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lasilo delovne sku 

Poglabljanje · samoupravnih odnosov 
PROGRAM URESNICEVANJA DOLOCIL ZAKONA 0 ZD RUZENEM DELU V NASI DELOVNI ORGANIZACIJI 

ZAKON 0 ZDRUzENEM DELU NALAGA VSEM TEMELJNIM 
IN DRUGIM ORGANIZACIJAM ZDRUzENEGA DELA, DA MORAJO 
PRILAGODITI SVOJO ORGANIZACIJO IN USKLADITI SAMO
UPRAVNE SPORAZUME 0 ZDRUZEVANJU, DRUGE SAMOUPRAV
NE SPORAZUME, STATUTE IN DRUGE SAMOUPRAVNE SPLOSNE 
AKTE Z DOLOCILI TEGA ZAKONA V CELOTI NAJPOZNEJE V 
DVEH LETIH OD NJEGOVE UVELJAVITVE, TO JE DO 11. DE
CEMBRA 1978. 

Posebej je treba opozoriti na 
dolocilo 662. elena zakona, po ka
terem se vsa dolocila zakona, ki 
se nana5ajo na ugotavljanje celot
nega prihodka, razporejanje do
hodka in cistega dohodka ter na 
delitev sredstev za . osebne do
hodke in za skupno porabo de
lavcev, uporabljajo najpozneje 
od 1. januarja 1978. To pomeni, 
da morajo biti naloge s tega pod
rocja opravljene ze letos. 

Naloge, ki izhajajo iz zakona o 
zdruZenem delu, lahko glede na 
podrocja, ki jib urejajo, strnemo 
v pet zaokrozenih skupin: 

1. ORGANIZIRANJE 
ZDRUZENEGA DELA 

S pravilnim organiziranjem or
ganizacij zdruzenega dela in de
lovnih skupnosti postavimo prvi 
pogoj za urejanje vseh ostalih 
odnosov. Zato v to skupino nalog 
sodijo tiste, ki naj zagotovijo, 

da bo delo organizirano v skladu 
z dolocili zakona. V ta namen je 
treba opraviti zlasti naslednje: 

- napraviti posnetek dejanske 
(sedanje) samoupravne organizi
ranosti; 

- ugotoviti, ce je ta organizi
ranost skladna z dolocili zakona; 

- predlagati morebitne spre
membe s primerno obrazloZitvi
jo; 

- prouciti primernost (potreb
nost) novib zdrufevanj dela in 
sredstev (integracije) in jib pred
lagati z obrazloZitvijo; 

- zagotoviti, da se vse more
bitne spremembe oziroma po
manjkljivosti registrskega znaca
ja pravocasno vlozijo v sodni re
gister. 

Posebno pozornost je treba po
svetiti ugotavljanju, ce so vse de
javnosti, ki se po sedanji organi
ziranosti opravljajo v okviru 
skupnih dejavnosti 

Brezskrbna in srecna mladost - temelj nase ustvarjalne pribodnosti 

- res skupnega pomena za dve 
ali vee temeljnih organizacij, 

- res racionalno organizirane, 

- res dejavnosti, ki se najpri-
merneje organizirajo kot e.na de
lovna skupnost ali pa bi kazalo 
organizirati vee delovnih skup
nosti oziroma, ee posamezne iz
med njib celo ne izpolnjujejo po· 
gojev za temeljno organizacijo. 

2. PRIDOBIVANJE IN RAZPO
REJANJE DOHODKA TER 
CISTEGA DOHODKA 

Z izvedbo nalog iz te skupine je 
treba zagotoviti taksno planira
nje in gospodarjenje ter taksne 
druzbenoekonomske odnose med 
temeljnimi organizacijami, pa 
tudi med posameznimi delavci 
kot izhajajo iz temeljnih dolocil 
zakona o zd.ruZenem delu. 

Prouciti oziroma prilagoditi za
konu je treba zlasti naslednje 
zadeve: 

- planiranje mora temeljiti na 
nacelib socasnosti in kontinuira
uosti ter usklajenosti z drugimi 
nosilci planiranja, s Cimer naj se 
doseze realnost plana in po drugi 
strani enakomeren razvoj vseh 
podrocij v reprodukcijski poveza
nostl in v porabi; 

- odnose pri pridobivanju do
hodka je treba kriticno preveriti 
predvsem na osnovi nacela drui
benoekonomske vsebine dohod
ka· 

:._ zagotoviti je treba, da se 
dohodek pridobiva le na podia
gab, ki jib v ta namen oprede
ljuje zakon: 

- pridobivanje dohodka s pro
dajo proizvodov in storitev, 

- pridobivanje dohodka z de
lezem pri skupno ustvarjenem 
dohodku, 

- pridobivanje dohodka s svo
bodno menjavo dela, 

- pridobivanje dohodka na 
drugib podlagah. 

Prizadevati si moramo za to, 
da se povsod, kjer je mogoce, 
kupoprodajni odnosi nadomesti
jo z dohodkovnimi, predvsem pa 
v okviru delovne organizacije. 

V okviru ukrepov za zakonito 
in d.ruZbeno-primerno pridobiva
nje dohodka naj se zagotovi tudi 
zakonito upravljanje druzbenib 

(Konec na 2. s trani) 

V letu 1977 smo. Tovaris Tito praznuje svojo visoko i11 
bogata starost - svojih evrstih petinosemdeset let. z njim 
praznuje svoj veliki praznik vse nase ljudstvo. Njegovo 
ime ni izpisano le na pobocjih na.Sih planin, na dvoriscih 
vojasnic, na ulicah na.Sih mest in na proceljih sol, njegovo 
ime je z najlepso pisavo vtisnjeno v srca in v misli na.Sih 
starsev, nas in nasih otrok. Najmlajsi Jugoslovani vsak 
dan cakajo njegovo podobo pred televizorji, listajo za nje
govo sliko po casopisju, spominjajo starse pred novim. le
tom, da je treba tudi Titu poslati cestitko in ga povabiti 
na vecerjo .. . 

Tito je pom.emben del nas in vsega naJega dela. Na.Sa 
svoboda, nase samoupravljanje, nasa samostojnost in samo
zavest, na.Sa neuvr5cenost, borbenost, vztrajnost in m iro
ljubnost - vse to je v nas Tito in taka je rastel v Stiri
desetih letih njegovega partijskega dela naJ slehemi Clo
vek v njegovega soborca, sodelavca in naslednika. Titova 
nepomirljivost s kakr5nokoli krivico in nepostenostjo se 
seli v nas in vsak dan bolj smo pripravljeni trtvovati se 
za vse, kar smo in za vse, kar imamo. 

Zato je povsem naravno in razumljivo, da stevilne letos
nje proslave in prireditve, ki so odraz svobodnega ustvar
jalnega dela na.Sih narodov, posvecamo.prav njemu - tova
risu Titu, njegovi plemeniti osebnosti in njegovi neunic
ljivi delavnosti. 

Cestitkam ob njegovem visokem jubileju in ob tretji 
podclitvi reda narodnega heroja se pridrutujemo tudi Bre
stovci in ostali obcani! 



2 BRESTOV OBZORNIK B 

Pogiabijanje samoupravnih odnosov I 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
sredstev in gospodarjenje z nji
mi v smislu dobrega gospodarje
nja; 

- osnove in merila za razpo
rejanje dohodka in cistega do
hodka; 

-osnove in merila za delitev 
sredstev za osebne dohodke; 

- zagotoviti je tt·eba izkazo
vanje poslovanja v skladu s ka
zalc.i, ki jib v ta namen oprede
ljuje zakon ter zagotoviti urejeno 
evidentiranje in obdelavo vseh 
podatkov, ki so potrebni delav
cem za odlocanje. 

S ponovnim pregledom in s 
predlogi za spremembe samou
pravnih splosnih aktov, ki dolo
cajo osnove in merila za deJitev 
sredstev za osebne dohodke naj 
se kar v najvecji moini mt!ri do
seie naeelo delitve po delu v od
visnosti od tekocega in minulega 
dela, rastl produktivnosti in po
trebne solldarnosti. 

Zaradi tega naj se zlasti za 
tista dela, za katera doslej ni.t.a
mo meril ali pa so nepopolna ali 
prevec posredna, skusajo posta
viti ustrezna merila. 

Podrobnejsa razmerja med te
meljnimi organizacijami in skup
nimi dejavnostmi se uredijo s po
sebnim samoupravnim sporazu
mom, s katerim se dolocijo tudi 
osnove in merila za pridobivanje 
dohodka. 

3. SAMOUPRAVLJANJE 
V ZDRU2:ENEM DELU 

Gre za skupino nalog, ki naj 
zagotovijo ustrezno organizira
nost odJocanja pri vsebinskem 
uresnieevanju samoupravljanja 
delavcev. Zato sodijo med glavne 
v tej skupini zlasti naslednje na
loge: 

- prikaz zadev, o katerih je 
potrebno odlocati oziroma sood
locatl; 

- razporeditev zadev na sku-
pine, o katerih se: 

- odloca z referendumom, 
- odloca na zborih delavcev, 
- odloca z drugimi oblikami 

osebnega izjavljanja, 
- odloca na delavskem svetu, 
- odloca na druglh organih; 

- izdelati posnetek sedanje or-
ganiziranosti odloeanja in ugo
toviti, koliko ustreza potrebam 
in namenu; 

- pripraviti predlog nove or
ganiziranostl, z nacinom obliko
vanja organov in dolocitvijo pri
stojnostl in slcer na vseh ravneh, 
kjer se odloca o interesib delav
cev (v vseh oblikah zdruZevanja 
dela in sredstev); 

- proucitl ucinkovitost obve
scanja delavcev in opredeliti na
cela za poslovno tajnost ter pre
dlagatl ustrezne ukrepe za izbolj
sanje; 

- proucitl ucinkovitost dose
danjib obllk in delovanja samo
upravne delavske kontrole ter 
predlagati morebitne spremembe 
za izboljsanje; 

- opredeliti v skladu z zako
nom in z druibeno-politicno pra
kso odgovornosti za opravljanje 
samoupravljalskih funkcij. 

Zaradi specificnih odnosov ozj
roma polozaja skupnih dejavno
sti je treba pri odloi!itvah, ki se 
opravljajo v okviru Skupnih de
javnostl posebej prouciti in pred
lagati, katere zadeve so takega 
znacaja, da je o njib potr-ebno 
pred dokoncno odlocitvijo pre
skrbeti mnenje ali soglasje zain
teresiranih temeljnih organt~acij. 

4. SAMOUPRA VNI 
SPLOSNI AKTI 

Pod to skupino nalog se ne 
prou~uje in spreminja vsebina 
samoupravnih splosnih aktov, 
temvec je treba ugotoviti, koliko 
in kaksnih samoupravnih splos
nih aktov potrebujemo. V ta na
men je treba opraviti zlasti na
slednje: 

- ugotoviti podrocja, ki pome
nijo v smislu samoupravno-prav
nega urejanja zaokrozene celote, 
za katere bi bilo potrebno izde
lati ustrezne samoupravne splos
ne akte; 

- izdelati posnetek veljavnih 
samoupravnih splosnih aktov; 

- pripraviti predlog nove ure
ditve, ki naj vsebuje samouprav
ne splosne akte, kakdne naj bi 
sprejemali po novem z nasled
njimi podatki: 

- nwv samoupravnega splos
nega akta, 

- opis vsebine, ki naj jo posa
mezen akt ureja, 

- vrsta samoupravnega splos
nega akta (samoupravni spora
zum, statut, pravilnik, poslovnik), 

- postopek in nacin sprejema
nja posameznega -samoupravnega 
splosnega akta, 

- morebitne druge podatke ali 
pripombe, ki jib je treba glede 
na predpise oziroma po mnenju 
delavcev pri posameznem samo
upravnem splosnem aktu posebej 
upostevatl. 

V tem pregledu je treba po
sebej prikazati sarnoupravne 
splosne akte, ki se glede na na
ravo zadev in glede na medse
bojno povezanost v okviru de
lovne organizacije in SOZD: 

- sprejemajo v enakem bese
dilu v vseh temeljnih organiza
cijah in delovnih skupnostih, 

- sprejemajo kar najbolj 
usklajeno, 

- sprejemajo ob morebi tnem 
poprejsnjem ali poznejsem so
glasju nekaterlh TOZD ozirolla 
delovnih skupnosti. 

V tej skupini nalog niso mislje- . 
ni samoupravni splosni aktl izven 
delovne organizacije in v SOZD. 

5. MEDSEBOJNA DELOVNA 
RAZMERJA 

V tej skupini gre za naloge, z 
izvedbo katerih naj se med de
lavci vzpostavijo taksna razmer
ja (pravice, obveznosti in odgo-

Z gradbiSca novih proizvodnih prostorov za tapetnistvo 

vomosti) kot jib ob uveljavljanju 
ustavne pravice dela z druZbeni
mi sredstvi ureja zakon o zdru
zenem delu. 

Opraviti morarno zlasti nasled
nje: 

- urediti sklenitev delovnega 
razmerja, razporejanje na razlic
na dela in opravlla ter preneha
nje delovnega razmerja; 

- doloeiti pravice, obveznosti 
ter odgovor:nosti delavcev v de
lovnem razmerju ter naCin in 
ukrepe za uresnicevanje Ie-teh; 

- dolociti nacin za varstvo 
pravic delavcev. 

Kcr so medsebojna razmerja 
tudi doslej podrobno urejena, je 
potrebno zlasti prouciti, katere 
zadeve so ze urejene v skladu z 
novimi predpisi, katere pa je tre
ba spremeniti. 

* 
Za vsako od opisanih podrocij 

je v vsaki temeljni organizaciji in 
v skupnih dejavnostih imenovana 
posebna komisija. Komlsija mora 
skrbeti za pravocasno izvedbo 
naloge, to je, da bo podrocje, ki 
ji je zaupano, v roku urejeno v 
skladu z zakonom o zdruZenem 
delu in to seveda tako, da bo re
sitev predvsem tudi Zivljenjska. 
Se pravi, da bo sprejemljiva za 
nas in da bo poslovanje uspesno 
teklo. 

V programu je dolocena tudi 
posebna usklajevalna komisija, ki 
naj zagotovi enotno delo in stro
kovno pomoc za delo vseh komi
sij. 

delavcev, da temeljiteje spoznajo 
pravice in dolZnosti oziroma 
usmeritev kot jo pred zdruzeno 
delo postavlja novi zakon. 

V programu je zato zaplsanih 
tudi nekaj glavnih izvedbenih na
vodil. Med drugim so podrobno 
opredeljena tudi dolocila zakona, 
ki jib bo posamezna komisija 
predvsem morala temeljito po
znati na svojem podrocju dela. 

Posebej pa je poudarjeno, da 
morajo komisije, ki so imenova
ne kot odgovome za izvedbo po
samezne skupine nalog, sodelo
vati z orga.lli. upravljanja in z 
druibenopoliticnimi organizacija
mi ter s strokovnimi sodelavci s 
posameznih podroCij. Ob takem 
sodelovanju pripravi vsaka komi
sija gradivo za svoje podroeje. 
Pred predajo gradiva v siroko 
javno razpravo in v sprejem, naj 
se komisija tJOsvetuje tudi s ko-

misijami drugih temeljnih orga
nizacij oziroma delovnih skupno
stl, ki delajo na enakem podroe
ju, pa tudi s komisijami, ki ob
ravnavajo ostala podrocja, da bj 
ne priSlo do navzkri.Znih predlo
gov. 

Na opisani nacin se bomo iz. 
ognili delu v zaprtih krogih in s 
tern dosegli dvoje: 

- da se bo kar najSirsl krog 
delavcev dokaj podrobno seznanll 
z doloclli zakona o zdruienem 
delv. in 

- da bomo ob takem spozna
nju uspe5neje re5evali in uredlll 
v kratkem easu, ki nam ga je od
meril zakon, vsaj tiste zadeve, h 
katerim nas sill samoupravna in 
poslovna nuja ter si s tern zasta 
vili izhodiSca za prihodnje delo 
pri izboljsevanju druZbenih raz. 
merij. 

Z. Zabukovec 

Program je zastavljen tako, da 
bo pri uresnicevanju nalog sode
Iovalo cim vee delavcev, da bo 
prakticno vsak imel momost (in 
dolZnost) dajati pripombe k pred
logom, s elmer naj bi dosegli vse
binsko in s tem uporabno vred
nost predlaganih re5itev. Poleg 
omenjenega pa tak nacin dela 
omogoca kar najvecjemu stevilu 

2:agalnica v JELKI. Analiza o upravicenosti zdruiitve z BRESTOM 
je v javni razpravi 

Nagrajevanje po delu 
Verno, da je ob uresnicevanju dolocil zakona o zdruZenem delu 

ena izmed pomembnejsih nalog - uskladitev samoupravnih splos
nih aktov s podrocja delitve dohodka in osebnih dohodkov z zakon
skimi doloeili. Ta naloga mora biti opravljena ze do konca letosnjega 
leta. 
_ Zato objavljamo nekatera stalisca oziroma izvlecke iz govora Mike 
SPILJAKA, predsednika sveta Zveze sindikatov Jugoslavije s pretekle 
seje sveta. Izvlecke nam je posredoval lnformator za sredstva obve
scanja temeljnih organizacij, ki ga izdaja svet Zveze slndikatov 
Jugoslavije. 

