravi, zavzeti svoje pravo mesto; vsak
d elegat in vsak sindikalni delavec pa mora svoje naloge opravljati dosledno k ot pravi samoupravljalec.

Letos smo bili vkljuceni v akcijo za najboljso osnovno organizacijo v SOZD Slovenijales, v
kat eri je m ladina iz Tovarne lesnih izdelkov Stari trg zasedla
tretje mesto, medtem ko so bili
drugi slabSi . Lahko pa bi bilo
bolje, ce bi to akcijo jernali bolj
resno in bi podatke o akcijah, v
katerih smo sodelovali, dosledneje posiljali v SOZD Siovenijales, kjer so jih to<lkovali.
Na &plosno pa je mladina sodelovala •p ri vseh prireditvah in
akcijah, katerih je bilo letos res
veliko, ponekod bolj, drugje
manj.
Delovni nacrt za prihodnje leto po vseh temeljnih organizacijah se ni dokoncan. v glavnem
bo temeljil na podobnih akcijah
k ot letos. Seveda pa bo dopolnjen se z nekaterimi novostmi.

PETER MELE, predsednik
sveta Zveze socialisticne mladine
Slovenije Bresta
Kot vsako leto, tudi letos ob
koncu leta pregledujemo poglavitne u spehe in slabosti v delu
Brestove mladine.
Poglavitna slabost se mi se
vedno zdi nepovezanost med
osnovnimi or ganizacijami po posameznih temeljnih organizacij,
saj le tezko izpeljemo neko akcijo v okviru celotnega Bresta,
medtem ko bi jo vsaka osnovna
or ganizacija po posameznih t emeljnih organizacijah veliko la-

ze izpeljala, ker so za ,.. ·oje akcije mla di bolj zainteresinmi.

Razgovor pripravil B. Levee

ovoletna kramljanja
Obicajno ob Novem letu, ob tern navideznem mejniku v nasem
Zivljenju, obracunavamo s svojim preteklim delom in kujemo nove
nacrte. Zato smo se odlocili, da bi v novoletni stevilki v nevezanib,
sproscenih razgovorih pokramljali z delavci o njihovem delu, o njihovem vkljucevanju v samoupravna dogajanja in v kolektiv splob,
0 njihovih intimnih zeljah, pa se 0 marsicem.
Prisluhnimo torej tern nasim »DOVOletnim kramljanjem«!
MAJDA ZAKRAJSEK - delavka v strojnem brusenju Tovarne
pohistva Martinjak: »Letos sem
zacela obiskova1.i I. letnik ekonomske s rednje 5ole in moja velika zelja ob novem letu je, da bi
solo uspesno nadaljevala. Do sedaj so m e ovirali gradnja hiSe in
majhni otroci. Zdaj bo slo laije.«
Kaj pa kolektiv? »Vsekakor zelim b oljse sodelovanje m ed sodelavci in vecjo odgovornost
vseh zaposlenih, kar je pogoj za
boljse delovne in financne r ezultate. Pa se to: delavci se vkljucujejo v delavsko samoupravljanj e, premalo pa je storjenega, -da
bi bill vsi ti sporazumi in pravilniki bolj p reprosto tolmaceni,
da bi jih delavec lazje razumel in
posku sal tudi sodelovati.<<
Delo, druzina, dom, pa se sola
- polne roke dela. Kako je mogoce vse to usladiti in biti pri tern
se dobre volje? To vprasanje ve-

Kljub temu pa prehitro narascajo zivljenjski stroski. v glavnem sem zadovoljna s svojim
delovnim mestom, ·k i ustreza
mojemu zdravstvenemu stanju.
Ob vstopu v novo leto si zelim predvsem zdravje in uspeh
otrokom v soli in da nam ne bi
zmanjkalo dela na Brestu, ki je
vecini obcanov edini vir dohodkov.
JO.ZE POJE, skladi~cnik v skladiscu polizdelkov Tovarne pohistva Stari trg
»Si v preteklem letu opazil
kaksen napredek v tovarni?<<
»J a, napredek je b il, predvsem
pri nacrtovanju in pristopu k
nacinu poizvodnje. Presli smo
na vmesno skladiscenje polizdelkov. Vmesno skladisce je osnova za predmontaio in montazo.
Ta dva oddelka namrec iz skladisca jemljeta polizdelke glede
na plan proizvodnje gotovih izdelkov. Seveda so se pojavile nekatere tezave pri delu samem,
predvsem v zadostni kolicini dolocenih elementov na zalogi. Pom anjkljivosti smo sproti resevali.

