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28. NOVEMBER 1978 

lasilo delovne o 

brestov 
• 

zdruZenem delu utira pot Kako • 
Sl zakon 0 

PRED DECEMBRSKIMI REFERENDUMI 0 NOVI SAMOUPRAVNI ORGANIZIRANOSTI V NASI DELOVNI ORGANIZACIJI 
Sredi novembra so se delavski sveti vseh Brestovih temeljnih or· 

ganizacij, Skupnih dejavnosti in skupni delavski svet zbrali na skupni 
seji. Sprejeli so porocilo o dosedanjem delu na podrocju uresnice
vanja zakona o zdruzenem delu in dali v javno razpravo pet samo· 
upravnih splosnih. aktov. Objavljamo glavni del porocila oziroma 
obrazlozitev k omenjenim aktom. 

KAJ SMO UREDILI DOSLEJ? 
S programom za izvajanje do

loCi! zakona o zdruienem delu, ki 
smo ga sprejeli lani v maju, smo 
opredelih naloge na posameznih 
podrocjih, in sicer: 

1. organiziranje zdruzenega de
la 

2. pridobivanje in razporejanje 
dohodkov ter cistega dohodka 

3. samoupravljanje v zdruie
nem delu 

4. samoupravni splosni akti 
5. medsebojna dclovna razmer

ja. 
V letu 1977 smo v glavnem ure

snicili podrocje p r idobivanja in 
razporejanja dohodka ter delitve 
osebnih dohodkov in sredstev za 
skupno porabo. Na podlagi po
sebnih tez, izdelanih za omenje
no podrocje, smo z referendumi 
27. decembra !ani sprejeli samo
upravne splosne akte, ki v glav
nem urejajo to podrocje v okvi
ru delovne organizacije in ternelj
nih organizacij. 

S tern smo postavili osnovo za 
prihodnje izpopolnjevanje na po
drocju pridobivanja in razpore
janja dohodka v smislu zakona o 
zdruzenem delu, zakona o pri
hodku in na njuni podlagi opre
deljenih druzbenih usrneritev. 

NASE SEDANJE DELO 
Tokrat urejamo po novem na

slednja podrocja: 
- organiziranje zdruZenega 

dela, 
- samoupravni splosni akti, 
- samoupravljanje v zdruie. 

nem delu. 
Za omenjena tri podrocja je bi

la izhodiScna javna razprava na 
podlagi tez, in sicer so bile ob-

ravnavane v ustreznih komisijah 
vseh temeljnih organizacij oziro
ma skupnih dejavnosti naslednje: 

- teze za organiziranje zdru
zenega dela z dne 14. 9. 1977 

- teze za sarnoupravne splos
ne akte z dne 12. 11. 1977 

- teze za samoupravljanje v 
zdruzenem delu z dne 4. 10. 1978. 

v nastetih gradivih so oprede
Ijene bistvene novosti in nakaza
ne ureditve v zvezi z njimi. Ker 
so bile kljucne pripombe upo
stevane ze ob nastajanju tez, so 
ustrezne slW.be vzele po oprav
ljeni razpravi ta gradiva kot spre
jeto podlago za svoje delo pri iz
delavi osnutkov samoupravnih 
splosnih aktov. Znano je, da se 
ornenjena tri podrocja neizogib· 
no prepletajo v posameznih ak· 
tih, vendar velja pred pregledom 
le-teh poudariti nacelno izhorisce, 
ki je v tern, da: 

- sprejemarno akte kot skup
ne, ce so v njih urejene take za
deve, ki so v interesu vseh te
rneljnih organizacij BRESTA ozi
.roma, ce so ze po naravi skupne. 
ga znacaja; 

- sprejemarno kot akte posa
rneznih temeljnih organizacij, ce 
urejajo zgolj njene zadeve, ali ce 
zakon tako zahteva; 

- usklajuj emo delo vseh te
rneljnih organizacij pri urejanju 
zadev v samoupravnih splosnih 
aktih. 

KRATKA OBRAZLOZITEV 
POSAMEZNIH OSNUTKOV 
SKUPNIH AKTOV 

Skupne zadeve ozirorna intere
se urejamo po izhodiscih zakona 
0 zdruienem delu, ce se niso ure
jene, s sprejernom treh skupnih 
samoupravnih splosnih aktov: 

BRESTU - ZLATI KLJUC 
BEOGRAD (po telexu). Na beograjskem Salonu pohHtva -

najpomembnejsi vsakoletni predstavitvi oblikovalnih in tehno
loskih gibanj ter doseZkov v jugoslovanski pohistveni industriji 
- je BREST prejel dvoje dragocenih primanj: 

- ZLATI KLJUc (to je najvisje priznanje organizatorja) v 
»blagovni skupini - pohiStvo za javne objekte<< je dobil 
>>sistem 121«, katerega avtorica je nasa zunanja strokovna 
sodelavka dipl. arh. D. Ursiceva; 

- DIPLOMO revije Na.S dorn pa je v konkurenci »pohHtvo 
leta« dobil BREST prav tako za >>sistem 121<< iste 
oblikovalke. 

- samoupravni sporazum o 
spremembah v organiziranju de
lovne organizacije, 

- samoupravni sporazum o 
zdruzitvi v delovno organizacijo, 

- samoupravni sporazum o 
razporeditvi sredstev, pravic in 
obveznosti. 

Samoupravni sporazum o spre. 
rnembah v organiziranju delovne 
organizacije zajema vse dogovor
jene sprernembe predvsern sta
tusnega (registrske~a) znacaja te
rneljnih organizaciJ ozirorna de
lovne skupnosti. Pri tern velja 
opozoriti zlasti na naslednje: 

- opredeljeni so skupni posli, 
ki se za temeljne organizacije op· 
ravljajo v skupnih dejavnostih 
ali v temeljni organizaciji skup
nega pomena, 

- organizirata se dve novi te. 
rneljni organizaciji, in sicer for
malno s 1. januarjem 1979: TOZD 

PRODAJA organizacija za pro
met blaga n.sol.o., 

TOZD TAPETNISTVO- Tovar
na oblazinjenega pohistva n.sol.o., 

- delno se spremenijo firma 
oziroma imena temeljnih organi
zacij s poudarkom, da sedei ni 
ve~ sestavni del firme oziroma 
imena, 

- delno se spremenijo dejav
nosti nekaterih temeljnih organi
zacij oziroma delovne organiza
cije. 

Samoupravni sporazum o zdru· 
Zitvi v delovno organizacijo za
jerna (skoraj enalro kot doslej) 
zadeve skupnega pomena za vse 
temeljne organizacije, izvirajoce 
in pogojene z njihova odlocitvijo 
o skupni delovni organizaciji in 
ureja druga glavna razmerja, ki 
se porajajo na podlagi skupnega 
poslovanja. 

Poleg novosti, ki srno jih v bi
stvu zajeli pri prejsnjern osnut
ku, so med glavnimi se nasled
nje: 

- zajete so tudi spremembe v 
zvezi s samoupravnimi splosnimi 
akti s podrocja pridobivanja in 
razporejanja dohodka oziroma 
zdruzevanja sredstev v njihovi 
osnovi, ce se nanasajo na skupne 
zadeve, 

- poudarjena je primernost 
poslovanja na podrocju zunanje
trgovinske dejavnosti z nasled
njimi znacilnostmi: 

- poudarjeno je usklajevanje 
zunanje.trgovinskega poslova
nja in enoten nastop ter posto
pno oblikovanje dohodkovnih 
razmerij, 
- opravljanje nalog zunanje
trgovinskega poslovanja za vse 
temeljne organizacije je v 

(Konec na 2. strani) 

Ob dnevu 

republike 
v • cestltamo 

vsem delovnim 

ljudem 
in obcanom! 
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Db osmem kongresu jugoslovanskega sindikata 
MIKA SPILJAK, PREDSEDNIK ZVEZE SINDIKATOV JUGOSLAVIJE PO· 
SEBEJ ZA GLASILA DELOVNIH ORGANIZACIJ 

- TovariS Spiljak, katerim za
devam bo ta kongres posvetil po
sebno pozomost? V cem se bo 
razlikoval od prej~njega? 

Najprej bi povedal, v cern sta 
enaka. Enaka sta v svoji osnovi, 
v razpravah o vsern, kar je prine
sla nova ustava, da bi od odloca
nja v imenu delavcev presli na 
odlocanje delavcev samih v te
rneljnih organizacijah zdruienega 
dela. Razlikujeta pa se v tern, 
ker srno na prejsnjern kongresu 
imeli samo ustavo, rnedtern ko je 
bil zakon 0 zdruienern delu se
le na vidiku. Na tern kongresu 
pa irnamo ze dosti neposrednih 
resitev, kako vse tisto, za kar se 
je nasa druiba zavestno oprede
lila, tudi uresnicevati. Nas delav
ski razred pa je tudi zrelejsi za 
novo samoupravno solo, skozi ka
tero je sel, ko je oblikoval in ure
sniceval svojo »delavsko ustavo«. 
Na osmern kongresu bomo torej 
lahko ze govorili 0 prvih uspehih 
pri uresnicevanju zakona o zdru
zenern delu, pa tudi o pomanj
kljivostih in slabostih. 

- Kako ocenjujete nase do
seike pri konstituiranju zdruie
nega dela? 

nizacijah vse bolj postaja osno
va za prihodnji razvoj samoup
ravnih in gospodarskih odnosov, 
zato jim moramo posvetiti kar 
najvecjo pozomost. Brez pravil
no zastavljenih sarnoupravnih do
hodkovnih odnosov ne borno do
segli niti druibene niti ekonorn
ske rnotivacije za uspesnejse go
spodarjenje in za ustvarjanje vec
jega dohodka, ne borno pa mogli 
uresniciti tudi nacela delitve po 
delu. Zato rnorarno odlocno ob
soditi cakanje, pasivnost in kole
banje pri uresnicevanju dolocil 
zakona o zdruienern delu; tak
snega eakanja in pasivnosti pa je 
se dosti. 0 tern born vee spre
govoril v referatu na kongresu. 

- Precej~en del dohodka gre 
izven temeljnih organizacij za 
splo!lne dru!bene potrebe, zdru
zeno delo pa je doslej zelo malo 
vplivalo na njegovo porabo. Ka
ko naj delavski razred obvladuje 
tudi ta del dohodka? 

ramo tudi na drugo stran meda
lje, ki se ji pogosto izogibamo, 
to pa je nizek dohodek. Skupni 
dohodek, ki ga ustvarjamo, je 
manjsi od tistega, ki bi ga ob 
razpoloZljivih kapacitetah in ob 
vecji produktivnosti dela lahko 
imeli. Zato sedanji dohodek ne 
more pokrivati vseh potreb, to 
pa je tudi osnovni problem. 

NAGRAJEV ANJE PO DELU 

- Pri oblikovanju dohodka in 
delitvi sredstev za osebne dohod
ke je kljub re!litvam zakona o 
zdru!enem delu najve~ teiav in 
iskanj. Prosimo vas, povejte kaj 
ve~ o tern, kaj smo ze dosegll in 
o teiavah, ki se pojavljajo prl 
oblikovanju osnov in merit za de
litev osebnih dohodkov. 

Dosegli smo ze lepe uspehe, 
vendar pa ni nili ene delovne or
ganizacije, ki bi delitev osebnih 
dohodkov povsern izpopolnila in 
ki ne bi imela na tern podrocju 
vee dela. Tam, kjer so nasli pra
va merila, so dosegli lepe uspe
he tudi v gospodarjenju: produk
tivnost dela se je povecala za 
15-20 odstotkov, zmanjsali so 
se izostanki z dela, obcutno se je 
povecal dohodek lin izboljsali so 

BRESTOV OBZORNIK 

Rekonstrukcijska dela v Tovami pohi!ltva Stari trg gredo po zastav
ljenih nacrtih 

se odnosi. Marsikje pa so stare 
pravilnike sarno oblekli v novo 
obleko, za osnovo delitve je osta
lo zahtevano, ne pa resnicno de
lo, viSina osebnega dohodka pa 
je se vedno pretefno odvisna od 
forrnalnih kvalifikacij, ne pa od 
resnicnega delovnega prispevka 
delavcev. 

Naloge, ki nas pri delitvi oseb
nih dohodkov se cakajo, so zato 
stare in nove: v vsaki temeljni 
organizaciji in delovni skupnosti 
bi morali ugotoviti delovni pri
spevek vsakega delavca, ki je od
visen od kolicine in kakovosti 
dela, od prihranka, odgovornosti, 

pa tudi od delovnih pogojev. De
lovni pogoji so tudi v novih pra
vilnikih zelo zapostavljeni, kar 
postaja ze resno drufbeno vpra
sanje. Premalo je storjenega tu· 
di pri oblikovanju meril za minu
lo delo, ceprav je to izredno po
mernbno. Sindikati ne moremo 
biti zadovoljni vse dotlej, dokler 
sleherni delavec ne bo nagraje
van po delu in rezultatih dela in 
ne bo zainteresiran le za svoje 
delo, ampak za gospodarjenje 
svoje celotne delovne organiza
cije. 

(Informator 23/1978) 
Mislirn, da smo na tern podroc

ju, ki je bilo in bo v srediscu 
pozornosti sindikalne organizaci
je, koncali prvi del posla. Spre
jeli smo mnoge druibene dogo
vore in samoupravne sporazume, 
da bi z njimi poglobili medseboj
ne odnose v duhu zakona o zdru
zenem delu. Vendar nas pri tern 
taka se pomembno delo, da bi iz 
teh do~ovorov in sporazumov od
stranili formalizem, ki ga je se 
precej, pa tudi, da bi nacelna sta~ 
lisea in zakonske resitve vtkali 
v samoupravno zivljenje, da bi 
sistern cim popolneje deloval. 