PRA VILNIK 0 DELITVI OSEBNIH DOHODKOV JE TREBA Z 
REFERENDUMOM SPREJETI DO KONCA LETA 

Kar zadeva delitev ooebnih do
hodkov, nas je zakon o zdruie
nem delu postavH v bistveno dru
gacne pogoje kot so bili preteklih 
deset let. 

Do konca letosnjega leta je tre
ba sprejeti »splosne samouprav-

ne a·kte« - predlagam, da jib 
v temeljnih organizacijah zdru
zenega dela imenujemo »pravil
nike« - ki bodo oblikovanje in 
delitev ooebnih dohookov urejali 
skladno z zakonom. Zakon je v 
dosedanjo prakso prinesel po
membne novosti, ki jih je treba 
vtkati v nove pra\o<ilnike temelj
nih organizacij, v samopravne 
sporazume delovnih in sestavlje
nm organizacij in jib z referen
dumom sprejeti do konca tega 
leta. 

MERILA ZA OBSEG DELA 
IN ZA OPRA VLJENE NALOGE 

Ko govorimo o delitvi osebnih 
dohodkov, zakon ale izhaja vee 
od delovnega mesta, ocene posa
meznika, kvalifikacije, delovne 
dobe in od podobnih meril, ki so 
prevladovala doslej. Zakon izhaJa 
iz obsega dela ter iz opravljemh 
nalog in zahteva, da v novih pra
vilnilkih razclenimo osnove in 
merHa za obseg dela in nalog, za 
minulo in sedanje <lelo ne pa za 
delovna mesta, posame~ruke, 
kvalif.ikacije in podobno. Sedaj 
smo ze prisli do tega, da je treba 
neposredno izdelati sedanja in 
prihodnja m erila za delo, ko de
lavci od nas ne zahtevajo samo 
nacelalih stalisc, ampak tu.di ne
posredne re9itve. 

Mnoge temeljne in delovne 
orga.nizacije dosle jniti niso spre· 

jemale svojih sporazumov, am
pak so neposredno uporabljale 
panome. Panozni ali grupacijsk.i 
sporazumi so ·praviloma urejali 
odnose, usmerjali politiko delit
ve dohodka in osebnih dohodkov. 
Neposredna merila pa bi morali 
urejati v sporazumih temeljnih 
in delovnih organizacij, vendar 
pa pogosto temu ni bilo tako. To 
je sedaj najvecji problem, ki je 
vplival tudi na to, da je iz leta 
v leto upadala stopnja rasti pro
duktivnosti, upadala je racional
nost poolovanja, upadal dohodek, 
nara§cali so neopraviceni izo
stanki z dela in se marsikaj sla
bega. 

Moeno je razs1qeno mnenje, 
da imarno taksna delovna mesta, 
na katerih dela ni mogoce meriti 
oziroma ovrednotiti. Biti pa nam 
mora jasno, da ne more vee bih 
taksnih delovnih mest, ki j-ih ru 
mogoce ovrednotiti in da roo
ramo vsako delo meriti. Od stro
kovnih sluib moramo zahtevati, 
da za vsa dela in za opravl,ie:ne 
na1oge najdejo merila, posamiena 
ali skupna. Ne sme biti vee del 
in nalog, za katere ni vnaprej 
dolocenih m eril, vrednosti in po
dobno. Ne glede na to, da imamo 
malo izk.usenj, odpori pa bodo 
zelo mocni, od teh zahtev ne 
sm emo odstopiti. 
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BRESTOV OBZORNIK 

'rodaia pohiStva na domaCem trgu 
Lanske ocene strokovnjakov. da bo letosnje leto ugodnejse za 

gospodarstvo, s tern pa tudi za industrijo pohiStva, se uresnicujejo. 
Ko ocenjujemo prodajo v prvih stirih mesecih letosnjega leta, ugo· 
tavljamo, da je dosegla 33,7 odstotka letnega plana in je za 13 od
stotkov vecja od planirane dinamike. Taksna gibanja, projicirana do 
konca leta, kazejo, da bo mogoce zastavljeni plan precej preseci, 
ee bomo dobro usklajevali proizvodnjo s prodajnimi moznostmi. 

Prodajna sluzba je v nekaj zad
njih letih vlozila veliko naporov 
za sirjenje prodajnih mest ozi
roma za prisotnost nasih izdelkov 
v trgovinah. Solidnost dobav, do
bra kvaliteta izdelkov, urejena 
kreditna politika in relativno so
liden servis, vse to nam je omo
goeilo, da smo se prebili med 
najvecje prodajalce pohistva na 
domacem trgu. Relativno velika 
raz§irjenost prodajnih mest nam 
ob ugodni konjunkturi omogoca, 
da dosezemo se vecjo rast pro
daje, seveda, ce bomo uskladili 
proizvodne programe in kadrov
sko okrepili prodajno slu:Zbo. 

Pri ocenjevanju in morebitnih 
spremembah proizvodnih progra
mov moramo sicer ravnati pre
vidno, vendar izracuni kazejo, da 
moramo za furnirano pohistvo in 
za stole priceti oiiti programe 
ali povecati proizvodnjo. Ukrepi 
v e,no ali v drugo smer so nujni 
in ce nocemo zamuditi ugodne 
momosti, jib je treba sprejeti 
Cim hitreje. Pri kuhinjskem po
histvu, Icjer se vedno ne uspemo 
prodati toliko, kolikor tovarna 
lahko naredi, je nujno potrebno 
razsiriti program se na eno kuhi
njo ali zniiati cene kuhinji Ve
ga-74/S. Verjetno je boljsa prva 
momost, ki omogoca dolgoroe
nejso resitev. Spremembe so po
trebne tudi pri tapetnistvu, ven-

dar bo najbri do njih prislo se
le, ko bo zgrajena nova tovarna 
in bodo dane moznosti za bolj 
raznoliko proizvodnjo. Do takrat 
pa je potrebno pripraviti cim vee 
novih modelov, ze prilagojenih 
za novo tehnologijo. 

ce bomo hoteli zagotoviti pri
hodnjo rast prodaje na domacem 
trgu, bomo morali poleg spre
memb programske usmeritve tu
di kadrovsko okrepiti prodajno 
slu:Zbo, ker sedanji obseg dela 
ze prerasca zmogljivosti ljudi, ki 
v njej delajo. 

Upostevati morarno, da je bi
la leta 1973 prodajna slu:Zba ka· 
drovsko bolj izpopolnjena kot se
daj, fizicni obseg posla pa · se je 
od tedaj najmanj podvojil. Zapol
niti bomo morali prosta delovna 
mesta v marketingu, postaviti 
vodje posameznih oddelkov, kjer 
so delovna mesta odprta, a neza
sedana in stevilcno okrepiti di
sponentsko slu:Zbo. 

Za zakljucek lah.ko recem, da 
je ustvarjena solidna osnova za 
nadaljnji prodor na triisce, naj 
si bo programsko, pa tudi orga
nizacijsko, od nas samih pa je 
odvisno, ali bomo znali z ome
njenimi in drugimi ukrepi to os
novo sixiti ali pa bo zastala za
radi prevelike staticnosti pri ob
ravnavanju potrebnih sprememb 
in premikov. F. Mele 

Uspesna prodaja - skladiSca se praznijo 

Sejem v 
Znano je, da Brest gradi v Pod

skrajniku nove proizvodne pro
store, v katerih bodo :cdruzene 
t r i veje nase proizvodnje, ki so 
sedaj vsaka v svojem obratu in 
sicer tapetniStvo, poliuretan in 
razrez iprena. 

V nove obrate ne bomo pasta
viii nove tehnologije, ternvec bo
mo v glavnem prenesli stare 
s troje; le v tapetnistvu bo tudi 
nekaj nove opreme. Produktiv
nost dela bomo poskusali pove
cati predvsem z boljso organiza
cijo dela in z manj simi sprernern· 
bami sis tema transporta, z upo-

KOinu 
rabo cenejsih, a ucinkovitejsih 
naprav in podobnirn. 

Prav rned iskanjem teh nasih 
novih resitev je bil v Kolnu se
jem opreme za industrijo oblazi
njenega pohiStva, okovja, mate
rialov in podobnega. Nasa sku
p ina je irnela nalogo, da si ogleda 
strojno opremo, transportne na
prave in rnateriale ter prouci 
mo~nosti za nabavo teh strojev 
za novi obrat oziroma moinosti 
za uporabo novih materialov v 
nasi proizvodnji. 

BREST IN IZVOZ 
Kar zadeva strojno oprerno, 

smo ugotovili, da proizvajalci 
pravzaprav nis o izdelali nicesar 
popolnoma novega, ampak so 
samo izpopolniU ze znane stroje 
in naprave. To velja za stroje, ki 
jib uporabljarno za 'krojenje in 
sivanje blaga, za oblacenje blazin 
in sivanje gumbov ter za manta· 
zo izdelkov. 

Ko smo analizirali nase napore 
na podrocju izvoza, srno ugotovi
l!i, da je Brest zelo uspesno pripo
mogel k povecanju slovenskega 
in jugoslovanskega izvoza. 

Znano je , da prav lesna indu
strija v veliki m eri sodi rned naj
pomembnejse panoge, kadar j e 
potrebno pospesiti 1zvoz. Taka je 
tudi v letu 1976 ravno lesna indu
strija povecala izvoz v prirneri z 
Ietom 1975 za okrog 50 odstotkov 
in s tern bistveno vplivala na iz
boljsanje placilne bi.lance v zu
nanji trgovini nasploh. 

Vsekakor je na taksne rezulta
te imelo svoj vpliv tudi dejstvo, 
da je .konjunktura nekoliko Zi
vahnej sa kakor v letih 1974 in 
1975, vendar je treba upostevati 
tudi veliko prizadevanj e lesne in
dustrije za razsiritev trzisc in 
asortimana ter s tern povecanje 
izvoznih uspehov. 

Zelo zanimivo je na primer, da 
je imel Brest v svojern is·kanju 
kupcev oziroma triisc SJtike s kup
ci iz 42 driav, pa ne sarno SJtikov 
oziroma razgovorov, ternvec so 
bili sklenjeni tudi posli; ce ne za 
vee, pa vsaj za poskusne posilike. 

Seveda pri tern ne gre poza:biti, 
da so za enkrat se vedno nasi 
najvecji kupci ze tradicionalni, 
kot recimo Zdruzene <ldave 
Amerike, zahodne in vzhodne ev
ropske driave. Vendar pa daie
mo veliko pmornost tudi razvija
nju poslovnih odnosov z drugirni, 
do sedaj neobdelanimi t riisci. 
Zelo dobra so se zaceli razviiati 
posli z Japonsko in z Avstralijo. 
Na trziscih Bliznjega vzhoda ali 
taka imenovanih tret}ih dezelah 
imamo ze lepo stevilo dokaj do
brih in uspesnih poslovnih part
nerjev in vse kaze, da .ie bila na
sa usmeritev na ta trziSca nujna, 
pa tu<ii pravilna. 

Zanimivo je tudi, da srno 
uspeli zakljuciti prve posle (ce
prav samo vzorcne) celo s Kitai
sko in nobenega dvorna n i, d a 
bomo s taksnimi pristopi na tr· 
ziscih vsega sve ta tudi nadalje
vali. 

Ker gre za perspektivno zelo 
zanimive kupce in za triisca, ne 
bo odvec, ce tudi naStejerno vse 
tiste driave, s katerimi srno ze 
imeli poslovne stike oziroma za· 
kljuene posle. V·sekakor gre tukaj 

za izvoz pohiStva , pa tudi za iz
voz izde1kov 'Primarne proizvod
nje. 

Na Brestu srno trdno odloceni, 
da nadaljujemo z razsirjanjern 
nase pristojnosti na tuj·ih trgih 
tudi v priho dnje, vendar istocasc 
no ugotavljamo, da bo za se vec
jo ekspanzijo izvoza potrebna 
tudi sirsa druZbena pomoc. 

BREST IZV A.t.A V NASLEDNJE 
DRZAVE (zaporedje po deleiu 
izvoza): 

1. ZdruZene driave Amerike 
2. Zahodna Nemcija 
3. Velika Britanija 
4. Francija 
5. Belgija 
6. Sovjetska zveza 
7. Madiarska 
8. svica 
9. Avstrija 

10. Nizozemska 
11. Kanada 
12. ltalija 
13. Libija 
14. Izrael 

15. Tunis 
16. Libanon 
17. Alfuija 
18. Vzhodna Nemcija 
19. Poljska 
20. Saudska Arabija 
21. Ciper 
22. Danska 
23. svedska 
24. ce5koslovaska 
25. Kuwait 
26. Spanija 
27. Avstralija 
28. Kenija 
29. Jordanija 
30. Zambija 
31. Somalija 
32. Zdruzeni arabski emirati 
33. Sirija 
34. Grcija 
35. Japonska 
36. Kitajska 
37. Romunija 
38. Norveska 
39. Finska 
40. Egipt 
41. Slonokoscena obala 
42. lslandija 

F. Turk 

Vee novos ti so prikazali proiz
vajalci oprerne za razrez in obli
kovanje iprena. Poleg stroiev, ki 
razrezujejo oziroma oblikujejo 
ipren na klasicni nacin (tracna 
zaga z gladkim Iistom), so bili 
prikazani tudi stroji za izrezova
nje profiliranih elementov s po
rnocjo rebraste zice in s pornocjo 
vroce zice. Zanimiva novost so 
b ili tudi rezkarji za profiliranje 
iprena. 

Od razstavljenih transportnih 
naprav za industrijo oblazinjene
ga pohiStva je bilo prikazanih ne
kaj preprostih voziokov za trans
port tapetniSkega materiala in 
foteljev oziroma sedeznih garni
tur ter pnevm atski transport ko
smicev iprena. 

Proizvajalci so prikazali tudi 
nove materiale za tapetnistvo, 
rned drugim vzmetna jedra za 
trosede, veliko vrst plasticnih 
profilov in posebno poliestrsko 
tkanino, ki lahko nadomesti le
penko, ka:tero uporabljarno sedaj. 
Posebno pozornost so pritegnila 
ogrodja foteljev, izdelana iz sti
ropora in armirana z lesom, ki 
ornogocajo majhno porabo casa 
za oblazinjenje, izdelek pa je zelo 
lahek. 

Izgotovljenega oblazinjenega 
pohistva je bilo na sej rnu zelo 
malo, vendar srno opazili, da kot 
dekorativ.ni material prevladujeta 
usnje oziroma skaj , neoblazin,ie
no pohistvo pa je v glavnem iz
delano v kombinaciji: kovina, les, 
s teklo. 

Na splosno je bil sejem zelo 
zanimiv, saj -so imeli kaj videti 
t·udi tisti, ki so se zanirnali za 
pohiStveno okovje, svetila , razlic
ne obloge in drugo. Koncni uci
nek ogleda sejma pa se bo poka
zal sele takrat, ko homo kaksno 
koristno stvar s tega sejrna upo
rabili tudi dorna. 

S. Rudolf 
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Taksen je naziv sesjma v Han

novru, k·i je eden izrned najvecjih 
mednarodnih sejmov. Na njem 
razstavljajo izkljucno tehnoloska 
sredstva za lesno predelovalno 
industrijo. V osmih zelo velikih 
sejernskih dvo·ranah je obisko
valec lahko dojel, kam gre raz
voj strojev in na'Prav v nasi pa
nogi, pa ne samo v nasi, tudi 
gozdavji bi. imeti kaj videti. 

Naj naruzam nekaj zanimivo
sti. Za primerno predelavo lesa 
se cedalje bodj uveljavljajo trac
ne zage, saj so Svedi pokazali 
dve tracn.i zagi s kapaciteto 
okrog 500 kubicll!ih metrov raz
zaganega lesa v osmih urah. Se
veda je transport zaganega lesa 
mehaniziran vse do vitlanja, ta
ka da iaga prakticno potrebuje 
dva delavca - enega, lci progra
JI?.ira r~;ez in v<YLnika vilicarj a, 
ki zletvicen les odvaia na skla
diSce. Tudi za ostalo primarno 
predelavo, kot so najrazlienejse 
plosce, furnrlrji in podobno, je 
napredek v tehnologija skoraj ne
dojemljliv. 

Kar zadeva finalo, je ZJlasti na 
podrocju ploskovnega pohistva 
storjen korak, ki rneji ze skoraj 
na papolno avtomatizacijo. 

Stroji so ali s ka:rticami ali 
elektronsko krmiljeni, povezani v 
linije z vsemi potrebnimi tran
sportnirni, obracalnimi in prekla
dalnim·i napravarni. Isto velj a tu
di za povrsinsko obdelavo - od 
strojev za bnizganje in nanos lu
zil, poHvalnili strojev in soraz
rnerno zelo kratkili sus.i•lnih ka
nalov z infra rdecimi, ultra-vio
lemimi in podobnimi sistemi su
senja. Za montaio so stroji za 
pribijanje mozmkov, okovja, 
vseh mogocih spon in ne nazad
nje strojli za pak;iranje, ki estet
sko, kvalitetno in ne nazadnje, 
pocen1 zapakirajo zelo velike ko
licine proizvodov. 