tako: viSji osebni dohodek daje
delavcu poleta za vecjo storilnost. Ugotavljam, da je taksen
primer nas oddelek, saj je montaia tisti oddelek v tovarni, ki
daje n a trliSce koncne izdelke
in ce je potrebno kdaj »pritisniti<<, je nas oddelek mocno obrem enjen in mogoce kaksen dinar
skoci navzgor.<<
»In zelje v novem letu?<<
»Zelim si, da bi v novem letu z rekonstrukcijo oddelka dosegli boljse delovne p ogoje, vecji delovni uspeh in vse ostalo,
kar sledi iz tega. Vsem Brestovcem pa zelim veliko delovnih
uspehov.«
ALOJZIJA GERBEC - TOVARNA POHISTVA CERKNICA

lj a n e le Majdi, temvec sleherni
zaposleni zeni: »Va2mo je zdravje, vztrajnost in volja - s tern
se lahko veliko doseze.<<
FRANC STRLE, delavec v montazi Tovarne poh iStva Stari t rg.
>>Kako ocenjujes delo v svojem oddelku v tern letu?<<
»Letos sem sicer zadovolj en
z delovnim mestom, vendar mislim, da bi se lahko marsikaj
izboljsalo ali pa spr emenilo, da
bi bilo delo nemoteno. Delo je
bilo veckrat moteno zaradi •PO·
m anjkanja :polizdelkov, kar j e
najveckrat vplivalo na slabo stor ilnost in s tern seveda na uspeh oddelka ozirorna kolektiva.
Mislim, da bi z drugacnim delorn, bolj zagnanim in organiziranim , dosegli boljse rezultate
in s tern boljsi osebni standard.
Glede osebnih dohodkov je pa

Za letosnje leto lahko povem,
da je bilo dokaj uspesno. Redno
srno izpolnjevali plan, zato so
p ·•nsli tudi nasi osebni dohodki.

Z rekonstrukcijo tovarniSkih prosto rov in nabavo ;nekater ih kljucnih strojev bomo t udi motenost
proizvodnje poskusali resiti, seveda ob sodelovanju ce!otnega
kolektiva.«
»Gotovo irnas kaksne novoletne zelje?<<
»NO, ko sva ze pri tovarni, si
zelim boljsih delovnih pogojev,
saj je delo v sedanjem pr£)storu
tezko, ker ni ogrevalnih naprav.
Osebno si zelim zdravja, prav
tako pa ielim zdravja in uspehov v novem letu celotnemu kolektivu.«
MARJAN DOVJAK- TOVARNA
POHisTVA CERKNICA
V letu, ki se izteka, sem bil
se kar zadovoljen s svojim delovnirn mestom, ceprav vecji
osebni dohodki ne bi skodovali
(Nadaljevanje na 6. strani)
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Novoletna kramljanja
(Nadaljevanje s 5. strani)
ob taksnem narascanju cen. Tudi »trinajsta placa« bi se nam
prilegla, saj smo bill pridni in
redno presegali zastavljeni plan,
ki ni bil majhen.

FRANC
PREGELJ deJa v
Skupnih uejavnostih kot referent za prodajo oplemenitenih
ivernih plosc. Je vedno vedra
razpolozen. Na vprasanje, kaj
pricakuje v novem letu, je povedal tole:
»Upam, da bo prodaja izdelkov se naprej dobra. V nekoli'ko
tezjem polozaju smo le s prodajo ivernih plosc, vendar imam
obeutek, da bo v novem letu
steklo tudi to.
V zvezi s svojim delom pravzaprav nirnam tezav in upam,
da jih tudi v prihodnje ne
bo. Sicer se rni zdi, da si
rnarsikaj , pa naj bodo to m edsebojni odnosi ali kaj drugega,
otezimo sami. Osebno mislim,
da je mogoce taksne in podobne tezave s kanekom dobre volje ze v kali zatreti.

Ob prihodu novega leta s1 zelim zdravja sebi in moji novo
nastali druzini. Za naso tovarno
si zelim novih strojev. Tako bi
vee proizvajali .jn si s tern popravili osebne dohodke. Zelim,
da v prihodnje cene ne bi tako
skokovito naraseale. Mnogo uspehov seveda zelim tudi cclotnemu kolektivu.

ANTON MRAMOR ze nekaj
let vodi oddelek za razrez iprena. Ob vprasanju, s kaksnimi
obcutki stopa v novo Jeto, je povedal:
dalo marsicesa bolje narediti,
mell'im pa, da smo se do sedaj se
vsi po malem ucili, eeprav vern,
da je to precej draga sola. Zaradi
povezanosti proizvodnega procesa se tudi ob majhni okvari ustavi vsa proizvodnja. So tudi tezave z rezervnimi deli, saj smo
skoraj v celoti vezani na uvoz.
Glede delavcev na s kladiscu mislim, da b i za prestopke in krsitve delovne discipline morali
ostreje in hitreje ukrepati, saj se
nekatere stvari fe dolgo ponavljajo.
V novem letu si zelim primernejsi prostor od sedanje barake
in r azsiritev skladisca.
In vsem mnogo sreee v novem
letu!«
JANEZ JUVANCIC- Tovarna
ivernih plosc: »Mislim, da preteklo leto, vsaj z rnojega vidika,
ocenim lal1ko za us-pesno. Gotovo
pa je bilo v tovarni prevec zastojev. Vseh vzrokov za taksno sta-

