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Sestavni del srednjeroenega plana razvoja Bresta so tudi lnvesticijska vlaganja v enostavno in raz5irjeno reprodukcijo. Investicije
v letih 1976 do 1980 so usmerjene predvsem v nadaljevanje prestrukturiranje proizvodnje, v speclalizacijo proizvodnih kapacitet, v zamenjavo in modernizacijo opreme, v razvoj trgovine in lastnega
trasporta. Razlogi za tak~no usmeritev investicijskih vlaganj so
znani. Prestrukturiranje proizvodnje ne pomeni njenega zmanj~a
nja, temvec oblikovanje takih proizvodnih zmogljivosti, v katerih
bomo predvsem z vl<>Zenimi sredstvi omogoClli pogoje hitrejsega
ustvarjanja dohodka za modernizacijo pohistvenih kapacitet. Investlcije v prestrukturiranje proizvodnje, kamor prlstevamo od predvidenih predvsem investicijo v sedanji objekt stare tovarne ivernih
plosc - investicijo v proizvodnjo mineralnih plosc, bodo torej posredno omogocile dobro osnovo za hitrejso rast produktivnosti in
standarda zaposlenih tudi v pohistvenih tovarnah.
Isti cllj zasleduje tudi politika
lnvestiranja v specializacljo prolzvodnje. Taksen primer lnvestictje je na primer investicija v
proizvodnjo tapetniSkih izdelkov.
Le-ta naj bi s koncentracljo proizvodnje polyuretanskih izdelkov
in izdelkov iz iprena omogoCila
industrijsko proizvodnjo tapetniskih izdelkov v novi lndustrijski
coni v Podskrajniku. Na tej komunalno urejeni lokaciji se bo
oblikovala nova temeljna organizacija, ki se mora dvigniti na
taldno tehnieno-tehnolo~ko raven, ki bo ze v bliinji prihodnostl omogoCala vsaj 100 milijonov
dinarjev letne proizvodnje. To
pomeni takse.n obseg, ki bo zagotavljal ustrezno stopnjo ekonomicnosti poslovanja. Prostorske
momosti takemu razvoju ne bodo ovira-.

Po drugi strani bo zagotavlje.n
tudi specializiran razvoj. Tovarne pobiStva Martlnjak, ki naj bi
hitreje poveceval proizvodnjo
masivnega pohiStva in stilnih tapetniSkih izdelkov. Opredeljena
politika prestrukturiranja in specializacije torej ne pomeni stagnacije ali pa celo zaviranja proizvodnje pohi~tva, temvec pomeni temelje moder.nizaciji, rasti
produktivnosti In skladnejsemu
razvoju Bresta kot celote.
Politika skladnega razvoja vseh
proizvodnih zmogljivosti Bresta
je mogoea le z zdruZevanjem
sredstev, s skupno investicijsko
politiko, tako kot jo imamo opredeljeno s samoupravnim sporazumom o zdruZitvi v delovno organizacijo. 'Z druievanje sredstev
na Brestu temelji na dohodkovnih razmerjlh, kar pomeni, da

cllj zdruievanja sredstev ni v obrestih na zdruZena sredstva. Cilj
je visji dohodek v vseh temeljnih organizacijah. Tak primer
zdruievanja sredstev smo na Brestu ze uveljavili pri izgradnji nove tovarne ivemih plosc, ki v
prvem letu proizvodnje seveda
se ni mogla dati pravih rezultatov, da bi lahko na sprejetem
skupnem dogovoru ze videli tudi
prakticno korist v dohodku temeljnih organizacij, ki so sredstva zdruZila.
Verjetno ne bo odvec, ce poudarim, da terja zdruzevanje
sredstev, zlasti se, ce gre za delno Iastno casovno omejevanje
investicij, v korist skupno dogovorjenega razvoja, veliko mero
preudarnosti, razumevanja in ne
nazadnfe tudi samoodpovedovanja. Veliko laie je, ce so vsi ti
dogovori tudi zapisani y nasem
dokumentu razvoja, torej v srednjerocnem planu, ki je kaZipot
na§e prihodnje investicijske dejavnosti.
Uresnicevanje investicijskih nalozb je v primerjavi s srednjeroCnim planom v skorajda enoIetni zamudi. Pri tern pa ne smemo prezreti, da smo nekatere
manj~e nakupe opreme za modernizacijo proizvodnje opravili
tudi v letu 1976. Predvsem smo
modernizirali ali bolje receno povecali svoj kamionskl avtopark,
(Nadaljevanje na 2. strani)
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Gradnja novih solskih prostorov v Cerknici. 0
na~ega glasila.
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v zvezi z njo vas seznanjamo v posebni prllogi

Stirideset let KP Slovenije
Letos proslavljamo tri pomembne jubileje: tovarisu Titu poteka
petinosemdeset let Zivljenja; pred stiridesetimi leti je prevzel
vodstvo na~e partije; stirideset let je preteklo od ustanovnega
kongresa Komunisticne partije Slovenije. Vsi trije jublleji so tesno povezani, vsi trije so del zmagovitega pohoda nasega delavskega razreda za osvoboditev izpod izkori~canja domacega in tujega kapitala, narodnostnega zatiranja, fasisticnih zavojevalcev in
zmagovitega pohoda k zmagi socialisticne revolucije.
Ustanovni kongres Komunisticne partije Slovenije je bil 18.
aprila 1937 na Cebinah v Zasavju. Ta kongres pomeni zgodovinsko
prelomnico v razvoju slovenskega delavskega gibanja. Manifest,
ki je bil sprejet na njem, je odjeknil med na5imi delovnimi mnoZicami. Slovenskim komunistom je pomenil vodilo ne le tedaj,
ampak je bil vir navdiha v pripravah in v vodenju narodnoosvobodllnega boja in socialisticne revolucije.
PRELOM NAsiH REVOLUCIONARNIH GIBANJ
Zastavljena politicna smer ustanovnega kongresa pomeni preporod v delu na5e partije, ki je s frakcijskimi ooji znotraj sebe
razjedala lastno moe. S sekta§ko politiko, ki jo je partiji vsiljevala Komintema, ji je grozilo odtujevanje od mnoZic. Poleg frakcionarstva in sekta5ke politike je tedaj doZivljala partija hude
udarce zaradi drlavnega nasllja v sestojanuarski diktaturi. Vod·
stvo partije je bllo tedaj v tujini in tako odrezano od svojega
clanstva, pa tudi od razmer v domovini. V takih pogojih so nekje
od leta 1932 naprej posamezni komunisti zaceli iskati ustr eznejse
nacine politicnega delovanja, prilagojene jugoslovanskim razmeram, med clanstvom - zdravim proletarskim jedrom pa se je zacel odpor proti sektaski politiki vodstva. Zlasti tovaris Tito si je
prizadeval da se vodstvo partije vrne v domovino. Ves ta preporod je bil 'postopen, njegov vrh pa predstavljajo dogajanja v letu
1937. Tega leta je tovarg Tito ze vodil partijsko delo v domovini.
Pomembna za delo na~e partije sta 4. pokrajinska konferenca
KPJ za Slovenijo leta 1934, ki je hila v Gorieanah ob neposredni
Titovi udeleibi in 4. drlavna konferenca KPJ, ki je hila istega leta
(decembra 1934) v Ljubljani. Na njej je bil tudi sjuejet sklep,
katerega pobudnik je bil tovari.S Tito o reorganizaciji partije o ustanovitvi narodnostnih partij v Sloveniji, na Hrvatskem in
v Makedoniji. Tedaj so razcistili odnos partije do resevanja narodnostnega vpra5anja, sprejeta je hila leninska koncepcija. Ne
bo odvec, ce ob tem spomnimo na pomen Kardeljevega dela
»Razvoj slovenskega nacionalnega vprasanja«, ki je izslo prav
tedaj.
Osnovni pomen ustanovnega kongresa Komunisticne partije Slovenije je v njegovi polit icni usmeritvi, ki je izraieno v njegovem
manifestu. Njegov avtor je tovaris Kardelj, ki ga je napisal v
soglasju s tovarisem Titom. V njem je ocenjeno takratno politicno
stanje. Ocenjena je nevarnost fasizma za prihodnost slovenskega
naroda. Ta kongres je bil v casu, ko sta fasizem in nacizem zacela
neposredno ogrozati mir v svetu In neodvisnost evropskih narodov, med njimi slovenskega In drugih jugoslovanskih. Takratni
jugoslovanski reZim pa je zacel iskati oporo prav pri fa~isticnlh
reiimih ter se zacel naslanjati na os Rim-Berlin. Kongres je pokazal na moma pota in nacin boja proti fa~isticni nevamosti in
ob tern poudaril zgodovlnsko odgovomost delavskega razreda za
usodo slovenskega naroda. Vrhovi slovenskih burioaznih politi~
nih strank (klerikalne in liberalne) so hili tedaj nesposobni ali pa
iz strahu pred ljudskimi mnoZicami niso hoteli organizirati resnicnega odpora proti narascajocemu fasizmu.
Kongres je v tak~nih pollticnih razmerah pozval vse delovne
mnoZice, naj se zdruZijo v §iroko l!rotifasisticno fronto, pozval je
na pobratenje Slovencev v tern boJU.
REVOLUCIONARNE IDEJE SE SIRIJO
Dogodki iz naslednjih let po ustanovnem kongresu slovenske
partije so potrdili pravilnost ocen kongresa, kar kaie na njegovo
prodomost in daljnoseinost. S taksno svojo politiko in akcijo si
je vse bolj pridobivala zaupanje mnoZic, v najrazlicnejsih oblikah
se je ~irilo ljudsko gibanje, ki je cez stiri leta po kongresu dobllo
svoj izraz v Osvobodilni fronti kot najsir~em narodnoosvobodil·
nem gibanju v boju proti okupatorju, pa tudi v boju za spremembo politicnega in gospodarskega sistema slovenske druibe. Osnove
za ustanovitev Osvobodilne fronte so bile torej podane z usmeritvijo tega manifesta. Razmere in dejstva govore, da je hila
Komunisticna partija dejansko edina organizirana politicna sUa
na Slovenskem, ki je Iahko organizirala v najtezjih dneh osvobodilni odpor slovenskega Ijudstva v njegovi tesni povezanosti z jugoslovanskimi narodi.
ldejne zasnove in politiena usmeritev Komunisticne partije po
letu 1937 se je uresnicila v kasnejsem dogajanju, v sklepih 2. zasedanja AVNOJ, v vseh ustavah nove Jugoslavije in v razvoju
(Nadaljevanje na 2. strani)
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kar je pomembno s stroskovne·
ga vidika, pa tudi z vidika bolje
organiziranega servisa.
v zacetku leta so tudi delegati
temeljnih organizacij v skupnem
delavslcem svetu razpravljali o
nasih investicijskih nacrtih. Ugo·
tovili so, da je zamuda investi·
cijskih vlaganj posledica nasih
rezultatov poslovanja. Predvsem
je treba vedeti, da smo imeli po
zakljucnem racunu za Ieto 1975
nepokritih kar 49,8 milijona di·
narjev obratnih sredstev z dol·
gorocnimi viri. Temeljna oziroma
delovna organizacija pa je inve·
sticijsko sposobna sele takrat,
kadar ima na voljo toliko Iastnih
obratnlli sredstev poslovnega
sklada, .kreditov za izvoz in kre.
ditov za obratna sredstva nad
leto dni, da z njimi v celoti pokriva vse svoje zaloge gotovih
izdelkov, zaloge surovin in reprodukcijskih materialov ter drugih
obratnih sredstev.
Prlmanjkljaj trajnih obratnih
sredstev, ugotovljen po zakljucnem racunu za leto 1975, je bilo
z zakonom dovoljeno razdeliti na
dve leti. Ljubljanska banka podruZnica Ljubljana nam je s
spremembo kratkorocnih kreditov v dolgoroene pokrila enolet·
ni razmejeni del nepokritih virov
obratnih sredstev ter nam hkrati
odobrila investicijski kredit in
nas tako na koncu leta 1976 inve.
sticijsko usposobila.
Letosnja investicijska vlaganja
bodo pomenila predvsem fizicno
izpeljavo nalozb, ki smo jib samoupravno sprejeli v letu 1976
vrednost teh investicij zna§a 33
in za katere je zagotovljeno tudi

financno kritje. Predracunska
milijonov dinarjev. Glavni del investicije pomeni izgradnjo novib
hal za proizvodnjo tapetnistva.
Z deli smo ze priceli. Izvajalec
del je SGP GradiSce, ki je bil pri
izboru izvajalcev najugodnejsi
ponudnik.
Plan investicij za leto 1977 je
razdeljen na dva dela. TakSno
razdelitev je bilo potrebno opraviti glede na financne mofnosti,
kajti poudariti moram, da nas
caka se drugi del pokrivanja primanjkljaja trajnih obratnib sredstev. Tudi tega bomo resili le v
sodelovanju s poslovno banko.
Osnova takemu sodelovanju pa
je lahko le dober investicijski
program. Dober v smislu pricakovanih poslovnih rezultatov.
V skladu z zakonom o investicijski dokumentaciji je skupni
delavski svet imenoval ustrezne
strokovne komisije za izdelavo
in pregled investicijskib progra·
mov, ki jib bodo obravnavali
organi upravljanja v vseh temeljnih organizacijah.
Strokovna komisija, ki pripravlja prvi »paket« investicij, bi
morala svoje delo koncati do
konca marca. Delo pri oblikovanju programa bo iz objektivnih
razlogov v zamudi. Realizacija
teh investicij bo v najboljsem
primeru mozna sele proti koncu
leta. Semam investicij zajema
predvsem vlaganja sredstev v iz.
gradnjo tovame mineralnih plosc,
v
modernizacijo najnujnejse
strojne in druge opreme ter v na·
kup trgovskih lokalov.
Druga strokovna komisija, ki
bo pripravljala investicijski program za preostale nalozbe iz pia-

na investicij za leto 1977, mora
pripraviti investicijski program
do avgusta, za realizacijo v letu
1978.
Vse investicije morajo biti
predlozene v soglasje Gospodarski zbomici, predvsem zaradi
druZbenega preverjanja korlstnosti in usklajenosti investicijskih
programov delovnih organizacij
s skupno politiko razvoja celotnega gospodarstva.
se za eno vprasanje gre, ki ga
ni moe prezreti. Obvladovanje
zunanje trgovinske bilance terja
aktivno poseganje drmbe na pod·
rocje uvoza iz dezel, s katerimi
imamo negativno devizno bilanco. Predvsem bo dana prednost
investicijam s podrocja energe·
tilce in drugim infrastrukturnim
projektom, ki smo jib leta nazaj
prevee zanemarili. Lesna industrija prednosti vsekakor ne bo
imela. Verjetno je dovolj podatek, da smo lesarji ze v prvem
letu izkoristili vee kot polovico
devizne kvote, namenjeni uvozu
opreme za celo petletno obdobje
srednjeroenega plana 1976-1980.
Glede na to, da se z izvozom moeno srecujemo z mednarodno delitvijo dela in da je oprema v
nasih proizvodnih kapacitetah
potrebna zamenjav in modernizacije, bomo ta ukrep prav gotovo moeno obcutili tudi na svoji
koZi, na realizaciji plana nakupa
opreme v vseh temeljnih organizacijah Bresta. To je problem,
katerega resitev verjetno kaze
dolgorocneje iskati v se vecii
medsebojni delitvi dela, v delltvi dela v okviru delovne organizacije, sestavljene organizacije
in predvsem v delitvi dela v ceIotni lesni industriji. D. Mlinar

UresniCevanje samoupravnih dogovorov
Letosnje leto je ze drugo leto
uresnieevanja srednjerocnega nacrta razvoja posameznih temeljnih organizacij in planov, ki so
jib sprejele druZbeno-politicne
skupnosti. Z njimi smo opredelili razvojne cilje, sprejeli vrsto
dogovorov, ki jib v letnib planih
podrobneje opredeljujemo. V
planskih dokumentih smo med
drugim ponovno zastavili vprasanje o razvoju samoupravnih
odnosov, o prlhodnji rasti vsa·
ke temeljne organizacije, o dohodkovnih odnosih in zagotovitvi
• t

I

obcutek, da ne gre vse po njihovih zamislih in da njihovi inte·
resi niso upostevani. Trenutni za·
sebni interes postaja prevladujoe, zato skusamo izigrati dogovore, vprasanja skupnega razvoja in skupnih interesov pa potisnemo v ozadje.
Nekaj podobnega se je nedavno dogajalo v temeljni organiza·
ciji Tovama pohistva Martinjak.
Celovit program razvoja Bresta,
ki je bil objavljen tudi v nasem
intemem glasilu v lanskem ju-

,.

Z gradbisca v Podskrajniku temeljne organizacije

zrasli bodo proizvodni prostori nove

socialne vamosti delavcev. Odnosi s krajevnimi skupnostmi pa te.
meljijo na skupno opredeljenih
nalogah. Tako so plani temeljnih
organizacij, krajevnih skupnosti
in druzbenih dejavnosti povezani v okviru srednjeroenega plana
obcine.
Tako temeljito pripravljeni
predlogi ne dozivljajo sprememb.
Tdave pa se zal pojavijo pri uresnlcevanju sprejetih programov,
se zlasti, ce imajo posamemiki

liju, je bil sprejet na organih
upravl.1 anja in bil vkljueen tudi
v sprejeti srednjeroCni naert razvoja obeine. Sedaj - ob uresni·
eevanju plana - pa so se nena·
doma pojavili pomisleki. Mislimo, da je prav in potrebno s stal·
nimi analizami gospodarjenja za·
gotoviti tudi uresnicevanje srednjerocnih prograr.nov in dogovorov, jib sproti dograjevati, pa
tudi spreminjati, ce to zahtevajo
skupno dogovorjena naeela, interesi in cilji.

