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•
lasilo delovne sku

Letni n;tCrt

- obveza za vse nas
nja, ki je bila dosedaj samo v
TP Martinjak.
Z reorganizkanjem delovne organizacije se je proizvodnja v
celoti prenesla v temeljne organizacije.
V strukturi prO'izvodnje se po·
veeuje delez pohistva zaradi novega tapetngtva, medtem ko
ostaja delez primame proizvodnje na isti ravni. Obseg primarne proizvodnje je namrec
pri zaganem lesu omejep. z moznostjo dobave hlodovine, pri iver-

Plan temeljne organizacije je vsekakor eden izmed usmerjevalcev
gospodarjenja in odlocanja v temeljni organizaciji. S planom niso
zajeti samo financni kazalci, ampak so z njim povezane tudi marsikatere samoupravne odlocitve. Zato mora biti z njim semanjen slehemi delavec, saj ga bo treba nadrobno obravnavati na zborih delavcev. Zato ta sestavek seveda nima namena podrobno razcleniti
vseh elementov, ki so vplivali na sestavo plana posamezne temeljne
organizacije, temvee dati splo~no podobo planiranih nalog v 1etu
1978.
OSNOVNE ZNACILNOSTI
PLANA

Ceprav je bil plan zastavljen
na osnovi ze vstaljene metodoJogije, je bilo potrebno pri izdelavi upostevati vse predvidene
spremembe, iki izviraljo iz novo
sprejetih samoupravnih aktov in
nove salllloupraiWle organizacije.
Teh sprememb pa ni malo in so
ze znane z .razprav na zborih delavcev. V kratkem jih bomo ponovili, da bo laze razum1jiva sestava plana.
- Osnovna z.nacilnost je vsekakor svobodna menjava dela. Z
njo se je bistveno spremenil tudi
prispevek temeljnih organizacij k
financiramju Skupnih dejavnosti
in deJa TOZD Prodaja. Ta nacin
daje boljso sli:ko nad delom, opravljenim v Skupnih dejavnostih za posamezno temeljno organizacijo. To -pa bo treba v prihodnjih letih se izpopolniti, pa
tudi doseei vecji vpliv temeljnih
ol'ganizadj na pos·lovanje skupnih dejavnosti.
- V TOZD Prodaja je b~lo uveljavljeno nacel.o, da dogovorjena
cona z izjemo enote tJranspor-ta
ne obHkuje sredstev za razsirjeno reprodukoijo, saj bi to pomenilo odlivanje preseme vrednosti iz proizvodnih tem eLjnih organizacij v TOZD Prodaja. Ob
is-tocasnem obveznem zdruzevanju sredstev za .razsirjeno reprodukcijo pa to omogoca skladen
razvoj tudi v TOZD Prodaja.
- V p\anu so zajete vse organizacijske spremembe, ki so
predvidene, in sicer organizi·r anje novih temeljnih orgaJI1izacij
Tapetnistvo iJn P.rodaja te.r prikliuci,t ev Jelke Begunje k Brestu.
TOZD Ta.petnistvo in TOZD P.rodaja sicer pravno formalno se
ne delujeta, vendar bosta vsa
evidenca in 9premltjanje poslovanja taik5ni, da bo mogoce tudi
po teh enotah ugotavljati u6inke
poslovanja. Za TOZD Jelko nastajajo teiave predvsem zaradi
razdicnega pdkazova~nja in spremljanja podatkov ter ugotavljanje
osnovnih planiranih ekonomskih
ka.tegorij. Zato so bill v planu
podatki iz plana Jelke prirejeni
na ·sistem planiranja v Brestu, s
tern, da bo treba vse razli,k e
usklajevati med letom.
- V plan so vneseni tudi n ekateri drugi elem enti, ki jib opredeljujeta zakon o z~ruz~nem delu in zakon o pl3ii11IranJU. To se
predvsem nanasa na ziro ra;:une
temel_i.nih organizacij, ki zahteva
dosledno razmejitev materialnih
pravic in odgovornosti na t emelj-

ne organizacije. Razen tega so
tudi posebej planirani izdatki za
spioS.ni l.iudski odpor kot to zahteva zakon.

PROIZVODNJA
Plan proizvodnje po temeljnih organizacijah:
1977

Plan 1978

TP Cerknica
TP Martinj ak
TLI Stari trg
TP Stari trg
TIP Cerknica
TTl Pc-dskrajnik
TP Jelka Begunje
Prodaja
Ostalo

305.107
110.309
80.613
97.345
193.222

329.883
89.304
97.324
120.607
227.424
79.154
72.708
4.448

108
81
121
124
118

Skupaj:

867.812

1.020.852

118

TOZD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

v 000 din

64.924

Indeks

112

TOZD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

se tempo poeasi umirja. Obcutiti
je predvsem po.rast zalog proiz-

Ocena 1977

TP Ce.rknica
TP Martinjak
TLI Stari trg
TP Stari trg
TIP Cerknica
TTl Podskrajnik
TPJ Begunje
Prodaja
Skupne sluzbe
Ostalo

279.450
85.995
73.310
87.080
114.225

Skupaj:

718.656

58.706
10.550
2.220
7.120

Leto 1977 je bhlo ;na domacem
trgu sorazmerno ugodno. Prve
ana:Ji.z e za leto 1977 ka.Zejo, da

Plan 1978

Indeks

308.184
67.266
73.766
113.024
152.464
73.015
76.428
17.539
3.732

110
78
101
130
133

885.418

123

130
166
168

vodov za siroko potroS.njo, kar
prica, da se ~upna moe polago(Konec na 2. strani)

Kaj smo - kaj bomo storili
0 URESNICEVANJU ZAKONA 0 ZDRUZENEM DELU

16292

Celotlni obseg proizvodnje se
povecuje za 18 odstotkov. Vse
temeljne organizacije povecujejo
proizvodnjo v s klac:Lu z normalno
rastjo produk,tivnosti, pri cemer
je zaradi aktiviranja novih kapacitet bistveno porasla proizvod-

k·i ga moramo ustvaciti v letu
1978.

nih ploscah pa s kapaci-teto t ovarne.
PRODAJA
Prodaja je P'rikazana brez interne realizacije, tako da je viden dodaten plasman na ·t rgu,

Maja !ani smo sprejeli program za izvajanje dolocil zakona o zdruzenem delu. V njem smo si zastavili naloge in dolocili roke za izvedbo. Za glavne naloge je predvideno, da jib bomo v celoti opravili do
konca letosnjega leta. Zdaj, ko smo pribliino na pol poti, je prav,
da jib nekoliko »prezracimo« in da vidimo, kaj smo ze storili in kaj
se moramo v letosnjem letu.
Na podroeju organiziranja
zdruzenega dela smo ugotovili,
da se bo v na.So delovno organi-

zacijo zdruiila delovna organizacija JELKA iz Begunj pri Cerknici in da se bosta organizirali iz
dosedanjih petih BRESTOVIH se
dve temeljni organizaciji.
Delavci JELKE so se na dveh
r eferendumih dokoncno odloCili,
da postanejo nasa sesta temeljna
organizacija; sprejeli so ze vse
odlocitve, ki so potrebne za: taksno zdruZitev in je ustrezen vpis
predlagan v sodni register. V
prvem delu leta 1978 pa se morata oblikovati in konstituirati
se temeljna organizacija za oblazinjeno pobistvo in temeljna organizacija za prodajo. Da bi bilo
konstituiranje in s tem vpis omogocen, je potrebno opraviti vrsto samouprav:nih opravil in odlocitev, ki posegajo tudi na druga podrocja programa za izvajanje dolocil zakona o zdruzenem
delu~
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Iz montainega oddelka v Tovarni pohgtva JELK.A, Begunje

- vsaka temeljna organizacija
mora sprejeti svoj samoupravni
sporazum o zdruzevariju dela
delavcev v svoji temeljni organizaciji in statut;
- izvoliti mora delavski svet
in imenovati individualni poslovodni organ;
- sprejeti samoupravni sporazum o zdruiitvi v delovno organizacijo;
- sprejeti samoupravni sporazum o razporeditvi sredstev,
pravic in obveznosti.
Ko bomo spreminjali samoupravni sporazum o zdruZitvi v
d elovno orga.n izacijo, bomo morali preveriti tudi sldadnost do(Konec na 2. st rani)
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Letni naCrt- obveza za vse
(Nadaljevanje s 1. strani)
rna umirja. To vpliva na trajne
potrosne dob.rine, med katere sodi tudi ·pohistvo, prelc njega pa
se odrazi prodaja primarnih izdel,k ov lesne indu&tr~je. C:e k t emu dodamo se vecjo ponudbo
od pov.prasevanja na domacem
trgu, lahko ugotovimo, da bodo
potrebni dodat:ni napori za realizacijo plana prodaje.
Iz ie omenjenih razlogov in zaradi izvozne usmerjenosti Bresta
je planiran po.rast izvoza za 15
ods.totkov. To je sicer nelcoliko
pod moznostmi plasmana na tu·
jem trgu, vendar so cene v .izvozu precej nieke, tako da izvozna usmerjeJJ.ost posamezne temeljne o.rga·nizacije precej po9labsuje njen financni polozaj.
S predvidenimi ukrepi druzbe
za vecjo stimulacijo izvoza bo
vsekakor treba med letom znova
pregledati nas izvoz,ni program.
CEI..OTNI PRIHODEK IN
NJEGOVA DELITEV
Najvaznejse ka1egorij e celotnega prihodka so v naslednji tabe-li:

- z obvezno revalorizacijo se
je mocno povecala amortizacija;
- povecali so se osebni dohodk.i zaradi ras·ti povprecnih
osebnih dohodkov tn 'Vecjega planiralilega stevila delovne si:le;
- porasle so tudi nekatere pogodbene tn samoupravno dogovorjene ohveznosti.
Iz ostanka dohodka se obHkujejo se nekateri prispevk;i, tako
da sicer vse temeljne organizacije ohJi.kujejo rezervni sklad in
sklad skupne porabe (ta je tudi
v Skupnih dejavnostih prikazan
kat ostanek dohodka), vendar
ostanejo vecja sreds.tva za razsiritev materia1ne podla:ge dela
samo v TP Cerlmica, TP Stari
trg in TP J elka Begunje.
OSEBNI DOHODKI
Plani.z-MJ.-i osebni doh~i so posledica planiranega povecanja
produktivnosti po temeljnih organizaoijah, pa tudi eko.nomskih
moznosti mll:roma dohodka temeljne organizacije. Rast osebnih
dohodkov je usklajena s samoup.ravnilm sporazmmom o sk:Jupnih O!lllovah in merilih za priv 000 din

TOZD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TP Cerknica
TP Mar:tinjak
TLI Sta-ri trg
TP Stari trg
TIP Cerknica
TTl Podskrajnik
TPJ Begunje
Prodaja
Skupne dejavnosti
Skupaj:

Celot. prih.

Dohodek

Ostanek doh.

320.313
84.893
97.834
113.886
217.023
74.498
76.428
52.265
36.892

121.140
37.370
27.577
29.745
45.567
18.323
26.084
29.655
23.507

21.150
2.638
1.935
7.725
2.754
1.750
5.484
2.060
864

1.074.032

358.968

46.360

Celotni prihodek in tudi dohodek se histveno povecujeta v primeri z letom 1977. Rast ostanl.:a
doho dka je ne.k.oliko manjsa iz
naslednjih razlogov:

dobivanjc in razporejanje dohodka, pa tudi z resolucijo o uresnicevanju druzbenega plana v letu 1978. Povprecni mesecni neto
osebni dohodek naj hi se gihal:

Kaj smo- kaj bomo storili
(Nadaljevanje s 1. strani)
sedanjih vpisov v sodnem regi~~ru z ustreznimi predpisi. Zlasti
je oh tern miSljena dejavnost posameme temeljne organizacije,
nacin zastopanja in podobno.
V skladu z dosedanjimi odlocitvami in dejstvi lahko pricakujemo, da bo po novem v Brestu
osem temeljnih organizacij in de·
lovua skupnost za opravljanje del
skupnega pomena in sicer:
- TOZD Tovarna pohistva
Cerknica n. sol. o.
- TOZD Tovarna ivernih plosc
Cerknica n. sol. o.
- TOZD Tovarna pohistva
Martiniak n. sol. o.
- TOZD Tovarna lesnih izdelkov Stari trg n. sol. o.
- TOZD Tovarna pohistva Stari trg n. sol. o.
- TOZD JELKA Tovarna pohiStva Begunje pri Cerknici n .
sol. o.
- TOZD Tovarna oblazinjenega pohistva Cerknica n. sol. o.
- TOZD PRODAJA Organizaciia za promet hlaga in storitev
Cerknica n . sol. o. in
- Delov.na skupnost SKUPNE
DEJAVNOSTI Cerknica.
Pri opravl,ianfu nalog za konstituiranje novih temelinih organizacij se bodo vkljuCile v skupno akci,lo za potrebno surememho svojih samoupravnih splos·
nih aktov tudi druge temeljne
organizacije. Tako hodo vse istocasno sprejemale samoupravne
soorazume o zdruzevanju deJa
delavcev v temel.fni organizaciji,
nato statute temeljnih organizacij, pa seveda tudi samoupravni
sporazum o zdruZ:itvi v delovno
organizacijo. Da hi vse sprememhe Jahko vnesli v sodni register
predvidoma s 30. septemhrom
(ali morda ze prej), nas prav vse
- se posehej pa zadevne strokovne sluihe in sindikalne delavce - caka podoben napor kot
.., letu 1977, ko smo izpeljali
>>start v veliko akcijo dohodkovnih razmerii«.
V letu 1978 moramo uskladiti
z novim zakonom o delovnih raz-

merjih tudi vse samoupravne
splosne akte, ki segajo na to
podroeje.
Kar zadeva podroeje dohodka
in razmerij, ki pri tern nastajajo, smo »predpisane« samouprav~e. splosne akte pravocasno spreJeli v preteklem letu in smo v
tern smislu lahko zadovoljni. Seveda pa nas zadovoljstvo ne sme
uspavati, saj moramo postavljene resitve izvajati v njihovem
najholjsem namenu, po drugi
strani pa tudi dopolnjevati in ce
ho potrehno tudi spremin:iati. V
sprememhe ho treha v vecji meri
vkljucevati cim vee zainteresiranih delavcev, da hi odpravili morebitne hihe, ki jim je botrovala
casovna stiska.
Glede vst:h samoupravnih odlocitev, ld smo jih in ki jib homo
se sprejeli z referendumom, pa
velja posebej poudariti, da gre
za razmeroma tdak postopek.
Saj vemo: gradivo, javna razprava, usklajevanje, predlog, referendum . . . Torej ohilica druZhenopoliticnega in administrativnega dela. Zato velja zdaj, ko
imamo >>osnovne akte«, vsako
predvideno sprememho temeljito
orouciti in jo predlagati le, ce
homo ugotovili, da bo prlspevala
k izholjsanju odnosov oziroma k
primer.ne,isi ureditvi. Zato hi bilo
prav, da hi sindikalni delavci in
clani organov upravljanja s pomocio ustremih sluih sistematicno zhirali zapaianja, pripomhe in
vprasanja, ki se pojavljajo oh
uporabi samoupravne ureditve na
najrazlienejsih
podroeiih
in
hkrati razmiSljali o predlogih za
njihovo holjso primernejso
ureditev.
Z. Zahukovec

TOZD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plan investicij je bil v dobrsni
meri ze zacr:tan s sklepi samo-

1977

TP Cerknica
TP Martinjak
TLI Stari trg
TP Stari trg
TIP Cerknica
TTl Podskrajnik
TPJ Begunje
Prodaja
Skupne dejavnosti

3.898
3.898
3.852
3.788
5.018

Skupaj:
Rast osebnih dohod:kov bo lah·
ko vecja le, ce bodo doscieni rezultati holjsi od planiranih, ce
bomo uswarili vee

Pian 1978

Indeks

113
106
105
110
103

5.356

4.403
4.138
4.055
4.182
5.168
4.178
4.388
5.648
5.828

4.231

4.582

108

3.943

111
109

upravnih organov v letu 1977. Poleg manjsih investicij v temeljIllih organizacijah je potrehno iz.
peljati naslednja vlaganja:

- rekonstrukcijo s-t are tovar
ne ivernih plo5c v kapacitete og.
njevamih plo.Sc,
- rekonstrukoijo v TP Cer-k·
nica,
- rekonstrukcijo v TP Stan
trg in
- sovlaganje v nove prodajal·
ne.
Vse te investioije so v s.J.cl.adu
s srednjeroCni.m programom razvoja in so bistvenega pomena za
uresnicitev zastavljenih ciljev
Ta:ko zastavljeJJ. plan postavlja
pred vsako temeljiilo organizacijo, s1uzbo in posameznika naloge, ki jih je potrebno opravi.ti,
da bi ga uresniCili. Ob dohrem
gospodarjenju in prizadevanjih
vseh zaposlenih pa bodo lahko
pcsamezne temeLjne organizacije
za:stavljene dlje tudi presegd.e.
L. Oblak