J02:E STRLE, delavec pri stiristranskcm skobelnem stroju v
stolarni tovarne lesnih izdclkov
Stari trg:
':faksne dobre volje zelim cimvec vsem elanom kolektiva.«
J02:1CA NARED - TOVARNA
POHISTVA CERKNICA
S svojim delovnim mestom
sem zadovoljna, z osebnimi dohodki pa nekoliko manj. Veseli
me, da dosegamo planske naloge. Ce vee proizvedemo, namrec
tudi. vee z~sluZimo, ceprav plan
dostikrat ru pravo m erilo za nas
vlozeni trud.
v. ~ovem letu zelim zdravje
seb1 m vsemu kolektivu. Zelim
vee sodelovanja s samoupravni-

,,zelim, da bi bilo v novem letu se naprej dovolj zdravja, da
ne bi bilo vojne in da bi bilo
tudi vedno dovolj dela, s tern
pa tudi zasluzka, ki je prvi pogoj za osebni standard in sreco
v prihodnjem letu.«

mi organi, bolj kratke in jedrnate r azprave ob sprejemanju
razlicnih samoupravnih aktov,
ki jih vcasih teZ.ko razumemo,
ker so tolmaceni prevee ueeno.

»Vsem delavcem v kolektivu
zelim, da bi v novem letu ob dobri malici, ki jo pripravljamo v
nasi kuhinji, se naprej u spesno
delali, zelim pa vsem tudi veliko
srece, zdravja in zadovoljstva v
letu 1978.«

ALOJZ HITI - Tovarna ivernih
plosc: »S svojim delom sem bil
to leto kar zadovoljen. Kot skladiSenik surovin sem se sreceval
predvsem s tezavami pri skladiscenju, ker narn veckrat zrnanjkuje prostora. Od spomladi se
s kladisee polni in kljub letosnji
razsiritvi je se vedno premajhno.
Nasprotno pa nam v primeru
hude in dolge zime grozi pomanjkanje lesa, ker bi se dovoz verjetno kar ustavil.
Ob razlienih kriticnih govoricah o Iverki bi rekel samo, da je
treba najprej poznati vse dejavnike in naein dela v tovarn.i, ki
imajo svoj vpliv na uspeh dela.
Seveda ne reeem, da se ne bi

»Vse od leta 1970 smo razrezovali ipren v stari zgradbi na
Rakeku, kjer je bil svojcas odpad. Prostori so bili majhni in
slabo ogrevani. Poleg tega smo
bili od drugih clanov kolektiva
nekako prevec odmaknjeni. K
nam je malokdo prisel, nismo
prejemali toplega obroka in podobno. Zato smo irneli obcutek,
kot da smo nekako na stranskem t±ru, kot da nismo Brestovci.
Za nas je torej najlepse novoletno darilo preselitev v nove

proizvodne prostore v PodskraJniku. Tako bomo spet dobili obcutek prave pripadnosti kolektivu. Novi prostori so svetli,
prostorni, topli in zracni. Nase
pocutje pri delu je neprimerno
boljse kat prej, s tern pa tudi
delovni rezultati. Zato smo ob
prehodu v novo leto optimisticno razpolozeni.<<
»Kako nameravas praznovati
prehod iz starega v novo leto?~
»Na siivestrovo sem navadno
doma. Sele po polnoci, ko gredo
otroci !:pet, greva z zeno se malo
v zajfenco, da se poveseliva se s
prijatelji. Tako bo tudi letos.•
ADOLF ZADNIK - ze vrsto
let kontrolor v Tovarni pohistva
Martinjak. Kljub napornemu in
nehvaleznernu delu je dobre volje in nasmejan povedal, da je
zadovoljen in da rad dela na tem
delovnem mestu. Mo:tita ga le
slaba razsvetljava in prepih. Kot
vsi clani kolektiva Tovarne po·
histva Martinjak si tudi on zeli,
da bi dobili cimprej nove proizvodne prostore in boljse delovne
pogoje, da bi lahko dosegli vecjo
produktivnost.
Ob novem letu je njegova zelja - zelja nas vseh: napredek v
proizvodnji, uspeh pri delu ter
zdravje v drufini.

