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Proizvodnja po zastavljenih naCrtih
GOSPODARJENJE V PRVEM LETOSNJEM TRO MESECJU
V prvih treh letosnjih mesecih se ze kaie mocno upadanje kratkotrajne konjunkture v prodaji pohiStva, ki je bila znacilna za drugo
polletje leta 1976. Ponavlja se znacilnost v prodaji pohistva, da ostaja
del proizvodnje v skladiscih. Sezonski vplivi v prodaji poleg vplivov
zunanjega trga se vedno krojijo njen obseg. Vse znacilnosti, ki krojijo
usodo celotne lesne industrije, se v enakem obsegu odraiajo tudi v
gospodarjenju Bresta.
Rezultati go.spodarjenja so v
prvem letosnjem trimesecju v
primeri z enakim obdobjem preteklega leta v izrednem porastu,
vendar so primerja:lno z letnim
planom v proizvodnji na letni dinamiki, medtem ko za prodajo
lahko ugotavljamo, da ne sledi
proizvodnji. Na podrocju delitve
dohodka smo prisli v polozaj, da
vkljub velikim naporom belezimo prevemw rast osebnih dohodkov.
Proizvodnja je v prvih mesecih
letos za Brest na dinamiki letnega plana in MaSa 197,8 oolijonov
dinarjev ali 25,3 Ofo letnega plana.
V posameznih temeljnih organizacijah so nihanja od letne dinamike ra7JI.iena. Najbolj ga presegajo v Tovamli. pohistva Martin~ak 29 Ofo dosezen ega plana
in v Tovami pohistva Stari trg
- 28,7 OJo dosezenega plana. Letne dinamike plana ne dosegajo
v obeh temeljnih organizacij ah
proizvodnje primarnih izdelkov
in sicer v Iverki le 20,4 Ofo in

v Tovarni lesnill izdelkov 21,9 °/o.
V proizvodnji irvernih plosc prihaja se vedno do manjSih zastojev v obratovanju, medtem ko
na proizvodnjo zaganega . lesa
vplivajo slabse dobave hlodovine
v zimskih mesecih.
V prodaji pohistva in izdelkov
primarne proizvodnj e belezimo
leto.s v primeri z enakim obdobjem rl am izreden porast, saj znasa indeks 153, vrednostno pa 149
milij0111ov dinarj ev. V strukturi
prodaje domaCi trg- izvoz so si
podatrkli povsem nasprotujoci. Na
domacem trgu belezimo izreden
porast- za i.ndek.s 173, medtem
ko je izvoz slkoraj na ravni leta
1976 in zna5a indeks 105.
Primerjalno z letnim planom
je bila prodaja v tern obdobju
dalec pod predvideno in znasa
le 17,4 Ofo letnega 'Plana. V enakern obsegu je bila v primeri s
planom dosezena prodaja na domacem trgu in v izvozu. Vsekakor je nedoseganje letne dinam ike plana preveliko, da bi ga

lahko povsem nadomesti:li se do
konca leta. Zato bo nedvomno
potrebno vloZiti mnogo naporov
in iSokati ustrezne nove oblike
za pospe51tev prodaje.
Razmerje med proizvodnjo in
prodajo je prav gotovo preveliko
in moramo biti nato se posebno
pozornd. V zaostrenem sistemu
placevanja se narascanje zalog
takoj odraia v financni likvidnos.tnli. bi·l anci. Prvo pomanJjkanje finanCnih sredstev je ze nastopiJo prav v drugi polovici tega
meseca in smo bili znova primorani po osmih mesecih izstaviti lastne menice in se obrniti
na banko za aval.
Nara5canje za[og gotovih izdelkov vpliva na financni polozaj
pa tudi na obracun dohodka. Zaradi vrednotenja zalog po proizvodnih direktnih stroilih vsako
poveeanje zal.og gotovih izdelkov
neposredlno vplirva na financni
rezu1tat, ker je treba vse preostaJe stroske talco imenovane
upravne reZije pokrivati takoj iz
dohodka.
Osebni dohodki so v prvih treh
mesecih, v primeri z enakim obdobjem lani na.rasli za 25 °/o, v
primeri z letnim planom pa za
5,4 Ofo nad pJaniranimi. Poprec(Konec na 2. strani)

S sprejema letosnje zvezne Titove stafete v Cerknicl. Najboljsim zeljam ob Titovem jubileju se prldruzujemo tudi vsi nasi obcani in Brestovci.
.

OB LETOSNJIH POMLADNIH PRAZNIKIH
So obdobja in posamemiki, kl dajejo toku druZbenega Zlvljenja poseben in izjemen pecat. So obdobja, ko se druZba silovito
razgiba, lomi in ustvarja nove oblike. TakSna obdobja in osebnosti so s posebno dragocenimi crkami zapisani v zgodovini clovestva in posameznih narodov.
Prav v poznoaprilskih in majskih dneh se vsako leto in letos
se posebej svecano spominjamo tak!nih obdobij iz nase preteklosti. Zdi se kot bi bilo letos cvetje se bolj razkosno, kot bi zastave
se bolj vzneseno plapolale v majskem vetru.
Ob 1. maju - prazniku dela in vseh delovnih ljudi sveta se
spominjamo dolge in tefke poti, polne trpljenja, bede, krvavih
obracunov in zmagoslavij, ki jo je moral prehoditi proletariat
vsega sveta, da je postal trdna druibena sila, ki ustvarja sedanjost in prihodnost.
Spominjamo se dolge poti razrednega osveseanja in notranjega organiziranja slovenskega in jugoslovanskega delavstva, ki je
s svojo revolucionarno silo opravilo s tujimi zavojevalci in s svojimi razrednimi sovraZniki. V to pot moramo vtkati tudi tebine
in stirideset let Komunisticne partije Slovenije, ki je znala ob sebi
zbrati najbolj revolucionani del na5ega naroda.
Ob 27. aprilu - dnevu ustanovitve Osvobodilne fronte - se
spominjamo najbolj dragocenih dni slovenske domovine. V teh
dneh je dokoncno dozorela slovenska narodna zavest, slovenska
narodna enotnost, ki je tlela in se v vijugastih poteh dolga stoletja vzpenjala do tega pomemhnega zgodovinskega trenutka. Spominjamo se vseh bojev, zrtev, koncentracijskih taborlsc, zmag in
osvoboditve v majskih dneh 1945. leta.
Z desetletji razrednega boja na5ega delavstva, z revolucijo
in z narodnoosvobodilnim bojem na5ih narodov, s stirldesetimi Ieti
vodstva na5e partije je nelocljivo povezana osebnost tovarisa Tita.
Verno, da so tokovi zgodovine, da so druZbena in politicna gibanja vklenjena v delovanje objektivnih zakonitosti. Vendar so
osebnosti, ki te zakonitosti globlje doumejo in Iahko pospesijo
njihovo druZbeno delovanje. In v tem je njihova velicina. Nedvomno je tak5na izjemna osebnost tudi tovaris TITO.
Ob njegovem dragocenem jubileju - petinosemdesetletnicl
Zivljenja, se homo spet spomnlli njegove teZke, a bogate Zivl jenjske poti, ki simbolizira bliZnjo zgodovino jugoslovan.skih narodov.
Njegov Zivljenjski jubilej je tudi praznik mladosti, svobodnega in sproscenega Zivljenja in optimisticnega prlcakovanja prlhodnosti.
Prldruiujemo se toplim cestitkam vseh delovnih ljudi, obenem pa cestitamo vsem Brestovcem in vsem delovnim ljudem
sveta k delavskemu praznikul
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resniCevanje zakona 0
z ruzenem delu
v

SPREJETE NALOGE NA PRETEKLI OBciNSKI KONFERENCI
ZVEZE KOMUNISTOV
Osnovno teZ.isce druzbenopoliticne aktivnosti v prihodnjem obdobju, v pripravah na 8. kongres zveze komunistov Slovenije in na
11. kongres zveze komunistov Jugoslavije je poglabljanje in uresnicevanje samoupravnih druibeno-ekonomskih odnosov v smislu uresnicevanja zakona o zdrui:enem delu. Naloge komunistov se morajo
usmeriti v to, da bi pripravljenost delavcev v celoti izkoristili in
usmerlli v spreminjanje in utrjevanje odlocujocega polozaja delavskega razreda in delovnih ljudi. Osnove za tako u smeritev so ustava,
zakon o zdruZenem delu, stalisca in sklepi organov zveze komunistov
in drugi sprejeti dokumenti.

v akcijskem pogledu je v nasi
obOini premalo narejenega kljub
sprejetim nalogam, programom
in aktivnostim.
Zato je treba nenehno ocenjevati dosezeno stopnjo samoupravne preobrazbe in dejanski
polohj delavcev. 0 t ern pri nas
zlasti osnovne organizacije in
drugi organi Zveze komunistov
nimajo izdelanih ocen idejnopoliticnih razmer v svojem okolju
ali pa so ocene enostranske kot
na primer »pri nas je vse v redu«, ali pa se pojavljajo neke
vrste mail.odusja, pasivnost in stokanje v smislu »De vema«, »ne
znamo«, »ne moremo« in podobno. Preseganje takega stanja je
ena izmed nalog v nasem akcijskem delovanju.
Pomembne naloge so pri prihodnjem organiziranju temeljnih
organizacij . Brez ustreznega organ~ziranja ni mogoce doseci takega polozaja delavcev, da bodo
ti resnicno samoupravno obvla·
dovali celovitost odnosov v zdruzenem delu. Sedanje temeljne organizadje v obcini so v splosnem ustrezne (v formalno-organizacijskem pogledu). Gre pa za
organiziranje novih temeljnih organizacij, a~li pa za vkljucevanje
delavcev v TOZD tam, kjer sedaj
niso in sicer:
- Organiziranje v TOZD tistih
delov in delovnih skupnosti
skupnih slui:b delovnih organizacij Bresta in Kovinoplastike, ki
po 403. clenu zakona 0 zdrl1Zenem delu ne sodijo v te delovne
skupnosti (komerciala s trgovsko
mrezo, transport, orodjarna itd.).
To nalogo je potrebno izpeljati
letos.
- Organiziranje TOZD iz dislociranih obratov in dejavnosti - kot so obrat Iskre v Cajnarjih, avtobusni promet v okviru SAP, tovorni promet v okviru
Transavta, gradbenistvo v okviru
Gradenj. Pri tern gre za dolgorocnejso nalogo, ker je organiziranje TOZD povezano z ustreznim razvojem teh dejavnosti. Posebno vprasanje glede samoupravne organiziranosti pa v tern
sklopu predstavljajo dejavnosti
kot so elektro, PTT in druge, ki
so v tern smislu prav tako dislocirane dejavnosti.
- V kmetijstvu in gozdarstvu
je potrebno ustrezno organiziranje v smi-slu politike, ki so jo
zacrtali dokumenti predsedstva
CK ZKS in predsedstva RK SZDL
ter javna razprava ob teh dokumentih - organiziranje vee temeljnih zadrl1Znih organizacij
(TZO) v sklopu Kmetijske zadruge Cerknica in organiziranje vee
temeljnih obratov kooperantov

pni Gozdnem gospodarstvu Postojna (namesto sedanjega enega
za vse tri obcine).
~e posebej je aktualen razvoj
odnosov svbodne menjave dela
med delavci temeljnili organizacij in delavai delov:nih skupnosti
skupnih sluzb.
Posebne naloge na t ern podrocju v obcinskem okviru veljajo za:
- Dalovne orga~Dizacije z vee
temeljnirnri organizacij ami
Brest in Kovinoplastiko, kjer je
potrebno izloci.t i iz sedanjih prestevilnih skupnih slufb vse, kar
ne sodi vanje.

-Novo Kmetijsko zadrugo z
vee TZO, kjer se bo moral dobrsen del sedaj zaposlenih v strokovnih sll1Zbah organ:izirati v delovno s-kupnost sk.upnih sluzb.
- Za TOZD v obcini, cigar sedez delovnih orgalllizacij je izven
ob cine (Kartonafa, Nanos, Gostinstvo, Gozcmo gospodarstvo,
Novolit). Poleg gornjih nalog velja pouda.r.iti p otrebo po strokovIl!i okrepitvi t eh TOZD z lastnimi
kadri in s sll1Zbami, ki so sedaj
od teh TOZD prevec oddalljene.
- Za enovti-te delovne organizacije v oboini - Gradisce, Kovind, Komunala, Jelka (in tudi
osnovne sole). Tudi v teh organizacijah morajo biti na specificen naoin urejeni odnosi in polozaj delavcev, ki opravljajo
skupne posle, ki po svojem znacaju predstavljajo listo kot skupne sluzbe. Ob tern pa za te delovne organizacije se posebej velja
izpostavitvi vprasanje prihodnjega tesnejsega povezovanja ter
zdruzevanja dela in sredst ev.
J. Frank

0produktivnosti dela
POSVETOVANJE SINDIKATOV
V okviru akcije o povecevanju produktivnosti dela je zvezni odbor
sindikata lesne industl'ije in gozdarstva organiziral dvodnevno posvetovanje na Bledu. Namen posvetovanja je bil, da ob neposrednih
primerib iz prakse ugotovimo slabosti, pa tudi ugodne ucinke pri
povecevanju produktivnosti deJa.
Posvetovanje je dalo kopico resitev in odprlo diJeme glede prihodnjega skladnega razvoja lesne industritie. Stagnacija produktivnosti dela je v zadnjem casu
zaskrbljujoca; od tod je akcij a
sindikatov umestna in spodbudna. Na posvetovanju so bile opredeljene tudi naloge sindikatov za
povecevanje p-roduktivnosti dela
kot pomembne naloge pri doseganju vecjega dohodka ~n nagrajevanja delavcev po reztrltatih
dela in gospodarjenja. Ugotovljeno je bilo, da produktivnost za·
ostaja predvsem zaradi:
- neusklajenega razvoja kapacitet,
- zaostajanja v delitvi dela in
specializaciji,
- neenotnih nastopanj na tujih trgib,
- neustreznega
izkoriscanja
delovnega casa, kapacitet in povecevanja neprodukUvnosti dela.

- neustreznega osvajanja sistema srednjeroenega in kontinuiranega planiranja,
- premajhnega
izkoriscanja
strokovnih doseZkov,
- prepocasnih integracijskih
povezav zdruZenega dela in dohodkovne povezanosti.
Prav gotovo so n aloge sindikata, da v svoj.i neposredni praksi
in v neposrednem okolju analizira raven produktivnosti dela
(ne le lindividualno, temvec druzbenoekonomsko produktivnost,
kar pomeni, da se le-ta ugotavlja z realiziranim dohodkom)
in zastavi konkretne ukrepe na
povecanje produktivnosti dela.
To je stalna naJoga, ki se ne konca z enkratnim ses·t ankom, ternvee je to naloga stalne in zavestne akcije vseh za~poslenih. Zavedamo se, da so od produktivnosti
dela odvisni u spesnost gospodarjenja in celotni financni rezultati.
B. MiSic

PROIZVODNJA PO
ZASTAVLJENIH
NACRTIH
(Nadaljevanje s 1. sttani)

ni osebni dohodki znasajo v tern
obdobju 3.942,00 dinarjev. Rast
osebnih dohodkov je prav gotovo
najbolj zaskrbljujoca. v tern casu sicer se nimamo podatkov iz
periodicnega obracuna in izracuna visine dogovorjenih osebnih
dohodkov po samoupravnem sporazumu panoge, vendar iz podatkov v primeri z letnim planom
lahko ze seda,j ocenjujemo, da
bodo v nekateri•h temeljnih organizacijah presegli dovoljeno rnaso osebnih dohodkov.
T. Zigmund

Na sprejemu Titove stafete -

ial -

predvsem solarji in Brestovcl

Prisrtno, iskreno, bogato
SRECANJE TOVARNISKIH NOVINARJEV
NA CEBINAH
V organizaciji republiSkih sin·
dikatov in aktiva novinarjev glasil v zdruZenem delu so se 24. 3.
na Cebinah zbrali novinar ji glasil
v zdn1Zenem delu iz vse Slovenij e. Pred tem so obiskali revirski
muzej v Trbovljah, na Cebinah
pred Barlicevo hiSo, kjer so pred
stirimi desetletji ustanovlli slo·
vensko komunisticno partijo; p a
so se srecali z revolucion arjem,
narodnim herojem MIHO MA·
RINKOM.
Kolono vozil, ki se je tisti dan
vila iz Trbovlje na Cebine - na
srecanje je prislo kar 74 tovarniskih novinarjev - izjemno priloinost za pogovor z Mihom Ma·
rinkom pa so izkoristili tudi novinarji vseh vecjih slovenskih glasil in dopisniki nekaterih drugib
jugoslovanskih casnikov v nasi
republiki, je prekosila edino se
kolona, ki se je po novi, asfaltirani poti na cebine vila 16. aprila, ko je blla tam osrednja proslava ob 40. jubileju ustanovitve
Komunistiene partije Slovenije.
V prisrenem in iskrenem pogovoru, ki se je razvil med tovari5em Marinkom in tovarnisklmi novinarji - mnogi so dragega gosta proslli, da za njihov
list pove se kaj posebej in bralcem posreduje svoje napisane
pozdrave, kar je tovaris Marinko rad storil - so le-ti izvedeli
za vrsto dragocenih potankosti,
ki jib zgodovinarji nimajo zapisanih: za tople clove5ke podrob·
nosti, ki tud.i zgodovinske dogod·
ke narede blizke in clovesko drage. To pa zmore le Zivo pricevanje neposrednega udeleienca.
Pa 5e nekaj je pokazalo srecanje na Cebinah: tovarniska glasila prestopajo tovarniske okvire,

saj je nemogoce obiti dogajanje
v sirsi drui:beni skupnosti in clovekovo doZ.l.vljanje sveta deliti na
dopoldne v tovarni in popoldne
doma. cebine, ta lepi in dragoceni kraj iz na5e revolucionarne
polpreteklosti, ki s svojim zgodovinskim izrocilom sega v seda·
njost, so bile prvo taksno orga·
nizirano srecanje urednikov to·
varniskih glasil. Vsi, tudi u gledni
gost Miha Marinko, pa so oblju·
bill, d a na taksna in podobna
srecanja se pridejo!
S srecanja so poslali tudi pozdravno brzojavko tovariSu Titu.