Ob letoSnjih volitvah
Mineva stiriletna mandatna doha clanov delegacij druzbenopoliticnih in samoupravnih interesnih skupnosti. To je obdobje, ko smo
prvic v zgodovini nasega druibenopoliticnega razvoja in graditve
samoupravnih druibenih odnosov neposredno preizkusili delovanje
d-elegatskega sistema.
Iz te p.rakse lahko izlusCJ:mo
spoznanje, da je delegatski sislem najboljsa oblika pri dogvva-rJanju rim. sprejemanju vseh od·
loC!tev za za:dovodjevanje splosrun, druibem.ih in osehrnn potreb
obcanov i:n delovnih 1~ua.1. Do.k.az tej trd~tv.i so brez d'Voma
dosezeni uspehi na vseh podrocjih; se zlasti pa so v-idni gospodarSJki napredek, vecji obseg proiz·v odnde m vec)a produkltivnost.
To je b.ilo tud1 pogoj, da smo
lah·ko vee sredstev namenili za
splo5ne druzbene potrebe kot so
sol-stvo, zdravstvo, kult'l.lrr'a, telesna kuHma .in druge dejavnosti,
ki zadovoljujejo splosne cloves.k.e potrebe.
Ne nazad:nje se je dvignil tudi
osebni standa;rd, ki ga lahko ocenjujemo na osnova visjih osebnih
dohodkov, vecjega stevHa sta'ilO·
vanj v zasebni iin v druzbeni lastnini, vecji motor.i.zaciji, tehnieni
opremljenosti izdel1k ov oselme rabe in se bi lahko naslteva.li. v
delegatskih od:nos~h so delovni
ljud!Je in obcani naredili nov korak v bogati soJ.i graditve samouprav.nih odnosov.
Na osnovi teh ugotovitev in
dejstev so vse dru2benopo1ilti.cne
organizacije in samoupravni orgMJ.i na v-seh ravneh sprejeli odJocitev, da b-i ob letosnjih volitvah ~zvolili Cimvec delegacij, se
zlaSit1 pa posebnih delegaoij, kJi
bodo napaja!le posamezne skupscine samoupraVIllih interesnih
s:kupnosti. Te delegacije bomo
voliH v vseh tistih temeljnih organ:izacijah zdruienega dela in
v krajevnih skupnostruh, ki imajo
zaokrozem.o proizvodno .dejavnost, ustrezne dejavnosti, ki zadovolju:jejo skupne potrebe obcanov, organrl.zacij.ske, tehniane
in prostol'Slke moznosti in v ka·
terih je ustrezno stev.ilo delovnih
ljudi in obcanov.
Na skupni seji obcinskega sve·
ta Zveze sdndi.katov in obcinske

konferem.ce Socia:listicne zveze je
bil tudi ie sprejet rokovnik za
izvedbo V'Seh volilnih opravil.
Le-ta na-rekuje, da moraio biti
prve seje temeljrrih .k andidacijski h konferenc opravljene do

cij, na volitvah, ki so ra:npisane
za 9. ma:rec, ko bodo volili delm-ni ljudje .iz temelj'l1ih orgarnzacij tn deolovnih -s kupnosti in
izvo.li1i clooe delegacij' ki dele•
girajo delegate v zbor zdruienega dela obo:in.SJke skupscine ter
12. marca, ko bodo obcani volili
clane delegaoij ' tki delegirajo delegate v zbor kraj~nih skupno·
sti obcinske skupscine, pa se delo·;ai ljudje kmetijske -! n gozdarskc dejavnos'ti, ki volijo clane de-

Sivalnica v novih proizvodnih prostorih za oblazinjeno pohistvo v
Podskrajniku. Proizvodnja je kar dobro stekla

10. febmarja. Na teh sejah, ki
bodo po vseh temeljnih organizacijah, v deloVJnih skupnostih
tn v krad~nih SJkupnostih, se bodo delov-ni lj.udje ill1 obcani opredelili, :koga izme-d evidentinmih
moZm.dh ka:ndida.tov bodo predlagali na kandidatno listo za clane delegacij in tudi moine kandidate za vodiline funkcije v ob·
Cin.slci sku:psCini i1Il v skupsCinah
samoupravnih interesnih skupnos·ti.
Neposred.no se bomo odlocili,
kdo bo Jzvoljen za clane delega-

legacij za zbor z:druzenega dela
oboi.nske skupscine. Is.tega dne
hcdo vsi obcani voLili tudi delegate druiben01po1iticnega zbora
obcinske skupsame. Na teh volttvah bodo delovni lj.udje im obcMJ.i vol.i<li tudi clMJ.e deley,;aci i.
.k.i delegirajo delegate v skupscine
samoupra:vnih interesnih
skupnosti obcine Cerknica.
Po oprav>ljenih neposrednih volitvah se bodo v letosnjem marcu kons.tli.tukale vse novo izvo1jene delegacije. Obci.nska skupsOi:na in s:kups6ill1e samoupravnih ±nteresnih skupnosti pa se
bodo konsotJituirale v prvih dneh
aprila, hkrati pa bodo volili delegacije, ki delegirajo delegate
v organe republike in federacije.
Ko se bodo delovni ljudje in
obcani neposredno odlocaLi, koga bodo predlagaLi v delegacije,
bodo imeli pri tern veli:ko ixbi:ro
moznih kandidatov, saj je bilo v
p.redvoli1nem obdobju evidentiTaJnih nad 3000 moZni.h kandidatov.
Pred nami ie torej zelo PO·
membna politiona akcija, v ka·
teri se bomo odlocali o ljudeh,
k.i j.im bomo zauljJali vodenie nase prihodnje graditve druzbenih
odnosov dn materia.lnih potreb v
vscvk!danjem zivljenju.
Z uspeS.Uo opravljenimi volit·
vami homo se enkralt dokazali,
da ie nas samoupravni sistem
ec1ina pot, ki vodi k naljJredku.
Obenem bomo pokazali ·tudi svojo samoupravno zavest, da gradi·
mo nove druzbene odnose.

Delo pri novo nabavljeni momicarki v Tovarni pohistva · Stari trg

F. Tavzelj
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LetoSnji Brestov proizvodni program
Tako kot vsako leto, so tudi letos strokovne sluzbe marketinga
in prodaje v tesnem sodelovanju s sluibami iz vseh temeljnih organizacij Bresta pripravile proizvodni program za leto 1978. Na osnovi
podatkov o pricakovani prodaji posameznih izdelkov, upostevaje
trfui in cenovni s tatus posameznega izdelka, momost kar najvecje
proizvodnje sklopa izdelkov v posamezni temeljni organizaciji, so·
delovanje v proizvodnji med posameznimi temeljnimi organizacijami
in tudi z zunanjimi partnerji, smo ze septembra priceli s sestavo
oziroma doloeitvijo proizvodnega programa za leto 1978 za vse temeljne organizacije. Po uskladitvi vseh teh vpralianj in ob upostevanju novih dogajanj na trgu je bil sestavljen naslednji proizvodni
program:
Na podrocju ploskovnega pohistva s:ta letos dve temeljni orgaTovama pohistva
nizacijti
Cerknica itn Tovarna pohiS>tva Jelka Begunje. Glede na dejs<tvo, da
je Brestova pra:izvodna usmeritev plos.Jrovnega pohiStva v se·
stavljenih programih in v jedllnicah, je hila sprejeta odlocitev,
da proizvodni program delimo taka, da bomo dosegl,i v proizvodnji C:imvecjo tipizacijo lizdel.kov.
Tako basta -l etos osnovna nosilca -proizvodnje v Tovarni pohlstva Cerlmica ses<tavljiva programa KataPina V in Zala. Program
Zala letos razsirjamo se na spalnicni del. Celo tni spalnieni del
Za1e in del elementov iz dosedanjega programa Zala smo prenesli v pro:izvodnjo Tovarne po·
hiStva Je1ka. Jelka bo pricela tudi s proi.zvodll1jo jedilnice. Vecina teh izdeJ,k ov je namenjena domacemu tPgU, del pa za izvoz v
vzhodne drzave. Tovama pohistva Cerknica bo izdela.la tudi celotno koliC!ino polnil za vra1:a kuMnje BREST-oreh, ki jo iproizvaja Tovama pohis.tva Stari trg.
. Poleg osnovnega programa pa
Imata obe temeljni organizaciji
v pr01zvoctnem progra:mu tudi izvozni program, ki ga v Tovarni
pohiStva Cerk.nica tvorijo kredence, .k otne !credence in kniizne police, v Jelki pa Mini un MaJ<si glasbone omanice ter hiSni bar:i. Cei?J:en izvozni program je
namenJen kupcem v ZDA in za
vzhodnoevrops<ka trZiisca. Pr>i tem
proizvodmem programu sod~luje
tudi Tovarna lesnih izdelkov Stari trg s polizdelki iz masive. Toyarna r.oJ:.iS-tva J elka ima v proIzvodnJJ zagan les sta111dardnih
iln posebnih dimenzij, namenjen
domacim in tujim kupcem.
Tudi v poizvodnj.i masivnega
pohiStva sta zastopani dve te·
meljni organizaciji, in sicer Tovarna pohiStva Martinjak in To·
vama lesnih izdelkov Stari trg.
'! Tovarni pohistva Mar.tinjak
Je koncem lanskega leta priSlo
do delitve programa. Dosedanja
deJ_av!:ost tapcmiStva se je s presel•I'tVIJO v nove prosto.re osamosvojila in se letos obravnava kol
~amostojna temeljna organizaci.)a. Tovarna pohistva Martinjak
Je koncem lanskega leta opustila proizvodnjo stol<W L-03 in L-04.
Letos ima tako v proizvodnji jediJ.ni garnHuri Zala in M-78. Jedilna garrnitura Zala bo letos razsiTjena se na stiri nove clemente
kotnega sestava, jediolna garn:i·tura M-78 pa je novost v proizvodnem programu. Garnruturo sesotavljajo okrogla ra1Jteg{jiva miza in
stoli. Vecina obeh programov je
namenjena domacemu trgu.
V masrvnem proizvodnem programu Tovarne pohistva Martinja,k s·o tudi izdeloki za potrebe
proizvodn je v Tovar.ni pohiist\·a
Stari trg in v tapetnistvu. Za Tovarna po.h istva Stari trg bodo izdelaH celotno kolicino okvirov za
vraota iri ·za . predale kuhinje
BREST-oreh. Prav tako ima v
letosnjem pro:izvodnem . programu tud:i del ogrodiij za sedezno
pohiStvo, pobrebnih v proizvod·
n:ji tapetniStva. V programt1 .i ma
tudi nizko tap~ciranje sedezevstolov za svoje potrebe in potrebe Tovarne lesnih. izdelkov Stari
trg. Poleg· tega je v letosnje_m
proizvodnem programu TovanJ.e
pohistva Marrt,i njak tudi . vrsta izvoznih ~zdell<:\>Y: predvsem miznih podnQZiJ. pedestia;Jov in stolov; na.menjenih na amerisko in
blitnjevzhc>tllio· tdiSce. Na ta in
ostala tr2risca je namenjen 1udi
del j_edilnih garnitur Zala in

M-78. ·

Poleg ze omenjenih proizvodov
za potrebe TovaPne pohiSitva
Cerknica in Tovarne pohiStva
Jelka Begunje ima Tovarna lesnih i2ldelkov Stari trg v proizvodnem programu stole, namenjene
izkljucno ~zvozu ter proizvodnjo
okv.inw iz masivnega lesa po na·roCi,lu domacega kupca. V okv.ir
te teme1jne organizacije spadata
se proizvodnja zaganega lesa in
kot novost bo v letosnjem letu
stekla proizvodnja kartons.ke
embalaze za potrebe vseh Brestovih teme}Jnih organizacij.
Lerosnje leto pomeni v proizvodnem programu Tovarne pohistva Starn trg leto novosl!i. Me·
n java starega .p.I10grama z nov.im
je v t eku. Dokoncane so vse osnovne priprave za pro.izvodnjo
kuhinj Brest 01 in Brest 03. Poleg t eh bo v proizvodnji se orne-

njena .k uhlnja Brest-oreh, v manjsih koLicinah pa tudi kuhtnja
Vega-74/S. Letos bodo .doZivele
svoj razmah kuhinje dnrlli,ne oziroma tipa BREST.
Nova temerjna organizacija Tapetnistvo je v okviru svoje
osnovne dejavnosti prevzela tudi
praizvodnjo izdelkov iz poliuretanskih mas in konfekciorurnico
iprena. Obe vrsti proizvodnje sta
namenjeni pokrivanju lastnih potreb, p otreb Tovarne pohiStva
Maruinjak in porreb ostatih kupcev na domacem trgu. Prolizvodni pragram tapetnlistva obsega
poleg ze zmanih gamitur Mojce
in Urske ter stli.Jne garniture Ver ona tudi sedezni garnituri Mihaela in Pel>ilkan ter stHno gamituro Luiso.
Letos se bo razsiril tudi pro·
izvodni program v Tovarni ivernih plosc v Podskrajniku. Poleg
ze znanih neoplemeniteruh Jn
oplemcnit enih ivernih plosc je
nov pvoi,zvod oplemenitena iverna plosca z zaobljenimi robovi
(postforming). Del te nove proizvodnje je namenje.n za vrata
kuhinje Brest 03 v Tovarni poh~
stva Stari trg, del pa ostallim
kupcem.
Kljub temu, da smo letos uvedli v proizvodne programe
vr sto novih izdelkov, snujemo
nove izdelke se naprej. 0 tern
in se 0 dru~ih novo.stih pa kdaj
drugic.
V. Harmel
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Ena izmed izvedb nove kuhinje BREST

Izvozne dileme
Nagli razvoj jugoslovanske
lesne indu strije po vojni je vplival tudi. na velik razvoj industri·
je pohi§tva. Tako sredi leta 1977
ugotavljamo delez pohi§tvene industrije v celotni str ukturi lesne industrije 43 odstotkov. Pri
pomnimo naj, da je bil delez industrije pohilitva v letu 1950 ko·
maj 12 odstotkov.
Kar zadeva izvoz, ugotavljamo,
da je bila v letih po vojni struktura celo taksna, da smo od ce.
lotnega tedanjega izvoza lesne in·
dustrije imeli 90 odstotkov zaganega lesa in skoraj nie pohiStva.
Danes ima v strukturi izvoza :Za·
gan les 44 odstotkov, pohilitvo
oziroma finalni izdelki 31 odstotkov, ostanek pa so drugl proizvodi lesne industrije in gozdars tva.
Novost iz nasega programa M-78 - za domaci trg in izvoz
Ce upostevamo, da je po vrednosti izvoz les:rre industrije v iz
vozu jugoslovanske industrije ze
leta na drugem ali t retjem me·
stu, potem tudi ni tezko izmeriti pomembnosti nasega izvoza
Mednarodni sejem pohis.tva v
Vecina rega:lov dma na prednjih za narodno gospodarstvo.
Kblnu, ki je bil letos od 17. do
robovih stranic mar.kantne letve,
V letih 1950-1960 je bilo tdi·
22. januarja, jc nedvomno naj- ki dajejo obcutek masiVII1ost,i in see jugoslovanskega izvoza lesne
vecja med taksnimi razstavami bogatega izdelka. Vecji del prcc- in pohistvene industrije se trzi·
v Evropi. Sejem je pokazal vrsto nih pregrad ima mai'kantne let- see Zahodne Evrope (Anglije,
novosti na podrocju obl:ikovanja. ve ter lucko med hrbtiScem in Nemcije, Italije, Svice, Benelux),
pregrado. Dosti teh regalov ima danes pa so se razrnere na teh
Na s.::jmu je mogoce videti Jesene rocaje, ki se estetsko pri- triiseih zelo spremenile in je ve·
vse vrste pohiStva, od najbolj
lagajajo oblikam in izvedbam liko vprasanje ekonomicnost in
prepTostega - cene.isega pa vse teh izdelkov. Vecina teh rega:Io·; sploh konkurencna sposobnost
do bogato stHnega. Izredno lepe nima ravnih robov. Po:leg robov- nase, predvsem pohiStvene induso kuhi;nje, ki so funkcionalno in ndh nalepkov, ki so najveckrat strije. Mi sicer se prodiramo na
estotsko dovdene. Dnevne sobe, profilirani ali zaobljeni, je o;>a- druga trZisea, v drzave SEV, pa
jedilnice, spalnice in oprcdsobe ziti tudi furniranje zaokrozenih tudi v dezele Blimjega vzhoda in
so v razl~cnih iz:vedbah. Dosti te- robov istocasno s ploskvijo, ker celo v Avstralijo in Japonsko,
ga pohiStva je iz masivnega Je- d.a.ie slu tri.ti, da je ta zvrst teh- vendar moramo opozoriti tudi
sa. Nekatere spal;nice so v celoti nologije ze spreje.ta.
na pomanjkljivosti.
tapecirane, sodobnih oblik z
Med masivnim 1esom in fur·
Za enakovreden konkurencni
vgrajenimi radijskimi in televi- nirji je najbo1j zastopan hrast,
zijsklimi sprejemniki, z og.Jedali, sledijo mu cesnja, jelovina, ma- boj na teh tdilicih je potrebno
s pritiskom na gumb pa se le- hagon:ij, oreh ter nekateri leplje- ugotoviti naso prenizko produktivnost, prevee preproste progra·
Z:isce poltiubno prilagaja ddi te· ni furnirji.
lesa. Opaziti je, kajti tega je obObdelave so razliene. Vecina me proizvodnje (designe, funkCUJtno vee kot prejsnja leta, da pohiStva v hrastov.i izvedbi ima cionalnost, kvaliteta izdelave) in
si vztrajno urtkajo pot v pohi- poudarjene pore z razUcnimi pol-. n e nazadnje solidnost dobave.
stvo razlicni ' ma.teriati, kovine, niki por ter pol mat koncavo Vse te pomanjkljivosti poleg ze
plastika, keramika, stekla vseh (rustikal obdelavo) svilen~ mat, znane neekonomicnosti onemogoeajo povecanje nasih izvoznih
mogoCih izvedb in obdelav ter kar daje prijeten oboutek.
svetlobne in os.tale el~ktroteh:nic
Nehote se mi vsili vprasan ie, momosti v iriaustriji pohistva.
ne naprave.
kol,iJko ca:sa bomo pr:i nas hde. Po~bna -~eiava je obdri"a.ti iq
' lova:Ii pohistvo samo z ravruimi se na.preJ razvij!lti n~se, do se·
daj do!;ezene pozicije na severSam sem Sf;! naj'bolj z<~>nimal ploskvami ~n rob_ovi, 1kajti znano
za dnevne sobe in za jedimice. .ic. da so tudi nasi okusd p:.>d- J;J.Oameriskem triiseu, · kamor
Zanimivo ie, da pohistvo ka.krsno vdeni zahodnemu vplivu.
s~o v posledilji.\1 treh h;tih proje nase (ZALA-KATARINA) prakKolnski sejem j~ prav· gotovo. dali.. okrog. 30. odstotkov celol~e:
tiano ni oziroma ga je silino ma- zanimiv z v.idika ob1ikovaJ1l·i a, ga iz.voza. poh,istva, Tudi na tern
lo. Dnevne ·sobe in jedilrtice so uporabe· materialov, el~ktro d.o- tr:Zi.seu · smo nainree kljub, raznitn
najveckrat ·. v enaki izvedbi. .Ce· . da~kav ," novega ok.ovja in naka- ugodn9stim . (preferepciali) jn ve ·
so ogrodja liz furnirame iverke, zuie·· prihodnjo smer v razvoju likirn I:J.aporom ~asili ~zvomih in
je fronta na.iveckra1:. jz mas:iv- pohistvene .. industrije.
proizvodnih organizacij ,prisU ·!fo
·
·
· ·F: Nared
nih okvirov in polnil. · ·
·.
kriticne · tocke ekonomicnostt

Sejem pohistva v Kolnu

se vee, pri vecini izdelkov iz
sedanjega programa smo priSli
do istih pogojev, ki jih trliScu
n udi tudi domaca, ameriska p ro·
izvodnja. Kakorkoli je to n a vi·
dez; celo v redu, pa mor amo pri·
znati, da je ze sedanji izvoz ogrezen, da 0 povecanju le-tega sploh
ni mogoee govoriti. Ne samo, da
moramo izboljsati kvaliteto s vo·
jih u slug, tudi program (sedanji)
moramo Cimprej menjati in po·
nuditi ternu trziseu taksne in ti.
ste proizvode, s katerimi za sedaj niti domaca niti neka dnBa.
konkurenca .se ni sposobna pr isostvovati.
P red nami so resne dileme, kako to cimprej uresniciti in s tem
zagotoviti prihodnje, vsaj minimalno narascan je nasega izvoza
pohistva v Zdruiene driave Amerike.
Nase zunanje-trgovinske organizacije, predvsem tiste, ki ima·
Jo svoje ustanove v ZDA, ca~•a
odgovorno delo, da skupaj s pro
izvodnjo zagotovi vse pogoje za
dosego teh ciljev.