.Razgovore so pripravili:
M. Grbec, J. Ilersic, F. Mulec,
V. Ogrinc, M. Sepec in
v. :Znidarsic

Se enkrat - kam s sekanci vTIP
nje ne poznarn. So napake, k i ne
morejo biti vee zacetne. Delam
na portalnem zerjavu in prav na
njem je bilo ze lani polno okvar.
Letos ni bilo prav nie bolje.
Kaj naj pricakujern prihodnje
leto? Seveda si zelim, da bi bilo
malo ali nic okvar, da bi dosti
naredili, vse prodali, pa se, da
bi vsem kaj vee v zep padlo.
Novo leta born najbrf pricakal
doma ob televizorju, saj je doma
najlepse in se najbolje poeutim.
Vsem Brestovcem in ostalim
obeanom zelim srece v novem
Jetu! «

ANA ZADEL, delavka v kuhinji
v Tovarni lesnih izdelkov Stari
trg:

tapetnistvu Tovarne pohistva
Martinjak je povedala: »Saj ves,
cesa si ob novem letu najbolj zelim; da bi novo tapetnistvo resnicno zazivelo. Kljub tezavam,
ki so pred nami, zaupam vodstvu podjetja, da bo na slo pravo
in najboljso resitev za probleme,
ki se bodo pojavili. Zelim, da bi
bilo cim manj zacetnih zastojev
in da bi bilo v prihodnje dovolj
dela; saj radi delamo in ce bo
delo, bo tudi zasluzek.
Ob tej prilofnosti zelim vsem
delovnim lj udem srecno in us peSno novo leto, delovni skupnosti
pa, da bi produktivnost narascala in s tern osebni standard delavcev.«

MILKA CIMERMANCIC
deset let zaposlena kot sivilja v

Ze vee mesecev prej, preden je
zacela s proizvodnjo nova tovarna ivernih plosc, so zaceli dovazati sekance (drobljen odlpadni
les). Ker je prostor, njim namenjen, majhen, je bil kmalu poln.
Zaceli smo jih kopiciti zunaj na
neprimernem, zelo mocvir nem
in blatnem zemljiscu. Tako je nastala velika za-loga, vee kubicnih
metrov pa je ostalo v blatu.
Kljub velikemu delezu (S'koraj
polovica) odpadkov pri porabljeni surovini je zaloga le poeasi
kopnela. S tevilo dobaviteljev se
je povecalo. Vprasljivo je tudi,
koli'ko »dobra« lahko taksni stari, crni ·in mokri sekanci vplivajo na kvaliteto plosc. Letos se je
vsa stvar se mnogo bolj in temeljiteje zapletla. Sestevek rnnogih
napak cez vse leto je pripeljal
do sedanjega stanja, saj pametnega izhoda se ni videti.
S sekanci se polnita dve odprtini z dozirnimi polzi. Tam je
vedno kaj narobe ze od prvega
dne. In tako ena dozirna jama
stoj-i ze vse leto. Med tern casom
preos•tala j ama dela s polno para
neprekinjeno noc in dan. Vendar
vscga ne more pofreti. Tako tudi
transporter dela brez prestanka,
kar je v zadnjem casu pripelj alo
do pogostnega trganja verige. Res
je nemski monter rekel, da je
treba t ransportne verige menjati
vsaki dve leti. Dve leti se iztekata pa baje ·n iso niti narocene.
Transporter pa bi lahko delal
samo polovico sicersnjega easa,
ce bi delaH obe dozirni jami in
bi bil tako mnogo manj izrabljen.
Druga taka zadeva so mlini za
mletje sekancev. Sta dva in t udi
ta dva delata samo polovicno izrnenicno sta v okvari ze vrsto
mesecev. V prostoru, kjer skladiscimo sekance, gradimo sedaj
dva nadomes tna stebra za mocno

poskodovane stebre. Poskodovali
so ju vozniki dliearja. Vendar
ta gradnja kot vzr ok zastoja ne
pride v postev, ker ne onemogoca dostopa do sekancev; ga le
dcloma ovira, sicer pa ze tako
vse skupaj stoji zaradi ze omenjenih okvar. To bi kazalo le na
zvracanje odgovornosti in kazanje s prstom na nepravega krivca.

Planirana in dejans·k a 12oraba
odpadnega lesa (sekanoi, zagovina, skoblanci) je prek leta 40 do
45 odstotna; ostalo odpa-de na
tehnicni les. Ta delez zadnje mesece pada, tako da imamo v novembru le se 20 odstotkov
(vkljucno z zaganjem) od skupne
mase. Ce vemo, da je tudi proizvodnja pod planom, lahko ugotovimo, zakaj se nam ~n tudi
Tovarni lesnih izdelkov sekanci
kopicijo. Tudi v dodatn em depoju ni resitve. Za prihodnje aeto
planiramo vecja delez famanja,
ki ga sami zmelj emo v seka111.ce,
kar je bolj ekonomicno. Za zdaj
torej se nic ne kafe, da bi kaj
kmalu in u godno reSsili tezavo, ki
je nastala v Tovarni lesnih izdelkov zaradi preobilice sekancev.
F. Mulec
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Dedek Mraz letos po no vern