Za predelavo rnasivnega lesa 
s9 s.icer ~e vedn~ k~asicni stroji, 
kt pa so tzpopolnJem s pripomoc
ki in tudi z elektronskirni pro
gramatorji. Skoraj na vseh pa so 
tudi serierji, od koder se avto
matsko odvzernajo elementi za 
obdelavo, taka da telesnih napo
rov ni, pac pa je potrebno samo 
nadzirati delo stroja. Tudi za po
vrsinsko obdelavo izdelkov iz rna
sive so nasli zelo dobre r esitve. 
kot na primer elehronsko krmi
ljena roka za brizganje stolov, ki 
ima v sedanji izvedbi 75 p rogra
rnov. 

Za zakljucek lahko ugotovim, 
da je storjen na podrocju tehno
Jogije za lesno predelovalno in
dustrijo· zelo velik korak naprej 
in da je tehnologija v nasih to
varnah dokaj zastarela, pred
vsem se na podroeju susenja Ie
sa in ~a bo potrebno zdruieva
nje sredstev za modernizacijo, ki 
naj omogoea, da se bomo tudi v 
prihodnje lahko vkljucevali v 
mednarodno delitev dela. 

Naj koncam z mislijo nekega 
razvojnega inienirja velike zahod
nonemske tovarne, ki mi je dejal: 
»Letosnji sejem je vmesna faza 
v razvoju tehnoloskih sredstev za 
lesno industrijo, od klasicne do 
popolnoma avtomatizirane in r a
cunalniSko vodene tehnologije.« 

VISOK OBISK 
V CERKNICI 

J . Mele 

Sredi maja S•ta obiskala nasa 
obcino predsednik republiske 
skupsCine dr. Marijan Brecelj in 
podpredsednik r epubliske skup
scine Vladimir Logar. Skupaj s 
predstavni•ki skupscine obcine in 
druzbenopoliticnih organizacij 
s ta si ogledala dela n a trasi nove 
ceste Podgora- Babno polje, ob 
tern pa sta si ogledala tudi ob
rat Kavi.noplastike v Babnern 
polju. 

Na Blo5ki planoti sta se sezna
nila z delom republiskega centra 
za usposablja.nje vojaskih obvez
nikov. Gostje so se zanimali tudi, 
kako potekajo dela pri moderni
zaciji ceste Nova vas-Velike 
Bloke-UlaJka. Pogovor je stekel 
tudi o drugih vprasanjih v zvezi 
z razvojem nase obcine. 



Mladi o veCji produktivnosti 
PROBLEMSKA TRIBUNA 0 VPLIVU MLADIH NA VECJO PRO
DUKTIVNOST DELA V DELOVNIH ORGANIZACIJAH SLOVENSKE 
LESNE PREDELOVALNE INDUSTRIJE 

- Stimulativ.no nagrajevanje 
delavcev v zdruienem delu in s 
tern seveda tudi mladih strokov
njakov. 

Koordinacijski svet Zveze so
SOZD Slovenijales je v sodelo
cialisticne mladine Slovenije 
vanju in na pobudo republiske 
konference mladih delavcev orga
niziral 13. maja v Izoli problem
sko tribuna na temo: vloga mla
dih pri povecevanju produktivno
sti dela v delovnih organizacijah 
slovenske lesno predelovalne in· 
dustrije. Omenjena tribuna je le 
ena v vrsti podobnih, ki jih ho
mo mladi organizirali v posamez
nih pomembnejsih industrijskih 
dejavnostih Slovenije. 

Gre torej za akcijo, ki ima sir
si znacaj, kar hkrati pomeni, da 
zeli Zveza socialisticne mladine 
Slovenije prek svojega clanstva 
aktivno sodelovati v splosni druz
beni akciji za povecanje produk
tivnosti dela. Seveda to se zdalec 
ni prva niH edina akcija, ki 
mladina na tern podrocju spod
buja in vodi. Spominjamo se ak
cije, ki se je zacela leta 1975 s 
pismom sekretariata predsedstva 
republiske konference ZSMS in 
za katero lahko trdimo, da se 
zdalec ni koncana, ampak da v 
osnovnih organizacijah se vedno 
traja ter predstavlj a najpomemb
nejsi sestavni del vsakoletne ak
tivnosti mlade generacije. Tako 
lahko spoznamo, da se mladi zna
mo pravilno in h itro opredeliti 
ob vsebinsko pomembnih akci
jah. 

Vsekakor omenjena tr ibuna ni 
imela zgolj informacijske vloge 
v tern smislu, da bi z vprasanji 
o produktivnosti dela le seznani
la clanstvo mladinske organiza
cije, ampak pricakujemo pred
vsem neposredno dejavnost v sle
hernem delovnem okolju, v vsaki 
temeljni organizaciji, skratka, ze
limo pritegniti celotno clanstvo 
v akcijo, ki mora imeti ustrezne 
posledice pri naporih celotne 
druZ:bene skupnosti za povecanje 
produktivnosti dela. 

Ko smo razpravljali o produk
tivnosti dela, smo se zavedali, da 
je to zelo sirok sklop posameznih 
dejavnosti in da vseh elementov 
vsekakor ne bomo mogli pove
zati v celoto in jib akcijsko opre
deliti. To pa koncno tudi ni nas 
cilj, saj smo se ze v pripravah na 
tribune dogovorili, da bomo ob
delali le tista podrocja, za ka
tera mla<ii sodimo, da bomo na 
njib lahko naredili najvec. 

Delo na tribuni smo si zasta
vili tako, da smo pri vsakem · re
feratu, koreferatu in razpravi iz
bajali iz neposrednih primerov v 
delovnib organizacijah nase pa
noge. V razpravi so sodelovali 
poleg predsednika koordinacij
skega sveta ZSMS SOZD Slove
nijales, ·ki je imel uvodno besedo, 
se predstavniki Lesonita (delitev 
osebnih dobodkov, skupna pora
ba, vpliv bolniskega staleza na 
produktivnost dela), Alplesa (splo
sna in skupna poraba, solidar
nost), Marlesa (easovni normativi, 
organizacija dela, izboljsanje de
lovne discipline), Novolesa (pove
zovanje gozdarstva, proizvoonje 
in trgovine ter neposredni pri
mer resevanja dobodkovnib od-

nosov}, Mebla (izkoriscanje os
novnih sredstev ter inventivna 
dejavnost), Radomelj (delovni in 
zivljenjski pogoji delavca v zdru
zenem delu), Glina Nazarje (po
vezovanje lesne industrije in goz
darstva, usklajevanje ·planov, 
skupna vlaganja, cena surovin) in 
ostali. 
Ra~prava je bila vsebinsko iz

redno bogata in nam ni bilo tez
ko dolociti osnovnih smeri dejav
nosti organizacij v delovnih or
ganizacijah lesne predelovalne in
dustrije. Mislimo, da moramo 
dejavnost usmeriti predvsem v 
naslednja podrocja: 

- Utrjevanje tehnoloske in de
lovne discipline predvsem mladih 
delavcev. 

- Pozornost osnovnih organi
zacij prl izboljsevanju Zivljenj
skih in delovnih pogojev delavcev 
v zdruienem delu. 

- lzboljsevanje stanja na po
drocju inventivne dejavnosti, 
predvsem pa vkljucevanje v tek
movanje za najbolj!iega mladega 
inovatorja v temeljni in delovni 
organizaciji. 

- PoZivitev dejavnosti drustva 
i.nfenirjev in tehnikov. Tam, kjer 
to drustvo ze dalj casa ni vee ak
tivno, pa naj bi ustanovili aktive 
mladih strokovnjakov. 

- Pozornost osnovnih organi
zacij pri spremljanju doslednega 
izvajanja pripravniSkih progra
mov. 

- Priprava stalisc ter nepo
sredna akcija osnovnih organi· 
zacij v cilju zdru:Zevanja sred
stev za izgradnjo Centra usmer
jenega izobra:Zevanja lesarstva 
Ljubljana. 

- Osnovne organizacije se mo
rajo zavzemati za uresnicitev ide
je o ustanovitvi pano:Znega raz
iskovalnega instituta na biotehni
ski fakulteti v Ljubljani. 

- Dejavnost osnovnib organi
zacij pri ustavnem organiziranju 
delovnih organizacij ter povezo
vanju osnovnih gospodarskih sub
jektov v reprodukcijske celote. 

To je nekaj na hitro nastetih 
akcij, ki bodo morale v prihodnje 
predstavljati jedro aktivnosti 
mladib v delovnih organizacijah. 
Dokoncno oblikovane zakljucke 
bomo izdali v najkrajsem moz
nem casu v posebni monogra
fiji - biltenu, ki jo bo dobil vsak 
udelezenec problemske tribune, 
pa tudi vse osnovne organizacije 
v nasi panogi. 

Kakor koli pa smo razpravljali 
o vprasanjih produktivnosti dela 
v lesno predelovalni industriji, 
smo vedno znova prihajali na 
isto izhodiscno tocko: boj za vec
jo produktivnost je predvsem boj 
za cimprej5nje in oimbolj do
sledno uresnicevanje zakona o 
zdruzenem delu. Zato moramo 
naso dejavnost usmeriti pred
vsem na to podrocje. 

Kdaj novi raCunalnik? 
V aprilu je bil sestanek predstavnikov Bresta, Kovinoplastike iz 

Loza Liv-a iz Postojne, Transavta iz Postojne in KLI-ja iz Logatca. 
Vse delovne organizacije uporabljajo racunalnik za avomatsko obde
lavo podatkov, ki ga imamo na Brestu. Pogovor se je v glavnem sukal 
okrog premajhnih kapacitet sedanjega racunalnika, potreb po uva
janju novih podrocij podatkov ter o mo:Znostib, oblikah in easu za 
zamenjavo sedanjega racunalnika s hitrejsim in vecjim. 

Sedanje kapaoi•tete omogocajo 
Brestu :in ostalim ~tirim partner
jem le redne obdelave in testira
nje programov za izboljsavanje 
rednib obdelav. Kljub temu, da 
je delo organirirano v treb iz
menah, pogosto zaostanke pri ob
delavah v tednu re~ujemo z de
lorn na proste sobote, nedelje pa 
tudi na drZavne praznike. Vsak 
mesec je dejansko izkoriScenih 
ob 350 do 420 cist·ih strojnih ur, 
ki jih beleZi centralna enota ra
cunalnika. Od dejansko izkorisce
nih ur jtih za obdelavo podatkov 
Bresta porabimo skoraj dve tret
Jini, za obdelavo podatkov Ko
vinoplastike cetrtino, eno dese
tino pa porabijo ostali trije part
nerji. 

Ker ima vseb pet delovnih or
ganizacij dokaj velike potrebe po 
uvajanju ·nov.ih poslovnih podro
cij za avtomatsko obdelavo po
datkov, je bilo na tern sestanku 
sklenjeno, da bi racunalnik za
menjali. Akcija za zamenjavo naj 
tece po naslednji poti: 

1. Predstavniki vseh petib de
lovnib organizacij naj pripravijo 
predloge o tern, kaksne stroje 
naj bi najeli. Tudi novi racunal
nik naj bi bil najet tako kot je 
bil dosedanji. 

2. Posebna delovna skupina 
naj pripravi in uskladi predloge 
kriterijev za zdru:Zevanje sred
stev. Najemnino za racunalnik je 
treba namrec placevati vnaprej, 
carino pa talmj, ko je racunalnik 
uvozen. 

3. Pripraviti je treba predlog 
ustrezne pogodbe oziroma spora
zum o pravicah in dolfnostih 
vseb, ki bodo uporabljali racu
nalnik. 

0 vseb predlo~ih naj bi odlo
cali organi upravljanja delovnih 
organizacij. Odlocitve organov 
bodo osnova za vlogo v zvezi z 
izdajo so~asja za uvoz racunal
nika pri ustreznib republis·kih or
ganih. Po dobljenib soglasjih pa 
se z zastopnikom proizvajalca 
sklene pogodba. Po sklenitvi po
godbe je dobavni rok od sest do 
osemnajst mesecev. 

J. Otonicar 

FIN SKI STUDENT JE 
PRJ NAS 

Med obiski v minulem mesecu 
naj omenirr.o skupino finskih 
studentov lesarstva in gozdar
stva, ki so na dalj!iem studijskem 
potovanju po Jugoslaviji. 

Tudi okolico nove tovan1e ivernih plosc so ze lepo uredili 

Pri nas so si najprej ogledali 
proizvodnjo v novi tov..lrni iver
nih plosc, ki jim je zapustila nad
vse ugodne vtise. Zatem je b il z 
.njimi krajsi razgovot " prijetnem 
okolju nasega Salona pohistva. V 
zabvali za naso gostoljubnost so 
posebej poudarili, da jim bo 
obisk BRESTA dosti koristil pri 
njihovem delu. Podobno so re 
izrazili tudi v dalj ~i pismeni za
nvali, ki smo jo prejeli pred 
dnevi . 

BRESTOV OBZORNIK 

Delavska restavracija v Cerknici 

Delo druZbene prehrane 
Ko ob zakljuoku poslovnega leta ugotavJ.jamo, kako smo v pre

teklem letu poslovali, s kaksnim finanenim uspehom so posamezne 
temeljne organizacije in celotna delovna organizacija BREST za
kljuCile svoje delo, nas prav gotovo za.nima tudi delo druzbene 
prehrane. 

Iz skupnega dohodka je bilo treba izdvojiti (poleg prispevka de
lavcev), kar precejsnja sredstva, ki so v okviru sindika.Jne liste pred
videna za pokritje stroskov druzbene prehrane. 

Poglejmo nekaj podatkov, ki nam primerjalno z letom 1975 ka:Zejo 
porast posamet~nih stroskov: 

1975 1976 Poprecni stroski 
1975 1976 

Stevilo toplih obrokov 409.251 404.871 
Porab. sredstva za zivila 3.713.130,98 3.711.548,19 9,075 9,16 
Porab. sredstva za rezijo 2.119.509,69 2.956.682,68 5,18 7,33 
Porabljena sredstva 
za upr. rezijo 308.473,17 322.399,11 0,754 0,79 

Skupaj por. sredstva 6.141.113,84 6.990.629,98 15,009 17,28 

Za nabavo zivil smo porabibi celo 1.582,79 d4n manj ka:kor v letu 
1975, kar predstavlja glede na ~teviio toplih obrokov samo dober 
odstotek porasta. 

Mocneje pa so se dvignili stroski rezije, ki so za 837.172,99 dinarjev 
ali za 39 odstotkov vecji kot v letu 1975. Najvecji del porasta stro· 
skov v reziji odpade na osebne dohodke s prispevki. 

Skupno povecanje stroskov druzbene prehrane je v primerjavi z 
letom 1975 poraslo za 14,8 odstotka. 

Skupaj porabljena sredstva za druZbeno prehrano v letu 1976 
znasajo 6.990.629,98 din, ki so. bila pokrita: 

a) z obracun. regresom podjetja 4.742.800,00 din 
b) s placilom blokov delavcev 1.688.660,40 din 
c) razlika (je bila pokrita s pribitkom na pijace 

in zivila) 
Tako nam je obracunani regres pod
jetja pokril 
Obracunani bloki, ki jib placajo deL 

Sk u paj 
Ostala razlika je pokrita s pribit
kom na pijace in posebna narocila 
brane in pijac 

559.169,58 din 

4.742.800,00 : 404.871 = 11,71 din 
1.688.660,40: 404.871 = 4,17 din 
6.431.460,40 = 15,88 % 

559.169,58 : 404.871 = 1,40 din 

Skupaj vsi stroski 6.990.629,98 din popr. str. 17,28 din 
Ob temeljiti analizi za leto 1976 je bil porast stroskov za zi-vila mi

nimalen, medtem ko v letu 1977 ·lahko prica•kujemo vecji porast teh 
stroskov, ker so cene mesu ze na zacetku leta porasle. 

Poleg tezav, ki nastajajo z redno oskrbo z ziviJ.i zaradi stalnega 
nibanja cen, pa spremljajo na~e delo se druge tezave. 

V skladu z zakonom o zdru:Zenem delu je od 1. januarja letos 
preslo vse za•posleno osebje v dru:Zbeni prebrani v temeljne organi
zaci.je v katerih delajo. 

S tern je bilo predvideno tudi hitreje resevanje ostalih vpra~anj 
kot so: dopolnitev v opremi, ureditev prostorov, skratka, vecje za· 
nimanje temelj nih organizacij za vsa vprasanja v svojih delavskih 
restavracijah. 

V nekaterib temeljnib organizacijah se je to stanje ze obrnilo 
na bolje. V Tovarni pohistva Martinjak je ze zelo lepo urejena re
stavrac1ja, potrebno je urediti samo se sanitarije. Nekoliko po
casneje pa se te zadeve urejajo v delavski restavraciji v Cerknici, 
kjer smo skupaj z varnostno sluzbo ze veokrat ·predlagali preure
ditev in povecanje nekaterih prostorov, ki so funkcionalno povezani 
s kuhinjo kot so: sanitarije in garderoba za osebje, ureditev vecjega 
prostora za prirocno skladiSce zivil in sklladi,sca za p ijace. Ta pre· 
uredit:!v jc nujno potrebna za varnej~e in bolj sprosceno delo v 
kuhinji. Man.jka nam tudi prevozno sredstvo za dovoz zivil in dru· 
gega materiala. 