Delovni ljudje prernalo izkori
stijo pravice, ki jih imajo, da bi 
vplivali tudi na ta del dohodka. 
Zato se ne obvladujejo teh sred
stev, ki jih dajejo za splosne 
druibene potrebe in ne odlocajo 
o njihovi porabi. Tudi v skupsci
ne in samoupravne interesne 
skupnosti, v vse organe, ki o tern 
odlocajo, smo imenovali delega
te, ki jih je predlagal sindikat, 
zato mora tudi on odgovarjati 
za njihova delo. 

Ce je gospodarstvo eezmemo 
obremenjeno, pa premalo vpliva 
na ta del dohodka in njegovo 
poraqo, tudi sindikat nosi del od
govornosti. Sindikat kot razred
na organizacija mora odkrivati 
slabosti in pomagati proizvajal
cem, da cimprej obvladajo do
hodek in celotni sistem, kakor to 
dolocata ustava in zakon o zdru
zenern delu. 

Kako si zakon o zdruzenem delu utira pot 

Na kongresu bomo opozorili, 
da je ostalo se dosti starega: irna
mo temeljne organizacije, ki to 
niso - so prevelikanske ali pre
rnajhne, pa se v njih samouprav
ljanje ne more uspesno razvijati. 
Postati rnorajo taksne kot jih 
zahteva zakon o zdruienern delu. 
Opozorili borno tudi, da so se do
hodkovni odnosi med temeljnimi 
organizacijami v delovnih in se
stavljenih organizacijah sele pri
celi oblikovati in se niso zaZ.i
veli. 

Povedali borno, da smo pride
litvi po delu in rezultatih dela, 
za kar srno si zelo prizadevali, ze 
dosegli nekaj uspehov, vendar 
srno marsikje se na zacetku. Po
skusali bomo na vseh teh po
drocjih opozoriti na dobre re
sitve, pa tudi na slabosti, da bi 
lahko tako oblikovali cilje nasega 
prihodnjega dela. 

BISTVO
DOHODKOVNI ODNOSI 

- Bistvo je torej v razvijanju 
dohodkovnih odnosov? 

Podrocje dohodkovnih odnosov 
v delovnih in sestavljenih orga-

PREMALO USTV ARJAMO 

- Omenill ste eno izmed zelo 
aktualnlh vpr~anj sedanjega 
trenutka: slabitev reproduktivne 
sposobnosti gospodarstva. Boste 
v svojem referatu na kongresu o 
tern kaj bolj dolo~enega pove
dali? 

V zadnj ih mesecih delavci o 
tern razpravljajo na slehemern 
sestanku. Pri!lli smo tako dalec, 
in to bomo na kongresu tudi po
vedali, da se postavlja resno vpra
sanje, kdo je nosilec razvoja, 
zdruieno delo ali nekdo drugi. Ze 
tretje leto ima gospodarstvo vse 
manj sredstev za reprodukcijo, 
to pa je gibanje, ki ga rnoramo 
zaustaviti, saj nasprotuje vsem 
sprejetim idejnim in druibeno
ekonomskirn s taliscem. 

Vendar moramo istocasno tu
di pogledati, ali sindikat tam, 
kjer vpliva s svojimi stalisci na 
samoupravne sporazume o delitvi 
dohodka (za oseb. dohod. in skiup
no porabo), tudi samo ne prispe
va k tej slabitvi. Opozoriti mo-

Staro »lverko« premenjajo za novo proizvodno dejavnost 

(Nadaljeva!Ilje s 1. stran.i) 
Skupnih dejavnostih - kot 
stranska dejavnost prl delovni 
organizaciji, 
- poudarjena je odgovomost 
delavcev v zunanje-trgovin
skem poslovanju, 
- nekoliko podrobneje so ure

jena nekatera vpra~anja skupne
ga pomena s podro~ja medseboj
nih delovnih razmerlj z nasled
njimi glavnirni zna~Unostmi: 

- temeljne organizaclje bodo 
usklajevale pogoje (zahteve) za 
opravljanje sorodnih in enakih 
del oziroma nalog, 
- temeljne organizacije bodo 

skupno re!levale vpra!lanja brez
poselnosti, 

- dolo~eni so pogoji za raz
poreditev delavca v drugo te
meljno organizacijo oziroma 
delovno skupnost, 
- opredeljeno je, kdaj delavec 
lahko sklene delovno razmerje 
brez oglasa ozlroma javnega 
razpisa, 
S samoupravnim sporazumom 

o razporeditvi sredstev, pravic in 
obveznosti se urejajo razmerja 
med dosedanjimi in novimi te
rneljnimi organizacijami. Prepro
steje povedano: gre za razdelitev 
premoienja v zvezi z organizira
njem obeh novih temeljnih orga
nizacij. Izhodisce in tudi osnove 
so dokaj podrobno obdelane v za
konu o zdruzenem delu, spora
zum jih le uporablja v konkret
nem primeru. S tem sporazumom 
si novi temeljni organizaciji za
gotovita pravico do svojega dela: 

- osnovnih sredstev, 
- obratnih sredstev, 
- sredstev rezerv, 
- sredstev skupne porabe in 
- sredstev solidamosti. 
Ce se terneljne organizacije sa

me ne bi sporazumele o razpo
reditvi sredstev, pravic in obvez
nosti, se vkljuci v razporeditev 
celo druibeni pravobranilec sa
moupravljanja oziroma pristojno 
sodisce zdruzenega dela. 

UREJANJE V OKVIRIH 
TEMELJNIH ORGANIZACIJ 

Za zadeve, ki jih urejamo v ok
viru posamezne temeljne organi
zacije oziroma Skupnih dejavno
sti, imamo po novi zakonodaji 
dva izhodiScna samoupravna 
splosna akta: 

- samoupravni sporazum o 
zdrufevanju dela delavcev in 

- statut. 

Samoupravni sporazum o zdru
zevanju dela delavcev je treba 
pojmovati kot osnovni akt, v ka
terem so nanizane vse glavne pra
vice in dolinosti delavca, ki skle
ne delovno razmerje. Te pravice 
in dolinosti pa niso obdelane do 
vseh nadrobnosti, ternvec naj bi 
omenjeni sporazum delavca pre
gledneje opozoril na posamezne 
pravice in dolinosti in nudil pod
lago za podrobnejso ureditev v 
drugih sarnoupravnih aktih -
zlasti pravilnikih. Prav gotovo je, 
da so omenjene pravice in dolz
nosti dokaj podrobno urejene ze 
z zakoni in jih je ta akt dolZan 
povzeti. Vendar v.a se z vgradit
vijo glavnih znacilnosti posamez
ne temeljne organizacije obliku
je sporazum o zdruZevanju dela 
delavcev kot neke vrste njena 
osebna izkaznica. V zvezi s tern 
velja poudariti naslednje: 

- s tern aktom se dolo~ijo 
ime, dejavnost in sedez temeljne 
organizacij e, 

- opredeljeno je sklepanje de
lovnega razmerja; zlasti moramo 
poudariti, da delavec, ki ne pod
pise pismene izjave o pristopu 
k samoupravnem sporazumu o 
zdruiitvi dela delavcev potem, ko 
so ga ze sprejeli drugi delavci 
z vecino, ne more skleniti oziro
ma ne ostati v delovnem raz
merju, 

- opredeljena so izhodi!l~a za 
odnose na podro~ju dohodka, zla
sti tudi za osebne dohodke, raz
logi za zdruievanje v delovno or
ganizacijo in temelji planiranja, 

- poleg splosnega ljudskega 
odpora in obveseanja je prav po
sebej opozorjeno tudi na vlogo 
sindikata in na dolinost, da se 
mu omogoci pogoje za njegovo 
delovanje. 

Statut je po novem bolj organi
zacijsko-procesni akt. V njem so 
opisani zlasti organi terneljne or
ganizacije in postopki ter nacini 
odlocanja. Pravzaprav je prevzel 
nekoliko vlogo poslovnika in vo
lilnega akta za oblikovanje orga
nov. V njem so sicer urejene pra
vice delavcev glede nacinov ob
lik in rokov odlocanja, ostale po
samicne pravice pa so, kot smo 
videli, urejene v drugih aktih. 

V statutih je sicer veliko bese
dila novega, kot vaZ.nejse novosti 
pa naj poudarimo naslednje: 

- delovne enote, ki jib opre
delijo temeljne organizaclje, ima
jo v delavskem svetu najmanj po 
enega clana, vendar po novem vo
Ujo vsi delavci temeljne organi-

zacije vse clane delavskega sve· 
ta, 

- uvede se nova oblika oseb
nega odlocanja »pismena izjava 
volje« poleg dviga roke in poleg 
referenduma, 

- uvede se popre!lnja obrav
nava na zborih delavcev kot ob
vezna oblika pred odlocanjem o 
pomembnih zadevah, 

- zbore delavcev skllcuje pred
sednik delavskega sveta, vodijo 
pa jib na zboru izbrana delovna 
predsedstva, 

- delavski svet temeljne orga
nizacije odloca dokoncno o za
btevah za varstvo pravic - za 
vse svoje delavce, 

- disciplinska komisija ima 
tudi zunanje clane, to je osebe, 
ki niso delavci TOZD - vendar 
ne vee kot eno ~etrtino, 

- disciplinska komisija je lah· 
ko skupna za vse TOZD all za ve~ 
TOZD, kar se uredi v samouprav
nem sporazumu o zdrulitvi v de
lovno organizacijo, 

- disciplinska komisija se vo
li prav tako kot delavski svet, 

- razpisna komisija za direk
torja ima tudi zunanje clane. 

PREOSTALE GLA VNE NALOGE 
Doslej so torej obravnavana 

~tiii podrocja. Do konca leta roo
ramo obravnavati oziroma ure
diti se peto, to je, medsebojna 
delovna razmerja. Vsem komisl
jam, imenovanim za omenjeno 
podrocje, so bile ze posredovane 
teze z dne 23. 8. 1978. Zaradi pre
obilice dela z obravnavanimi ak
ti ni bilo mogoee izdelati osnut
kov aktov za medsebojna delov
na razmerja. Zato bo treba hkrati 
z realizacijo prej omenjenih ak
tov v sodnem registru - pri~eti 
tudi z izdelavo in sprejemom sa
moupravnih splo!lnih aktov za 
delovna razmerja. 

Prl dosedanjem delu komisij, 
imenovanih za delo na posamez
nih podrocjih bi bilo zaieljeno 
nekoliko ve~ samoiniciativnega 
oziroma kreativnega dela, saj so 
bile komisije prav zato razdelje
ne po podrocjib. 

Gradivo, ki je bilo posredova
no od skupne komisije pa so v 
vecini temeljnih organizacij nji
hove komisije obravnavale in da
le nekatere svoje pripombe. Po
nekod so bile komisije dokaj ak
tivne in so sle v !liroko javno 
razpravo, tako da smo na pod
lagi tez vedno dobili potrjeno os
novno usmeritev za izdelavo os
nutkov. 

Z. Zabukovec 
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BRESTOV OBZORNIK 

[ilji morajo biti jasni 
08 OBLIKOVANJU POSLOVNE POLITIKE ZA 
PRIHODNJE LETO 

Starej~i Brestovi delavci se prav gotovo spominjajo, da je hila pred 
desetimi leti poslovna politika ena izmed pomembnejsih smernic 
za poslovanje v naslednjem letu. Sedaj se spet pojavlja, zato bomo 
sku8ali povedati, zakaj jo spet oblikujemo in kak~no vsebino naj 
bi imela. 

Planiranje je v razvoju nase 
druibe presto dokaj vijugasto 
pot. Administrativno-centralistic
nemu socializmu v povojnem ob· 
dobju je seveda ustrezalo ·tudi 
strogo centralno-direktivno plani
ranje. 

Z razvojem samoupravljanja se 
je razvijal tudi druzbeno-ekonom
ski sistem, medtem ko je imelo 
planiranje se vedno prizvok cen
tralisticnega urejanja in S;! je po
casi izgubljalo iz Zivljenja. To di
lemo o vlogi planiranja najbolje 
ponazarja dejstvo, da je bilo pla
niranje bolj poudarjeno sele z 
novo ustavo, dokoncno pa sele z 
zakonom o planiranju v letu 
1976. 

Torej so bili osnova planiranju 
se vcdno aclministrativni zakoni 
iz povojnega obdobja. Ker pa 
brez predvidevanja, kaj bo jutri 
in brez zastavljenih prihodnjih ci
ljev ne more ziveti nobena orga
nizirana druzba, so se v praktic
nem zivljenju pojavile razlicne 
variante pri dolocanju prihodnjih 
ciljev. 

Na Brestu se je tedaj pojavlja· 
la poslovna politika, pa tudi plan, 
vendar njuna vsebina ni bila v 
celoti razmejena. Zato so bile as
nove za sestavo poslovne politi
ke tako nadrobno izdelane, da je 
bil plan potem v pretezni meri 
samo ponovna kvantifikacija ze 
opredeljenih in v stevilkah izra
zenih CIIjev poslovne politike. Iz 
te dvojnosti je seveda nato ostal 
samo plan, s t ern, da je za seboj 
povlekel samo del stvari, ki jih 
je obravnavala poslovna politika. 
Tako je v planu izostal predvsem 
tisti del, ki ga je teze opredeliti 
s stevilkami, na primer organi· 
zacija proizvodnje, prodaje in na
bave, kadrovska politika, politika 
financ ... 