Vendar bi pri tern zeleli opozoriti se na drugo vprasanje. To je
aktivnost pri sprejemanju skupnih aktov. Ob sprejemanju smo
velikokrat nezainteresirani, namesto da bi v njih ugotavljali
odnose, razvoj, socialno vamost,
dohodkovno povezanost in potre·
be druibenega razvoja. Spreje.
mamo programe, ne da bi ob
njib razmisljali in da bi se sestanek cimprej koncal. Pozneje,
ko pa je treba programe uresnicevati, imamo obcutek, da ne
gre po na5ih zamislih, pa ugotovimo, da so programi slabi, da
imajo drugi vee koristi in zato
zelimo vse, ze sprejete dogovore
spreminjati. Na taksnih sestankih seveda porabimo veliko easa
za medsebojno dokazovanje, kdo
ima prav, kar pa prav gotovo sla·
bo vpliva na odnose v ter.neljni
organizaciji in med temeljnimi
organizacijami. Veliko bolj ucinkovito in smotmo bi bilo, ee bi
ta eas porabili za delovne dogovore, kaj bi storlli za boljse gospodarjenje.
Podobni primeri, kot je primer
v TOZD Tovarna pohistva Marti·
njak, so bili tudi na drugih pod·
roejih (delitev dohodka in osebnih dohodkov, samoupravni sporazum o stanovanjski izgradnji
in podobno). Mislimo, da zahtevajo omenjeni primed bistveno
spremembo v nasem delu. Prav
bi bilo, ee bi vee casa porabljali
za resnicne dogovore in celovito
osvetlitev programov in planov
ze v casu dogovarjanja in sprejemanja. Ce bi delali tako, tudi
ob uresnicevanju sprejetih nacrtov ne bi bilo nepotrebnega dokazovanja, kdo ima prav. Svoje
sile bi raje uporabili za pripravo ukrepov za boljse gospodarjenje, za poglabljanje dohodkovnih vezi in za utrjevanje samoupravnih odnosov.
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nasim razmeram prilagojene socialisticne dru:lbene ureditve. Tudi
spor z Informbirojem leta 1948, spopad s stalinizmom, ki je ne le
za na5o drzavo, ampak tudi za mednarodno delavsko gibanje
zgodovinskega pomena, ni nastal slueajno, ampak segajo koreni.n e
tega spora leta nazaj, nastajajo iz samostojne poti jugoslovanskib
komunistov v graditvi socializma, za opredeljevanje te samostojne
poti pa imajo vsa dogajanja v letu 1937 izreden pomen.
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ODPORNisKA NOTRANJSKA
PolitiCni razvoj na nasem ozjem notranjskem obmoeju je povezan z dogajanji v takratnem slovenskem in sirsem prostoru. Ce
posezemo nekoliko nazaj, v konec prve svetovne vojne, vidimo, da
so ideje oktobrske revolucije nasle tudi na Notranjskem plodna
tla. Revolucionamo vrenje v Loski dolini je rodilo notranjsko-sovjetsko republiko, ki jo je bilo potrebno streti s silo, pomenila
pa je nov r evolucionarni nauk za vse brezpravne kmete in delavce
na Notranjskem.
Na prvih volitvah leta 1920, na katerih je naSa partija v vsej
drzavi dosegla pomemben uspeh, je bil v Lozu izvoljen za zupana
kandidat Komunisticne partije. Kmalu je bilo delovanje partije z
Obznano prepovedano, toda ves teror ni mogel zatreti naprednih
komunisticnih idej. Celo r.ned sestojanuarsko diktaturo so po vsej
Notranjski oZivele nove partijske celice, vendar pa jib je policija
odkrila ter pripravila znani notranjski proces.
Kljub temu partijsko delo ni zamrlo, pac pa se je predvsem
po cetrti partijski konferenci KPJ za Slovenijo se bolj razraslo.
Na podlagi politike Komunistiene partije se je na Notranjskem
razvilo mocno delavsko-kmecko gibanje. Ustanovljena so bila delavska kulturna dru5tva Svoboda in Vzajemnost, druStva kmec·
kih fantov in deklet, delavci so se zaceli organizirati v strokovna
druStva. Pomembni uspehi tega gibanja so se pokazali na obCin·
skih volitvah leta 1936. Posebej naj omenimo zmago delavskokmeeke liste v Loski dolini.
Organizirano delo Komunisticne partije je na Notranjskem tako
ustvarilo trdno podlago za ustanovitev in biter razmah Osvobodilne fronte. 2e takoj v zacetku vojne je bil ustanovljen okromi
partijski komite in postavljena rajonska partijska vodstva, ob
njih pa so bila organizirana okrozna in rajonska vodstva OF ter
postavljena siroka mreza odborov OF.
Prav zaradi organiziranosti prlprav, vodstva KP ter revolucionamih tradicij je na tem obmoeju kmalu nastalo osvobojeno
ozemlje, na katerem je dejansko ljudsko oblast prevzela Osvobodilna fronta pod vodstvom Komunisticne partije.
sE DANES 2IVI CILJI
Lahko sklener.no, da manifest ustanovnega kongresa KP Slovenije tudi danes, po stiridesetih letih ni izgubil .na svezosti in
veljavi; resda v popolnoma spremenjenih razmerah, na bistveno
visji stopnji ekonomskega in politienega razvoja, ki smo ga dosegli z graditvijo samostojne socialisticne samoupravne dru:lbe.
V drugacnih razmerah pa tudi danes v uresnieevanju ustave, za·
kona o zdruZenem delu in sklepov partijskih kongresov teZimo k
doseganju najsirsega sodelovanja vseh delovnih ]judi prl neposrednem odloeanju v temeljnlli in v krajevnih skupnostib. V svetovnem merilu pa z neuvrsceno politiko in z naprednimi sociali·
stienimi silami poteka boj proti silam reakcije, imperializma, hegemonizma za drugacne, pravienej~e gospodarske in politicne odnose v svetu.
J. Frank
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Ceprav omenjeni primeri niso
pojav, pa je prav, da nanje posebej opozorimo, sicer bo·
do postali stalna praksa.
splo~en

B. Misic

Vl

S pretekle seje obcinske konference Zveze komunistov· med drugim
o uresnicevanju ustavnih nacel v SIS
'
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UresniCevanje
naertovanib eiljev
NASE GOSPODARJENJE V ZACETKU L. 1977
Z letnim nacrtom smo opredelili nase cilje gospodarjenja in si
zastavili ukrepe za njihovo uresnicitev. Ceprav sta pretekla Aele dva·
meseca, ze Iahko ugotavljamo in ocenjujemo uresnicevanje zastavljenih ciljev. Oglejmo si torej najosnovnejse podatke o nasem gospodarjenju.
Proizvodnja je hila dosezena v
znesku 132,562.000 dinarjev, kar
je za 0,2 odstotka nad normalno
dinamiko mesecnega doseganja
letnega nacrta. Primerjave z Ianskim enakim obdobjem kaiejo
30 odstotkov rasti, vendar so nerealne glede na obratovanje v novi tovarni ivernih plosc. Upostevati pa je tudi treba, da je bil
obseg proizvodnje v lanskih
prvih mesecih prilagojen trini situaciji in da je v posameznih
primerih slo tudi za omejevanje
proizvodnje.
Pomembno je omeniti, da je
glede na trino situacijo dosezena
prodaja v prvih dveh mesecih za
51 odstotkov nad prodajo v ena·
kem obdobju lani. Tako dosezen
rezultat je pogojevala ugodnejsa
prodaja, ki se je povecevala ze v
drugem polletju lanskega leta.
Tudi izvoz je v prvih letosnjih
mesecih ugodnejsi, kar je razumljivo glede .n a zastavljeno kontinuiteto in na sklenjene dogovore
s tujimi partnerji.
V prvih dveh letosnjih mesecih smo dosegli 947.036 dolarjev
izvoza.
Glede na proizvodne rezultate
so se povecali tudi osebni dohodki. Tako znasajo poprecni osebni
dohodki na zaposlenega 3874 dinarjev, kar je za 15 odstotkov

nad popreCJem dosezenih osebnih dohodkov lani.
Prav na to vprasanje pa bi zeleli
opozoriti. Z letnim planom smo
se namrec dogovorili, da osebni
dohodki narascajo z rezultati gospodarje.nja, predvsem pa dohodka. Zato so temje po povecanju
osebnih dohodkov le na racun
obsega proizvodnje prevec enostranske in niso odraz celotnega
gospodarjenja. Zavzemati se mo·
ramo za porast dohodka in s tern
osebnih dohodkov, le-te pa deliti
po rezultatih dela posameznika.
Sarno ocena delovnega mesta ni
in ne more biti osnova za delitev
osebnih dohodkov.
Pomembno je omeniti, da smo
letos priceli med nasimi temelj·
nimi organizacijami z uveljavlja.njem dohodkovne soodvisnosti
na skupnem prihodku. Temu
vpra5anju moramo nenehno po·
svecati posebno pozornost in zastavljeni sistem sprott dograjevati. Prav gotovo je to osnova
za boljse in bolj nacrtno gospo·
darjenje vseh temeljnih organizacij ter osnova za ugotavljanje
rezultatov dela vsake temeljne
organizacije.
Zavedati se moramo, da z zacetnimi uspehi se ni resen zastavljeni cilj in da zacetni uspehi
ne smejo ohromiti zastavljenega
dela.
B. Misic

leferendum uspel-kai pa zdai1
Ze v prejsnji stevilki nasega glasila smo pisaH o referendumu o
spremembah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma o zdruzitvi
v SOZD Slovenijales - proizvodnja in trgovina, ki so bile potrebne,
da bi se SOZD registrirala in da bi koncno pricela uresnicevati ekonomsko potrebno povezavo med proizvodnjo in trgovino v smislu
ustavnih nacel. zal nas je cas izida glasila prehitel in nismo mogli
poroeati tudi o izidih referenduma. Omenimo naj, da je uspel v
vseh temeljnih organizacijah, ki se zdrU.Zujejo v SOZD S.lovenij ales.
In >kako je bilo na Brestu?
Za spremembe samoupravnega sporazuma je glasovalo:
- v TOZD Tovarna pohistva Cerknica od skupno 785 zaposlenih
584 delavcev, kar je .14 Cfo;
- v TOZD Tovarna ivernih plosc Cerknica od skupno 141 zaposlenih 101 delavec, kar je 71 Cfo;
- v TOZD Tovarna pohistva Martinjak od skupno 395 zaposlenih
280 delavcev, kar je 71 %;
- v TOZD Tovama lesnih izdelkov Stari trg od skupno 204 zaposlenih 187 delavcev, kar je 92 °/o;
- v TOZD Tovarna pohistva Stari trg od skupno 155 zaposlenih
123 delavcev, kar je 79 Ofo.
Referendum je torej uspel. Brestovi delavci so znova pokazarH
svojo pripravljenost, da ustvarjalno sodelujejo pri ablikovanju sestavljene organizacije, vendar pricakujejo v prihodnje vee sadov
od sodelovanja med proizvodnjo in trgovino kot so jih bili dele.ini
doslej.
V aprilu bodo tudi volitve delegatov vseh temeljnih organizacij in
Skupnih dejavnosti v delavski svet SOZD ter skupnega delegata v
odtbor samoupravne delavske kontrole na ravni SOZD, kasneje pa
tudi imenovanje delegatov v skupne organe druzbenopoJ.iticnih organizacij. Postopek evidentiranja delegatov je ze stekel in pricakujemo,
da bodo delavci ·i zvolili res delavne in razgledane delegate, saj bo
tudi od njih odvisno prihodnje oblikovanje odnosov v SOZD.
Formalnosti so torej v glavnem opravljene, zadnji cas pa je, da
se zacno tudi vsebinski premiki.
B. Levee

--

SkladiSce nove tovarne ivernih plosc v Podskrajniku

Sporazum proizvajalcev ivernih ploSC
Slovenski proizvajalci ivernih plosc - BREST Cerknica, GLIN
Nazarje, LESNA Slovenj Gradec, Lesna industrija Kocevje in MEBLO
Nova Gorica - so prlpravili predlog samoupravnega sporazuma, s
katerim naj bi dolgoroeno uredili medsebojne odnose. Sporazum
temelji na dolocilih zakona o zdruzenem delu. Naj omenimo njegove
glavne znacilnosti.
Sporazum ureja oziroma doloca
resevanje vseh pomembnejsih
vprasanj pri medsebojnih odnosih v reprodukcijskem ciklu .p roizvodnje in v predelavi ivernih
plosc.
Posebno pozornost posveca
ureditvi dohodkovnih odnosov.
Proizvajalci ivernih plosc so zeleli zamenjati stare trine odnose
s sporazumom o delezu posameznih podpisnic pri skupaj ustvarjenem prihodku. Seveda dohodkovni odnosi ne bodo zaiiveli
med vsemi podpisnicami sporazuma, ampak med tistiini, ki s
svojimi medsebojnimi dobavami
dejansko ustvarjajo skupni prihodek, dosezen s prodajo koncnega izdelka. Oblika deleza pri
skupnem prihodku ne omogoca
vsaki podpisnici avtomaticno dobrih rezultatov poslovanja, ce vse
podpisnice dobro :poslujejo. Rezultati poslovailja so in morajo

Sporazum, ki je eden izmed
prv1h taksne vrste, prav gotovo
ne bo popoln. Zato se bodo morale podpisnice potruditi, da ga
bodo po enem letu na osnovi izkusenj dopolnile in izboljsale ter
pritegnile k njemu tudi druge temeljne organizacije, ·k i s svojim

BRESTU -

delom sodelujejo pri ustvarjanju
skupnega dohodka.
Proizvajalci ivernih plosc, ki so
pobudiniki tega sporazuma, se
zavedajo, da dveh oblik medsebojnih razmerij med proizvajalci
in uporabniki plosc, se posebno
dveh tako protislovnih oblik kot
so trlni odnosi in dohodkovni odnosi, vzporedno ne more biti. Zato bodo po podpisu predlaganega sporazuma poslovali samo s
tistimi temeljnimi organizacijami, ki bodo k sporazumu pristo·
pile.
V. Harmel

SREBRNI MERKUR

Novinarsko zaloinisko podjetje JE:l je Iani razpisal javni natecaj
za najboljso karikaturo na temo izdelkov siroke potrosnje. Natecaj
je bil javen, na njem pa so sodelovali poklicni in amaterski karikaturisti iz vse Jugoslavije.
Iz velikega stevila karikatur je strokovna Zirija, v kateri je sodeIoval tudi predstavnik Bresta, i:r.brala devet najboljsih. Te karikature
so objavili v casopisu JE:l, nakar so bralci glasovali za najboljso.
Ceprav je Brest na tem nagradnem natecaju sodeloval prvic, je za
karikature na temo »program Dragica« dobil drugo nagr ado- »Srebrnega Merkurja«.
Ker je bil odziv karikaturistov in bralcev Jeza izjemno velik,
Iahko recemo, da je ta akcija uspela - ne glede na nagrado- tudi
in predvsem s propagandnega vidika.
B. Lavric

biti odvisni predvsem od produktivnosti in rentabilonosti vsake te·
meljne organizacije.
Zato bodo podpisnice skupaj
dolocale za proizvajalce ivernih
plosc taka imenovane normativ·
ne reprodukcijske cene, ki zajemajo drU.Zbeno opraviCljive stroske ter osebne ·dohodke in sredstva skupne porabe v skladu s
sporazumi o delitvi osebnih dohodkov, pa tudi taksen delez akumulaciie, ki so ga v nekem obracunskem obdobju po kriterijih
zivega in minulega dela v poprecju ustvarile vse podpisnice sporazuma. Druzbeno opravicljivi stroski ter enak delez akumulacije
po vlozenem zivem in minulem
delu pa je mogoce objektivno
ugotoviti samo, ce se ugotavlja
za cim sirsi krog proizvajalcev in
predelovalcev plosc. Nacela tega
ugotavljanja in obracunavanja
so v sporazumu natancno dolocena.

-

-
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Proslavljan ja dneva Zen a• • •
... v nasi obcini
Leto§nji dan zena je bil v na§i obcini »usklajen« s priporoelll in
stali§ci sveta za drufbenoekonomska in politicna vpra§anja zensk
pri republi§ki konferencl SZDL. V vecini primerov je bilo praznovanje delovno usmerjeno in popestreno s kulturno vsebino. Zene
so praznovale v vseh krajevnih skupnostih in temeljnih organizacijah. Kot posebnost pa izstopajo trije dogodki:
- Kmetijska zadruga je letos ze drugic organizirala delovno srecanje s kmetijskimi proizvajalkami s podrocja celotne obCine tokrat v Lo§ki dolini. Na sreeanju je bilo 400 zena. Poleg kul~ega
programa so imele tudi delovni dogovor o vpra§anjih in perspektivi
kmetijske proizvajalke v obliki ustnega easopisa, ki ga je vodil novinar Tone Urbas.
- Na Rakeku so dan zena proslavili kar na delovnih mestih v
KartonaZi. Ucenci osnovne §ole Joze Krajc z Rakeka so namrec pripravlll kulturni program, ki so ga izvajali v hall Kartonafne tovarne.
Tako so se oddoiZili delavkam in delavcem te tovarne, ki so delali
na prosto soboto, denar pa namenili za potrebe vrtca in §ole na
Rakeku.
- Svet za druZbenoekonomska in politicna vprabnja zensk pri
obCinski konferenci SZDL je imel za dan zena slavnostno sejo v avli
osnovne _§ole v Cerk~Iic!, na katero S!> bile povabljene delegatke
vseh druZbenopoliticnih m samoupravnih organov. Vabljenih je bilo
190 delegatk. Zbranim delegatkam je spregovoril predsednik obCinske ko~ference SZDL tovariS Janez Praprotnik, predsednica sveta
tovari§Ica Marjana Urbas pa je prisotne na kratko seznanila s
sestavo, .vl~go in pome-';lom sveta za drufbenoekonomska in politiena
vpra§an_Ja zensk. Mladinke so delegatkam razdeille cvetje, sledil je
kulturm program, v katerem so sodelovali Loga§ki oktet in recltatorji osnovne §ofe Cerknica.
Na slavnostni seji so bill tudi najvidnej§i predstavniki druZbenopoliticnega in kulturnega Zivljenja v obcini.
E. Lenarcic

... na Brestu
TOVARNA POHISTVA
CERKNICA
Na :povabilo osnovnih organizacij smdikata smo se zene zbra·
le v leJ?? okraseni delavski restavraciji. Zensk je na Brestu veliko, nad polovico vseh zaposlenih. Povabljene so bile tudi upokojenke in prostor je postal skoraJ premajhen za vse, ki so se
odzvale.vabilu. Sicer pa toni motilo prijetnega vzdu§ja na proslavi. Program so obogatili godba
na pihala, pevci, recitatorji in
seveda slavnostni govornik, predsednik sindikata. Po programu so
zenske dobile darila in zakusko
ki se je nadaljevala s prosto za:
bavo. Zene so zadovoljne zapu§cale proslavo, saj so zopet en~at_ preZivele _lepo popoldne, ki
Je bilo namen]eno samo njim.
Morda bi bilo <l.obro, da bi v
prihodnje organizirali na ta dan
posvet zensk, na katerem bi zene
prispevale svoja mnenja o polozaju zensk. Res smo zene hvalefne za vsak nagelj in vsako cestitko, izreceno na na§ praznik, zavedamo pa se, da to ne bo resilo
te~v, ki nas spremljajo vse leto.
!C~J smo ze st~rili za bolj§i polozaJ zensk? KaJ §e lahko storimo?
Kako je z varstvom otrok? Na
killnih delovnih mestih delamo?
Tak5na in podobna vpra§anja
nas spremljajo vsak dan. Ali ne
bi bilo dobro, <ia bi se koneno
tudi preprosta zenska zacela za.
ved~ti, kaj pravzaprav pomeni
osrm marec. Zens'ke -smo vse premalo zastopane v druZbeno-politicnih organizacijah. Kaj storiti,
<ia se polozaj izboljsa? Mislim
da je mogoce z dobrim namenom:

in .s sodelovanjem mo~kih marsikaJ n~editi. Verjemite, da bo to
v oboJestnmsko zadovoljstvo.
M.Grbec