Kaj so
zivljanjski
stroski
Vsa:k. m esec v statisticnih biltenili beremo, da so zivljenjski
stroski porasli za toliko in toliko
odstotkov. Ljudje pogosto tern
podaotkom ne verjamejo. To je
predvsem posledica tega, ker ne
veda, kako se merijo in kaj pomenijo odstotki zivdjenjskih stroskov. Napacno je pojmovanje, da
vsak porast cen kateregakoli izdelka v:pliva na zivljenjske stroske. Ce ·Se podraZi recimo parfum, to res ne vpliva na zivljenjske stro§ke. (;e pa se podraZi
kruh, pa to nanje ze izrazito
v.pliva.
V nasi statistiki se vsak mesec pojavljajo ·podatki v visini
Zivljenjskih stroskov na podlagi
primerjav 260 izdelkov in gibanja njihowh cen v 53 mestih v
vsej J ugoslaviji. Med izdelki, ki
jih stalno sprernljaj.o , so moka,
kruh, mleko, Aogurt, meso s kostjo, meso brez kosti, sladkor,
sol, kava, p ivo, sir, fizol, zelena
solata, ceb.ula, cigarete (Morava,
Zeta, Drina) in tako naprej.
V listi izdelkov in storitev je
natancno opredeljenih sedem osnovnih skupin: hrana, cigarete in
pijaca, obutev in obleka, stanovanje, higiena in zdravje, kultura in razvedrilo t er promet in
PIT stori tve.
Pri an~i snemajo cene po
vnaprej dolocenih rokih in z upo·
st evanjem prodajnih kolicin.
Zato so cene in izdelki Zivljenskih stroskov dejanski prikaz resn:ienega stanja in je nezaupanje v podatke predvsem posledica premajhne obvescenosti
0 posto:pku in nacinu nJihovega
ugo-tavljanja.
Podobno ugotavljajo stroske
zivljenja tudi v ostallih dezelah.
Ta prispevek zeli torej pavedati, kaiko se ugotav,l jajo indeksi
zivljenjskih S·troS!kov. Ce se po·
drafijo recimo cigarete Kent ali
avto Mercedes in ce bodo delavci vedeli, cia to ne vpliva na zivljenjske stroske, potem je na~
namen dosezen.
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1n Brest

Pred nekaj dnevi je komisija, ki jo sestavljajo delavci BRESTA
in JELKE, izdelala osnutek analize o druibenoekonomski upravicenosti zdruiitve med tema dverna delovnima organizacijama. Analiza
oziroma njene ugotovitve zasledujejo pobudo, ki je hila dokaj jasno
zapisana v temeljnih podlagah za oblikovanje novega samoupravnega
sporazuma o zdruievanju dela h1 sredstev v SOZD Slovenijales.
Pobuda je izsla iz grobe ocene. Namen analize pa je, da s stalisca
obeh delovnih organizacij, pa tudi njunih usklajenih htteresov ter
skupnega razvoja ugotovi ucinke zdruiitve. Analiza naj bi dala tudi
odgovor, kako bi z zdruzivijo dela in sredstev dosegli hitrejsi posamezni in skupni razvoj, zagotovili socialno varnost zaposlenib in uveljavili dohodkovno soodvisnost ter pogoje za hitrejse uresnicevanje
samoupravnih odnosov.
Z drugimi besedami: analiza skusa odgovoriti na vprasanje, ali
je zdruiitev smotrna in v cem se kaie ta smotmost.
Da bi se organi in kasneje delavci na referendumu laze odlocili, je v analizi prilkazano sedanje stanje, nakazane pa so tudi
programske usmeritve in pricakovana uskladitev interesov. Res
pa je, da je prav v takih primerih, kjer so razlogi za zdruzitev
predv~ern v p~og:amsk~m usklaJevanJu, v dehtv1 dela m v drugem splosn~m usklajeyanju sku~nega razvoJ~,. ze~o tezko _natancD!J ovrednotitl. njen7: konstne ucmke. Dok~Je se Jih.:r.redvsem
po .posameznili podro<?Jih posl~v_anJa (nabav_a!, prodaJ.a, razvOJ,
hnancna pohtika, soc1alna varnost ·i td.), pa tudi s prikazom
splo~nih gospodarskih zakonitosti, iz katerih se sklepa na koristne posledice za obe strani in
za sirso dru:lbo.
Ob upostevanju pravkar zapisanega je komisija ugotovila, da
se program JEL~~ lahko. vklju~
cuje in dopolnJUJe prmzvodn1
program BRESTA. Iz sedanje organiziranosti BRES_TA bi J<:.azal~
po ugotovitvah anahze ~druzevat~
zlasti strokovna oprav1la v zvez1
z
- racunovodsko funkcijo,
- nabavno-prodajno funkcijo,
- funkcijo razvoja proizvodov
in investicij.

Glede samoupravne organiziranosti ne bo bis.tvenih sprememb
zaradi odlocitve same. Vsekakor
pa se bo JELKA po zdruzitvi
vkljucila v skupno akcijo za uresnicitev doloc~l zakona o zdruzenem delu.
Kot logicna pos·l edica ugotovitve analize je ob koncu zapisan
naslednji glavni predlog:
_ da se JELI(A organizira kot
TOZD in da delavci te temeljne
organizacije sprejmejo samoupravni sporazum o njeni zdruZitvi v delovno organizacijo
BREST Cerknica, n. sol. o .
d
. b' b'l · ..
Referen . ~m naJ 1 . 1 _v Jtu?-lJU
1977, Z;dr~z1tev pa naj b1 veljala
od 1. JUhJa dalJe.
V casu do refercnduma je treba opraviti se marsikaj. Analiza
mora v javno razpravo, o njej
morajo podrobno razpravljati vsi
z~ori delav~ev. _
i n druzbe':opoli~
tlcne orgaruzac!Je, delavski svetl
morajo razpisa~i refer~ndUD?- in
podobn~. Prav Je •• ?a.Je. aktlvno
delov_anJe _ob zdruz1tv1 s1rok? zas tavlJeno m da vsakdo dob1 odgovore na vpra~anja, ki ga zanimajo. Tako se borno v obeh delovnih organi.zacijah laze odlocali.
Z. Zabukovec

~sklaievanie ssindikalno listo
SREMEMBE SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 0 PRIDOBIVANJU
IN DELITVI DOHODKA TER 0 RAZPOREJANJU CISTEGA

Letosnji Zagrebski velesejem -

v proizvodnji pohistva nobenih novosti

Proizvodnja in prodaja naSih- kuhinj
Prvo cetrtletje letosnjega poslovanja je za nami in kmalu
bomo ·o bravnavali periodicne obracune, primerjali podatke z lanskimi in ugotavljali poslovno
uspesnost.
Lahko recem, da je bilo poslovanje v prvem cetrtletju v TOZD
Tova;rna pohistva Stari trg zadovoljivo, zlasti se v p:rimerjavi z
lanskim enakim obdobjem. Se-

veda pa ne srnemo pozabiti na
to, da je bilo lansko prvo cetrtletje izredno tezavno zaradi majhne prodaje nasih izdelkov.
I'ndeksi cetrtletij 1977-1976, racunani po vrednosti, so naslednji:
- proizvodnja 163
- prodaja 150.
Doseganje nacrtovanih nalog
pa je:

VOLITVE V DELAVSKI SVET
SOZD SLOVENIJALES
Prvi korak - ceprav bolj formalnega znacaJa - po navadnem
referendumu in po registraciji SOZD Slovenijales - proizvodnja
in trgovina so bile volitve v delavski svet SOZD, ki so bile proti
koncu aprila tudi v vseh Brestovih temeljnih organizacijah in v
Skupnih dejavnostih. Po temeljitih kandidacijskih pripravah so bill
v delavski svet izvoljeni:
- iz TOZD TP Cerknica- Mate Jakovac,
- iz TOZD TP Martinjak- Ivan Debevc,
- iz TOZD TIP Cerknica - Erna 2unic,
- iz TOZD TLI Stari trg - Anton Pisek,
- iz TOZD TP Stari trg - Igor Gornik,
- iz Skupnih dejavnosti - Joze Urbas.
Celotna delovna organizacija BREST daje tudi svojega delegata
v odbor sarnoupravne delavske kontrole na ravni SOZD. Brestove
temeljne organizacije in Skupne dejavnosti so imenovale Antona
Percica - pravnika iz Skupnih dejavnosti.
B. Levee

DOHODKA
Sindikalna lista za leto 1977 je ze v decembru lani opredelila
svoja stalisca o delitvi dohodka iz cistega dohodka, samoupravni
sporazum v Iesni industriji pa je ta dolocila dopolnil in sprejel nekoliko kasneje.
Na podlagi sporazuma panoge je bil tudi na Brestu pripravljen
osnutek, dan v javno razpravo, kasneje pa so ga po temeljnih organizacijah in skupnih dejavnostih sprejeli na zborih delavcev v enakem besedilu.
Mednarodni simpozij ekonomPo nov.ih merilih je razpon med
Najvec sprememb je dozivela
skih propagandistov, ki ga vsapeta priloga samoupravnega spo- najni2ljim in najviSjim moZnim ko
leto organizira Zveza ekonorazuma, ki odmerja povracila izplacilom regresa 1 : 1,9.
mskih propagandi:stov Jugosla~troskov, kot so dnevnice in strov s.porazumu so se druge vije, je bil letos v Kladovu v SR
ski prenocevanja, terenski dod_a- manjse
dopolnitve, ki pa so od- Srbiji, od 29. rnarca do 2. aprila.
tek, stroski prevozov in slt!Zbcnih raz usklajevanja
s panoskim spo- Pokrovitelj simpozija je bila Gopotovanj, stroski prevozov na
spodarska zbornica Jugoslavije.
razumom.
J. Stkrlj
delo ·i n z dela ter nadomestilo za
loeeno zivljenje. v teh spremembah se stroski usklajeni s sporazumom panoge. Vsebinska sprememba je •pri dolocanju nadomestila za -loeeno zivljenje. Sprejeta so merila, rpo katerih se obracunava n adomestilo glede na
oddaljenost stalnega bivamca
druzine m na stevilo otrok. Pri
tern pa moramo poudariti prizadevanja za to, da imajo delavci
urej eno stanovanje v kraju zaposlitve, zato dajemo precejsnja
sredstva za stanovanjsko izgradnjo.
Sprememba je tudi pri dolocanju regresa za letni oddih.
Sporazum panoge lesne industrije doloca, da je treba pri merilih
za izracun visine regresa upostevatrl. wsino osebnega dohodka
oziroma dohodka na druzinskega
clana, tezje deelovne razmere, delo na zdravju s kodljivih delovnih
mestih, samohranilke, zdravstveno stanje in podobno.
v spremembah nasega sporazuma so upostevani vsi kriteriji
razen zdravstvenega stanja, katerega imamo upostevanega ze do
sedaj pri dolocilih, ki ureja regres za zdravstveno letovanje delavcev in so zato sredstva naZ rnednarodnega simpozija ekonomskih propagandistov
mensko izlocena.

Mednarodno srecanje
propagandistov
s

t ern je nase gospodarstvo se
posebej poudar.i!lo pomen ekonornske propagande v nasi gospodarski politiki. Tik pred simpozijem je zasedal centralni kornite Zveze komunistov Jugoslavije, ki je 4mel na dnevnem redu
prav vprasanja ekonomske propagande. Organizatoojern je uspelo, da so o zasedanju porocali
predavatelji taJko rekoc iz prve
roke in s tern dali simpoziju pomembno ideolosko obelezje. Predavanja so lizzvenela v smislu,
da je ekonornska propaganda nasemu gospodarstvu se .kako potrebna, da pa se je t reba boriti
za to, da jo oc.i.stimo vseh, na.Si
dru:lbeni stvamosti tujih vplivov. Z izbiro kraja simpozija Kladovo je rprav gotovo eden iz.
m ed najbolj odrocnih krajev nase domovine - je organizator zelel poudari~ povezavo med gospodarstvorn in izjemnimi napori
graditcljev hidrocentrale f>erdap.
Vzporedno s simpozijern jetekel tudi jugosJovanski festival
propagandgnega blma. Na tern
festivalu so sodelovali avtorji
propagandnih f.il:mov iz vse Jugoslavije. Strokovna zirija, ki jo
je vodil znani filmski delavec,
reziser PuriSa f>ordevic, je v
skupini »Gospodinj·s ki pripomocki, pohiSt:vo in osta'lo« doloCila
za najboljsi film prav nas propagandni film o Katarini. To pomeni za nas veliko priznanje,
obenem pa tudi obvezo za prihodnje delo.
B. Lavric

- proizvodnja 113
- prodaja 89.
Ti podatlci so po vrednosti dokaj relativni, kar je znacilno zlasti za proizvode sestavljivih programov, predvsem pa .kuhinj,
kjer nastajajo lahko vecje razlike pri sami strukturi elementov, ki imajo dokaj razliene vrednosti.
RazJJ.ike med proizvodnjo in
prodajo so se vedno prevelike.
Ostaja bojazen, da bomo leto
znova zakljuoili s prevelikimi zalogami gotovih izdelkov.
S stra.rri proizvodnje se zastavlja resno vprasanje: kaj je se
moe storiti, da bi se stanje v
prodaji se izboljsalo?
Pred n edav-nim smo osvojili sistern proizvodnje po narocilu.
Moram pa reci, da to doslej ni
pokazalo pricakovanih rezultatov.
Moojavanje t1pov kuhiinj ni dalo
zadovljoivih ucinkov, kar se ka:le
v tern, da je upadla prodaja Vege 74-S, ko smo na trgu ponudili
nov ti.p lmhlnje Brest-P. Povratne informacije s trlisca, do katerih sicer tezko pridemo, so le
de1ne, vendar pa dokaj vzpodbudne. Pohv-alijo nas za dobra
kvaliteto in sprejemljive dobavne
roke.
Vee kot polov~co nase proizvodnje prodamo na podrocju Slovenije, kjer je prisotna najmocnejsa konkurenca, pa tudi kupec
je dokaj zahteven. Tudi del Hrvatske ze mocno povprasuje po
nasih kuhinjah, vendar pa je to
se premalo. Treba bo se dodatnih -naporov, 'llaj si bo v proizvodnji, naj si bo v prodaji.
D.Plaz

MALENKOSTI, Kl
NISO MALENKOSTI
Vrsta kupcev, ki so priSli na
preteklo razprodajo in so se oglasili tudi v na~em Salonu pohistva, se je zelo pohvalno izrazila
o sprejemu. Prijetno so bili preseneceni nad lepim pozdravom
in prijetno besedo, ·k ar postaja
zadnje case zal vse vecja redkost.
Sicer pa ima prijazen sprejem
seveda t udi pozitivne posledice.
Morda ·s e bo komu zdelo, da so
to malenkosti . . . Prav pa je, da
se vseskozi zavedamo, kako »doher glas seze v deveto vas«.