Te dileme je skusal resiti za
kon o planiranju. Tako naj bi se 
v samoupravnih sporazumih o te
meljih plana dogovorili predvsem 
za osnovne cilje, ki jih skusamo 
doseCi v prihodnjem obdobju, 
medtem ko s plani konkretizira
mo in nadrobneje opredelimo te 
zastavljene cilje. 

Vendar je tudi ta zakon ostal 
nedorecen v tistem delu, ki se 
nanasa na letne plane. Medtem, 
ko je jasno, da je letni plan sa
roo izvedbeni akt srednjerocne· 
ga plana, pa ni razcisceno, ali je 
potreben za letni plan tudi samo-

. . 
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»Lesarska« kompozicija 

upravni sporazum o osnovah pla
na, ki se sprejema z osebnim iz
javljanjem. Nadrobneje bo to 
opredelil republiski zakon o pla
niranju, ·vendar se je do sedaj 
izkristaliziralo mnenje, naj bi hi
la osnova za sestavo letnega pla
na poslovna politika. 

Tako bi morala poslovna poli
tika zajemati predvsem osnovne 
cilje, ki jih skusamo doseci v 
pnhodnjem letu oziroma ukrepe, 
ki so potrebni, da v cim vecji 
meri uresnicimo srednjerocni 
plan razvoja. 

Za nase razmere bi morala za
jemati naslednja podrocja: 

I. Ocena uresnicevanja srednje
rocnega plana za obdobje 1976--
1980 v letih 1976--1978 z rastjo 
posameznih kategorij kot so pro
izvodnja, druzbeni proizvod, iz
voz, zaposlenost ... 

II. Konkretizacija poslovne po
litike za leta 1979: 

-- politika prodaje z oprede
litvijo programov prodaje, raz
merja domacega trga in izvoza, 
dinamike prodaje, politike ceo, 
propagandnih nastopov ... , 

-- politika proizvodnje z oce· 
no izkoriscenosti kapacitet, rese
vanja ozkih grl, produktivnosti, 
uvajanja novih programov ... , 

-- politika nabav.e z nabavni
mi pogoji, najvecjimi in najmanj
simi zalogami, nabavnimi meto
dami, sistemom nabave >>A« sku
pine materialov . . . , 

-- politika financ, kjer je po
trebno predvsem ugotoviti stanje 
in vire sredstev, moznosti za pri
dobitev novih sredstev, opredeliti 
placilni promet ... , 

-- investicije s predvidenimi 
ucinki in viri pokrivanja, 

-- kadrovska politika s stipen
diranjem, 

-- organizacija in samoupravni 
akti, 

-- izhodiSca za delitev dohod
ka. 

Ceprav so te naloge delno ze 
bile zajete v planih in so se tudi 
izvajale na posameznih podroc
jih, pa poslovna politika vseeno 
pomeni trdnejsi dogovor za pri
hodnje leto, s tern pa bolj se ob
vladovanje celotnega poslovnega 
zivljenja. 

P. Oblak 
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lz nase proizvodnje -- miza M-77 in stoli 530 (za domaci trg in izvoz) 

Brestove proizvodne novosti 
08 BEOGRAJSKEM SALONU POHISTVA Tovarna pohistva Cerknica je 

s svojimi strokovnjaki izdelala 
tudi izpopolnjeno inacico Kata
rine. Prikazani so trije sestavi v 
razlicnih povrsinskih izvedbah. 
Vsi trije sestavi so prikazani kot 
dnevne sobe. Skoda, da nismo 
prikazali oziroma izdelali tudi 
nove inaCice spalnice in otroske 
so be. 

Pred Ietom dni smo si prav na Salonu pohistva v Beogradu zastavili 
nalogo, popestriti nas proizvodni program, obenem pa pripraviti tudi 
cimvec novosti. 

Prvi del naloge smo uspesno 
opravili predvsem na podrocju 
kuhinjskega in tapetniskega po
histva. Tovarna pohistva Stari 
trg je dala letos v proizvodnjo 
dva nova modela kuhinj druzine 
BREST. Oba nova tipa 
BREST 01, ki je zamenjal stari 
model kuhinje VEGA-74/ S in 
BREST 03 sta bila na trgu dobro 
sprejeta. Zacetne proizvodne te
zave so resene, s tern pa je dano 
potrosnikom tudi porostvo za ta
kojsen nakup in opremo stano
vanj. 

TapetniStvo v Podskrajniku se 
je s svojimi strokovnimi kadri 
zagrizlo v ne prevec hvalezno na
logo, razsiriti proizvodni pro
gram z novimi modeli in z novi
rni tapetniskimi blagi. Uspehi so 
ocitni. v proizvodnjo in na trZi
sce so dati tri nove modele se
deZnih garnitur (Mihaela, Mojca 
L in Meta), od katerih je pred
vsem MOJCA L na tdiscu odlic
no sprejeta. Razsirili so tudi iz
biro tapetniSkega blaga. V pro
izvodnji je ze prva serija nove 
sedezne garniture IVA, katere 
model je prvic razstavljen na le
tosnjem Salonu pohistva v Beo
gradu. 

Tudi naloga, dati na tdisce no· 
vo jedilnico, je opravljena. To
varna pohiStva Cerknica je sla na 
trg s prvo serijo jedilnice JAS
NA, dopolnjeno s stoli iz p roiz-

vodnje Tovarne pohistva Marti
njak. 

Naloge, da bi p ripravili nove 
proizvodne programe, ki naj jih 
pokafemo na letosnjem Salonu 
pohiStva v Beogradu, smo se lo
tili v vseh ustreznih strokovnih 
slufbah. Za izhodisce smo si za
stavili pripravo sistemov plo
skovnega in sedeznega pohistva, 
ki bodo lahko zamenjali oziroma 
dopolnili sedanji proizvodni pro
gram v vseh nasih temeljnih or
ganizacijah. ze na zacetku nam 
je bilo jasno, da sami ne bomo 
kos tej zahtevni nalogi. Zato smo 
k sodelovanju povabili zunanje 
strokovne sodelavce, ki so ob so
delovanju s strokovnjaki Tovar
ne pohiStva Cerknica pripravili 
dva sistema ploskovnega pohi
stva." Rezultate tako zastavljene 
naloge razstavljamo na Salonu 
pohiStva v Beogradu. 

Naj si na kratko ogledamo te 
novosti. Najvecji del razstavne
ga prostora je zaseden s sestav
ljenim programom DAVID -- av
torjev Tee in Eda Vidovica. Pro
gram je izredno pester, prikazan 
je v stirih barvnih razlicicah, v 
natur, rjavi, svetlo rjavi in crni 
izvedbi. 

S programom David je prika
zanih vee bivalnih amb-ientov: 
jedilnica David v natur izvedbi, 
m ladinska soba, spalnica, dnev
na soba s sedezno garniture, de
lovni kabinet, sistem polic, jedil
na garnitura, regal in predsoba. 
Skratka, program, ki omogoca 
funkcionalno in estetsko opremo · 
vseh bivalnih prostorov. Osnove 
sistema so zasnovane na dveh si
rinah in treh viSinah, ki jih do
polnjujejo se dodatni izvensi
stemski elementi kot so postelje 
(tri izvedbe), m ize, stoli in se
dezno pohistvo. 

Druga novost je sistem 121 av
torice Dusice Ursie. S sistemom 
121 smo p rikazali dva regala, 
glasbeno omarico in jedilno gar
niture. Sistem 121 je v celoti de
montazen, s preprosto in izvir no 
·konstrukcijo. Sistem 121 ima stiri 
visine in dve sirini, poleg tega pa 
sistem dopolnj ujejo tudi jed1lna 
miza in stoli. 

Tovarna tapetniSkih izdelkov 
Podskrajnik razstavlja ze ome
njeni dve garnituri MOJCO L in 
IVO. Kot novost so pripravili 
vzorec tapecirane postelje. Pro
izvod te tovarne je tudi sedezna 
garnitura DAVID. 

DruZina kuhinj BREST se je 
povecala se za dva nova clana . 
Dobili smo novi kuhinji BREST 
04 in BREST OS. Prva je v post
forming izvedbi. Kot novost pri 
njej naj omenim visoko izvedbo 
visecih omaric in novo pokrivno 
masko na vratih hladilnika, ki je 
enaka fronti ostalih elementov. 
Kuhinja BREST OS je v hrastovi 
izvedbi. Fronta je izdelana iz fur. 
nirane ultrales plosce z rezkalni
mi robovi in m asivnim okrasnim 
okvirjem. Kot novost so vsi uto
pni elementi -- kuhalna plosca, 
pomivalno korito in odcej alnik 
okrogle oblike. 

Tovarna lesnih izdelkov Stari 
trg razstavlja jedilno mizo M-77 
in stol P-79. Stol P-79 je nov pro
totip te tovarne in je razstavljen 
v demontazni in montazni izved
bi. Na :lalost je prav pri vzorcih 
te temeljne or ganizacije prislo 
do, lahko recem, napake iz malo
marnosti. Iz Cerknice sta bib na
mesto mize in stolov odpremljeni 
dve mizi. Skoda. 

Tovarna pohiStva Martinjak 
razstavlja svoj standardni del 
programa Zala v novih barvnih 
izvedbah, jedilno garnituro M-78, 
izdelali pa so tudi vzorce jedilne 
garniture DAVID in 121. 

Kot vidimo, smo zastavljene 
na1oge izpolnili. 

Na celotnem razstavnem pro
storu prikazujemo novostl. Stro
kovnjald lz posameznih temeljnih 
organizacij in delavci iz prodaje 
budno spremljajo odziv kupcev 
pri ocenjevanju posameznih raz
stavljenih izdelkov v oblikovnem, 
konstrukcijskem, funkcionalnem 
in cenovnem smislu. Po zakljuc
ku Salona bo na osnovi teh opa
zanj potrebno izbrati poslovno 
odlocitev o tern, kaj dati v pro
izvodnjo v prihodnjem letu. 

V.Harmel 

JAVNA. RAZPRAVA V SKLADISCU BEOGRAD 
V easu, ko je bil odprt Salon pohiStva v Beogradu, smo organizirali 

javno razpravo o os-nutkih samoupravnih splosnih aktov, ki so bili 
posredovani v javno razpra'VO na skupni seji delavskih svetov TOZD 
Bres·ta in skupnega delavskega sveta. 

V razprav.i so sodelova.J.i ;tudi na~i delegati na kongresu Zveze sin
dikatov Jugoslavije v Beogradu tovarisi Frlan, Otoniear in Zagar. 
V razpravi so posredovali tudi vtise s pravkar koncanega kon.gresa. 

V. Harmel 
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Maloprodajne cene 
Cene pohistva so se do prehoda na enotne maloprodajne ce;1e ob

likovale tako, da je trgovec proizvajalcevo ceno povecal za mar.lo in 
nato se za prometni davek. Ker pa so bile mar:Ze trgovcev v abso· 
lutnih zneskih zamrznjene cd leta 1971 dalje, so bile cene nekega 
izdelka v razlicnih trgovinah zelo razlicne. Razlik.:! za enak izdele~;: 

so znasale tudi do 12 odstotkov. 

Slabosti taksnega naCina obli
kovanja cen so negativno vpliva
le predvsem na prodajo vecjih 
proizvajalcev pohistva. Vt:;lik.i in 
mocni proizvodno-trgovskl SlSte
rni kot je na primer .Sipad, so se 
pravocasno mocno dvignili made 
za vecje konkurencne proiz':'ajal
ce pohiStva in tako povecah raz
liko v ceni do svojih proizvodov, 
s tern pa ogromno zmanj sali kon
kurencnost drugih proizvajalcev 
v svojem sistemu. Prav tako so 
ravnale razlicne loka1no obravna
vane trgovske organizacije, s tern, 
da so na isti nacin preprecile 
prodor konkurence na tdiSce, ki 
so ga pokrivale s svojo prodajno 
mrezo in tako omogocile proda
jo izdelkov lokalne proizvodnje. 

Ob teh poglavitnih slabostih pa 
je imel taksen sistem oblikovanja 
cen se druge negativne pojave. 
Odlok o zamrznitvi mad so tr
govci izkoriscali kot argument za 
slabo akumulativnost panoge ter 
istocasno pritiskali na proizva
jalce, da so j im odobravali raz
liane bonitete (superrabate, raz
ne prispevke, casasconto), ki so 
zagotavljale kolikor toliko nor
malno prodajo proizvajalcu in 
istocasno dovolj ali prevec veca
le dohodek trgovcev. 

Tako je bila torej ustvarjena 
miselnost, da je trgovina s p ohi
stvom neakumulativna, istocas
no pa si je p rav ta trgovina ust: 
varila dovolj dohodka in preceJ 
osiromasila proizvodnjo, ki se za
radi prevelikih pr oizvodnih kapa
citet ni uspela ustrezno organizi
rati, da bi lahko preprecila take 
in podobne manipulacije. 

Sredi aprila je najprej Brest, 
kasneje v juliju pa se vsa ostala 
jugoslovanska pohistvena indu-

strija presla na sistem enotnih 
maloprodajnih ccn. l'a sistem za
gotavlja enako ceno istega izdel
ka na celotnem podrocju Jugo
slavije. Trgovci prejmejo od te 
cene 15 odstotkov za stroske v 
rnaloprodaji in dodatno 6 odstot· 
kov za stmske, ki nastanejo pri 
prodaji na debelo. 

Proizvajalcu ostane 79 odstot
kov od vrednosti pohistva, s tern, 
da mora pokriti tudi stroske pre
voza v katerikoli kraj Jugoslavi
je. Delitev skupnega prihodka je 
torej zacasno opravljena v okvi
rih, ki so nekako sprejemljivi za 
proizvodnjo in za trgovino. 