Seveda ostane se vedno del
tdav neresen. To je vprasanje
paritete diriarja. Skupaj · z .vsemi stimulacijami je n a tern po·
dr.ocju stanje ze stiri' leta ~sto.
Stroski proizvodnje pri nas na·
r ascajo Ietno med 10 in 20 od·
stotki. Ameiiski kupec, ki." mt;~ra
s.e veda slediti svoje domace razmere,)ahko prizna IetnQ . ilajve::
5 odstotkov. Tako se ·razlika v
interesantnosti oziroma ekonomienosti i:i leta v ·Ieto spreminja
v naso ·skodo in'' nekonkurencnost strmo narasea,· '
.'iudi ·· Iiastopanje :. jugoslovan.skih iivoznikov bi ~ilo lahko. bolj
kontiO:uin\no in ·hacrtn<>, ker nam
U;padi posarneznikov na tern (iri
vet]etno . tudi na · tujjh trZiseih)
nfso .riiti v' ·cast, ~ .manj pa · v
korist. T{}da o·: tern kQaJ dl'Ugi~.
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DbveSCanje je skupna doiZnost
SRECANJE ORGANIZATORJEV OBVESCANJA, UREDNIKOV, NO·
VINARJEV IN SODELAVCEV GLASIL V DELOVNIH ORGANIZA·
CIJAH
V zadnjih dneh preteklega meseca je bilo na Bledu srecanje pred·
stavni.kov slovenskih »tovarniskih glasil« - te velike sUe v sistemu
nasega obveseanja (v Sloveniji izhaja okrog 500 taksnih glasil z na·
klado 800.000 izvodov). Sreeanje je bilo predvsem delavno, odprli
pa so tudi razstavo glasil delovnih orgauizacij.
Ker so o tem srecanju obsbneje porocali Delavska enotnost in
druga sredstva javnega obvescanja in ker ni bilo na njem predstav·
nika nasega glasila, objavljamo Ie nekaj povzetkov iz gradiva, ld nam
ga je posredovala komisija za obvescanje in politicno propaganda
pri republiskem svetu Zveze sindikatov.

IZ GOVORA SEKRETARJA V IK
CK ZKJ TODA KURTOVICA

TOVARNISKI TISK
NAJBOLJ BRAN

vodnih odnosih. Pri t ern pa morajo biti ma:rtksisticno ikriticni in
dialekticno ustvarjalni.
V ranpravi, ki je sledila, je sekretar Kurtovic odgovarjal na
nekatera vprasanja, ki so jib postaviH u d elezenci seminarja in
ki so se nanasa:la na n~katera
zunanjepolirti6na vprasanja in n a
s tatus novinwja v organi2acijah
zdruZenega dela oziroma avtonomnos t tovami.Skega tis ka.
J. Varl

Todo Kurtovic je v svojem
razmisljanju uvodoma poudaril,
da je nas tisk nasploh v zadnjih
letih vidno napredoval in da
d.ruZbenopolitiCni pomen sred·
stev javnega obvescanja raste
vzporedno z demo krati.zacijo nase druibe. Seveda pa skladno s
tern ~udi novinal1S1ki po klic poDELAVEC - NOSILEC
staja vse b o·lj zahteven in cenjen
v nasi druibi. Novinar mora hi<ti
OBVESCANJA
poustvarjalec pri oblikovanju nase sociaHsticne demokracije, zaOb otvoritvi razstave glasH je
to pa mora bi-ti tudi ustrezno s pregovori:l predsednik republiidejnopoliticno
~n
strokovno S'k ega sindikata tovaris Janez
usposobljen. Njegov •pogled na Barboric.
razvoj nase socialisticne druZbe
V svojem govoru je poudaril,
mora biti celov-i•t in zato mu mora birti tuj e neobjektivno navi- da postaja pri na:s delovni clovek
j aS.tvo in neangaiirano ;pisanje. subjekt v drufbeno-ekonomskih
Praksa nam potrjuje, je nadalje- odnosih in v politicnem zivljenju,
val, da se je vsa·k o neobjektivno zato pa mora tbi·t i tudi celovito,
pisanje in navijastvo klavrno ob.iektivno in popolno obve5ten
koncalo. Ravno zaradi vsega tega, o dogajanjih 'V svojem okolju, poje menhl, j e potrebno vso s'krb stati mor a tudi nosilec in oblinamenjati izobrazevanju in i2· kovalec razvoja mformativnega
popolnjevanju novinarjev in in· sistema. Vse to jasno opredel~u
.ieta t udi ustava in za~kon o zdru·
formatorjev.
zenem delu.
Ko je govoril o ·tisku in o sredPri tern imajo glasila v zdrustvih obvescanj a nasploh, je po·
udaril, da je .to politiana si•l a, ki zenem dBlu zaradi svoje mnoZicmora vplivati n a druzbeno za- nosti nadvse pom embno mesto,
vest in izrazati mnozico samo· saj so najbolj brana STedstva
upravnih interesov. Bolj morajo javonega ob-veiicanja. Zato tudi pobiti s reds.tva .i avnega obvescanja treba po nenehnem vplivu subodprta za druibeno kritiko in za jektivnih 6il na sredstva javnega
boj mnenj. Zajemati morajo vse obvescanja in njihovem pod!UZb·
tisto, kar delavca zanima, to .i e, lianju. Biti morajo odprta vsem
celoten proces svobodne m enja- delavcem, biti moraio organizi·
ve dela, celotno druZbeno repro- rana talko, da bodo delovn.i ljuddukcijo. Sredstva informiranja je lahko vplivali na njihova promora io biti povezana z druZbe- gram sko politi:ko.
nopoli1icnim srstemom in ne mu
Zatem je opozoril na nekatere
b iti podrejena. Pri tern je se po- VISebinske pomanj'kljivosti t eh
sebej omenil avtonomnost tovar- glasH, predY.sem da premalo ob·
niskega tiska in odgovornost jektivno ill ·kritiono odsevajo
ustanovitelja.
Govornik je m enil, da bodo le
vsestrans•ko samoup ra·v no inform iranj e, razredni 'Pristop do informiranja in objekthmos.t informacij dvigali zanimanie za inZ i.zgradnjo nove tovarne iverformiranost. V sred:stvi.h javnega
obve5cania se ie treba boriti pro- nih plosc, centralnega skladisca
ti senzacionali~u. •l iberalizmu, gotov.ih izdelkov, novega obrata
nehumanosti in drugi-m, socializ· oblazinjenef:!:a pohi§tva in drugih
mu tuiim poiavom. Informacij- dej-aNnosti, ki so v okviru nove·
ski mediji moraio odloeno Tea- ga industrijs kega obmoeja v
Jtirati na vse, kar poSlkusa ru~iti Podskrainiku ze zgrajene in bO·
tisto, 'kar je naose, S'klllpnO vsem do v okv.i·I'U s rednjeroenega na·
naTodom in narodnosti.m Jugo- crta l!la tern obmocju se zgraslavije. Informacii·s<ka sredS'tva jene, je nastala tuai potreba po
pa mora io bit i odprta tudi za se ustrecnem orgarnziranju drufbe·
tako obcutljiva V'Drasanja, odui- ne prehrane.
Ze ob samern zacetku grobe
rati morajo neresena vpra5anja.
izf:!:radn.i e na tern obmocju smo
V svojem razmislianju se ie zaceli dovazaoti toplo hra~no iz
sekretar Kurtovic dota'k nil tu- Cerknice. Rauleljevalri smo io v
di podruzh:liania informaciiSJkih zacasn o post a\liljeni le<;eni barasredstev. Men~l ie. da bi pri k\ p:raithenega podjetj a StavbeSZDL mora!li formirati ustrezna nik iz Kopra.
telesa, svete ali sekciie, v 1katerih
Oskrba s to<plo prehrano je hibi demokra:titno ra7JPraVIl'iali o la nujna za same Brestove de·
sredstvih javne!!a ob vesbmia, hwce. ki so zaceli delati. na svokier bi -se 's podbu.ia{a druibena ,iih novih delmmih mestih, pa tukritika in 'kamor bi se lahko di 71\ vse drue:e delavce. ki. so
oh racali prizadeti posamezniki, dela.J.i na razlionih montahih in
novinarii, u rednistva. dru~beno dnJI!ih zak:liucni.h delih.
politicne OI"ganizaciie in drugi. V
Poleg vseh teh delavcev so se
teh insti.tuciiah nai bi se v bi- na~i dru7Jbeni prahnmi pi"id!UZili
stvu re~evale razliooe 'konflPk<tne tudi delavoi i.z Zveroe republisituaciie.
ke Nemciie. ki so vodili montaf~voie bogate mi'Sii ie sekretar
n a dela strojev rn druge opreTodo Kurtovic sklenil s rpoudar- me. sai jim je topla in sveze
kom na nalogah ·sredstev iavne- pripravliena hrana ustrezala.
~a obvescania pred volitvami in
S preseli:tv.i jo delavcev " nove
kongresi, pri cemer ie menfl, d a pi'()!:tore ohrata oblarinienel!a
ie !!'l avna na~lol!a •teh medijev v oohistva iz Ma rti.nrjaka in delavtern. da cimboli popolno in vse- . cev Y.a razrez iorena z Rakeka na
stransko sporoea resnico o na~i se je stevilo kori-stni:kov toplilh
socialisticni stvamosti ter o re· obrokov ta:ko povecalo, d a dosevolucionarnih spremembah v danii zacasni prostori ne zadodru?Jbenoekon omskih in proiz- scajo vee.

resniene odnose v kolektivih, m ed
delovnimi ljudmi, prema•l o pa
spremljajo tudi delo in vlogo
druzbeno<politicnih organizacij.
Ob koncu je se enkrat pouda·
ril veli!ko vlogo teh g·lasH, pa tudi
bistvene pozitivne vsebins.ke premi•ke in konca~l z mislijo, da so
napredna samo tista sredstva ob·
vescanja, tki podpirajo razvoj sa·
moupravnih druibeno-ekonomskih odnosov in ki nasprotujejo
vsemu , kar taksen razvoj zavirajo.
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0 PREDKONGRESNIH
PRIPRAVAH
V zakljuonem delu posvetovanja je o vlogi in na:logah glasil v
zdruienem delu v 'Pr ipravah 10a
kongrese Zveze 'komunis-t ov spregovoril Vlado JanZic, namestnik
sekretarja predsedstva IK CKS.
V •svojem govoru je predvsem
ocenil sedanji druzbenopoliticni
tren utek in vlogo Zveze komunistov, o tern, •kalko naj se v predkongresne priprave Vlkljucijo
glasila zdruienega dela, pa je dejal:
»0 pripravah na oba kongresa
je tteba pi6ati predvsem v razumljivem jeziku . Glasiola morajo spregovoriti o dosezkih v t emeljnih organizacijah m ed aberna kongresoma. Razviti morajo
polemieno in kriticno pisanje o
vseh napakah in slabostih in pri
tern konkretno izpostaviti tiste,
ki so za napake in slabosti odgovom i. Pred bralce je treba razgrniti dejansko stanje brez ovinkarjenja in lakiTanja. Studijo tovarisa Kardelja je treba prenesti
v domace razmere in v g lasilu
p isati o nj ih.
Glasilo m ora postat i z.rcalo dejans kega stanja v sleherni TOZD
in OZD ali SOZD in oblikovalec
razpolozenj a ter rzavesti delavca.
Skupno z druZbenopoliticnimi organizacijami mora bi·ti glasilo •Pobudnik m m obilizator vseh akcij
v predkongresni dejavnosti. Le
na ta nacin bo glasHo. v polni
meri zadovoljilo svojemu osnovnemu namenu in poslanstvu, to
.ie Slkupno z vsemi pozitivnimi dej avniki v sredini, v •kateri izhaja,
biti m ora m obilizator in usmerjevalec za preobrazbo samoupra vne socia'listiene druzbe v
duhu ustave in za!kona o zdruzenem delu .«

usnja
-·~· ·.;. u.snJJtr
11;. 1111. •
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Z r azstave glasil delovnih organizacij

Nova proizvodna dejavnost
V Tovarni 1lesnih izdelkov Sta·
ri trg portekajo gradbena d ela p11i
preuredHv.i stare za.galnke, kjer
naj bi v k ratkem stekla novaproiz.

vendar pa se je zaradi dolgih
nabav.nih rolrov za opremo in zaradi gradbenili del vse skupaj zavleklo, taka da se sedaj ne mo-

Oruzbena prehrana vPodskrajniku
Zato je bHo treba zgraditi posebne prostore, ki bodo po svoji
ve!ikosN in funkciji ustrezali .no·
vim .p otrebam.
Celotna oskrba s toplo prehrano je predvidena tudi v prih odnje tako, da jo bomo vozili
iz Cenk:nice. Pri tern naCinu
oskrbovania tople prehrane v
Podskrajnilku pa ·bo potrebno za·
gotovli·t i stalen in brezhiben pre·
voz.
J . Urbas

Prostore stare :tage Marof bomo kmalu preuredill za
vodno dejavnost
vodna dejavnos>t - proizvodnja
kartonske embalafe za pot:rebe
vsega Bresta.
Najprej smo predVIide1i, da b i
z obratovanjem zaceli ze lani,

;~ovo

proiz·

remo povedati, kdaj bo pravzaprav proizvodnja stekla. Potrebno je ipopraviti sllrop in s treho,
kli. s.ta precej dotrajana iiil je
vprasanje, ce ne bi bilo najbolj
smotrno, da bj hkrati postavili
se montazno stresno konstrukcijo.
Tehnologijo za proizvodnjo je
izdelala razvojna sluiba Bresta.
Vsa oprema je iz domace proizvodlnje in je dekno ze prispela.
P.raizvodnia bi za.po~loval~
skupa.j 19 ··Ljud:i v enn 1zmen1,
kar bi n a kapaoiteto QIPreme za·
dovoljevala potrebam Bresta po
kar.tonski embalm, razen naj·
zahrtevnej~ih kal'ltonO'V.
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Novi prostori za druZbeno prehrano bodo kmalu nared

Kadrovsko zasedbo delovnih
mest bi resiJli delno s prera7lporeditvtijo sedanjega kadra, del·
no pa z zaposlovanjem novih
delavcev.
PricaJkujemo, da bo proizvod·
nja v kratkem stekla in bo to
s.pet ana izmed novih pridobitev
delavcev Bresta v pmzadevanjih
za veeji dohodek.
J. Poje
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Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE

Zavzetost in odgovornost
Zveze omunistov
SEKRETAR KOMI TEJA OBciNSKE KONFERENCE SE NAPREJ
JOtE FRANK
Na minuli volilui konferenci Zveze komunistov obcine Cerknica so
komunisti kriticno obravnavali svoje politicno delovanje v casu od
zadnje volilne konference do danes, istocasno pa sebi in svojim organom zastavill nove naloge in obvez.nosti za pribodnje. Obdobje, ki
je za nami, je bilo izredno razgibano in zahtevno, saj sta bill v tern
casu sprejeti zvezna in republi!lka ustava, sprejet je btl zakon o
zdrufenem delu in vrsta drugih sistemskih resolucij, pobud in zakonov s ciljem, da bi poglobill neposredno odlocanje delovnih ljudi,
da bi se porasla sarnoupravljalska zavest in da bi se nenehno krepila
materialna podlaga dela in s tandard delavcev.
Pri uresnicevanju celovitih druzbe.nih ciljev je bila med clanstvorn Zveze komunistov velika
stopnja odgovornosti in zavzetosti. Zveza komunistov obcine
Cerknica je s svojo aktivnostjo
prispevala velik delez k uresnicevanju sklepov zadnjib kongresov Zveze kornunistov Jugoslavije in Slovenije. Dosezeui prispevki in uspehi pa nai hodo
spodbuda za !le vecjo prizadevnost komunistov v pripravah na
XI. kongres ZK Jugoslavije in
VII. kongres ZK Slovenij e. V
tern duhu je podal s voje misli
dosedanji in novo izvoljeni sekr etar komiteja obcinske konference Zveze komunistov, pa tudi
na osnovnih organizacijah izvo·
Ijeni clani obcinske konference,
ki so zelo podrobno, temeljito,
krlticno in ustvarjalno v razpravah obravnavali in opredeljevali
prlhodnje naloge.
Zavzetost subjektivnib sil na
podrocju gospodarstva je imelo
za posledico ustanovitev novib
temeljnih organizacij. Le-te so
nastajale iz Skupnih dejavnosti
v Brestu in K ovinoplastiki, zaradi novih investicijskih vlaganj,
pa tudi zaradi osarnosvojitve dislociranih obratov oziroma enot.
Gospodarska moe nenehno raste, izgube v nekaterib temeljnih
organizacijah so skoraj zanemarljive, izvoz se stalno povecuje,
medtern ko je uvoz v upadanju.
Opr avljene so bile nekatere velike investicije (lverka in bga na
Brestu, roto Kovinoplastike, Grarnex, Jelka, Meles itd.), cela vrsta
investicij pa je v teku (Tapetni!ltvo in ognjevarne plosce prl
Brestu, galvana in inox pri Kovinoplastiki, Karton;I.Za, Avtomontaza, Gradisce, v trgovini, gostinstvu, kmetijstvu itd.). Pomembni uspehi so bill dosezeni na podrocju povezovanja na!lib delovnih organizacij v SOZD (BrestSlovenijales, Gradisce-Imos, trgovine in KZ - Merkator). tal
se na podrocju gospodarstva
kljub napredku nekje !le vedno
srecujemo s podjetni!lko miselnostjo,
preveliko
zaprtostjo,
uravnilovko pri delitvi, sprejemanji sporazumov v zadnjern trenutku in tako naprej.
Kot smo lahko zadovoljni z
uspehi v industriji, gradbenistvu,.
kmetijstvu in gozdarstvu, pa na
podrocju trgovine in gostinstva
ni bilo opaziti nobenega vidnejsega napredka. Zaostajamo tudi
na podrocju infrastrukture, kar
je predvsem posledica zanernarjanja v prejsnjem obdobju.
Na podroeju solstva smo sredi
izvajanja programa izgradnje
solskih objektov in telovadnic,
ki je podprt z referendumom o