'eliko tezav je tudi s slabo izpeljanimi odtoki in z elektricno 
nape1javo. Okvare na tch napravah nam delajo stalne tezave, po
-;ebno, kcr jih ne odpravl.iajo dovolj hitro. Z montazo novega stroja 
pa cakamo ze vee kakor sest t<!dno '· 

Z vs:!mi temi tezavami smo seznanili organe upravljanja in vod
stvo temeljne organizacije, ki so narn obljubili vso pomoc. 

J. Urbas 

ODKRITI DVE NOVI OBELEZJI 
V okviru praznovanj petsto let mesta Lo:Za, stiridesete obletnice 

prihoda tovarisa Tita na vodstvo Komunisticne partije Jugoslavije 
in nj egovega petinoscmdesetega rojsiL1e:::-a d.U:! .. . :... ... >11i v ;:, ,arem 
trgu pred »Ljud~ko ~olo« in pred »Nizjo gimnazijo« 22. maja odkritt 
obelezji, ki sta posveceni: 

- zmagi d~lavske lisle »Zveza delovnega ljudstva« leta 1936 in 
? Onovni zma~i delavstva na ·: olit·Jah 1~33. leta, 

- uboju uciteljice Stefke Preseren in 
- usta.""J.ovitvi redne gimnazij e na osvobojer.em ozem lju 1944. leta 
Odkritje obeiezij je spremljal tudi kulturni program. . 
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PREDSTAVLJAMO NASE KRAJEVNE SKUPNOSTI• PREDSTAVLJAMO NASE KRAJEVNE SKUPNOSTI • PREDSTAVLJA 

Tokrat krajevna skupnost Grahovo 
Obcani krajevne skupnosti Grahovo so 11. maja praznovali svoj 

krajevni praznik. Prav zato smo se odlocili, da predstavimo tokrat 
to krajevno skupnost, njene uspehe in tefave, njena prizadevanja, 
da se ustvarjalno vkljucujejo v sirse druZbene skupnosti in obenem 
resujejo najbolj bistven a vprasanja v razvoju svojega podrocja. 

Na razgovoru so sodelovali J akob siLC, predsednik sveta KS, 
Franc GORNIK, tajnik sveta KS, Stane ROZIC, sekretar sveta ko· 
munistov krajevne skupnosti, Igor GORNIK, predsednik aktiva 
ZSMS Grahovo in Stane STRITOF, vodja delegadje KS za zbor kra
jevnih skupnosti pri skupscini obcine. Ostalih vabljenih zal ni bilo. 

Tudi tokrat je bil razgovor bogat in raznolik, pa se je nagrmadilo 
dosti najrazlicnejsih vprasanj in tezav, s katerimi se otepajo. Prav 
vseh gotovo ne bo moe prikazati, bistvo razgovora pa bomo morda le 
uspeli izlusciti. 

Krajevna skupnost Grahovo lezi na jugovzhodnih obronkih Cerkni· 
skega jezera na juinem pobocju Slivnice. Zajema naselja Grahovo, 
Martinjak, .Zerovnica, Lipsenj , Gorenje Jezero, Laze, Blocice in Blo
sko polico, to je, osem vasi. Sredisce krajevne skupnosti je Grahovo, 
z osemletko, dvema trgovinama in enim zasebnim gostiscem ter 
posto. 

Povrsina, k i jo zajema krajevna skupnost, znasa 6,677 hektarov 
ali 13,8 odstotka celotne povrsine obcine: v pretezni meri so to trav· 
niki in pasniki - 54 odstotkov in gozdovi - 29 odstotkov, obdelo· 
valnih povrsin pa je le 7,8 odstotka. 

1975 1980 lndeks 
1975/1980 

1. Skupaj prebivalstvo 1.387 1.430 103 
- moski 682 710 104 
- zenske 705 720 102 

2. Kmecko prebivalstvo 270 260 96 
~lo kmeckega prebivalstva 19,4 Ofo 18 ·>fo 

3. Aktivno prebivalstvo 670 683 102 
Ofo aktivnega prebivalstva 48 Ofo 48 •>fo 
Na tern obmocju je edina vecja gospodarska organizacija Brestova 

Tovarna pohistva Martinjak, ki namerava predvsem specializirati 
proizvodnjo. 

Krajevna skupnost planira za izvedbo zastavljenih ciljev in nalog 
2,700.000 dinarjev. 

Omenimo naj se to, da so prebivalci tega obmocja ze 1935 zahtevali 
vee pravic in jib je prav zato tedanja oblast razcepila na dve obcini 
(Cerknica in Loska dolina). Sele z ustanovitvijo krajevne skupnosti 
je zaZivela krajevna samouprava in znova povezala to enovito pod-
roeje. ·' 

- Ali menite, da je vas sred
njeroCni nacrt razvoja se realen, 
ali pa bo potreben popravek? 

Srednjeroeni program vsekakor 
ni dokoncen dokument, saj opre
deljuje predvsem nase razvojne 
cilje, zato ga obomo morali sproti 
izpopolnjevati in dopolnjevati. 
Glede na novi sistem planiranja 
ne zajema samo tistih dejavnosti, 
ki naj bi jib opravljala krajevna 
skupnost, ampak tudi one v so
delovanju s skupscino obcine in 
samoupravn imi interesnimi skrt.tp
nostmi (skupnosti za ceste, elek
tro gospodarstvo, PTT promet, 
vodno gospodarstvo, stanovanj
sko izgradnjo .in drugo) v obliki 
posebnih sporazumov. To opre
deljuje tudi nas novi statut. 

~ I n kaj nacrtujete v tern 
srednjerocnem obdobju? 

Obnovo vodovoda v Martinja
ku, crpalni sistem, obnovo kanali
zacije ob cesti v Martinjaku, re
konstrukcijo elektricnega omrez
ja Gornje Jezero-Laze, asfaltira
nje ceste Zerovnica- Upsenj, a~
faltno prevleko na cesti Grah<>
vo-Lipsenj, vodooskrbo za Gra-

hovo, avtobusne takalnice v vseh 
naseljih in u reditev javne raz
svetljave za vasi Grahovo, Mar
tinja:k, Zerovnica, Lipsenj in Gor
nje Jezero. 

- Kaj je bilo ze storjenega v 
preteklem - prvem letu sred· 
njerocnega obdobja? 

Precej je ze s torjenega pri ka
nalizaciji v Lipsenju, vendar je 
vodnogospodarska inspekcija na 
prijavo Zavoda za ribiStvo zaradi 
odtoka fekalnih voda ustavila 
gradnjo in tako gornji del Lip
senja zdaj caka. Potrebne bodo 
cistilne naprave, kar bomo, upa
mo, v sodelovanju ·S komunalno 
interesno skupnostjo uredili. 

Oskrba z vodo na Gornjem Je
zeru je ob velikem sodelovanju 
vaske skupnost i resena. Vascani 
sami so napravili povrsinsko vod
no zajetje, kar je dobra resitev. 
Za obnovitev vodovoda, kanali· 
zacijo in cestno varnost v Marti
njaku so projekti ze izdelani, v 
pripravah pa je tudi projekt za 
vodno oskrbo v Grahovem, Lip
senju, Zerovnici in v bliznjih za
selkih. Tu bo namrec potrebno 
obnoviti stari vodovod, ki je se 

li -

Cesto skozi Martinjak bo treba cimprej usposobiti za vse vecji pro· 
met in varnost pescev 

»Okrogla miza« - razgovor o temeljnih problemih krajevne skup-nosti Grahovo 

iz 1922. leta. Lani j e bila urejena 
kanalizacija v Grahovem in do
~rrajena cesta Grahovo- :Zerovni· 
ca, predlani pa opravljena elek
trifikacija na Bloski polici. V 
delu sta tudi projekta za asfalti
ranje ceste Zerovnica-Dane in 
asfaltiranje ceste po Grahovem. 
Oboje naj bi predvidoma stalo 
nekaj nad 700 milijonov starih 
dinarjev. Izdelan je tudi projekt 
za avtobusno cakalnico v Marti
njaku - skupaj s trgovino Na
nos. Tudi vloge za potrebna so
glasja v zvezi z ureditvijo javne 
razsvetljave ·so ze poslane na ust
rezna mesta. Imamo torej dosti 
nacrtov in dela. 

- Mislite vse te nacrte ures
niciti do konca 1980. leta? 

Najbr7. ne bo slo. Precej na
stetih zadev je sirsega znacaja 
in jih sama krajevna skupnost 
brez sodelovanja drugih samo
upravnih ·skupnosti; predvsem 
komnnalne skiupnosti, ne bo mo
gla resiti. RazmiSljamo tudi o 
u vedbi krajevnega ·samoprispev
ka, ceprav bo slo najbr7. tezko, 
ker placujemo ze samoprispevek 
za solstvo. Vsaj polovico sred
stev naj bi zbrale vaske skup
nosti. Ta sredstva pa bi posku
sali oplemenititi z najetjem kre
ditov. 

- Kako pa dotekajo sredstva 
po sporazumu o financiranju kra
jevnih skupnosti? 

S tern smo kar zadovoljni, ce
prav dobimo sredstva sele po 
zakljucnih racunih za p reteklo 
leto. Zelo nam je prislo prav, ko 
nam gre Brest :tako na roke, da 
nam je izplacal tudi akontacijo 
za letosnje leto. 

- Kako usklajujete nacrtova
nje razvoja krajevne skupnosti 
z razvojnimi nacrti temeljnih or
ganizacij in drugih samoupravnih 
skupnosti? · 

Z nekaterimi obmocnimi inte
resnimi skupnostmi smo svoje 
razvojne nacrte dokaj uskladili, 
sodelovan ja z zdrU.Zenim delom 
pa skorajda ni, ceprav je v skup
sCini krajevne skupnosti od 64 
olanov kar 25 delegatov iz te
meljnih organizacij . To se je re
cimo pokazalo ob novi lokaciji 
oziroma predvideni preselitvi ta
petniStva iz Tovarne pohistva 
Martinjaik. Sele to nas je opo
zorilo oziroma dalo povod za raz
miSljanje, kako bo z gospodar
skim razvojem nasega obmocja 
in kaksne so njegove druge raz
vojne moznosti. Vsekakor bomo 
morali v prihodnje se dosti sto
riti za tesnejse sodelovanje in 
usklajevanje nasih nacrtov z 
zdruzenim delom, saj je od tega 
odvisen nas celotni r azvoj. 

- Z vsem tern je tesno pove
zano delovanje delegatskega si· 
sterna in vsestranskega obvesca
nja. Kako ocenjujete delo dele
gacij? 

Nasa delegacija za skupscino 
obcine se sicer redno osestaja, 
vendar je udelezba silno slaba, 
saj -pride na sejo 3 do 6 delegatov 
od osemnajstih. Na sejah sta tu
di predsednik in tajnik ·sveta 
krajevne skupnosti, tako da ima
mo ziv st>ik vsaj z vodstvom kra
jevne skupnosti, medtem ko tega 
stika z ostalimi obcani skorajda 
ni. Tezave so, -ker je malo zainte
resiranih delegatov in zelo 1ezko 
najdemo ljudi za delo v delegaci
jah. Na to bomo morali mis·liti 
ob prihodnjih volitvah. 

Osnovna sola v Grahovem 

Upostevati bi tudi morali, da 
so to preprosti ljudje in so gra
diva za seje skupscine obcine 
odlocno pretezavna in tezko ra
zumljiva. Iz njih bi morali napra
viti kratke in preproste izvlecke, 
pa tudi preproste predloge skle
pov v variantah, da bi sploh ve
deli, za kaj se odlocamo. 

- Kaj pa splosna delegacija? 

Menda je tam se slabSe. Si
cer so v njej posamezniki, ki ak
tivno delujejo v posameznih in
teresnih skupnostih (izobrazeval
na, TTKS), kot celota pa tudi ta 
delegacija ne dela posebej uspes
no. 

- Kaksno je sodelovanje z va
skimi odbori in ali se vaske skup· 
nosti sestajajo na zborih? 

Lahko recemo, da ni organi
ziranega sistema povezave. Ce 
ljudje sprasuj ejo o posameznih 
zadevah, jim pac povemo. Tudi 
sicer nekaj vaskih odborov sla-

bo deluje in rui dovolj povezanih 
s svetom krajevne skupnosti. Ob
ca:ni pravijo, da je dosti sestan
kov, narejenega pa bolj malo, 
zato je tudi interes manjsi. Ka
dar na zborih razpravljamo o 
otipljivih, zgoC-ih zadevah, so za
interesirani, obravnava in spre
jemanje ·kaksnih splosnih doku
mentov pa jib ne pnitegne. 

Posebej velja poudariti, da se 
obrtnik.i v krajevni skupnosti 
prav ni!karnor ne vkljucujejo, ce
prav so po gos.tilnah precej »kri
ticni«. Se celo posojilo za ceste 
so vplacali neposredno na obci
ni, ne pa v krajevni skupnosti. 
Prav sedaj se pripravljamo za 
sestanek z njimi, na katerem bi 
se pogovoriloi o skupnih proble-

mih ion o sodelovanju, z oddel
kom za gospodarst vo pri skup· 
scini obcine pa se dogovarjamo, 
da bi stopi1i na prste »susmar
jem«, ki j.ih je pri na,s kar pre
cej . Tudi delegat9ka povezava 
s temeljnimi organizacijami je 
slaba. Delavci se premalo zave
dajo, da so t.udi kraj ani in da 
je ureditev zivljenja v njoil10vem 
kraju tudi njihova skrb . 

Sicer p a za obvescanje obca
nov izkoristimo tudi druge se
stanke, k er pac ni organizirane
ga delegatskega obvescanja. 

- Kaj naj bi po vasem mne
nju storili, da bi izboljsali delo
vanje delegatskega sistema? 

Dosedanja praksa kafe, da se 
v dclegacijah posam~niki spe
cializirajo za posamezna podroc
ja, ker pac vsakega ne zanlima 
vse. To pa seveda rusi zamisel 
delegatskega sistema. Morda bi 
bile umestne posebne delegacije, 
vsaj za nekatera podrocja. Ven-



dar pa bi nam tudi to nakopalo 
velikanske tezave, ker preprosto 
nimamo ljudi za delo v delega
cijah in za druzbenopoliticno de
lo. Verjetno bo treba najti neko 
sistemsko resitev, pri tern pa re
alno oceniti dosedanje delo in se
danje stanje. 

- Kako se druibenopoliticne 
organizacije vkljucujejo v rese
vanje teh in drugih problemov 
v krajevni skupnosti? 

Delo druzbenopo.Jdoticnih organi
zacij je formalno organizirano 
tako kot v drugih krajevnih skup-

Prenovljena dvorana Zadruinega doma v Grahovem 

10 
tudi ko gre za zasebno 
dejavnost 
pravi naslov 
za denarne zadeve 

PosoJila 
za pospesevanje 
gospodarske 
dejavnosti obcanov 

Posoj i Ia obrtnikom 
za obcasna obratna 
sredstva 

Obresti od sredstev 
na ziro racunih 
obrtnikov 

ljubljanska banka 

Ce se ukvarjate s kmeti jstvom, 
obrtjo, gostinstvom ali ce se 
nameravate posvetiti kmeckemu 
turizmu, lahko za izboljsanje in 
razsiritev svoje dejavnosti kot 
varcevalec Ljubljanske banke 
najamete posojilo na podlagi vezave 
domace ali tuje valute. 

Znesek posojila znasa 250 °/o 
vezanih dinarskih ali deviznih 
sredstev. Ce pa konvertibilno valuto 
prodate in vezete dinarsko proti
vrednost, dobite posojilo v visini 
320 Ofo vezanih sredstev. Na}nizji 
znesek posojila znasa 10.000 din, 
najvisji pa 400.000 din. 

Najkrajsa doba vezave so tri leta, 
najdaljsa pa 11 let in je odvisna od 
namena posojila. Doba vracanja 
posojila je za leta dni krajsa od 
dobe vezave sredstev. 

Obresti za posojilo se obracunavajo 
po 11 °/o letni obrestni meri, vasa 
vezana sredstva pa bo Ljubljanska 
banka obrestovala po 7 ,5 Ofo letni 
obrestni meri. 

Ce ste samostojni obrtnik in imate 
svoj ziro racun pri Ljubljanski banki, 
vasa dejavnost pa je rpotrebna in 
pomembna za gospodarski razvoj 
obcine ali regije, potem lahko dobite 
tudi kratkorocno posojilo za 
obcasna obratna sredstva do visine 
200.000 din. 

Znesek posojila vam bo Ljubljanska 
banka nakazala na vas ziro racun, 
porabili pa ga baste lahko za nakup 
materiala in surovin, placilo raznih 
obveznosti , skratka: za nemoteno 
poslovanje. 

Tako posojilo je treba vrniti 
najkasneje v 12 mesecih, letna 
obrestna mera pa znasa 11 ~/o. 