BRESTOV OBZORNIK

lzpolnjevanje plana p
temeljnih organizacijah
TOVARNA POHISTVA
CERKNICA
V prvem •l etosnjem tromeseeju
smo v Tovar.ni pohgtva Cerknica
dosegli veejo vrednost proizvodnje kot jo je predvideval plan.
Po dinamiki smo dosegli naslednjo vrednost proizvodnje:
Ja~mar.
24.208.131 din
Februa•r
27.302.404 din
Marec .
25.629.499 din
Skupaj:
77.140.034 din
Dosezena vrednost je za 11 odstotkov veeja kot jo je predvideval plan, stevilo delavcev v planiranem obdobju pa je bilo 6 Ofo
manj kot de bilo planirano. Na
proizvo.dnjo v I. tromeseeju je
zelo ugodno vplivala prodaja nasih izdelkov, ki je bila skoraj
enaka kot proizvodnja. To je
omogoeilo zelo ugodno struk!turo
planirane proizvodnje, ki je bila
usklajena z nasimi •k apacitetami.
Zato smo lahko izpolnili obveznosti za domace trlisce in pogodbene obveznosti za izvoz. Sarno pri .kredencah za Zdruiene
drlave Amerike smo nekoliko v
zaostan.ku zaradi spremenjene
zahtevnejse tehnologije povrsin-

ske obdelave, ki jo je zahteval
kupec.
Preshba tova:rn.e s surovinami
in reprodukcijsJcim materialom
v tern obdobju ni bila najboljsa.
Surovine smo dobili :pravoeasno,
venda:r je bi.la kvaliteta ivernih
plose in mahagonij furnirja zelo
slaba. Iverke so bile slabe kvalitete zaradi tezav v novi tovarni
ivernih plosc. Mahagonij furnir
pa smo dobili v glavnem z domaeega ·trnsca, kjer pa je kvaliteta veliko slabSa kot ee ga dobimo :i2 drugih dr:lav. Za uvoz
pa nam primanjkuje sredstev in
smo za:to imeli. na voljo samo
domaei fu:m ir. Iz uvoza smo dohili le tiste materiale, katerih ni
na domaeem trliSeu.
Manjse tezave smo imel!i tudi
s pravoeasno dobavo lakov in
okovja, vendar zato nismo imeli
zas-tojev, ker ·s o le prispeli v zadnjem trenut.k,u.
Rezultat I. tromeseeja in Iansimi program za naslednji mesec nam kaze, da bomo letni
plan lahko dosegl·i. Lahko pa bomo dosegli tudi veeji obseg proizvodnje, ee bo prodaja potekala
v skladu s planom za letosnje
leto.
J. Lipovec

TOVARNA LESNIH IZDELKOV STARI TRG
Obseg proizvodnje je v Tovarni lesnih izdelkov pogojen z dobavo hlodovine in predvidenega
troizmenskega obratovanja v zagalnioi.
V letu 1976 je bil izpad dogovorjene dobave hlodovme za
okrog 6 ods-totkov. Obseg proizvodnje v stolarni ostaja na ravni
dosezenega obsega proizvodnje v
letu 1976. Povecanje 33 odstotkov
v obsegu pmizvodnj e v planu
1977 je .r ezuHat naertnega izkoriseanja kapacitet zagaluice in
dogovorjenih dobav in oskrbe s
surovinami s S'trani GG Postojna.
V prvem tromeseeju so rezultati
doseganja plana:

Proizvodnj.a
zaga
stola'ITla
TOZD
Prodaja
TOZD

Iz tabcle je razvidno, da je
tromeseeni plan proizvodnje dosezen s 100 odstotki, medtem ko
je kumulativa 3 odstotke izpod
letnega plana.
Izpad proizvodnje je v zagalnici. Tezave so v tern, da zaloge
hlodovine niso pogojevale troizmenskega obratovanja. Stalno
pomanjka.nje delovne sUe na
skladi.Seu zaganega lesa pa povzroea tezave v ·proizvodnji in
pr odaji.
P.roizvodnja v stolarni je dosezena za I. tromeseeje s 112 odstotki ali 3 odstotke nad kumulativo letnega plana. V prvem
tromeseej u so rezultati zadovo-

Plan 1977

I. 1:·r om.

69.365
12.750
82.115

15.300
3.155
18.455

54.310

11.041

Iz Tovarne pohistva Cerknica -

Dosezeno
I. trom.

4:2

4:3

14.924
3.522
18.466

22
28
22

97
112
100

15.078

28

136

delo prl nadmiznem rezkarju

ljivi. V prihodnjih mesecih je pricakovati vecji izpad proizvodnje
zaradi uvajanj a novih proizvodov. Tezave so zaradi kratkih
rokov za pripravo proizvodnje
in nabave :rezil.
Iz omenjenhll rezultatov je
sklepati, da bo per iodicni obraeun za I. tromeseeje pozitiven,
kar nam daje optimizem za prihodnje poslovanje.

A. Pisek

TOVARNA POHISTVA
MARTINJAK

SkladiSce v Tovarni ivernih plosc

Predvsem ogospodarieniu

V Tovarni pohistva Martinjak
smo v prvem tromeseeju detosnjega leta dosegli 29 Ofo Ietnega
plana. Ce gledamo samo finaneno dosezeni rezultat, lahko ugotovimo, da smo proizvodne obveze, sprejete z letnim planom,
presegli. Za 15.289.647 din smo
iroelali masivnih izdelkov in za
13.184.058 din tapetniskih izdelkov. I zvozni izdelki predstavljajo
22 °/o, izdel.ki za domaee trzisce
pa 78 Ofo.
Za izvoz smo izdelaJi v glavnem ~delke iz jelovega lesa, za
domaC! trg pa stole, mize in tapetniske izdelke.
Proizvodnjo nam resno zavirajo prepogosti proizvodni nalogi
za jelove i zdelke. Pri veejem stevilu izdelkov iz bu:kovega Iesa za
kar je bila tudi tehnoloska ~re
ditev tovarne miSfjenja, pa bi
proizvodnja tekla bolj nemoteno.
Povrsinska obdelava vecjih ploskovnili elementov, kot so plosee
TRESTLE, je za nase razmere
prezahtevna. Skupaj ·s prodajo in
z (or~an~zirano) marketing sluibo bt bilo potrebno najti take
~zdelke.'. k;i bi ustrezali tudi protzvodnJt, ne samo prodaji.
Veejo pozomost bi bilo treba
posvetiti tudi pravocasnim in
pravilnim dobavam materialov
ter ~ravoeasnim dostavam potrebmh podatkov o povrsinski
obdel,avi in tapeciranju za izdelke, ki so ze dani v proizvodnjo.
S tern bi se dobavni roki tudi
manj zaV"laeevali.
R. Cvetko

S pretekle seje delavskega sveta SOZD SLOVENUALES
9. seja delavskega sveta SOZD SLOVENUALES je hila v znamenju
razprave o rezultatih gospodarjenja posameznih clanic po podatkih
zakljucnih racunov za leto 1976 ter razprave o sanacijskih programih
delovnih organizacij, ki so zakljucile poslovno leto 1976 z nepokrito
izgubo.
stva skupnega sklada razdelijo
SOZD Slovenijales, ·k i ima v
svojem sestavu 26 :proizvodnih za pokrivanje izgube delovnim
delovnih organizacij in delo'V'Ilo organizacijam LIK Koeevje in
organizacijo trgovina, je v pre- Tovarna meril, saj sta LignoS[>er
teklem letu s 14132 zaposlenih in DIP Klana dobili pomoe ze v
u stvarila
celotni
prihodek letu 1975.
10504589200 din ali 14 Ofo vee kot
Delovni organizaciji Lignosper
leta 1975 ob 4 % povecanju zrupo- bodo krile izgu-bo Pnvredna ban·
slenih.
Dohodek
je
znasal ka Sarajevo, Jugobanka Sarajevo
1552658900 din ali 37 Ofo vee kot ter Republicki sklad skupnih relani, eisti dohodek pa je veeji za zerv v znesku 22517000 din. Za
32 Ofo ter znasa 1118712900 din. kritje ostalega dela izgube bo
Izplaeani osebni dohodki na za- Slovenijales-trgovina najela kre·
poslenega so bill 3600 din ali 17 Ofo dit s tern, da bodo zgoraj orne·
vee kot leta 1975. Zaloge gotovih njene banke dale porostvo za to
izdelkov so bile na koncu 1976. posojilo.
leta ovrednotene s 321127900 din,
DIP Kiana je v zelo tezkem
kar predstavlja 79ll/o zalog ob finanenem stanju, ta'ko da ji tudi
koncu 1975. leta. Nekatere elanice veeletna pomoe pri pokrivanju
so zakljueile poslovno leto 1976 izgubc ne bi pomagala priti iz
z izgubo, ki znasa 53355600 din tezav. Zato m orata gospodarstvo
ali 484 °/o Vee kot V letu 1975.
reske obeine in DIP Klana odloeiti 0 tprihodnosti te delovne
Poslovno Ieto 1976 so z nepokrito izgubo koneale naslednje organizacije. Treba je zagotoviti
proizvodne delovne organizacije. podaljsanje odplaeilnih rokov
za :le prispela posojila in nare·
diti tak sanacijski program, ki bo
din
v daltsem obdobju nakazal izhod
Lignosper, Bos. Novi
3251700 iz
tezav, saj bo v nas-protnem
DIP Klana, Klana
984920 primeru
te delovne or·
Lik Kocevje, Koeevje
560760 ganizacijeobstanek
vprasljiv.
Tovarna meril,
SOZD Slovenijales pa je priSl. Gradec
538160 pravljena
nuditi vso strokovno in
Glede na sklep delavskega drugo pomoe pri i..:peljavi sanasveta, po katerem lahko ena de- cije, ne more pa prevzeti nase
lovna organizacija samo enkrat pokrivanja izgub iz leta v leto,
raeuna na pomoc elanic SOZD ee izhod iz tezav ni viden.
pri pokrivanju izgube, se sredM. Jakovac

Zaprcsill smo za podobna poroeila tud.i iz drugih temeljnih
organizacij. tal jib ni bilo . . .

Aprilska razprodaja pohiitva
Naloga razprodaje, J.ci je bila
od 12. do 23. aprila, je bila razp'I'odati opuseene programe kuhinj (Nika, Gama, Vega - 74
b ela in zelena, Vega- 60), ostanke elementov od regala Katarina, 1:oaletni. program, nekoliko
vrst sedeZn:ih elementov (stoli,
fotelja) ter nekaj vzorcev. Razen
kuhi.nje Nlka, ki je bila dokaj
kompletna, je bilo ostalo v glavnem desortirano J?Ohistvo. Prve
dni prodajalec m imel dovolj
easa, pos·v etiti se posameznemu
kupcu, da bi mu razlozil uporabno vrednost posameznega elementa. Posledica tega je, da smo
najprej razproda.li bolj kompletno pohlstvo. Proti koncu razprodaje je priSla do izraza spretnost prodajalca, ki je lahko svetoval in predlagad uporabne vrednosti posamemih elementov.
Zanimivost 1:e razprodaje je,
da smo prvi dan iztrlili skupaj
s Salonom pohiStva eez 120 miIijonov sta•r ih dinarjev. Tako visoke stevilke nismo prieakovali,
saj bi bilo lllOrmalno, da bi to
dosegH v dveh do treh dneh v
podobnili akcijah. Tudi tokrat se
je pokazalo, da je razprodaja
najocinkovitejsa v Cerknici. Posebej velja poudariti prizadevnost osebja v Salonu pohistva,
ki je tudi tokrat dokazalo, da je
to kolektiv, da kadar je potrebno,
izpelje pravo udarniSko delo;

delal·i so namrec po ves dan.
Tudi posebna s·k ladisena skupina v centralnem skladiseu si je
prizadevala, da bi hitro izdajala
izdelke. .Zal ·pa tega za skladi.Sca
temelj!Il:ih organizaoij ne bi mogli
trdi.ti, ker njihova dostava v centralno sklladisee razprodajnega
m ateriala v zacetku ni znala ujeti
pravega ri1:ma in je stalno kaj
primanjkovalo. Nekateri skladiseniki so se celo zagovarjali,
da prvega dne razprodaje se
niso vedeli, kaj se sploh razprodaja iz njihove .temeljne organizacije. Ce je to ·bi:lo res, pome.ni,
da je informacija o tern pae nekje zastala.
Glede na prodano kolieino blaga ter na stevilo obiskovalcev
~ahko ocenimo to ra.zprodajo kot
zelo us pesno. Z vidika proda:ne
koliei.ne je uspesna zato, ker smo
razprodailii tiste izdelke, ki so
vezali obratna sredstva v zalo·
gab in so predstavljala »mrtev
kapital«, pa tudi zato, ker smo
dobili slcladiscne prostore. Glede
na stevilo obiskovalcev pa je
pomembna zaradi popularizacijc:
na5ega Salona pohistva v Cerknici, saj je bil za marsikaterega
obiskovalca se neznanka. Razvescljivo je tudi to, da se je med
razprodajo poveeal promet za
okrog SO Ofo in to za nakupe po·
hi~tva ,jz rednega programa.
M. Mlinar
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Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE
PREDSTAVLJAMO NASE KRAJEVNE SKUPNOSTI G PREDSTAVLJAMO NASE KRAJEVNE SKUPNOSTI • PREDSTAVLJA

Za zaCetek -- krajevna skupnost Cerknica
Odlocili smo se, da bomo v prihodnjih stevilkah nasega glasila
zapovrstjo predstavljali nase krajevne skupnosti ter kljuene probleme pri njiltovem delu in samoupravnem povezovanju z drugimi
samoupravnimi slrupnostmi. Pobuda za taksne predstavitve je prisla
iz vrst nasili delavcev, ld vclik del svojega easa preZivijo izven
tovarnisldh zidov, v drugili bivalnih okoljili, s katerimi so Zivljenjsko
povezani.
Priceli smo s krajevno skupnostjo Cerknica. V razgovoru o njenlh problemih so sodelovali: Andrej HERBLAN, predsednik sveta
KS, Alojz HITI, tajnik sveta KS, Janez KOVACIC, sekretar sveta
ZK KS, Ljubo ULE, predsednik krajevne konference SZDL, Drago
JAKOPIN, clan delegacije KS za zbor krajevnih skupnosti skupscine
obcine, Slavka CIMERMANclc, Clanica delegacije KS za SIS in
Darko KRAN.JC, clan delegacije KS za SIS.
V izcrpnem in sproscenem razgovoru se je nagrmadilo nesteto
vprasanj in stalisc. Vsekakor jib ni moe prikazati vseh; poskusili pa
bomo vsaj poglavitne - v obliki vprasanj in odgovorov kot so se
oblikovali v nevezanem razgovoru, v katerem so sodelovali vsi
prisotni.
1
1

)

r
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Krajevna skupnost »Jozeta Petrovcica« Cerknica je bila ustanovljena leta 1964, leta 1971 pa so k njej pristopili se manjsi okoliski
kraji. Tako sedaj zavzema 5.135 hektarov povrsine ali 10,6 °/o celotne
povrsine obcine. Na njeneru podrocju je pet vecjih naselij (poleg
Cerknice se Dolenja vas, Dolenje jezero, Otok in Zelse - Podskrajnik) s 3.690 prebivalci; od tega je 420 kmeckega prebivalstva (11 °/o).
Nagel razvoj lesne industrije po drugi svetovni vojni in ostalih dejavnosti v poznejsi dobi sta vplivala na intenzivno razslojevanje kmeekega Zivlja, ki je se leta 1945 predstavljal 70 4 /o vsega prebivalstva
krajevne skupnosti.
·
Njena lega je na podrocju svetovno znanega Cerkniskega jezera,
katerega obala znasa ob polnem vodostaju toliko kot slovenska rum:ska obala. Podrocje je bogato z gozdovl, kar je pogojevalo razvoJ
zagarstva ze v predvojnem casu, po vojni pa biter razvoj lesne indu· n aJv:cJe
· ~ · obstrije.
erne m
V Cerknici, ki je med ostal'un tud'1 sed ez~ ob~·
cinsko sredisce so razvite naslednje gospodarske dejavnosti: lesna
industrija (Bre~t), gradbenistvo (SGP Gradisee), drliZbeni del kmetijstva je organiziran v Kmetijski zadrugi Cerknica, deluje pa tudi Komunalno podjetje. Na podrocju krajevue skupnosti segajo s svojo
gospodarsko dejavnostjo se Gozdno gospodarstvo Postojna - TOZD
Cerknica THP Jama Postojna - TOZD Gostinstvo Cerknica in Nanos Post~jna- TOZD Trgovina Rakek. Vse omenjene dejavnosti dajejo krajevni skupnosti mocan utrip zivljenja in aktivnosti gospodarskega, drliZbenopoliticnega in kulturnega delovanja.
Vzporedno z razvojem gospodarske dejavnosti sta se razvili tudi
druibena in socialna infrastruktura: sedez obcine, osnovna sola,
zdravstveni dom, kinodvorana, dve bancni ustanovi in ne nazadnje
pospesena stanovanjska gradnja v druzbenem in zasebnem sektorju.
Prav gotovo je sedanja struktura prebivalstva glede zaposlenosti
po panogah neugodna, saj je veCina zaposlenih v industriji. Manjka
veliko potrebnih odprtih de~ovn!h me~ v. terci~rnei? in sekund.arnem
sektorju za katere so dam vs1 pogoJi mtenzxvnej5ega razvoJa. Poudariti pa velja, da je na tern podrocju kar 44 Ofo aktivnega prebivalstva, kar je znatno nad obcinskim in slovenskim poprecjem.
Po velikih investicijah v industdjo je cutiti mocnejsi razvoj gospodarstva, predvsem industrije, gradbenistva, gozdarstva in kmetijstva, medtem ko terciarue dejavnosti se vedno zaostajajo za moznostrui hitrej5ega razvoja.
Srednjerocni nacrti gospodarskih organizacij kazejo, da se bo
druzbeni proizvod v letu 1980 podvojil v primerjavi z letom 1975.
Delez druibenega proizvoda, ki ga ustvarijo gospodarske organizacije
v tej krajevni skupnosti, predstavlja v obcinskem ruerilu ol•rog 30 °/o,
ta deld pa naj hi se do leta 1980 dvignil na 35 °/o.
Investicijska dejavnost v gospodarstvu bo v tern planskem obdobju se naprej aktivna, vendar pa kaiejo planirane nalozbe V OS·
novna sredstva bolj umirjeno rast kot v pretekleru obdobju. Povsem
drugacno je stanje na negospodarskem obmocju: investicije v socialno infrastrukturo (sola, telovadnica, lekarna, sportni objekti, otroski vrtec) predstavljajo 56 Ofo vseh tovorstnih investicij v obcinf. To
bo nedvomno omogocilo skladnejsi razvoj te krajevne skupnosti.
Prav zaradi izredno siroke panorame najrazlienejsih vprasanj
je bil razgovor omejen predvsem na naslednja podrocja: uresniCevanje srednjerocnega nacrta razvoja krajevne skupnosti; ustre~ost
organiziranosti in uresnieevanje njene ustavne vloge; povezovanJe ~
samoupravnimi interesnimi skupnostmi; delovanje delegatskega Sl·
sterna; delo druibenopoliticnih organizacij.
- Se vam zdi, da je sprejeti
srednjerocni nacrt realen, ali pa
bo potreben po prvem letu uresnicevanja kaksnih sprememb?
Srednjeroeni naort sicer ni zajel vseh nadrobnosti, nakazal pa
je vse poglavitne probleme, ~i
jih bo potrebno v tern obdob]u
re5iti. Ce bo gospodarstvo sodelovalo tako kot je zastavljeno s
spora.zumom o iii.nanciranju krajevnih skupnosti, je nacrt realen.
Tezave pa so se sprico nekaterih
gospodarskih ukrepov pojavile ze
lani, saj je bilo -do konca leta
realiziranih le 46 °/o sredstev, planiranih po omenjenem sporazu·
mu. Glav:ni dotok sredstev je bd
sele ob koncu leta in po zakljucnih racunih.
Tezave so tudi z manjsimi delov.nimi oziroma temeljnimi organizacijami. Posebej velja izpostaviti KartonaZo Rakek, ki kljub
veckratnim ur.gencam ne izpolnjuje svojih obveznosti.