samoprispevku obcanov. Tudi, ce
uresnicimo celotni program izgradnje sol, novi prostori ne bodo omogocali celodnevne sole.
Ne glede na to pa je treba oziveti delo odbora za c elodnevno solo.
Za usklajen celotni razvoj obcine na vseh podrocjib je izredno pomernbna uveljavitev siste·
rna samoupravnega socialisticnega planiranja. Srednjero~i program razvoja obcine za obdobje
1976--1980 je bil sprejet in je
precej ambiciozen, vendar pa dovolj realen in uresnicljiv v srednjerocnem obdobju.
Glavni poudarek v akcijskem
programu pr edkongresnih aktivnosti je dan izvajanju zakona o
zdruZenern delu. Potrebno je
sprotno sprernljanje v vseh druzbeno-politicnih organizacijah, ka·
k o se izvajajo zastavljeni programi· komisij za uresnicevanje zakona o zdrufenern delu. Program
izvajanja ne smemo p r epustiti le
kornisijam ali ozkim strokovnim
skupinam, ampak k izvajanju
pritegniti vse subjektivne sile in
politicno mobilizirati cim sir!li
krog ljudi.
Na kulturnem podrocju je v
zadnjem casu dosezen viden napredek. Interez zdruienega dela
po kulturni u reditvi okolja je
opazen. Kulturne prireditve obiskuje cedalje vee ljut:Ji. Subjektivne sile rnorajo zagotoviti po·
trebno kontinwteto na podrocju
kulture. Lanska akcija »Clovek,
delo, kultura« naj se kmalu po·
novi oziroma naj se nadaljuje.
Kulturna skupnost naj bi prevzela tudi skrb nad »Notranjskimi
listi«, katerih prva !ltevilka je iz!lla pred nedavnim.
Informiranje se je na splo!lno
izboljsalo. Delovni ljudje so bolj
pogosto sez.nanjeni s problemi iz
svojega, pa tudi iz !lirsega okoIja. Zadovoljivo je informiranje
v dveh najvecjib delovnih orga·
nizacijah v Brestu in Kovinoplastiki. Poleg rednih glasil so
uvedli tudi priloge, v katerib so
opisani problemi iz krajevnih
skupnosti, Informatorje in podobno. V sekakor pa bo potreben
sirsi razgovor vseh zainteresiranih, kjer naj bi celoviteje obdelali informiranje, povezano z delegatskim delovanjern INDOK
centri in podobnim.
V pripravah in izvedbi leto!l·
njih volitev se mora poleg organizacij Socialisticne zveze in sindikata angaZirati tudi Zveza kornunistov. Evidentiranje je bilo
dovolj siroko, saj je na spiskih
kandidatov za izbor druibenopoliticnih skupnosti in samou pravnih interesnih skupnosti nad
3.000 obcanov. V kandidacijskib
in volilnih postopkih pa je treba

Z obcinske volilne konference Zveze komunistov

zagotoviti potrebno kvaliteto delegatov in kolikor toliko enakomerno porazdelitev obremenitev
s funkcijami. Predvidene spremembe v sestavi delegacij za interesne skupnosti naj bi izbolj·
sale delovanje v prihodnjem obdobju.
Veliko je opravljenega tudi na
podrocju splo!lnega ljudskega odporn in drufbene samoza!lcite.
Vaja »Jesen 74« narn je bila pokazala, da smo se dobro organizirali
in tudi dobro delovali. tal sta zagnanost in zavzetost ob vaji pozneje nekoliko popustili, je pa v
zadnjem casu stanje dokaj ure·
jeno.
Usposabljanje in izobraievanje
clanov Zveze komunistov mora
bitl kontinuirano. Ne bi se smell
zadovoljevati le z enkratnimi tecaji. Osnovne organizacije Zveze
kornunistov se morajo usposobiti
in priceti samostojno programirati in izvajati usposabljanje svojib clanov. Vsaka oblika usposabljanja naj bo priprava na neposredno politicno akcijo. Kan·
didate za sprejem v Zvezo komunistov, pa tudi novo sprejete kornuniste je treba posebej spreml jati, da bi se kar najhitreje
usposobill za neposredno politicno delo. Vee pozornosti je treba
posvetiti organizaciji socialisticne mladine.
Kadrovska politika je bila premalo nacrtno spremljana. Na eni
strani mocno primanjkuje kadrov vseh profilov, na drugi
strani pa ugotavljamo premajhno povezanost !ltipendistov s temeljnimi organizacijami in kra·
jevnimi skupnostmi; izsolani !ltipendisti se ne zaposlujejo v delovnih organizacijah in podobno.
Uceco se mladino je treba prek
mladinske organizacije, krajevnih skupnosti, predvsern pa prek
celotnega zdruienega dela, bolj
sez.nanjati z vpra!lanji kasnej!lega
delovnega okolja, imeti z njimi
vee in bolj!le stike. Vsekakor pa je
potrebno ob analiziranju druibenega dogovora o kadrovski politiki analizirati tudi stipendiranje. Konferenca je izvolila tudi
15-clanski komite, castno razsodisce, statutarno in nadzorno komisijo. Za sekretarja komiteja je
bil z.nova izvoljen dosedanji seKo se je izteklo predstavljanje na5ih krajevnih skupnosti in kljuc- kretar J oze Frank.
nih vpra!lanj, ki se pojavljajo v njibovem delu, smo se odlocill, da
Nalog in obvez, ki so bile sprebi po vrsti predstavljali tudi temeljne samoupravne interesne skupnosti, katerih delovanje je !le kako pomernbno za na!le delovne ljudi jete, je veliko, veliko jib nisem
omenil, veliko jih bo med delom
in obcane.
Za zacetek smo tako nameravali predstaviti samoupravno skup- nastalo novih. ee zelimo, da jib
nost za zdravstvo, se pravi podrocje, ki je v nasi obcini dokaj perece. bomo uresnicill, je treba takoj
:Zal sta od vabljenih prisli na razgovor samo dve predstavnici izva· zaceti delati; pa ne samo neka·
jalcev (iz Zdravstvenega dorna Cerknic a), od uporabnikov, torej de- teri clani, politicno moramo zaceti delati vsi s polno odgovorlegatov iz vrst nasib obcanov, pa ni bilo nikogar. Vsekakor je to milo receno - dokaj cudno, saj je prav zdravstvo pogosta tematika nostjo in zavzetostjo, ker bomo
s svojim politicnim delom oprav nasem javnem mnenju.
Z razgovorom oziroma s predstavitvijo dela zdravstvene skupnosti vicill zaupanje, ki ga imajo de·
homo poskusili se prihodnji mesec in upamo, da bo zadeva morda Iovni ljudje v Zvezo komunistov.
J. Otonicar
le uspela.

Zacarani krog tezav
obcanov nase obcine
Po letu dni je bil pri .n as spet »zeleni telefon« - kanal, po katerem naj bi se zvrstila vpra!lanja in odgovori o najbolj >>vrocib«
vprasanjib, ki zulijo na!le obcane. Kdaj, kako, zakaj, s kak!lnimi sredstvi so se zacela vpra!lanja, ki so jib postavili obcani.
Na IIljihova vprasanja so odgovarjali Saso MILER - direktor KomUIIlalnega podjetja Cerknica, Maks KEBE - vodja stJrokovne sluzbe samouprav.ne komunal!Ile -interesne skupnosti
Cerk'Il!i.ca, Ljubo ULE - nacelnik
oddelk:a za gospod.a:rstvo in ffiIIlamce obcine Cerknica, Lojze
KRASEVEC - predstavnik sa·
moupravne stanovanjske skupnosti Cerkarica, Mira JERNEJCIC - sekretar obcinske konference Zveze socia.J.istiane mladine
Slovenije, Momo VUKICEVICdirektor TOZD Trgovina Rakek,
J anez P AKit - predsednik izvr!lnega sveta skupsCine obCine
Cevknica in drugi, ki jih :nJ. bilo
poleg, pac pa so odgovore na
vprasanja posredovali .kasneje.
Ob »zelenem telefonu« so bili
tudi Joze TRUDEN - direktor
TOZD Gostinstvo Cerknica, Le·
on RAZDRIH - nacel.:nJ.k oddelka za splosne zadeve in obco
upravo •s kupscine obOine Cerknica, Gregor LOGAR - tajnik ob·
cinske samoupravne skup.nosti.
otroS.kega varstva in socialnega
skrbstva, Franc DOLNICAR tajiilik obcinske :izobra.Zeva1ne
skUipnosti, Franc STERLE clan izvrS!lega sveta skupscine
obcine Cerkrrica ter Leopold
FRELIH - direktor Krnetijske
zadruge Cerknica, ki so zaman
caka.l.d na vprasanja s podrocja
izo'?ra.Zevanja,. otroskega va~~tva,
·turizma, gostinstva, kmeti]Stva
in tako naprej. Tezko je r eci, ali
je t emu t a:k.o zato, ker na teh
podrocjih nimamo tezav, ali pa
zato, ker je obcanom vse jasno o
teh zadevah.
Letos je bi.!l. »Zelen.i. telefon« na
voljo obcanom dve uri in v tern
casu se je zvrstilo velilro vprasanj .
Obcane so zulile podobne tezave kot lani, Ie nekaj r e!lenih
lanskrih vprasanj so zamenjala
nova. Neresena pa so ostala
Viprasanja, ki zadevajo komunalno dejavnost - oskr:bljenost s
pitno vodo, elektrieno energijo,
modernizacijo cest, PTT stonbtve,
urejenost naselij, skrb za okolje
in p odobno. S teh podroOi:j je
bi.!l.o najvec vprasanJ, kaa- ka.Ze
na zacarani krog tezav te dejavnosti in na nezadovoljstvo obcamov.
Tudi oskrba obcanov s kruhom, mlekom in mesom se od

lani ni btistveno izbolj sal a. Ob
sobotah se vedno stojimo v
vrstah in v strahu cakamo, da
ne bo zma.nt.i.k alo zdaj mleka,
zdaj kruha in drugic spet mesa.
Upajmo, da nas bodo letos i.n
v prihodnje teh tefav re5ili na
novo osnovani potro!lniski sveti.
Obcane je zanimalo tudi, kje
v Cerknici je m ogoce gracliti zasebne stanovanjske hise. Odgovor je bil, da trenutno nikjer.
Na podroeju urbatnJizacije se je
zgrni:lo eel kup tezav, ki jim ob
vse vecjih potrebah na eni strani in skrbJO za smotrno izrabo
prostora na drugi strarui nismo
kos predvsem ne po platli strokovnega obvladovanja. Na »zelenem telefcmu« je bilo veckrat
sliSati, da je v :izdelavi oziroma
v p.nipravi vee urbanisticnih dokumentov, vendar jih se nimamo,
saj se n e pojavljajo tezave zida·
ve zasebnih stanovanjs·k ih hls le
v Cerknici, ampak tudi v Begunjah. Ob tern pa je treba se poveda:ti, da je nasa druzbenopol!it!icna skupnost dolzna v tern letu sprejeti dolgoro6ni prostorski plan obcine, kar seveda se
bolj otezuje polozaj.
Nekateni obca.Dii se vedno ne
vedo za dogovor o odstopu obveznlic ces.tnega posojila. V obcini
je zdaj eno1lna akciJja za zbiranje obveznic za modernizacijo
obcinskih cest od Se!Scka do Cajnarjev ter od terovnice do Dan.
Druibenopo11tiene
organizacije
in skupsci.n.a obC:i.ne, ki so pobudniki akcije, pa seveda racunajo tudi na druge vire. Ti viri
so predvsem bancni krediti in
sredstva delovnih organri.zacij,
posebno tistih, .kJi so za asfaitiranje omenjenih cest se posebej
za:i!Il.teresirane.
Letos obcao:J.i niso sprasevali,
kaj je z delom samoupuvnih interesnih sokupnost.i s podroeja
druibenih in gospodaa-skih dejavnoslli in o uveljavljanju samoupravnih delegatskih razmer.ij, kar si lahko razlagamo na
dva nacma: da je na tern podrocju vse jasno, da gre vse po
nacrtih in po maslu ali pa da
se obcani zavedajo, da teh vprasanj t udi »Zeleni telefon« ne bo
resil.
Potem so bila !le osebna vprasanja, ki pa so bila b olj primerna za sod.i!lce kot za »zeleni
telefcm«.
B . TurSic

-Novosti iz stanovanjske samoupravne skupnosti
PREMIRANJE NAMENSK.EGA
STANOVANJSKEGA VARCEVA·NJA

Da bi pospesili stanovanjsko
•varcevanje obcanov in v skladu
z reselucijo o politiki izvajanja
-druibenega plana ·S R Slovenije je
zveza · stanovanjskih sku:pnosti
po pooblastilu stanovanjskih
'sku:pnosfi in poslovne banke v
Sloveniji podpisala dogovor o po.gojih in rnerilih za pridobitev
.prernije na podlagi namenskega
varcevan.j a.
Dogovor doloca visino premije
"in pogoje, ki jih mora varcevalec
izpolniti za pridobitev prernije.
·Premijo dobi varcevalec nepo·
vratno, sredstva za prernije pa
"zagotovi stanovanjska skupnost
·iz sredstev za druibeno pornoe.
· Po sedanjem predlogu, ki ga
mora v nasi obcini.potrditi skup·
~cina samoupravne stanovanjs:ke
skupnosti, lahko pridobi prernijo
varcevalec po tej lestvici:

Bistvena sprernernba je tudi v
nacinu volitev delegatov za skupscino in druge sarnoupravne organe skupnosti. Namesto dosedanjih .stalnih delegate\:· naj bi
se v vseh vecjih temeljnih or.ganizacijah in krajevnih -skupnostih
oblikova'le posebne delegacije za
skupscino stanovanjske s-kupnosti. Tam pa, kjer ni pogojev za
izvolitev posebne delegacije, se
lahko odloci za volitev zdrt1Zene
delegacije za skupscino stanovanjske skupnosti na podrocju
socialnega varstva.
KJE SE GRADIJO DOMOVI
ZA UCENCE IN STUDENTE

- Dam mladine v trgovini in
gostinstvu Ljubljana - 480 po·
stelj
- Dijaski dorn Celje- 480 postelj,
- Dijaski dom Kranj - 240
postelj,
- Dam solskih centrov Nova
Gorica - 240 postelj,
- Dijaski dom Ptuj - 240 postelj,
- Studentski darn II. Maribor
- 250 postelj,
- Studentski d arn II. Ljubljana - 250 postelj
- Dam solskega centra Brezice - 240 postelj

- Dom solskega centra Ljubljana - 480 postelj
- Dam solskega centra Maribor - 480 postelj
Dobra pripravljena druzbena
akcija za ureditev do nedavnega
zelo perece problematike ze ka:Ze
zadovoljive rezultate. Rezultati
potrj ujejo vlozena prizadevanja
in odgovorno sodelovanje vseh
str<1kovnih in drufbeno ;politicnih dejavnikov, obenem -p a so p orostvo, da bo program izgradnje
domov v nacrtovanem srednjerocnern obdobju v celoti uresnicen.
Se vee. Ugotovimo lahko, da
so vsi objekti zgrajeni v skladu

s sprejetimi normativi in da ni
pri!no do nepredvidenih podrazitev. Zaradi hitrejse rasti oseb·
nih dohodkov bo predvidoma nastal celo viSek sredstev, ki pa naj
bi ga po predlogu drllZbeno-politionih organizacij usmerili kot
posojilo za dokoncno odpravo
posledic potresa -n a obmoe.iu obcin Tolmin, Nova Gorica in Idrija.
Omenjena sreds·tva naj bi se po
posebnem dogovoru med obcani,
ki jih je prizadel potres in gospodarstvom, vrnila gospodarstvu ~
dvajsetih letih p o 2 odstotm
obrestni meri.

F. Levee

Srednjerocni program za ob·
dobje 1977- 1980 predvideva novogradnje v studentskih domovih za 1500 lezisc, v domovih za
ucence 3.140 leziSc in nadomestitev 2860 dotr ajanih lemc. Taka
bo skupno stevilo lezisc ob kon-

ce znasa poprecni meje viSina prernij e v odstovku na priseeni dohodek na clana
varcevani znesek pri
gospodinjstva ugotov- - - - - -ljen v prirnerj avi s po·
5 in vee
precnim dohodkorn SRS
2-letnem
3-let.
letnem
4-let.
v preteklem letu
varcev.
varcev.
varcev.
varcev.

od 45%
od 60%

do 45%
do 60%
do 75 °/o

16 %
11 °/o
7%

Ce najamejo posojilo obcani,
ki so samski ozirorna obcani, ki
nirnajo nobenega clana gospodinjstva, se uporabljajo v prvi
koloni prednje tabele naslednji
odstotki:
do 900/o
od 90 °/o do 120 Ofo
od 120 Ofo do 150 Ofo
Dogovor bo predvidoma podpisan v januarju letos in po potrditvi ·n a skupscini samoupravne s tanovanjske slrupnosti v februarju lahko varcevalci, ki bodo
po tern casu dobili stanovanjsko
posojilo na podlagi svojega varcevanja, pridobijo tudi premijo.
Vse informacije lahko dobite
na stanovanjski ·skupnosti.
NOVA OBLIKA ORGANIZACIJE
STANOVANJSKE SKUPNOSTI

Na osnovi zakona o zdruienern
delu in v skladu z ustavo SR
Slovenije je potrebno oblikovati
stanovanjske skupnosti taka, da
bodo tudi na podrocju stanovanjskega gospodarstva temeljni nosilci vseh odlocitev delovni ljudje in obeani, delavci v organizacijah zdruZenega dela in delovnih s·kupnos-tih, obcani v zboru
stanovalcev v hisni in krajevni
skupnosti ter v samoupravni stanovanjski skupnosti.
Delovnemu cloveku je treba
omogoci·ti, da bo imel moznost
resevati
svoja
stanovanjska
vprasanja v skladu z dejanskimi
moznostmi in potrebarni. Sedanji
sistem obvezne organizacije treh
samoupravnih enot: za podrocje
graditve stanovanj, druZbeno pomoc v stal!1ovanjskem gospodarstvu in za gospodarjenje s stanovanjskim sldadorn v drt1Zbeni
lastnini bo na novih osnovah
nadomescen z enovito stanovanjsko skupnostjo in s skupscino
stanovanjske skupnosti, ki jo basta sestavljala 7Jbor uporabni'kov
in zbor izvajalcev. Oba zbora basta enakapravno odlocala; samo
v prirnerih, kjer ni svobodne menjave dela, bo odlocal samo zbor
uporab nikov.