V preteklem mesecu smo se na referendumu odloclli za novo TOZD
- PRODAJO. Za njeno organizinnje je glasovalo 86,40 Ofo upravice·
nih glasovalcev

Novosti z Bresta v slikah

Staro zago v Tovarni Iesnih izdelkov Stari trg preurejajo za novo
proizvodnjo

Oddelek za razrez iprena je ze v novih proizvodnih prostorih

Gradnja jedilnice ob novi tovarni ivernih plosc

ze dalj casa smo ugotavlj ali,
da so posa micne obdaritve ob
Dedku Mrazu vee ali manj pre·
zivela stvar, ki spominjajo na
nekdanje Miklavzevanje - brez
hudica seveda. Ne nazadnje smo
priSli do spoznanja, da ima nas
otrok cez vse leto dovolj najraz·
licnejsih sladkarij in drugih do·
brot, pa tako nastane vprasanje,
cemu ga s tern posiljevati se za
novo leto.
Nc,va zamisel o obdaritvi je
prisla iz temeljne kulturne skup·
nosti ze v septembru letos. Raz·
rascala se je in bogatila in za
prvi razgovor ze dobila svojo
dokaj zivljenjsko in koncno obliko. Praznovanje letosnjega Dedka Mraza naj bi bilo bolj kulturno in dostopno predvsem
mladini, pa tudi odraslim iz vse
nase obcine. v kulturnem programu naj sodelujejo vse sole
iz obcine, vrtci, p redsolska mladina, sam sprevod Dedka Mraza
pa pripravlja Glasbena sola Rakek. Prireditve naj bodo v novi
telovadnici pri Osnovni soli Cerknica.
K slavnostnemu novoletnemu
vzdusju naj svoje prispevajo tudi gostinske in trgovske organizacije v sami Cerknici, ki naj v
svojih lokalih poskrbijo za pr-imerno novoletno vzdu sje. K izvedbi smo pritegnili tudi Cerknicane, zbrane v Pustnem drustvu, ki bodo v vecernih urah organizirali sprevod Dedka Mraza
po Cerknici, obiskali pa tudi krajevni skupnosti Cajnarje- Zilce
in Nova vas-Bloke.
Taksna je bila osnova za prvi
r azgovor, ki smo ga organizirali
med vsemi izvajalci ze v zacetku
oktobra. Predstavniki sol in vrtcev, krajevnih skupnosti in druzbeno-polit icnih organizacij so
podprli taksno zamisel.
Mentorji po solah in vrtcih se
vestno in zavzeto pripravljajo na
praznovanje, ki bo zadnji teden
letosnjega leta. Zaradi vecjega
stevila oddelkov smo praznovanje mladine iz Sol n ase obCine
zastavili tako, da bodo dopoldne
in popoldne. Otroci, nastopajoCi
in »gledalci<<, dobijo popoldne in
zjutraj toplo malico, ki bi jo sicer
dobili V »SVOji« SOJi tega dne.
Veseli bodo lutkovnih igric, pravljicnih igric, pripovedk, risank,
najbolj pa seveda Dedka, ki jih
bo vsakic obiskal in razdelil vrtcem in visjim oddelkom sol kolektivna darila.
Ta eas v cerkniski t elovadnici
ze nastaja scena pravljicnega
sveta po zamisli in pod strokovnim vodstvom domacinov akad.
slikarja Milana Rota in akad. kiparke Milene Braniselj. Zavzeto
jima pomagajo delavci iz BRESTA, GradiSca in clani cerkniskega pihalnega orkestra, ki bodo
30. decembra imeli v teh prostorih svoj, zdaj ze tradiciona:lni novoletni koncert.
Seveda taksna zamisel precej
stane. Sredstva so se delavci v
zdmzenem delu v cerkniski obcini zavezali zbrati ze v zacetku
leta in so v planih porabe sredstev sklada skupne porabe namenili tej potrosnji po 60 dinarjev na zaposlenega. Sredstva za
te namene se zbirajo pri Obcin-

ski konferenci SZDL Cerknica in
bodo porabljena v pretezni veCini
za kolektivna darila, v manjsi
meri pa za izdelavo scene pravljicnega sveta, n adomestilo men·
torjem, delno za .prevoze otrok
na praznovanja in malenkost za
druge fun kcionalne izdatke.
Kljub najsirse zastavljeni akciji pa ob njej lahko ugotovimo,
da nekateri vendarle niso ali pa
nocejo b.iti seznanjeni z bistvom
letosn je spremenjene oblike in
naCina praznovanja nasih otrok.
Mim o negodovanja nekaterih sicer redkih - posameznikov je
prislo tudi nekaj a:nonimnih pisem, ki negodujejo, posluzujoc
se tudi JANE, od koder -izrezujejo nekatere clanke, drugi se zopet sprasujejo, ali je otrokom