- Kako boste poskusali resevati te teiave?
Vsekakor bo potrebno s temelljnimi organizacijami najt:i oblik~
za rednejsi dotok sredstev. Dosti
razumevanja pa je pokaz~l
Brest, ki za leta 1977 n akazuJe
akontacijo sredstev, tako. da lahko opravljamo sprotno deJavnost.
- Kaj je bilo storjenega v preteklem - prvem letu uresnicevanja srednjerocnega nacrta?
Omenili smo ze tezave z dotokom sredstev, pri c.e mer rooramo odsteti se anuitete, ki jih
placuje Brest za asfa:ltiranje cest
v preteklih letili. ~ato je biJ.a _od
novih zadev zgraJena le DUJDO
potrebna trlnica. Vsa ostala
sredstva pa so sla za sprotno,
predvsem komunalno dejavnm:t
(vzdrievanje deset lcilometrov
krajevnih cest, ulicna razsvetljava, odvoz smeti in podobno).
Nismo pa mogli urediti cestisca

proti Dolenii va9i., pri cemer cakamo Se na ureditev glavne ka;"lalizaaije in planiranje del v vasi
Otok (vodovod, gasilski dom).
- Ali ste poskusali se s kaksno
drugo samoupravno obliko zbiranja dodatnih sredstev polP.g
omenjenega sporazuma?
Neka·j poskusov je bilo ob
manjsih akcijah (primer z Gozdnim gospodarstvom ob gr adnji
trinice), sicer pane naletimo na
razumevanje. Ko.nkreten pnimer:
lani smo se pac mi lotili urejanja
kana.J,izacije tlla Partizanski cesti
in Cesti 4. m aja, saj je umazanija
iz kanalizacijc prelivala sredisce
nasega kraja. Ob tej akciji sploh
nismo nasli razumevanja pri de1ovnih organizacijah in ustanovah - uporabnilci te naprave, razeu pri Kmetijski zadrugi. Zadevo smo sicer resili, vendar smo
pri tern ugotowli, kako tezko se
je dogovarjati za -zadeve in sredstva izven veljavnega sporazuma,
cepraov so interesi skupni. Premalo se zavedamo, da to ni stvar
samo sveta .krajevne skupnosti,
ampak vseh .krajanov.

lizacijo, kar je sicer sirsi problem, in krajevne ceste.
- Glede na dosedanjo dejavnost in prihodnje nacrte bi skorajda lahko rekli, da je krajevna
skupnost komunalno podjetje v
rualem. Ustava pa jo opredeljuje kot organizatorja in usklajevalca vseh dejavnosti krajanov.
Ali ni torej delo prevec enostran·
sko in ali ne zanemarja drugili
podrocij?
Tega se mocno zavedamo, vendar je v tern t renutku to pod.rocje se vedno najbolj zanemarje-

rocjih (otrosko varstvo, solstvo,
zdrav.stovo, kultura, telesna kultura in -t<11ko naprej) vendar j.ih
nismo sposohni niti organizacijsko, niti kadrovsk:o in ne financno obvladovati. Poglejte: samoupravne !interesne skupnosti imajo SVOije StrOkO>"ne Slluibe, ceprav
ima vsa:ka samo svoje podrocje
dela. Pri nas pa naj se s tako Srl.rokim podrocjem dejavnosti ukvarja le nekaj lj ub iteljev, ki
jim ni vseeno, kad<sno je zivljenje v njihovem kraju. Vedeti pa
ruoramo, da je Cerknica dozivela

- Kaksni so sicer stiki s temeljnimi organizacijami? Ali ste
kdaj razlagali svoje programe
dela na zborih delavcev?
Doslej se ne. Smo pa povczani
z njimi prek delegatov. Na svetu
krajevne skupnosti veckrat sodelujejo tudi drugi predstavniki
gospodarstva.
- Kaksne so prihodnje akcije
krajevne skupnosti?
Letos nameravamo asfaltrir ati
cesto skozi vas Otok, pripraviti
vse za gradnjo vodovoda in skupaj s KS Grahovo za ureditev
elektricnega omrezja - oboje na
Otoku, kar nameravamo dokoncati do leta 1980. V Podskrajniku
bomo zgradili avtobusno postajaliscc, v Cerknici pa uredili kana-

Dva izmed nasih sogovornikov - predsednik in tajnik sveta krajevne skupnosti - tovari§a Herblan in Hiti
no in tenja najvec nasih p:ni.zadevanj. Tudi v preteklih letih je
krajevna skupnost na tern podrocj u najvec .naredila. Poskusamo pac resevati najbolj zgoce
probleme, ki so tudi najbolj
blizu krajanom. Zavedamo se
problemov tudi na drugih pod-

V krajevni skupnosti delovni ljudje in obeani odloeajo o
uresnicevanju svojih skupnih interesov in o solldarnem zadovoljevanju skupnih potreb na podroeju urejanja naselij, prebivanja, komunalnih dejavnost, otroskega in socialnega varstva, izobrazevanja, kulture, telesne kulture, zascite potrosnikov, varstva in zboljsevanja clovekovega okolja, ljudske obrambe, druibene samoza5cite in na drugili podrocjih Zivljenja
in dela.
Za uresnieevanje svojili skupnih interesov in potreb se delovni ljudje in obcani, organizirani v krajevni skupnosti, s samoupravnim sporazumevanjem in na drug nacin povezujejo z
organizacijami zdruienega dela, s samoupravnimi interesnimi
skupnostmi ter z drugimi samoupravnimi organizacijami in
skupnostmi na obmocju in zunaj obmocja krajevne skupnosti,
ki so zainteresirane za sodelovanje oziroma dolme sodelovati
pri zadovoljevanju teh interesov in potr,eb.
(lz Ustave SFRJ)

po vojni vel1k gospodarski razvoj in ·se •je iz kmeckega naselja
preobra7li..la v industrijsko srediSce oboilne. Vse ostale dejavnosti so capljale zadaj in je razumljivo, da zato vsega ni mogoce storiti cez noc.
- Kaksne so torej povezave s
samoupravnimi interesnimi skupnostmi?
Po pr.avici povedano, premajhne. ze pi'i planiranju je premalo
povezovanja, kar se kaie tudi
pri sprotnem delu. Sicer dajemo
neka:tere pobude, vendar je sodelovanja premalo. In ker je premalo sodelovanja, se pojavljata
vecUmost in ohJapnost pri delu.
Vsak po svoje opozarjamo na
probleme, ne najderuo pa poti za
skupno resevanje.
- Kaj pa skrb :l;a potrosnika na
podrocju trgovine in gostinstva?
Ali ste ze dali kaksne pobude?
ze veckrat. Vendar po samoupravni poti za:l ne najdemo

skupnega glasu. Morda bo z ustanovitv:ijo potrosniSkih svetov kaj
bolje.
- Vsekakor nas zanimata delo
in vloga delegacij, saj velja delegacija va~ krajevne skupnosti za
zbor krajevne skupnosti kot ena
izmed najbolj delavnih.
Lab'ko recemo, da delegati
dobra poznajo gradivo in pridejo
na seje delegacije dobro pripravljeni. Zato tudi ni tezko oblikovati nasih stalrl.sc.
- Ali so tudi povratne informacije?
Da. Svet krajevne skupnosti
redno sez,nanjamo z njimi.

- In splosna delegacija?
Najvecje tezave so z njeno sestavo. Vee clanov se je odselilo,
drugi so strabotno preobremenjeni, tretji so spet na vodilnih mestili v SIS, tako da se skoraj redno pojavlja vprasanje sklepcnosti.
Tudi sicer sistem splosnib delegacij ni najboljsi, saj ne more
vsak vsega poznati niti nima za
to interesov. Ze sedaj se delimo
v interesne skupine, v prihodnje
pa bi bile .pr.;meme posebne delegacije, ka.r ui morali pri prihcdnjib voHtvab upostevati, seveda
pa posikrbeti tuchl za ustreznejso
sestavo delegacij. Ucinkovitejse
· delo delegacij pa ovira tudi neustrezno gradivo. J e premalo razumlj-ivo, vcas·i h ga je prevec,

vcaS>ib pa premalo. Za nase obcane bi bil nujno potreben neka:ksen »delegatski informator«,
ki bi na kratko in razumljivo obvescatl. 0 vseh pomembnejsih
zadevah.
- Ali je krajevna konferenca
SZDL spremljala delo delegacij?
SZDL usklajuje njihovo delo
in je l>ilo veckrat obravnavano;
imeli smo tudi dve skupni seji,
kjer smo se dogovorili za delovno obliko po posruneznih intcres·n ih skupinah. Vsekakor smo
pridobiii dragocene izkusnje za
prihodnje delo.

- Kaksni so odnosi med krajani in delegacijami termed svctom krajevne skupnosti in vaskimi skupnostmi?
V svetu kra~jevne skupnosti so
preds·tavniki vaskJih skupnosti in
je zato vez ziva. Stalno si tudi izmenjujemo zapisnike. Glede sodelovanja v·seh krajanov pa je treba najprej ugotoviti, kaj koga
zanima in ·k daj. Od tod tudi slaba
udelezba na zborib obcanov, kar
je prav gotovo se posledica pro·
racunskega obdobja, ko so obcani o maloeem odlocali.
- Ali je sedanja or::;aniziranost krajevne skupnosti ustrezna?
Za ostale manjse kraje je ustrezna. Tezko bi pa to rekli za
Cerkn.ico, ki je ze prevelika.
Morda bi kazalo v njej ustanoviti

vee sosesk, ki bi zajemale zaokrozena bivalna okolja. 0 tern :le
tecejo razprave in se bomo moral~ kmalu se pred volitvami
odlociti. V njih naj bi na zborib
razpravljali samo o tistih problemih, .ki zadevajo ozji krog obcanov, 0 sirsih problemih pa bi
se morali najmanj enkrat letno
sestati na zboru za vse krajane.
- Bi Iahko na kratko ocenili
vlogo in delo druibenopoliticnih
organizacij v krajevni skupnosti,
~ zlasti zato, ker je cutiti, da
razvoj posameznih podrocjib ni
dovolj usklajen in da ni izoblikovane enotne razvojne politike?
Da delo druzbenopoliticll'ih organizacij ni dovdlj ucinkovito in
razgibano, je krivda tudi v kadrovskih tezavah, saj je zararu.
preobremenjenos1li tezko naj ci
!judi, ~ bi bili pripravljeni delati v organib na tej ravni. Tudi
vsebinsko si svet Zveze komunistov se ni povsem nasel svoje
vloge oziroma delovnega podrocja, premalo pa komunisti
skrbijo za povezanost med go·
spodarstvom in krajevno skupnosfUo. Vaski odbori SZDL delujejo, razen v Cerknici, kar je
najhri posledica neustrezne organiziranosti, premalo pa je ta
organizaoija stor·ila pri usklajevanju posamez.nih akcij. Za zvezo socialisticne mladine velja, da
deluje sama zase in se premalo
a!li skoraj n~c ne povezuje z dru-

V skladu s 6. clenom statuta samoupravne enote za graditev stanovanj in na podlagi 6. in 7. elena pravilnika o kreditiranju stano·
vanjske graditve v obcini Cerknica, razpisuje samoupravna stanovanjska skupnost obcine Cerknica, samoupravna enota za graditev
stanovanj

- Organizaoije, ki niso dobile
posojila po I. in II. natecaju.
- Organizacije, ki jib smatramo kot deficitame dejavnosti
(orga;rri.zacije s podrocja zdravstva, solstva, mil-ice, upravnih
organov skupscine obcine in strokovnih slufb SIS).

Ill. nateCaj

2. NAKUP STANOVANJA V
ETAZNI LASTNINI ALI
GRADNJA ZASEBNE
STANOVANJSKE HISE
Posojilo za nakup eta.Znega stanovanja ali gradnjo individualne stanovaJIIIjske hise labko dobi
delavec, k.i je zaposlen pri organizaoiji, ki zdruzuje sredstva za
stanovall1jsko graditev pri st•a novanjski skupnosti po dolocilih
sarnoupravnega sporazuma in namensko varcuje pri bank:i. Posojilo se lahko dobi samo za
standardno stanovanje oziroma
standardno stanovanjsko hiso.
Cena za •n akup stanovanja ne
sme presegati druZbeno dogovorjene cene za ·k vadratni meter
stanovanjske povrsine.
K vlogi za najem posojila mora delavec predloziti:
a) Izjavo organizacije, pri kateri zdrufuje svoje delo, da organizaciJja zdrufuje svoja sredstva po 13. olenu in soglasje organa upra¥ljanja, da delavec lahko najarne posojilo iz zdruzeruh
sredstev (obr. 3).
b) Kupoprodajno pogodbo ali
predpogodbo za nak.up stanovanja v eta.Zni lastnilli ali gradbeno
dovoljenje za novogradnjo (dograditev).
c) Predracun stroskov in vire
sredstev za gradnjo stanovanjske hise oziroma nakupa stanovanja (obr. 4).
d) Izjavo o zagotovljenih sredstvih lastne udelezbe (lastna sredstva, namensko varcevanje in posojilo banke na privarcevana
srects.tva (obr. 4).
e) Izjavo organizaciQe o stanovanjs.kili razmerah delavca, po·
trdilo o njegovem mesecnem dohodku v letu 1976 (zadnjem tromesecju) lin 0 njegovib dolgoroonih in kratkorocnih obveznostih iz osebnega dohodka in enako potrdilo organizacije, pri kateri je zaposQen prosilcev zakonec (obr. 3 ·i n 5).
f) Potrchllo o stevilu druzinskih
clanov in potrdilo 0 skupnem gospodinjstvu.
g) Fotokopijo va.rcevalnih pogodb, ce delavec ali clani njegove
druzine namensko varcuje v banki.
Posojilo za nakup stanovanja
znasa la.hlko najvec 35 Ofo od vrednosti standardnega s•tanovanj a, za
gradnjo stanovanaske hise pa
30 % od koncne vrednosti standardne stanovanjske hiSe.
Za standa.rdno veLikost se steje:
- za druZino do 4 clanov do
68 m' stanovanjske povrsine,

ZA POSOJILO IZ ZDRUZENIH SREDSTEV ZA
USMERJENO STANOVANJSKO GRADNJO
I.
Razpisana natecajna vsota znasa 3.100.000 din in se dodeljuje
za:
1. Nakup najemnih stanovanj
v znesku 1.860.000 din.
2. Nakup stanovanj v eta.Zni
lastnini aLi dograditev zasebnih
stanovanjskih hiS :in -stanovanj v
znesku 1.240.000 din.
II.
1. NAKUP NAJEMNIH

STANOVANJ
Posoj.hlo za nalrup standardnih
najemnih stanovanj labko najamejo temel6ne in druge organizacije zdrufenega dela, druge samoupravne organizacije, drufbe·
no politiene skupnosti, dru5tva
in drzavni organi (v nadaljnjem
besedilu organizacije), ki zdruzujejo sredstva za stanovanjsko
graditev po 13. clenu zakona in
samoupravnem sporazumu pri
Ljubljanslci banki, .podruznici za
kreditiranje komunalnega in stanovanjskega gospoda:rstva ali pri
Kreditni banki Koper.
V natecaju za posojilo labko
sodelujejo organizacije, ki bodo
pridobile stanovawja, sposobna
za vselitev do 30. 4. 1978. Organizacija, ki do tega datuma posojila ne porabi, :izgubi pravico
do njega 1n se sredstva delijo
ponovno pri naslednjem natecaju.
K Vllogi na natecaj za najem
posojila morajo organizacije
predloziti:
a) Izjavo o izlocanju in zdruzevanju sreds·t ev za stanovanjsko
gradi,t ev po 13. clenu zakona in
samoupravnem sporazumu o vezav.i s·r edstev pri banki.
b) Srednjerocni p<rog.r am za resevanje s tanovanjslcih vprasanj
svojih delavcev za obdobje
1976- 1980.
c) Izjavo o .paprecnem mesecnem dohodku na zaposlenega v
organ!izaciji za leta 1976.
d) Bilanco uspeha za leto 1976
in nacrt sredstev sklada skupne
porabe za leto 1977.
e) Sklep, s katerim pristojni
organ upravljanja organizacije
dovoljuje najem posojila za nakup najernnib stanovanj, zago-

tavlja sredstva za placilo lastne
udelezbe in sredstva za odplacevanje posojila.
f) Predpogodbo ali dokoncno
rezervacijo o natl.mpu najemnib
stanovanJ prJ proizvajalcu, z navedbo 5-tevila stanovanj, ki jib
kupuje, ceno za posamezno stanovanje, neto s.tanovanjsko povrsino in skupno predracunsko
vrednost za .k upljena stanovanja.
Pri nakupu na(jemnih stanovanj mora organizacija prispevati lastno udelezbo, ki znasa:
a) Organizacija na podrocju
solstva, . zdravstva ter milice, upravnib orgalOov skupscine obcine in strokovnib slufb SIS prispevajo 20% od zneska, potrebnega za investicijo.
b) Organizacije, ka;tere poprecni mesecni dohodek v letu 1976
znasa manj kot 4068 din (republiSki poprecek) prispeva lastno
udelezbo 30 % od zneska, potrebnega za ·i nvesticijo.
c) Organizacija, katere poprecni meseoni dohodek v letu 1976
znasa vee kot 4068 din (republiski poprecek) prispeva lastno
udelezbo 40 % od zneska, potrebnega za investicijo.
Za lastno udelezbo se steje
tudi posojilo, ki ga dobi organizacija pri. bacl<i na podlagi vezave stanovanjskih sredstev, s katerimi orgamzacija samostojno
razpolaga.
Odplacilna doba za posojilo
bo dolocena po kreditni sposobnosti prosilca za posojilo, vendar ne more biti daljsa kot 25
let.
Obrestna mera je 4 % letno.
Po preteku 10 let od zacetka odplacevanja posojila se obrestna
mera za neodplacani del posojila
poveca na 6 odstotkov letno. Posojilo orgall1izacija vraca v polletnih anuitetah. Organizacija zacne vracati posojilo takoj po porabi posoj:ila. Odobreno IJOSojilo
mora biti porabljeno naJkasneje
do vselitve, to je do 30. 4. 1978.
Prednost pri nateca~ju imajo:
- Orga.nizacije, ki bodo z nakupom najemnnh stanovanj resile vee stanovanjskih problemov
svojib delavcev in imajo nizji
mesecm popreoni dohodek na zaposlenega.