201Jfo
15 IJfo
11 Ofo

25 ~/o
20°/o
16 °/o

31 Ofo
26°/o
22 °/o

cu srednjerocnega obdobja v
Slovenij i 16.070 za ucence in 5:500
za studente.
Program sanacije in izgradnje
domov za ucence in studente je
nastal v letu 1975, ko ga je po obsezni razpravi s;prejela s.k:up~cina
izobrazevalne skupnosti Slovenije.
V zacetku so se sredstva zbirala na vee nacinov, za s·r ednjerocno obdobje 1977- 1980 pa je bil
s.prejet drl!Zbeni dogovor, ki
predvideva, da delavci v temeljnih in drugih organizacij ah zdruzenega dela namenjajo 0,345 odstotka od bruto osebnih dohodkov sredstev, ki se zbirajo pri
obCi'llSki izobra:Zevalni slrupnosti.
Akcijo sporazumevanja v terneljnih organizacijah pa je vodila
samoupravna stanovanjska skupnost.
S samoupravnim sporazumom
o usmeritvi teh sredstev, sklenjenirn med obCionskimi izobra:Zevalrumi skupnostmi in izobra:Zevalno skupnostjo Slovenije pa se
ta sredstva zdruzujejo za kon·
kretni dom, tki se gradi s-kladno
s programorn.
Zdruievanje sredstev nernoteno poteka. Taka so bili zgrajeni
v Ietu 1977 naslednji domovi:
- Dijaski dom Koper - 480
postelj
- Dam sole za srednje medicinske sestre v Ljubljani - 240
postelj,
- Dom sole za srednje medicinske sestre v Mariboru - 480
postelj,
- Dam rudarskega solskega
centra v Velenju - 480 postelj.
V Ietu 1978 bodo dograjeni:
- studentski darn I. v Marlborn - 307 postelj
- Dijaski darn v Murs-ki Soboti - 240 postelj
- Dijaski dam v Novem mestu - 480 postelj,
- Studentski dam I. v Ljub·
Ijani - 250 postelj in
- Dijaski dam v Tolminu 240 postelj.
V pripravi dokurnentacije pa je
se za:

Ob novem Ietu sta dobila sk:upscina obcine Cerknica in njen izvrsni svet stevilne cestitke druzbenopoliticnih organizacij , delovnih organizacij, samoupravnih interesnih skupnosti, krajevnih skupnost i
in drugih skupnosti, drustev ter delovnih !j udi in obcanov. Ker se
je skupsCina obcine Ceiiknica pred casom odlocna, da ob novem [etu
ne bo posiljala cestitk, se na ta naci.n iskreno zahvaljujemo za vse
cestitke in zelirno druibenopolitiCnim organizacijam, ·delovnirn organizacijam, samoupravnim interesnirn skupnostirn, krajevnim. skupnostim in drugirn skupnostim, drustvom ter vsem delovnim lJudem
in obcanom obcine Ce11knica
SRECNO IN USPESNO NOVO LETO 1978!
SKUPSCINA OBCINE CERKNICA

S sestanka zainteresiranih za gradnjo individualnih monta:Znih hiS v Cerknici. Ustanovili so stanovanjsko zadrugo in sprejeli ustrezne samoupravne alde

Priprave na izgradnjo .vrtca v [erknici
Skrb za otroke ni samo skrb
mater, ocetov in babic, arnpak je
to skrb nas vseh. Otrokoro rnaramo omogociti, da bodo imeli
otrostvo v zdravern okolju.
Vzgoja in varstvo predsolskih
otrok v vrtcu je dopolnilo k
vzgoji, ki jim jo nudijo starsi in
je zaposlenim materam v veliko
pornoc. Vzgoja in varstvo vplivata na razvoj otrokove osebnosti
ter pomagata pri odpravljanju
socialnih razlik. Zato sta vzgoja
in varstvo predsolskih otrok skrb
celotne drufbe.
Varstvo predsolskih otrok v
vzgojno-varstvenih ustanovah zahteva visoke nalozbe, pa tudi veliko sredstev za placevarije dejavnosti. Kljub ternu si moramo prizadevati, da poiScemo ustrezne
oblike varstva in vzgoje, ki je bod6 delezni vsi otroci. Se hitreje
kot doslej moramo siriti zmogljivosti vrtcev. V nacrtovanem obdobju naj bi vkljucili 30 odstotkov vseh predsolskih otrok v
dnevno varstvo. Obenem pa bomo organizirali potujoce vrtce
ter druge oblike vzgoje in varstva predsolskih otrok.
VZGOJNOVARSTVENE
USTANOVE V NASI OBciNI

V cerkni~ki obcini deluj ejo sedaj stirje vrtci.
Vrtec .na Rakeku je bil zgrajen
1973. leta in ima 355 kvadratnih
metrov uporabne povr5ine. V
vrtcu je 60 otrok.
Vrtec v Starem trgu je bil zgrajen v sklopu sole leta 1971 in
ima 134 kvadratnih metrov povrsine oziroma 100 kvadratnih metrov povrsine za vzgojo in delo.
Vrtec obiskuje 56 otrok. V osnovni soli v Iga vasi pa imajo en
oddelek za dojencke.
V .Novi vas1 je bil Iani odprt
nov oddelek pn osnovni soli, ki
lahko sprejme 120 otrok.
V Cerknici je vrtec v prostorih
stare osnovne sole, ki je bila obnovljena 1972. leta. Otroci imajo
v njej sedern igralnic. Lani je
bila vecja igralnica pregrajena z
improvizirano steno in so taka
dobili dva manjsa prostora. Vr-

tee ima 293 kvadratnih metrov
uporabne povrsine in sprejme 80
otrok, dejansko pa obiskuje vrtec 153 otrok.
Pri sprejemu otrok v Ietosnjem
solskem letu je bilo odklonjenih
28 otrok, za naslednje leto pa je
prijavljenih ze 33 otrok. Nekaj
otrok, se vozi v vrtec na Rakek,
okrog 15 otrok pa je v zasebnem
varstvu.
·
v nasi obCini je okrog 1300
otr ok, od katerih obiskuje vrtce
le 16,3 odstotkov. Z izgradnjo vrtca v Cerknici, ki bi sprejel 240
otrok, pa bi zajeli 20 odstotkov
vseh predsolskih otrok in bi t aka
dosegli republisko povprecje.
S samoupravnim sporazumom
o druZbenem razvoju otroskega
varstva v tern srednjerocnem obdobju smo se opredelili za enoten program vzgoje in varstva
predsolskih otrok. Ta vsebuje
vzgojno-varstveno dejavnost v
vrtcih za otroke, ki redno obiskujejo vrtec ter 80-urni program
za otroke, ki ne obiskujejo vrtca.
Vrtec v Cerknici ne skrbi samo
za vzgojo cerkniskih otrok, ampak zajema celotni vzgojno-varstveni okoliS krajevnih skupnosti Cerknica, Begunje, Cajnarje:l:ilce in Grahovo. Vendar zaenkrat se ne more zagotoviti v vseh
teh krajevnih skupnostih popolne
vzgoje in varstva predsolskih
otrok, zato je zanje organiziran
potujoci vrtec. V potujoci vrtec
je zajetih okrog 150 predsolskih
otrok. V prihodnjem obdobju bo
treba nacrtovati organizirano
vzgojo in varstvo predsolskih
otrok tudi v omenjenih krajevnih skupnostih.
KAKSEN VRTEC
NAJ BI GRADILI IN KJE

Ciani pripravlj alnega odbora
za gradnjo vrtca so se posvetovali z razlicnimi ustanovami in
posamezniki, ki imajo izkusnje
pri gradn ji vzgojno-varstvenih
ustanov. Ugotovili so, da je najbolj primerno graditi zidan objekt, ki irna vee prednosti pred
montaznim. Zazidalni nacrt Cerk-

nice ima predvideno lokacijo za
vrtec na ravnini severna ad male
Sinje gorice, ker bo to srediSce
prihodnjega razvoja Cerknice.
Lega pa ima t udi ugodnost v tern,
da bo rnomo urediti okolico
in igrisca. Poleg tega pa bo objekt
dostopen s ceste, ki pelje na Jezero.
PREDVIDENI STROSKI
IZGRADNJE IN VIRI
SREDSTEV

Za predvidevanje stroskov je
gradben.i odbor uporabil glavni
projekt podobnega vrtca, ki ga
je izdelal projektivni atelje v
Ljubljani. Predracun po cenah iz
leta 1977 je pokazal naslednje
stroske:
- pridobitev komunalno
urejenega
zemljiSca
750.000 din
- gradbena dela okrog
7.000.000 din
- obrtniska dela
okrog 3.500.000 din
- instalacijska dela 2.500.000 din
- oprema in ureditev
3.250.000 din
Skupaj
17.000.000 din
Del teh sredstev ima skupnost
otro~kega varst va Cerknica, ostaIa sredstva pa bi zbrali od obca·
nov z organiziran jem enodnevne·
ga ali dvodnevnega dela ob pro·
stih sobotah ter sredstva, ki so
namenjena za razlicna darila.
Motne pa so tudi druge oblike
zbiranja sredstev in prispevanja
obcanov. Delovne organizacije,
temeljne organizacije ter poslovne enote drugih organizacij v na·
si obCini bi zdruZevale sredstva
po posebnem sporazum u ali pa
bi prevzele odplacilo anuitet. Pri·
spevale pa bi tudi ostale samoupravne interesne skupnosti. Poleg omenjenih virov sredstev pa
je mogoce najeti tudi kredite pri
poslovnih bankah, pri zvezi skupnosti otroskega varstva SR Slave·
nije ter pri izvajalcih del. Predvideno je, da bi z vsemi terni viri
pokrili celotno predracunsko
vrednost investicije.
B. Tursi/':

s

BRESTOV OBZORNIK

NASI LJUDJE
Tone MEDEN se je rodil leta
1937 v Bezuljaku. Na Jelki je zapO!;len od leta 1963 in je clan tega
kolekti.va se danes. Da ga predstavljamo v tej stevilki ni slucaj,
saj je s svojim dosedanjim delom
na delovnem mestu in z izpolnjevanjem samoupravnih in druZbenopolitiCnih zadolzitev pokazal, kako zavzeto delovanje je
potrebno za izpolnitev z zako·
nom o zdruienem delu in z u stavo zastavljenih ciljev. 0 svojem
dosedanjem delu in zivljenju je
povedal:
»RodH sem se v Bezuljaku kot
sin •kme~kih s-tarsev. Po koncani
osnovni soli sem ostal doma na
kmetiji. Nape! sem vse sile, da
bi zagotovil sebi -i n druzini dostojno zivljenje. Obi'Sikoval sem
kmehJske tecaje in bral strokovno literature, da •b i ta!ko cimvec
zvedel o sodobni •kmetijski proizvodnji. :Zal pa pogoji za napredek ·kmetijstva n i:so ·bili ugodni
in je bilo vse moje prizadevan,ie
zaman. Zato sem se odlocil, da
se zaposlim in po delovnem casu
kmetujem le ·toliko, koli-kor born
imel prostega casa in volje. Kmalu sem uvidel, da sta moja p erspektiva in perspektiva razvoja
krajevne sikupnosti ra·v no v Jeltki.
Zato sem ·si zastavil cilj, cim bolj
delati, zaradi mojega kmetovanja
pa delo ne sme trlpeti.
Delal sem na skladiscu hlodo·
vine, pri krozni zagi, pri stiskal·
nici, na razrezu furnirja in ikot
skladiScni:k funnirja, kjer delam

se danes. Ko razmisljam o preteklih petnajstih letih, ne morem m1mo ugot ovitve, ka.ko velik
napredek je dozivela Jeika v tern
obdobju.
Ko sem se zaposlil, je bila se
obrtni!l·k a proizvodnja. Proizvajali smo opremo za hotele po
narocilu. Druibene prehrane ni
bilo, za varstvo pri delu pa ni
bilo sredstev. Gradili smo objekte in •k upovali opremo.
Samoodpovedovanj a resrucno
ni bilo malo. Nenehno smo imeli
cilj: zgrad.imp !le to in bolje nam
bo. NaTedi:li pa ·smo tudi napako,
saj smo vedno zbirali lastna
sredstva in smo se kreditov izo·
gibali in !bali.
Odkar sem na Jelki, -sem vedno v samoupravnih organih ali
v organih sindikata. Do ·samoupravi telj skih dolfuosti sem vedno
cutil veli:ko odgovornost. Vedno
sem vide! pred seboj delavce, ki
so m e izvolili in rekel sem si: n e
sm em jih razoea'!'ati; ce •s o me
ze izvolili za svojega predstavnika, mo:ram to tudi opraviciti.
Deloval sem vedno taiko kot sem
smatral, da bo za celoten kolektiv najbolje. V mojem samoupravnem delovanju me najbolj moti,
da nekaterj delavci samoopravlja lske dol:Cnosti zanemar jajo.
Sestanki in odprti razgovori morajo biti vedno in povsod mesto
za razre!levanje najrazlicnej!lih
vprasanj , za ·k ritizers-tvo pa mesta v samoupravni d:ruZbi ne
sme biti.

Delovna razmerja
po novih doloCilih
Medsebojna delovna razmerja so eno izmed najbolj obcutljivih
in pomembnih podrocij v zdruzenem delu, zato bi rad v nekaj sestavkih obdelal novosti iz delovnih razmerij, ki sta jib prinesla zakon
o zdruzenem delu in pa republi.Ski zakon o delovnih razmerjih.
\

V lcrajevni skupnosti imam vrsto zadolfitev. Sem clan sveta
krajevne s~upnosti, clan Krajevne konference SZDL, poleg teh pa
imam se vrsto zadolzitev. Nasa
krajevna skupnost spada med ti·
ste, ki jih lahko pristevamo v
manj razvi.te, zato je razumljivo,
da so potrebe veHke, malo pa
imamo financnih sredstev. Mislim, da je krajevna skupnost
vse prevec odvisna od samoprispevkov in da bi morali zagotovit.i ·k rajevnim skupnostirn stalna
in vecja sredstva, ce naj opravijo
naloge, •ki so jim zaupane.«
Vse Tonetove zelje so usmerjene v hitrej!li razvoj :kraja in
J elke, pa tudi !lir!le druibene
skupnosti, v boljse samoupravne
in medclove!lke odnose. To pa so
in morajo biti cilji nas vseh.
J. Opeka

Notranjski
listi
Ta lepi del slovenske zemlje ozja Notranjska - ima nadvse bogato in razgibano preteklost; od predzgodovinskih casov
rnimo razburkanega srednjega veka do usodnih prelomnih revolucionarnih dni na~ega stoletja
ter do sUovite povojne gospodarske in druibenopoliticne rasti.
Poleg tega je to »precudno le\)i
svet«, slikovit in liricen, poln izjemnih .n aravnih lepot in pojavov. Pa vendar je doslej ostal nekako odmaknjen in zaprt, brez
odmeva v ~idem prostoru. Razen
Valvasorla in morda Hinka Dolenca je ' te malokdo nadrobneje
oplsoval na~e kraje.
Temu ni vzrok samo skoraj ze
prisloviena zaprtost vase in skromnost notranjskega cloveka, \)ac
pa \)redvsem dejstvo, da je bilo
doslej malo domacej!a izobraienstva, ki bi se resneje ukvarjalo
z manstveno-raziskovalnim de1om.
Zdaj so pred nami Notranjski
listi - \)rva na~a samostojna
publikacija v obliki znanstvenodokumentarney:a zbornika, ki naj
bi ohranila trajnej~o vrednost in
priblifala na~e obmoeje celotnemu slovenskemu prostoru.
Ni namen zbornika dati celovito in :zaokrofeno podobo tega
na5ega prostora in casa, pac pa
se je na manstven .nacin zaustavil ob na.l bolj znacUnih, prelomnih dogodklh iz preteklosti. Najpre~ so predstavljeni fzsledld ar·
heolo~kih najdb, dokaj nadrobno
ie obdelano obdobje poznega
srednjega veka. posebno dragoceno pa ~e Jrradlvo o razvoju delavskega in komunisticnega gibania med obema vojnama ter o
obdobiu narodnoosvobodilnega
boja. Vsebino pole~ zgodovf.n skega gradiva dopolnjujejo tudi narodopisni, literarno-zgodovinski,
jezikoslovni, umetnostuo-zgodovinski in drugi sestavki.
Kljub temu, da deluje publikaci.fa kompo:zlciisko in vo svoii
celoviti vsebinski zasnov.i nekoliko neskladno, pa je nedvomno
dragocen dokument, saj prinal!a
obflo gradfva, ki bo osnova :za
prlhodnje znanstveno-raziskovalno delo, obenem pa dosti novega,
kar bo nadvse zanimivo za slehernega bralca.
V prihodnje naj bi l)Ublikaclja
izhajala redno in stalno, nosllec
organizacljskega in drugega dela
ob n~enem izhajanju pa na1 bf
postala temeljna kulturna skup·
nost.
B. Levee
na~a