TOVARNA POHISTVA
MARTINJAK
Letos so v -bogatem kulturnozabavnem programu sodelovali
otro§ki P<:vski zb?r iz Grahovega
ter pevski zbor m godba na pihala iz Cerknice. Zanimiv program, ki je trajal uro in pol je
iz_zvenel v prijetnem razpolbzeDJU. Po programu je bila spro~ce
na zab~va .s plesom, kjer je bil
vseskon pnsoten nepogre§ljiv refren:
Na dan :lena je mrzla kuhinja
in tri konzerve za moia ...
Krajani Grahovega in delavci
~~§e tem~ljne o:rganizacije si ze·
hJo, da b1 postala taHna oblika
praznovanja tradicionalna.
Sicer pa smo zenske v nasi temeljni organizaciji vsako leto za
8. marec proste dela ob 13. uri,
popoldanska izmena pa ob 21.
ur1. Tudi letos smo se zbrale v
delavski restavraciji, kjer smo
dobile darila in se ob zakuski
in enournem dobrem razpolozenju lepo zabavale. Sin<iikalna org~zacij_a je imela pri ixbiri dan! ?ok~J sr~cno. roko. Lepo roznatih r]uh Je bila vsaka izmed
nas vesela, za kar se sindikalni
organizaciji lepo zahvaljujemo.
J. Ilersi<:

redila kulturni program, ki so ga
izvajali ucenci osemletke iz Starega t:rga v prostorih delavske
restavracije z zanimivo temo
»moja mama«.
Za dobro voljo pa so zene tudi
zapele in zaplesale skupaj s povabljenimi upokojenkami. Govor
predsednika sindikata je seveda
dopolni-1 prireditev.
Ob tej prireditvi se je razrasel
obcutek, da zene <Diso poza:bljene. Ljubezen in spo§tovanje mladincev do starejsih zena je priznanje za njihov trud do mladega rodu, ki je ravno sredi svojega plodnega in zagnanega zivljenja.
M . SEPEC
Najvec zena na proslavi je bilo seveda v Tovarni pohist va Cerknica

TOVARNA POHISTVA
STARI TRG
V Tovarni pohistva Stari trg
so delavke in upokojenke praznovale svoj praznik v prostorih
delavske restavracije. Pozdravil
jih je tovari§ Alojz Humar, predsednik sindikata ter jim v kratkem orisal pomen praznika ter
vlogo zene v samoupravljanju.
Po koncanem uvodnem govoru
sta sledili obdaritev zena in majhna zakuska. Zene so nato v
spro§cenem pogovoru nadaljevale praznovanje.
V. Ogrinc

TOVARNA IVERNIH
PLOSC CERKNICA
V novi tovarni je §tevilo zaposlenih zena zelo poskocilo, s
prej§njih dveh na sedanjih
enaj'st. Za njihov praznih seveda
nismo mogli mimo n jih in tako
so se na sam dan zena vse skupaj
zbrale v nasi jedilnici ob nekaj
jedace in pijace. Cisto brez mo§kih ne more iti, kajti tu so bili
tudi nekateri mo§ki predstavniki
samoupravnih organov. Da bi bile
se lepse, smo vsaki podarili po
eno osebno tehtnico ter lak za
lase. Vse skupaj je pripravila sindikalna organizacija.

Za leto§nji Dan zena je mlaorganizacija skupaj s sindikatom in s §olsko mladino pri-

Na vseh leto§njih proslavah so bill tudi kulturni programi

Zene v Lo§ki dolini so svoj letofuji prazni•k proslavile na razlicne n acine ·o dvisno od momosti
in pogojev v njihovi delovni organizaciji oziroma v krajevni
skupnosti. Vee ali manj je bil
upo§tevan dogovor, ki so ga sklenile zenske lani na sestanku sveta za druZbenoekonomski razvoj
in politicni polozaj zensk. Med
drugim je bilo dogovorjeno, naj
se na ta dan ne konca predcasno
z delom, naj se ne razsipava z
denarjem in podobno. Vsekakor
pa si na§e zene zasluZijo veliko
vee, kakor da se jih spomnimo le
enkrat na leto. 0 tern pa sta v
uvodnikih lepo zapisala tudi Brestov obzornik in Glasilo Kovinoplastike.
Konferenca sindikata Kovinoplastike je za svoje clanice odkupila dve predstavi drame Pot <io
zlocina, ki jo izvaja amatersko
gledalisce DPD Svoboda Loska
dolina. Eno predstavo je za nezaposlene zene odkupila krajevna konferenca SZDL Loska dolina. Vse zene so prejele cestitke,
clanice sindikata pa •t udi prakticna darila v teh kolektivih.
V TOZD TP Stari trg so med
svoje zaposlene zene povabili tudi upokojenke, katerim je predsedni:k sindikata dal prakticna
darila. Obiskali pa so tudi vse
bolne zene na domu.

V Tl)ZD TLI Stari trg pa so
zene na pobudo sindi'kata izpolni·
le anketo, kak~no obliko praznovanja si zelijo. Med sestin§estdesetimi izpolnjenimi anketnimi
listi je bilo triin§tirideset :lena za
to, da odstopijo znesek, ki je namenjen za obdaritev, za Onkolo§ki institut v Ljubljani. S t em so
dokazale svojo veliko humanost
in druZbenopoliticno zavest, ~e
posebno t udi zato, ker je marec
posvecen boju proti raku. Mia·
dinska organizacija pa je skupaj
s sindikatom in s pionirsko organizacijo osnovne §ole v Starem
trgu pripravila lep kulturni program, ki je bil ob razstavi risb
najmlaj§ih in deklamacijah otrok
zelo prisrcno sprejet. V sindikatu so se dogovorili, da obiScejo
tudi bolne zene, na proslavi pa
so bile tudi povabljene upokojenke iz te delovne organizacije.
Tudi zene, zaposlene v t rgovini
in gos-tinstvu, so bile obdarjene.
Kak§nih posebnih programov pa
niso imele.
Ce naj povzamemo, lahko ugotovimo, da je ~ilo letos praznovanje tega prai.nika v duhu samoupravnih odnosov, da pa so
potrebna §e velika prizadcvanja
za druZbeno uveljavitev nasih
zena.
M. SEPEC

Sporazum orazdeljevanju
stanovanj in Brest

TOVARNA LESNIH
IZDELKOV
~nska

... v Loski dolini

SKUPNE
DEJAVNOSTI
Letos so zene Skupnih dejavnosti proslavile svoj praznik v delavski restavraciJi Tovarne pohiStva Cerknica.
Izvrsni odbor osnovne organizacije sindikata je za to priloznost pripravil krajsi kulturni
program, ki ga je izvedla Glasbena §ola Frana Gerbica iz Rakeka.
Program je obsegal nekaj recitacij in glasbenih vlozkov, ki so jib
mladi glasbeniki kar se da prisrcno izvedli. Na proslavo so bile
poleg zaposlenih povabljene tudi
vse upokojenke, ki so nekdaj delale na Skupnih dejavnostib. Kot
gostje so se proslave udelezili
tudi nekateri vodilni <ielavci. Proslava je potekla v praznicnem
vzdu~ju in lahko recem, da je v
celoti uspela.
Za zakljucek je bila pripravljena skromna za'kuska.
F. MELE

Stanovanjska vpra§anja so v
na§i obcini §e vedno zelo pereca,
kljub temu, da za rdevanje teh
vprasanj izdvajajo delovne organizacije iz dohodka znatna sredstva. Polovica teh sredstev ostane v delovnih organizacijah za
nakup stanovanj in za stanovanjska posojila, z drugo polovico pa
razpolaga samoupravna stanovanj-ska skupnost.
Nekatere delovne organizacije
imajo za raz<ieljevanje stanovanj
in stanovanjskih kreditov izdelane samoupravne sporazume ali
pravilnike. Kriteriji za pridobitev
stanovanja ali kredita pa se med
posameznimi delovnimi organizacijami razlikujejo, tako da dobivajo stanovanJa razlicne strukture delavcev. Ker je pri stanovanjski skupnosti tudi sklad za
dodeljevanje stanovanj socialno
§ibkim in mladim druZinam, naj
bi v delovnih organizacijah dobivale stanovanja ostale kategorije delavcev.
Zato je na pobudo republiskega sveta Zveze sindikatov samoupravna stanovanjska skupnost
iz<lelala osnutek sporazuma o razdeljevanju stanovanj, ki naj bi
ga podpisale delovne organizacije v na~i obcini. Predlog je v
javni razpravi in je bil pri nas,
vsaj kar se tice kriterijev, dobro
pregledan. Primerjali smo prednostne liste, sestavljene po tem

predlogu in po veljavnem Brestovem sporazumu. Ugotovili smo,
da v prednostni listi ni bistvenih
razlik. Tudi po novem sporazumu bo se vedno imel najvecji
de~ez kriterij »stanovanjski poloZaJ«, obenem pa bo vecji poudarek na kadrovskih potrebah. To
pa predvsem zato, -ker naj bi stanovanjska vprasanja mladih in
socialno sibkih drufin reseval sa·
moupravni sporazum o dodelje·
vanju solidarnostnih stanovanj
pri st~ovanjski skupnosti, ki je
ze spreJet.
Novost v predlogu novega samoupravnega sporazuma je kriterij »odnos do dela oziroma
uspe~nost in prizadevnost pri

delu«. Oceno o aktivnosti in pri·
zadevnosti prosilca naj bi dal iz.
vrsni odbor osnovne organizacije
sindikata temeljne organizaciJe.
Ostali kriteriji v osnutku novega
sporazuma so v glavnem podobni ali celo enaki kot kriteriji v
Brestovem sporazumu.

V'

Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE

POROCILO

Predracunska vrednost investicij naj bi se po
referendumu pokrila iz naslednjih virov:

o delu gradbenega odbora za
uresnicevanje programa gradnje
.. solskih prostorov in telovadnic
po sprejetem referendumu

-

Uvod
Takoj po sprejetem referendumu o izgradnji
solskih objektov :in telovadnic je skupscina obcine
Cerknica imenovala gradbeni odbor za uresnicitev
zastavljenega programa, objavljenega v Ur. listu
SR Slovenije St. 16/75.
Gradbeni odbor je -izmed svojih clanov imenoval
:Za nemoteno in vs.k lajeno delo vee komisij: tehnicno, financno d:n komisijo za samoupravno sporazumevanje s temeljnimi organizacijami. Vsaka komisija je opravljala naloge s svojega podrocja ter
porocala in vsklajevala svoje delo na skupnih
se]ah gradbenega odbora. Potrebno je orneniti, da
je gradbeni odbor sestavljen taka, ·da so v njem
zastopani clam vseh krajevnih skupnosti, v katerih
je predvidena izgradnja.
.. Na3 na kratko povzarnerno dosedanje aktivnosti
komisij.
- Tehnicna komisija je v skladu s pr ograrnom
izgr.adnje pripravljala strokovno tehnicno dokumentacijo, opravila licitacijo za izgradnjo obj'ektov v krajevni skupnosti Cerknica in skupaj s financno komisijo sestavila predlog gradbene pogodbe z izvajalci del. Sedaj kornisija pripravlja
nadrobnej-se strokovne nacrte za izgradnjo ostalih
objektov.
- Financna komisija je sproti spremljala dotok
sredstev, sodelovala P'ri financnih nacrtih za .izg;radnjo objektov v krajevni skupnosti Cerknica,
urejala financno operative s strokovnimi sluzbaiJ?-i
izobrazevalne skupnosti pri ·p ripravi fi.nancne dokumentacije. ·
· ·
- Kornisija za samoupravno ·s porazumevarnje z
zdrti..Zenim delorn je pripravila predlog samQIUpravnega spora7:uma· o solidarnostnem financiraf!.jU in
ga skl,lp.aj- s Socia]isticno z\rezo uve:ljavila v. t~melj- ..
nih organizacijah . . ·
· · Pri tern je kornis-ija v skladu s planskimi dokumenti obcinskega· razvoja v juniju 1976 sporazurn
vkljuCila v celotni paket samoupravnih sporazu- .
·rnov v zdruzenem delu. Do ·sedaj je sporazum
podpisan od vseh TOZD v obcini razen TOZD v
krajevni sku.pno_s ti Loska dolina:
·
: Komisi]e 1n gradbeni odbor so se sestajali veckrat in na ·svojih sejah so vprasanja . obravnaval.i
1'Udi· sku.paj z druzbenopoHticnimi organizacijarni.

REALIZACIJA· PROGRAMA INVESTICIJ

a) Predr~cunska vrednost investicije po refetrendumu

I.

S sprejetim referendumorn je bila 'opredeljena
izgradnja objektov po naslednji predracunski
vrednosti :
Znesek
v 000 din
- izgradnja 8 ucilnic in telovadnic
11.940
pri os.novni soli Cerknica
- izgra_dnja sole z 8 ucilnicami in
·adaptaoija doma TVD Partizan v Novi vasi 8.380
::..:_ izgraditev 4 ucilnic, veenamenskega
prostora za ureditev telovadnice
4.650
na Raikeku ,
1.280
~ izgraditev telovadnice v Grahovem
- adaptaCija prostorov za telovadnico
550
in ureditev kanalizacije v Begunjah
- .i zdelava investicijske tehniene
dokumentacije ter komunalna
9.200
ureditev zemljisc
SKUPAJ:
36.000
Vrstni red i:nvesticij pomeni hkrati tudi dogovorjeni vrstni red uresnicevanja investicij.

sredstva samoprispevka
sredstva po sporazumu temeljnih
organizacij
SKUPAJ:

v 000 din
20.000
16.000
36.000

Gradbeni odbor ze sedaj ugotavlja, da je narascanje cen v gradbenistvu histveno nad dinarniko
rasti osebnih dohodkov in dohodka v temeljnih
organizacijah obCine Cerknica. Ta razlika povzroca odstopanja od zacrtanih sredstev po sprejetem
referendumu. TakSr1o sta.nje je zahtevalo od gradbenega odbora (glede na nalogo, ki mu jo je pover·i la Sob Cerknica), da pripravi novo vrednOJt:enje predracunske vrednosrti investicij ter ugotovi
moznosti in .re5itVe za fin.ancno krltje nove predracunske vrednosti.
Posebej poudarjamo, da zajema nase porocilo
izkljucno investicije, sprejete z referendumom in
verificirane z dru.Zbenim programom razvoja obcine za obdobje 1976/1980. To poudarjamo zato,
ker se pojavljajo nove ideje o izgradnji solskih
objektov v obcini izven obsega referenduma in 0
katerih upraviceriosti ali neupravicenosti se gradb eni odbor ne opredeljuje.

b) PREDRACUNSKA VREDNOST INVESTICIJ
PO NOVEM VREDNOTENJU

Nova predracunska vrednost temelji na osnovi
sedanjih cen za kvadratni meter gradbene povrsine in z resolucij-o o ekonomski politiki zacrta.nih
trendov 1"asti cen. Tako smo za izracun upostevali
sedanje cene v gradbenistvu z vsakoletnim povecanjern za 10 %, 'S ·tern, da smo dinarniko izgradnje
po vr~tnem ·redu prilagodili moznim virom financiranja.
Na . teh osnovah 'izracunana predracunska vred. nost znasa:
v 000 din
- .jzgradnj a .uCi.lnic ·i n telovadnice
26.600
pri osnovni soli Cerknica
-

izgradnja uci1hic in adaptacija doma
TVD Partizan v Novi vasi

23.000

izgraditev ucilnice, vecnamenskega
prostora in adaptacijo
telovadnice na Rakeku
izgr:adnja telovadnice v Grahovern
adaptacija prostoro'.' za telovadnico
v Begunjah
·
·

10.300
9.700

SKUPAJ:

1.500
71.100

V tef •p redracunski vrednosti so vkljuceni stroski .projektov, gradbena in obJ:ltniSka dela, oprema
objektov, stroski. obresti za premostifl:vene :k redi_te
in strosk:i placilnega prometa in :nadzora gradnJe.
Da bi pavecanje predracunske v-rednosti (ki je
po nasih preracunih izracunana glede Ula cas vlaganj in ceno za kvadratni meter gradbene povrsine) laze razumeli, posredujemo naslednje ugotovitve:
Predracunska vrednost, opredeljena z referendumom, znasa 36,000.00 clinarjev in je hila p-ripravljena pod moc·n im vtisom stabilizaoijskih prizadevanj . Prav tako je cas gradnje upostevan kot
trenutek sprejetja 1referenduma, kar pomeni, da
ni upostevanih podraZitev in obresti od najetih
prernostitvenih kreditov. Najeti ·k rediti ornogocajo hitrejso izgradnjo, vendar obresti od teh kreditov povecujejo predracunsko :vrednost .
Po nasih izraounih je mogoca prva faza izgradnje sole v Novi vasi (II.priomteta) sele v letu 1979,
kar glede na giba.nje cen povzroea povecanje predracunske vrednosti. Enaka ugotovitev velja -tudi za
ostala vlaganja .po sprejetem vrstnem redu gradnje. Za laze dojemanje povecanja predracunske
vrednosti naj omenimo, da so cene v gradbeniStvu
v Ietu 1975 v primeri z letom 1974 narasle po podatkih Biroja za gradbe.nistvo za 28 %. Ta :rast je
bila v Ietu 1976 glede na leto 1975 manjsa, vendar
je v letu 1977 glede na sprejeto resolucijo o cenah
potrebno racunati najmanj z 10% podrazitvijo.