Od 1. ·januarja 1977 obrestuje 
Ljubljanska banka tudi sredstva na 
ziro racunih obcanov, ki opravljajo 
samostojno obrtno ali drugo 
gospodarsko dejavnost, in sicer 
po 4 °/o letni obrestni meri. 
Ljubljanska banka vam tako pri 
vodenju ziro racunov omogoca poleg 
sodobnega bancnega servisa tudi 
gospodarnejse obracanje sredstev. 

nostih. Vecina aktivnih komuni
stov in drugih druzbenopoliticnih 
delavcev se vk.ljucuje v nase naj
razlienejse organe, pa zato po
vsod srecujes ene in iste ljudi. 
Zveza komuni-stov v krajevni 
skupnosti neka:ko se ni nasla 
svoje vloge in podrocja dela; do
slej tudi se ni obravnavala sta
nja v krajevni skupnosti s po
liticnega vidika. Temu so vzrol,; 
tudi obdektivni razlogi: komuni
sti, ki so vkljuceni na terenu, 
so ze mocno v letih, pa se raz
treserui so po najrazlicnejsih va
seh in zaselkih, komunisti iz de
lovnih organizacij pa se premalo 
oziroma se skoraj ne vkljueujejo 
v nase delo in problema. 

Do.kaj delaven pa je aktiv mla
dih komunis tov, ki se redno se
staja s skoraj stoodstotno udelez
bo. Na sejah obravnavajo pred
vsem delo in tezave mladinske 
organizacije, drugih problemov 
pa se lotevajo redkeje. 

- Mladina je v vasi krajevni 
skupnosti menda precej delavna? 

Mirno lahko recemo, da je mla
dina nosilec ~portnega, druzab
nega ·in kulturnega zivljenja v 
krajev.ni skupnosti. Pred aeti mla
dina ni bila upostevana in so jo 
druge drUZ.benopoliticne organi
zacije puscale ob strani. V zad
njili letih - zlasti po manevrih 
,Jesen '74«, kjer so se mladi le
po izkazali- pa se je stanje ob
cutno izboljsalo. Sedaj mladi so
delujemo pri resevanj u vseh po
membnejsih zadev in prek svoje
ga delegata delujemo tudi v svetu 
krrujev-ne skupnosti. Cudno pa je, 
da mladih ni v drugih delegaci
jah, kar bo potrebno pri prihod
njih volitvah odlocno spremeniti 
in upostevati, zll!!sti, ko ugotav
ljamo, da ni ljudi za delegacije. 

Mladi sodelujemo z obcinsko 
konferenco ZSMS, imamo pa tu
di svoj program dela in vee de
lovnih komisij. Izdajamo tudi 
svoje glasilo GAM, ki :izhaja naj
manj enkrat mesecno. Financno 
nam pomagata TTKS in krajev
na skupnost za priloznostna de
la, prosnjo pa smo dali tudi kul
turni skupnosti. Zelo tesno so
delujemo z osnov.no solo, kjer je 
tudi nasa osnovna orgaiilizacija. 
Skupaj s solsko mladino pripra
vimo veCino proslav, nasi mla
dinci pa delajo tu<li kot men
torji v pomoc soiarjem. 

- SliSati je, da se bo tudi na 
podrocju kmetijstva pri vas pre
cej spremenilo? 

Da, prav sedaj iScemo lokacijo 
za vecjo perutninaorsko farmo, ki 
naj bi zrasla na nasem obmoc
ju ob sodelovanju Kmetijske za
druge Cerknica in Perutninarstva 
iz Neverk p ri Pivki. To bo omo
gocilo tudi vecji razmah koope
racije na nasem obmoeju. Sicer 
pa bos-te prav gotovo 0 tern se 
kaj pisali. 

Omenimo naj se te podatke: 
imamo 132 zascitenih kmetij, ci
stih kmetij je 85, veliko pa je 
mesanih kmetij. 

- Kaksni so vasi odnosi z »Vi
kendasi«, ki jih je na tern pod
rocju kar precej? 

»Vikendasi<< so pri nas ustva
rili ze eno od vecjih naselij, saj 
je zgrajenih ze 70 hiSic. Formal
no je sodelovanje sicer reseno, 
saj imajo svojega delegata v sve
tu, dva pa v skupscini krajevne 
skupnosti. :EGljub temu pa prihaja 
do nesporazumov: oni zahtevajo 
vrsto zadev v zvezi s komunalno 
ureditvijo (elektrika, voda, odvoz 
smeti in podobno), niso pa pri
pravljeni sodelovati v ustreznih 
projektih. Vsekakor bo morala 
to vprasanje odnosov, krajevna 
skupnost cimprej razcisti:ti. 

- Kako je z varstvom okolja 
pri vas? 

Podobno kot drugod - slabo. 
Pred dnevi smo obravnavali novi 
skupscinski -odlok o varstvu oko
lja in ga v celoti podprli. Upamo, 
da bo z IIljim in z veajo zavestjo 
obcanov le napravljen red. 

- Ste ob jezeru. Ali se kaj 
ukvarjate s problemi jezera in 
sportnega ribiStva? 

Tudi pni tern je precej tezav, 
Zilasti glede odlova rib. Vendar 
ni nobenega stika med nami in 
Zavodom za ribistvo, pa je vrsta 
stvari neresenih. 

- Kako je z delom na podroc
ju splosnega ljudskega odpora 
in dndbene samozascite? 

Naj poudarimo, da smo se na 
manevrih »Jesen '74« :kar lepo od
rezali. V zadnjem casu so dobile 
krajevne skupnooti na tern po
dorcju se vecje .pristojnosti. Ust
rezne organe imamo ze obliko
vane, sedad pa izdelujemo zahte
vane programe in nacrte. Dada
mo naj se, da delujejo pri nas 
tri gasi.lska . d:rustva in gasilsko 
dwstvo v TP Martinjak. 

Naj ta povzetek iz nasega iz
crpnega razgovora sklenemo, ce
prav seveda ni mogel zaobseci 
vsega povedanega. Ugotovitve so 
podobne kot drugod: krajevna 
skupnost se ukvarja predvsem 
s komunalnimi zadevami, ker so 

Tudi avtobusnih cakalnic se ni 

za krajane pac najbolj perece 
in - kot kaie - doslej ni bilo 
drugega nosilca te dejavnosti. 
Dosti pomanjkljivosti je v dele· 
gatskem sistemu, kar onemogoca 
vecjo povezavo tudi na drugih 
podrocjih Zivljenja in resevanja 
skupnih problemov. Druibenopo
liticne organizacije se niso pov
sem na!Ue svoje vloge v tej sa
moupravni skupnosti. Razvese
ljivo je, da imajo delavno mla
dino, kar je tudi obet za prihod
nost. Bistvene premike v vsebini 
dela pa lahko pricakujemo Ie, 
ce se bomo prav vsi zavedali, 
da smo clani krajevnih skupno· 
sti in da prav vsi sooblikujemv 
podobo Zivljenja v kraju, v kate
rem zivimo. 

Razgovor pripravila: 
B. Levee in F. Sterle 

Praznik krajevne 
skupnosti Grahovo 

Obcani krajevne s•kupnosti 
Grahovo so si za svoj praznik 
izbrali 11. maj v spomin na 
uspesno partizansko akcijo spo
mladi 1942. leta, v casu, ko se 
je zacel oborozen boj proti tujim 
okupatorjem. Ko so aprila leta 
1941 italijanski fasisti zasedli 
nase kraje, tudi tedanji mladinci 
nismo stali ob strani. 

:le v letih hude gospodarske 
krize v stari Jugoslaviji (1934-
1935) se je mladina organizirala 
v napredno mladinsko organizaci
jo - Drustvo kmeokih fantov in 
deklet Grahovo in v Sokolsko 
ceto z maticnim drustvom v 
Cerknici. Z aktivnim delom je 
bila mladina prisotna povsod, na 
politicnem in na gospodarskem 
podrocju. Ker je bila povezana s 
komunisticnim gibanjem, je bilo 
njeno delovanje trn v peti vlada
joCim mescanskim strankam, ki 
so bile na oblasti. 

Ob okupaciji je grahovska mla
dina ze vedela, kaksna je njena 
naloga. Takoj se je povezala z 
Osvobodilno fronto in zbirala v 
skrivnih skladiscih municijo, 
orozje in vojasko opremo, ki jo 
je zapustila razsula jugoslovan
ska vojska. Upravni odbor Drus
tva kmeckih fantov in deklet je 
skupaj s clani Sokolske cete s so-

glasnim sklepom vstopil z vsem 
svojim .premozenjem v Osvobo
dUno fronto. Prevzem precejsnjih 
financnih sredstev je bil oprav
ljen jeseni leta 1941. Grahovs·ka 
mladina se je vkljuCila v oboro
zen boj proti okupatorjJ,l in ne
katerim domacim izdajalcem. Po 
prvem napadu partizanske enote 
oktobra 1941. leta v Lozu, smo 
priceli pripravljati napad na ita
lijanskega okupatorja tudi v Gra
hovem. In priSel je 11. maj leta 
1942. Vsi udelezenci napada se 
spominjamo, s kaksnim obcut
kom narodne zavesti smo se pri
pravljali na napad in ga nato 
tudi uspesno opravili. 

V tej oborozeni akciji so sode
lovali grahovska mladina, pa tudi 
starejsi na celu s prvimi partiza
ni, ki so bili v sestavu Rakovske 
cete. Napad Rakovske partizan
ske cete v sodelovanju z doma
cini na italijansko vojasko kola
no v Grahovem je bil spontan 
vseljudski upor. Dosegli smo po
polno zmago, saj so se preplaseni 
ltalijani morali v neredu umak
niti iz Grahovega. Zato imamo 
obcani ·krajevne skupnosti Gra
hovo za svoj praznik 11. maj, da
tum, ki bo ostal trajno zapisan 
v zgodovini nasega kraja. 

J. Silc 

OBVESTILO VSEM UPRAVICENCEM DO 
PREZIVNINE 

Vse obcane, ki imajo pravico do ·prezhnnine, opozarjamo na novost 
v novem zakonu o zakonski zvezi in druzinskih razmerjih. 

Kaj je prezivnina? 
Prezivnina je prispevek za prezivljanje otrok, ki ga mora placati 

tisti roditelj , ki ne zivi z otrokom skupaj. To so predvsem ocetje 
nezakonsicih otrok ali razvezani starsi. Prezivnino so dolzni place
vati t udi sinovi in hcere za svoje ostarele starse, ce le-ti nimajo 
dovolj sredstev za preZivljanje. 

S 1. 1. 1977 je zacel veljati nov zakon o zakonski zvezi in druiin
skih razmerjih, ki pdnasa v 132. clenu pomembno novost. Doloca, 
da se bodo vse sodno dolocene .prezivnine poviSale za to1iko odstot
kot kot bo uradno ugotovljeno povecanje zivljenj•skih stroskov. Odloc
bo o novo ugotovljeni viSini prezivnine bo izdal pristojni organ ob
c1nske skupnosti socialnega skrbstva po uradni dolznosti. 

Zato pozivamo vse upraVlicence iz obCine Cerknica, da se oglasijo 
pri obcinski skupnosti socialnega skrbstva Cerknica, na obcini v 
Cerknici, soba st. 7, vsak uradni dan od 9.-12. ure in ob sredah 
od 14.-16. ure. S seboj naj prinesejo vso dokumentacijo, ki jo imajo 
v zvezi s ·placevanjem rprezivnine. 

Upravicenci do prezivnine, 'ki imajo stalno bivalisce v drugi obcini, 
lahko uredijo prezivnino rpri pristojni strokov.ni sluzbi skupnosti so
cialnega skrbstva svoje obCine. 

OBCINSKA SKUPNOST SOCIALNEGA SKRBSTVA 
CERKNICA 

. --- ·- -·-------------------------- .... 
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NASI LJUDJ'E ~ Zdravje in mi 
Dobra rezilo je osnova za kva

htetno in varna delo pri stroju. 
Clovek, ki sta mu zaupana skrh 
za vzdrzevanje in hrusenje rezil, 
mora vsekakor kneti posehne 
lastnos ti, med katerimi so na pr
vem mestu smisel za natancnost, 
vestnost in odgovornost za oprav
ljeno delo. 

Prav te lastnosti odlikujejo 
Franca Pavlica, brusilca rezil v 
Tovarni pohistva Stari trg, kate
rega zel·im predstaviti. 

Petnajsto teto tece, kar se je 
zaposlil pri nas. Sprva je delal 
kot iagarsk:i delavec, kmalu pa je 
bil premescen v hrusilnico. Tecaj 
s tega podrocja mu je dal osno
vno ZJnanje, ki pa ga z vsestran
sklm prizadevanjem razvija in iz
popolnjuje. 

Kaj prav1 Pavlic o sebi in o 
svojem delu? 

- V delo, ki ga opravljam, 
sem se kar lepo vZivel. Verjemi, 
da ga ne bi zamenjaJl z nohenim 
drugim, pa naj si bo se bolj vab
ljivim delom. Vedno se trudim, 
da so rezila kar najbolje priprav
ljena. 

Najvecja nagrada in priznanje 
sta mi, ce vidim, da so delavci 

zadovoljni z mojim delom. To m i 
vliva voljo, da se se bolj trudim 
pri svojem delu. Razumljivo, da 
mi delo vedno tudi ne uspe. Te
daj zelim, da sem na take pri
mere opozorjen in napake sproti 
odpravlJam. Sicer pa se moram 
tudi v tern poglledu pohvaliti, da 
med seboj dobra sodelujemo. 

Urejenost delovnega mesta in 
prostora potrjujeta, da mu je 
red ta:ko rekoc prirojen. Lepo 
razporejena rezhla in orodje, ne
govani stroji in cistoca vseka,kor 
dajejo lep videz. 

- Da, tudi na red s sodelav
cem gledava ter na pravilno 
shranjevanje rezil, saj so rezila, 
ki jih dames uporabljamo, dokaj 
draga, zato je cut v tern smislu 
zelo potreben. Le majhna malo
marnost, pa je r ezilo poskodo
vano. 

Sicer brusilnica ni urejena kot 
bi morala biti, saj n~ bila graje
na v te namene, klljub temu pa je 
mogoce v njej delo zadovoljivo 
opravljati. 

Ko govoriva o kolektivu in to
vami, nadaljuje: 

r· 

- Mislim, da se razen nekaj 
izjem, ves na5 kolektiv trudi, da 
bi si zagotovil prihodnji razvoj. 
v tern tudi uspeva, ceprav pri
haja do posameznih kriznih ob
dobij. Kar zadevadelovne pogoje 
mislim, da bo~j&ih ne moremo 
zahtevati. 

Slednje besede Pavlica so vse
kakor vredne premisleka, njego
vo vedenje in obnasanje pa naj 
bi bilo vzor in ka2ipot nam vsem. 

F. MLAKAR 

Delo sindlkalnlb skupin 
Sindikat - druzbenopoliticna 

organizacija delavskega razreda 
- dobiva vedno pomembnejse 
naloge. 

Teh nalog ne gre razumeti 
samo kot prizadevanja za boljse 
delovne in zivljenjske pogoje de
lavcev; to so namrec osnovne na
loge sindikatov v kapitalisticni 
druibeni ureditw. Pri nas se za 
te pravice ni treba boriti, ker 
jih ze irnamo. Smisel dela sin
dikatov je v podruzabljanju ob
lasti, v procesu uveljavljanja pra
vic in dolznosti delavcev. To je 
osnovno vprasanje pri pr enosu 
oblasti do slehernega organa in 
delovnega cloveka. 

Da pa bo vsak prispeval po 
svojih moceh h krepitvi samo
upravnih odnosov, je potrebno 
delo sindikata primerno organizi-

rati. Verno, da je osnovna organi
zacija sindikata organizacijsko 
prevelika, da bi hila sposobna re
sevati vedno bolj zap-letene druz
beno ekonoms-ke in politicne ad
nose. Ce se ze posluzuje te obli
ke, potem je razumljivo, da zaide 
v forumsko in fonnalno reseva
nje, kjer ozek krog !judi odloca 
0 vprasanjih vecine oz.iroma vseh 
sodelujooih v procesu zdruzene
ga dela. 

To lahko vidimo ob primeru 
nasih zborov delavcev, ki ne do
segajo takih ciljev kot bi jih mo
rali. Zato smo sli v Tovarni les
nih izdelkov v ponovno organizi
ranje sindikalnih skupin. Sindi
kalna skupina zajema zaokrozen 
del delavcev v delovnem procesu. 
Zaradi proizvodne dejavnosti so 
tesno povezani in se zato med se-

Tudi v maju je bila v Salonu pohiStva Cerknica za ljubitelje umet· 
nosti lepa umetniska razstava. Razstavljal je akademski slikar Peter 
Adamlc. Na sliki (zgoraj): z otvoritve razstave ob nastopu Koroskega 
okteta (spodaj) Peter Adamic: Cerknisko jezer{) 

boj lafe sporazumevajo in dajejo 
oziroma nakazujejo moZ:ne resit
ve, ki lahko pripomorejo k resitvi 
celcte. Predstavnik s indiikalne 
skupi:ne •je clan izvrsoega odbora 
osnovne organizacije sindikata in 
ima tudi svojega namestnika. 
Ta-ko je uresniceno nacelo dele
gats·kega ·sistema, kjer delegati 
niso le pasivni izvrsevalci skle
pov in stalisc organa sindikata, 
ampak tudi aktivni izvr sevalci 
idej svoje skupine. 