Referendum v Tovarni pohistva Cerknica

lzidi decemberskih referendumov
27. decembra so bili v vseh Brestovih temeljnih o:r.ganizacijah in
v Skupnih dejavnostih refer endumi, na katerih so delavci sprejeli
naslednje samoupravne sporazume :
- Samoupravni sporazum o svobodni menjavi dela in o ureditvi
drugih r azmerij med TOZD Prodaja Cerknica n . sol. o. in proizvodnimi temeljnimi organizacijami. S tern samoup.ravnim sporazumom
se podrobneje urejajo razmerja med proizvodnimi tem eljnimi organizacijami in temeljno organizacijo, organizirano za opravljanje
skupnih del, ki so potrebna za uspesen promet blaga iii1 storitev
(Prodaja). Od 2085 up ravicencev glasova.nja je glasovalo za sprejem
spora?Juma 1382 delavcev, to je 66,28 odstatlkov.
- Samoupravni sporazwn o pridobivanju in razporejanju dohodka
in o delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. Ta sannoupravni sporazum ureja pridobivanje in razporejanje dohodk a ter
razpo•eja:nje cistega dohodka Skupnih dejavnosti ter delitev sredst ev za osebne dohodke, prejemke iz sreds>tev s•k upne porabe in druge
osebne prejemke ter obracune in izplaoi<la.
Samoupravni sporazum je bil sprejet v vseh temeljnih organizacijah in v Skupnih dejavnostih, in s,icer je od 2287 upravicencev
glasovalo za sporazum 1529 delavcev, kar predstavlja 66,86 odsil:otka.
- Samoupravni sporazum o skupnih osnovah in merilih za pridobivanje in razpo:rejanje dohodka je bil sprejet v vseh proizvodnih
t emeljnih organizacijah.
Od 1889 upravicencev glasovanja je zanj glasovalo 1252 delavcev,
kar predstavlja 66,29 odstotka.
- Samoupravni sporazum o svobodni menjavl dela in o ureditvi
drugih razmerij med delovno skupnostjo Skupnlh dejavnosti Cerknica in temeljnimi organlzacijami. S tern sporazumom se podrobneje
urejajo razmerja med temeljnimi orga:nizacij ami in Skupnimi dejavnostmi za opravljanje administrativnih, strokovnih, pomoznih in
podobnih del, ki so s.kupnega pomena za .temcljne organizacije. Ta
sporazum so sprejele vse temeljne organizacije in Skupne dejaWlOsol::i.
Od 2287 za.poslenih je za sporazum glasovalo 1537 delavcev, kar
predstavlja 67,20 odstotka.
Delavci v TOZD Tovama poh i!ltva J elka Begunje pa so sprejeli
tudi samoupravni sPQrazum o :zdruzitvi v delevno organlzacijo in
sicer je od 187 vseh zaposlenih v Jelki glasovaJlo za sporazum 120
delavcev, kar predstavlja 64 odstobkov.
B. Tu!I'Sic

V prvem sesrt:avku born pos·k usal poveda!l:i, v ka.terih predpisih in osamoupravnih splo!lnih aktih se urejajo delovna Tazmerja
in pa nakazal temeljne =acilnosti novega republiskega zakona o
delovtnih razmerjih.
Po doloeilu zve2lil.e ustave federacija ureja samo tiiste temeljne pravice delavcev v :zJdruienem
delu, s ka.terimi se zagotavJ.ja njlihov z us:t avo dolocen polozaj v
samoupra'Wlih in ck:uzbenoekonomskih odnosih ter temeljne
pravke delovnih !judi 1er n jihova sociaina varnos't in solida-rnost. Urej a:nje ostalih pravic in
dolZ.nosti iz 7Jdruzenega deJa ter
pratVIic in dolfuosti delavcev, ki
so zaJposleni pri obcanih, ki Ulpo·
rabljajo dopo.hnilno .delo delavcev, pa spada v pristojnost republik in av.tcmomnih po~rajin.
Zakon o 7Jdruzenem delu obravna.va medsooojna delovna razmerja v 4. in 5. poglavju drugega dela od 161. do 226. elena
in sicer samo ti-ste temeljne pravice delavcev v zdruzenem delu
iz delovnih razmerij, ki so po
zve=i ustavi v pristojnosti federacije. Seveda pa so medsebojna delovna razmerja sestavni
del celokupnih samoupraVillih razmerij v zdruienem delu.
Po dolociolih republiSke ustave
ima nasa republika izvi:rno pravico, d a za<>ota.vlj a z u'Sitavo dolocen druzbenoekonomski p_glozaj in pravice d elovnih ljudi v
zdruzenem .delu ter ureja medsebojna razmerja delavcev v
zdruienem delu. Ta·k o je novi
republiski zaikon o delo¥n1h razmerjih, ki je bi·l sprejet 28. decembr a !ani po em stran.i izra~
izvime republi§ke zakonodaje na
podro6ju delovnih razmerij, po
drugi s~rani pa pomeni uresnicevanje 4n .k onlkretizaoijo zakona
o zdruZenem de1u, ki je •prepustil republi!lkemu zakonu, da uredii stir.i.deset zadev iz medsebojnih delovnih razmerij.
Repubti·ID<i -zakon .., sk:ladu z
doloobami zakxma o zdruienem
delu, njegovirni ikategorijamli in
·inS<tituti ureja prwice, dolznosti
in odgovornosti delavcev v vseh
ob.bTh:ah zdruzenega dela ter po·
stopke za n jihovo ures.nicevanje,
v posebnem de1u pa delovna razme rja med delavci, zaposlenimi
pri delovnih ljudeh, .ki samos.tojno opra'V'ljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi v Jasti obCll!IlOV ter civtlnopravnih in fizicnih osebah lin sicer sa.mo ·posebnosti, ki so znacime za ta razmerj a.
Podrobneje pa ureja:jo medsebojna delov.na razmerja delavci
sami in Slicer v samoup:ravnem
spora:zumu o zd'l'U:levanju dela
delavcev v ~temeljno organizacijo
oziroma v delovno sklupnost ter
samo~.~~prav.nem splosnem aMu,
ki ureja delovna razmerja.
Temeljne znaeilnos1i novega zakona o delovnih ra?Jmerjih so zlasti nas;lednje:
- Zakon temelji na ustavi in
zakonu o zdruZenem delu ter PQ·
meni njuno nujno in pomembno
dopolnitev ter daje osnovo za
urejanje in nadaljnjo krepitev
podlage in poloiaja delavcev v
zdruienem delu.
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- Zakon o delovnlh razmerjih
izhaja iz staliSca, kot je to tudi
ze vsebovano v zakonu o zdrurenem delu, da nastaja delovno
razmerje med delavci samimi, ki
so z uveljavljanjem pravice dela
z druibenimi sredstvi zdruiili
svoje delo v temeljni organizaciji zdruienega dela ali v delovni skupnosti. Tako ldasicna delovno-pravna ureditev izgublja
veljavo, saj je delovno razmerje
opredeljeno kot medsebojno razmerje med delavci; to je mnogostransko razmerje. Delavec ne bo
sldenil delovnega razmerja s te·
meljno organizacijo, ampak z de·
lavci v temeljni organizaciji ozi·
roma v delovni skupnosti.
Zakon povzema dolocbe zakona o zdrurenem delu, ee je to
PQtrebno zaradi jasnosti in medsebojne povezanosti dolocb, pa
tudi, ee je to potrebno, da se
poudari nova kvaliteta v medsebojnlh razmerjih delavcev v
zdruZenem delu.
- Zakon o delovnlh r azmerjih
kar se da celovlto ureja pravlce,
dol.Znosti in odgovornosti delavcev v organizacijah zdruienega
dela in v delovnih skupnostih,
pa tudi delavcev, zaposlenlh pri
delovnih ljudeh, ld samostojno
opravljajo dejavnost z osebnim
delom s sredstvi, ki so la3tnina
obeanov.
- Dolocbe zakona so h.krati
z dolocbami ustave in zakona 0
zdruzenem delu PQdlaga za urejanje posebnosti medsebojnih delovnih razmerij na doloeenih podroejih.
- Zakon daje PQdlago za sprejemanje in razlago druibenih dogovorov, samoupravnih sporazumov in drugih samoupravnih
splo~nlh aktov, s katerim.i delavci urejajo delovna r azmerja.
- Zakon omogoea in zagotavlja ter vzpodbuja cim ~ide samoupravno urejanje delovnih
razmerij v zdrurenem delu upostevajoc zlasti okoli!lcino, da mo:ra sistem delovnih razmerij ~im
bolj temeljiti na samoupravnem
sporazumevanju in druibenem
dogovarjanju.
- V zakonu o delovnih razmerjih se dajeta enak PQudarek
in teia pravicam kot dol.Znostim
in odgovornostim, saj samoupr avljanje, urejanje medsebojnih delovnih razmerij ne more
dobro delovati, C!e pravic ne
spremijajo t udi dolznosti in obvemosti.
- Zakon ne uveljavlja pravic,
ki bi povecale materialne izdatke.
- Zakon posameme institute
in ~itve natancneje razelenjuje in tako odpravlja dileme
in nasprotja, ki so se pokazale
v dosedanji praksl.
Te temeljne znaci:lnosti oz.!rorna nacema jzhodi!lca naj bi zagotaVIljala, da se s ,spremembo
polozaja delavca v zdrufenem
delu , v ka.terem rpostaja delavec
os.novni subjeklt v odlocanju, posiovanju in delovanju •temedJne
organizacije zdruienega deJa in
v urejanju medsebojnih de.lovnih
razmerij, tudi klasiC:na delovna
razmerja preobl~kujejo v samoupravne m edsebojne odnose.
A. Percic
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Sam.oupravno v zunanje - truovinskem ·poslovanju
0 ORGANIZACIJI IN DELOVANJU SAMOUPRAVNE INTERESNE
SKUPNOSTI SR SLOVENIJE ZA EKONOMSKE ODNOSE
S TtTJINO

Ker se vkljucujemo v javno razpravo o osnutku samoupravnega
sporazuma o merilih, pogojih, n.acinih ~ postopki~ za do~ego dogovorjeriega obsega uvoza blaga m stontev ter odhva deVIZ za leto
1978 zelimo samoupravljalcem - volilcem na kratko opisati organizacijo in namen, ki ga naj zasledujejo posamezni republiski SISEOT
in ISEOT.
Zbor republik in pokrajin Zvezne skupscine je sprejel tri zakone, in sicer: zakon o deviznem
paslovanju in kreditnih odnosih
s tujino, zakon o prometu blaga
in storitev s •trujino in zakon o
opravljanju gospodarS'kih dejavnosti v tujini. Ze pri pripra~lja
nju teh zakonov je bilo jas·no, da
je sistem ekonomski:h odnosov s
tujino kljub nekaterim · svojim
posebnostim le podsiSitem nasega
celotnega druzbenoekanomskega
sistema in da zanj ravno <tako
veljajo nacela sociaiistiene samoupravne druzbene ureditv~. Da bi
zdruzenemu delu ·Cim:prej omogoci:li odlocilni. vpliv tudi na podro?:ju ekonomskih odnosov s •tujino, je zakon o deviznem ·poslovanju in kreditnih ekonomskih
odnosov s tujiono .predvidel -k ot
organizacijsko obliko doloeanja,
usklajevanja in uresnicevanja interesov ter sporazumevanja, dogovarjanja in ukrepanja- samoupravno interesno skupnost SR
Sloveniie za ekonomg,ke odnose s
t ujino. ·z ato se v sk;upnost obvezno zdruzujejo temel}ne in drug~
organizaci i e zdruzenega del a ozlroma vse druge druzbeno pravne
osebe, ·k i uporabl jajo ali us.tv~r
jaio dcvize v svoje;m poslo~~JU.
Da bi v skupnost1 zago~ov1h odlocanje in upravljanje clanov ustvarjalcev in uporabni!kov deviz, sestavlja skupsCino sku pno;
sti doloceno stevilo dele~atov, lo
.iih delegira]o enote skupnosti,
katere oblikujejo clani skupnosti, »ki v medsebojni povezanosti
pri proizvodnji izdelkov, ki ~e
vgraiu.i ejo v enotni proizvod 111
v· diugi medsebojni proizvodni,
prometni in stori:tveni soodvisnosti ustvarjajo in uporabl.ia.jo devizni dohodek ali ki so pn tern
medsebojno povezani v okviru
svobodne meniave dela«.
Glede na veliko soodvisnost in
povezanost pri ustvarjanju oziroma upora-bi deviznega dohodka, se lahko clani vkljucujejo tudi v vee enot skupnosti, vendar
sme clan delegirati delega.ta v
skupscino le v eni enoti, za kater:o · se sam odloci.

ima skupscina svoje izvrsilne organe:
- izvrsni odbor,
- stalni odbor za samoupravni sporazum o tenieljih planov
ekonomskih odnosov s tujino,
- stalni odbor za samoupravni sporazum o merilih, pogojih,
postopkih in nacinih za dosego
dogovorjenega obsega uvoza blaga in stoi:"itev ter odliva deviz,
- stalni odbor za samoupravni sporazum o merilih in postopkih za 'uresnicevanje kreditnih
odnosov s tujino,
- odbor za pospesevanje izvoza.
Naloga izvrsnega odbora je
predvsem v tern, da skrbi za
uresnicevanje sir5e poli>tike skupscine skupnosti, ostalih odborov
pa v tern, da opravljajo zadeve
s svojega delovnega podrocja, za
katere jih je pooblastila skup scina skupnosti. v skladu z novim deviznim rezimom bodo namrec c!ani s'kupnosti sprejemali
naslednje samoupravne sporazume:
- samoupravni sporazum o temeljih planov ekonomskih odnosov s tujino,
- samoupravni sporazum o
meriHh, pogojih, nacinih in pos topkih za d osego dogovorjenega
obsega uvoza blaga in storitev
t er odliva deviz,
- samoupravni sporazum ()
merilih in pos-topkih za uyesnicevanje kreditnih odnosov s tujino.
C:lani skupnosti morajo po deviznem zakonu v S'kladu s plani
svojega gospodarskega razvoja
in v skladu z dogovori o osnovah planov druZ!benopo!Hicni.h
skupnosti S'Prejeti plane ekonomskih odnosov s tujino, plane priliva in odliva deviz in plane kreditnih odnosov s t ujino. V republis·ki skupnosti usklajujejo
clani elemente osnov teh planov,
v skupnosti Jugoslavije pa se r.epubliskc skupnosti dogovarjaJo
o skupnih ciljih in elementih teh
planov, ki imajo poseben pomen
za· placiJ.no in devizno bilanco

tiste organizacije zdruienega dela <Yt:1r0u1a uruzoe.ne pravm: oseoe, .tU ne USIJ:VaTjaJO ClOVOlJ ClCVlZ,
Z<:i .Kl"Hje SVOJill potreo, pa LUdl
pogOJl m nacnn omeJt:VailJa v
1·azpo.taganju z .aev1zarm, .K1 JU1
uswat"jaJO orgamzaCIJe zuruzenega ae1a.
Clan! s posebnim samoupravrum sporazumom ·doloc:':aJO KrltenJe m postopKe za uresmcevaOJe prav1c ao zaao.tzevanja v tujmi ter za 1ZVJ:1snev oosega aeVlznega: '.kr.eCHuranJa •tuJme, :.l<i Je
aowcen v proJe.KClJl aevizno m
.~~:rectnno ouancnega polo:ZaJa republl.Ke.
·
V1C1J.rno, da gre za celovtte satnoupravne sporazume, . .Kl Jill
sprt::JemaJO vs1 clam sJ.wpnosu
m kl naJ ·o1 naaomestlli ne.~~:atere
preup.tse, 1<1 so Dlll ao seOaJ . v
pnSILOJnos·t i preavsem zvezmh
upravm.n organov. Odbon C)pravlJaJO naloge, .l<i so j1m aowcene
s samoupravmm sporaz.umom m
z ctrug1nn samoupravnim1 sp.wsnimi a.Kt1 ·S'Kupnosti ter nawge,
ki jrm Jlh poven sKupscma slmp~
nosu. lzmed vsen ocworov pn
s.k.upnosti iina najvec run.k.cij octbar za samoupravni sporazum o
terne!Ji:h planov, ki po1eg omenJerun nalog in deloma v nJl:hovem
oKv1ru, voai postopek usklaJevanja elementov osnov p!anov,
prealaga letni program IZvajanja
srednjerocnega plana, pn Cemer
analiz1ra pretekw obct<YbJe, ocenjuje skladnost izvajanja s srednJerocnim planom e.Konoms.KUJ
octnosov s tujino, predlaga u.k.repe za zagotavljanje razvoja v
slcladu s srednJerocnim planom
ekonomskih odnosov s tujino ter
sproti analizira izpolnjevanje letnega programa, pri cemer Je pri
ugotovitv1 odmikov letnega programa od. dogovorjenih programov oziroma projekcij dolzan
takoj predlagati ustrezne ukrepe
skupscini skupnosti. V te name·
ne oziroma za strokovno in drugo pomoc odboru, ses>tavlja delovno skupnost pri skupnosti doloceno stevi.l o analitikO<V-planerjev.
Med odbori smo omenili t udi
odbor za pospesevanje izvoza.
Tudi ta odbor bo imel pomembno vlogo; med drugim -tudi zato,
ker se pri skupnosti J ugoslavije
oblikuje sklad za pospesevanje
ekonomskih odnosov s tujino.
Za nadzor nad delom skupnosti je usta'noVIljen odbor: samoupravne kontrole. Pri skupnosti
se oblikuje tudi arbitrazni svet.

J edilna garnitura. ZALA

Organizac:i]a, naCin dela enote, Jugoslavij_e -ter enot~ost jug~slo
megsebC)jni -odnosi, pravice, ob- vanskega trga. ·
veznosti in odgovornosti clanov
Ciani skupnosti doloeajo tudi
enote ter mesto 1kjer se bo enota nacine in · postopke za izvrsitev
sestajala, morebitil.o strokovno dogovorjenega obsega uvoza blaslufbo;~
resevap.ja sp.orni.h ga, in s·t oritev ter odli:va deviz
vprasiw.i, · pa tudi ·potreb~'!- ';;red- · . ozir:_oma l?rojek:~je d eyizn? bistva za 4~~ enote,,vs~ to·· w1 ur~- · l<v:J.c~~~a m Pli;icllno b1!ancnega
j eno.'- s "~amoU.pravnim "-~POTU.U· :. polpza:J~ republl')<:e. S samoupravmQ~~ ~- lpl··.s.~~~~jo ,tla:;ir'~riOte,: .n!m. sp_ora~\lm?.m, se .. dolc>cijo t~Da <l:h zagoto'V1h ·S tprotno· <Un:s- .·dt mt!nla m postopkt za p:ndoblnicevanje dogovorjene politike, tev pravice do nakupa deviz za

nacin .