Prav gotovo je solidna osnova za primerjavo
povecanje predracunske vrednosti odnos cen kvadratnega metra stanovanjske povrsine po letih.
Tako je kvadratni meter stanovanjske povr5ine
v obOini v letu 1974 znasal 3966 dinarjev, v Ietu
1977 pa je predracunska osnova za kvadratni meter stanovanjske povrsine 7357 dinarjev. Indeks
povecanja znasa 186, kar porneni, da se predracunska vrednost izgradnje po referendumu dejansko giblje v skladu z zakonitostmi trga.
c) VIRI FINANCIRANJA NOVE PREDRAcUN-

SKE VREDNOSTI

Za oceno virov financiranja srno upostevali za
obdobje zbi:ranja kreditov v casu 1977/1980 15%
letno povecanje mase osebnih prejemkov, medtem ko smo pri sredstvih, predvidenih iz zdruzenega dela, za cas 1976/1980 upostevali 15 % letno
povecanje mase dohodka, od leta 1980 do vkljucno
1982.leta pa 10% povecanje mase dohodka.
Na teh osnovah ocenjujemo, da bodo zbrana
sredstva znasala po letih:
I. Iz samoprispevka :
v 000 din
L Zbrana sredstva od 1. 7. 1975
6.100
do 31. 12. 1976
5.600
2. Referendum 1977
6.500
3. Referendum 1978
4. Referendum 1979
7.500
5. Referendum 1980 (zakljucen 31. 6. 1980) 4.300

- - - --- SKUPAJ:

-

30.000

II. Sredstva, predvidena po samoupravnem sporazumu iz zdruienega dela (nismo upostevali
TOZD iz KS Loska dolina, ki samoupravnega
sporazuma se niso podpisali)
- leto 1977 (placilo po zakljucenem ·racunu
za leta 1976)
1.460
1.740
- leta 1978 (placilo po ZR 1977)
2.000
- leto 1979 ~placilo po ZR 1978)
2.300
- leto 1980 (placilo po ZR 1979)
2.600
- leto 1981 (plaCilo po ZR 1980)
2.860
- leto 1982 (placilo po ZR 1981)
- leta 1983 (plaCilo po ZR 1982)
3.150
- -- - -SKUPAJ : 16.110
III. Vsega zbrana sredstva iz samoprispevka in
46.110
sporazuma (I. in II.)
24.990

IV. Primanjkljaj (III-b)

d) DINAMIKA IZGRADNJE GLEDE NA UGOTOVLJENE FINANcNE MOZNOSTI

I. Telovadnica v Cerknici (pricetek gradnje nov.
1976 - dokoncanje sept. 1977)
A. Predracunska vrednost

1. Vrednost telovadnice (projekti, gradbena in obrtniSka dela)
2. Strosk:i obresti p lacilnega kredita
SKUPAJ:
B. Viri sredstev

7.700
60
7.760

1. Zbrana sredstva ·PO referendumu od
julija 1975 do novembra 1976
5.560
2. Blagovni kredit izvajalca del SGP
Gradnje Postojna
2.000
3. Sredstva izobrazevalne skupnosti SoB
Cerknica
200
SKUPAJ: 7.760
C. Viri odplacila kredita v

znes~u

1. Sredstva referenduma, zbrana v de-

cernbru in d elno v novembru 1976
2. Sredstva gospodarstva ·PO ZR za leta
1976 (po samoupravnem sp-orazumu),
placilo v letu 1977
SKUPAJ:

540

1.460
2.000

BRESTOV OBZORI

Proslavljanja dneva Zena • • •
... v nasi obcini
Leto!:nji dan zena je bil V na!:i Obcinf »Usklajen« S priporoCili in
stali!:ci sveta za druibenoekonomska in politiena vpra!:anja zensk
prl republi§ki konferenci SZDL. V vecini prlmerov je bllo praznovanje delovno usmerjeno in popestreno s kulturno vsebino. :lene
so praznovale v vseh krajevnih skupnostih in temeljnih organizacljab. Kot posebnost pa izstopajo trije dogodld:
- Kmetijska zadruga je letos ze drugic organizirala delovno sre·
canje s kmetijskimi proizvajalkami s podrocja celotne obCine, tokrat v Loski dolini. Na sreeanju je bilo 400 zena. Poleg kulturnega
programa so imele tudi delovni dogovor o vpral:anjih in perspektivi
kmetijske proizvajalke v obliki ustnega casopfsa, ki ga je vodil novinar Tone Urbas.
- Na Rakeku so dan zena proslavili kar na delovnih mestih v
KartonaZi. Ucenci osnovne !:ole Joze K.rajc z Rakeka so namrec prl·
pravili kulturni program, ki so ga izvajali v bali Kartonaine tovarne.
Tako so se oddolZlli delavkam in delavcem te tovarne ki so delali
na prosto soboto, denar pa namenfli za potrebe vrtc~ in sole na
Rakeku.
- Svet za druibenoekonomska in politicna vprasanja zensk prl
obcinski konferenci SZDL je imel za dan zena slavnostno sejo v avli
osnovne !:ole v Cerknici, na katero so bile povabljene delegatke
vseh druZbenopoliticnih in samoupravnih organov. Vabljenih je bilo
190 delegatk. Zbranim delegatkam je spregovoril predsednfk obcinske ~onference SZDL tovaris Janez Praprotnik, predsednica sveta
tovan!:ica Marjana Urbas pa je prisotne na kratko seznanila s
sestavo, vlogo in pomenom sveta za druibenoekonomska in politiena
vpra§anja zensk. Mladinke so delegatkam razdellle cvetje sledil je
kulturni program, v katerem so sodelovali Logaski okte't in recitatorji osnovne sole Cerknfca.
Na slavnostni seji so bill tudi najvidnejsi predstavniki druibenopoliticnega in kulturnega Zivljenja v obcini.
E. Lenarcic

... na Brestu
TOVARNA POHISTVA
CERKNICA
Na :povabilo osnovnih organizacij smdi:kata smo se zene zbrale v leP.? okra!:eni delavski restavraclji. Zensk j e na Brestu veliko, nad polovico vseh zaposlenih. Povabljene so bile tudi upokojenke in prostor je postal skoraJ premajhen za vse, ki so se
odzvale .vabilu. Sicer pa to ni motilo prijetnega vzdu5ja na proslavi. Program so obogatili godba
na pihala, pevci, recitatorji in
seveda slavnostni govornik, predsednik sindikata. Po programu so
zenske dobile darila in zakusko,
ki se je nadaljevala s prosto zabavo. Zene so zadovoljne zapuscale proslavo, saj so zopet en~at. preiivele .lepo popoldne, ki
Je bllo namenJeno samo njim.
Morda bi bilo dobra, <la bi v
prihodnje organizirali na ta dan
posvet zensk, na katerem bi zene
prispevale svoja mnenja o polozaju zensk. Res smo zene hvalezne Z!i vsak nagelj in vsako cestitko, lZreceno na nas praznik, zavedamo pa se, da tone bo resilo
tezav, ki nas spremljajo vse leta.
K~j. smo ze st?~ili za boljsi polozaJ zensk? KaJ se lahko storimo?
Kako je z varstvom otrok? Na
kaksnih delovnih mestih delamo?
Takma in podobna vprasanja
nas spremljajo vsak dan. Ali ne
hi bilo dobra, da bi se koncno
tudi preprosta zenska zacela za.
veda:ti, kaj pravzaprav pomeni
osrm marec. Zenske -smo vse premalo zastopane v druibeno-politicnih organizacijah. Kaj storiti,
<la .se polo~aj izboljsa? Mislim,
da Je mogoce z dobrim namenom

Na vseh

leto~njih

in ~ sodel?':'anjem moskih rnarsikaJ ~editi. Verjemite, da bo to
v obOJestransko zadovoljstvo.
M.Grbec

redila kulturni program, ki so ga
izvajali ucenci osemletke iz Starega rrga v prostorih delavske restavracije z zanimivo temo
»moja mama«.
Za dobra voljo pa so :Zene tudi
zapele in zaplesale skupaj s povabljenimi upokojenkami. Govor
predsednika sindikata je seveda
dopolnil prireditev.
Ob tej prireditvi se je razrasel
obcutek, da zene IJliso pozabljene. Ljubezen in spostovanje mladincev do starejsih zena je priznanje za njihov trud do mladega rodu, ki je ravno sredi -svojega plodnega in zagnanega zivljenja.
M. SEPEC
Najvec zena na proslavi je bllo seveda v Tovarni pohistva Cerkni<

TOVARNA POHISTVA
STARI TRG
V Tovarni pohistva Stari trg
so delavke in upokojenke praznovale svoj praznik v prostorih
delavske restavracije. Pozdravil
jib je tovariS Alojz Humar, predsednik sindikata ter jim v kratkem orisal pomen praznika ter
vlogo zene v samoupravljanju.
Po koncanem uvodnem govoru
sta sledili obdaritev zena in majhna zakuska. :Zene so nato v
sproscenem pogovoru nadaljeva·
le praznovanje.
V. Ogrinc

TOVARNA IVERNIH
PLOSC CERKNICA
v .novi tovarni je stevilo zapoTOVARNA POHISTVA sle~ih
.. zena zelo poskocilo, s
preJSnJlh dveh na sedanjih
MARTINJAK

Letos so v bogatem kulturnozabavncm programu sodelovali
otroski p~vski zb?r iz Grahovega
ter p~vski zbor m godba na pihala lZ . ~erknic;:e. Zani.miv pro~ram, ki Je tr~Jal uro m pol, je
~venel v pnJetnem razpolozenJu. Po programu je hila sproscena zabava s plesom, kjer je bil
vseskozi prisoten nepogresljiv refren:
Na dan zena je mrzla kuhinja
in tri konzerve za mofa ...
Krajani Grahovega in delavci
~~se tem~ljne organizacije si zehJo, da bt postala taksna oblika
praznovanj a tradicionalna.
Sicer pa smo :Zenske v nasi temeljni organizaciji vsako leta za
8. marec proste dela ob 13. uri,
popoldanska izmena pa ob 21.
uri. Tudi letos smo se zbrale v
delavski restavraciji, kjer smo
dobile darila in se ob zakuski
in enoumem dobrem razpolo:Zenju lepo zabavale. Sindikalna organizacija je imela pri izbiri daril dokaj srecno roko. Lepo roznatih rjuh je hila vsaka izmed
nas vesela, za kar se sindikalni
organizaciji lepo zahvaljujemo.
J. Ilersic

enajst. Za njihov praznih seveda
nismo mogli mimo njih in taka
so se na sam dan zena vse skupaj
zbrale v nasi jedilnici ob nekaj
jedace in pijaee. Cisto brez moskih ne more iti, kajti tu so bill
tudi nekateri moski predstavniki
samoupravnih organov. Da bi bile
se lepse, smo vsaki podarili po
eno osebno tehtnico ter lak za
lase. Vse skupaj je pripravila sindikalna organizacija.

proslavah so bill tudi kulturni programi

Zene v Laski dolini so svoj letomji praznik proslavile na raz·
licne nacine odvisno od moznosti
in pogojev v njihovi delovni organizaciji oziroma v krajevni
skupnosti. Vee ali manj je bil
upostevan dogovor, ki so ga sklenile zenske lani na sestanku sveta za druibenoekonomski razvoj
in politicni polozaj zensk. Med
drugim je bilo dogovorjeno, naj
se na ta dan ne konca predcasno
z delom, naj se ne razsipava z
denarjem }n .p odobno. Vsekakor
pa si nase zene zasluZijo veliko
vee, kakor da se jih spomnimo le
enkrat na leta. 0 tem pa sta v
uvodnikih lepo zapisala tudi Brestov obzornik in Glasilo Kovino·
plastike.
Konferenca sindikata Kovino·
plastike je za svoje clanice odkupila dve predstavi drame Pot do
zlocina, ki jo izvaja amatersko
gledalisce DPD Svoboda Laska
dolina. Eno predstavo je za nezaposlene zene odkupila krajevna konferenca SZDL Laska dolina. Vse zene so prejele cestitke,
clanice sindikata pa -tudi prakticna darila v teh kolektivih.
V TOZD TP Stari trg so med
svoje zaposlene zene povabili tu·
di upokojenke, katerim je predsednik sindikata dal prakticna
darila. Obiskali pa so tudi vse
bolne zene na domu.

V Tt)ZD TLI Stari trg pa
zene na pobudo sindi:kata izpol
le anketo, kak~no obliko praz1
vanja si zelijo. Med sestinsesto
setimi izpolnjenimi anketni
listi je bilo triinstirideset zena
to, da odstopijo znesek, ki je 1
menjen za obdaritev, za Onko
ski institut v Ljubljani. S tem
dokazale svojo veliko h uman<
in druZbenopoliticno zavest,
posebno tudi zato, ker je mar
posvecen boju proti raku. M
dinska organizacija pa je skup
s sindikatom in s pionirsko ort
nizacijo osnovne sole v Stare
trgu pripravila lep kulturni p 1
gram, ki je bil ob razstavi ri
najmlajsih in deklamacijah otn
zelo prisrcno sprejet. V sindik
tu so se dogovorili, da obiSce
tudi bolne zene, na proslavi 1
so bile tudi povabljene upokoje
ke iz te delovne organizacije.
Tudi :Zene, zaposlene v trgovi
in gostinstvu, so bile obdarjen
Kaksnih posebnih programov 1
niso imele.
Ce naj povzamemo, lahko ug
tovimo, da je "9ilo letos prazn
vanje tega praznika v duhu s
moupravnih odnosov, da pa ~
potrebna se velika prizadevanj
za druibeno uveljavitev nasi
:lena.
M. SEPEC

Sporazum orazdeljevanj~
stanovanj in Brest

TOVARNA LESNIH
IZDELKOV
Za leto~nji Dan zena je mladinska organizacija skupaj s sindikatom in s solsko mladino pri-

... v Loski dolini

SKUPNE
DEJAVNOSTI
Letos so zene Skupnih dejavnosti proslavile svoj praznik v delavski restavraciJi Tovarne pohistva Cerknica.
IzvrSni odbor osnovne organizacije sindikata je za to prilo:Zn ost pripravil krajsi kulturni
program, ki ga je izvedla Glasbena sola Frana Gerbica iz Rakeka.
Program je obsegal nekaj recitacij in glasbenih vlozkov, ki so jih
mladi glasbeniki kar se da prisrcno izvedli. Na proslavo so bile
poleg zaposlenih povabljene tudi
vse upokojenke, ki so nekdaj delale na Skupnih dejavnostih. Kot
gostje so se proslave udelezili
tudi nekateri vodilni <lelavci. Proslava je potekla v praznicnem
vzdusju in lahko recem, da je v
celoti uspela.
Za zakljucek je hila pripravljena skromna za·k uska.
F. MELE

Stanovanjska vprasanja so v
nasi obcini se vedno zelo pereea,
kljub temu, da za re~evanje teh
vprasanj izdvajajo dclovne organizacije iz dohodka znatna sredstva. Polovica teh sredstev ostane v delovnih organizacijah za
nakup stanovanj in za stanovanjska posojila, z drugo polovico pa
razpolaga samoupravna stanovanJska skupnost.
Nekatere delovne organizacije
imajo za razdeljevanje stanovanj
in stanovanjskih kreditov izdelane samoupravne sporazume ali
pravilnike. Kriteriji za pridobitev
stanovanja ali kredita pa se med
posameznimi delovnimi organizacijami razlikujejo, taka da dobivajo stanovanJa razlicne strukture delavcev. Ker je pri stanovanjski skupnosti tudi sklad za
dodeljevanje stanovanj socialno
sibkim in mladim druiinam, naj
bi v delovnih organizacijah dobivale stanovanja ostale kategorije delavcev.
Zato j e na pobudo r epubliSkega sveta Zveze sindikatov samoupravna stanovanjska skupnost
izdelala osnutek sporazuma o razdeljevanju stanovanj, ki naj bi
ga podpisale delovne organizacije v nasi obcini. Predlog je v
javni razpravi in je bil pri nas,
vsaj kar se tice kriterijev, dobra
pregledan. Primerjali smo prednostne liste, sestavljene po tern

predlogu in po veljavnem Bresto
vern sporazumu. Ugotovili sm
da v prednostni listi ni bistvenil
razlik. Tudi po novem sporazu
mu bo se vedno irnel najvecj
delez kriterij »stanovanjski polo
Zaj«, obenem pa bo vecji pouda
rek na kadrovskih potrebah. T<
pa predvsem zato, ·k er naj bi sta
novanjska vprasanja mladih iJ
socialno sibkih druiin reseval sa
moupravni sporazum o dodelje
vanju solidarnostnih stanovan
pri st~ovanjski skupnosti, ki jo
ze spreJet.
Novost v predlogu novega sa
mo~pravnega sporazuma je kri
tenJ »odnos do dela ozirom:
uspesnost in prizadevnost pr

delu«. Oceno o aktivnosti in pri
zadevnosti prosilca naj bi dal i.2
vr5ni odbor osnovne organizacijo
sindikata temeljne organizacije
Ostali kriteriji v osnutku noveg~
SJ?orazuma so v glavnem podob
m ali celo enaki kot kriteriji ·
Brestovem sporazumu.

Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE

POROCILO
o delu gradbenega odbora za
uresnicevanje programa gradnje
solskih prostorov in telovadnic
po sprejetem referendumu
Uvod
Takoj po sprejetem referendumu o izgradnji
solskih objektov in telovadnic je skupscina obCine
Cerknica imenovala gradbeni odbor za uresnicitev
zastavljenega programa, objavljenega v Ur. listu
SR Slove.nije st. 16/75.
Gradbeni odbor je -izmed svojih clanov irnenoval
za nemoteno in vs.klajeno delo vee komisij: tehnicno, financno m kam.isijo za samoupravno sporazumevanje os temeljn-imi organizacijami. Vsaka komisija je opravljala naloge s svojega podrocja ter
porocala in vsklajevala svoje delo na skupnih
se]ah gradbenega odbora. Potrebno je omeniti, da
je gradbeni odbor sestavljen tako, na ·SO V njem
zastopani clani vseh krajevnih skupnosti, v katerih
je predvidena izgradnja.
. Naj na kratko povzamemo dosedanje aktivnosti
kom-isij.
- Tehnicna .k omisija je v skladu s programom
izgr.adnje pripravljala strokovno tehnicno dokum entacijo, opravila licitacijo za izgradnjo objektov v krajevni skupnosti Cerknica in skupaj s financno komisijo sestavila predlog gradbene pogodbe z izvajalci del. Sedaj komisija pripravlja
nadrobnejse strokovne nacrte za izgradnjo ostalih
objektov.
- Fina.ncna komisija je sproti spremljala dotok
sredstev, sodelovala pri financnih nacrtih za Jz.
gradnjo objektov v ·k rajevni skupnosti Cerknica,
urejala financno operative s strokovnimi sluzbarni
izobrazevalne skupnosti pr-i pripravi fiinancne dokumentacije..
.
- Komisija za samoupravno ·sporazumevanje z
zdrllZenim delom j e·pripravila predlog samQIUpravnega sporazuma· o solidarnostnem financiranju in
ga ski:tp.aj s SociaJis·ticno zvezo uveljavila v. temeljnih organizacijah.
·
. · ·
· · Pri tern je komis-ija v skladu s planskimi dokumenti obcinskega· razvoja v juniju 1976 sporaium ·
vkljuCila v celotni paket samoupravnih sporazumov v. zdruzenem delu. Do ·s edaj je s.porazum
podpisan od vseh TOZD v obcini razen TOZD v
krajevni skupno_sti Loska dolina:
·
·
·
: Komisije l.n gradbeni odhor so se sesta:jali veckrat in na -svojih sejah so vprasanja obravnavali
~udi· ske.paj z druzbeno.politicnimi organizacijami.