obvezno prit-i na njihovo praznovanje ali ne in podobno.
Taksnim ljudem ali skupinam
v odgovor le to: Res je letosn.ia
oblika praznova:nja nova in se
nimamo izkusenj, zato nam bo
vsaka dobronamerna kritika do·
brodosla. Zalostno pa je le, da
so v nasi drufbi ljudje, ki se p od
svoje mnenje ne upa jo niti podpisati, saj s tern dokazujejo Je
svoje nergastvo, nazadnjastvo in
odklanjanj e vsega, kar je novo,
kar je bolje .in kar je namenjeno
nasemu mlademu cloveku.
V januarju pa homo lahko s
tern v zvezi ze izrekli •t udi izcrpno analizo o stroskih, pa t udi o
vsebini in najbrl tudi uspehu novoletnih prireditev v nasi obCini.
I. Urbas

Stanovanjska izgradnja v letu 1978
Na pobudo komisije za stanovanjsko izgradnjo Cerkniske doline je bil 6. decembra sklican sestanek kandidatov, ki so se prijavlli za usmerjeno gradnjo individualnih monta:lnih his. Na
seji so bili tudi predstavniki Samoupravne stanovanjske skupnosti Cerknica, Komunalne skupnosti Cerknica, Skupscine obcine
Cerknica, Komunalncga podjetja
Cerknica, predstavniki temeljnih
organizacij Bresta in predsednik
sindikata Bresta.
Po razgibani in ustvarjalni razpravi se je izoblikoval sklep, da
se zaradi preprostej se in cenejse
gradnje individualnih his ustan ovi stanovanjska zadruga. lzvoljen je bil tudi iniciativni odbor
iz vrst graditeljev, ki naj pripravi vse potrebno za ustanovitev
stanovanjske zadruge.
Gr aditelji so bill tudi seznanjeni z moinostjo pridobitve lo-

kacije na Sinji gorici, saj je tam
najveeja moinost za hitro pridobitev lokacijskih in gradbenih
dovoljenj. V naslednjih letih delovanja zadruge pa bi poiskali se
dodatna zazidalna podrocja.
Kandidati za gradnjo monta:lnih his so bili obvesceni tudi o
nacinu financiranja, ki ga bo treba se dokoneno izoblikovati. Novost je v tem, da je potrebno ie
ob pricetku gradnje imeti zagotovljene vse vire financiranja.
Nacrti, ki so si jib graditelji
zastavili na tem sestanku tefijo
za tem, da bi si z maksimalnimi
lastnimi sredstvi in s sredstvi
ostalih zagotovlli cenejso in hitro stanovanjsko gradnjo. Verjetno bodo omenjene gradnje
koneane konec leta 1978. S tern
bi izpraznili t udi 28 druiinskih
Brestovih stanovanj, s cimer bi
v veliki m eri r esili tudi stanovanjske probleme na Brestu.
S. Zidar

'

Gostinci so tokrat prijetno presenetili, saj so poskrbeli za drsalce na
CerkniSkem jezeru

FILMI V JANUARJU
1. 1. ob 16. uri in 19,30 - francoska komedija PUSTOLOVSCINE
STIRIH MUSKETIRJEV, I. DEL.
2. 1. ob 16. uri in ob 19,30 - ameriSki kriminalni film DIVJA
PRAVICA.
3. 1. ob 16. uri in ob 19,30 - italij anska komedija TEDEUM.
5. 1. ob 19,30- francoska vojna drama GOSPOD KLEIN.
7. 1. ob 19,30 in 8. 1. ob 16. uri - francoska komedija PUSTOLOVSCINE STIRIH MUsKETIRJEV, II. DEL.
8. 1. ob 19,30 - ameriski western VRNITEV MOZA Z IMENOM
KONJ.
9. 1. ob 19,30 - italijanska drama NEDOLzNO.
12. 1. ob 19,30 - ameriSki glasbeni film VESEL! GANGSTERJI.
14. 1. ob 19,30 in 15. 1. oh 16. uri - italijanski pustolovski film SANDOKAN - MALEZIJSKI TIGER, I. DEL
15. 1. ob 19,30 - ameriSki western BIC.
16. 1. ob 19,30 - jugoslovanska drama (ni za m ladino) NE NAGIBAJ
SEVEN.
19. 1. ob 19,30 - nemski western KRVNA BRATA.
21. 1. ob 19,30 in 22. 1. ob 16. uri - italijanski pustolovski film
SANDOKAN - MALEZIJSKI TIGER, II. DEL.
22. 1. ob 19,30 - ameriska komedija OD POLDNE DO TREH.
23. 1. ob 19,30 - ameriSka drama IZGUBLJENA CAST CHATARINE
BLUEM.
26. 1. ob 19,30 - ameriski wes tern JEZDEC NA STRANPOTEH.
28. 1. ob 16. uri - ameriska risanka PUSTOLOVSCINE TOMA IN
JERRYJA.
28. 1. ob 19,30 in 29. l. ob 16. uri - ameriSki western VRNITEV
MOzA TRINITTA.
29. 1. ob 19,30 - sp:mska glasbena drama PRODAJALKA VIJOLIC.
30. 1. ob 19,30 - ameriski pustolovski film GOLI V SEDLU.
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NAGRADNI RAZPIS
Tudi za novoletne praznike
smo vam pripravili nagradno
kri.Zanko. Kaksne bodo nagrade?
1. nagrada - 200 din,
2. nagrada - 150 din,
3. nagrada - 100 din
in 3 nagrade po 50 din.
Resitve s pripisom »nagradna
kriianka« po!Hjite uredniskemu
odboru najkasneje do vkljucno
23. januarja 1978.
RE~ITEV ·