Prednosti, ki jib prinasa novi 
sistern, so predvsem v tern, da 
proizvajalci, ki se srecujejo v 
konkurencnem boju na tr:iiscu, 
poleg malo bolj ali manj uspes
no oblikovanega izdelka lahko 
vplivajo tudi na prisotnost izdel
ka v vseh krajih Jugoslavije in 
tudi na njegovo koncno ceno. Ne
doreceno pa ostaja vprasanje, ali 
je delitev pravicna ali ne. Trgov
ske organizacije menijo, da je nji
hov delez premajhen in ga posku- · 
sajo na razlicne nacine povecati. 
Istocasno pa rezultati trgovin, ki 
so v sestavu proizvodnih organi
zacij, kaiejo, da je delitev dokaj 
postena. 

Ob primerjavah rezultatov pa 
se nehote pojavlja vprasanje, ali 
je trgovina primerno organizira
na oziroma, ali je produktivnost 
v trgovini enaka produktivnosti 
v proizvodnji. Odgovor na to 
vprasanje bo treba dobiti cim
prej. Sele tedaj bo mogoce po
steno in vsestransko povezovanje 
med trgovino in proizvodnjo. 

F. Mele 

Precej z lastnimi mocmi 
DELEZ POGONSKEGA SERVISA PRI REKONSTRUKCIJI V TO
VARNI POHISTVA CERKNICA 

V okviru rekonstrukcije v Tovarni pohistva Cerknica, kjer trenutno 
opravljamo gradbena dela, bo po nacrtih v drugi polovici decembra 
Ze mogoce delno montirati potrebno opremo. 

Glavni dobavitelj opreme za vila gradbena skupina skupaj z 
susilni kana! je SOB Krsko; po- delavci iz mehanicne delavnice. 
godbena vrednost opreme je Skupna vrednost teh del je 
6.080.000 dinarjev. 1.000.000 din, rok izd.elave pa 15. 

Ker je imel proizvajalec opre- december. 
me svoje kapacitete zelo zasede- Tretja delovna n aloga je mon
ne in ker je bH rok za izd.elav~ ta~a li~je z~. furn:ir.anje i:D mo_n
zelo kratek ni mogel prevzet1 taza h1dravhcne st1skalmce flr · 
celotne mo:O:taie. Zato smo v ta me OTT na novih temeljih. 
dela vk.ljuOi.lii. celotni pogonski Takoj , ko bomo montirali novo 
servi1s in ;prav sedaj opravljamo l~ijo ·~ jo pr~izk~~~i. bomo se-
pripravljalna dela. hll tud1 sedanJO hruJo FRITZ. 

Bruto vrednost vlozenega dela je naslednj a: 

- monta.Za susilnega kanala ·in izdelava kanala za 
susenje mas:W.nih elementov 

- moeno·stna instalacija z razsvetljavo 
2.380.000 din 
1.390.000 din 

- parna instalacija z li.zolacijo 1n regulacijo 648.340 din 
15.531 din 
15.655 din 
35.000 din 

- kompiniran zrak 
- vodovodna instalacija 
- monta.Za brJzgalnih kabin za masivo 

Gre torej za izredno obsezna 
dela, vendar jih b o v celot i opra
vljala roehaniana delavnica z 
energetsko postajo in z obratni
mi elektdkarji. Najvec tezav bo 
v tern, ker bo montaia v zimskih 
rnesecih in nas bo to oviralo pri 
zuna:njdh delih. 

Oovezali smo se tud:i, da opra
vimo vsa obrtniSka dela pri re
konstrukciji ostre-Sja za skladisce 
furnirja. Ta dela bo v celoti opra-

Skupaj 4.484.526 din 

Pogonski servis je v tej konici 
naloZ.be .prezaposlen. Preprican 
sem, da se vsi delavci iz pogon
skega servisa zavedamo, da rna
ramo za boljSi jutri vsega kolek
tiva pris.pevati vee .kot lahko na
pravimo v obicajnem delovnem 
casu. 

Z obnavljanjern suSi.lnega ka
nala in klejarne, ki sta trenutno 
tehnicno pa tudi po obsegu pro
izvodnje dalec zaostala za kapa
citeto sedanjega programa, resu
jemo tuchi sedanje zastoje v teh 
oddelkih. Z zamenj avo jztrosene 
opreme zmanj.sujemo sprotno 
vzddeva.nje med ·redno proizvod
njo. Ce vemo, da smo zadnji 
stroj za proizvodnjo nabavlili v 
letu 1972, rpotem je na dlani, ko
J:iko naporov je potrebnih, da ti 
stroji se sluzijo zahtevam proiz-
vodnje. F . Kranjc 

BRESTOV OBZORNIK 

SkladiSce surovin v Tovarni ivernih plosc Cerknica 

Te:Zave z oskrbo surovin 
BO DOVOLJ SUROVIN ZA TOVARNO IVERNIH PLOsc? 

Zimsko obdobje je za Tovarno ivernih plosc precej manj ugodno 
kot pa letni meseci. Poleg najrazlicnejs ih vecjih ali manjsih tehno
loskih tezav se pojavlja kot najvecje vsakoletno vprasanje zadostne 
zaloge surovin. Z zadovoljstvom sicer lahko ugotavljamo, da v tri
letnem obratovanju tovarne zaradi pomanjkanja surovin zastojev 
ni bilo. Bolj se je pojavljalo vprasanje dovolj velikih skladiscnih po
vrsin za deponiranje vecjih kolicin lesa, pa druge teZave kot pa Sarna 
dobava surovin. 

Letosnjo zimo pa tovarna s 
stral1om pricakuje. Zaloge suro
vin so bile ob koncu oktobra ko
maj 2.737 kubicnih metrov, kar 
zadostuje za izdelavo okrog 2.000 
kubicnih rnetrov iverk ali za se
dem dnevno proizvodnjo. Lani ob 
tern casu smo imeli 14.576 kubic
nih metrov lesa. 0 teh vprasa
n jih smo se ze veckrat pogovarjali 
s tistirni, ki skrbijo za dobavo 
surovin. Izdelane so bile ocene o 
dobavi surovin do konca leta 
1978. 

2. Vecjih dobav lesa, predvsem 
doi.ZinSJkega, si po zelezn:ici nis
mo mogli privosciti, ker s seda
nj imi transportnimi sredstvi lah
ko, raztovor.hno Dajvec deset va
gonov lesa na dan. Pogosto smo 
imeli tudi s takimi kolicinami ve
liko tezav. 

3. Zaradi najrazlicnejsih sub
jekrt:·ivnih lin objekltiVUJ.ih teiav 
:n:i:smo mogli predela1li vseh raz
polozljivih kolicin lesnih ostan
kov (zamanje, sekanci, zagovina), 
·ki jih je b:i:lo mogoce dobiti v 
letu 1978. T udi nismo mogli 
vskladisictli .tovrstnega lesa na 

zalogo, ker nimamo toliksnih de
pojev, da bi sprejeli vse ponudbe. 

4. Vsekakor na oskrbo vplivajo 
tudi cene. 

Kaj smo v nasi temeljni orga
nizaciji ze storili in kaj namera
vamo, da bo oskrba z lesorn v 
zimskem casu boljsa? 

Tovarna ivernih plosc si je le
tos uredila dovolj skladiscnih 
prostorov za vskladiscenje drob
nega tehnicnega lesa. Pravkar te
ce tudi akcija za nabavo ustrez
no opremljenega kamiona za raz
tovarjanje vagonov in prevoz le
sa z zelezniske postaje na Rakeku 
na skladisce. Upamo, da bomo 
to vprasanje resili najkasneje do 
prve polovice leta 1979. Dobava 
po zeleznici potem ne bi smela 
biti vee vprasljiva. 

Ostaja pa se vedno nereseno 
vprasanje dovolj velikih depojev 
za vskladiscenje zagovine in se
kancev. Tezave imamo predvsem 
z ustrezno lokacijo depojev. 

D.Mazij 
Ce ne pride do nekih poseb

nih okoliscin, bo proizvodnja 
oskrbljena s surovinami do kon
ca letosnjega leta. Zelo vpraslji
vo pa je prvo cetrtletje leta 1979. 
To so meseci, v katerih se doba
va zaradi izjemnih razmer obcas
no lahko popolnoma ustavi. Ce 
upostevamo pri tern se dej stvo, 
da v novembru in decembru ver
jetno ne bomo uspeli napolniti 
skladiscnih povrsin s surovina
mi, lahko pride v prvih mesecih 
prihodnjega leta do vecjih zasto
jev. 

Testirnica na · Brestu 

Pricakujemo tudi, da bo ponud
ba zagovine v zimskem obdobju 
manjsa, saj jo precej nase lesne 
industrije uporablja za proizvod
njo toplotne energije. Odgovore, 
zakaj je nastopilo letos taksno 
pomanjkanje surovin, lahko str
nemo v nekaj ugotovitvah. 

1. Dobave nekaterih koliCin 
drobnega tehnicnega lesa, pred
vsem bukovine, zaradi dokaj s la
bih vremenskih razmer v zacet
ku letosnjega leta ni bilo. Posek 
in spravilo lesa so ovirale snefue 
razmere. 

Skupni delavski svet BRESTA je na svoji seji 24. oktobra sprejel 
sklep o organiziranju testirnice za pohiStvo in pooblastil delavski 
svet Skupnih dejavnosti, da doloci nosilca za izpeljavo naloge. 

Testirnica bo v prostorih la- 60. clenu zahteva, da mora testir
boratorija za kontrolo negorlj i- nica izpolnjevati naslednje po· 
vih mineralnih plosc, ko se bo goje: 
ta oblikoval v stari tovarni iver
nih plosc. Organizacijsko pa bo 
samostojna in v sklopu razvojne 
slliZbe. Tako bodo lahko isti ljud
je opravljali dnevno kontrolo mi
neralnih plosc in obcasne kontro
le materialov, polizdelkov in iz
delkov. 

Laboratorij za spremljanje kva
litete izdelkov je nedvomno po
treben. So pa nejasnosti v zvezi 
s priznanj em testirnice n avzven 
v okviru Jugoslavije. Sedanji za
kon o standardizaciji ne doloca 
organizacijske oblike, pac pa v 

- da ima kadre z ustrezno kva
lifikacijo, 

- opremo za preizkusanje, 
- obveznost, da bo preizku sa-

la pod pogoji, ki jih zahteva JUS, 
- osebno odgovornost za stro

kovno in nepristransko preizku
sanje ter za varovanje poslovne 
tajnosti preizkusanja. 

Pri rekonstrukcijskih delih v Tovarni pohistva Cerknica opravlja dela 
tudi lastni pogonski servis 

Na 3. ju goslovanskem posveto
vanju >>Standardizacija 78<< o kri
terijih za pridobitev pooblastila 
za preizkusanje kakovosti (t esti
ranje) je 1bilo predlagano, da mo
ra biti testirnica samostojna or
ganizacijska in ekonoroska enota. 
To pomeni, da mora biti njena 
osnovna naloga preizkusanje iz
delkov, nikakor pa ne sme biti 
v sklopu organizacije, ki te a li 
taksne izdelke proizvaja. V raz
pravi je bilo ob tern pr edlogu ve
liko pripornb. Pripombe so se na
nasale predvsem n a stroske v zve
zi z razvojem in preizkusanjern 
izdelkov. Vsak proizvajalec, ki 
razvija nov izdelek, mora ta iz
delek preizkusiti, preden ga pri
cne izdelovati. To pomeni, da mo
ra imeti naprave in kadre za pre
izkusanje izdelkov. Elektroprivre
da Hrvatske je na primer investi
rala v svoj laboratorij ze nad 
100 milijonov (novih) dinarjev, 
pa investicija se do polovice ni 
opravljena. Porabila bo veliko 
sredstev za svoj razvojni labora
torij , pa zato nikakor ni priprav
ljena vlagati svojega denarja se 

(Konec na 5. strani) 
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Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE 
PREDSTAVLJAMO OBCINSKE INTERESNE SKUPNOSTI e PREDSTAVLJAMO OBCINSKE fNTERESNE SKUPNOST • PRED 

Kultura .Se v vlogi desetega brata 
Ta mesec je za naso »okroglo mizo« beseda stekla o kulturi - o pri

zadevanjih, kako v okviru nove samoupravne organiziranosti pribli
zati kulturo delovnim ljudem in 0 poglavitnih teZavah, s katerimi se 
srecujejo zanesenjakl - organizatorji kulturnega fivljenja v nasi 
obcini. 

Nasi sogovorniki so bili: Vojko HARMEL, predsednik skupscine 
kulturne skupnosti, Ivo STEFAN, predsednik zbora uporabnikov, Ivan 
URBAS, predsednik izvrsnega odbora skupnosti, Peter HRIBAR, clan 
izvr5nega odbora, Iztok RAZDRIH, strokovni tajnik skupnosti in So
nja sESTANOVIC, strokovna tajnica obcinske zveze kulturnih or
ganizacij. 

Ceprav je bilo nase obmocje pred vojno izrazito kmetijsko - za
ostalo, velja poudariti, da je kulturno zivljenje tedaj ofivelo vzpo
redno z razvojem delavskega gibanja. Pri tem kafe omeniti zlasti 
delovanje in veliko osvescevalno vlogo delavskega prosvetno-kultur
nega drustva Svoboda v Loski dolini. 

V prvih povojnih desetletjih je kultura v glavnem Zivotarila. Na 
obcinskem proracunu preprosto ni bilo sredstev za to dejavnost, ob 
manjsih prispevkih delovnih organizacij pa se je nekako prebijalo 
nekaj amaterskih kulturnih skupin. Sele z ustanovitvijo kulturne 
skupnosti leta 1973 in s stalnejsim prilivom sredstev je kultura za
stavila sistematicen, organiziran in skladen program prihodnjega 
razvoja. Vendar lahko ugotovimo, da je bila na5a obcina vsaj do 
nedavnega eden od najbolj nerazvitih slovenskih kulturnih prostorov. 