Seveda je to povezano z zna
nirni tezavami usposobljenosti 
delegata, kar pa resujemo s tern, 
da so na sestankih sind.1kalnih 
skupin pri-sotni zadolzeni sindi
ka1ni in partij ski delavoi. S tern 
se sposohnost delegata krepi in 
njegova samostojnost prihaja 
vedno bolj do izraza. 0 vprasa
njih, za katera so potrebne od
locitve delavcev z osebnim izjav
ljanjem, sedaj razpravljajo na 
sindikal-nih skupinah im so zhori 
delavcev le formalna potrditev 
teh odlocitev. 

Prepl'icani smo, da je taksna 
pot pravilna in s krepitvijo tak
snega dela bomo le se izboljsali 
samoupravno sporazumevanje v 
pnid celotne druzbe. 

T. Obreza 

POPRAVEK 

V sestavku »Letosnji svetovni 
dan zdravja<< (v prejsnji stevilk.i 
glasila) nam jo je tiskarski skrat 
dvakrat zagodel. V stavkih, ki go
vore o odpravljanju crnih koz, 
bi moralo namesto »goveje ospi
ce<< pisati »goveje osebnice«. 

Piscu sestavka in bralcem se 
za neljubo napako vljudno opra
vicujemo. 

Prav gotovo ima delovna skupnost, ki ima svojega arnbulantnega 
zdravnika, veliko prednost, saj zdravnik spozna in pozna zdravstveno 
stanje vsakega posameznika. Poleg tega pa so zdravniku znani tudi 
pogoji dela, v katerih delavci delajo. Prav to pa je p rednost pri 
zdravljenju in preventivi delavcev v posamezni temeljni organizaciji. 
Res pa je tudi, da se posamezniki med bolniSkim stalezem ne rav
najo taka kot jim je narocil zdravnik in s takim pocetjem podalj
sujejo bo1niski stalez. Ta pojav ni samo pri nas, ampak je prisoten 
tudi drugje. Zato je ze vee delovnih organizacij uvedlo obcasno kon
trolo delavcev, ki so v bolniSkem stalefu in so taka mocno zmanjsale 
nepotrebno odsotnost z dela. 

Delavski svet Tovarne pohi;tva Cerknica je ze lani sklenii, naj bi 
za nase delavce to kontrolo izvajala socialna delavka, vendar zaradi 
preobremenjenosti ni mogla kontrolirati bolniskega staleza. Neka
tera pod1etja so organizirala kontrolo delavcev, ki so v holniSkem 
stalezu tako, da je -delavski svet imenoval vee clansko komisijo iz 
vrst delavcev. Ta oblika bi hila sprejemljiva tudi za nas. 0 tern bi 
bilo potrebno zaceti razpravo na delavskih svetih vseh temeljnih 
organizacij. 
Bolniski stalei v Tovarni pohistva Cerknica v obdobju januar-april 

Mesec 
Stevilo do 30 dni nad 30 dni 
vseh ur ur o;o ur Ofo 

januar 138.729 5.558 4 5.319 3,8 
februar 134.307 6.115 4,5 5.050 3,7 
marec 140.182 8.065 5,5 6.252 4,4 
april 138.350 6.529 4,7 7.065 5,1 
Sku paj: 551.568 26.267 4,7 23.686 4,2 

foprecno stevilo vseh ur v obdobju januar-april je 137.892 do 
30 dni, nad 30 dni izgubljenih ur zaradi holniSkega staleza pa znasa 
12.487 ur ali 9 odstot.Kov. 

Kot vidimo iz analize za prve stiri mesece, je odstotek odsotnosti 
z dela zaradi bolniske prevelik. Zato je nujno, da zastavimo nasa 
prizadevanja taka, da bomo tudi to odsotnost zman1sali na najmanj
so mejo. Tudi s tern bomo vplivali na vecjo produktivnost dela. Se
veda morajo biti nasa prizadevanja tudi taka, da bo ob preventivi 
zdravstveno stanje delavcev se boljse, to pa pomeni , da se bomo 
med bolniSkim stalezem ravnali tako kot nam je naroci1 zdravnik, 
da bomo uvedli kontrolo staleza in storili tudi nekaj za se boljse 
pogoje dela nasih delavcev. 

J. KLANCAR 

Cakalnica nase obratne ambulante je vedno polna 

Zdravstveni oddih delavcev 
Te dni se je koncal razpisni 

rok za regresirano zdravstveno 
letovanje na5ih delavcev. Prijave 
po temeljnih organizacijah so 
sprejema1i v tajnistvih, na Skup
nih dejavnostih pa socialna de
lavka. 

Po samoupravnem sp orazumu 
o pridobivanju in delitvi dohodka 
ter 0 razporejanju cistega dohod
ka so upraviceni do regresa za 
zdravstveno letovan~e delavci, ki 
so sibkega zdravja, regres pa jim 
je odmerjen po naslednji lestvici: 

- do· vkljucno 1681,00 din 
(50 % poprecnega mesecnega o
sebnega dohodka vseh zaposlenih 
v delovni organizaciji, izplacane
ga v pretekiem letu) na drufin
skega clana - 100 odstotni re
gres; 

- nad 1681,00 d~n do vkljucno 
2521,50 din na druzinskega clana 
- SO odstotni regres; 

Ob prija'l. i smo prosili del a vee, 
naj posredujejo naslednje podat
ke oziroma potrdila; 

- Zdravnisko potrdilo z ozn a
cenim krajem in z zeljenim ca
som letovanja. Za delavce iz To
varn pohiStva Cerknica in Marti
niak smo se dogovonili kar z 
zdravmkom, da ni bilo potrebno 
delavcem posebej hoditi po po
trdilo. 

- Potrdilo o drugih virih do-
hodka. · 

- Podatke o stevilu drufinskih 
clanov oizroma clanov skupnega 
gospodinj stva. 

Kljub objavi na oglasn~ deski 
in obvestilu, ki je bilo dana po 
slufhah, prijavljencev ni veliko. 
Prav tako ni prijavljencev iz To
varne lesnih i.'Zdelkov Stari trg, 
medtem ko je v Tovarni pohistva 
Cerknica velika zainteresiranost. 

Vzrokov nezainteresiranosti ni
smo se odkrHi, ceprav gre za 
taksne delavce, ki so resnicno 
potrebni zdravstvenega oddiha. 
Mislim pa, da. je eden izmed 
vzrokov ta, da morajo ti delavci 
izrabiti redni letni dopust, kar 
pa ne bi smelo biti. 

V. SIMCIC 
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Nekaj misli o delovni disciplini 
Delovna disciplina je vrlina, ki 

naj bi jo imel vsak samouprav
ljalec. Samoupravne svobode na 
delovnem mestu pa n e bi smeli 
izkoriScati z nedelavnostjo. 

prikazovanja dejstva, da vpliva 
na delavcev osebni dohodek 
predvsem vecja stor ilnost, ki .pa 
je iz omenjenih razlogov om eje
na. Ce pa ni normirane proizvod
nje , pade tudi prizadevnost de
lavca in 'S tern tudi delovna dis
ciplina. 

Naj ob koncu poudarim se to, 
da je za trdne samoupravne od
nose potrebna predvsem zaves t 
posameznika, cesar pa se nekate
ri delavci se vedno premalo zave
damo. 0 tern nam povedo tudi 
podatki, da smo v letu 1976 ob· 

ravnavali samo v nasi temeljni 
organizaciji na disciplinski komi
siji 24 delavcev, predvsem zaradi 
neopravicenih izostankov z dela, 
pijancevanje na delovnem m estu 
in podobnega. 

Nesteto je se razlogov, ki vpli
vajo na zavest in disciplino de
lavcev v proizvodnji .in sploh v 
druz>bi. Ob uresnicevanju zakona 
o zdru:Zenem delu in ob urejanju 
medsebojnih odnosov jih bomo 
izboljsevali le, ce bomo trdno so
delovali. 

M . .Sepec 

Tudi med delavci so ljudje, ki 
v posameznih trenutkih odpove
do iz najrazlienejsih razlogov. 
Vcasih je vzrok oCitka, k i pa ga 
spremljata vpitje in nerganje, 
lahko tudi u pravicen, vendar pa 
zaielenega cilja po taki poti ni 
mogoce <ioseci. TovariSki razgo
vor z odgovorno osebo bi bil lah
ko veliko bolj koristen . Skupno 
resevanje skupnih tezav je naj
bolj uCinkovito. 

V sindikatih tecejo razprave, 
da je treba m edsebojne odnose 
vse bolj utrjevati in sicer tako, 
da se bodo delavci zavedali poleg 
pravic tudi svojih dolZ:nosti. Le· 
tega pa se pogosto premalo zave
damo. Delo moramo znati tudi 
ceniti, paziti na kakovost, na po
r abljeni cas, na stroje in orodje. 
Nesmiselno j e zavlacevati delo 
tako, da ga opravljamo osem ur, 
ce b i bilo lahko opravljeno v pe
tih urah. 

Praznovanje v Grahovem 

Produktivnost je zelo povezana 
tudi z delovno disciplino, nagra
jevanje pa s produktivnostjo. Pri 
tern pa se najveckrat s recujemo 
s p ojavi, ki ·spodbujajo ali pa 
zavirajo prizadevnost delavcev 
na delovnem mestu. Pravicne 
norme in objektivna ocen itev de
lovnega mesta bi odpravile t e po
manjkljivosti. 

Delovni odnosi med delavci v 
proizvodnem procesu in med vo
dilnimi pa so odvisn i od tega, ka
ko gojimo m edsebojne odnose. 
Sem sodijo metoda opozarjanja, 
doslednost in obvescanje. 

Poleg teh splosnih nacel, ki sem 
jih omenil, bi zelel nanizati se 
nekaj podatkov iz nase temeljne 
organizacije, ki tudi vplivajo na 
red in delovno disciplino in ki so 
obenem njihov odraz. 

Ze vrsto povoj<nih let slavijo v 
krajevni skupnosti Grahovo 11. 
maj kot svoj krajevni p raznik. 
Letosnj e praznovanje je bilo v 
zaselku Goricice. 

Organizacijo so prevzele vse 
druzbenopoliticne organizacije v 
krajevni skupnosti, bogat kultur
ni program pa so prispevali ucen
ci osnovne sole in mladinska or
ganizacija Grahovo, pevski zbor 
z Rakeka in recitatorska skupina 
iz Cerknice. 

Slavje se je pricelo s partizan
skim mitingom na prostem, za
silno streho nastopajocim pa je 
nudil Ulec kozolec. Prisotne je 
najprej pozdravil predsednik or
ganizaaije ZZB NOV Grahovo 
Stane Sega. Med drugimi so bill 
prisotni tudi podpredsednik 
skupscine SR Slovenije Vladimir 
Logar, predstavniki obcins·kih 
druzbenopoliticnih organi~acij in 
skupnosti ter nekdanji borci Ra
kovske cete, ki je 11. maja leta 
1942 organizirala in izvedla sku
paj z domacini uspesen parti
zanski napad na italijansko ko
lono, prisotne paso bile tudli bor
ke zenske cete, ki se je leta 1942 
nekaj casa zadrzevala na Krizni 
gori in v okolici Lipsenja. 

Rudi Debevc, pn!dstavnik kra· 
jevne skupnosti Grahovo j e v svo· 
jem govoru podcrtal pomen le
tosnjih jubilejev, se posebno 85. 
obletnico nasega voditelja in he
roja tovai'Iisa Tita. Vecino svoje
ga govora je posvetil r evolucio
narnim dnem nase zgodovine. Za
hvalil se je vsem borcem, poseb 
no pa prisotnim, za njihov pri
spevek v narodnoosvobodilnem 
boju. Svoj govor je koncal z be
seda mi, naj mla~a sledi bor
cem, borkam in aktivistom, ki so 
toliko daloi za to, kar danes ima
mo in naj se se naprej bori za 
lepsi jutri. 

Spomin na naso preteklost so 
obudili tudi trije partizanski ske
ci, ob katerih so se prisotni od 
srca n asmejali. Skeei so bili se 
posebej zanimivi, ker so bili od
igrani natanko tako kot pred voj
no - na prostem, ne glede na 
vremenske razmere. 

Po mitingu je bilo tovarisko 
srecanje, harmonikar je k raz
polozenju prisp eval svoje, mnogi 
prisotni pa so .izmenjavali spa
mine iz revolucionarnih dni. Vsi 
so si bili edini, da bi se morali 
na podr obnih prireditvah se vec-
krat srecati. I. .Skrabec Uvajanje vrednotenja po za

htevnosti dela in work-faktorja je 
na tem podrocju premalo nareje
nega. 

V Tovami lesnih izdelkov Stari 
trg smo vezani, zlasti v stolarni, 
na narocilniski program, kar po
meni tudi oviro za doseganje vec
je produktivnosti, zaradi majh
nih serij, nepravocasne dobave re
zil in repromaterlalov, priprave 
dokumentacije in <podobnega. Se
veda se ob ·tern povecuje rezija, 
premescanje delavcev z enega de
lovnega mesta na drugo, kar vse 
povzroca izgubo efektivnega iz
koriScanja delovnega casa. Naj za 
primer omenim, da je bil za leto 
1976 iz,kor.i:stek delovnega casa na 
zagalnici izracunan na 77 odstot
kov, za stolarno pa le 65 odstot
kov z organizacijskimi izgubami 
vred. Cis te produktivnosti za sto
larno je bilo 55 odstot-kov. Te 
ugotovitve sem posredoval zaradi 

Vi vprasujete-mi posredujemo 
odgovore 

Verno, da smo v na~i obcini 
znatno presegli znesek, ki naj bi 
ga zbrali kot posojilo za ceste. 
Glede na to, da so tudi na na5em 
obmocju ~tevilne tefave zaradi 
pomanjkanja sredstev za moder
nizacijo cest, nas je precej bral
cev napotilo, naj izvrtamo odgo
vor z ustreznega mesta na vpra
sanje, kaj bo z viskom sredstev, 
zbranih za ceste v na~i obcini. 
To vprasanje smo posredovall 
oddelku za gospodarstvo pri 
skupsCini obcine, kjer so nam 
radi posredovali odgovor. 

UredniStvo 

Ali taksna ureditev delovnega mesta vpliva tudi na vecjo produktiv
nost dela? 

0 visku vpisa posoj.ila za ceste 
je ta trenutek zelo tezko govoriti. 
To pa zato, •ker moramo ob tern 
imeti -pred ocmi dva pojma in 
sicer vpis posojila za ceste in de
jansko vplaCilo posojila za ceste. 
Da b i stvari nekoHko podrobneje 
prikazal, naj nanizam nekaj po
datkov o vpisu posojila za ceste. 

Kot veste je bil vpis posojila 
za ceste v maju in juniju 1976. 
leta; realtizacija Vlpisa de bila do· 
kaj ugodtna, saj smo dosegli 
21 odstotikov presezka vpisa po· 
sojila nad predvidenim. 

Tako smo realizirali vpis pri 
din 

- krajeWlih skupnostili 1,574.130 
- obcanih, ki zdru:Zu-

jejo delo 5,838.580 
- organizacijah zdruze-

nega dela in drugih 416.600 
Skupaj 7,829.300 

Ta vpisani znesek predstavlja 
121 odstotkov predvidenih sred
stev. Seveda pa sam vpis se ne 
predstavlja viSk a sredstev, zato 
jih tudi rui mogoee porahiti. 

Sreds tva od vpisa posojila se 
zbirajo ·pri Sluzbi druZbenega 
knjigovodstva na Rakeku in je 
trenutno zbranih po podatkih do 
30. 4. 1977 3.398,408 din, kar pred
stavlja pritblizno polovico vpisa
ne vsote. 

Naj na koncu poudarim nasled
nje. Dejanslci viSek vpisa poso
jila za ceste bo znan sele po za
kljucku vplacevanja posojila, to 
je sredi <prihodnjega Jeta. Takrat 
pa bomo dahko bolj doloceno o
predelili, kam s sr edstvi od viS}<:a 
vpi-sa posojila za ceste. Vseka
kor pa bomo viSek porabili v ob
Cini. 

L. ULE 

BRESTOV OBZORl\liK 

Alkoholizem in druzina 
Vse, kar delamo v nasi dru:Zbi, je natnenjeno cloveku. Verno pa, 

da se clovekova osebnost zacne oblikovati v druiini. Ni treba po· 
sebej poudarjati, da bo zdrava drufina dala dru:Zbi pretemo zdrave 
ljudi. Kaj pa alkoholikova druiina? 

Poglavitne znacilnosti alkoho· 
lizm a : 

Alkoholizem se razvija pocasi, 
se pojavlja vsepovsod in razpr
seno. Pri posamezniku poteka 
praviloma v dveh fazah. Prvo 
imenujemo unicevanje druiine, 
drugo p a socialni propad alkoho
lika. 

Bistvo alkoholizma je v spre
menjenem asocialnem obnasanju 
alkoholika, ki zaradi odvisnosti 
od alkohola »mora« zanemarjati 
svoje druzinske, delovne in drui 
bene obveznosti. 

Alkoholik j e med pet do dvaj
setletnim alkoholizmom v cedal.ie 
vecjih sporih z druiino in z de· 
lovno skupino, ki mu otefuje ali 
celo onemogocajo zadovoljevanje 
njegove najva:Znejse potrebe -
odvisnosti od alkohola. 

Alkoholik se noce zdraviti, saj 
zlepa ne prizna, da je alkoholik. 
Ce ze pride k zdravniku, je to le 
ena od oblik manipulacij, s kate
rimi je dolga leta obvladoval dru
zinsko in delovno okolje v toliks
ni meri, da je lahko pil in ceda
lje bolj parazitiral. 