gimi drufbenopoliticnimi organizacijami. Vsekakor pa si je
brez :iontenzivnejsega in bolj
usklajenega dela drufbenopoliticnih organizacij tezko zamiSljati
prihodnji razvoj krajevne skupnosti.
- Ob koncu ~ nekaj bolj obrobnih vprasanj. Najprej, kaj je
storjenega za varstvo okolja in
lepsi videz kraja?
Dolocili smo smetisce, postavili
opozoPilne table, skupaj s taborniki, RdeOim kr.iZem, ribici in
solarji smo orgalllizirali vee
ociScevalnih a:k:cij. Zlasti je prizadevna Ribiska druzina. RazmiSljamo tudi o ustanovitvi horti:kulturnega drustva. Vendar bo
vse to bohj maio pomagalo, ce se
ne bo spremenila miselnost ob·
canov, pa tudi turistov. Tako je
se vedno po1no »divjih« smetiSc
in prema·l o skrbi za lepoto kraja.
Ni pa tud~ nosrl:J.ca, k~ bi skrbel
za vse te akcije?
- In kaj je s Turisticnim
drustvom?
Vse je pripravljeno za njegovo
ponovno ustanovitev. Vendar pa
bo tezko znova priceti vse od zacetka, ceprav mu dela ne bo
manjkalo.

seznanjeni. Prav v teh dneh bomo razvozill.i za zakrpanje lukenj
48 kubicnih metrov peska. Tudi
zelenice okrog blokov so skrb
hisnih svetov. Roazmejiti pa rnaramo tudi nase pristojnosm in
pristojnosti stanovanjske skupnosti.
- Pa ~ to: kako je z gradnjo
pretvornika na KriZni gori ob
sodelovanju treh krajevnih skup·
nosti?
Dela dobro potekajo, vprasanje
pa je, ali bomo finacno zmogli
vse pokctm. Zato ob tej priloznosti p<YZivamo televizijske narocnike, naj priskoCijo na pomoc,
ce bo potrebno. Tako bodo labko
spremlja'li bogatejsi televizijski
program.
Naj torej sklenemo. Iz bogatega razgovora smo lahko izluscili
ie na.jlbolj poglavitne misli in je
se marsikaj ostalo nedorecenega.
Prizadevanja je cutiti na vseh
podrocjih, se man;ikaj pa bo treba storiti, da bo krajevna skup·
nost dobila tisto v·l ogo, ki ji jo
opredeljuje nasa ustava.
Razgovor pripravila:
F. Sterle in B. Levee

- Kdo je dolian skrbeti za
okolice blokov?
Hisni sveti, ceprav se tega premalo zavedajo, ali pa s tem niso

- za drliZino do 5 clanov do
75 m' stanovalOjske povrsine,
- za sest in vee clanov druzine pa najovec do 83 m' ciste stanovanjske povrsine.
Pri nakupu stanovanja v eta.Z·
ni lastn:ini je potrebno zagotoviti
lastno udelezbo. ViSina lastne udeleZ;be se racuna v odstotku na
kupoprodajno v,rednost standardnega stanovanja:
- Pri poprecnem drufinskem
dohodku do 2.034 din na clana
druzine znasa lastna udelezba
najmanj 30 % od cene kupljenega standardnega stanovanja ter
dobi najvee 35 % posojila na ceno standa.rdnega stanovanja.
- Pri poprecnem drliZinskem
mesecnem dohodku od din 2035
do 3051 din na clana drliZine znasa lasma udelezba najmanj 35
odstotkov od cene kupljenega
standardnega s·tanovanja ter dobi najvec do 25 % posojila na
standardno stanovanje.
- Pri poprecnem druiinskem
mesecnem dobodku od din 3052
do din 4068 na olana drufine
zna-s a lastna udelezba najmanj
40 % od cene kupljenega standarnega stanovanja ter dobi najvec 20 % posojila na standardno
stanovanje.
- Pri poprecnem drufinskem
mese6nem dohodku od din 4069
do din 4882 na clana drliZine znasa lastna udelezba najmanj 45 %
od cene kupljenega standardnega
stanovanja in d.obi najvec 15 %
posojila na standardno stanovanje.
- Pri popre6nem druzinskem
mesecnem dohodku nad 4883 din
na clana druZine zna~a lastna
udelezba najmanj 50 % od cene
kupljenega sbndardnega stanovanja ter dohi najvec 10% posojila na standardno stanovanje.
P.ri gradnj.i stanovanjske hise
pa mora delavec zagotoviti naslednjo udelezbo:
- 40 % pri poprecnem druZ:inskem meseonem dohodku 2034
din na clana drllZine, s tem, da
dobi labko najvee 30 % posojila
od vrednosti stamdardne drliZinske stanovanjske hi·se.
- 45 % pri poprecnem drufinskem meseenem dohodku od
2035 din do 3051 din s t ern, da
dobi lahko najvec 20 % posojila
od vrednosti standardne druzinske stanovanjske hise.
- 50 % pri popreanem druZi.nskem mesecnem dobodku od 3052
din do 4068 din s tern, da dobi
lahko najvec 15 % posojila od
vredno.sti standardne druzinske
stanovanjske hiSe.
- 55 % pri poprecnem mesecnem druZ:in.s kem dohodku od
4069 din do 4882 din s tern, da
dobi lahko najvec 10 % posojitl a
od vrednosti standardne drufinske stanovanjske hise.
- 60 % pri poprecnem druzinskem mesecnem dohodku nad
4883 din s tern, da dobi lahko
najvec 5 % posojiia od vrednosti

standardne dmhnske stanovanjske hise.
Namensko privarcevana sredstva v banki in posojilo na namensk'0 privarcevana sredstva v
ban!Qi, ki jib je al.ti. jib bo dela·
vee vlozil v gradnjo stanovanjske
hise, stejejo za lastno udelezbo.
Posojilo, ki ga del-avec dobi v
organkzaciji, se ne steje v lastno
udelezbo.
Pri natecaju lahko sodelujejo
le delavci, k:i so zgradili sta.novanysko hiso do koncane III.
gradbene faze.
Prednost opri natecaju imajo
delavoi z nizjirni dohodki na clana drufine in tisti, ki niso dobili
posojila po I. in II. natecaju ter
tisti, ki imajo dokoncano visjo
gradbeno fazo.
Obrestna mera za posojilo je
4% letno.
Po p reteku 10 let od zacetka
odplacevanja posojila se obrestna mera poveca na 6 odstotkov
letno. Posojilojemalec zacne vra·
cati posojhlo takoj •p o porabi po·
soj.ila, posojHo pa labko poral>lja
do 30. 6. 197S. Posojilo se vraea
v meseen.ih obrokih, ki znasajo
sestina polletne anuitete.
OdplaCilno dobo za posojilo bo
dolooila stanova:njska skupnost,
vendar ne more biti daljsa od
25 let.
Vloge za posojHa razpisana s
tern natecajem, je treba vloziti
do vkljucno 31. 5. 1977 pri samoupravni stanovanjski skupnosti
obCine Cerknica, samoupravni
enoti za graditev s tanovanj.
Vlogi mora biti predlozena vsa
zahtevana do.kumentacija.
Nepopolnih vlog se ne upo~teva.

Udelezenci natecaja bodo o iz·
idu natecaja za posojila iz zdruzenih sredstev obvesceni s skle·
porn izwsnega odboTa samoupravne enote za graditev sta·
novanj .
Zoper skJepe izvrsnega odbora
je dovoljena pritozba v roku 15
dni po prejemu sklepa na zbor
delegatov samoupravne enote za
graditev stanovanj.
Pravilnik o kreditiranju stanovan1soke graddtve je sestavni
del tega natecaja.
Kdor z dograditvijo pridobiva
novo stanovanje, se lahko udelezi nateeaja pod enakimi pogoji
kot ostali udelezenci pri gradnji
novih stanovanjskih his.
Vsa potrebna pojasniJa dobijo
interesenti v tajniStvih delovnih
organ:izacij in v samoupravni sta·
novanjski skupnosti obcine Cerk·
nica.
V Cerknici 22. apri•l a 1977
Predsedffik izvrsnega odbora
samoupravne enote za graditev
s ta:novanj
Franc Kavcic, 1. r.
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BRESTOV OBZORNIK

NASI LJU.DJE
Trideset let dela v nekern podjetju je doba, ki za delavca rnnogo pomeni. Obdobje trideset let
pa je, ce razmiSljamo 0 prehojeni poti, -r elativno kratko.
Predstavljamo vam JAK.OBA
BARAGO iz Grahovega, ki je v
·nasi tovami zaposlen ze od 1.
januarja 1947. leta.
Rojenice so mu narnenile, da
je 1922. leta v Grahove~ _zagl~
dalluc sveta. Ta:krat se Je ze bhzail.a gospodarska kriza, ki je imela za posledico, da so mladi fantje kmecke~a rodu is~ali .zaposlitev, ker Je to pomemlo v1r do!Iodkov in napredek. Nas sogC?vornik se je 1936. leta zaposhl
pri takratni firmi »Premrov in
sin«, pri kateri je vztrajal do
1939. leta, ko je odsel na izgradnjo objektov za obrambo takratne kraljev.ine Jugoslavije. Druga
svetovna vojna tudi njemu ni
prizanesla. Bil je v internaciji in
sele 1945. leta je llahko :z;acel z
ustvarjalnim delorn v svojern
okolju .
Ko sem ga vprasal, kaj mu je
najbolj ostalo v sporninu iz preteklih trideset let, mi je Jaka
povedal:
,znacHno je leto 1947, ko je
hila izpeljana naoionalizacija. To
je pomenilo prakticno presnovo
nase miseilnosti. Z udarniskirn delorn smo ustvarjaii nove in boljse pogaje dela nasim zanamcem.
Cc se s pomnirn, da smo dve leti
delali po dvanajst ur dnevno,
ugotavljarn, da so .s edanje razmere neprrimerno boljse kot so
hili takra:tni pogoji dela. Ni moe
primerjati takratnega casa s sedanjim. Takrat so nam delavci iz
Amerike positlj<~~li pakete, danes
pa tudi mi njim lahko to vrnemo.«
»Kdaj in kje ste se poskodovali?«
>>1950. 1leta je priSio zaradi neurejenih razmer in morda tudi
zaradi nepo:z;navanja tehnologije
dela do pos.k odbe na rokah.
,iamar' mi je -p oskodoval roko
in takrat, da ti po pravici povem,
sem v veliki depresiji razmiSljal,
ali Ziveti all koncati lastno nit
zivljenja.« Tr>dna volja in vzpodhuda sodelavcev sta zagotovili,
da je Jaka tudi te tezave premagal.
Ko se spominja preteklih let,
ne more mimo dej.stva, da je bil
ze leta 1950, se pravi, ob najbolj
pomembnem dogodku: »Tovarne
delavcem!« izvoljen v prvi delavski svet takratnega podjetja
LIP Cerknica.

"'

Zelo zivo rnu je v spominu tudi
leto 1954, ko je zjutraj priSe! na
delo in zaradi pozara, ki je prejsn ji dan unicil tovarno, ni imel
kaj delatL Pravi, da ni bilo vprasanje obnoviti tovarno zaradi delain place, pac pa zaradi casovne
stiske, da h i bila tovarna cimprej
dograjena.
Med prijetlllimi trenutki se
spominja tudi obiska ·predsednika Tita v Postojni; brez avtobusnih prevozov so bili na tern srecanju prisotni tudi nasi delavci.
Pravi, da nam danes marsi·katera drzava zavida nas napredek
kajti stanje, kakrsno je .bilo prea
vojno in po njej, z danasnjim nikakor ni primerljivo.
V razgovoru, ki je tekel v prijetnern prijateljs-kern vzdusju, je
poudaril, da bi bilo potrebno surovine z nasega podrocja (les)
mnogo bolje oplemenititi, kajti
ljudje pac ne razmisljajo o tern,
kako je bilo nekoc in danes, da
je mnogo bolje prdajati delo, ne
pa samo nase naravno bogastvo.
Poudaril je <tudi, da bi lahko nasi mlajsi sod.elavci vee razmisljali o tern, kaksni so bHi pogoji deJa nek!daj - pes so hodili na delo iz Grahovega v Dolenjo vas danes pa je potrebno vsakornur
tudi za kratko ra:z.daljo zagotoviti prevoz na delo.
Ob •l ronou najinega razgovora
je deja!, da bi si ob tern trideset-

v nOVI

•

lz urednikove poSte

letnern delovnem jubileju zelel
dvajset let manj na -krizu, taiko
da bi se dvajset let lahko vztrajno delal v tern kolek!tivu.
Osebno si nas J aka, ko bo po
enajstih mesecih odsel v zasluieni tpOkoj , zeli, zdravja, predvsem
pa, da ne bi bil potreben bolniske
nege.
Vsi skupaj zelimo, ne samo njemu, pac pa tudi vsem jubilantom
- >~tridesetletnikom«, ki so ·SOustvarjali nas danasnji BREST,
da bi se naprej ustvar.ialno, pa
cetudi n e ·k ot delavci BRESTA,
sodelovali pri prihodnjem razvoju ne sarno podjetja, pac pa tudi
celotne nase obcine.
Vsem leto5.njim >>tridesetletninikom« - se mnogo zdravja!
J . Mele

obleki

Nova podoba delavske restavracije v TOZD Tovama pohiStva
Martinjak
Po skoraj enoletnem razpravljanju in ugotavljanju naj bi uredili delavsko restavracijo v Tovarni pohiStva Martinjak, ki je
zaradoi plesnobe in vlage bila ze
tiok pred tern, da jo sanitarna inspekoija :z.apre, smo koncno le
uspell.i dobiti material in izvajalca, ki nas je resil teh tezav.. V.
februarju so se v de~o z~gnzh
delavci POZD »Iavorruk« lZ Rakelka, ki so najprej s posebtno
.lcislino nevtralizirali plesen na
stenah in obolcih, nato .pa s posebnim kontaktorn in plasticnim
ometorn >>preoblekli« celotno notranjost.
Stiri prijetne barve, namescene na oboke <in :z.idove, so zahtevale tudi ureditev razsvetljave.