REALIZACIJA· PROGRAMA INVESTICIJ

a) Predracunska vrednost investicije po
dumu

refe~ren

S sprejetim r eferendumom j e bila opredeljena
izgr adnja objektov po naslednji predracunski
vrednosti:
Znesek
v 000 din
- izgradnja 8 ucilnic in telovadnic
11.940
pri osnovni soli Cerknica
- izgra_dnja sole z 8 ucilnicami in
·a daptaoija doma TVD Partizan v Novi vasi 8.380
~ izgraditev 4 ucilnic, veenamenskega
prostora za ureditev telovadnice
4.650
na Ra;keku ,
_,. iz·g raditev telovadnice v Grahovem
1.280
- adaptaCija prostorov za telovadnico
550
in ureditev k analizacije v Begunjah
- .i zdelava investicijske tehnicne
dokumentacije ter komunalna
9.200
ureditev zemljiSc
SKUPAJ:
36.000
Vrstni red investicij pomeni hkrati tudi dogovorjeni vrstni r ed uresnicevanja investicij.

Predracunska vrednost investicij naj bi se po
referendumu po.krila iz naslednjih virov:
-

sredstva samoprispevka
sredstva po sporazumu temeljnih
organizacij
SKUPAJ:

v 000 din
20.000
16.000
36.000

Gradbeni odbor ze sedaj ugotavlja, da je narascanje cen v gradbeniStvu bistveno nad dinamiko
rasti osebnih dohodkov in dohodka v temeljnih
organizacijah obCine Cerkn ica. Ta razlika povzroca odstopanja od zacrtanih sredstev ·p o sprejetem
referendumu. Tak§no stanje je zahteval-o od gradbenega odbora (glede na nalogo, ki mu jo je pover·i la Sob Cerknica), da pri-pravi novo vrednortenje predracunske vrednosH investicij ter ugotovi
moznosti in re5itve za fin.ancno kritje nove predracunske vrednosti.
Posebej poudarjamo, da zajema nase p orocilo
izkljucno investicije, sprejete z referendumom in
verifickane z dru:lbenim programom razvoja obcine za obdobje 1976/1980. To poudarjamo zato,
ker se pojavljajo nove ideje o izgradnji solskih
objektov v obcini izven obsega referenduma in 0
katerih upravicenosti ali neupravicenosti se gradb eni odbor ne opredeljuje.

b) PREDRACUNSKA VREDNOST INVESTICIJ
PO NOVEM VREDNOTENJU

Nova predracunska vrednost temelji na osnovi
sedanjih cen za kvadratni meter gradbene povrsine in z resolucijo o ekonomski poNtiki zacrtanih
trendov .rasti cen. Tako smo za -izracun upostevali
sedanje cene v gradbenistvu z vsakoletnim povecanjem za 10 %, s tern, da smo di-namiko izgradnje
p o vrstnem redu prilagodili momim virom financiranja.
Na .·teh osnovah izracunana predracunska vrednost znasa:
v 000 din
~ ·i zgradnja .ucilnic -in telovadnice
26.600
pri osnovni soli Cerknica
-

izgradnja u cifuic in adaptacija doma
TVD Partizan v Novi vasi
izgraditev uoilnice, vecnamenskega
prostora in adaptacijo
telovadnice na Rakeku
izgr:adnja telovadnice v Grahovem
adaptacija prostoroy za telovadnko
v Begunjah
SKUPAJ:

23.000

10.300
9.700
1.500
71.100

V tef •p redracunski vrednosti so vkljuceni stroski projektov, gradbena in ob'J:!tniska dela, oprema
obje:ktov, stroski obres-ti za premostittvene kredite
in stroski placilnega prometa 'in n adzor a gradnje.
Da bi pO'Vecanje pn!dracunske v•rednosti (ki je
po nasih preratunih izracunana glede ·n a cas vlaganj in ceno za ·k vadratni meter gradbene p ovrs ine) late razumeli, posredujemo naslednje ugotovitve:
Predracunska vrednost, opredeljena z referendumom, znasa 36,000.00 d inarjev in je bila pripravljena pod moonim vti-som sta:bilizacijskih prizadevanj. Prav tako je cas gr adnje upostevan kot
txenurtek sprejetja .referenduma, kar pomeni, da
ni upostevani-h podraZitev in obresti od n ajetih
premostitvenih kreditov. Najeti ·krediti omogoeajo h itrejso izgradnjo, vendar ohresti od teh kreditov povecujejo predracunsko vrednost.
Po nasih izraounih je mogoca p rva faza izgradnje sole v Novi vasi (IL prio:r.iteta) sele v letu 1979,
kar glede na gibanje cen povzroea povecanje p redracunske vrednosti. Enaka u gotovitev velja tudi za
ostala vlaganja po sprejetem vrstnem redu g:radnje. Za laze dojemanje povecanja predracunske
vrednosti -n aj omenimo, da so cene v gradben istvu
v letu 1975 v primeri z letom 1974 narasle po p odatkih Biroja za gradbenistvo za 28 Ofo. Ta Tast je
bila v letu 1976 glede na leto 1975 manjsa, vep.dar
je v letu 1977 glede na sprejeto r esolucijo o cenah
p otrebno racunati najmanj z 10 % podrazitvijo.

Prav gotovo je sohdna osnova za primerjavo
p oveeanje predracunske vr ednosti odnos ce.n kvadratnega m etra stanovanjske povr5ine po letih.
Tako je kvadratni meter stanovanjske povrsine
v oboini v letu 1974 znasal 3966 dinarjev, v letu
1977 pa je predracunska osnova za kvadratni meter stanovanjske povrsine 7357 dinarjev. Indeks
povecanja znasa 186, kar pomeni, da se predracunska vrednost izgradnje po referendumu dejansko giblje v skladu z zakonitostmi trga.
c) VIRI FINANCIRANJA NOVE PREDRACUN-

SKE VREDNOSTI

Za oceno virov fi.nanciranja smo upo5tevali za
obdobje zbi:ranja kreditov v casu 1977!1980 15 %
letno povecanje mase osebnih prejemkov, medtem ko smo pri sredstvih, predvidenih iz zdruzenega dela, za cas 1976/1980 upoS.tevali 15 % letno
povecanje m ase dohodka, od leta 1980 do vkljucno
1982. leta pa 10 % povecanj e mase dohodka.
Na teh osnovah ocenjujemo, da bodo zbrana
sredstva znasala po letih:
L Iz samoprispevka :
v 000 din
1. Zbrana sredstva od 1. 7. 1975
6.100
do 31. 12. 1976
5.600
2. Referendum 1977
6.500
3. Referendum 1978
4. Referendum 1979
7.500
5. Referendum 1980 (zakljucen 31. 6. 198~ _ 4.3?0
SKUPAJ: 30.000
I I. Sredstva, predvidena po samoupravnem sporazumu iz zdrufenega dela (nismo upostevali
TOZD iz KS LoS.ka dolina, ki samoupravnega
sporazuma se niso podpisali)
- leto 1977 (plaCilo po zakljucenem -racunu
za leto 1976)
1.460
- leto 1978 (plaCilo po ZR 1977)
1.740
- leto 1979 ~placilo :po ZR 1978)
2.000
- leto 1980 (placilo po ZR 1979)
2.300
- leto 1981 (placilo po ZR 1980)
2.600
- leto 1982 (placilo po ZR 1981)
2.860
- leto 1983 (plaCilo po ZR 1982)
3.150
SKUPAJ: 16.110
III. Vsega zbrana sredstva iz samoprispevka in
46.110
sporazuma {I. in II.)
IV. Primanjkljaj (III-b)

24.990

d) DINAMIKA IZGRADNJE GLEDE NA UGOTOVLJENE FINANCNE MOzNOSTI

I. Telovadnica v Cerknici (pricetek gra·d nje nov.
1976 - dokoncanje sept. 1977)
A. Predraeunska vrednost

1. Vrednost telovadnice (projekti, gradbena in obrtniska dela)
7.700
2. Stroski obresti placilnega kredita
60
SKUPAJ: 7.760
B. Viri sredstev
1. Zb rana sredstva ·PO referendumu od
julija 1975 do novembra 1976
5.560
2. Blagovni kredit izvajalca del SGP
Gradnje Postojna
2.000
3. Sredstva izobrazevalne skupnosti SoB
Cerknica
200
SKUPAJ: 7.760
C. Viri odplacila kredita v znesku
1. Sredstva referendurna, zbrana v decembru in delno v novembru 1976
540
2. Sredstva gospodarstva po ZR za leto
1976 (po samoupravnem sporazumu),
p lacilo v letu 1977
1.460
SKUPAJ: 2.000

Opomba: Izvajalec del je dal kredit z vracilnim rorom do 31. 3. 1977.
Objekt telovadnice v Cerk!nici je v izgradnji,
sredstva in plac ila so zagotovljena v skladu s predpisi.
Na osnovi neposrednega zbiranja ponudb je hila za najtugodnejsa izvajalca izbrana organizacija
zdruzenega dela »Gradnje« Postojna. Dela potekajo po predvideni d inamiki i<n v skladu z gradbeno pogodbo. V predracunski vrednosti ni upostevana oprema telovadnice in m orebitno poveeanje .n epredvidenih del. Znesek opreme in nepredvidenih del je vkljucen v .jzgradnjo 8 ucilnic
pri OSOOV'Ili soli Cerknica. Treba je .poudariti, da
se investiciji v telovadnico in uciLnice medsebojno prepletata (oprema, nekatere skupne instalacije kot je kotlovnica in podobno).

II. Izgradnja 8 ucilnic pri osnovni
(pricetek gradrnje april 1977 avgust 1978)

~oll

Cerknica
dokoncanje

A. Predracunska vrednost
1. Vrednost uCilnic z opremo ucilnic
in telovadnice ter predvidenimi podra2:itvami v v isini 10%
17.440
2. Obresti k reditov in stroski placilnega
prometa .i;n garancij
1.400
SKUPAJ: 18.840
B. Viri sredstev
1. K!redit izvajalca del SGP Gradnje

Postojna
2. K,redit republiske telesno-ku Hurne
skupnosti
3. Sred:stva gospodarstva po ZR za leta
1977 'PO samoupravnem sporazumu
(placilo v letu 1978)
4. Sredstva referenduma, predvidena
za leta 1977
5. Sredstva referenduma, predvidena od
januarja do vkljucno maja 1978
SKUPAJ:

7.500
2.000

1.740
5.600

sticija prijavljena pri Sluzbi druzbenega knjigovodstva kcmec meseca marca. V zacetku aprila
bodo zagotovljena tudi placila za i nves·t icijo, ta1ro
da bo lahko v aprilu sklenjena s SGP Gradnje
gradbena pogodba in mozen zacetek gradnje uCilnic, ki naj bi bile dokoncane do avgusta 1978.

III. Ocenjena dinamika vlaganj v vzgojno izobrazevalne objekte ostallh krajevnih skupnosti
Po zakljucenem referendumu na dan 30. 6. 1980
b o na osnovi nasega izracuna ostalo neporabljenih
11,100.000 clinarjev, s tern, da bo od predvidenih
investicij zakljucena samo izgradnja telovadnice i n
8 u cilnic pri osnovni soli Cerknica. Poleg omenjenega zneska bo ostal odprt tudi dolg gospodarstva od zakljucn:ih racunov za ·l eto 1980, 1981 in
1982, :kar bo predvidoma znasalo 8,810.000 dina•r jev, ali s kupaj neporabljena sredstva referenduma
in sredstva po samoupravnih sporazumih gospodarstva 19,710.000 dinarjev.
Upostevajoc, da znasa vrednos t izgradnje uCilnic &n adaptacija doma TVD Partizan v Novi vasi
23,000.000 dinarjev, lci je po dogovorjenem vr.stnem redu investicij na vrsti .takoj za Cerknico,
lahko ugotovimo, da je po zakljucku referenduma
p:remalo sredstev, .da bi lahko zaceli z nacrtovano
izgradnjo objektov v Novi vasi.
Resitev vprasanja celotne investicijske izgradnje je mogoca na dva naCina:
1. s podaljsanjem referenduma za 3 leta,
2. s podaljsanjem referenduma za 2 leti- skupaj z realizacijo samoupravnega s porazuma v temeljndh orga.nizacijah zdruzenega dela na obmoeju
·korajevne skupnost!i Loska dolina za obdobje 6 let
(po zaklj ucnih ra0unih od leta 1978 do vkljucno
leta 1981).
Na osnovi enega ali dr ugega vira hi zagotovili
pricetek realizacije dogovorjenih in sprejetih investicij v naslednjih rokih:
- solske objekte v Nov·i vasi po fazah s pricetkom leta 1979, na Rakeku 1981, v Grahovem
1982 ·in v Begunjah 1982.-1983.leta.

Zakljueek
Ob celotni akciji izgradnje s olskih objektov je
povrebno poudariti,-da je podrocje krajev.ne skupnosti Nova vas opredeljeno z vsemi dru.Zbenopoliticnimi akti kot nerazvito podrocje obcine.
Prav zato je drugi nacin financira.nja zac:r:tanega
programa izgradnje (podaljsanje referenduma za
2 leti skupaj z realizacijo samoupravnega sporazuma v TOZD krajevne skupnos·t i Laska dolina)
edini realen.
To lahko argumentiramo z naslednjim izracunom:
1. v krajevni s·kupnosti Nova vas se bo zhralo v

casu r eferenduma

v 000 din

a) iz samoprispev:ka (zaposleni , upokojenci)
b) iz sredstev zdruzenega dela (Gr amex)
SKUPAJ:

3.100
300
3.400

Ce upos tev.amo, da znasa predracunska vrednost
23,000.000 ·d in, se samo krajevna skupnost Nova
vas pokrije le z 14,8 %, ·k ar pomeni, da ostane
nepokr.itih 19,600.000 dinarjev od predracu.nske
vrednosti.
Hri potrebnem solidarnem zdvu.Zevanju sredstev
za izgradnjo ·solskih objektov v nerazviti .krajevni
skupnosti Nova vas s mo vzeli za osnovo doseieni
dohodek iz 1975 (podatki za leta 1976 v tern trenutku ·niso v celoti na voljo).
Na tej osnovi bi zdrufeno delo v Laski dolini
pri:spevalo 34,4 % ugotovljenega primanjkljaja,
kar znasa vrednostno 6,740.000 dinarjev (po zakljucnih racunih 1976/ 1981).
Zdr.u feno delo v ostalih krajevnih S:kupnostih
pa bi v enakem obdobju pdspevalo 65,6% ali
12,860.000 dinarjev.
Ugotovljeni znesek za pokritje primanjk.ljaja
pomeni 0,6% od dohodka v TOZD.

Gradbeni odbor

2.000
18.840

C. VIRI ODPLACILA KREDITOV
a) Obveznosti
1. Kredit poslovne banke
7.500
2. Klredit Telesno-kultume skupnosti SRS 2.000
SKUPAJ: 9.500
b) Odplacila

1. Sredstva gospodarstva po zakljuenem
racunu za leto 1978 (plac. v letu 1979)
2. Sredstva referenduma od juniJa do
decembra 1978
3. Sredstva referenduma od januarja do
maja 1979
SKUPAJ:

2.000
4.500
3.000
9.500

Z neposrednim zbiranjem ponudb za telovadnico je bilo SGP Gradnje izbrano tudi za izvajalca
del pri izgradnJi 8 ucilnic pri o snovni soli Cerknica.
Predstavniki gradbenega odbora so v sodelovanju s poslovno banko in SGP Gradnje Postojna
zagotovili ·p r emostitvene kredite, talco da bo -inve-
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Gradnja novih

Kmetijstvo v nasi obcini
Krepko smo ie stoplli v drugo leto planskega srednjeroenega obdobja 1976-1980. Zastavljene naloge so ob sprejemanju planov temeljile predvsem na doseienih rezultatih v obdobjih 1971-1975 in na
nekaterih novih spoznanjih, ki so bila ugotovljena med tern obdobjem.
Osnovna izhodi!~a pri spreje- zemljl§~ v vecje enote (komasamanju planov so bila predvsem cije, kompleksno gospodarjenje
v tern, da je nujno kar najhitreje z gozdovi) in uvedbo takih strojzagotoviti reproduktivno sposob- nih linij, ki bodo zagotovile so·
nost kmetijstva in gozdarstva, dobnej ~l industrijski koncept
ker le tako opravi~ujemo prihod- proizvodnje v lastni in druZbeno
nje investiranje v predvidenem organizirani kooperacijski proizobsegu. Istocasno je potrebno vodnji. Prednost v tem naj ima
zagotoviti bitrej~o uporabo stro- bolj~a, sodobnejb in bolj gospokovnih izsledkov v kmetijstvu in darna izraba tega, kar ie tmamo,
gozdarstvu, u~inkovltej~o izrabo pred gradltvijo novih kapacitet.
razpolofljivih zemlji~kih in hlev- Osnovna preusmeritev proizvodsldh kapacitet ter proizvodnih nje, na katerl temelji srednjeroc·
moznosti; to pomeni zdruievanje ni na~rt je:

~olsldh

prostorov lepo napreduje;