0 tem, kaksni so prihodnji cilji, naj povzamemo nekaj opredelitev 
iz planskih dolrumentov. 

Obcinska kulturna skupnost bo z uresnicevanjem ciljev in nalog, za 
katere je bila ustanovljena, prispevala svoj delef k razvijanju kul
turne dejavnosti in oblik posredovanja kulture, ki bodo elm bolj 
dostopne delovnim ljudem in obcanom in ki najbolj prispevajo k 
sirjenju moralno-eticnih vrednot in socialisticne zavesti. 

S tem dogovorom se obcinska kulturna skupnost zavezuje, da bo 
izvajala: 

- knjiinicno, gledalisko in glasbeno dejavnost ter sirjenje likovne 
kulture, 

- varstvo ill vzdrfevanje kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter 
spominskih obeleZij, 

- sporazumno s kulturnimi skupnostmi obCin Vrhnika in Logatec 
zagotovila mofnosti za uresnicevanje nalog na podrocju arhivov, 
spomeniskega varstva in muzeja NOB v Lofu, 

- dejavnosti skupnega pomena na ravni republike ter v ta namen 
zdrufevala sredstva po nacelu vzajemnosti in soJidarnosti, 

- zaradi slabega stanja nekaterih kulturnih domov v planiranem 
obdobju zdrufevala sredstva za obnavljanje in vzdrfevanje kul
turnih domov v obCini. 

Pa se nekaj podatkov in neposrednejsih opredelitev nalog: 

1975 1980 lndeks 
198ons 

Stevilo knjig v knjiZnicah 6.500 24.000 369 
Stevilo knjig na prebivalca 0,4 1,6 400 
Stevilo gledaliskih predstav 42 82 195 
Stevilo koncertnih prireditev 26 38 146 
Stevilo likovnih razstav 8 22 275 
Stevilo kino predstav 370 450 122 
Stevilo kulturnih amaterjev 210 320 152 
Skupno stevilo sedezev v objektih za 
predvajanje kulturnih predstav 880 1.000 114 

KNJIZNICARSTVO 

Nosilec knjiZnicne dejavnosti v nasi obcini je obcinska knjifnica 
Cerknica z oddelkom v Starem trgu in v Novi vasi. V prihodnjem 
razvoju predvidevamo oZivitev knjiinic v Begunjah in na Rakeku. 
Osrednji problem te dejavnosti je premalo prostorov in kadrov. 
Kulturna skupnost se obvezuje, da bo do leta 1980 zagotovljeno 
normalno delovanje knjifnicarstva na obmocju obcine Cerknica po 
zastavljenem programu razsiritve in razvoja. 

AMATERSKA DEJAVNOST 

Za uspeSn.o kulturno poslanstvo, ki ga usmerjata samoupravna 
interesna skupnost obcine in Zveza kulturnih organizaclj, so potrebni 
predvsem osnovni materialni pogoji, kjer naj se razvija amaterska 
kulturna dejavnost. 

Zaradi slabega stanja nekaterih kulturnih domov bo osnovna na
loga skupnosti, da v planiranem obdobj~ zagotovi potrebna sredstva 
za obnavljanje in vzd.rievanje kulturnih domov v obCini. 

OSTALE DEJAVNOSTI 

Glasbcno, gledali~ko in likovno dejavnost bomo v tern obdobju 
skusali priblizati z gostovanji gledaliSc, instrumentalnih vokalnih 
skupin ter z Iikovnimi razstavami, predvsem pa z organizacijo 
obiskov osrednjih kulturnih ustanov v Ljubljani. 

Skrbneje bomo oblikovali sporede v kinematografih in organizirali 
prirnemo obliko filmske vzgoje. 

INVESTICIJE 

Za obnovo in posodobitev prostorov in opreme, namenjenih kultw-i 
ter za njihovo gradnjo bo kulturna skupnost zdrufevala skupaj z 
drugimi interesnimi dejavnlki in obcani investicijska sredstva za 
preureditve: · 
- doma na Rakeku, 
- dvorane na Uncu, 
- kulturnega doma v Begunjah, 
- dvorane v Cerknici, 
- ter vseh, za kulturo potrebnih objektov v obcini po sprejetem 

programu. 

DIALOGA MED UPORABNIKI 
IN IZVAJALCI SE NI 

Skupscina te samoupravne in
teresne skupnosti je od letos tu
di forrnalno organizirana dvo
dornno - iz zbora uporabnikov 
in izvajalcev; vendar se je dvo
dornnost sama po sebi obliko
vala ze krnalu po ustanovitvi 
skupnosti. 

Kljub ternu pa rned uporabni
ki in izvajalci se ni pravega dia
loga in so se dalec od tega , da 
bi n jihovo skupno delo terneljilo 
na osnovi svobodne menjave dela. 
Izvajalci (bodisi posamezne kul
turne ustanove bodisi amaterske 
skupine) navadno sestavijo ne
realne delovne programe in pre
napete financne predracune (zbir 
zelja) ter jib vneto zagovarjajo, 
da bi dobili iz skupne vrece cim
vec sredstev. Tako postanejo de
lovni ljudje prek svojih nedelav
nih delegatov samo plaCniki, ne 
pa soustvarjalci programov kul
turnega razvoja. 

Zato na skupscinah ne stece 
razprava o delovnih programih, 
pac pa le 0 financiranju, pa se 
o tern je (pogosto Zivahna) be
seda v glavnern rned izvajalci. 
Pri t ern so zelo pogosti ozki in
teresi in lokalizrni, rnalokdo pa 
celoviteje gleda na skladen in po
stopni razvoj nasega celotnega 
kulturnega prostora. 

Sicer pa se v delu skupnosti 
v okviru delegatskega sistema ka
zejo podobne slabosti kot na dru
gih podrocjih: skupscine so vec
krat nesklepcne, prav tako seje 
delegacij ; delegati nirnajo stikov 
s svojirn delovnim okoljem; gra-

diva za seje niso najbolj ustrez
na in seveda posledica tega je, 
da delovni ljudje ne vplivajo na 
oblikovanje kulturne politike. 
Mocno tehtno opravicilo za tak
sno stanje pa je, da rned obcani 
in delovnimi ljudmi se zdalec ni 
dozorela zavest, da je kultura ne
pogre5ljivi del nasega vsakdana 
in oblikovanja celovite cloveske 
osebnosti. 

Se ena ugotovitev iz razgovo
ra: zbor uporabnikov mora do
biti vsebino dela- zastaviti kul
turno politiko v obcini, zbor iz
vajalcev (predstavniki zveze kul
turnih organizacij) in izvrsni od
bor pa naj to politiko uresnicu
jeta. 

KAKO POJMUJEMO 
KULTURO .. . 

Vse prepogosto menimo, da po
meni kultura le sodelovanje v 
kaksni amaterski kulturni skupi
ni ali obisk kaksne kulturne pri
reditve oziroma proslave s kul
turnim prograrnorn ali ce prebe
rerno kaksno knjigo na leto. Pre
malo se zavedamo, da gre pri tern 
tudi za celovito kulturno ureje
nost kraja, za urejenost delovne
ga rnesta (in ce hocete, tudi sta
novanja), za kulturno vzgojo (tu
di oliiko) od vr.tca da:lje, za kultur
no postrezbo v javnih lokalih in 
seveda tudi kulturni odnos go
stov ... , skratka, za resnicno kul
turne medcloveske odnose v 
vseh okoljih. 

Morda od tod tudi dejstvo, da 
v planih temeljnih in delovnih or
ganizacij ter krajevnih skupnosti 
podroeje kulture ni obdelano, ce-

»Kulturni« dorn v Begunjah pri Cerknici 
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prav govorirno o usklajenem pla
niranju in da je v delovnih pro
gramih druzbeno-politicnih orga
nizacij kultura v glavnem Ie na 
papir ju. 

KJE so 
»REPUBLISKA« SREDSTVA? 

Verno, dana osnovi sprej etega 
dogovora dajemo iz nase obcine 
za skupne in solidarnostne nalo
ge v okviru republike znatno nad 
polovico zbranih sredstev, od te
ga pa dobi nasa obcina bore ma
lo nazaj. 

Sogovorniki so povedali, da sta 
temu v glavnern dva vzroka. Re
publiski kriterij o »kulturni raz
vitosti« ni ustrezen, saj temelji 
na dosezenern dohodku na prebi
valca in je po teh rnerilih torej 
cerkniska obcina »kulturno raz
vita••, pa se ne more potegovati 
za solidarnostna sredstva. Zato 
bi bilo potrebno cirnprej izdelati 
objektivne kulturne rninirnurne. 

Drugi vzrok pa je globoko v 
nasih lastnih slabostih. Za to 
srednjerocno obdobje namrec 
nisrno izdelali ustreznih progra
mov in elaboratov, na osnovi ka
terih bi lahko dali vloge za re
publisko financno soudelezbo pri 
-posarneznih akcijah. Zgodilo se 
Je celo, da srno od republiske 
skupnosti dobili namenska fi
nanena sredstva (za rnuzej NOB 
v Lozu, razstave, obnovitev neka
terih kulturnih dornov), pa zal v 
nasi obcini ni bilo nikogar, ki bi 
te akcije izpeljal, ceprav so sred
stva bila. Vsekakor tudi p ri tern 
lezi na nasih ramah breme pre
teklos ti, ko smo to podrocje po
vsem zanemarjali. 

Sicer pa na osnovi sedanjih 
prograrnov pricakujerno prihod
nje leto iz »republiSkih« sredstev 
okrog 60 do 70 milijonov starih 
dinarjev. 

NIMAMO ORGANIZATORJEV 
KULTURE 

Tudi, kar zadeva kadre v kul
turi, smo v nasi obcini obrerne
njeni s preteklostjo . Obcinske ka
drovske in s tipendijske politike 
dejansko ni bilo in je tudi sedaj 
ni. Posledica tega je veliko po
rnanjkanje kadrov na vseh po
drocjih druzbenih dejavnosti, pa 
tudi sedanje kolebanje ob vklju
cevanju v usrnerjeno izobrazeva
nje. 

Posledice taksne (ne)politike so 
se najbolj krute prav v kulturi, 
saj usposobljenih ljudi za orga
niziranje kulturnega zivljenja 
prakticno ni, ceprav se potrebe 
se kako kazejo - prav na vseh 

(Konec na naslednji strani) 



Kultura se v vlogi desetega brata 
(Nadaljevam.je s prejsnje s trani) 
podrocjih, ki jih ni potrebno na
stevati. V vsej obcini sta se prek 
sindikata usposobila le dva »ani
matorja« kulture, vendar njune
ga dela po temeljnih organizaci
jah (predvsem zaradi nerazume
vanja okolja) skorajda ni cutiti. 

Tudi sole, ki vzgajajo za peda
goske poklice (od vzgojiteljic za 
vrtce dalje) premalo usposablja
jo taksne kadre, ki bi v izobraze
vanje mladine vnasale tudi kul
tumo vzgojo. Pomanjkanje le-te 

.se ocitno pokaze, ko ucenci sola
nje koncajo. 

Vsekakor velja pribiti dejstvo, 
da si organiziranega in sistema
ticnega kulturnega zivljen ja ne 
moremo predstavljati brez priza
devnih in sposobnih organizator
jev kulture. To pa seveda ni sa
roo stvar kulturne skupnosti in 
zveze kulturnih organizacij, am
pak celotne obcinske kadrovske 
politike z vsemi njenimi dejav
niki. 

KULTURNI DOMOVI 
RAZPADAJO 

Poleg pomanjkanja ustreznih 
kadrov je v nasi obcini najbolj 
bolece pomanjkanje ustreznih 
prostorov za kulturno zivljenje 
in za prireditve. Se tistih nekaj 
domov izpred davnih let glodal 
zob casa in zato vztrajno razpa
dajo. Brez ustreznih prostorov pa 
si je nemogoce zamisliti razvija
nje amaterske kultume dejavno
sti, se manj pa gostovanja slo
venskih kultumih skupin s kva
litetnejsimi programi. 

Izvrsni odbor skupnosti je zato 
imenoval posebno komisijo, ki je 
temeljito pregledala vse kultur
ne dvorane v obcini in izdelala 
jasen in pregleden predlog za nji
hovo obnovo. Menda ni treba po
sebej omenjati, da je komisija 
ugotovila sila klavrno podobo 
kulturnih prostorov in da bi bila 
potrebna precejsnja sredstva, da 
bi dvorane usposobili za prire
ditve. 

Na osnovi teh ugotovitev je iz
delan program obnove, po kate
rem bi do leta 1983 le imeli tak
sne dvorane, ki bi omogocale nor
malno in skladno razvijanje kul
turne dejavnosti po vsem obcin
skem prostoru. Delno bi vprasa
nje dvoran lahko resevali tudi 
ob gradnji solskih prostorov na 
osnovi samoprispevka (vecna
menski prostori). 

Predracunska vrednost obnove 
je 12.150.000 din, viri financira
nja pa sredstva obcinske in re
publiske kulturne skupnosti, kre
diti ter prispevek 0,2% od bruto 
osebnega dohodka zaposlenih ob
canov. 

S tern predlogom bo kulturna 
skupnost v kratkem sla pred de
lovne ljudi in obcane. Za izpelja
vo te akcije bo seveda potrebno 
sodelovanje vseh zavestnih sil v 
obcini. C:eprav so obcani ze moe
no obremenjeni s stevilnimi p ri
spevki, je nujno, da iScemo nji
hovo pomoc, sicer se bodo kul
turni domovi p red nasimi ocmi 
kmalu sesuli. 