Le-ta sedaj s posebnimi lucmi
na stebrih daje okolju se posebno barvitost. Tudi zamenjava dotrajanega inventarja je bhla nujna. Ra6unamo, da bo potern, ko
bodo urejene se sanitarije, restavracija Iahko sluz·Ha svojemu namenu nekaj let brez posebnega
vzddevanja.
Pri vsem tern prizadevanju za
ureditev prijetnega prostora in
s tern tudi za prijetno ;pocutje
delavca med delovnirn odmorom
pa se postavlja vprasanje, ali je
to dejansoko samo skrb tovarne,
saj je coleten objekt - samski
dorn vkl3ucno z restavracijo dan v upravljanje Komunalno
stanovanjskemu podjetju oziroma sedaj stanov·a njski interesni
skupnosti. Tovarna redno placuje najemnino, stavbo pa mora
vzdrzevati oziroma obnavljati
sama.
Stroski popravHa vsekakor niso majhni ..,.-- okrog 8 rnilijonov starih dinarjev, ki pa bodo
se nar-asQi z ureditvijo sanitarij.
Nasi delegat-i, -ki delujejo v tej
interesni skupnosti, bodo morali
zagovarjati tudi interese tovarne
in delavcev, da se .placana sredstva tudi obcasno vracajo, kar
naj zagotovi normalno in redno
vzdrievanje objektov splosnega
druzbenega pomena.
J. Mele

Za V·S ako MeviLko nasega glasila je potrebno pripraviti nad 40
sestavkov in v vsaki stevilki sodeluje priblizno 25 do 30 razl:icnih sodelavcev, ki so na osnovi
zadolZ.itev ali na lastno pobudo
pripravljeni ustvarjallno sodelovat:i in sooblikovati vsebino glasila. Prav zato smo slehernega
prispevka posebej veseli.
Zgodi pa se ta:ko kot pretekli
mesec, da zaiide tudi kaksno anonimno pi·semce. Taksnih pisernc
sicer ne kaie jemati resno, ker
pa na:Sa >>bra.Joka« sod~. da njen
»prispevek<< ne bo nasel svojega
rnesta v glasiJu, naj ga na kratko
vendar omenirno.
Najprej se »bral:ka<< razburja
nad neumestnostjo ·l etosnje prvoaprilske sale, svojega stalisca pa
seveda ne uterneljuje. Okusi so
pac razlicni in ce je sali nasedla,
se ji v.ljudno op·r avicujemo. Zatem prav.i, da bi bilo bolje, ko bi
napisali, da smo skupne dejavnosti :z.manjsali za 150 oseb, koJi.kor jih namrec v sluibo sarno
hodi. Vsekakor zanirniv podatek,
ki pa ga bi kazal.o uterneljiti.
Sicer je zn<llllo, da v vseh delovnih okoljih (ne samo v skupnih
dejavnostih, tudi v rezijskih sluibah ternehjnih organizacij, v neposredni proizvodnjti, pa se kje)
poznamo ucinkovJte in dobre ter
slabe delavce. Prav bi bilo, ko bi
zaceli javno iloeevati zrno od pievela, vendar ne z anonimnimi pisernai, saj irnamo za to odgovorne organe upravljanja in odgovorne delavce.
»Bralka« potem navaja, naj bi
pisa1i o prirneru iz TP Cerknica,
ki je bil pred sodiScem zdruzenega dela. Spomniti jo je treba,
da smo nekaj stevilk nazaj 0 tern
pisali, seveda ne »revolversko<<
kot bi bilo morda ·komu vsec, pac
pa - mirno lahko trdirn - objektivno in problemsko.
Zatem predlaga, naj bi pisali
o tern, kako delavci ob zastareJ.ih
strojuoh dosegajo petindvajsetkrat

vecje norme kot nekdaj. Spet je
treba opozoriti, da srno o produktivnosti dela ze dostikrat pisali, prav tako o rekonstrukciji
zastarelih proizvodnih kapacitet
v tern srednjerocnern obdobju.
Seveda pa s taksnimi .podatki kot
>>bral:ka<< ni mogel nihce telovaditi.
Ob koncu se predlaga, naj bi v
vsaki stevillk i povprasali pet delavcev, kako so zadovoljni z organizacijskim delom vodstva delovne organizaci1e. Potrebno je reci,
da smo iskali ze najrazlicnejse
oblike, da bi pri•tegrill.i k sodelovanju 6imvec delavcev in da bi
nase glasHo postalo resnicna
kriticna tribuna mnenj in stalisc.
V veliki meri smo to ze dosegli,
0 cemer pricajo stevilni sodelavci, ki v slehemi stevilki piSejo 0
vseh pomembnejsih dogajanj ]h v
nasi delovni organizaciji in oizven
nje, seveda tudi k,riticno.
»BralkO<< naj spomnimo tudi
nato, da so vs!i. pomembnejsi dokumenti orz..i['oma akti, zlasti pa
tisti, ki zadevajo organizacijo in
prihodnji ra-zvoj delovne in terneljnih organizacij vedno v javni raz.praW. ion :i.ma tako sleherni
del.avec moinost, prispevati svoje
kritione pripombe.
Cloveska slabOS't pa je najbri,
da smo - kadar smo anonirnni
ali pa v gostilniSkem ozracju nadvse »pogumni<< ion »kriticni<<,
premalo tvorno pa se vkljucujemo v najrazLionejse oblike sarnou pravnega odlocanja ter ustvarjalne kriticnos·ti. Za to imarno
razvi·t-ih vrsto obJik - od najrazlianejsih orgamov upravljanja
in ne naza:dnje do nasega glasila
ter nedvomno toliko demokraticnih in samoupraVnih moinosti
kot se ni.koH doslej.
Prav z<~~radi vsega tega sem se
zaddail. in zamislil ob tern anonimnem pismu, ceprav rnorda
tega samo po sebi prav zaradi
anonimnosti :niti ne zasluZi.
B. Levee

Us pel seminar
Sredi aprila je bil seminar za vse clane Zveze komunistov, ki so
bill sprejeti v zadnjem letu in za kandidate za sprejem. Vseh ude·
Iezencev seminarja je bilo kar 46. Seminar je bil v Stare~ trgu,
v klubskih prostorih, saj je bil tako najmanj moten od okOIJa.
Seminar je pripravila in izpelj ala komi'Sij a za idejnopolitiena
vpra:Sanja pri obcinski konferenci' zveze ·k omunistov. Vsehina serninarja je bila zastavlj ena tako,
da bi kanrudatom za sprejem
dala odgovor na vpra:Sanja, kaj
je Zve:z.a kornunistov, da bi spoznali njeno zgodov.ino itn razvoj.
Mlade komuniste pa naj bi na
seminarju usposobHi tudi za neposredne politicne akcije pri razresevanju vsakdanjih vprasan~.
Vsi udelezenci in vodstvo seminarja so ob zaddjucku ugot?vili,
da je seminar dosegel SVOJ namen. T<~~ko so se izrazili vsi, ki
so ob zakljuOku seminarja izpolnili poseben vprasalnik. Na seminarju je veli:ka vecina dobila
primerne teoreticne osnove za
prihodnje samostojno posamicno

Praznicno in svecano
Na predvecer dneva Osvobod:ilne fronte je bila v ceDkniski kinematografski dvoran<i. osrednja obcinska proslava.
Slavnostni govornik je bil tovaris Alojz Otonicar, -p redsednik obcinskega sveta Zveze sindikatov.
Nato so podelili priznanja Osvobodilne fronte, ki so jih za svoje
druzbenopoliiticno delo sprejeN. naslednje tovariSice in otovarisi:
D. Anzelc, F. Kavcic, F. Levee, F. Mivec, J. PakiZ, Z. Skrbec, F. Zigmund in F. Zorman. Srebrni znak sindikatov pa so prejeli: F. Cefarln, I. Kebe, J. Kos, A. Martinjak, J. Mulec, A. Pelan, I. Pungercar,
I. Tekavec, V. Znidarsic in M. Zunic.
Sledil je ikulturni program, ki je ozivil glas radia Osvobodilne
fronte in paDtizanskti miting, na njem pa so sodelovaii mesani pevski
zbor iz Rakeka pod vodstvom profesorja Mirka Rebolja, pihalni
orkester dz Cerknice pod vodstvom Ivana LavDica Jn recitatorji iz
Cerknice.
C. Levee

usposabljanje. Vsi si organiziranega usposabljanja se zelijo na
podobnih seminarjih, na vecemih
politicnih solah ozirroma na rednih politicnih sOilah. Zelje oziroma pot:rebe po organiziranem
usposabljanju mladih komunistov je treba vsekakor v prihodnje upostev<~~ti.
Program semin<~~rja je bil sestavljen tako, da je uposteval
vsebino, ki je narnenjena kandidatom za -sprejem, pa tudi vsebino za ze sprejete clane. Obsegal
je 27 ur predaovanja in razprav.
Zajel je 11 razlicnih tern - od
kratke zgodovine Zveze komunistov, vloge, idejnih temeljev ·pr:ograrna in •s tatuta, do aktualnih
rnedn<~~rodnih pojavov zakona o
zdruzenem delu, va;rnosti in samozascite. Nekateri udelezenci
semina:rja. bi z~leli, d~ bi se~
minar tra;]al dall'j casa Ill da bt
obdela:li se nekatere aktualne
terne.
Glavna pomanj:kljivost pri organizaaiji serninarja je bila v
tern da niso ime1i vsi svo}ih pre·
vozri.ih sred:stev. Organizatorji
podobnih semM:<l:rjev naj bi ':: ~ri
hodnje popest:J:1Il1 delo s kaksm~1
filmom, z razgovorom s predvOJnim komunistom, z ogledom tovarne, z ogledom spomen~ka ali
razstave, s prisotnostjo na sestanku osnovne organizacije ZK,
komiteja ZK, delavskega sveta
in podobnim. Pri tern seminarju
teh aktiw10sti ni bilo zaradi prenatrpanosti programa.
Vsern udelezencem seminarja
smo vzbudili potrebo za prihodnje izobraievanje in usposabljanje istocaJSno pa jim dali neka.j
znanja, ki ga bodo lahko s pndorn uporabljali pri neposrednem
politicnern delu.
J. Otonicar
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LetoSnji svetovni

dan zdravja
7. april vsako leto pomeni obletnico, ko je pricela veljati ustauovna
Iistina svetovne zdravstvene organizacije. Namen svetovnega dneva
zdravja je, vzpodbuditi zanimanje javnosti za posamezno nalogo,
ki je pomembna za zdravje vsega clove~tva.
Letosnji svetovni dan zdravja majhnemu deeku vtrl v kozo
ima narnen opozorit:i javnost na gnoj iz mehurcka osebe, ki je
vprasanje zdravstvenega varstva bila zbolela za kravjimi ospicami.
otrok po vsem svetu. Poseben Imunizacija je uspela! To je popoudarek je tokrat dan ceplje- stalo zgodovinsko odkritje - revolucija na podrocju zdravstva.
nju otrok.
Kot vsa:ka revolucija, je tudi ta
Zalostno je, da cepljenje terjala mnogo eloveskih zivljenj,
najucinkovitejse sredstvo proti preden
de bila izbojevana.
nalezljivim boleznim - se danes
Zdravila proti virusu ernih koz
ne zajema vseh otrok na svetu.
V zadnjih petdesetih letih so - ko je ta v bolniku ze aktiven
namrec prav s cepljenjem v mno- - se nirnamo. Ce pa ljudi, ki so
gih dezelah uspesno zajezili da- prisJ;i v stillk z bolnikom, cepimo,
vico, oslovski kaselj, otrosko pa- se bolezen ne bo mogla siriti.
ralizo in ospice, tetanus in neka- Prav na ta nacin so to bolezen,
tere obaike tuberkuloze pri otro- ki je stoletja morila in iznakacih pa skrcili na najnujnejso me- zala ljudi, prignali do koncnega
ro. Celo v razvitem svetu niso izkoreninjenja.
vsi otroci delezni varstva, ki jim
Podobno ko.t je z vnosom
mrtvih ozirorna oslabljenih zivill
ga zagotavlja cepljenje.
Zavedati se moramo, da je cep- povzroci1:eljev v organizem, je tuljenje proti nalezljivim boleznim di z vnosom seruma zivali, ki je
prvi pogoj za socialni in gospo- b-i.la okuZena z nalezljivo bolezdarski napredek. Ko bomo otro- nijo. Bacili 1n virusi nalezljivih
kom vsega sveta zagotovili imu- bolezni izlocajo strupe, na katere
nizacijo, se pravi, zascito pred reagira telo s tvorbo protistrunalezljivimi boleznimi bomo na- pov, ki potem z vnosorn v cloveredili pomemben korak k na- sko telo nevtralizirajo delovanje
tega strupa. To pa je leta 1893
predku kateregakoli naroda.
odkril Behdnger. Tako smo doKaj je cepljenje?
hili uspelo zdravilo za nekatere
To je vnos mrtvih ali po po- nalezljive bolezni.
Vesta postopek se imenuje pasebnih postopkih oslabljenih zivih povzrociteljev nalezljivih bo- sivna imunizacija.
lezni v cloveski organizem, bodisi
Pri aktivni imunizaciji pa telo
s praskanjem koze pri kozah, po- z vnosom mrtvih ali oslabljenih
ziranjem pri o.troski paralizi ali zivih povzroeiteljev samo tvori
vnaSanjem z iglo pod kozo pri protitelesa.
ostalih cepljenjih. S tern napraDanes poznamo ze okrog 75 cevirno organizern odporen proti piv proti kuinim. klicarn in njiho·
p osameznim povzrociteljern bo- vim
razlicicam. Posebno pri vi·
lezni.
rusu gripe poznamo mnogo razlicic, saj vemo, da cepivo enega
Kako dosezerno imunost?
Vsak organizem z vnosom nje- tipa ne deluje zoper gripo drugemu tujih snovi reagira s tvorbo ga tipa. Tako vsak nov izbruh
protisnovi. Tako je tudi z vno- bolezni zahteva nova ustrezna
sorn povzrociteljev bolezni ali cepiva.
Zadnje cepivo, ki so ga odkrili
z okuZbo. Posledica vnosa zivih
strupenih povzrooiteljev se v or- leta 1976, je cepivo proti nalezganizmu odrazi kot bo.lezen, ki ljivemu vnetju jeter (zlatenica).
zapusti po prebolenju vee ali Seveda pa je tudi res, da vsa
manj trajno zascito. Pri vnosu cepiva niso tako uspema kot ceoslabelih iiivih nestrupenih po- pivo proti crnim kozarn, saj je
vzrociteljev pa povzrocimo sarno
ta bolezen ze i.zkoreninjena. Prav
rahlo ·r eakcijo organizma in prav
tako ze od leta 1970 nisrno irneli
tako le-ta pusti zascito ali imu- nobenega dokazanega prirnera
nost samo proti tej bolezni ozi- davice, bolezni, za katero vemo,
da je pred ~tiridesetimi leti vsern
rorna povzrocitelju.
vlivala grozo_ Podobno lahko r eze pred tisocletji je modrec, eemo
tudi za oslovski kaselj, le
ki je znal opazovati in svoja opa- s to razl.iko,
da se bolezen posazanja povezovati, ugotovil, da micno
se pojavi, ni pa vee smrtljudje, ki so preboleli neko kuzno nih primerov.
bolezen, niso vee zboleli za isto
Poleg ornenjenih cepljenj so
boleznijo. Tako so kasneje ugotovidi, da kravje dekle, ki so zbo- VaZna Se nekatera: proti tetanulele za govejimi ospicami (erne SU (mrtvienemu krcu), proti pokoze), niso ponovno zbolele tudi liomielitisu (otro~ki ohromelosti)
in proti ospicam. Kmalu pa hoza cloveskimi crnimi kozarni.
otrOik:e cepiJ.i tudi proti
Edward Jenner, ki ga irnamo mo
mumpsu.
za zacetnika cepljenja, je ob tej
Naj koncarn z mislijo, da otrougotovitvi odkril rnoznost za
preventivno cepljenje. Nekajkrat kom cepljenje ni vedno prijetno,
je namrec previdno prouceval toda v ogrornno korist cepljenja
svoja opafanja in leta 1696 opra- n e morerno vee dvorniti.
vil prvo cepl:jejne tako, da je
Dr. A. Smale

Kri resuje zivljenja
Krvodajalce nase oboine so v
dneh od 19. do 21. aprila znova
dokazali veliko hurnanost in soLidarnost. Nacrtnirn in dobro opravljenirn pripravam je sledil nepricakovano velik odziv.
V Cerk:nici je bilo prvi dan 275
krvodajalcev in 265 odvzemov,
drugi dan pa 245 krvodajalcev in
226 odvzernov krvi. Tretjega dne
v Starem trgu je bilo 308 krvodajalcev in 290 odvzernov. Tako je
bilo v letosnji akciji 827 prijavijenih in je 781 obcanov darovalo
svojo kri. Letosnji nacrt smo
izpolnili 113-odstotno_
Jedro k.rvodajalcev tvorijo delavci Bresta in Kovinoplastike,
kmeckega prebivalstva pa je vedno manj. Pogresamo pa se vedno krvodajalce iz vrst vodilnih
delavcev in intelektualnih poklicev. Izjerna so delavci skupscine

obcine, vojnega odseka in bank
iz Rakeka, ki so se polnostevilno
odzvali.
Proti vsem pricakovanjern pa
je bil velik odziv mladine, ki je
s tern ponovno pokazala svojo
veliko zavednost ·i n humanost.
Mnogo pripomb in upravicene
kritike je bilo dzrecenih zar adi
tesnih prostorov pri odvzemu
krvi v Zdravstvenern dornu v
Cerknici, posebno pa zaradi vecurnega cakanja na odvzem krvi.
Te napake homo morali v prihodnje popravati z ustreznej~irni
prostori za odvzerne !in z bolj
natancnim ra2lporedom.
Obcinski odbor Rdecega kriia
se zahvaljuje vsern obcanom, ki
so sodelovali v tej clovekoljubni
akciji.
V. Toni