- Prihodnji razvoj Zivinoreje,
kjer je dan poudarek zadostni
proizvodnji kvalltetne krme in
sicer: proizvodnja mleka od sedanjih 2,3 milljona litra m.leka
na 3 milijone litra trine proizvodnje oziroma od sedanjlh 4 mill·
jonov vse blagovne proizvodnje
na 5,5 milijona litrov m.leka In
proizvodnja mesa od sedanjlh
1250 ton na 1600 ton zive teie
iivine.
- Proizvodnja valilnih in konzumnih jajc od sedanjlh 2 milljonov na 4 mllijone valilnih in 27
mllijonov konzumnih jajc.
Proizvodnja poljedelskih
kultur: od sedanjih 500 ton
krompirja na 1500 ton.
- Na realizaciji letnih etatov,
ki so predvideni z des~tletnimi
na~rti gospodarjenja z gozdovi.
Za izpeljavo nalog v srednje·
roenem obdobju je planirana Zivahna investicljska dejavnost, saj

vpra~anje

je, kako b omo flnan~no zmogli program izgradnje

predvidevamo, da bo v lastno
kmetijsko proizvodnjo vlozenih
do leta 1980 60 mllijonov dinarjev, v druibeno organizirano kooperacljsko proizvodnjo 70 milijonov dinarjev, v gozdarsko proizvodnjo, za izgradnjo cest, vlak,
enostavno reprodukcljo in v raz~irjeno reprodukcijo pa 120 milijonov dinarjev.
Zaradl kvalitetnej§e ocene programov razvoja kmetijstva in
gozdarstva na podrocju naAe republike je o ceni uresnicevanja
sklepov II. seje konference ZKS,
ld je blla leta 1970 posve~ena raz·
voju kmetijstva za prihodnje obdobje, razpravljal CK ZKS na
svojt 25. seji 25. 10. 1976. Nekaj
mesecev kasneje je tudl predsed·
stvo republlike konference SZDL
obravnavalo smemice pribodnjega r azvoja in prlpravllo teze za
naj~lr~o javno razpravo o »zagotavljanju pogojev za hitrej§l razvoj kmetijstva, ugotavljanje no-

vih drufbenoekonomsldh odno-

sov in preobrazbe vasi v srednje·
rocnem obdobju 1976-1980«.
Na osnovi dokumenta republi·
~ke konference SZDL in sprejetih planov osnovnih nosilcev ter
izhodHc drufbenopolltiCnih organizaclj obCine Cerknica je obCinska konferenca SZDL prek Sveta
za drufbeno-ekonomska vpra~a·
nja kmetljstva, gozdarstva in vasi organizirala od 19. 3. do 21. 3.
1977 po vaAldh skupnostih javno
razpravo o pribodnjem razvoju
kmetijstva in gozdarstva v ob~inl
Cerknica. Udeleiba na zborih in
razprava sta nakazali, da so
osnovne usmerltve pravilne, potrebno pa bo posebej aktivno delati na podrocju organiziranja in
povezovanja kmetijstva ter goz·
darstva v obani.
Podrobnej~e izvle~ke planov
osnovnih nosilcev bomo objavili
v prihodnjl §tevilki Obzornika.
L. Frelih
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Pomen dveh obletnic
STEVILNE PROSLAVE TUDI V NASI OBCI.NI
Letos se bomo s posebno pozornostjo, spostovanjem in ljubeznijo
spominjali dveh izjemno pomembnih mejoikov iz zgodovine razrednega in narodnostnega boja delavskega razreda jugoslovansklh na·
rodov za njegove pravice: ~tiridesetletnice prihoda tovarlsa Tlta
na vodstvo partije in stiridesetletnice ustanovitve Komunistlcne partije Slovenije. To sta dve loCnici, ki sta ustvarili temelje revolucije in
narodnoosvobodilnemu boju, priborjenemu lastni~tvu delavcev nad
proizvajalnimi sredstvi, preraslemu v kvalitetno novo, s ~e boga·
tejso vsebino osvesceoo delavsko samoupravljanje, katerega vrh je
zakon o zdru:Zenem delu, ki smo ga za Dan republike Iani plebiscitamo potrdili vsi jugoslovanski delavci.
Kako se bomo spominjali obeh
dogodkov? Z delom, z zavestnim
dagrajevanjem drufbenopoliticnega sistema, ki smo ga potrdili
za svojega, s sodelovanjem v delu organov, kjer sodelujemo kot
delegati ter s svojim stalnim
strokovnim in drufbenim izobraievanjem. Poleg teh osebnih, a
za vse obvezujocih oblik in nacinov, bomo obe pomembni obletnici pocastili se s stevilnimi
zunanjimi znaki, pomembnimi
zalofuiskimi dejanji na podrocju
izdajanja druzboslovne misli, srecanji in pogovori z udelezenci
razrednega in narodnostnega boja, ki so desetletja svojega zivljenja izgorevali za delavsko
stvar, danes pa kje v pokoju ali
po krivici odmaknjeni vstran
opazujejo zivljenje okrog sebe,
ki je vrednostni odraz njihovega
zivljenjskega boja, ko bi se vedno lahko dragoceno svetovali, s
spodbujenim delom knjifnic, z
nastopi amaterskih skupin, z ljubiteljsko dejavnostjo, ki podira
okvire brezosebne potrosniSke
druibe in gra<li pristne, tople
medcloveske stike, s tovariskim
delom v sindikalni organizaciji, s
povezovanjem v krajevni sirupnosti in s proslavami.
In kako bomo obelefili pomembni obletnici v nasi obcini?
Naj na -kratko povzamemo poglavitne zamisli o prireditvah iz
okvirnega programa, ki ga je pripravil posebni odbor pri komiteju obcinske konference Zveze
komunistov.
Najosnovnejsi sklep je, naj
imajo vse letosnje priredltve in

proslave obelezje teh pomemb·
nih obletnic (vrsta takSnih prireditev je letos ze bila). Posebej pa
naj bi jih proslavili v aprilu in
maju z vrsto prireditev.
- Postaviti bo potrebno vee
spominskih obelezij za naslednje
predvojne revolucionarne dogodke: zmago komunistov v Loiu na
obCinskib volitvah 1920, zmago
delavsko-kmeCkega gibanja na
obCinskih volitvah 1936. in 1938.
leta v Loski dolini, uspelo stavko
lesnih delavcev na Kovacevi zagi, ustanovitev partizanske celice
v Loski dolini, revolucionarno
vrenje po prvi svetovni vojni.
- lzdelan je ze celoten program praznovanja in priredltev
ob letosnjem Dnevu mladostl, kl
v glavnem predvideva: sprejem
zvezne in lokalne Tltove stafete;
kresovanja po vseh krajevnih
skupnostih s kraj~imi kulturnimi program! in razgovori z revolucionarji in borci; osrednja proslava Dneva mladosti bo 22. maja
na Rakeku; vrsta ~portnih prireditev (vse to je Ie povzetek iz
programa, ki ga je pripravila ob·
cinska konferenca Zveze socialistlcne mladine).
- Konec aprila ali v zacetku
maja bo sveeana seja obCinske
konference Zveze komunistov, na
kateri bodo tudi predvojni komunisti in komunisti iz NOB.
- Svecane konference Zveze
komunistov bodo tudi v vseb
krajevnih skupnostlh.
- Organiziranih bo vrsta razgovorov z revolucionarji, ki jib
bodo pripravlle osnovne organizacije Zveze socialisticne mladl-

KRVODAJALSKA AKCIJA
Obvescamo vse obcane, da bo krvodajalska akcija v Cerknici 19. in
20. aprila 1977 od 6. do 14. ure v Zdravstvenem domu v Cerknicl.
Na odvzem krvi naj se javijo vsi zdravi prebivalci od 18. leta starosti dalje.
K cim vecjemu sodelovanju pri krvodajalski akciji vabi
Obcinski odbor Rdecega kriia Cerknica

Simbol zive narave
OB RAZSTAVI SLIKARJA
JANEZA KOVAclcA
Brestov Salon pohiStva v Cerknici je postal ze tradicionalni
prostor za slikarske razastave
bllinjih in drugih slovenskih likovnih umetnikov. Lahko bi trdili: to je neka:ksna notranjska
mala galerija, saj s e je v njej
v zadnjih letih zvrstila fe vrsta
razstav priznanih in manj primanih slikarjev, pa tudi slikarjev amaterjev iz domacega kraja in
okolice. Tako se odpirajo moinosti sirsemu kulturnemu utripu
notranjskega kulturnega sredisca
- Cevknici!
Industrija pohistva Brest s
tern smotrno podpira kulturno
dejavnost, obenem pa v estetski
obli:ki tucli reklamira svoje pohiStvo in druge izdelke.
Na marcevski razstavi smo srecali akademskega slikarja Janeza
Kovacica, ki je tudi nas rojak iz
Rakitne; diplomiral je v letu 1968
na Akademiji za likovno umetnost
v Ljubljani pri prof. Maksimu
Sedeiu. Nekaj casa je bil v ZR
NemCiji; postdiplomski stud.ij pa
je opravil pri prof. Z. Didku in
J. Berniku. Njegove samostojne
razstave so bile v Logatcu, Kranju, v Klubu kulturnih delavcev
v Ljubljani, v Mariboru; izpopol-

njeval se je tudi v tujini; poleg
Nemcije tudi v Franciji, Danski,
Nizozemski in Italiji ...
Prehojena umetniS.ka pot je sicer kratka, a vsebinsko in obli·
kovno bogata. Umetnik isce svoj
obraz v razlicnih medijih slikarstva, zato uporablja najrazlicnejse telm.i.ke: od grafike, perorisbe
do akvarelov, ki so cisti vtisi, na
meji realnega in domiSljijskega
sveta. Tihozitja in portreti kafejo zanimanje za figurativnost
stvarnosti; v strogi oblikovni liniji se srecujemo tudi z osebno
dozivetimi predmeti, pokrajinami, ki kafejo trenutna razpolozenja ne le v stvarnosti, temvee tudi umetnikov opredeljeni odnos
do sveta stvarnosti. Zanima ga
vse zivo; zive, a nekoli'ko temnejse so tudi nj egove barve; umetnik je svoboden v svojem nenehnem iskanju in se odziva vsemu
zivemu s svojo zmagujoco zeleno
b arvo, ki je tud.i simbol five, ne·
unicene narave in mladosti .. .
Zelo istovetno je ucinkovalo na
stevilne goste Ob otvoritvi Tazstave, tudi petje Studentskega
okteta iz Ljubljane, ki je zapel
devet pesmi in navdusil s svojim
svefim in barvitim nastopom.
Taksnih kulturnih dofivetij si
se zelimo.
B. Brecelj

ne.
- Kulturna skupnost in ZKPO
bosta prlpravill svoj program nastopov amaterskih kulturnih skupin in knjifevnih vecerov.
- Sindlkalna in mladinska organizaclja bosta organizlrali obi·
ske Kumrovca, cebin in Trbovelj ter muzejev in spomenikov
NOB.
- Tudl ~ole se bodo vkljuclle
v praznovanja s posebniml uCnimi uraml in svojim programom
prireditev, ucenci pa se bodo
vkljucili v tekmovanja s pisanjem nalog s temaml, posvecenl·
mi tern obletnicam.
- Glasila delovnih organlzacij
bodo obletnicam posvetila posebno pozomost in spremljale
vse omenjene prireditve in proslave.
- V tern jubilejnem Ietu bo iz.
~lo vee knjig in bro~ur, ki jib bo
potrebno nabavlti v na~e knjifnice in »rdece kotiCke«.
To je le b7zen pregled. P?glavitnih priredttev, s katenmt bomo tudi v nasi obcini ·dostoj!lo
proslavili predvojno revoluciOnarno komunistieno gibanje, obdobje, iz katerega je zrasla nalla
sedanjost.
B. Levee

TECAJI IZ VARSTVA
PRI DELU
Tecaje iz varstva pri delu, ki
smo jih organizirali v marcu, je
obiskovalo 146 instruktorjev in
drugih vodilnih de~avcev. _Yecina
od teh je ze opravila tudi zahtevani izpit. Teeaji za delavce Tovarne pohistva Cerknica, Tovarne pohistva ~artinjak,. Tovarue
ivernih plo~c m Skupnih deJavnosti so bili v Cerknici, za delavce obeh temeljnih organizacij v
Loski dolini pa v Starem trgu.
Po zahtevnosti ucnega programa so bili tecaji razdeljeni v dve
skupini. Dela-vci, ki so kdaj prej
ze opravili zacetni tecaj, so priSli
lena eno predavanje, na katerem
so skupaj s predavateljem obnovili ze prej pridobljeno znanje,
poleg tega pa so bill seznanjeni
z novostmi na tern podrocju. Tak
tecaj je obiskovalo 106 delavcev.
Izpiti so hip v obliki ~polnjeva~
nja ustreznih testov. ys1 rezulta_h
izpitov se niso znaru; znano Je
Ie, da jih je ?d 45, koliJ:<or jih_ j7
izpite opravljalo v prv1 skupmt,
padlo sedem.

Oktet Jelovica pri nas
Tudi v marcu so imeli Brestovci in ostall Cerkni~ prllomost
doZJ.veti kvaliteten kulturnl vecer, saj je prl nas gostoval prlznanl
oktet Jelovica, kl ga poznamo tudi z vee televizijsklh nastopov in
ki velja za enega izmed najbolj~lli oktetov slovenske lesne industrije (le-ti se zdrufujejo tudi v enoten pevskl zbor).
Pred polno dvorano (redkost pri nas!) so izvedli smotrno zgrajen
program: od renesancne in klasiene vokalne glasbe mimo slovensklh
narodnih, obarvanih z gorenjsko folkloro - do pesmi jugoslovan·
skih narodov. Odzlvnost pri obcinstvu je bila izredna in je dokazala,
da na§i delavci znajo cenlti kvalitetno pevsko kulturo.
Omeniti velja, da je bil koncert namenjen predvsem BrestovCeJtl
in da je bil organizator Brestov sindikat. Polna dvorana in odzlvnost
obcinstva pricata, kako hvalemo delo je organizacija kulturnih
prireditev za na~e delavce. Temu pa je na§ sindikat doslej posvetal
zal premalo pozornosti, ceprav ga zavezujejo tudl njegovl kongresnl
sklepi, ki zadevajo podroeje kulture.
Morda bo uspelo organizirani koncert (tudl na~i gostje so bill
navdu~eni nad sprejemom in obcinstvom) spodbuda, da bo v prlhodnje tudi kulturno delovanje v na~i delovni organizaclji slstematleno in trajno ter da bo koncno tudl kultura na~la svoje mesto
v delovnih programih sindikata, pa ne samo v programfb, arnpak
tudl v delu.
B. Levee

Obcutljivo in zahtevno delo

DELO IN VLOGA SOCIALNEGA DELAVCA V DELOVNI
ORGANIZACUI
Socialno delo je za mnoge !ju- nik posameznih akcij, ki so sirdi ~e vedno precej nejasen in ne- sega pomena za kolektiv.
razumljiv pojem. Ljudje pogosto
Delo za kolektiv obsega:
ne vedo, kdaj naj se obrnejo po
- stanovanjske zadeve,
- prehrano,
pomoc k socialnemu delavcu.
Iz prakse je znano, da pride
- prevoze na delo in z dela,
stranka po pornoc k sociainemu
- letovanja,
delavcu sele takrat, ko sama ne
- razlicne obdaritve in p odobvidi vee izhoda iz svojili te.Zav no.
ozirorna takiat, ko za resitev svoPri teh zadevah socialni delajih tezav nujno potrebuje pomoc vec samo posreduje predloge in
drugih. Vendar pa ni dolinost so- podatke organom upravljanja.
cialnega delavca, da sam re~i Tesno sodeluje tudi z drugimi
strankine t efave, ampak ji le po- strokovnimi slufbami v podjetju
maga pri resevanju teh tezav.
in z zunanjimi ustanovami, zlaDelavci, ki se nimajo prvega
Socialno delo v delovni organi- sti s socialno slufbo v obcini.
izpita iz varstva pri delu, so obi- zaciji obsega tri temeljna podSkupinsko socialno delo je v
skovali zacetni teeaj. Ucni pro- rocja dela in sicer:
delovnih organizacijah se precej
gram tega t ecaja je bil prec;:ej
- delo za kolektiv, kar imenu- nerazvito. Razen v klubih zdravobsezen, saj je obsegal prav1ce jemo podrocje drufbenega stan· ljenih alkoholikov se metode skuin obveznosti delavcev v zvezi z darda,
pinske obravnave v delovnih orvarstvom pri delu, ki nam jih
ganizacijah se niso uveljavile.
- skupinsko socialno delo,
nalagajo zakon o varstvu pri delu
Socialno delo s posameznikom
- socialna pomoc posamezniin samoupravni splosni akti de- kom.
pa obsega:
lovne organizacije, tehniko var- delo z invalidi v invali:dskem
Delo socialnega delavca za konosti, zdravstveno varstvo, po- lektiv je v najtesnejsi povezavi z postopku in sodelovanje pri prezarno varnost in podobno. Zato delom sindikalne organizacije v mestitvah invalidnih delavcev na
je bil potreben obisk ~tirih pre- temeljnih organizacijah. Socialni u strezna delovna mesta;
davanj, ustrezno tezji pa bodo delavec naj bi irnel v tern okviru
- delo z dusevno motenimi;
tudi iz.piti.
- druZinska vpra~anja;
predvsem analiticno strokovno
- zene delavke in vprasanja
delo, moral pa bi biti tudi pobudV. zNIDARSIC
varstva;
- delavci z najnizjimi osebnimi dohodki;
- matere samohranilke;
- delo s kronicnimi alkoholiki
in ostalimi kronicnimi bolniki;
- delo z mladoletnimi prestopniki;
- delo z zdravljenimi alkoholiki;
- informativno in svetovalno
delo.
Pri socialnem delu s posamezniki dela socialni delavec po nacelih tajnosti in zaupnosti. Zato
je nadvse pomembno, da se pogovarja s stranko v posebni
sobi, saj bo stranka izrazila svoje tezave le v okolju, kjer bosta
s socialnim delavcem sama.
Socialno delo je zelo mlada
stroka, kratek cas vpeljana v Brestu, zato se na tern podrocju pojavljajo tezave, ki pa jih bomo
lahko odstranili le z dolgotrajnim
sistematicnim in organiziranim
z otvoritve razstave mladega slikarja J. Kovacica
delovanjem.
V. SimCic
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ObraCun dela in naCrti
S KONFERENCE BRESTOVIH SINDIKATOV
24. marca se je sestala konferenca sindikata Bresta. Po posredovanih poroCilih o preteklem delu je stekla bogata razprava, v kateri
so bile nakazane in izkristalizirane osnovne pomanjkljivosti, ki so
bile v delu prisotne, bila pa so tudi razmiSljanja, kako naprej. Vzporedno z razvojem samoupr avnib odnosov:, ki se v nasi samoupravni
drtiZbi nenehno poglabljajo, je vse bolj cutiti spoznanje, da bo potrebno poleg organiziranega poslovanja zagotoviti tudi zahtevno
d~benopoli~icno delo v delovni skupnosti.
. ze leta in ·l eta razpra~ljarno o
in prav, toda ravno v tej raztemeljni opredelitvi dela ·s indi- pravi so delegati sprozili grenki,
kata. Njegova vloga je -sicer jas- toda ze veckrat naceti vprasanji:
no opredeljena, toda se vedno Ali bo tudi ta sistern kot ze vee
rtas morijo stare, iz preteklosti prejsnjih splahnel v z-rak? Ali sta
ukoreninjene navade, da semora to red in organizacija, da imarno
sindikat ukvarjati z nabavo in na enakih delovnih mestih ob
razdelitvijo najrazlicnejsih do- enako vlozenem delu razlicne
brin za svoje clanstvo. Razprava osebne dohodke?
je jasno ugotovila, da. je potrebV razpravi je bilo med ostalirn
no s to pqlkso dokoncno prene- obdelano tudi izobrazevanje dehati. Imarno slufbe, ki so dolZne lavcev. Izobrazujejo se posamezopravljati te naloge.
niki, ki pac po svoje k temu teOsnovna naloga sindikata je, Zijo. Izvolimo komisije, odbore
da skupaj z dr:ugimi druzbeno- in podobne organe, da bodo vzpoliticnirni organizacijami zago- podbujali tisto, kar zelimo in kar
tavlja realizacijo sprejetih slde- narn narekujeta dr:uzba in na5a
pov, samoupravnih sporazumov druzbena zavest. Ker pa smo za
in drufbenih dogovorov, ki srno clane organov upravljanja zares
jih samoupravno sprejeli.
s•t orHi, da bodo kos svojim zav razpravi je bilo tudi vee pi- htevnim :nalogarn, so se sprasevakrih, toda dobronamernih na ra- li v razpravi. Voli:tve so sicer zacun rnaSih sistemov nagrajevanja. cetek, toda se pred njimi je trePred dobrimi · tremi leti srno z ba organizacijsko pripraviti vse,
dobra voljo, s precejsnjimi fida bo delo izvoljilll'ih organov
nancnimi sredstvi m s podporo stek,lo po za•s tavljeni poti.
organov upravljanja zaceli izoV razpravi je tekla tudi beseda
brazevati .kader, ki je zacel svoje 0 nasih delavcih, lei so leta in leta
delo pri uvajanju WORK-FAK- opravljali delo na svojem delovTOR sistema. Nad dvajset tecaj- nern mestu, pa so zboleli in j·i h
rrikov se j e zagrizlo v nelahko je b ilo treba prernestiti na drugo,
nalogo. Zaceli so v Tovarni pohi- njihovemu zdravju primemo destva Cerknica, sistem vpeljali na lovno mesto. Vprasanje je, ali
veeino delovnih mest in nato po- dobimo primerno delovno mesto.
skusali nadaljevati v drugih te- Razoprava je dala vedeti, da bo
meljnih organieacijah. Vse lepo treba pri nacrtovanju proizvod-