S sogovorniki smo se dogovo
rili, da bomo izvlecke iz omenje
nega programa objavili v eni iz
med prihodnjih stevilk nasega 
glasila. 

VLOGA ZVEZE KULTURNIH 
ORGANIZACIJ 

Zmotno je mnenje, naj zveza 
kulturnih organizacij skrbi in or
ganizira zgolj amatersko kultur
no dejavnost; to je organizacija, 
ki naj celovito izvaja kulturno 
politiko, oblikovano v samoup
ravno organizirani kulturni 
skupnosti. 

Na osnovi teh izhodisc si je 
zveza v nasi obCini tudi zastavila 
jasen program prihodnjega dela 
za vsa podrocja (ama!terska kul
tuma dejavnost, usposablja:nje 
kulrumih delavcev, gostovanja, 
zelSki koncerti, ·razstave, razvoj 
knjiinicarstva, muzej NOB in 
varstvo spornenikov, proslave 
bogatenje polha·rske zbirke . . . ), 
ki ga tudi ze uspe5no uresni
euje. 

PREMALO SODELOVANJA 
IN USKLAJEVANJA 

Sodelovanje z drugimi samo
upravnimi interesnimi skupnost
mi, krajevnirni skupnostmi in 
druzbeno poli1:icnimi organizaci
jami skorajda ni, ceprav so moz
nos1:i velike (kulturna vzgoja v 
vrtcih, delovanje kulturnih dru
stev po selah, vzdrzevanje kul
turnih domov, sk:rb za spomenikc 
NOB, :proslave ... ). 

Jasno je, da je nosilec kultur:ne 
politike v obcini kulturna skup
nost, vendar v tesnem sodelova
nju z omenjcnimi skupnostmi 
in orgam.izacijami. To sodelovam.je 
pa bo sele -treba doseci in ga 
razvijati. 

KNJIGO PRIBLIZATI 
DELOVNIM LJUDEM 

C:isto na kratko: razvoj knjiZ
nicarstva je tesno ·povezan z abe
rna kljucnima vpr asanjima kul
ture v nasi obcini - pro~tori in 
kadri. Sele, ko bo to zadovoljivo 
reseno, la:hko pricakujemo ures
nici:tev zastavljenih ciljev: pr i-

blizati knjigo vsem delovnim 
ljudem in obcanom. 

* 
Razgovor se je dotaknil se cele 

vrste vprasanj v zvezi s sedanjim 
in prihodnjim kulturnim trenut· 
kom v nasem prostoru. Zal nam 
prostor ne dopusca, da bi se kaj 
vee pomudili ob njih. 

Zato naj sklenemo z ugotovit
vijo, da smo tudi na podrocju 
kulture pri nas zaceli v zadnjih 
letih zivabneje in bolj nacrtno 
delati. Predvsem je ravzeseljiva 
ugotovitev, da so prihodnji cilji 
jasni, realno pa ocenjene tudi 
mo:lnosti, kako se do njih doko
pati. Se mnogo pa bo potrebnega 
vztrajnega in dolgotrajnega dela 
pri preoblikovanju zavesti vseh 
obcanov, da bodo samoupravno 
sodelovali pri oblikovanju kultur
ne politike, zavesti, da clovek ne 
zivi samo od kruha in da je kul
tura nepogresljivi del cloveko· 
vega bivanja in njegove celovite 
osebnosti. 

Razgovor priredil B. Levee 

Lep odziv na abonma 
Zveza kulturnih organizacij ob

oine Cerknica ima v svojem pro
grnmu za letosnjo sezono tudi 
pet a:bonmajskih predstav slo
venskih gledaliSc. Predstave bodo 
vsak prvi :petek v mesecu v cerk
ni·slci dvorani in vsa•ko prvo so
boto v mesecu v dvorani Stari 
trg - od novembra do vkljucno 
mar ca. 

Odziv za nakup aJbonmajskih 
kart je bil presenetljivo dober. 
Pr i tern so imele veliko vlogo 
osnovne organizacije sindikata. 
I.z sindikalnih sredstev, namenjc
nih kulturnim potrebam delav
cev, je b.hlo prodanih najvec abon
majskQh kart: 

dvorana v Cerknici: 
Tovarna pohistva Cerknica -

88 kart, Tovarna pohistva Mar
tinjak - 18, Skupne dejavnosti 
- 18, Jelka - 15, Iskra Cajnarje 
- 20; 

dvorana v Starem trgu: 
Kovinoplastika - 80 kart, No

volit - 18, Osnovna sola Stari 
trg- 30. 

Do prve predstave (3. novem
bra) je bila dvorana v Cerknici z 

248 sedezi v parterju in s 50 se
defi na baolkonu razprodana, dvo
rana v Starem trgu pa je imela 
od 208 sedezev se 54 kart v pro
sti prodaji. Tudi te so bile pro
dC~Jne. 

Predstav nismo izbi·rali sami. 
Gledalisca so nam ·ponudila pred
stave, ki jih lahko odigrajo na 
ma:lih odrih. Ob postavitvi scene 
za Vdovo Roslinko pa smo ugo· 
tovili, da tudi mal,ih odrov nima
mo, ampak le »mini odre<<. pa jc 
bj,lo treba odvzeti precej elemen
tov scene. Bolj »zalostno<< od te
ga pa je bilo, da so igralci v 
cerkniski dvoran·i vdihavali odr 
ski prah izpred nekaj let nazaj . 

Kljub vsemu >>zakulisju« so se 
gleda:lci od srca smejali vso pred
stavo, saj je bila odlieno odi
grana. 

Abonmaj ske ipredstave bodo 
tudi prjhodnja leta. Obcanom bj 
zeleli ipredstaviti ·tudi zahtevnej
sa dela; problem pa so prem:!.jh
ni odri. Re$•itev vidimo v 1:em, da 
bo urescrticen program obnovitve 
dvoran, ki ga je izdelaia obcinska 
kultur-na skupnost. 

S. SESTANOVI(; 

Razstava ob mesecu kn jige 
Zveza kulrturnih orgam.izacij je 

v sodelovanju z obOi.ns·ko knjiz· 
nico, zalozbarni 1n Brestom pri
pravila v MESECU KNJIGE .raz
stavo knj.Lg v stari Brestovi de
lavski restavraciji. 

Kulturni program ob otvoritvi 
so izvedli mo5k·i pevski zbor Ta
bor ter folklorna in r ecitatorska 
skupina osnovne sole Cerkn.ica. 

Nagrajeni so bili najbolj pri
zadevni bralci obcinske knjizni
ce: dijakinje - Romana KEBE, 
Vlasta LAVRIC:, Anka URH, So
nja RUPAR ter upokojenci- Ja
nez DRAGOLI(;, Slavko DROB
NIC: in Alojzija MODIC. Knjizno 
nagrado pa je dobila tudi Jana 

KOVAC:!(; (dijakinja postojnske 
gimnazije) za najboljsi spis o 
knjigi. Zanj je prejela priznanje 
ZKO Slovenijc. Razstava knjig je 
bila posvecena Maksimu GASPA
RIJU (predstavitev njegove mo
nog-raf.iije in ifeprodukcij) , pred· 
stavitvi avrtorjev knjig - doma
cinov, literaturi NOB ter lepo
slovju .in drufbosiovju. 

Po otvoritvi je bil v osnovni 
soli Cerknica razgovor s knjiz
nicarji, preds.tavniki zalozb ter 
odgovom1mi za razsiritev knjiz
nicarske dejaVI!1osti o vprasanjih, 
s ka:terimi se srecujejo na tern 
kulturnem podrocju. 

S. SESTANOVIC: 

Ogled novih solskih prostorov v Cerknici 

Z otvoritve sporninske plosce na rojstni hm Maksima Gasparija 

ZAHVALA MAKSIMA GASPARIJA 
, ... posiljam vsern dragim cerkniskim rojakom in tovari!iem 
mojo najiskrenejSo zahvalo za prelep in topel sprejem, ki sem 
ga dozivel na jesen mojega zivljenja . .. ko ste me imenovali za 
castnega obcana obcine Cerknica in ko ste odkrili spominsko 
znamenje na moji rojstni hisi.« 

To so zabvalne besede staroste slovenskih likovnih umetnikov, 
mojstra Maksima Gasparija, ki bi najraje, ce bi mogel, »S 
stiskom roke vsem vsaj delno poplacal ves trud«. 

Kakor umetnik naslavlja zahvalo na vse naSe obcane in 
svoje rojake, pa tudi prosi, »da posredujete mojo zahvalo 
vsem, ki so kakorkoli odlocali in sodelovali« pri organizaciji 
in podelitvi naziva castnega obcana. 

Kda j no vi vrtec v [erknici 
ODLOCITEV 0 GRADNJI PRED ZDRUZENIM DELOM V KRAJEVNI 
SKUPNOSTI CERKNICA 

lzvrsnemu odboru skupnosti otroskega varstva obcine Cerknica 
je bilo na oktobrski seji posredovano porocilo pripravljalnega od
bora, kako tecejo priprave na gradnjo novega vrtca v Cerknici. Ob 
tej priloznosti je bit sprejet akcijski program, ki vsebuje naslednje 
zamisli: 

- vsem dru.Zbenopoliticnim or
ganizacijam v obCini se posredu
je informacijo o pripravah na 
gradnjo obenem z naCinom zbi
ranja virov sredstev; 

- izvrsnemu svetu obcine 
Cerknica se poleg informacije 
predlozi tudi vlogo za pridobitev 
zemljiSca; 

- s stanovanjsko in s komu
nalno skupnostjo se uredi na 
predvideni lokaciji nacin skupne
ga ogrevanja in ostale energetike 
ter komunalnih ureditev; 

- o gradnji zaklonisca se isce 
skupno resitev s celotno zazidavo 
obmocja; 

- povabi se na razgovor pred
stavnike vseh delovnih organiza
cij, temeljnih organizacij, delov
nih enot in delovnih skupnosti, 
ki imajo sedez v krajevni skup
nosti Cerknica in se jim posre
duje gradivo o pripravah na grad
njo ter o nacinu zbiranja sred
stev za gradnjo; 

- delovna skupnost vrtca v 
Cerknici organizira razgovor z 
vsemi starsi, ki imajo otroke v 
varstvu v vrtcu; 

- pricne se z zbiranjem po
nudb za izdelavo projektne doku
mentacije za gradnjo. 

Pretezni del akcijskega progra
ma je ze izpolnjen; sedaj pregle
dujejo ponudbe za izdelavo pro
jektov, kar bo predvidoma kon
cano do konca novembra. 

S predstavniki vseh delovnih in 
temeljnih organizacij ter delov
nih skupnosti je bil tudi ze raz
govor, na katerem je bilo dogo
vorjeno, naj poteka zbiranje sred
s tev za vse, ki so zaposleni na 

tern obmocju, enako, na osnovi 
povecane prispevne stopnje iz 
bruto osebnih dohodkov. 

Osnova za povecanje s topnje je 
program za gradnjo in temu ust
rezen samoupravni sporazum o 
zdruzevanju sredstev. 

Samoupravni sporazum bo po
sredovan zdr uzenemu delu sku
paj z aneksi vseh temeljev pia
nov samoupravnih interesnih 
skupnosti v odlocanje. Odlocanje 
o pristopu k sporazumu bo na 
zborih delavcev z javnim glaso
vanjem. 

0 tern, kako zaskrbljujoce je 
stanje v cerkniSkem vrtcu, smo 
ze pisali v eni izmed prilog za 
obcane v nasem Obzomiku. Vse
eno pa zelim se enkrat nanizati 
podatke o kapaciteti in zasede
nosti sedanjega vrtca: 

- po splosnih n ormativih je 
mogoce sprejeti 80 otrok; 

- sprejetih je 187 otrok; 
- cakajocih na sprejem je 33 

otrok; 
- v solskih letih 1977/78 in 

1978/ 79 je bilo odklonjenih 62 
otrok. 

Ti podatki kazejo, da je stanje 
resnicno kriticno in zahteva ta
kojsnje resevanje. 

z gradnjo bi priceli ze v prvi 
polovici prihodnjega leta in kon
cali investicijo sredi leta 1980, se
veda, ce bo sporazum sprejet in 
dosezeno soglasje z vsemi interes
nimi skupnostmi - od stano
vanjske, komunalne ter z drugi
mi, ki sodelujejo pri urejanju do
kumentacije za gradnjo. 

T.Zigmund 

Tisti, ki vnaprej zavracajo pravico, da lahko ustvarja vsak
do, ki si lastijo kulturo ali umetnost le zase, ki ne terjajo 
svobode ustvarjanja za vse ljudi, ki jim amaterizem pomeni 
antikulturno dejanje, ki jih ob stiku z ljudsko kultumo tvor
nostjo navdaja prezir in posmeh, ki jib ljubiteljski ustvarjalni 
nemir ne veseli in ne vzpodbuja k tvornemu sodelovanju, tisti, 
ne le da ostajajo v globoki teoreticni in clove8ki zmoti, ampak 
zaostajajo tudi za sodobnimi druzbenirni procesi samouprav
ljanja. 

Franc Sali, izvrsni sekretar 
predsedstva CK ZKS 



BRESTOV OBZORNIK 

Letos so se vsi Brestovi jubilanti srecali na sk:upnem sprejemu 

reCanje jubilantov 
28. oktobra je bile skupno sre

canje vseh delovnih jubilantov 
nase delovne organizacije. 