B-olan ni samo a!koholik, tern
vee tudi njegovo druzinsko in de
lovno 9kolje. Zdraviti je treba 
njega in njegovo okolje, zato da
nes govorimo o ekoloski terapiji 
alkoholizma. 

STOPNJE RAZKROJA 
ALKOHOLIKOVE DRUZINE 

Ameriska sociologinja Jean 
Jacksonova je leta 1954 opisala 
znacilne stopnje v razkroju alko
holikove dru:Zine takole: 

V prvem stad.iju druiina skriva 
problem. Po piJanskih epizodah 
igrata zakonca n avzven vzoren 
p ar. Zena posku~a vse, da bi mo
za odvrnila od pijace. 

V drugi fazi se druiina izolira 
(nikamor vee ne gredo skupa.i na 
obisk in tudi ne vabijo prijate
ljev v goste). Ceprav je problem 
zgoc, ga :lena se vedno poskusa 
-prikritli pred otroki in pred de
lovnim okoljem, •kar pa seveda ni 
mogoce. 

V tretji fazi pride do dezorga
nizacije v druii.ni. :lena je nad 
svojimi poskusi, da bi zadevo 
u redila, obupala. Moza odklanja, 
uprizarja scene, mu grozi z raz
vezo, gromje pa se ni zmo:Zna 
uresniCiti. Dru:Zini grozi propad. 

V cetrti fazi se srecamo z re
organizacijo druiine. Zena vzame 
vajeti v svoje roke in zacne skr
beti za ekonomsko stanje in za 
vse druge za:deve v druzini. Tako 
potisne zeno zivljenjska nuja za
radi neucinkovitosti in malomar
nosti alkoho1icnega moza na »pre· 
stol dru:Zine«, pravzaprav na »pre
stol revscine in gOTja«. Nekdanji 
gospodar oziroma oce, ki je ne
koc dajal dru:Zini obcutek varno
s ti, postane sedaj njen privesek, 
n ekaksen nebodigatreba. 

To stanje imenujemo kot pato
loski matriarhat v alkoholikovi 
dru:Zini; usodno vpliva na zore
nje otrok, pa tudi na uspeh mo-

rebitnega zdravljenja. Kajti, ce 
alkoholika ne aktiviramo v toliks
ni meri, da si •bo priboril svojo 
izgubljeno pozicijo v dr uzini in 
prevzel svojo p rvinsko vlogo 
skrbnika druzine, ne bo iz zdrav
ljenja nic. Ampak zadeva ni pre
prosta. Alkoholikova zena je za
radi tega, ker je morala v dru· 
zini poleg svoje vloge prevzeti se 
ocetovo vlogo, razvila svoje la· 
tentne sposobnosti, s katerimi 
nadkriljuje tiste zenske, ki niso 
imele »te s rece«, da bi si nako
pale moza - alkoholika. 

Opisani zam enjavi prvinskih 
vlog oceta in matere se prilaga
jajo otroci in m orebitni drugi 
druzinski clani. Otroci se v vseh 
zadevah obracajo na mamo, oce
ta pa se sramujejo, ga celo zani
cujejo in sovrazijo. Najprej so 
price prepirov in pretepov, poz
neje pa postanejo »osebni stra
zarji« matere, ki jo varujejo pred 
ocetom. 

Bistvo teh razmer, ki jih v ce· 
loti poimenujemo kot alkoholno 
bolezen druzine alkoholika, je v 
tern, da so se tern razmeram vsi 
dru:Zinski clani prilagodili v to
liksni meri, da ne napravijo nice
sar ucinkovitega, da bi polo:Zaj 
spremenili. In ravno s tern »do
k azujejo«, da so bolni. 

v tej fazi :lena obicajno mozu 
ne grozi vee z razvezo, -pac pa 
vlozi tozbo. Pod tern pritiskom 
se alkoholik navadno vda in pri
s tane na zdravljenje. 

v peti fazi - ce zena ni pri
pravila moza do zdravljenja -
pride do razpada dru:Zine. Zena 
se odseli, ce ima seveda mo:Zno· 
sti, ali pa neha skrbeti za moza. 
Ko pa le-ta zacuti, da gre zares, 
manipulira: potrudi se, da brez 
zdravljenja dlje casa abs tinira, 
zdraviti pa se se vedno noce. Ko 
ti priti<ski p opu stijo, pije spet na
prej. 

V sesti fazi pride do reorgani· 
zacije enega dela druiine - po 
razvezi in odselitvi. Alkoholik ze. 
ni obicajno ne da miru, temvec 
jo nadleguje celo na delovnem 
mestu. Zgodi se, da se razvezani 
zeni m<>Z zasmili in ~ele tedaj 
dojame, da je res bolnik ter mu 
ponudi se zadnjo priloznost ta
ko, da je pripravljena sodelovati 
pri njegovem zdravljenju. 

V sedmo fazo dospe le tista 
druzina alkoholika, ki je po raz· 
bitju druzine in ocetovem uspes
nem zdravljenju spet skupaj. Us· 
spe~no zdravljenje pa se kaze v 
normalnem obnasanju in priza
devnem delu zdravljen ega alko· 
holika, kaj ti le s tern se bo od
kupil za nekdanje zdrahe in si 
pocasi pridobil zaupanje druzine. 

Ce pa se ne zdravi uspesno, bo 
seveda nekaj casa trezen vegeti
ral ter koncal z recidivo alkoho
lizma, ki vodi v neizbezen p ro-
pad. v. Simcic 



BRESTOV OBZORNIK 

Lepa pridobitev za na~e cisto in urejeno okolje 

Imamo pa se dosti »divjih« smetisc. Le·to je bUzu nailega Samskega 
do rna 

Srecanje 
krajevnih 

stirih 
skupnosti 

Vedno tihe in mirne Bloke so 
kazale neko slavnos~no napetost. 
Le dez je razbijal neucakanost 
prebivalcev, da bi se vendar ze 
zacelo, da bi ste:klo vse v najlep
sem redu. 

SivoteZki oblalki so se pocasi 
razbijali, vse manj deznih kapelj 
je doseglo Ha, toda odlocitev 
pripravljalnega odbora za sre
canje stirih krajevnih skupnosti 
je bila dokoncna: osrednja pro
slava bo v dvorani. Obcane med 
katerimi je bil tudi Mitja Ribicic, 
in clane pohodnih enot, ki so se 
zbirali na prireditvenem prosto
ru, je izzivalno ob&ijalo sonce. 
Kolone obcanov iz krajevnih 
skupnosti GradiSce iz Ljubljane, 
ki so prihajale iz Zupenega, Sta
rega trga, Podstrmca, Volcjega, 
so s pesmijo i.n veseljem prinesle 
nov utrip, ki je zajel ze prej pri
sotne krajane. Vse manj je bilo 
zaskrbljenih obrazov, v mnozici 
je zal.ivelo sprosceno gibanje in 
skrb za vsakega tovariSa - si :Ze 
dobil partizanski gala:Z? Parti
zanske ·pesmi, vrvez, skratka, 
mladost, zivljenje je preplavilo 
Novo vas, rnladost, ·ki jo taka 
pogresamo, ki si jo taka zelimo. 

Visek srebanj-a krajanov kra
jevnih ~lrupnosti Cajnarje- zil
ce, Begunje, GradiSce in Nova 
vas - Bloke je hila proslava, 
posvecena velikim ljubilejem nase 
preteklosti. Prete~losti? Saj se 

p ri nas preteklost preliva s se
danjostjo, saj je pretelclost taka 
blizu, taka svojstveno prisotna 
nam, n.aSi druibi, da je ne more
rna odtujevati sedanjosti.. Bogat 
kulturni program, slavnostni go
vor tov. Janka Rudolfa je bil ta
ko skupen, tako lasten nam 
vsem, da bi lahko nastopal nekdo 
iz prve ali zadnje vrste v dvora
ni, ali pa nekdo od tistih, ki so 
osta1i zunaj, saj je bila dvorana 
prernajhna za vse, ki bi radi so
delovali na slavnosti. Ciciban, 
pionir, dijak, mladinec, borec, 
abean niso bioli posamez:niki; bili 
so celota, ki je ni rnogoce raz
biti, celota, ki bi kljubovala vsaki 
sili, ki bi j•i grozrila, celota, ki je 
nezaddno naravnana k popol
nosti. 

Konec proslave je bil neopa
;:en, pravzaprav ga niti ni bilo, 
::.aj se je mnoilica pomaknila ven 
in nadaljevala s slavjem. Vsi so 
bill pri vsern. Kozaracko kola, 
pesem, ples, tovariski stisk rok
z~ dolgo se nisva videla, na zdra
vje, pa spet stisk rok, in pogo
vor, ponovitev vsega z drugirn. 

Kar prehitro je minilo prija
tdjsko srecanje, se hitreje kot 
lansko, pa tudi lepse, bolj polno 
jt: bilo letosnje. Podpis listine o 
pvbratenju stirih krajevnih skup
nosti, ki ga pricakujemo na pri
hodnjih sreCanjih, bo imel veli
·castne in trdne temelje. 

A. PAVLIC 
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Vsklajevanja gospodarskega razvoja 
13. aprila letos je bil v Postojni 

ustanovni zbor delegatov zdru
zenj TOZD panog Gospodarske 
zbornice za notranjsko obmocje. 
S tern je bil tudi na tern obmoc
ju, kot zadnji od ·dvanajstih v 
Sloveniji, ustanovljen rnedoboin
sJki odbor Gospodarske zbornice 
Slovenije_ Ta organ je bil usta
novljen v skladu z njenim statu
tom, ki predvideva, da se gospo
darstvo Slovenije prek delegatov 
TOZD tud.i regior.alno povezuje 
na medobcinskih obrnocjih. 

Gospodarska zbornica je le ena 
od oblik organiziranja v sistemu 
z-druienega dela. Zastavljena je 
taka, da se organizacije zdruie
nega dela, ki opravljajo gospo
darsko dejavnost, in njihova po
slovna zdruzenja zdruiujejo v 
zbornice za skupno pospesevanje 
deJa in poslovanja, za usklajeva
nje posebnih, skupnih in splosnih 
druzbenih interesov, za dogovar
janje o planih in programih za 
delo in razvoj in o samouprav
nem urejanju druzbenoekonom
skih odnosov, za dajanje pobude 
za sklenitev samoupravn1h spora
z:umov in druzbenih dogovorov, 
za dajanje pobude za izdajanje 
zakonov in dolocanje ekonomske 
politike ter za obravnavanje in 
urejanje drugih vpra~anj skupne
ga pomena. 

Upravljanje zbornice pote'ka na 
zborih delegatov posameznih pa
noskih zdruzenj. Ti Z)bOri pa iz
volijo svoje izvrsilne organe in 
organe zborndce kot celote. 

V taka postavljeni organizaciji 
je cilj organiziranja rnedobCin
skih odborov povezovanje in 
usklajevanje medobcinskega raz
voja in resevanje drugih vpra
sanj, ki so vezana na taka ob
rnocje. To so: ugotavljanje in 
usklajevanje posebnih in skupnih 
interesov, dogovarjanje o med
ob cinskih razvojnih programih, 
vprasanja .pri ugotavljanju in de
litvi dohodka in osebnih dohod
kov, pospesevanje oposlovanja, iz
obra:Zevanje in zaposlovanje ka
drov, nekatera infra-strukturna 
vprasania, varstvo okolja, pobu
de za sirse povezovanje TOZD, 
rnanj ra-zvita obmocja in drugo. 

Torej je medobcinska metoda 
deJa zbornice v tern, da se poleg 
panoznih inter esov organizirano 
postavijo tudi regionalni interesi. 
Vendar pa se morajo ti interesi 
vsklajevati, zato vsak medobcin
S'ki odbor delegira svojega pred
sednika ali clana v koordinacij
ski odbor pri Zbornici. 

Novo ustanovljeni organ Med
obcinski odbor za notranjsko ob
mocje povezuje gospodarstvo 
treh obcin: Postoine, Cerknice in 
llirske Bistrice. Na tern obmocju 
deluje 26 delovnih organ'izacij s 
83 TOZD; zasebnih obrtnikov je 
406 in zasebnih gostincev 97. V 
dveh obcinah je tudi 13 'liajev
nih skupnosti, ki imajo po zako
nu status manj razvitega obmoc
ja (Brki.ru). Manj razvitih krajev
nih skupnosti je sicer vee tudi v 
cerkniSki obcini, vendar pa za
konsk.o tega statusa nimajo. 

Medobcinski odbor, ki je bil 
izvoljen na ustanovnem zboru de
lega.tov TOZD panog, sestavlja 15 
stalnih delegatov, ·ki zastopajo 
panoge in obCine. Predsednik od
bora je Strle ing. Joze, glavni di
rektor Bresta, podpredsednik pa 
Baraga Rafael, dipl. ing., direktor 
tovarne LIV Postojna. 

Za resevanje posarneznih vpra
sanj je odbor oblikoval tudi pet 
kornisij in sicer: za kadrovska 
vprasanja, za inovacije, za rnanj 
razvita obmocja, za integralni 
transport in za spremljanje go
spodarskih vprasanj. 

Ker je ta organ sele dobro za
Zi.vel, se nima povsem opredelje
nili vsebin in metod dela. V za
cetku bo njegovo delo osredoto
ceno predvsern na sarno organizi
ranje in postopno vkljucevanje v 
vsa dru:Zbenoekonornska. dogaja
nja na notranjern obrnocju. V ta 
namen se bo vkljuceval v procese 
dogovarjanja, sporazurnevanja, 
programiranja z vsemi ostalimi 
druzbeno-ekonomsltimi dej avniki 
v obrnocju. Pri tern bo uspe§no 
delo v veliki rneri odvisno od pri
pravljenosti gospodarstva za so-

delovanje. Usmeritev in delova
nje pa bodo narekovale potrebe 
same. 

Osnovno vodilo pri sestavi pro
grama za delo odbora so naloge, 
ki so okvirno podane v statutu 
zbornice in se delijo na vsebin
ske in organizacijsko tehnicne 
narave. 

Na tern rnestu bi prikazali 
predvsem vsebinske naloge, ki jih 
je odbor takole oblikoval: 

- Uveljavljanje novih z usta
vo opredeljenih dru:Zbenoekonom
skih odnosov in nacel na vseh 
ravneh in asociacijah zdruienega 
del a. 

- Dogovarjanje, usklajevanje 
in sprejernanje skupnih razvojnih 
programov. 

- Sprotno analiziranje gospo
darskih giba.nj v obmocju. 

- Prizadevanja za uresniceva
nje smernic dru:Zbeno·ekonom
skega razvoja SR Slovenije, ob
mocja in posameznih obcin. 

- Prizadevanja za uresniceva
nje sprejete politike stabilizacije. 

- Sodelovanje pri oblikovanju 
kadrovske politike in rdevanju 
zaposlovanja. 

- Spremljanje in analiziranje 
delitve dohodka in osebnih do
hod.kov. 

- Spremljanje in dajanje po
bud za druzbeno dogovarjanje in 
sporazumevanje v notranjskem 
obmocju. 

- Usklajevanje in pomoe pri 
uresnicevanju razvojnih progra
mov v obmocju. 

- Iskanje najustreznejsih or
ganizacijskih oblik gospodarstva, 
p redvsem v povezovanju dohod
kovno odvisnih reprodukcijskih 
celot. 

- Skrb za resevanje manj raz
vitih obmocij. 

- Sodelovanje pri vseh drugih 
vpra5anjih, ki se bodo pojavila v 
gospodarstvu ali izven njega in 
imajo vpliv na gospodarstvo. 

Trenutno je medobcinski od
bor zavzet pili dogovarjanju o 
skupni ·in splo~ni porabi, pri re
alizaciji zakona o zdruienem 
delu, izobrazevanju poslovnih ka
drov, pripravi analize primerjal
nih prednosti obmocja, organizi
ran.iu malega gospodarstva in 
analiziranju dogajanj v gospo
darstvu v prvih leto~njih mese
cih. 

Gospodarstvo je v dosedanjern . 
delu pokazalo zanimanje za delo 
Medobcinskega odbora, zato me
nimo, da bo svojo vlogo uspesno 
odigraL 

F. Zorman 

Praznovanja mladine 
v mesecu mladosti 
Leto~nje leto je za nas ~e posebej pomembno. Mladi z veliko vne· 

mo sodelujemo v praznovanjih leto5njih jubilejev, saj se zavedamo, 
da so ti dogodki tudi na5emu narodu preusmerili tok zgodovine. Po
seben poudarek smo dali prav praznovanju rneseca mladosti. 

Nasa praznovanja so se pricela 
s Hribarjevim pokalom. To ze 
tradicionalno srecanje je bilo od 
2. do 30. aprila. Eldpe so se se 
zadnjic srecale 21. maja, ko so 
bila podeljena priznanja najbolj
~im ekipam in posamezni.kom. 
Tekmovanje je brez dvoma do
seglo svoj namen. Mlad.i so v 
vseh panogah pokazali veli.ko 
borbenosti m tovariStva. 

Taborni:ki odreda J ezers·ka 
~cuka so nasa obcinsko konfe
renco zastopali na republiski ak
ciji Prezihovina '77. To je bila 
osrednja manifestacija rnladih 
iz na~e republike ob dnevu mla
dosti. 