nje razmisliti in storiti vs~ potrebno tudi na tern podrOCJU.
Precej besed je bilo tudi o delovni disciplini, o izostankih z
dela, o sumljivih bolniskih stale~
zih 0 podobnih zadevah, ki
vsaka po svoie zavirajo proizvodni proces. Odgovorni dejavniki
bodo . rnorali tudi tern stvarem,
tako pomembnim za nemoteno
proizvodnjo, posvetiti vso pozornost.
Predlog delovnega programa
sindikata za ,prihodnje obdobje
so delegati naceloma, sprejeli,
vendar s pripombo, da ga je tre·
ba dopolniti z rnnenji in predlogi, ki so bili izrecen i iia konfe· ·
renci, kar je tudi edina. pravilno.
Pred novo izvoljenim, eeravno
ne popolnim vodstvom, so velike
in zahtevne naloge. Obvladovalo
jih bo le s tesnim sodelovartjem
vseh, ki so odgovomi, da nasa
najbolj mnozicna delavska organizacija se ucinkoviteje nadaljuje svoje poslanstvo.
In se za zakljucek - morda ne
bo odvec: Po daljsi pripravi je
skrceno vodstvo sindikalne konference povabilo na ta sestanek
nad devetdeset delavcev. Prisotnih je bilo le stiriintrideset sindikalnih delegatov, pa se predsednik obCinske ·k onference sindikata (delavec Bresta), predstavnik republiske konfe.rence sindikata (delavec Bresta), sekretar
osnovne organizacije Zveze komunistov Skupnih dejavnosti in
od osta!l.ih povabljenih se dirrektor TOZD Tovarna pohistva
Cer.knica. Prav bi ·bilo - to je
bilo enotno mnenje prisotnih da bi priSel se kdo od vabljenib
in obogatil vsebino konference.
S. Bogovcic

RAZV·OJ .OPLEMENITENIH PLOSC
Iverka, oplemenitena z naravn i-mi furn,irji, je zelo razsirjena.
Danes praktiGn.o oblagamo z njimi vee kot dve tretjini iverk, ki
jih uporabljamo v pohistveni industrijV Postopek oplemenitenja
s furnirji je drag. Vedno pogosteje pa tiporabljamo oplemenitenjc;: z oblogami iz umetnih snovi. Vzrok, da oplemenitenje pri
nas se ni tako razvito .kot v industrijsko razvitih dezelah, je predvsem v tern, ·da ·d
. o nedavnega z
dosedanjo t ehnologijo nismo bili
sposobni proizvesti · iverko, ki bi
ustrezala zahtevam oplemenite-·
nja. Oplerrienitena iverka je zlasti za pohistveno· industrijo zelo
iskano tvorivo, saj intenzivno
isce cenejse surovine za svoje
konene izdelke.
Materiale za oplemenitenje
ivernih plosc v ·grobem lahko razdelimo ·na tri osnovne skupine:
.
- naravni furnirji,
. - .barve, laiki, obloge iz umetnih snovi,
- -koyine.
Od nastetih materialov sta za
pohistveno industrijo ·brez dvoma najpomembnejsi prvi dve
skupini. Opa:lamo pa, da rnateriali iz druge skupine dozivljajo
vse ·veeji ni.zvoj.· t.e dalj casa v
pohistveni industriji uporabljajo
robovne folije za zascito robov,
ki so ze popolnoma izpodrinile
postopek furniranja robov.
Za ploskovno oplemenitenje
iverk pa predvsem uporabljajo
papirne folije, impregnirane z
modificirariimi rnelaminskimi, po,
lyesterskimi ali secninskimi smolami. Najbolj so se uveljavile papirne folije z modificirani:mi mela,minskimi smolami, predvsem
zaradi ·s orazmerno nizke cene.
Za oplemenitenje iverk danes
nl;\jvec uporabljajo dva . postopka: •k ratkotaktni in klasiCni vroee hladm. postopek.
Pri nas smo se odlocili za nakup naprav po kratkotaktnem
postopku z enoeta:lno stiskalnico
brez hlajenja. Prednosti tega postopka ·SO poleg krajsega casa
stiskanja tudi manjse investicije
v. opremo in znatno nizji stroski
obratovanja. S tern postopkom
lahko oplemenitimo tudi iverke

z nizjo volumno tezo in z manjso odpornostjo na pritisk.
Papirji, impregnirani s smolami, so sorazmerno mlad proizvod. Na tr:liScu se v vecjem obsegu pojavljajo sele zadnje desetletje. Zato njihove lastnosti in
obnasanje v kombinaciji z iverkami se niso popolnoma raziskane, ·k ar nam v proizvodnji nemalokrat povzroca tezave, ki so povezane z velikimi stroski. Najpo-

gosteje se srecujemo s tezavo, da
so posiljke, ki jih ·dobimo od istega proizvajalca, med seboj razlicne, ceprav po njihovih izjavab
uporabljajo za proizvodnjo le-teh
vedno iste materiale. Zaenkrat
smo se vedno veza<ni na uvoz
impregniranih papirnih folij, vendar pa intenzivno sodelujemo s
tovarno Melamin Koeevje, ki naj
bi nam kasneje dobavljala potrebne surovine.
Z. Trost

Kmalu potrosniski sveti
Priprave za ustanovitev potrosniskih svetov pospeseno teko.
Svet za drufbenoekonomske adnose pri obeinski konferenci
SZDL je na svoji seji 21. septembra 1976 ugotovil, da je specializirana razprava o osnutku zakona o zdruzenem delu na temo potrosniski sveti v krajevni skupnosti dala pozitivne rezultate in
da je zaertala pot za ustanavljanje potrosniSkih svetov.
TOZD Trgovina Nanos kot nosilec oskrbe v obeini je bil zadolzen za izdelavo tez, na osnovi
katerih naj bi pripravili samoupravni sporazum o ustanovitvi
potrosniSkih svetov. Teze so bile
izdelane in sq o njih razpravljali
na seji sveta za druzbenoekonomske odnose pri OK SZDL 20. oktobra 1976, na kateri so bili tudi
predsedniki krajevnih skupnosti
in krajevnih konferenc SZDL ter
ugotovili, da predstavljajo teze
solidno osnovo za pripravo sp~
razuma o ustanov1tv1 potrosmskih svetov. Sklenili so, naj posebna skupina pripravi osnutek
sporazuma.
Zaradi objektivnih tezav se je
izdelava osnutka sporazuma zavlekla vse do ored nekaj dni. Osnutek je bil posredovan v javno
razpravo 21. marca 1977 v vse
krajevne skupnosti in v temeljne
organizacije s podrocja oskrbe.
Javna razprava bo trajala do 15.
aprila. Takoj za tern bo skupna
seja predsedstva obcinske konference SZDL in obCinskega sindikalnega sveta. Na njej bodo ocenili predloge iz javne razprave in

predlagali krajevnirn skupnostim, da se takoj lotijo oblikovanja delegatsko sestavljenih svetov potrosnikov v krajevnih
skupnostih. J;>ostopek za ustanavljanje svetov se ·b o v krajevnih
skupnostih pricel takoj, ta:ko da
bodo sveti »uradno« oblikovani
do 22. aprila. Na dan pred 27.
aprilom pa bo svecan podpis samoupravnega sporazuma.
S tern bo akcija za ustanovitev
potrosniskih svetov formalno sicer koncana, seveda pa pomeni
ta »konec« obenem zaeetek vsebinskega dela tega organa, pomembnega za slehernega delavca
in obearna.
E . Lenarcic

Del~)Vni

motiv iz nase proizvodnje

Uspeh izrednih Studentov
Prejsnji mesec je skupina osmih izrednih studentov uspe5no z~
kljucila studij lesarstva na prv~ stopnji, .e~en_ ~a bo to st~ril v prl·
hodnjih mesecih. Naj predstaVIID nove UlZerurJe lesarstva.
1. Emilija BI ZAJ iz Skupnih dejavnosti, organizator-programer,
2. Janez KOCJANCic iz Tovarne pohiStva Martinjak, vodja priprave dela,
3. Marjan KUSH:: iz Tovame pohistva Martinjak, vodja proizvodnje,
4. Ivan LOVSE iz Skupnih dejavnosti, razvojni tehnolog,
5. Sanda MELE iz Skupnih dejavnosti, strokovni analitik WF,
6. Anton PISEK iz Tovarne lesnih izdelkov Stari trg, vodja pri·
prave dela,
7. Josip POJE iz Tovarne lesnih izdelkov Stari trg, vodja proiz·
vodnje,
8. Franc VIDMAR iz Tovarne pohistva Martinjak, tehnolog.
Diplomo so opravljali vsi istega dne. Zvecine so tako opravlja_li
tudi izpite. Ce je kateremu od njih kdaj na izpitu spodletelo, Je
moral to kasneje nadomestiti.
Studij lesarstva na prvi stopnji so ~vedli na pobudo Posloynega
zdrtiZenja LES v soglasju s fakultetrum ~ve~o~. Vodjfl stu~ja je
magister lesarstva .SLAVKO .M IHEVC, d1pl.1nz., sedaJ tudt predstojnik katedre za strojno obdelavo lesa Dfl lesarskem oddellru ~i<>:
tehniske fakultete. Studentje so se skupaJ z vodstvom dogo~arJali
0 tempu studija ter usklajevali svoje moinosti in sposobnost1 z za·
htevami sole.
Sicer pa so s studijem priceli _prvega m~rca 1973. Trfljal j~ torej
natanko tri leta prav toliko, kolikor pridVIdeva pravilnik za aobrazevanje Njihov~ ocene pa so taksne, da bi bil z njimi zadovoljen
tudi vs~ redni student. Ocene devet in deset niso nobena redkost.
Stirje imajo poprecno oceno .n ad osem, stirje pa med sedem in osem.
Menimo da vsi ti studentje zasluZijo posebno pohvalo za uspesen
studij, se 'posebej, ker so mora~ poleg studija oprflvljati tu~ vsa
opravila na delovnem mestu. Vs1 pa so na zahtevnih delovnih ~estih.
F; Turstc
Ker nismo mogli vseh, smo le
enega. Izmed uspesnih izrednih
studentov povprasali 0 njihovem
delu. ANTON PISEK (TLI Stari
trg) je povedal:
Za izredni studij sem se odlocil predvse:r:n ~ato, da b~_si izpopolnil znanje m. zado':'OlJil ~ah~~~
ve po izobrazbi v SlstemizaciJl
delovnih mest. Odlocil sem se
lazje, ker SV~ S Sodelav~em St~
dirala skupaJ, se dopolnJevala In
si pomagala.

veejih izpadov v delu ni bilo. Sam
s svojim delom na delovnem me·
stu nisem bil povsem zadovoljen;
nisem mogel delati v samoupravnih organih -kakor bi lahko, ce ne
bi studiral.
Poudaril bi, da so imeli vsi v
temeljni organizaciji zaradi mo-

:l:e pri odlocitvi sem se zavedal,
da ne bo lahko. V glavnem sem
uspeval sprotno delo opravljati. s
pomocjo sodelavcev. Kaksnih

jega studija veliko razumevanja,
ee sem moral biti veasih odsoten.
Najvec tezav mi je v zacetku
povzrocalo to, da sem moral snov
srednje sole ponoviti v izredno
kratkem casu, saj sern solo koncal ze pred triindvajsetimi leti.
Za studiranje nisem bil vee
mlad. v triletnem studiju sem se
moral odreci marsi:kateri stvari,
da o prostem casu sploh nisem
mogel pomisliti. Slur.iba, sola,
drufina, vse to cloveka mocno
obremenjuje. Zavedal sem se, <ia
si born moral dosti bolj priza<ievati kot mlajsi sodelavci. K rnasemu uspehu so prispevali tudi
nasi medsebojni odnosi, ki so
bili odlicni, nas vzpodbujali in
nam vlivali zaupanje v uspeh.
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ObCni zbor naSih gasilcev
Gasilci Tovarne pohistva Cerknica, Skupnih dejavnosti in Tovarne
ivernih plosc so imeli 20. marca obcni zbor, na katerem so ocenili
svoje delo v preteklem letu in si zastavili prihodnje naloge. Ugotovili
so, da je bilo dru5tvo v prejsnjem letu delavno, vendar nekoliko
manj kot prej~nja leta. Manj prizadevni so bili predvsem nekateri
starejsi clani drustva, skupina mlajsih gasilcev pa je se naprej redno
prihajala na gasilske vaje, sodelovala pri gasenju pofarov na celotnem podrocju obcine, tekmovala in podobno.

Zares ceden posnetek iz na~ega >>turisticnega« malega mesta ob njegovi glavni cesti. K sreci ni vedno tako, saj od casa do casa ~olarji
pocisttjo tisto, kar bi moral kdo drug.

Med letom so imeli gasilci 26
- Vee pozornosti je treba pogasilskih vaj. To bi lahko steli
svetiti gasilski preventivi in
za uspeh, ce ne bi vecji del teh obrambi tovarne pred pozarom,
vaj odpadel na priprave za tek- pa ceprav na skodo sodelovanja
movanja in ce bi bila udelezba na tekmovanjih.
na ·s kupnih vajah boljsa. Poleg
_ Ob 3o.Jetnici podJ'etja in
tega je drustvo sodelovalo tudi
pri izvedbi treh prireditev. Po- drustva bo drustvo organiziralo
skrbelo je za red in varnost ob
gasilsko prireditev s tekmovaotvoritvi tovarne ivernih plosc, njem gasilcev Bresta, Marlesa,
pomagalo pri izvedbi drfavnega Mebla, Stoia in Novolesa, da se
kolesarskega prvenstva vetera- med delavci in obcani se bolj ponov in sodelovalo pri prireditvi pularizira delo v tej humani orob proslavi 25-letnice gasilskega ganizaciji.
drustva Tovame pohistva Marti- Drustvo bo povecalo priza·
njak. Gasiti je pomagalo devet devanje za nabavo sodobnejsega
pozarov. Pri tern je bi:lo zelo ucin- gasilskega orodja in opreme, ki
kovito, saj je bilo nekaj pozarov je v sedanjih razmerah osnovni
pravocasno zadusenih prav po pogoj za vecjo ucinkovitost ganjihovi zaslugi. Njihova uCinkovi- senja.
tost pogojuje zlasti izurjenost, ki
j e posledica urjenja ob pripra- Upravni odbor drustva bo
vah na tekmovanja in razmero- skusal poiskati obliko dela, ki bo
. rna dobra gasilska oprema (gasH- privlacna tudi za mlajse delavce
ski avto s cisterna). Taksna uspo- in skusal pomladiti clanstvo.
sobijenost je tudi nujno potrebna, saj cerknisko gasilsko drustvo zaradi manjse aktivnosti in
pomanjkanja ustreznega voziJa
komaj se sodeluie pri pozarih.
Tekmovalna desetina drustva
ie sodelovala na treh tekmovanjih. Na obcinskem tekmovaniu ~
je bila prva, ceprav je nastopila
s pomlajeno postavo. Za uspeh
lahko stejemo tudi nastop na republiskem tekmovanju v Mariboru, kjer je med devetindvajsetimi ekipami industrijskih gasHcev dosegla deseto mesto. Izkazala se je tudi na tradicionalnem
tekmovanju
gasilcev
Bresta,
Marlesa, Mebla, Novolesa in StoIa, ki j e bilo v Strazi pri Novem
mestu. Bila je druga, samo tocko
zaostanka zc>. prirediteljem. Pomembneisi od uvrstitve pa je bil
tekmovalni rezultat. ki ie bil
kar za 24 tock boljsi od tistega,
ki ga .i e desetina dosegla na republiSkem prvenstvu in sodi v
sam vrh moznih dosezkov.
Po dalisi razpravi so na obcnem zboru sklenili, naj bi bili
nekaksno vodilo za delo drustva
v letosn.iem letu predvsem na·
sledn.ii sklepi:
Krajevni praznik na Rakeku
- Delavce podjetja je treba se
bolj kot doslej poueevati o rav- praznujemo v spomin na mnozicnanju v primeru pozara in o upo- ni odhod Rakovcanov v partizarabi prirocnega gasilskega orod- ne. Letosnje praznovanje je bilo
ja. To se "()Osebej velja za delavce v znamenju 35-letnice ustanovitovarne ivernih plosc, kjer je tve Rakovske cete in v sklopu
proslav ob 40-Ietnici Komunisticmofnost pofara zelo velika.