Predsednik skupnega delavske
ga sveta je jubilante pozdravil v 
imenu organov upravljanja in 
zazelel se veliko delovnih uspe
hov. Pozdravil jib je tudi glavni 
d.irektor, ki je letos tudi sam ju
bilant. V pozdravnem nagovoru 
je jubilante seznanil z razvojni
mi prizadevanji, jim cestital k 
delovnemu jubileju in se jim za
hvalil za delovne napore. 

Po krajsem kulturnem progra
mu so predsedniki delavskih sve
tov temeljnih organizacij razde
lili jubilantom nagrade za 10, 20 
in 30 let delovne dobe, prebite v 
temeljni oziroma v delovni orga
nizaciji. 

Po razdelitvi nagrad so se ju
bilantje seveda fotografirali, sle
dila pa je se pogostitev. Tudi to-

krat ni manjkalo nageljnov, ki so 
simboli na takih sprejemih. 

Upam, da ne bo odvec, ce ob 
tej priloinosti omenim tudi s te
vilna vprasanja, ki se veckrat po
javljajo, namrec, katera delovna 
doba se uposteva za delovni ju
bilej v sir5ih samoupravnih dolo
cilih. 

V sindikalni listi pise, da ude
lezenci sami doloeijo, katero de
lovno dobo se uposteva za prido
bitev pravic do delovnega JUbile
ja. Torej v najbolj skrajnem pri
meru lahko tudi tisto delovno do
bo, ki je evidentirana v delovni 
knjiZi.ci, ee pojmujemo delovni 
jubilej v najsirsem smislu, ne gle
de na to, kje in kaj je kdo delal. 

Obieajno pa je, da je delovni 
jubilej vezan na delovno dobo v 
isti organizaciji. Tako imamo tu
di pri nas urejeno v ustreznem 
samoupravnem aktu. 

J. Klanear 

Podelitev priznanj letosnjim jubilantom 

>>Skladisce<< polizdelkov 
»Napravite -tisoc ogrodij Mojce«! 

Talco se glasi nalog, ki ga dobi 
Tovarna pohistva Martinjak iz 
Tovarne oblazinjenega pohistva. 
Ko so izdelki narejeni, se zace
njajo teZa.ve s sklad.iscenjem. 
»Sarno sto ogrodij nam posljite,« 
pravijo v Podskrajniku, »devetsto 
kosov pa postopoma, ko bo pro
star.« »Postopoma« navadno za 
Tovarno pohistva Martinjak po
meni ohromitev proizvodnje. Eno 
ogrodje je namrec iz pet delov, 
ki imajo skupaj 0,366 kubicnih 
metrov; ee to pomnozimo z devet
sto, je to kolicina, ki zapolni 
predmontazo, lakirno in delno 
sklad.isce gotovih izdelkov. 

Podskrajnik nima skladiSea za 
polizdelke, ima pa kljub temu 
momosti, resiti skupne tezave. 
Zamisel, da bi dobih prostor v 
centralnem skladiscu, ki ga ob
casno rabijo za izdelke v razpro
daji, ni resena. Odgovori so ved
no enaki: ni odgovornih v sluzbi, 
ni prostora za polizdelke, so se 
izdelki za razprodajo notri (ce
prav je razprodaja ze zdavnaj mi
mo) ... 

Vprasanje skladiscenja poliz
delkov, ki je eden izmed vzrokov 

za nedoseganje plana v Tovarni 
pohistva Martinjak, je nase skup
no vprasanje, ki ga je treba ne
mudoma resiti. Poskusimot 

F.Gagula 

TESTIRNICA 
enkrat za izgradnjo »nevtralne
ga« laboratorija. 

Taksen predlog zagovarjamo 
tudi mi. Pravilno je, da se v ok
viru slovenske lesne industrije 
razvije centralna testirnica za 
kontrolo kvalitete pohistva. Toda 
ta center naj bo organiziran za 
izobrazevanje kadrov, za u skla
jevanje kriterijev »kontrolorjev« 
kvalitete in za testiranje za »znak 
kvalitete«. Veeji proizvajalci po
histva, ki imajo svoje oblikoval
ske in razvojne ~luzbe, pa naj 
svoje izdelke sami preizkusajo. 
Ce ne bodo ustrezali zahtevani 
kvaliteti in JUS standardom, so 
zato samo oni odgovorni. Manj
si proizvajalci pa naj se vezejo 
na veeje ali na centralno testir
nico. 

J . Kocjancic 
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NASI LJUDJE 
Verjetno ni v Tovarni pohistva 

Star:i trg nikog<M", ki ne bi Ysaj 
na videz pozna! dobrodusnega 
Klancarjevega Matevza. Toda po
znati eloveka na videz ni dovolj, 
da bi lahko vsaj delno precenil 
vse njegove vrline, zato se moras 
seznaniti z njegovo preteklostjo, 
pa tudi s sedanjostjo. 0 tern je 
moe pri Matevzu veliko pisati; 
zato je prav,<l.a: Clovekakot je Ma
tevz, spoznajo tud.i izven nase te
meljne organizacije. 

Matevz je sedaj delavec v skla
diseu gotovih izdelkov, »sedaj« 
zato, ker je delal ze vsepovsod in 
se na vsakem delovnem mestu hi
tro znajde. Ceprav je ze nekoliko 
v letih, se vedno z veseljem dela, 
kot sam pravi, ne more biti brez 
dela in ga zato zelo motijo posa
mezni zastoji. 

V Tovarno pohistva Stari trg 
je priSe! 1953. leta. Prvo delo, ki 
ga je opravljal, je bilo pri zidar
jih, kjer je delal kot pomoenik. 
Bilo je to v letih veejih gradenj 
za tiste case in on je bil med prvi
mi, ki so se odzvali. Kasneje je 
delal na zagi in v strojnem od
delku na razliC.nih delovnih me
stih, od klejanja plohov pa do de
lana frezarju, tracni brusilski in 
cilinderci. 

Leta 1960 je za stiri leta preki
nil delovno razmerje, nato pa se 
je spet zaposlil na zagi. Po uki
nitvi :£age je delal kot kurjac in 
cuvaj, nato pa je opravljal razlie
na dela v predmontaZi. Da bi se 
se bolj usposobil in tudi ustalil 
na enem delovnem mestu, je sel 
ze 52 let Star delat izpit za VOZ· 
nika vilicarja. Tega ni napravil 
samo iz zelje za vecjim zaslui
kom, ampak tud.i iz veselja do 
tega dela. Seveda upa, da bo tud.i 
to delovno mesto, ki naj bi bilo 
zadnje, nekoc dosegel. 

Ob tern je takoj dodal, da po
sveeamo premalo pozornosti sta
rejsim delavcem, posebno pri de
litvi osebnega dohodka, saj so 
skoraj izenaceni z mladimi delav
ci, le da starejsi teze dosegajo 
norme kot mlajsi. 

Matevz je delal tudi v razlie
nih samoupravnih organih, v sin
dikatu, pa v delavskem svetu in 
kot prvi delegat iz temeljne or
gasnizacije v central. delavskem 
svetu; sedaj je delegat v zboru 
zdruzenega dela. Njegova vpra
sanja in stalisea na sejah imajo 
vedno, kot sam pravi en sam 
cilj: vse za boljse poeutje delav
cev v kolektivu in izven njega. 

Na podjetju ima se eno dolz
nost - gasilstvo. Zanjo zivi ze 
dvajset let. Skrbi za gasilske apa
rate in preverja njihovo brezhib
nost. Usposobljeno ima tudi de
setino, katere poveljnik je, z njo 
pa ima tudi obcasne vaje. To delo 
opravlja z velikim veseljem, za
:to smo lahko preprieani v brez
bibnost gasilskih aparatov in v 
»Brez veselja do gasilstva ne mo
res biti pravi gasilec,« pravi Ma
tevz, »vcepiti se ti mora v kri 
tako, da ti postane hobi.« 

V zasebnem zivljenju ima Ma
te'VZ se en hobi. Uganes ga ta
koj, samo pogledati ga moras in 
ze po njegovem obrazu uganes, 
da je pravi sezonski mesar. Ve
eino svojega dopusta prezivi s 
scetinci. To je zanj veeja sprosti
tev kot pa ce bi se peke! na mor
ju. Ko zaene govoriti o prasicih, 
ne more koneati; v pogovoru se 
prepletajo krvavice, klobase in 
sunke, tako da se zacnejo clove
ku kar sline cediti. 

Na vprasanje, kaj meni o se
danjih gradnjah v podjetju in o 
prihodnosti podjetja, je odgovo
ril: >.Veliko poguma imamo, ko 
se spuscamo v tako ve'like grad
nje. Toda, ce pomislimo, kako se 
borimo s prostorom, je ravno 
gradnja edini izhod, da se resimo 
prostorske stiske. Moderna pro
izvodnja zahteva vedno veeje pro
store. Z gradnjo se bodo gotovo 
izboljsali tudi delovni pogoji. Si
cer so tudi sedaj dobri, toda se 
morajo z razvojem podjetja tudi 
delovni pogoji izboljsati. Ce vza· 
mem za primer svoje delovno 
mesto, lahko povem, da se bojim 
zime, saj ni ogrevanja, pa tudi 
prepiha je precej.« 

Nazadnje je §e povedal, da si 
je pri gradnji oziroma pri podi
r anju proizvodne hale leta 1970 
poskodoval nogo, ker je padel s 
strehe. Zato ne.koliko scpa i..A.ilna 
oteklino na nogi. Vendar ni nikoli 
nicesar zahteval; zeli le, da bi bil 
clelezcn nekoliko vee razumeva
nja. 

Mogoce je res, kar pravi Ma
tevz, da mlajsi premalo mislimo 
na starejse elane delovnega ko
lektiva, ki so s svojim dolgolet
nim delom v podjetju prispevali 
veliko vee kot pa so vredni tisti 
odstotki, ki jih dobijo za delov
no dobo. Za take !judi bi bilo 
res treba najti nova merila pri 
delitvi osebnega dohodka in jim 
dati tudi ustrezna delovna mesta. 

F. Truden Matevz Klancar 

Delovni ljudje in knjiga 
Za slovem.ce ima knjiga ne lc 

·kultur.ni, .m arvee enostavno eksi
steneni - ohrani·tveni pomen. 
Kot domae kruh. Od prvega Tru
barjevega abecednika smo mri.mo 
VO'Chlikovih pesmi za poku5ino s 
Pre5ernovixm Poezijami z uspe
hom oprav:ili prvi veliki vzpon na 
dozdev.no nedosegljive vrhove 
svetowe kulrturne ustvarjalnosti. 
Od tistih let da!l:je se !D:ismo vee 
plazi1i. po barjiih kulturne nepis
menos'lli. Z Jenkom, Kersnikom, 
Levstrilkom, Gregoreicem, Asker
cern, Tavearjem smo sledi1i toko
vom evropskega realizma, s s ti
rimi velik.imi modemisti, ki jih 
je s.premlJala zlata skupina slo
venslcih dmpresionistiCnih slikar
jev, smo <l.r.ugega za <l.rumim os
vajali nove vrbove v slikarstvu, 
poeziji, v prozi in v ·dramatiki. 

Postabi smo narod, do n edav
nega siroma.Sen v svoji gospo
da:rski moci, neznaten po stev.ilc
•nosti svojih Olanov, toda velik in 
bogat po zakla<l.ih svoje kul1ure. 

Ce ugO'l:avljamo, da je knjiga 
pomenila v zgodov.irni vzbujanje, 
ohranjenje in zorenje slovenske 
narodne zavesti, lin upornosti, po
tem enako lahko trdimo, <l.a je 
ze od Truba,rja dalje pomenila 
.in se danes pomeni tudii prebuja
!llje, ohranjanje in zorenje nase 
razrednc osvescenosti. Ni soda· 
lizma brez knji,ge, ni svobode 
brez nje, ni samoupravljanja. 

Zadnjic je na televiziji pred
stavnik .delavske stranke dz erne
ga Konga - B~azaville 4zrekel 
Len.inov stavek: »Analfabeti osta
jajo zunaj politike«. V socializmu 
pa zunaj politike ne sme ostati 
nihce, se manj v samoupravnem 
socializmu, se manj v clovecnem 
socializmu. Kul-tura ni namenje
na le intel:igenci, kultura je last 
naroda, je la,st clove5tva v celot1. 
Kako bi mogel .in smel torej naj
stevilnejsi delavski razred pre
puscatlli to svoje gor.i.vo, ta svoj 
smodnik v r<Ykah ma:njsine? Ka
ko bi mogel in smel delavec pre
puscati. ra.zJPolaganje s tem svo
jim neprecenljivim bogastvom 
komur kol:i zunaj njega samega? 
Knj~ga je moeam. subjektivni 

dejavnik v slehemi druzbi, zato 
ni v:seeno, komu je dana moz-

-... 

nost, da se okorisca z vplivom, ki 
ga ·iziareva. Ce je tako, potem 
je potreb!llo zagotoviti v nasi 
druibi dvoje nadzorov deiavcev 
nad knjigo: 

1. Kak~na bo na~a knjiga, ko
mu namenjena: ozkemu sloju iz· 
brancev, llterarnih sladokuscev, 
cakajocih na formalisticno in 
ldejno (ali brezidejno) senzacijo 
ali ~irokemu sloju delavstva, 
zejnemu zdrave neposredne leo 
pote in ciste clove~ke kriticne 
misli 

2. Ali bo na5a knjiga od slika
nice do znanstvene razprave za
radi cene in naCina ponudbe do
stopna Ie dobro stojecbn dru.Zi
nam ali bo s hitrej~imi koraki 
iskala nepogre5ljivo mesto v red
nero meseenem proracunu sleber
ne druZine, tako kot kruh, stano
vanje in mleko. 