Sedaj moderna fagalnica na Marofu -

pred vojno vet delavskih stavk

Predvojno delavsko gibanje
v Loski dolini
Predvojnega delavskega gibanja ne rnoremo Iocevati po posameznih podrocjih glede na cilje jugoslovanskega naprednega gibanja.
Tako se tudi napredno delovanje prvih revolucionarjev in aktivi-

stov v Loski dolini usmerja v skupni boj za delavske pravice.
ze aprila 1919. leta, ko so se
po razpadu Avstroogrske monarhije v tako imenovani stari Jugoslaviji kmetje in delavci vracali iz vojske in iz ujetnistva,
razocarani nad tedanjim rezimom, so delovni ljudje pod vtisi
oktobrske reVQlucije zaeutili, da
bo potreben nov boj za cloveske
pravice. Istega leta je hila ustanovljena socialistrl.cna stranka komunistov pod geslorn: »Proletarci
vseh dezel zdrufite se! - Kolikor
moci toliko pravice!«. Prav tajkO
je hila 1919. leta ustanovljena
sindikalna organizacija za vso
drlavo, ·k i se je imenovala
»DRSSJ« (Ujedinjeni radnicki
savez sindikata Jugoslavije), v
katero je stopilo tudi precej komunistov, ki so prevzeli vodi1no
vlogo v sindikatu.
Ob prihodu tovarisa Tita na
vodstvo partije pa je bil storjen
mocan preobrat v deJ.avskem gibanju, saj je uspelo partiji organizirati mnoZicne organizacije delavskega razreda.
Zelo borbene sindikalne organizacije pa so se tedaj borile
predvsern za skr ajsanje delovnega casa od 12 ur na 8 ur za isto
placilo, proti -priganjalskernu sistemu in proti brezposelnosti.
Po ustanovitvi Zveze lesnih delavcev in sorodnih dejavnosti za
vso Slovenijo je prva sindikalna
orgrunizacija zacela delovati tudi
v Loski dolini. Ustanovljena je
hila v aprilu 1919. leta s sedezem
na Marofu. Njen pobudnik je bil
Jernej Dimic in je imel tedaj
kot obratovodja toliko moci, da
je dal na r~olago tudi prostore
na zagi. Prva vecja akcija tega
sindikata je bila leta 1920, ko so
delavci zahtevali 8-umi delavnik
za isto placilo, o cerner .pa tedanji
kapitalisti niso hoteli nicesar
slisati. Po tej preizku~nji se je
delavstvo po dalj~em posvetovanju odloeilo za stavko, ki pa je
trajala le nekaj dni. To je bil
tudi prvi uspeh takratnega sindikata, ki si je pridobil veli>k
ugled rned delavci in ostalimi
prebivalci.
V teh letih je bilo ustanovljeno
tudi Delavsko prosvetno in ·kulturno drustvo Svoboda, ki je
imelo svoj sedez na Marofu. Do
leta 1922 so l:xili vsi vecji sestanki
v gostilni pri Zurgu v Starem
trgu, potern pa so se -lotili gradnje Delavskega doma v Pudobu,
za kar je dal pobudo Jernej
Dimic. Za to gradnjo pa kapitalisti niso hoteli prispevati nicesar

in je sindikat sklenil, da prispevajo delavci od svoje place rnesecno po 1°/o, prispevali pa so
tudi s prostovolnirn delorn vsak
po svojdh moceh. Sele po zgraditvi tega doma se je razmahnilo
pravo kul·t urno zivljenje naprednih sil v Loski dolini.
Ker so bili smdikati in drustvo organizirani na prostovoljni
osnovi, je nekaj delavcev vedno
stalo ob strani in cakalo, da se
bodo zanje borili drugi. Sodelovanje v tej organizaciji je bilo
tvegano zaradi zaslufka in delovnega razmerja.
Med delavci in kapitalisti je
bilo vee tpogajanj 0 zasluiJku in
delu, saj je draginja vedno naraseala, vendar pa delodajalci zah tev delavcev niso hoteli slisati.
Izvoljeni so hili obratni zaupniki
izmed najbolj sposobnih delavcev. Ce ti niso uspeli, so hila zborovanja, ki pa jih je bilo potrebno prijaviti na okrajno glavarstvo. Ce so ze dobili dovoljenje,
pa so na taksno zborovanje vedno prisli tud.i zandarji, da bi jih
razgnali. Delavci so razglasili tudi
vee stavk in med najbolj uspele
stejemo ti.ste v letih 1926- 1928,
ko so hili priznani obratni zaupniki in so povisali place, u speli pa
so o priborjenih pravicah podpisati tudi posamezne pogodbe.
V prvem desetletju po prvi svetovni voj;ni je v Starem trgu nanapravil malo vecji zagarski
obrat Karel Kovac. Ta pa si je
lastil vedno vee pravic nad delavci in jim izplaceval zelo srarnotne
osebne dohodke, tudi samo po 2
dinarja na uro. Tudi na tej zagi
so delavci stopili y stavko, ki pa
takoj ni uspela. Ko pa so se
·pridruZili stavkajoCim se <ielavci
iz ostalili treh zag, so t ako zd.ruzeni uspeli. v tern casu je bilo v
Loski dolini tudi nail 300. voznikov, ki so prevafali les iz gozdov
na zage in iz zag na zeleznisko
postajo Rakek. Zdrufeni v <i:rou~
tvo vozni kov in ·k rnetov so tudi
oni proglasili stavko in zmagali.
Leta 1933 je delavstvo hotelo
na obcinskih volitvah sestaviti
svojo listo. Takrat jim to ni uspelo, uspelo pa jim je, da so imeli
v obcini Stari trg prvega svojega
predstavnika. v tern casu so klerikalci in liberalci vodili protidelavsko politiko. Ker so bill le-ti
na visku svojih moei, so zaplenili
z velikimi zrtvami pridobljeni delavski dorn, imenovan »Bara-ka«
v Pudobu in ga izkoristili za hi·

ralnico za stare in onemogle
!judi.
Leta 1936 pa so bile spet ob·
cinske volitve. Javna zborovanja
zaradi reda in rniru niso bila dovoljena, zato so bile agitacije od
rnoza do moza po vaseh za samostojno listo, irnenovano :•Zveza
delavnega ljudstva«. Pri tedanjih
oblasteh so bile velike tezave
za uveljavitev te liste. Zandarji
so opravljali hiSne p r eiskave,
stra~ili so ljudi, da bodo porusene vse cerkve, ce zrnaga ta lista
in da bodo pobiti duhovniki.
Kljub takemu terorj u in sumnicenju pa je bila na teh volitvah
velika zmaga delavstva. Za obCinskega zupana je bil izvoljen
J oze Mlakar iz Iga vasi. Zrusila
se je stiridesetletna klerikalna
trdnjava v Starem trgu in presla
v roke ljudstva - delavcev. Tudi
na volitvah leta 1938 je samostojna lista ze drugic zmagab, skupaj z lo~kirni volilci z veliko veCino. V vsern 1:em casu paso sindikati zbirali tudi rdeeo pomoc
za revolucijo v Spaniji.
PriSlo je leto 1940. Vlada Cvetkovic-Maeek je prepovedala v5akoko napredno gibanje in tudi
sinclikalno organizacijo. Fasizem
se je razrascal vscpovsod, tudi
pri nas.
Zato so se rnorali delavci se
bolj boriti proti porajajocemu se
fasizmu. Tako so t o leto u stanovili prvo celico Komunisticne
partije, ki je delovala pod vodstvom Janeza Hribarja. Tedaj je
bilo vkljucenih le p et komWJistov, ki so irneli nalogo organizirati nove celice, ·p osebno med
m ladino in ·p a mlad!insko organizacijo SKOJ. Tu je bil dosezen
lep uspeh in tako je bila pripravljenost na se hujsi boj, •ki ga je
vsiljeval fa~izem, dosezena.
Leta 1941 pa je bil razpad stare
jugosiovanske vojske. V nekaj
dneh nam je bilo mogoee zbrati
i:n poskrHi vecje ko1icine orozja
in rnunicije. Komunisticna partija je razsirjala svoje delo na
vee celic, na organizacijo SKOJ
in odbor ov OF na terenu. Tega
leta je tudi polovica Krimskega
bataljona na:padla Loz. Na celu
s komandantom Ljubom Sercerjem in s 56 partizani, 'l d so bill
oborozeni s 6 mitraljezi in nekaj
puskarn~ je unicila 47 sovra:Znikov, 7 pa je bilo ujetih; med
njimi tudi komandant mesta
Loza.
Leta 1942 je bilo na pobudo KP
in sindikata, ki je bil ze v ilegali,
ustavljeno vse delo v loski dol·ini
in tudi na terenu Cerkniskega
podrocja, da ne bi dela1i za oku:pat orja. Razglasena je bila splosna mobilizacija v partizane. Laska dolina pa je hila proglasena
za svobodno ozemlje ze v prvih
dneh rnaja 1942_
Podatke zbral M. Sepec
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OCENA DELOVANJA SAMOUPRAVNIH
tNTERESNIH SKUPNOSTI
Dve stevilki nazaj smo objavili prvi del povzetka iz ocene o delovanju samoupravnih interesnih skupnosti. Povezmamo se nekaj
bistvenih ugotovitev.
DRU.ZBENOEKONOMSKI
ODNOSI
Pri financiranju druibenih dejavnosti ocena opozarja na dve
glavni slabosti, ki spremljata sistem dogovorjenega financiranja
v okviru skupne porabe. Prva izvtra iz sedanje miselnosni, ki v
bistvu pomeni nadaljevanje proracunskega sistema. Ta sistem se
zacne in konca s tern, da delavci
izglasujejo prispeYno stopnjo. Ta
miselnost je nevarna zlasti z vidika odlocanja delovnih !judi in
obcanov, ker ne vzbuja dovolj
zainteresiranosti ie v odlocilni
fazi, se pravli, .pri oblikovanju
programov.
Druga slabost izhaja iz neuresnicenega spoznanja, ki je zlasti
poudarjeno v zakonu o zdruienem delu, da so druibene dejavnosclli sestavni del zdruienega
deJa. Sedanji plani in dejavnosti
v krajevnih skupnostih in v organizaoijah zdruienega dela v vecini primerov sploh n e omenjajo podrocij druzbenih dejavnosti,
ceprav bi morali biti sestavni del
njihovega c:lruibenoekonomskega
zivljenja. Tako pfanira sredstva
za posamezno druibeno dejavnost le vsaka tnteresna skupnost
zase. Ti plani torej ne izvirajo
iz »baze«, ker v njej niso razvite.
Pomeni, da moramo biti aktiVPi
v krajevnih skupnostih in v organizac1jah zdruienega dela, saj bo
sele takrat program SIS tudi nas
program.
Konferenca Zveze komunistov,
ki je obravnavala to oceno, je
ugotovila, da moramo biti pri
uporabi sredstev kr:it icni in da
je nesprejemljivo, da organi druzbene kontrole v SIS skoraj
sploh ne delujejo.
SOLOIDARNOST IN
VZAJEMNOST
V SKLADNEJSEM RAZVOJU
Ocena je posvetila precej pozornosti tudi vprasanjem minimallnih standardov. Ugotovljeno
je bilo, da nam ni uspelo dolociti
nase skupne zacetne osnove in
bolj objektivno dolociti meril
za na5o razvitost, saj v druibeni
dejavnosti prav gotovo to ne
more biti druzbeni dohodek na
prebivaka. Nesprejemljivo je, da
nekatere SIS v drugih obcinah
razvijajo svojo dejavnost na osnovi sole v naravi, na morju ali
na smutanju, SIS v revnejsih obcinah pa nimajo rriti prostorov
za normalni pouk. To pa je nujno povezano z uresnicevanjem
nacela solidarnosti, saj brez nje-

ga niti ne moremo priti do enake
zacetne stopnje. Se bolj pa bo
potrebno ta nacela uresnieevati.
v novem financiranju SIS iz dohodka v skladu z doloeili zakona
o zdruzenem d6lu.
Konferenca Zveze komunistov
je ostro kritizirala obna5anje do
nacel solidarnosti v okviru nase
obeine. Po odlokih, ki jih je sprejela skupseina obcine Cerkrrica
v zvezi z referendumom za izgrad·
njo solskih prostorov in telovadnic, bi morale razliko od celotne
investicije do sredstev samoprispevka zdruievati delovne organizacije. Pili tern pa je bilo ugotovljeno, da organizacije zdruzenega dela v Laski dolini samoupravncga sporazuma o zdruievanju teh sredstev se do danes
niso podpisale in da ·s e dogovarjanje o njegovem podpisu vlece
ze predolgo.
SAMOUPRAVNISPORAZUMI

0 TEMELJIH

SREDNJEROCNIH PLANOV
Ocena ugotav11ja, da na predlozene samoupravne sporazume o
temeljih planov za naslednje
srednderoeno obdobje ni bilo odziva, za kar je vee raziogov. Glavni vzrok je v nerazvitosti druzbenih dejavnosti in v njihovi neusklajenosti v okviru krajevnih
skupnosti in organizacij zdruienega dela. Na zalost v vecini primerov nimamo eesa usklajevatli,
ker se krajevne skupnosti se
vedno v glavnem ukvarjajo s
komunalnimi dejavnostmi, orga.nizacije zdruienega dela pa z
proizvodnimi procesi. Vse drugo
po njihovem mnenju sodi pod
SIS. Ce pa nastane potreba na
enem izmed podrooj druzbenih
dejavnosti, se ta resuje mimo
vseh nosilcev in taka tudi mimo
SIS.
»VROCA<< VPRAsANJA
Nesporno je, da je resevanje
problemov SIS odgovorno druzbeno-politieno .delo, se posebno
v tistih SIS, v katerih v veeji
meri sodelujejo tud:i mladi. V
n jih so dane vse moznosti za
idejno politieno delo z mladimi,
kar je osnova za oblikovanje celovite osebnosti nosilca danasnjega in jutrisnjega samoupravnega soaialisticnega sistema.
V razpravi o oceni je bilo poudarjeno, da za razvoj druibenih
dejavnostih potrebujemo vee posluha in sredstev. Vee sredstev
pa lahko samo ustvarimo, kar
pomeni, da moramo vsak na svo-

FILMI V MAJU
1. 5. ob 16. uri in ob 20. uri - ameriski p ustolovski film KALIFORNIJSKI POKER.
2. 5. ob 16. uri in ob 20. uri - nemski pustolovski film WINETOU
I. del.
3. 5. ob 20. ur:i - angleska grozljivka ZADNJI DRAKULA.
5. 5. ob 17. ur i - ameriSke ·risanke POPAJEVE PUSTOLOVSCINE.
5. 5. ob 20. uri - italijanska komedija KRUH IN COKOLADA.
7. 5. ob 20. uri ter 8. 5. ob 16. uri in 20. uri - ameriSki pustolovski
film PEKLENSKI STOLP.
9. 5. ob 20. uri - an1eriski western OBRACUN PRI O.K. CORALLU.
12. 5. ob 20. uri - francoska kriminalka PRIZNANJE.
14. 5. ob 20. uri in 15. 5. ob 16. uri - ameriska kriminalka KOMISAR
BREZ PISTOLE.
15. 5. ob 20. uri - ameriski pustolovski film DETEKTIVI IZ HARLEMA.
16. 5. ob 20. uri - ameriska drama ZADNJI TANGO V PARIZU.
19. 5. ob 20. uri - italijanska komedija UUBEZEN POMENI LJUBOSUMNOST.
21. 5. ob 20. uri in 22. 5. ob 16. uri - ameriski pustolovski film
PROT! VSEM ZASTAVAM.
22. 5. ob 20. uri - ameriSka krirninalka KAZEN, NE GORI EIGER.
23. 5. ob 20. uri - ameriski zgodovinski film KRALJEVI FLASH.
26. 5. ob 20. uri - ameriski western ENOOKI CHARLY.
28. 5. ob 20. uri in 29. 5. ob 16. uri - ameriska kriminalka VOJNA
ZARADI LOLE MADONE.
29. 5. ob 20. uri - ameriSki vohunski film .ZIVA TARCA.
30. 5. ob 17. uri in ob 20. uri - jugoslovanski mladinski film MILlJON! NA OTOKU.

jem delovnem mestu bolje delati.
Svobodna menjava dela namree
tudi pomeni, da deliJjo usodo dohodka tudi druZbene dejavnosti
v dobrem !in slabem.
Kljub vsemu pa vsega obenem
ne bomo mogli narediti. Zato je
nujno, da se najprej domenimo
o skladnejsem razvoju druibenih
dejavnosti, da nato skupno programiramo v oboini in v okviru
republike. Zaradi omejenih moznosti pa se bomo morali se dogovoniti za prednostne dejavnosti. Vse to pa brez visoke stopnje
solidarnosti (tudi v dejanjih) ne
bo slo. Najprej moramo uresmeevanje sohdarnosti razcistiti dorna, da bomo potem z vso moralno upravicenostjo razeistili in
uresnieevali ta naeela tudi izven
obcine.