Ta Se Janko oblikuje tucti po eno-

tah ' sk·upnosti. · .··· ' ·
· Vsi" Ottlenjen"i 'od_b<?ri so v .eila:
koparavnerr.i polozaJu, · toreJ m
rirkakrsne· ·nadrejenositi kateregakoli odbora nad drugini. ·· · : · · ·
· Prf'sk'u pnosti· se izrrie·d ·delegafov k.i j ih ·izvou · skuj:Jscina, ·ob1i:
R!:if~ ' d~lega<;i]a .. n~~e · 'skuj;l-nos~i
v · rnteresno ·skupnost· Jug'oslavl•
je" Z"il: ekonomske ·oc;lnose· s tujlino.
Pre"k ·· te delegacije se uresriiCti"

jejo z zakon<;>m ~ SIS~OT <?Pfe·
deljene prav1ce m dolznost1.
Strokovna, administrativna, pomozna in tern podobna dela v
skupnosti opravlja delovna skupnost. Medsebojna razmerja g.tede pogojev svobodne menjave
dela in ustvarja:nja dohodka ter
druga medsebojna razmerja med
skupnostjo in njeno rdelovno
skupnostjo se urejajo s samoupravnim sporazumom o m_eds_ebojnih pravicah, obveznostih m
odgovornostih. Ta spor~zum b~
sklenjen, ko bo v .celot1 konst.ltuirana delovna skupnost .
Naslednji samoupravni sporazum, ki ga bodo sklenili clan !,
je samoupraWli s~orazum o fl:
nanciranju delovanJa SISEOT, k1
bo urejal viSino, merila in nacin
placevanja prispevka. Ta prispevek bo obli•koval sredstva za delo
skupnosti, ki se bodo uporabila
za kritje stro5kov dela organov
skupnosti, za prihodek delovne
skupnosti in za pri&pevek za delovanje skupnosti J.ugoS'lavij~.
Omeni<ti moramo, da ovganizacijsko strukturo skupnosti natancneje opredeljuje statutarni
sklep 0 organizaciji in delu sr.
SEOT. Na osnovi zacetnih iZJkusenj, ki jih bo dalo delovanje
skupnosti, bodo izdelane -dokoncne dolocbe satuta, ki bodo tako
lahko bolj pretehtane in poglobljene.
·
Vse do sedaj povedano je samo
nekaksen povzetek zakona o SISEOT. V nadaljeva:nju pa bi zeleli podrobneje pojasniti nekatera zakonska dolocila.
Clanstvo je po zakonu obvezno
za vse pravne osebe, ki ustvarjajo ali uporahljajo devize v svojem poslovanju. zelimo opozoriti, da tega ne gre r azumeti togo
v tern smislu, da so clani le neposredni izvozniki oziroma uvozniki. Ze smo omentli kot prvo znacilnost novih ekonomskih odnosov, da je devizni dohod.ek izenacen z dinarskim ter da v celoti pripada temeljnim organizacijam, ki so posredno ali neposredno sodelovale pri njegovem ustvarjanjru. Udelei:ba posamezne temeljne organizacije v deviznem
dohodku temel:ji v skladu z dolocili zakona () zdru:lenem delu na
tekocem in m.inulem delu, ki so
ga delavci te temeljne organizaeije vlozili v poslovanje s 't ujino in se doloca s samoupravnim
sporazumom. 0 teh samoupravnih s·p orazumih ter ostalih nacinih pridobivanja deviz v novem
sistemu podrobneje kdaj drugic;
omenimo naj le, da se v teh samoupravnih sporazumih med
drugim doloca oziroma razpore~
ja devizni priliv rued temeljnimi
organizacijami, ki kakorkoli trajneje sodelujejo pri proizvodnji
biaga za izvoz.
Ti samoupravni sporazurni delorna predpostavljajo koli•kor tolike uvel javljen novi sistem ekonomskih odnosov s tuj ino z vsemi njegovimi znacilnostmi obenem pa so pogoj za njegovo uvelj avitev v praksi. Zavedati pa se
moramo, da se ne da uveljaviti
novega s istema v zelo kratkem
casu, zato je potrebno r acunati.
s tern, da bo prihodnje obdobje
v nekem smislu prehodno.
Hocemo poudar~ti, da .ie potrebno kot clane skupnosti smatrati tudi vse tiste temeline in
druge organizacije zdruzenega
deJa ter druge druzbene pravne
osebe, ki v sedanjem . trenutku
niso neposredni ust·v arjalci deviz
ali ·pa niihovi porabniiki, bodo pa
podpisniki
omenjenih
samoupravnih sporazumov, s katerimi
se bo razporejal devizni priliv.
Dogajalo se je namrec, da s;mo
dobili dopis temeljne orgamzacije, v katere)Jl nam je bilo spo-..
roceno, da smatra svoje clans1vo
v sk\l!pnosti kot nepotrebno,. saj
ni registrinma za, opraylja:nje zunanjetrgoyinskih . pqs·l ov. in zanj
izva:Za ali uvaza nekdo .drug, C:Ianstvo vse"\1, takih in podobnih temeljnih organizacij smattamo
~ot potrebno tudi zato, · J:\:er je
SISEOT obllka, "ki dmogoea zdruzeneiriu delu, da aktivneje sode~
luj_e v po$pesev'anjU' p'rocesov, ·ki
vodijo· k ·iastavljenim ciljem na·

podroeju ekonomskih odnosov s
tujino. Iz teh razlogov razmisljamo o izvedbi .ponovnega vpiso·
vanja v evidenco clanov.
Ob koncu naj povzamemo misli, izrazene v govoru podpredsednika izvrsnega sveta tovariS~
Zvoneta Dragana na ustanovm
skupscini SISEOT: »Uveljavljanje novih ekonomskih odnosov s
tujino je potrebno smatrat i kot
.proces, ki ga je mozno in nujno
postopno uveljaviti, vendar pa ga
moremo in mora:mo organizirano
tudi pospesevati in trdno smo
prepricani, da bo samoupravna
interesna skupnost za ekonom:
ske odnose s tujino gotovo eden
izmed najpomembnejsih instrumentov samega zdruzenega dela
za Cim:prejsnjo realizacijo zeljenih ciljev.«
F. Turk

Prodaja
pohistva

na
domacem
trgu
Leto 1977 je bilo za prodajo
pohistva dokaj ugodno. Podatki
nam kazejo, da smo prodali v
tern letu za 5 milijard starih dinarjev oziroma za 14,3 odstotka
pohis-tva vee kot ·Ieto poprej. P-rimerjava s pla:nom pa nam pove,
da smo plan presegli za 7 odstotkov. Od sku'Pnega povecanja odpadejo 4 milijarde starih dinarjev na prodajo prek predstavniske m re:le, ena milijarda pa na
prodajo v lastnih •trgovinah.
Prodajo v celoti bi torej lahko
ocenili za zadovoljivo predvsem
tudi zato, ker nam je v tern casu
us pelo delno sanirati proizvodni
program v Tovarni pohiS!va Stari trg, zamenjati proizvodni program v Tovarni pohistva Cerknica in delno tudi v Tm arni pohiStva Martinjak. V programski
usmer itvi je bilo narejeno nekaj
vecj ih premikov, •ki so rnocno
vplivali na koncni rezultat. Kljub
pozi tivnim pr emikom pa smo
osiromasi'li ponudbo, saj s mo s
proizvodnega programa crtali jedilnico Living, ki nam .ie ni uspelo nadomestiti s kak5nim drugim
uspclim izdel•k om.
Kljub dcjstvu, da srno s celotnimi rezuHati zadovoljni, pa nikakor ne moremo mimo ugotovi tve, da se nase .poslovno obnasan ie slabS a. Stalna desortiranost
obeh glavnih programov Tovarne
pohistva Cerknica, napake, ki so
bile narejene pri uvajanju novega programa v Tovarni pohistva
Stari trg in mnogokrat napacn~
informacije o blagu za tapetmske izdelke so nas prioeljale pri
kupcih na slab glas. C:e k temu
dodamo se napake, ki so bile pogoste v odpremnih skla:diScih in
neprilagojenost odpremne dokumentacije za kupce, vidimo, da
prehajamo iz nekoc. v~orn~g~
proizvajalca na dobavlte!Ja, kl Sl
ie ze prisluzil ime »nesoliden«.
Taksen slab ··glas nam ote7Jkoea
start v letosrtie leto in najavlja,
da bo letosnji ambiciozni plan
zelo tezko dos~Ci.
Za:kljucil bi z mislijo, da tnora,. mb, ce naj bi. nadaljevali z eks-

panzijo prodaje . na · doma~e~
trgu, zaeeti odpravl.jati slabpstJ
..in . n ~pq\J(e , ki ,.so .b1!e nareJen~
) ani 1{1 Vee .pozprnostl ·kOt dosleJ
po~vetH~ nasim kupcern.
F. Mele
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Druzbena samozastita in prva :pomot ~.
v tern kratkem sestavku zelim opozoriti nase delovne ljudi in
obcane o nekaterih pomembnih ukrepih, ki so jih dol.Zni storiti kot
·nosilci druzbene samozascite, ko gre za resevanje ponesrecencev v
prometnih in drugih nesrecah.
Z7'"ano je, da je nudenje prve
pomoci poskodo':anim y ·promet-

Pustni odbor se ze vso zbno pripravlja na praznovanje Pusta.
Letos obljubljajo se posebej zanimiv sprevod, v katerem bo sode·
!ovalo tudi Turisticno drustvo Postojna. Sprevod bo v nedeljo, 5. februarja ob 13. uri krenil izpred telovadnice po ulicah Cerknice.
Na Pustno soboto pa bo veselo Pustno rajanje v stari Brestovi
delavski restavraciji.
-0Odkar cerkniski banki poslujeta po novem, se lahko njunih storitev vsak dan posluzujejo samo ucenci, upokojenci in gospodinje,
ker sta banki odprti samo dopoldan.
Delavci pa lahko dvigajo in vlagajo denar samo ob sredah do
16. ure.

nih nesrecah in drugih nezgodah
dokaj pomembna zadeva, ce ho-

Novl delavski sveti
Obenem z referendumom so bile 27. decembra tudi volitve v delavske svete in v skupni delavski svet. Kandidate za delegate v delavski svet in v skupni delavski svet so delavci izbirali v svojih
sindikalnih skupinah, pri kandidiranju pa so sodelovale tudi vse
druibenopoliticne organizacije.
Na volitvah so bi!li izvoljeni v delavske svete temeljnih organizacij
naslednji delegati:
V TOZD Tovarna pohistva Cerknica
1. Koscak VaiCi
13. Zalar Viktor
2. Majer Toncka
14. Lavric Francka
3. Tekavec Marjan
15. Gale Janez
16. . Kebe J anez
~- Dovjak MarJan
5. J akopiln Stane
17. Sernel Justina
6. Kranjc Milka
18. Petrie Bernarda
7. Br.imozic A.J.ojz
19. Bavec Joze
8. Humar Stefka
20 . .t<nap Vanja
Y. Rlis Franc
21. Skor Tone
10. Strukelj Milan
;a. Krasevec Stane
11. Grbec A•lojzija
23. Strohsack Mitja
12. Kovsca Iva

V TOZD Tovarna les1tib izdelkov
1. Zagar Franc
2. Tr.uden Dar.hruka
3.

L.ipOV;!C

Anton

4. Furlani Irena
5. Nelc Rudoit
6. Kiodela Joze

7. Almajer Jozefa

8. P()['()k Ivan

9. Zg0111c Janez
10. Turk Bojan
11. Dojc Steran

V TOZD Tovarna pohiStva Stari trg
1. Krasevec Stanko
7. Znidarsic Boza
2. Le~tek P.ranc
8. BraJVec Ju.ol<ka
3. Mulec Mirko
~- Kandare Ana
4. Gerl Marija
10. l:'erusek Ivan
5. Mlakar J anez
11. RemseK l'Van
12. Za~rajseK Joze
6. Truden Stani.!Silav
Letosnje praznovanje Dedka Mraza .ie bilo zelo razgibano in sli:kovito. Pa vendar so imeli nekateri nasi obcani tudi na te organizirane
prireditve (ne)umest.ne pripombe

V TOZD Tovarna pohistva Martinjak
1. Kobal Milan
12. Kl.liilstek Miro
2. Cucek Torno
13. Hdti Miro
3. Ga~la Franjo
14. Kranjc Vida
4. 6uk Marija
15. Gode~a Jozefa
5. Kornac Si•lva
16. Sega V.ilnko
6. Mihelcic Ivam
17. Milavec Marija
7. Mahne Miro
!H. Z.nidarsic Edo
8. Svigelj Slavko
!Y. Rok Vera
9. Goctesa Anton
20. Turik Ana
10. MiSic Joze
21. Sega Joze
11. Kordes Miro
V TOZD Tovarna ivernih plosc
I. Bahunek J osip
2. Licen Stojan
3. UTbas Vinko
4. Hiti Branko
5. Kebe Joze
V TOZD Prodaja
1. Svelc Niko
2. Kobal Vera
3. Kern Vik:tor
4. Vesel Robert
5. Znidarsic J anez
6. Jakopin T01ne

KAKO Z NOVIMI TEHNIKI?

•

Pmti cHju gre zadnj a gerrera- smo ugotovili, <la so zvecme to
cija lesni.h tehni.kov v Cerknici. _spodrsljaji ali opomini k resnejAl.i je Tes zadlnja? Mnog-i zasta.v- semu ucenju, nekateri ucenci pa
ljaio rto vprasanje kadrovski se prevec zanasajo na svoje sposluibi.
_sobnosti. Slednje •kaze na nedeTrenu tno je teh profi1ov pokli- laWlost.
cev dovolj. B:rest ab sedanji orZaikljucnim izpitom, ki bodo v
ganiziranosti in stopnji proiz· juniju, je treba posvetiti ze sevodnje ne zrnore sprejemati vee daj vso ·p ozornost, da bodo ponovih tehnikov. Po drugi strani. tekali normalno. Najvecji pripa cakarno sprernembe, k i jih bo rnanjk1jaj je cutiti pri slovenprineslo usmerjeno izobrazeva- S'k em jeziku in samoupravljanju
nje. Prav zdaj so intenzivne pri- s temelji mwksizma, torei pri
prave, da bi lesarstvo v Sloveniji druzbosloWlih predmetih. Za ta
preslo na usrnerjeno izobrazeva- dva predrneta bo potrebno izven
nie in sicer ze v solskern letu urni·k a organizirati pregledna
1978/79. Res je ze skrajni cas, da ponavljamja, .pa tu<li dopolnitev
preidemo od nacrtov k deja- snovi. Tehnicni pred.meti - finjern.
nalna obdelava lesa, -strojni elePrav gotovo si bomo rnorali na menti s strojeslovjem in organiBrestu ·tudi v okviru usmerjene- zacija proizvodnje z ekonomiko
ga izobrafevanja zagotavljati poslovanja pa ucencem ne de1ajo
stalni priliv kadrov vseh profi- vecjih tezav. Zato bodo pripra:ve
lov. Ali bo to v Ljub1jani ali v na za1<l.jucne i:z;pi:te v okviru
Cerknici - o tern se bomo od- predmeta.
loeali kasneje.
Ucenci so ze seznanjeni s ·kaOcenjevalna konferenca je bila drovsko pol.itiko Bresta in z le19. januarja. Od 24 u cencev zad- tosnjim razpisom sHpendij. Tako
njega letni-ka j e pozHivno oce- se ucenci odlocajo o nadaljevanjenih 17, kar predstav·l ja 71 od- ni-u studija 3Jli 0 zaposlitvi, s
stotkov. Ko srno na •konferenci skupnostjo za zaposlovanje pa
· podrobno analizirali posamezni- smo se dogovor.Hi o testiranju.
ke, ki so bili negativno ocenjeni,
F. Tursic

V Skupnih dejavnostih
1. Kogej Ana
2. Udovic Rado
3. Dohrovoljc Joze
4. Zaikrajsek Janez
5. Cvetko Danica

6.
7.
8.
9.

Tomsic Bojan
Lunka Stane
Zemljak Irena
Hribljan Joze

7.
8.
9.
10.
11.

Krasevec Dragica
Borak Zlatik.a
Doles Alojz
Kos Emil
Ivancic Minko

6.
7.
8.
9.
10.

Zahukovec Zdrav:ko
Juvancic-ZupanCic Jana
Sebalj-Mikse Stefka
Meden Joza
Modec Drago

V skupni delavski svet so biJi izvoljeni naslednji delegati:
Iz TOZD Tovama JeLka Begunje Iz TOZD Tovarna lesnih izdelkov
1. Krsic Miro
Srtari trg
•
17. qvsec Joze
2. Popek Anton
3. Zalar N1ko
18. Z1gmund Stane
St . 19. Twk Joze
I z TOZD Tovarna poh..
lstva an 20. Kra5evec Rajko
tr4g Kl • .k B
ko
Iz TOZD Tova~r.na pohiS.tva Cerkran
nica
. . esnt
5. P1~ek Ana •
21. Borstnik Franc
6. Sumrada Joze
22. Homovec Mi.\ os
Iz TOZD Tovarna pohis.tva Mar- 23. KoroSec Joze
tmjak
24. Pakiz An-drej
7. S•tr.iltof Stane st.
25. Srt:ei1le Vik!tar
8. Mele Mi!lan
26. Zewlilk Joze
9. Zakrajsek Majda
27. Brani:selj Jo~e
10. KovaCic Majda
Iz TOZD ProdaJa
11. Arvsec Franc
28. S.trukelj F·r anc
12. 1midarsic Darko
29. TurSlc Ema
13. Ku.sic Marjan
30. Zakrajsek MaTija
Iz TOZD Tovarna ivernih p losc Iz Skupmh dejavnosti
14. GostiSa Anton
31. Hiti Al01jz
15. Mulec Frame
32. Kovac-Mivec Irena
.16. U.dovc Franc
33. Telic Jane.z
V TOZD Tovarna pohistva Je1ka Begunje delegatam patece rnandat
.
.
.
.
.kasneje in bodo vol:it':e _v februa~ju. . .
V nekaterih temelJnill organizaCIJah m v Skupmh deJavnostill
so ze bile prirnopredajne seje, v ostalih pa bodo te dni.
Febn1arJa bo organiziran seminar za delegate v de1a.vske svete
in v skupni delavski svet, kjer se bodo delegati na.tanoneje. se~~a:
nili s svojimi nalogami.
B. Turs1c