NAGRADNE
KRI2:ANKE IZ PREJ~NJE

~TEVILKE

TRIDESET - LET BRESTA OA - ALK - RR - TEAM GIRONNDE - ANA - IRKA PR - LOSKA DOLINA - STISK
- RES - ERITROCITI - OP
- LIT - APO - KAP - IL VAZ - KAJAK - ZUM - ATEK
-EM - LAKOTA - OK - NB
- ROKOVNIK - CO - IST SVILA - NR - ZAJKLJICA NOR - SKIT - AIDA - KRANJEC - IRENA- KO - RJAV
- AON - ANO - TONIK - EM
IZID NAGRADNEGA
2:REBANJA
Resevalci nagradne kriZanke
i~ .prejsnje stevilke nasega glasila so se kar dobra odrezali
saj so do roka poslali 103 resit:
ve. Komisija je izZrebala takole:
- po 20 din prejmejo: MATEJA LAH, Cesta 4. maia 92, Cerknica, ANTONIJA sPAREMBLEK,
Dolen.i a vas 26, p. Cerknica, ANA
POROK, Podskra inik 3, R· Cer<knica, VESNA SEBALJ, Vhlem 2,
Cerknica in NIKA SVIGELJ,
Skupne dejavnosti;
-50 din prejme SLAVKA PRIJATELJ, Tovarna pohistva Cevknica,
- 100 din IVANKA R02:ANC,
Tovarna ·pohiStva Cerknica
- in 150 din J02:A MI~IC, Videm 2 a, Cerknica.
Nagrajencem iskreno cestitamo! Nagrade lahko dvignejo v
blagajni Skupnih dejavnosti,
ostalim pa jih bo~po poslali po
posti.

SLIVNISKI
VELESLALOM 1977
Smucaxski klub Cerknica je 18.
decem bra organizira:l tradicionalni Slivniski veleslalom, na katerem je sodelovalo v vseh kategorijah od cicibanov do clanov bliZU sto telQmovalcev.
Tekmovanje je bilo po dolg.i h
letih spet na st·r minah pod Do·
mom na Slivnici v blizini preure·
jenih Stal, kjer ima Smucarski
klub Cerknica od letos naprej
svoj »dom«. Po tekmovanju so
vsi udelezenci dobili tudi toplo
mal-ico. Pripravili so jo starejsi
clani, ki so te dni opravljali vse
posle od priprave prog do kuhanja caja in kranjskih klobas.
Na skromni snezni podlagi je
vecina t ekmovalcev zvozila dokaj zahtevno progo. Po rezultatih
sodec mladi smucarji zelo naglo
napredujejo. Tako so bili najboljsi : Borut Skulc, Matja:l Turk, VioIeta Kebe, Vika Zabukovec, Mojca ~ega, Boris Jakopin in Tatjana Nared.
Rezultati so bili iznad pricakovanja, ta:ko da Smucarsk:i klub
Cerknica z vecjimi upi zacenja
novo sezono, bodisi p-ri rednih
treningih, bodoisi na tekmCYVanjih
doma in v Notranjskem pokalu.
F. Korosec
Brestov obzomlk, gl u llo dalovne skupnostl
Brest Carknlca n. sol . o. Glavnl In odgo·
vornl urednlk Bolo LEVEC. Ure)a urednlikl
odbor: Marl)a GRBEC, Vo)ko HARMEL, Jo·
flea IL£RSIC, Jofe KLANCAR, Boio LEVEC,
Janez MELE, Franc MULEC, Viktor OGRINC,
M iha SEPEC in Vlnko 2NIDARSIC. Fot o:
Joie SKRLJ. Tiska 2elaznlika tlskarna v
Ljubljanl. Naklada 2800 lzvodov.
Glasll" sodl mad prolzvode lz 7. tocke prva.
ga odstavka 36. elena zakona (J obdaveeva.
nju prolzvO<lov In storltev v prometu, za ka·
tare sa ne plaeu)e temel)ni davek od pro·
meta prolzvodov (mnenje sekratariata za
informl ran)e lzvrinega avete SR Slovenl)e
lt.42H/12 7 dna 24. oktobta 19741.