Prav ta naloga je nedvomno
najpomembnejsa. Drustvo se v
zadnjih letih nenehno stara. Starejsi clani so namrec manj delavni, poleg tega pa od .n jih ni
mogoce vee veliko zahtevati, saj
so svojo nalogo opravili. Vecina
ojih tudi telesno ni vee sposobna
:!.adovoljivo opravljati operativnih nalog. ce ne bo moe pravocasno resiti, se lahko delovni ko1ektivi znajdejo pred vprasanjem,
kdo naj skrbi za varovanje pre·
mozenja, ki jim ga je drufba zaupala v upravljanje. To pa ni samo naloga gasilcev, t emvec tudi
vodilnih ljudi delovne organizacije, drufbenopoliticnih organizacij in koncno vsega kolektiva. Se
prej pa bo najbri treba spremeniti misljenje mnogih, k.i se vedno mislijo, da je opravljanje nalog s podrocja gasilstva konjicek,
tako kot nekaterim nogomet, kegljanje in podobno. Na podoben
odnos do gasilcev je pokazala
tudi udelezba gostov na obcnem
zboru. Od treh vabljenih direktorjev temeljnih organizacij se je
obcnega zbora udelefil samo
eden. Od stirih vabljenih predstavnikov sindikalnih organizacij pa nihce.
V. ZNIDARSic

Kraievni praznik na Hakeku
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CESTA NA JEZERO ZAPATA ZA PROMET
Zima nam pa res ne da miru. Zagode jo, pa naj bo sneg ali brez
snega. Letos je bil de:Z. Veliko defja. Vsa ta ogromna kolicina defja
se na koncu zlije v nase jezero. Pa smo tam. Se vedno namrec ne
vemo, kak~no jezero hocemo, ali tako z vodo ali bi bilo bolje brez
vode. Letos je bila voda. Visoka ravno toliko, da sta Iahko burja
in veter izmenicno vsak s svo.ie strani brez vsakega razumevanja
temeljito razdejala nasip, ki pelje do Goricice. Nastale so stopnicaste globoke zajede, pesek je potonil, na dveh krajih pa so valovi
odnesli del cesti~ca.
Cesta krici po popravilu. Ampak pri nas poznamo bolj~e resitve,
hitre in ucinkovite. Ucinkovite? Ze kak mesec dni je, odkar je na
koncu Dolenjega jezera zrasel nov znak, ki prepoveduje vofnjo v obe
smeri. Nihce ga ne uposteva.

·~"'

Solidni na zimski lesariadi
Letosnja XVIII. ZIMSKA LESARIADA je bila v Bohinju pod pokroviteljstvom LESNINE in v organizaciji SD SNEZINKA iz LjubIjane. Zaradi pomanjkanja snega v Bohinju je bil veleslalom na Voglu, tekaci pa so tekmovali na Pokljuki.
Letos je na tern tekmovanju sodelovalo petuaj·st nasih smucarjev in smucark, ki so dosegli naslednje uvrstitve:
TEKI ZENSKE - POSAMEZNO 5 km (do 35 let)
6. MODIC Marta, 10. JAKOPIN Breda in 11 .-12. SIMCIC Vika.
Ekipno so bile tretje (1. LIP BLED, 2. SD ELAN Begunje)
TEKI MOSKI ..,..... POSAMEZNO 5 km (nad 35 let)
5. KANDARE Anton, 14. STRLE Franc, 15. KRANJC Franc
TEKI MOSKI- POSAMEZNO -lOkm {do 35 let)
16. KRASEVEC Vinko, 21. OZBOLT Darko, 28. KODELA Joze in
30. MACEK Franc
Moski so bili ekipno cetrti (1. LIP BLED, 2. SD ELAN I., 3. SD
ELAN II)
VELESLALOM ZENSKE {do 35 let)
14. JAKOPIN Breda (uvrstitev v I. jakostno skupino), 21. MODIC
Marta, 31. SIMCIC Vika
Nastopilo je 59 tekmovalk.
VELESLALOM MOSKI (do 35 let)
31. ZAKRAJSEK Janez (za eno mesto je zgresil uvrstitev v I. .iakostno skupino), 48. KOROSEC Franc, 59. SKUK Tone, 71. SEGA
Vasja, 83. FUNDA Joze
Nastopilo je 164 tekmovalcev.
Ekipnih uvrstitev za ekipe, ki niso imele udelezencev v vsaj dveh
starostnih kategorijah, niso izracunavali.
Omeniti je treba, da je bil veleslalom v izrechno tezkih vremenskih
pogojih (megla, dez, sneg) in da proga za teke ni hila najbolje pripravljena.
Postavlja pa se tudi vprasanje, ce bo v prihodnje se smiselno sodelovati na teh in podobnih tekmovanjih, saj so stroski sodelovanja
previsoki. Visina prijavnine (300 din za osebo) in ostali stroski ne
spodbujajo k cim vecji udelezbi (kar naj hi bil eden izmed osnovnih
ciljev), v nasprotnem primeru pa postaja to tekmovanje samo za
ozek krog ljudi.
P. KOVSCA
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ne partije Slovenije. Osrednja
proslava je hila v soboto, 12. marca. dan pred praznikom.
V dopoldanskih urah so bile
vaje civilne zascite, ki so zajele
skoraj vse civilno prebivalstvo.
Sodelovale so gasilske, sanitetne
in resevalne ekipe. Vaje so tekle
z vso resnostjo kot hi slo zares.
Predvidena je bila tudi ponazoritcv letalskega napada, ki pa ga
niso mogli izpeljati zaradi ni:z.ke
oblacnosti. Vaje pa so kljub slabemu vremenu uspele.
Na vecer pred praznikom je
bila tudi proslava v kinodvorani.
Na njej je govoril Tone DebevcZvon e, ki je opisal pot Rakovske
cete od ustanovitve leta 1942 do
konca vojne, obenem pa pozdravil se zivece borce, ki so kot
gostje bili na proslavi. Dotaknil
se je tudi jubileja Komunisticne
p artije Slovenije t er prihoda tov.
Tita na vodstvo partije. Na koncu je poudaril, da moramo se
naprej bdeti nad svobodo, ki
smo si jo priborili z lastnimi fr tvami in da nikoli ne smemo nikomur dovoliti, da bi skusal krhati naso vzajemnost.
Proslavo so nadaljevali s partizanskimi in uporniskimi pesmimi, ki sta jih izvajala moski in
zenski pevski zbor iz Rakeka. Za
povezavo so poskrbeli gojenci
glasbene sole Franca Gerbica. Po
zadovolnih obrazih ob izhodu lahko sldepamo, da je koncert lepo
uspel.
Po koncertu je bilo srecanje
m ed borci in aktivisti ter ljudsko
rajanje.
Pohvala gre tudi organizaciji
ZZB Rakek, ki je obiskala na domu svoje clane ter jim cestitala
k prazniku in jih obdarila, kar
naj bi bil skromen, a hvalezen
dokaz, da niso in ne bodo pozabljeni.
M. Grbec

BRESi'OV OBZORNIK

8

Nogomet vspomladanski sezoni
Spomladanska nogometna sezona je nadaljevanje jesenskega
tekmovalnega programa.
Neurejenost novih tekmovalnih
sistemov povzroca, da z veli:k:o
tezavo sprejemamo nove smeri v
telesni kulturi.
Kaze, da bomo ze v jeseni tekmovali v novi tekmovalni skupnosti. Skupnost naj bi zajemala
notranjske obcine Ilirsko Bistrico, Postojno, J.drijo, Logatec,
(Vrhniko) in Cerknico. Tekmovanje v tej skupnosti naj ne bi zajemalo samo tekmovanja v nogometu, ampak naj bi tekmovali
v vseh panogah - od solskih
sportnih drustev dalje. Osnovna
naloga teh tekmovanj naj bi bila
mnozicnost - selekcija na ravni
obcine in selekcija prioritetnih
sportnih panog na ravni obcine

in selekcija prioritetnih sportnih
panog na ravni notranjske tekmovalne skupnosti.
Racionalno trosenje sredstev v
taki organiziranosti naj bi bil
kvalitetni premik v razvoju dolgoroene politike razvoja telesne
kulture.
Da bi v nasi obCini sledili taksni zamisli dela v telesni kulturi,
se moramo pridruziti tern prizamevanjem. Nosilci razvoja ne
morejo biti posamezniki, ne glede ali na ravni obcine, krajevnih
skupnostih ali solskih sportnih
drustev. Nosilce je treba pridobiti v sirsem druzenem prostoru
- v druibeno-politicnih organizacijah. Temeljna telesnokulturna skupnost je samo en clen te
verige celovite organiziranosti.

Razpored tekem notranjsko-tekmovalne skupnosti Datum Pionirji

Da zopet ne bi zamudili vlaka,
pricakujemo od vseh teh dejavnikov, da jemljejo telesno kulturo enakopravno in vzporedno z
razvojem vseh materialnih dobrin v krajevnih skupnostih in v
obcini.
Temeljna telesnokulturna skup·
nost se je ze lotila priprave dolgorocnega programa. Pred nami
je studija 0 izgradnji telesno-kulturnih objektov, ki je bila izdelana v skladu s konceptom o mnozicnosti telesne kulture.
Prepricani smo, da bo ta osnovni dokument o gradnji telesnokulturnih objektov kot predmet
razprave sprejet v razvojnih pro·
gramih krajevnih skupnosti.
F. Kranjc

nogomet:

Cerknica
Cerknica
Rakek Cerknica

Za redno solanje razpisujemo naslednje stipendije:
A. POKLICNE SREDNJE sOLE

- Borovnica
- Usnjar
Cerknica
- Borovnica

TPC

Ceerknica - Rakek
Cerknica - Borovnica II.
Cerknica - Borovnica I.
Dragomer - Cerknica
Cerknica - Usnjar I.
Usnjar II . - Cerknica

Cerknica - Legatee
Cerknica - Usnjar

pohistveni mizar
modelni mizar
strojni mizar
strojni kljueavnicar
tapetnik
kuhar
administrator

Cerknica - Borovnica
Usnjar - Cerknica
Cerknica - Rakek
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Ciani

Mladinci

20/3
3/4 Rakek - Cerknica
10/4 Cerknica- Borovnica
17/4 Partizan- Cerknica
24{4 Cerknica - Usnjar
8f5 Cerknica - Rakek
15j5 Borovnica- Cerknica
22/ 5 Cerknica - Partizan
29/5 Cerknica - Usnjar

TakSno nogometno igrisce nam je zapustila zima. Zdaj je za silo ze
usposobljeno za tekme.

B.

Prvenstvo Bresta v kegljanju
Po skoraj treh mesecih kegljanja je koncano prvenstvo BRESTA. 0 udelezbi in uvrstitvah
ekip po temeljnih organizacijah
smo ze porocali, sedaj pa so nam
ostale se uvrstitve posameznikov
in ekip posameznih temeljnih organizacij.
Rezultati:
Ekipno (moski):
1. TP Cerknica I.
.
2461
2. TIP Podskrajnik I.
2274
3. Skupne dejavnosti I.
2258
4. TP Martinjak
2243

NASI UPOKOJENCI
V letosnjem januarju .nas je zaradi invalidske upokojitve zapustila dolgoletna sodelavka Marija
GEOHELLI iz Starega trga. Sodelavka nam je bila od leta 1948
in je bila ena izmed prvih zensk,
ki so se tedaj zaposlile v nasem
obratu. V tern casu je delala na
skladiScu zaganega lesa, v zagalnici, zabojarni in nazadnje v stolarni.
Ob odhodu v pokoj ji delovna
skupnost Tovarne lesnih izdelkov
Stari trg zeli se veliko srecnih,
predvsem pa zdravih let.
V SPOMIN
6. marca 1977 je po dolgi in
mucni bolezni umrl nas upokojenec Franc ZNIDARsic iz Igavasi. V naSi delovni skupnosti je
bil zaposlen od 1956 do upokojitve leta 1964 od pomocnika polnojarmenicarja in nazadnje deIavca na hlodiscu.
Kot vestnega in prizadevnega
delavca ga bomo ohranili v trajnem spominu.
Delovna skupnost
TLI Stari trg

Brestov obzornlk, glasllo delovne skupnostl
Brest Cerknlca n. sol. o. Glavnl In odgo·
vorni urednlk Bo!o LEVEC. Ureja uredniskl
odbor: Marlja GRBEC, Vo)ko HARMEL, Jo·
ilea ILEMIO, Joie KLANOAR, Bozo LEVEC,
Janez MELE, Branko MISI¢, Franc MULEC,
Viktor OGRINC, Miha ~EPEC in Vlnko 2NI·
DARSIO. Foto: Joze SKRLJ. Tiska 2elezniska
tlskarna v Ljubl)anl. Naklada 2600 izvodov.
Glasllo sodl med prolzvode lz 7. to~ke prvega odstavka 36. elena zakona o obdavcevanju prolzvodov In storltev v prometu. za ka·
tere se ne pla~uje temeljnl davek od prometa prolzvodov (mnenje sekretarlata za
lnformlran)e lzvr§nega aveta SA Slovenlje
!1.421·1/72 z dne 24. oktobra 197-4).

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TP Cerknica II.
Skupne dejavnosti II.
Skupne dejavnosti III.
TLI Stari trg
TP Cerknica III.
Skupne dejavnosti IV.
TP Stari trg
TIP Podskrajnik II.

Ekipno (zenske):
1. Skupne dejavnosti
2. TP Cerknica
3. TIP Podskrajnik

2237
2213
2169
2148
2147
2125
2117
2106
1083
976
753

Moski posamezno:
1. Gorkic Orlando (SD)
2. Veliscek Franc (TPM)
3. Kos Jo.Ze (TPC)
4. znidarsic Ludvik (TPC)

841
840
832
809

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Strukelj Franc (SD)
Sega Vasja (SD)
Kebe Joze (TPC)
GostiSa Tone (TIP)
Kebe Alojz (TPC)
Gornik Franc (TPC)

807
807
806
804
781
781

Zenske posamezno:
1. Pokleka Dragica (SD)
383
2. Savovic Zofija (TPC)
364
3. Drobnic Marija (SD)
355
4. Komidar Mirjam (SD)
352
5. Jankovic Nada (TIP)
345
6. Mele Joza (TPC)
343
7. Bahunek Majda (TPC)
323
8. Pantar Dragica (SD)
322
9. Turk Anica (SD)
313
10. Lavric Stefka (TPC)
277
P. Kovsca

PO PR ICAI<OVANJI H
PRVENSTVO KK BREST
GICA POKLEKA

e

PRVAKA EDO PREsEREN IN DRA·

Koncano je odprto prvenstvo
kegljaskega kluba BREST za leto
1977. Sodelovalo je 60 clanov in
13 clanic. Tudi letosnje tekmovanje kaie, kako je v nasi obCini
kegljanje med najbolj priljubljenimi sporti.

clani 3 X 100 metov:
1. KLANCAR BOJAN
2. STRUKELJ FRANC
.1. STEFAN IVO
•k MARNE FRANC
S. URBAS IVAN

clani 3 X 200 metov:
1. PRESEREN EDO
2. MLAKAR JANEZ
3. TORNIC SLAVKO
4. HLABSE JANEZ
5. KOMIDAR FRANC

tlanice 3 X 100 metov:
.l. POKLEKA DRAGICA
1219
?... MULEC HELENA
1161
3. SMODIS HELENA
1132
4. MELE JOzA
1114
5. KOMIDAR MIRJAM
1109
M. zUNIC

2744
2628
2569
2560
2532

1236
1235
1180
1175
1162

Skupaj

SD

TPM

1

2
2

1

3
3

4
1

3

7

1

2
2
2
3

2

1

1

3
~TIRILETNE

SREDNJE SOLE

5

lesarski tehnik
kemijski tehnik
ekonomski tehnik
administrativni tehnik
elektrotehnik - jaki tok

1

4
1
1

SKUPAJ 12
C. VISJE SOLE
strojni in.Zenir
ekonomist
in.Zenir racunalnistva
socialni delavec

1
2
2

1
SKUPAJ 6

D. VISOKE sOLE
dipl. ing. strojnistva
dipl. ekonomist
dipl.ing.arhitekture
dipl. ing.lesarstva
dipl. elektroinzenir
dipl. pravnik
dipl. ing. racunalnistva

1
3
2

1
1
1
1

SKUPAJ 10
Prosnje je treba poslati v splosno-kadrovsko sluibo na predpisanem obrazcu 1,65 DO 15. JUNIJA 1977. Prosnji je treba priloiiti
fotokopijo ali overovljen prepis sprieevala :zakljucnega razreda in
potrdilo o katasterskem dohodku, ki ga izda davcna uprava pri obcinski skupsCini.
Za studij ob delu razpisujemo 20 ~TIPENDIJ.
Po studijski vrsti in smeri je lahko izmed poklicev iz rednega
razpisa. Prednost pri izbiri imajo delavci, ki nimajo zahtevane
izobrazbe za svoje delovno mesto.
Priglasitve za pomoc pri studiju ob delu je treba oddati prav
tako do 15. JUNIJA 1977 v splosno-kadrovsko sluibo.

_':----..___....
------~---- ~~

----·

FILM I V APR I LU
2. 4. ob 19.30 in 3. 4. ob 16. uri ameriski pustolovni film HINDENBURG, ZADNJI ZEPPELIN.
3. 4. ob 19.30 ameriSka drama BUSTER JE LJUBIL BILY.
4. 4. ob 19.30 ameriSka ·d rama MOJA SLADKA DAMA.
7. 4. ob 19.30 italijanska kriminalka OD PRAVICE DO RESNICE.
9. 4. ob 19.30 in 10. 4. ob 16. uri ameriSki pustolovski film TARZAN
IN CRNI PANTER.
10. 4. ob 19.30 ameriska kriminalka DESET SEKUND ZA POBEG.
11. 4. ob 19.30 ameriSka drama PROSTOR ZA LJUBIMCE.
14. 4. ob 19.30 francoska drama STARA PUSKA.
16. 4. ob 19.30 in 17. 4. ob 16. uri ameriSka komedija ODRSKE LUCI.
17. 4. ob 19.30 ameriska drama NASHVILLE.
18. 4. ob 19.30 ameriSka drama :lENA NEDELJE.
21. 4. ob 19.30 ameriSka drama NENADOMA SEM TVOJA.
23. 4. ob 19.30 in 24. 4. ob 16. uri ameriski pustolovski mm MASCEVANJE BELE STRELE.
24. 4. ob 19.30 italijanska komedija VONJ PO zENSKI.
25. 4. ob 19.30 amer-iska drama GRESNICA.
27. 4. ob 16. uri in ob 19.30 jugoslovanski vojni film DOKTOR MLADEN.
28. 4. ob 19.30 italijanska komedija LJUBI ME, A OPRAVI DOBRO.
30. 4. ob 19.30 angleska grozljivka ZADNJI DRAKULA.

Cosic tudi v Cerknici
Prav v teh dneh je koncno prislo do dogovora, da kosarkarji
BRESTA obiScejo tudi naso delovno organizacijo, saj le-ta iz
svojih sredstev za propagando
sofinancira njihovo dejavnost.
Obiskali nas bodo v petek, 1. 4.
1977, dan pred pomembno tekmo
z Rabotnickim in bo - upamo
- obisk zanje prijetna sprostitev.
Ob 9. uri si bodo ogledali novo
tovarno ivernih plosc, ob 10. uri
Tovarno pohistva Cerknica, ob

11. uri pa bo v Salonu pohiStva
z njimi krajsi razgovor s pred·
stavitvijo podjetja. Kosarkarji z njimi bo tudi tosic - bodo
pripravljeni odgovarjati na vpra·
sanja, pa tudi zbiralci avtogra·
mov bodo Iahko prisli na svoj
racun.
Propagandna tekma s KK Cerknica (po sporazumu so dolini odigrati letno dve tekmi v nasi obcini) pa bo po dogovorih sredi
aprila.