' .~
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cemo posikooovariemu resnieno
hitro in strokovno pornagati. Ni
moj namen pisatt i o tern, kako naj
poteka nudenje prve pomoei, ker
so za to poklicani drugi. Najbrl
ne bi bilo odvec v nasih g-lasilih
pisati tudi o tern.
Opozoriti zelim predvsem ·~a
nujnost strokovnega in hitrega
nudenja prve pomoC:i. Za to imarno v okviru zdravstvene sluzbe
organizirano sluzbo prve pomoCi,
ki je v nasi obcini organizirana
v glavnem kot slu2Jba strokovnega rtransporta do naj1blizje :z:dr·avstvene ustanove. Znamo je, da pa
tudi ni problem v nujnih prirnerih organizirati poleg prevoza
tudi strokovnega nudenja ptve
pomoci s stra:ni :z:dravnika ali
drugega osposobljenega zdravstvenega dela vca.
Zdravstveni delavci vedno poudarjajo, kaiJ.<o pomembno je, da
je prva pomoc strokovna in hitra. Nestrokovna ·prva pomoc
lahko dostikrat povzroei se hujso
poskodbo in posledice kot pa sarna poskodba. Nemalo je oprimerov, da je ponesreceni v prometni
nesreei umrl zaradi nestrokovne
prve pomoCi, ne pa zaradi sarnih
poskodb, ki so nastale v prometni nesreci.
Z rednim usposabl ianjem enot
civilne zascite najbrz ni vee prob1emov oziroma ne bi smel biti
prob-lem. nuditi prvo pornoc dovolj strokovno in hitro.
Drugo pa je vprasanje, ce nasi
delovni ljudje in obcani vedo,
kako poklicati ek1po za strokovn.i
transport oziroma kako o tern
obvesti-ti ustrezno zdravstveno
slufbo. To lah-ko storimo ·t ako,
da pokJicemo ambulanto ali postajo milice na telefon 92, 'ki potem organizira resevalno slu~bo.
Seveda 1o se ni vse. Najveckrat
se dogaja, da postaja milice ne
dobi popolnega obvestila, ki je
potrebno za organiziranje prve
pomoci. Da rnHiOniki na kraj u
nesrece ugotovijo dejansko stan je in patrebo po prvi oziroma
zdravniS.ki pomoCi, vcasih traja
predolgo. Po drugi strani pa je
tudi posiljanje ekipe za nudenje
prve pomoei vezano na znatne
stroske. V nasih TazJrnerah je pO·
trebno u poStevati ne nazadnje
tudi to, da v primeru, oko zdravnik odide na ·kra i prometne nesrece, v ambulanti ca:ka toliko in
toliko pacientov na vrnitev zdravnika.
Da bi se izogni-li nevseenosti,
predolgega cakanja na kraiu nesrece in predvsein, -da ·b i .lahko
bila prva pomoc hitra in dovolj
strokovna, je prav, da tisti, •k i o
prometni nesreci obvesca pristojno postajo milice ali a-mbulanto
zdravstvenega doma:
- po rnoznosti sam u gortovi,
kaksne ·pomoci je potreben ponesreceni oziroma t udi ugotovi,
koliko .ie ponesreeenih in po
moznosti, kaksne so posledice
(ni namrec vseemo, ali je poSikodova-n le eden ali je ponesreeenih
vee oseb);
- ce je v nesreci kdo nezavesten, je potrebno to posebej poudariti;
- posebej opozoriti, ce je v
nesreci kdo apecen, ker ima resevalna -sluiba za tt:o posebej pripravljeno opremo.
Naj se enkrat poudarim: ni
dovolj, ce panesreeenca pripeljemo se ta•ko i:z:lrusenemu zdravniku-specialistu , ce pos•kodovanca
prej z nudenjem hitre in strokovne prve pomoci nismo pri.pravili za kasnejsi poseg specialistazdravnika.
Tudi na tern pod-rocju ta:ko
na j<lemo neposredni nos'ilci <lruzbene samozascHe
delovni
ljud.ie in obcani - svoje mesto,
ko je potrebno pomagati drugemu. Da opa smo pripravljeni pornagati, dokazujejo vsa:k<lanji primeri iz nasega zivljenja. Ob vsern
tern je verjetno dobro upostev~ti
pregovor, ki pravi, da nesreca nikoli ne •p ociva in da pravega prijatelja spoznas v nesreei.
L. SpitalaT
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RESITEV NOVOLETNE
NAGRADNE KRltANKE

Dovolj pazimo nase?

KARAKORUM - VLADIMIRA
- AKNE - EN - SRECNO
NOVO - LINNE - DILAN ZI - PARALELE - REKTOR KIDANJE- OPERATER - BRIGA - EMISIJA - KOS - VON
-SARI- NI- SLAK- OKOPI - KROTA - JK - KANONI
- SARANCA- AT- OMERSA
- ALKO - TL - AIR - KETONI - AA - CAR - NIKO SALAMIN - KV - JULIJUS IPERIT - OUB - KRITERIJ
- MO - CS - ALUP - KDOR
- ONA - ANANAS - AA NANA - AARE - BOR - NA
- SHS.

REDNA TELESNA AKTIVNOST IN SPORTNA VADBA ZA ODRASLE IN STAREJSE
Zanimanje raziskovalcev na
podroeju telesne vzgoje je bilo
od vsega zacetka usmerjeno le
na prvo obdobje zivljenja, na
mladost.
Zdaj pa ze prevladuje prepricanje, <Cia pri telesni kulturi ne
gre samo · za mladino in samo za
vrhunske tel<lmovalce, temvec za
cloveka v vseb zivljenjskib obdobjib.
Napacno in usodno bi bilo, ce
bi se clovek ukvarjal s sportom
samo do pribli~o tridesetega
leta, ko ooti, da ni vee sposoben
za vrhunske dose2lke in ga na
tekmovanjih izpodrivajo mlajsi.
Sport oziroma telesna a.ktivnost
sta v zrelih letih in starosti prav
tako potrebna, •k akor v mladosti.
Smoter aktivnosti pa je seveda
povsem drug: ne gre vee za
uspesno tekmovanje, temvec za
ohranjenost vitalnosti, za zdravje, za dobra pocutje, normalno
telesno tezo, za ra:l)vedrilo, bogatenje prostega casa in sploh za
to, da ne bi prezgodaj omagali.
V nadaljevanju sestavka naj bi
predvsem skusaJli odgovoriti na
dvoje vprasanj:
- prvic: za:kaj SJ>ortna aktivnost tudi za odrasle in starejse
obcane
- drugic: kaiksna naj bo, da
bo clovek zdrav' cil in sposoben
za delo tudi v letih staranja.
l:ETRTO DESETLETJE tiVUENJA - ZAl:ETEK STARANJA
Za senescenco in senium, kakor imenujejo gerontologi drugo
polovico zivljenja, je znacilna involucija - razvoj navzdol. Ta
razvoj je lahko zelo biter in se
vcasih pricne ze po tridesetem
letu. Velicko je to odvisno od
zdravega ali nezdravega nacina
zivljenia. Kdor Zivi naravno, tk dor
se utrjuje v naravi, kdor odmerja del prostega casa za obnovo
sil, je lahko pri moeeh ·t udi v
visoki starosti. Kdor pa predvsem sedi - sedi na d~lovnem
mestu in sedi doma, kdor prezivi
ves dan v zaprtib prostorib, pesa
bitreje. Zdravniki govorijo o pesanju zaradi poma.njkanja gibanja, o involuciji zaradi neaktivnosti.
Telesno pesanje in pro.padanje
ze v najboljsih letih je danes
splosen pojav, saj je znano, da
je tudi v razvitih dezelah velik
del odraslib s portno neaktivnih.
Mnogi se sicer ukvarjajo s sezonslcimi sporti, na pdmer s smucanjem in plavanjem, vendar ta
dejavnost nima znacaja redne
vadbe.
Zakaj imajo ljudje tako slab
odnos do redne vadbe? Najvec
zaradi tega, ker zavest o aktivni
vlogi, ki •p ripada slehernemu posamezniku v boju :z:a njegovo
zdravje in dobra pocutje, se ni
prebuiena. 0 bistvu &porta in
biolo9kem pomenu gibanja so
ljudje se vedno nepouceni, ne-

izobrazeni in neosvesteni, podobno, kakor so neosvesceni 0
u:Zivanju pohvil.
Ze od nekdaj so .}judje navajeni, da se zanimajo za zdravje
sele ta:kra<t, ko »Zagori rdeca lucka«, ko cutijo sla:bost in telesno
bolecino, •k o zbolijo. K zdravniku
prihajajo z zeljo, da jim predpiSe
zdra:vila, med drugim .t udi taika
za lajsanje boleCin, za prebavo,
spanje, bujsanje in podobno. V
Svici je znano geslo, da je treba
boditi in teci, vendar ne v lekarno po zdravila, temvec v naravo,
na trimS'ke steze.
ZLO PRIHAJA PO MALEM, NEOPAZNO
Zakaj se tako malo omaoslib redno ukvarja s telesnimi vajami in
se nasplob premalo giblje? Hira·
nje zaradi premalo gibanja (bipokinetoza) se polasca !judi po malem in neopazno, da se tega niti
ne zavedajo. Prav po malem pridobi!vajo na tezi, po malem izgubljajo miSicno moe, :z;mogljivost srca, elasticnost ozilja, gibljivost prsnega kosa, tk apaciteto
dibal in podobno. Ljudje tSe s temi poja'V'i po malem ·Sprijaznijo
in navadno niti ne vedo, da gre
predv-sem pa posledice napak v
nacinu zivljenja.
Ko poka:Ze ·t ehtnica ne'kaj kilogramov prevee in postane stara
praznicna obleka pretesna, tega
ne razumejo kot opomin, temvec
kot nekaj, ·k ar prinasajo le<ta, :kajti se vedno se jim zdi normalno,
da je 50-letni znatno 1ezji od 30letnega. Normalno se jim tudi
zdi, da je 40-letni ze precej o koren, trd v sklep.ih ter da ne more
vee ni ti teci ni ti 'Skaka ti ali plezati. Clovek bi moral biti v drugi
polovici zivljenja za spoznanje
lazii ka,k or v naj,boljsih letib.
Lazji zaradi tega, ~ker postajajo
z leti miSice in vezi, 'k i drZijo in
nosijo te:Zo telesa, sibkejse. Zato
je razumljivo, da nasta jajo tezave pri s-toji in hoji, ce Je '!reba
ob oslabelem veznem tkivu in
oslabelib miSicah ddati in nositi
iz leta v Jeto veejo tezo.
Teze o sportni <dejavnosti i·n
nor-malni telesni tezi v drugi polovici zivljenja potrjujeio tisoceri zgledi. Poznamo veliko !judi, ki ·s ta jib redna vadba in
sportna rekreacija obranili cvrste, vzdr:Zljive, vitke in pod_ietne
vse do visoke starosti. Taki !judie so med lovci, planinci, smui':arji, igralci tenisa, nabiralci
gozdnih sadezev, vrtickarji in
drugimi. Znani so starejsi in stari u delezenci slovecega VASA
teka na Svedskem in Engadins kega smucar skega maratona v
Svici, ki vam, •k o se pozanimate
za niihov rezim zivljenja, pavedo, da z redno telesno vadbo niso
nikoli preDehali. Skoraj vsi so
privrzenci hoje v naravi in sezonskih sportov, zlasti smucanja
in plavanja.
P. Kovsca

Filmi v februarju
2. 2. ob 19,30 - ameriska kriminalka DIAMANT! STAREGA GANGSTERJA.
4. 2. ob 19,30 in 5. 2. ob 16. uri - jugoslovans ka ·k omedija LJUBEZENSKO :ZIVLJENJE BUDIMIRA TRAJKOVIcA.
5. 2. ob 19,30 - amer iska :komedija - POVABILO NA VECERJO
Z UMOROM.
6. 2. ob 19,30 - ameriska kriminalka NEVARNO MESTO.
9. 2. ob 17. uri in ob 19,30 - ameriska komedija CIRKUS.
11. 2. ob 19,30 in 12. 2. ob 16. uri - fra ncoski pustolovski fil-m
s E JK AHMED.
12. 2. ob 19,30 - mehiska drama PREVELIKA ZRTEV.
13. 2. ob 19,30 - francoska kriminaoJ!ka ADIJO, POLICAJ!
16. 2. ob 19,30 - japonska krimina1ka BOMBA V SUPER EXPRESSU.
18. 2. ob 19,30 in 19. 2. ob 16. uri - hongkongski karate fi1m NA
ZMAJEVI POTI.
19. 2. ob 19,30 - japonski ·pustolov-ski film KING-KONG JE POBEGNIL.
20. 2. ob 19,30 - italijans-ka kriminalka REVOLVER
··
23. 2. ob 19,30 - ameriS•k i pustolovski film. AFRIKA EXPRESS.
25. 2. ob 19,30 in 26. 2. ob 16. uri - ameriSki western KONJENICA
BREZ KONJ.
26. 2. ob 19,30 - ameriski zabavni fiolm SVET PONOCI DANES
27. 2. ob 19,30 - italijanski eroticni film VIKING Z JUGA.

IZID NAGRADNEGA
ZREBANJA

V istem casu ima vadbo tudi odbojkarska sekcija.
Za nogometase homo v februarju organizirali zimsko TRIM ligo
T~km~ bodo o~ sobotah ali nedeljah do~oldne. Na koncu naj orne~
rumo se to, da Je vsa vadba pod strokovrum vodstvom in da je :Zelja
organizatorjev rekreacije, da bi bila udelezba na teh urah cim vecja
zaradi koristi vsakega posameznika in ne navsezadnje tudi zato da
bo telovadnica, ki je zelo velika, dobro izkoriscena.
'

Nov'O!lena nagradna klrizanka
je b:ila nekoliko trsi oreb, pa je
prislo manj resitev kot obicajno - samo 66. Komisoija je izzrebala takole:
- po 50 din prejmejo: Janez
KATERN, Vrtna uJica 8, 61381
Ra.kek, Toncka KRAJC, Grahovo
4, 61384 Grahovo in Bernarda
PETRie, Videm 52, 61380 Cerknica;
- 100 din dobi I van SKRLJ,
Tovarna pohistva Martinjak·
- 150 din Joze HRIBLJAN,
Tabor 21, 61380 Cer.knica ·
- in 200 din Eva BRANISELJ,
Dolenja vas 12/B, 61380 Cer.knica.
Nagrajencem cestitamo! Nagrade lahko dvignejo v hlagajni
~kupnih dej aVIDOsti, ostaLim pa
Jih bomo poslali po posti.

TRIM KEGLJANJE

V spornin

Z lanskih Bloskih tekov. Let<>Snji so bill zaradi zares hudobnega
vremena »pet pred dvanajstO« prelozeni. 0 njih homo se porocali

REKREACIJA V TELOVADNICI
Znano je, da smo pozimi telesno manj aktivni, se posebej, ce ni
snega ali ledu. Postanemo seveda za kaksen kilogram tezji, poleg
tega pa tudi okornejsi in bolj podvrieni boleznim. Da bi se temu
izognili, smo za Brestovce organizirali v telovadnici dvakrat tedensko ure rekreacije, ki so:
V PONEDEUEK OD 20. URE DO 21. URE TER
V l:ETRTEK OD 19. URE DO 20.45 URE.

Letos smo se odloeili, da ze
vpeljani sistem rckreativnega
kegljanja obogatimo se z eno
obliko; to je s kegljanjem v borbenib igrah, oki je mnogo bolj
dru:Zabno in prije~no kot obicajno posamicno k egljanje.
Pricakovali smo nekoHko vecji
odziv, vendar labko r ecemo, da
je bila udelezba se kar zadovoljiva, saj je nastopilo skupaj 114
kegljacev oziroma kegljacic v devetnajstih ekipab s po sestimi
clani.
Izidi so sicer pov.sem nepomembni, ·k er na tekmovanju ni
slo za doseganje dobrib rezultatov, temvec le za sodelovanje.
Objavlja.mo jib le zaradi pDimerjave in pa zato , da bi mogoce
clani ekip, ·k i so se u vrstile na
r epu, le veckrat zasli na kegljisce in z vee vadbe izboljsali svoje znanje.
VRSTNI RED:
1. TIP I ., 2. SD - marketing,
3. SD - prod?~ja, 4.-5. JELKA,

SD- AOP, 6.-8. TIP II., SDnabava, SD - tehnologija, 9. TLI,
10. TPC V., 11. TPC 1., 12.-13.
TPS, TPM II., 14. TIP II., 15.
TPC IV., 16. SD - kadrovska
slu:Zba, 17.-18. SD SlliZba
skupnih zadev, TPC III, 19. TPC
II.
P. Kovsca
IZ KEGUASKEGA KLUBA
BREST
- V prvd polovici februarja
organizi.ramo odprto klubsko
·prvenstvo za clane, clanice, mlad!nce in mladinke. Prvens tvo bo
v disciplini 3 X200 metov za clane in 3 X 100 metov za cla~nice,
mladince in mladinke. Prijave
sprejema na kegljiscu do 4. februarja Dragica Pokleka.
Privrzence kegljaskega sporta
vabimo, d a se odprtega prvenstva udeleiJjo v cimvecjem stevilu!

23. januarja smo pospremili k
zadnjemu pocitku ing. Joska Pojeta, ki je tragicno preminil v
osemintridesetem letu starosti.
v nasi temeljni organizaciji je
bil zaposlen od leta 1970, zadnji
dve leti kot vodja proizvodnje.
Njegova delavnost je hila vsestra.n ska; vse svoje moei je prispeval za boljsi jutrisnji dan nas
vseh in kot strokovnjak dal tudi
velik delez k razvoju na5e temeljne organizacije. Zapustil nam je
velik vzgled pri zdruzevanju ID()ci za skupno delo.
Kot drofbeno-politicni delavec,
predvsem pa kot tovariS in prijatelj, je imel veliko mero ob·
cutka in ljubezni do sodelavcev,
prijateljev in znancev.
K zadnjemu pocitku smo ga
pospremili vsi clani kolektiva,
vascani, sorodniki in znanci z
velikim spostovanjem.
Z .njegovo smrtjo smo izgubili
cloveka, delavca, tovarisa in prijatelja. Te:Zko se bomo sprijaznili z resnico . da ga ni vee med
nami.
Delovna skupnost TLI Stari trg
Delovna skupnost TOZD T()varna pohiStva Martinjak sporoca zalostno novico, da je umrl
nas upoko_ienec Janez MIHELl:Il: iz Grahovega.
v nasi temeljni organizaciji je
bil zaposlen od 1. 1. 1947 do upokojitve 20. 12. 1956. leta. Delal je
na razlicnib delovnih mestih v
strojni obdelavi. Tovaris Mihelcic nam bo ostal v lepem spom inu kot prizadeven delavec in
dober delovni tovariS.
Delovna skupnost TOZD
Tovarna pohistva Martinjak

Brestov ob•omlk. glasllo delovne skupnostl
Brest Cerknlea n. sol. o. Glavnl In odgo·
voml urednlk Bo!o LEVEC. Urefa urednl§kl
odbor: Mar(Ja GRBEC, Vofko HARMEL, Jo·
flea ILER!lte, Jofe KlANeAR, Bozo LEVEC,
Janez MELE, Franc MULEC, Vlktor OGRINC,
Mlha !lEPEC In Vinko .2NIDARille. Foto:
Joze !lKRU. Tlska l!eleznlika tlskarna v
ljubljani. Naklada 2800 izvodov.
Glaallv sodi med prolzvode iz 7. tooke prve
ga odstavka 36. ~lena zakona " obdav~eva
nju prolzvOt.lov In storltev v prometu, za ka·
tere sa ne platuje temelfnl davek od pro·
meta prolzvodov (mnenje sekretarlata ze
lnformlranje lzvrAnega avota SR Slovenlje
~· •71 -1/72 7 do" 74 oktnbra 197•).