Nasi kegljaci uspesno tekmujejo
Clanice KK BREST so v prvih
treh nastopih za prvenstvo kegljaske podzveze Ljubljana dosegle odlicno prvo mesto.
Na prvenstvu je nastopilo sedem ekip, ki so tekmovale v disciplini 6 X 100 metov mesano.
Nastop v Cerknici 3. decembra:
1. BREST
2365 keglj ev
2. MEDVODE
2264 kegljev
3. KOCEVJE
2236 kegljev
itd.
Nastop na KegljiScu Gradisa
4. decembra:
1. BREST
2354 kegljev
2. KAMNIK
2349 kegljev
3. GRADIS
2306 kegljev
itd.
Nastop v Medvodah
10. decembra
1. BREST
2389 kegljev
2. MEDVODE
2379 kegljev
2303 kegljev
3. KAMNIK

Z osvojitvijo prvega mesta so
se clanice uvrstile na republiSko
prvenstvo, ki bo 7. in 8. januarja. Pred temi nastopi so imele
clanice vee zelo uspesnih pvijateljskih srecanj . Lep uspeh so dosegle v P.reboldu, kjer je bilo 17.
decembra tekmovanje v troboju
zenskili in moskili ekip v pocastitev 30-letnice kegljanja v Celju.
Pri moskili so sodelovale ekipe
Konstruktorja, Celja in Gradisa,
pri zenskahpaKonstruktor, Celje
in Brest, trenutno naj mocnejse
ekipe v Sloveniji. Nase clanice
so zmagale.
1. BREST
2448 k egljev
2. CELIE
2438 keglJev
3. KONSTRUKTOR 2354 k egljev
Clanice Pokleka-Mu!ec, KraljCencic so nastopile v parih na
Vrhniki, na tekmovanju v pocastitev 15-letnice KK Tenkist in

Letosn ji Gromov memorial
Kegljask:i klub Brest je 24. in 25. decembra organiziral in uspesno
izpeljal letosnje deseto po vrsti tekmovanje v moskih parih za
GROMOV MEMORIAL. Sodelovalo je 44 parov, med njimi vecina
najboljsih stlovenskih kegljacev.
Po zanimivem in ·izenacenem tekmovanju je pokal v trajno last
dobil KK GRADIS.
Rezultati:
1. GRADIS I.
JANSA
912
1975
BELCIJAN
883
2. CELJE II.
VANOVSEK
905
1786
SROT
881
3. GRADIS II.
KRIZAJ T.
885
1780
KRIZAJ M.
895
Pari KK Brest so se uvrstili:
17. BREST I.
PRESEREN
841
1707
MLAKAR
866
18. BREST II.
KRASEVEC
874
1694
URBAS F.
812
22. BREST III.
KOMIDAR
806
1663
GORNIK F.
857
31. BREST IV.
PUNTAR
1615
786
SKRBEC
829

Dneva JLA in se izmed 30 pri·
javljenih parov u vrstile na 3. in
5. mesto. Kraljeva je imela v
konkurenci posameznic drugi
najboljsi rezultat - 454 kegljev.
Ciani kluba so sodelovali na
prvenstvu Kegljaske podzveze
Ljubljana v III. tekmovalni sku·
pini, v kateri je n astopilo 8 klu·
bov. v treh nastopih so c!ani do·
segli lep rezultat in zasedli 3.
mesto, s cimer so se uvrstili v
nadaljnje tekmovanje za prvaka
podzveze.
Nastop v Ljubljani 4. decembra:
1. SLOVENIJACESTE
5318 kegljev
2. ILIRIJA
5249 kegljev
5129 kegljev
3. BREST
it d.
Nastop v Cerknici 11. decembra:
1. SLOVENIJACESTE
5089 kegljev
2. ILIRIJA
5066 kegljev
3. BREST
4928 kegljev
itd.
Nastop na Vrhniki 17. decembra:
1. SLOVBNIJACESTE
5942 kegljev
2. ILIRIJA
5643 •kegljev
3. BREST
5613 kegljev
itd.
M. zunic

ZADNJA NOVICA
KegljaCi KK BREST Cerknica
so se na p rvens tvu kegljaske
podzveze Ljublj ana z drugim
mestom uvrs,tili v >>super finale«
za p rva·k a podzveze, ki bo se ta
mesec v Ljubljani.
Za prvaka podzveze se bodo
illtegovali SLOVE NIJA CESTE,
REST·, PETROL in GRADIS.
Prvouvrscena ekipa bo sodelovala na prvenst vu Sloven.Uje, ki
bo v zacetJku januarja 1978. leta.