* * *

V zakljueku je bilo ugotovljeno, da zaradi pomena in sestavnega dela nasega druzbeno-ekonomskega in ·p oliticnega zivljenja
druzbenih dejavnosHh ne smemo
prepustiti Ie izvrsnim odborom
in strokovnim sduibam SIS. To
je stvar vseh druibenopolitienih
organizacij, zlasti sindikatov, ki
zdruiujejo delavce, obCinske
skupseine in njenih organov ter
vseh drugih samoupravnih organizmov. s tern :pa bomo oziveli

Gradnja nove telovadnice v Cerknici
tudi delo delegacij za SIS, saj je
vzrok njihove ne~ktivnosti tudi
v nerazvitost!i druzbenih dejavnosti v njihovih okoljih.
Zdravstvo, solstvo, socialna po·
litika, telesna kultura in kultura
ter vse osta.le druibene dejav·
nosti se jim zato se vedno zdijo
neka1j, kar se resuje izven zdruzenega dela. Nas cilj pa je, da
bodo te dejavnosti se kak:o veliko vprasanje vseh na5tetih, po·
sebno pa se slindikatov, ki 0 njih
do sedaj niso prevec razpravljaJi.
Tako bomo izkoreninili prakso,
da bodo morali vodilni delavci v

delovnih organ.izacijah v glavnem
sami preprieevati delovne !judi
o utemeljenosti }J'I'edlozenih programov SIS, saj bodo te programe izoblikovali delavci ze v
druibeno-ekonomskem procesu
njiliove organizacije zdruienega
dela. NaSa naloga je torej, da
razvijamo te interese in potrebe
s tern, da jili enaikopravno vkljueujemo kot sestavrui del v proizvod:ni proces, sicer ne moremo
prieakovati, da bodo interesi in
potrebe delavcev na podroeju
druzbenih dejavnosti tudi uresnieene.
T. Urbas

Zbor vartevalcev Ljubljanske banke
Uveljavljanja samoupravnega druibenega planiranja v vseh druzbenih okoljih si ne moremo zamiSijati in uspe5no obvladovati, ee
ne temelji na samoupravnih druibeno-ekonomskih od.nosih, zakonu
o zdruienem delu ter zakonu o temeljih kred.itnega in banenega sist&
rna. To so bile uvod.ne besede na 3. zboru vareevalcev Ljubljanske
banke - podruZnice Ljubl jana, ki je bil v Cerknicl v zadnjlh dneh
marca.
Iz gradiva porocevalcev smo
bill udelezenci zbora seznanjeni
z rezultaH poslovanja banke v
letu 1976. Z uresnieevanjem srednjerocnega naerta in programa
u stavne preobrazbe banke bodo
lahko delavci v zdruzenem delu
v celoti odloealli o pogojih in r e·
zultatih dela ter s tern obvladovali financno-denarne ter blagovne denarne tokove, ki se odvijajo
v organizacijah zdruienega dela
ter prek bank v procesu druzbe·
ne reprodukcije. Posebej je poudarjeno zdruievanje sredstev in
dela za skupno ustvarjanje veejega dohodka in za zagotavljanje
prostih denar-nili sredstev za pospe~evanje
dejavnosti elanov
banke, ki uresnieujejo prek banke tudi v jnteresu obeanov, ki
varcujejo v ba~.
Na zboru smo bili se posebej
seznanjeni z organiziranostjo obcanov in vplivom na upravljanje
z zbranimi denarnimi sredstvi
prebivalstva in z njihova namensko uporabo, pa tudi z aktivnostjo in nalogami 1etos na podroeju
poslovanja s prebivlastvom za
kreditirande stanovanjskega in
komunalnega gospodarstva.
Ena izmed poglavitnih prihoddnjih nalog banke bo modernizacija poslovanja za razvoj brezgotovinskega poslovanja s sredstvi obeanov, t o je, prek tekocih
raeunov. Taka da bi vsak obcan
dobival osebni dohodek ali pokojnino na tekoei racun in ne vee

v gotovini a1i na hranilne knjiZice.
Za obmoeje nase obcine je bilo
vsekakor najzanimiveje slisati
o razvoju poslovnih enot - ekspozitur v Cerkn!ici, na Rakeku, v
Novi vasi in v Starem trgu ter
o rezultatih poslovanja teh enot.
Iz podatkov je razv·idno, da ima
banka v vseh svojih enotah v ob-

cini 7.789 odp.Iltih hranilnih vlog,
1.366 lastnik.ov devdznih racunov,
567 lastnikov tim raeunov in 59
lastnikov tekoeih racunov. Zanimiv poda.tek je, da prejema
osebne dohodke na hranilne knjizice nad 4.000 delavcev. Stanje
sredstev preblivalstva za nase podroeje znasa presenetljivo nekaj
nad 74 milijonov dinarjev. Vse
omenjene ·p odatke o aktivnosti
banke na nasem obmoeju in 0
njenem obsegu dela potrjuje izredno zanimanje za zbor, saj je
bilo udelezencev v nabito polni
dvorani vee lkot stodvajset.
T. Zigmund

Uresnicevanje samoupravnih odnosov tud.i v bancniStvu. Na zboru
varcevalcev so bili zares ..Stevilni obCani.

Slovesno ob obletnicah
27. aprila- na dan Osvobodilne fronte- je bila v okviru stevilnih

proslav ob letosnjih pomembnih jubilejih sveCa.na seja obcinske
konference Zveze komwrlstov, posveeena 40. obletnici Komunisticne
partije Slovenije, stiridesetim letom, odkar tovaris Tito vod.i naso
partijo in njegovemu petinosemdesetletnemu Zivljenjskemu jubileju.
Zbrane p.redvojne in medvojne komuniste ter druge goste so najprej s prisrcnimi besedami pozdravili predstavniki pionirjev iz na5e
obcine.
V osred.njem delu svecane seje je sekretar obcinske konference
J oze Frank izcrpno orisal razvoj predvojnega delavskega in revolu·
cionarnega gibanja na Slovenskem in na nasem Notranjskem.
Udelezenci seje so poslali tudi toplo pozdravno brzojavko tovarisu
Titu.
Za zakljucek je bil se k ulturni program, ki so ga izvajali clani
Svobode iz Loske doline, ubran pa je bil na temo nasega delavskega
gibanja in revolucije.
B. Levee

Brestov obzomlk, glullo delovne skupnostl
Brest Cefknlca n. sol. o . Glavnl In odgovoml urednlk Bolo LEVEC. Ure)a urednllkl
odbor: Marl)a GRBEC, Vojko HARMEL, Jollca ILERIUC, Jo!a KLANCAR, Bolo LEVEC,
Janaz MELE, Branko MI~IC, Franc MULEC,
Viktor OGRINC, Miha SEPEC in Vinko 2HIDARSIC. Foto: Jole SKRU. Tlska teleznl!ka
tiskama v Ljubljanl. Naldada 2600 lzvodov.
GlaslhJ sodl med prolzvode lz 7. toeke prvega odstavka 36. elena zekona o obdaveevan)u prolzvcxlov In storltev v prometu. za katere sa ne plaeuje temel]nl davek od prometa prolzvodov (mnenje sekretarlata za
lnformlranje lzvrlneoa sveta SR Slovenlje
!t.421-f/72 z dne 24. oktobra 1974).
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LetoSnja letovanja
BliZa se cas dopustov in s tern
razmmjanja, kje izkoristiti ca s
za poeitek in oddih.
Letos smo hoteli letovanje ob
rnorju popestriti z vecjo izbiro
krajev, ki nudijo razlicne rnomo·
sti za oddih in razvedrilo. Nekatere momosti so odpadle zaradi previsokih cen, druge zaradi
majhnega zanimanja med delavci
(vnaprejsnje prijave), nekatere
pa so odpadle ze vnaprej, ker vecino pocit::rll~kih objektov dajejo
na zalrup od 90 dni naprej in bi
v tern primeru rnorali objekt pol-

LE

niti stoodstotno, <la bi bila cena
sprejemljiva. To pa je zaradi
majhnega zanimanja za letovanje
pri nas nemogoce.
Tako bodo letos nasi delavci
lahko letovali v Medveji v camp
prikolicah in v Fazani v posebnih
sobah. Se najvec je zanimanja
za letovanje v Medveji, saj je najemnina za prikolice, ce so le-te
med sezono zasedene, sorazmerno nizka. Vsakdo si lahko tudi
sam kuha in tako so stro~ki pocitnic obcutno niZji, seveda neko·
liko tudi na skodo udobja.

OBVESTILO
Obvescarno vse clane kolektiva, da pripravljamo letovanje za vse
delavce in njihove druiinske clane v FaZani pri Puli in v camp pri·k olicah v avt ocampu Medveja pri Opatiji.
FAZANA:
Cas letovanja: od 15. 5. do 30. 9. Na voljo so 2 in 3 posteljne sobe
v zasebnib hi~ah. Po zelji je momo postaviti pomo:ina leziSca (.divan).
Prebrana je v restavraciji gostinskega podjetja v FaZani in v okoliskih poeitniskih domovih.
Cena prehrane: v restavraciji okoli 80 din dnevno (natancnih po·
datkov se ni), za otroke do 10. let a pa je mozno narociti polovicni
obrok za polovicno ceno.
Cena prenocevanja: cena leZisca skupno s turisticno takso je 53,50
din (za ot roke do 7. leta, ceprav spijo skupaj s starsi, se placa SO 0/o,
za pomomo lezisce pa 75 % normalne cene.)
V casu do 15. j unija in po 25. avgustu je cena leziSca 45,00 din za
osebo.
Trajanje izroene je lahko 7, 10 ali 14 dni.
MEDVEJA:
Cas letovanja: od 1. 5. do 31. 9.
Na voljo so camp prikolice s tremi norroalnimi in z enim pomoznim leziscem ter prikolice s ~tirimi normalnimi in dvema pornoZniroa
leZiscerna. Opremljena so kompletno s kuhinjo, posodo, razsvetljavo
ter posteljnino. Zagotovljena je 10-dnevna m enjava •posteljnine in
c:gcenje. V ceni so zajeti stro~ki uporabe prikolice, parkiranj a osebnega avtomobila in vstop v kopali~ce, ki je oddaljeno okrog SO metrov.
Cena:
- velika prikolica:
a) od 1. 7. <lo 31. 9. od 125.- do 150 din na dan, odvisno od zasedenosti cez sezono;
b) do 1. 7. in po 1. 9. - 100 din dnevno;
- mala prikolica:
a) od 1. 7. do 31. 9. od 110.- do 130.- din na dan, odvisno od zasedenosti cez sezono;
b) do 1. 7. in po 1. 9.- 80,00 dill dnevno.
Trajanje izmene je 10 dni (od 1. do 10., od 11. do 20. in od 21.30. v mesecu). Poleg omenjene cene se poseb ej zaracunavajo stro~ki
turisticne takse, ki so 6 din na osebo dneww in porabe plina za
kuhanje. Lahko se tudi branite v bli:inji restavraciji ozirorna samopostreZni restavraciji, v kateri staneta kosilo in vecerja okrog 80.- din.
Abonenti imajo 10 °/o popusta. Na voljo -so tudi skupni hla<lilni boksi.
Prebrano je treba placati takoj med letovanjem, ostalo pa se placa
po letovanju v najvec treh obrokih.
Prosirno, da :;_e za l~tovanje ~rijavljate resno in premi~ljeno, kajti
spremembe p:oJaV ali odpovedi borno sprejemali do 1. junija. Vse
kasnejse odpovedi do 10 dni pred pricetkom letovanja pa so vezane
s placilom 50 Ofo cene rezerviranega prenocisca. Kdor pa odpove
letovanje po tern roku, je dolzan placati polno ceno prenociSca.
Na podlagi lanskih izku~enj svetujemo vsem, kli se bodo prijavili za
letovanje v -p rikolicah, da si dolocijo tudi »rezervni termin«, ker se
lahko dogodl, da bo v dolocenem casu prijav vee, kot pa bo prikolic.
· Prikolice pa morajo biti enakomerno zasedene cez vse poletje da
si s tern zagotovimo cim nizjo ceno dne¥ne najemnine.
'

Zvezni Titovi Uafeti se je pridn.tZila tud.i m ladina nase obCine

KoSarkarji Bresta na Brestu
Tokrat ni bila prvoaprilska sala (mimogrede: prvoaprilsld o
obisku Cosica sali v pretekli stevilki je nasedlo kar precej Iahkovernezev) . . . Sredi aprila so kosarkarji BRESTA, o katerih je bilo v
pr etekli sezoni in s tern v zvezi tud.i o BRESTU dosti zapisanega in
povedanega, obiskali naso delovno organizacijo. Poleg vodstva kluba
in skoraj celotne moske eldpe sta bill ~e predstavnici zenske eldpe,
oba trenerja - Cosic in Debevc ter predstavniki tiska.

I gralci kosarkarakega kluba se predstavnikom delovne or ganizacije
aREST - a najlepse zahvaljujemo za prij eten dan , ki smo ga preziveli med vami v vasi sredini .
~elimo

vam mnogo de lovnih uspehov in vas lepo pozdravljamo!

Gostje so si najprej ogledali Tovarno ivernih plosc,
zatem pa se Tovarno pohi~tva Cerknica in Salon pohistva. Tako so lahko spoznali zaokrozen proizvodni
proces - od surovine do
koncnega izdelka. Obe tovarni sta j·i m zapustilli lepe
vtise, prva s svojim sodobnim in modernim videzorn,
druga pa z razsemostjo in
organizirano proizvodnjo.
Posebej so se seveda zanimali za pohi~tvo, pri cemer
so ugotovili, da so lezisca
kar nekam kratka.
Po ogledu proizvodnje so
se gostje za<lrzali v vecurnern razgovoru s predst avnilki nase delovne organizacije, organi upravljanja in
terneljne telesnokulturne
skupnosti, v 'katerem so se

NOGOMETNA TRIM
LIGA V LOSKI DOUNI

Srecanje obcanov
l<rajevnih skupnosti
nike in obelezja NOB, kjer jim
bodo o boju in revoluciji govorili
borci - dornacini. Cilj vseh pohodnih enot bo slavnostni p rostar v Novi vasi, kjer bo na velikem zboru ob 13. uri sl.avnostni
govor ter bogat kulturni program
s sodelovanjern znanih slovenskih umetni.kov iz ljublj anske
Opere, bjubljanskili gledali~c in
domacih kultum~h skupin.
Prieakujemo, da bodo skupsCine vseh ~tirih krajevnih skupnosti na svecanih sejah sprejele in
podpisale listino o pobratenju
med seboj. Gre za uzakonitev ne
tako dolgega, vendar pa plodnega sodelovanja, lci se kaie v medsebojnern -spoznavanj.u in pornoCi na ra2licnih interesnih podrocjih de1a in Zivljenja teh krajevnih skupnosti.
F. Sterle

Ko~arkarji

Bresta v Tovarni

KEGLJANJE IGRE
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KADROVSKA SLUZBA

14. maja bo na Blo~ki planoti
sreeanje obcanov Krajevne skupnosti Gradisce-Ljubljana, Krajevne skupnosti Begunje, Krajevne skupnosti Cajnarje- Zilce in
Krajeime skupnosti Nova vas Bloke. Na tern velikem zboa:-u,
na katerega bo po predvidevanjih prislo okoli dva tisoc obcanov, bodo prosiavilli pornembne
letosn:je jubileje, 85-letnico r ojstva tovari~a Tita, 40-letnico pr i·
hoda tovari~a Tdlta na vods-tvo
Komunist-icne partije in 40-letnico Komunisticne p artije Slovenije.
Praznovanje se bo pricelo v
jutranjih urah, ko bodo iz razlicnib krajev v obcini odsle pohodne enote mladine, rezervnih
stare~in in obcanov po partizanskih poteh in obiskale nekatere
partizanske druiine ter spome-

lahko seznanili z na~o delovno
organizacijo in z njenirn po·
slovanjem, izcrpno p a je beseda
tekla tudi o delu kluba, prihodnjih nacrtih in o razvoju slovenske ko~wke sploh. Pri tern je bila
posebej poudarjena potreba po
tesnejsem sodelovanju med delovno organizacijo in klubom.
Gostje so hili pripravljeni, da bi
organizirali del priprav na novo
sezono pri nas. Zato si je trener
Cosic ogleda:l gradnjo nove telovadnice ter okoliske kraje. Bil
je navdu~en nad naravnimi moznostmi za priprave in vadbo, zal
pa je bHo tudi ugotovljeno, da
vsa ~a obcina ne premore gostinsko-turisticne ustanove, ld bi
omogoeila nonnalne pogoje za
vectedensko bivanje kosarkarjev.
Moine pa so seveda ~e druge oblike sodelovanja (med drugim
je bila dogovorjena tudi propagandna tekma ob otvoritvi telo·
vadnice).
· Nedvomno pomeni nedavni
obisk krepak korak naprej pri
krepitvi medsebajnih odnosov,
saj sta obe s·tra.ni zainteresirani,
da bi oboji pri svojem delu zeli
kar najvec uspehov. B. Levee

I

pohi~tva

BORBENE

Keg1jasld klub BREST je 23.
a prila organiziral v skladu z zastavljenim programom rekrea·
cijsko-mnoZicno kegljanje v disciplini BORBENE IGRE. Na razpis se je prijavllo 16 ekip.
Rekreacijskega mnoZicnega tek·
movanja se je udelezilo 13 ekip
oziroma 130 tekmovalcev, kar izpricuje, da je naloga odlicno
uspela.

Cerknica

1. KK BREST
533
2. Sob Cerknica
517
3. GRADI SCE
515
4. IVERKA-BREST
501
5. SD BREST
488
6. BREST I. (z)
455
itd.
Tekrnovanje se bo ponovilo v
jeseni in naj bi postalo tradicionalna rekreacijska privlacnost
tega 5porta vsako leto. Zelimo,
da bi se v tekmovanje vkljucile
vse organizacije, predvsem pa
vsi, ki imajo veselje do tega
sparta.
M. zunic

Pri TVD Partizan Lo~ka dolina
je :zelo prizadevna nogometna
sekcija. Ker je bilo med krajani
Lo~ke doline veliko zanimanja
za nogomet, je hila lani ustanovljena trim liga maleg<. nogometa.
Lani je nastopalo enajst mo~tev,
ki nosijo irnena svojih vasi, letos
pa se je stevilo poveealo na trinajst.
V ligo je vkljucenih okrog 250
igralcev-Clanov in ravno toliko
pionirjev, ·k i svoje nogometno
znan je preizkusajo v predtek·
mah. Poleg tekmovalcev deluje
tudi sodni~ka organizacija. Zagrizeni boji za prve prvenstvene
tocke so se zaceli 3. aprila in se
bodo nadaljevali vsako nedeljo.
Na svoj racun pa pridejo tudi
zvesti navijaci, saj dobijo vsako
nedeljo urico veselja, nekateri pa
tudi razoearanja.
Lani smo d obili od TTKS Cerk·
nica financno pomoc, s katero
smo si nabavili nekaj zog in pa
vsa-ka vas je dobila svoje enotne
drese. Tudi letos je bilo veliko
razumevanja od druibenopoliticnih organizacij, krajevnih skupnosti, Kovinoplastike in dveh
Brestovih temeljnih organizacij.
Organizirali smo tecaj za nogornetne sodnike, ki sodijo v nasi
trim ligi. Za to gre zasluga tudi
NZ Slovenije, ki nam j e poslala
dva predavatelja-zvezna sodnika
Ni:kolica in Moreta. Teeaj je trajal 20 ur, obiskovalo pa ga je 15
sodnikov.
Ta primer naj ne bi ostal samo
v Loski dolini; povzele naj bi ga
tudi druge krajevne skupnosti,
v obcini, saj bi s tern koristili
razvoju in popularizaciji nogometa pri nas.
J. Funda