Pri nasern delu pa smo naleteli 
tudi na nepremostljive tezave. 
Slabo vreme v aprilu narn je 
namrec preprecilo organizirati 
rnladinsko delovno akcijo »Bloke
Nova vas«. Akcijo smo prestavili 
na kasnejse obdobje in bomo 
tako kljub vsemu pornagali kra
janom Nove vasi pri izgradnji 
njihove ceste. 

20. aprila smo s sprejemom 
zvezne in z organizacijo lokalne 
~tafete mladosti oposlali cestitke 
tovariSu Titu ob njegovem petin
osemdesetem rojstnem dnevu in 
ob 40-letnici njegovega vodstva 
Komunisticne partije. V krajih, 
kjer je potovala lokalna stafeta 
mladosti, so jo vsi prebivalci zelo 
toplo pozdravHL Se posebno pri
srcno je bila sprejeta zvezna sta
feta mladosti ·pred BRESTOM v 
Cerknici. 

Ob vseh ·pomembnejsih prazni
kih so maja po krajevnih skup
nostih zagoreli kresovi - zname
nje, da se nas delovni clovek se 
bolj zavzeto bori za nadaljeva
nje revolucije, za uresnicitev vse-

ga, kar smo z ustavo in z zako
nom o zdruzenem delu zapisalL 

Osrednja slovesnost v okviru 
praznovanja meseca mladosti je 
bila 24. rnaja na Rakeku. Na tej 
slovesnosti so bila podeljena pri
znanja najaktivnejsim mladim 
druzbenopoliticnim delavcem v 
na~i obcini, tistim, ki so najvec 

_ prispevali h krepitvi idejne in 
akcijske enotnosti mlad.inske or
ganizacije. To je bila v bistvu 
skromna zahvala za nesebicno 
delo rnladinskih aktivistov. Ta
borni~ki odred J ezerska scuka se 
je istega dne vkljucil v vsejugo
slovansko akcijo taborniskih ad· 
redov. Na vzpetinah so po vsej 
Jugoslaviji natancno ob 20. uri 
zagoreli kresovi in oznanili pred
vecer dneva mladosti. 

Pionirji so se vkljucili tudi v 
akcijo Kurirckova posta in s tern 
dali svoj prispevek ·svecanernu 
praznovanju meseca mladosti. 
Osnovne organizacije Zveze soci
alisticne rnladine v krajevnib 
skupnostih, temeljnih organizaci
jah in v solah so organizirali na
slednje aktivnosti: 

- orientacijske pohode v po
vezavi z Zvezo rezervnih vojaskih 
stare~ in; 

- pohode po poteh partizan
ske Ljubljane; 

- slaVIIlostne seje osnovnih or
ganizacij zveze sociaUsticne mla
dine; 

- tovariSka srecanje z borci, 
revolucionarji in predvojnimi 
komunisti; 

- enodnevne delovne akcije; 
- obiske spomeni.kov in spo-

minsldh obele:Zij. 
V tern rnesecu pa smo razsirili 

na~e vrste tudi s sprejemom opio· 
nirjev v rnladinsko organizacijo. 

B. Urbar 

___,__~:r--::· 
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LetoSnji Hribarjev pokal 
Tudi letos so se mladi iz obcine Cerknica zbrali na najvefji sport

ni manifestaciji mladih - na tekmovanjih za Hribarjev pokal. Tek
movanje, katerega se vsako leto udelezi vse vee mladih, je bilo letos 
organizirano se posebej svecano, saj je sovpadalo z vrsto prireditev, 
ki so namenjene letosnjim pomembnih jubilejem. Tekmovanja v po
sameznih panogah so bila organizirana po vsej obcini, nosilci tek
movanj pa so bile osnovne organizacije v krajevnih skupnostih. 

Hribarjev pokal '77, na katerem je sodelovalo okrog 600 mladincev, 
ki so nastopali v sedmih sportnih disciplinab, je po splosnem mne
nju vseh nastopajocih povsem uspel. 

REZULTATI: 

Mladinci in mladinke - skup-
na uvrstitev tack 
1. Cerknica 254 
2.TSS 240 
3. OS Cerknica 208 
4. Begunje 196 
5. Kovinoplastika 184 
6. Rakek 162 
7. Brest 154 
8. Loska do1ina 149 
9. Mli'I'tinja:k 139 

10. Nova vas 130 
11. Unec 104 
12. Dolenja vas 90 
13. Kasama Rakek 72 
14. Transavto Marof 27 
15. Gradisce 24 

MLADINCI tock 
1. TSS 131 
2. Cerknica 130 
3. Begunje 127 
4. Loska do1ina 124 
5. Kovinoplastika 123 

itd 

MLADINKE 
1. Cerknica 
2. OS Cerknica 
3. TSS 
4. Rakek 
5. Beg.uinje 

iltd 

tock 
124 
114 
109 
73 
69 

KEGLJANJE eldpno (mladinci) 
1. Loska dolina 1603 
2. Begunje 1590 
3. Brest 1549 

jJtd 

NAMIZNI TENIS - mladinke 
1. Nova vas 
2. Unec 
3. Begunje itd. 

NAMIZNI TENIS - mladinci 
1. Martinjak 
2. KoVTinoplastika 
3. Rakek itd. 

KROS ekipno (mladinke) 
1. OS Cerknica 
2. TSS 
3. Brest itd. 

Posameznice: 
1. Golc Beta, OS Cerknica 
2. Brancelj Magda, Begunje 
3. Ardalic Gordana, OS Cerknica 
i/td 

KROS ekipno (mladinci) 
1. TSS 
2. Loska dolina 
3: Cerknica itd. 

Posameznik:i: 
1. Ferfila Stane, Cerknica 
2. Cecek Stane, TSS 
3. Klemenc Franc, Cerknica itd. 

KOSARKA (mladinci) 
1. Cerknica 
2. TSS 
3. Rakek itd. 

KOSARKA (mladinke) 
1. Cerknica 
2. Rakek 
3. OS Cer.knica itd. 

MALI NOGOMET (mladinci) 
1. Laska dolina 
2. Nova vas 
3. Kovinoplasti.ka itd. 

STRELJANJE (mladinci) 
1. Brest 578 
2. Kasarna Rakek 505 
3. Kovinoplastika 503 

itd 

Posamezniki: 
1. Mahne Franc 

Brest 170 
2. Petrie J o:Ze 

Laska dolina 158 
3. Znridarsic Tone 

Kovinoplastika 150 
itd 

STRELJANJE (mladinke) 
1. Brest 425 
2. Cerknica 325 
3. Kovinoplastika 306 

itd 

Posameznice: 
1. Srnel Marinka 

Brest 148 
2. Pantar Dragica 

Brest 139 
3. Turk Anica 
Br~t 1~ 

wtd. 

SAH (mladinci) 
1. Cerknica 
2. Rakek 
3. Laska dolina itd. 

Posamezniki: 
1. UdoW.c - Rakek 
2.- 3. Banjac - Cerknica 
2.- 3. Mat[Cic- Unec itd. 

SAH (mladinke) 
1. Laska dolina 
2. Brest 
3. TSS itd. 

Posameznice: 
1. Zapusek - Laska dolina 
2. Grl - Loska dolina 
3. Ferfila - Cerknica itd. 

D. Jernejcic 

Posamezniki: 
1. Gon:J.i,k Franc 

Brest 
2. Skrbec Tone 

Loska do1ina 

430 

415 

411 

Priprave na. lesariado 
3. Turk Joze 

Loska do1ina 
itd 

KEGLJANJE ekipno 
1. Cerknica 
2. Kovinoplastika 
3. Martinjak 

iltd 

Posameznice: 
1. Mulec Helena 

Cerknica 
2. Ferbezek Cvetka 

Kov>inoplas tika 
3. Janez Jadranka 

Cerknica 
i'td 

Filmi 

(mladinke) 
653 
619 
478 

208 

176 

167 

• 

Letosnja osma LESARIADA bo 
17. in 18. junija na Kodeljevew 
v Ljubljani. 

Kakor vsako leto, bodo tudi 
letos sodelovale nase ekipe v 
vseh tekmovalnih panogab. Po
samezne sekcije se ze pospese
no pripravljajo, saj je letos za 
priprave mnogo vee casa kot la
ni, ko je bila LESARIADA nepo
sredno po konCanih poCitnicab. 

Vodje sekcij so imeli ze dva 
sestanka, na katerih so se do· 
govorili za program, razpored 
in kraj vadbe ter evidentirali 
clane ekip, da ne bi nekateri po-

•• 
V JUni}U 

2. 6. ob 20. uri francoska kriminalka FANTOM. 
4. 6. ob 17. uri - ameriSka risanka MALA SIRENA. 
4. 6. ob 20. uri in 5. 6. ob 16. uri - ameriski >>karatecc film ZADNJA 

IGRA SMRTI. 
5. 6. ob 20. uri - ameriski pustolovski film AVTOCESTA NASIUA. 
6. 6. ob 20. uri - francoski vojni film DEZ NAD SANTIAGOM. 
9. 6. ob 20. uri - italijanska komedija DRUGORAZREDNI KVARTO· 

PIRCI. 
11. 6. ob 20. uri in 12. 6. ob 16. uri - francoska kriminalka MARSE

ILLSKA POGODBA. 
12. 6. ob 20. uri - ameriska drama UUBEZENSKA ZGODBA GEBEL 

IN LOMBARD. 
16. 6. ob 20. uri- francoska drama KLOFUTA. 
16. 6. ob 20. uri - ameriska drama NASLEDNJA POSTAJA GREEN

WICH VILLAGE. 
18. 6. ob 20. uri in 19. 6. ob 16. uri - ameriSki western MALO MESTO 

V TEXASU. 
17. 6. ob 20. uri in 19. 6. ob 20. uri - slovenska drama VDOVSTVO 

KAROLINE zASLER. 
20. 6. ob 20. uri - ameriski zgodovinski film QUENTIN DARUVAR. 
23. 6. ob 20. uri - italijanska drama OBSODBA. 
25. 6. ob 20. uri in 26. 6. ob 16. uri - ameriski pustolovski film MI 

NISMO ANGELL 
26. 6. ob 20. uri - ameriSki pustolovsk.i film GROF MONTE 

CHRISTO. 
27. 6. ob 20. uri - spanska drama DIVJI LOVCI. 
30. 6. ob 20. uri - francoska komedija DVE DEKLETI V ENI 

PIZAMI. 

sameznik:i nastopali v vee pano
gab, kar je slabo z vee vidikov. 

Nogometasi so priceli s tek
movanjem v BRESTOVI TRIM 
ligi, v kateri nastopajo ekipe vseh 
temlejnih organizacij in iz skup
nih dejavnosti. Najboljsi posa
mezniki teh ekip sestavljajo se
lekcijo BRESTA, ki ima tudi 
skupne treninge. 

Kegljaci in kegljavke se pri
pravljajo najdalj casa, prakticno 
od pricetka nasega TRIM tekmo
vanja. Ozji izbor je bil naprav
ljen pred kratkim in ti tekmo· 
valci bodo imeli tudi nekaj tre
ningov na kegljiScu Kodeljevo, 
da se bodo privadili tamkajsnjim 
stezam . 

Odbojkarji in odbojkarice va
dijo pri osnovni soli Cerknica. 
Najvecja tezava je sorazmerno 
majhno stevilo igralcev in igralk, 
kax je pravzaprav presenetljivo, 
saj je to privlacna sportna pa
noga. 

Balinarji imajo bogat program 
vadbe in prijateljskih sreeanj. 
Upajmo le, da jim bo vreme na
klonjeno. 

Sabisti in sabistke se priprav
ljajo kot obicajno, le nekoliko 
vee prijateljskih srecanj bo po· 
trebnih. 

lgralci in igralke namiznega 
tenisa, pa tudi strelci in strelke 
so priceli z vadbo sorazmerno 
pozno, ker ni bilo na voljo pro
stora, vendar je upati, da bodo 
z resnostjo in zavzetostjo nado· 
mestili zamujeno. 

Kak5en bo tekmovalni uspeh 
na LESARIADI, je teiko napove
dati, saj je konkurenca vsako le
ta hujsa, zavzetost nekaterih na
sih sportnikov pa iz leta v leta 
pada. In ravno to slabost je tre
ba odpraviti, kajti vse priprave 
in organizirana dejavnost so ad
vee, ce ekipe na treningih niso 
popolne. Ce bomo to pomanjklji
vost cimpreje odpr avill, tudi tek
movalni uspebi ne bodo izostali. 

P.Kovsca 

BRESTOV OBZORNIK 

Gradnja nove telovadnice ob osnovni soli v Cerknici 

OBVESTILO PRODAJNE SLUZBE 
Kadar organiziramo akcijo za razprodajo opuscenih programov, 

drugorazrednih izdelkov in poskodovanega blaga, veckrat slisimo 
ocitke, da take akcije pripravljamo samo za zunanje kupce, clani 
delovne skupnosti pa najveckrat ne morejo kupiti blaga po zniZani 
cenl. Da bi sc taldm oCitkom, ki jim botruje slaba obvescenost, 
v prihodnje izognili, obvescamo vse na5e delavce in ostale bralce, 
da prodajamo opuscene programe drugorazrednega in poskodovanega 
blaga po zniZanih cenab tudi po vseh temeljnih organizacijah in 
sicer vsak torek ob naslednjem casu: 

- TP Cerknica v prostorih skladisca TPC od 12. do 15. ure; 
- TP Martinjak v prostorih skladisea TPM od 7. do 13. ure; 
- TLI Stari trg v prostorih skladiSca TLI od 6. do 14. ure; 
- TIP Podskrajnik v prostorih skladiSca TIP od 6. do 13. ure; 
- TP Stari trg v prostorih starega hotela v Pudobu od 12. ure 

dalje. 

Propaganda 
V pocastitev letosnjih jubilejev 

in v okviru proslav dneva mlado
sti je bila v Cerknici tudi zanimi
va kosarkarska tekma. S kosar
karskim klubom Cerknica se je 
pomerila kombinira!lla ekipa, ki 
so jo sestavljali kosarkarji Bre
sta in cla!l1i republiSke selekcije 
Slovan - Ilirija. Rezultat tekme 
(101:74 za goste) in posamezni 
strelci niso toliko vazni, po
membno je predvsem dejstvo, da 
je pomenila tekma lepo propa. 
gando za razvoj te sportne zvrsti 
pri nas, kar dokazuje tudi izred
no veliko stevilo gledalcev. Po-

V SPOMIN 

13. maja 1977 je mnogo pre
zgodaj za posledicami prometne 
nesrece preminula nasa delavka 
IV ANKA TURK, r ojena 24. 6. 1940 
v Grabovem. 

V tovarni je bila zaposlena od 
17. 11. 1969. leta. Delala je v od
delku tapetnistva na delovnem 
mestu preoblacenje stranic. Pri 
delu je bila vestna, dosledna in 
priljubljena med sodelavci. 

Nasa sodelavka nam bo se 
dolgo ostala v lepem spominu. 

Delovna skupnost TOZD 
Tovarna pobistva Martinjak 

Brestov obzornlk, glasllo delovne skupnosll 

Brest Cerknlea n. sol. o. Glavnl In odgo· 

vornl urednlk Bozo LEVEC. Ureja uredniski 

odbor: Marlfa GRBEC,. Vo)ko HARMEL, Jo

zlca ILER!:JC, Joie KLANCAR, Bozo LEVEC, 

Janez MELE.- Branko Ml!:IC, Franc MULEC, 

Viktor OGRINC, Mlha !:EPEC in Vlnko :2NI· 

DAR!:IC. Foto: Joie !:KRU. Tlska :2eleznlika 

tiskarna v Ljublfani. Naklada 2600 i:rvodov. 

Glasii\J sodi med prolzvode lz 7. toeke prve 
ga odstavka 36. elena zakona 0 obdaveeva
nju prolzvoJov in · storitev v prometu. za ka· 
tere se ne p_laeuje temelj nl davek od pro· 
meta prolzvodov (mnenje sekretarlata za 
lnformlran)e l:rvriinega sveta SR Slovenl)e 
lt.42H/72 z dna 24. oktobra 19741. 

kosarke 
dobnih ·in se kvalitetnejsih kosar
karskih srecanj si v Cerknici v 
p rihodnje lahko obetamo se vee. 

TUDI LETOS 
LEP USPEH 

Letosnja sportna manifestacija 
na tra<licionalni prireditvi OB 21· 
CI OKUPIRANE LJUBLJANE je 
bila uspesna tudi za ucence os
novne sole heroja Janeza Hribar
ja Stari trg. 

Ucenci V·inko Tekavcic, Marjan 
Forjanic, Berta Plos, so z rezul· 
tatom v stafeti zmage 3 X 1000 
metrov za osnovne sole med 120 
ekipami zasedli odlicno 2. mesto. 
Zmagovalec tega teka je bila eki
pa osnovne sole iz Medvod. Tudi 
zenska ekipa v stafeti. 3 X 600 me· 
trov je bila solidna (Breda Buh, 
Zinka Klancar, Ivan ka Intihar). 
Po dobrem startu so na prvi pre
daji nesrecno predale kot zad
nje. V odlicnem finiSu so se med 
110 ekipam·i uvrstile na 48 mesto. 