Za zdrav razvoj ·na5e <l.rt1Zbe, 
za zdravo rast nasih generacij, 
za uspe5no ukoreninjalllje samo
upralV!lle samozavesti v nase ljudi 
knjiga mora postati kot kruh, 
stanovanje in mleko. In ce <l.elav
sk:i •razred ne bo pustil, da bi si 
rteh ·dnevno potrebnih dobrin ne 
mogel privosoirti sleherni nas 
clovek, potem tudi za knjigo oe 
bi smel pustiti, .da pride na mizo 
le za pra.znike. 

Zal moramo ugotavljati, da se 
dan<l.ana5nji v ogromnih nakla
dah razposiljajo ljudem, kateni.h 
naslovi SO znaru, le luk.s'I.IZJD.O bo
gata opremljene reklame za iknji
ge- zastonj, ne zgodi se pa, <l.a 
bi zalozba kot svoje .dolgorocne 
nalozeno prip<Yroarmo sredstvo 
poslala med !judi Hlapca Jerneja 
ali Samoras-trui.k:e a·J.;i Belo krizan
temo, ceprav bi skromen ponatis 
taksnega <l.ela gotovo ne pomem.il 
veejega izdatka kot lcr.ieeee pisa!ll 
reklamni katalog. Zelo verjertno 
pa bi takSna ponudba Slovence 
bolj obogat-rla kot krizem posli
kani plakati z oekaj ameri$ko 
J?retiranimi •besedami hvale, ki 
JWm - upajmo - verjame vsak 
dam manj Slovencev. 

Nasega eloveka naj h knjigam 
pripelje drugacna potreba: ne 
z:lati noveic, zn.aCka, zakljevinasta 
torba ali nalivno perot 

J. haprotnik 

Razstava knjlg v Brestovi »Stari menzi« 
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Kvaliteta v sedanjem trenutku 
ODNOS DO KVALITETE 

Z razvojem tehnologije, rastjo 
zivljenjskega s tandarda in narod
nega dohodka in s humanizacijo 
druZbenih odnosov, se v zaseb
nem, drmbenem in poslovnem 
Zivljenju nenehno srecujemo s 
pojmom kvalitete in njenimi 
spremljajocimi pojavi in ucinki. 
Ti naj bi bili spodbudni in prijet
ni, paso veckrat neprijetni in ne
zazeleni. 

Pri vrednotenju kvalitete bi si 
morali biti na jasnem, da to ni 
samo vprasanje tehnicne, organi
zacijske in gospodarske narave. 
Kvaliteta in odnos do nje sta ze
lo povezana z razvojem delovne 
zavesti, samoupravljalske odgo
vornosti in dela nasploh. 

Vsak delavec je za got<YVo tudi 
potrosnik in navadno se kako 
glasen in kriticen, kar zadeva kva
liteto. Zato se samo po sebi vsili 
vprasanje cisto zivljenjske nara
ve; namrec, kaj je posteno, smi
selno in kaj ni. Kje je upravice
nost kritiziranja, postenost do 
sebe in kolektiva, ce ob vsakda
njem delu iz razlicnih vzrokov 
dajemo sodelavcu na naslednji 
operaciji, ali iz oddelka v oddelek 
nekvalitetne polizdelke. Ni treba 
posebej omenjati skodljivih 
stranskih ucinkov zaradi stroskov 
popravil in dodelav, zastojev od
delkov ali trakov, stroskov zara
di prebiranja, skrhanih medse
bojnih odnosov. 

Ob nakupu novega avtomobila 
ne zelimo, da ob prvi voznji od
leti kolo, ne zelimo, da nas po 
vecerji v hotelu odpeljejo na iz
piranje zelodca zaradi pokvarje
ne hrane, ne zelimo, da nam pre
gori zarnica vsakih nekaj dni; 
skratka, hocemo kvalitetno uslu
go oziroma izdelek. 

Kvaliteta je sama po sebi 
umevna lastnost izdelka, vecja 
ali manjsa, kakor za koga, kje 
in na katerem mestu. Evropska 
organizacija za kvaliteto jo je 
opredelila kot stopnjo, do katere 
proizvod zadovoljuje potrebe 
kupca. Torej je le eden izmed 
elementov tdne ponudbe, poleg 
cene in dobavnega roka. K valite
ta je za proizvajalca doloceni op
timum, ki naj bo na trgu (za po
trosnika) ustrezno propagiran, v 
proizvodnjo (za delavce in opera
tivno vodstvo) pa posredovan re
alno, sistematicno in redno kot 
pomemben dejavnik. Odgovor
nost zanjo pa mora biti oprede
ljena v samoupravno sprejetem 
pravilniku, ki mora biti v skladu 
s splosnimi samoupravnimi akti. 

KAKO JE PRI NAS? 

Obcasno imamo v temeljni or
ganizaciji na tapeti tezave zaradi 
slabe kvalitete, kar vpliva tudi 
na izpolnjevanje plana. Zal se 
vedno prevlada vecja skrb za 
plan kot za kvaliteto. Edini moz
ni izhod je v nagrajevanju po 
kvaliteti opravljenega dela. V si
sistemu mora biti doloceno raz
merje med kvaliteto in kolicino, 
ki naj kaze pomembnost in vpliv 
kvalitete v poslovanju. 

Ob vprasljivi kvaliteti se v oce
njevanje, kaj je dobro in kaj ne, 
spusca eel zbor ocenjevalcev, ki 
kar tekmujejo, kdo bo pravicnej
si razsodnik. Cudno pri vsem tern 
pa je, da si v casu, ko je proces 
tekel, nihce od teh sodnikov kva
litete ni vzel casa in preveril kva
litete svojega ·dela. 

Resda se ni predpisov kvalite
te, ki jih sluzba tehnologije jem
lje kot dodatno nepomembnost, 
tehnolosko kapriciranje, vendar 
je treba vedeti, da so le-ti nuj
nost pri uresnicevanju celovite 
kontrole kvalitete. 

Ko se pojavi vprasanje kvalite
te, ga resujemo »gasilskO<<, kar 
se pac resiti da, nimamo pa se 
izdelanega koncepta, kako ga si
stematicno in celovito r esevati. 
Namesto, da bi plevel, ki ga ho
cemo iztrebiti, ruvali s korenino 
vred, ga odsekamo v steblu. Pre
hitro popustimo pri resevanju 
vprasanj, ki zahtevajo daljse opa
zovanje, zahtevne analize. Najte
ze pa je denarno ovrednotiti na
stale stroske zaradi slabe kvali-

tete. Mislim, da imamo v sistemu 
vrednotenja kvalitete kot enako
pravnega clana v poslovanju ve
like rezerve, ki jih zdaj predstav
ljajo stroski za kvaliteto. Niti 
produktivnosti, niti osebnih do
hodkov nc bi smeli obravnavati 
brez vprasanja kvalitete. 

Kvaliteta ne more biti vredno
tena z dvojnimi merili glede na 
to, ali govorimo o kvaliteti kot 
reklamnem elementu za tdiSce 
ali kvaliteti znotraj delovne or
ganizacije. Politika kvalitete mo
ra biti sestavni del celotne po
slovne politike. Biti mora pred
pisana in po sprejemu na samo
upravnih organih uresnicevana 
kot del poslovanja. Skrb za ure
snicevanje morajo prevzeti naj
visji poslovodni organi, odgovor
nosti pa ne smejo biti le na nizji 
yodstveni ravni. 

KVALITETA JE POVEZANA 
Z ORGANIZACIJO 

Vpeljevanje vsakrsnih novosti 
v okviru sedanje organizacije po
slovanja temeljne organizacije je 
vezano na resevanje niza organi
zacij skih in tehnoloskih vprasanj. 
Vsako spreminjanje posega v 
strukturo sedanjega, se sooca z 
uresnicevanjem predvidenega in 
mora zagotavljati delovanje ob 
stalnem dograjevanju v prihod
nosti. 

Resevanje vprasanj pri organi
ziranju celovitega sistema kon
trole kvalitetc mora biti sistema
ticno. Delno resevanje vodi v ne
uspeh. Obicajno so tezave in vzro
ki jasni, nicesar pa se ne ukre
ne. Predvsem zato, ker menimo, 
da je dovolj, ce tezave resujemo 
sproti. Zato se te:Zave ponavljajo 
v nedogled, cut odgovornosti in 
odnos do dela se slabsata, na
stajajo tezave pri izpolnjevanju 
planskih nalog, veca se poraba 
surovin in materialov, vgrajenih 
v izgotovljeni izdelek, stroski za 
popravila in dodelavo rastejo, v 
tovarni se krepi obcutek, da nih
ce vee ne ve, kaj je dobro in kaj 
ni. 

Jasni morajo biti cilji, kaksno 
stopnjo kvalitete rabimo za po
samezno trzisce. Po drugi strani 
pa moramo vedeti, da dolocene 

parametre, predvsem merljive, 
doloca jugoslovanski standard. 

Kvaliteta ni stranski proizvod 
dela, pac pa nujnost, ki je ni po
trebno posebej zahtevati oziro
ma komu naprtiti. Jo je pa tre
ba posebej deklarirati in ovred
notiti. Bodisi za proizvodnega 
delavca bodisi za strokovnega in 
vodstvenega delavca. Nekvaliteta 
ni samo zaradi slabega odnosa 
do kvalitete, malomarnosti in ne
discipline, pac pa tudi in pred
vsem zaradi nepreizkusenih no
vih tehnoloskih postopkov in ma
terialov, slabe vhodne kontrole, 
»nujne<< nabave neustreznega bla
ga, slabega vzdrfevanja strojev, 
neustreznosti orodij in sablon, 
neupostevanja predpisanega re
zima dela, neusk.lajenosti norma
tivov s teznjo po kvalitetnem pol
izdelku. 

-0-

Treba se je sprijazniti z dej
stvom, da ima kvaliteta izdelk.ov 
cedalje vecjo vlogo v poslovanju 
temeljne organizacije in uspehu 
na trliscu ter da bo treba v to 
vloziti dolocena sredstva in na
pore kolektiva, predvsem pa do
brsno mero razumevanja. Mine· 
vajo casi, ko je za kvaliteto 
skrbela in odgovarjala >>kontro
la<<. Za kvaliteto odgovarjajo vsi, 
ki jo pogojujejo, ustvarjajo in 
nadzirajo. Ne v tern smislu, da 
skrbijo vsi, ne odgovarja pa nih
ce. 

Sistemi integralne kontrole 
kvalitete niso novi, so preizkuse
ni. Uvajanje le-teh pri nas ni uve
ljavljanje teorije in zaletavost ne
ke ideje, pac pa potreba razvoj· 
ne stopnje, na kateri smo in te
meljni pogoj za uspesnejse po
slovanje. Predvsem v cedalje ost· 
rejsi konkurenci tudi stevilnih 
novih podjetij v drlavi, ki pro
dirajo na trg za vsako ceno; prav 
tako pa za uspesen nastop na 
trgu zahodne Evrope, kjer homo 
morali vee in uspesneje prodaja
ti, ce bomo hoteli uva.Zati zahtev· 
ne lesnoobdelovalne stroje. Ne 
nazadnje pa se z ovrednotenjem 
deleza za kvalitetno delo pridru
zujemo uresnicevanju zahtev za
kona o zdruzenem delu. 

F.Koro!lec 

lz drugih kolektivov 
NOVOLES bo dobil novo te

meljno organi~acijo- prildjucilo 
se mu bo SPLOSNO MIZARSTVO 
KRsKO. Ta delovna organizacija, 
ki steje 180 delavcev, .ima v svo
jem predmetu poslovanja pred
vsem izdelovanje stavbnega po
h:i:stva in notranje <lpreme ter 
ugrajevanje stavbnih :in .pohiSt
venih elementov v gradbene <Jb
jekte. S •tem bo Novoles se bolj 
kompletiral svoj proizvodni pro
gram, Mizarsifvo pa p1:1icakuje za
g<YI:ovljeno naibavo surovin, mo
dernejso orga:nizacijo dela in 
veejo socia!J.no varm.ost. 

V LIP BLED je sindikaJna orga
nizacija dobd'la pobudo za grad· 
njo pocitniske hisice s kapaciteto 
21 lezisc na Voglu. Da bi ugoto
vili, kaksen je interes kolektiva 
za .gra{}njo te hisice, je hilo anke· 
tiranih 1000 delavcev. Za gradnjo 
se jih je izjasnilo le 200, ostali pa 
so bili proti oziroma niso vrnili 
anketnih listov. 

SLOVENIJALES-TRGOVINA je 
konec oktobra organizkal svoj 
vzoroni sejem, ki je bil za:prt za 
ja'Vnost; bil je izkljuono jnteren, 
namenjem. pa tudi kupcem v vele
prod.aj:i. Na njem naj bi bili side
njeni tudii skupni proizvodni na
omi za prihodnje leto med pro
izvodnimi organizaaijami in trgo
vino. Kako je sejem us-pel, se ni 
znano. 

TOVARNA MERIL SLOVENJ
GRADEC oiblikuje novo samou· 
•pravno orga.nizira:nost. Doslej 
enovita delovna organizacija se 
je orgaruzirala v tri temeljne 
organizacije in delovno skupnost 
skupnih sluilb. Po novem spora-

zumu s podrocja dohodka in o
sebnih dohodkov je -razpon med 
najni:Zjim in najvisjirn osebnim 
dohodkom 1: 4,51. 

MEBLO bo sodeloval na Medi· 
teranskih igrah. Seveda ne v tek
mova"lnem delu, pac pa bo s 
25.000 stoli iz preimpregniranega 
poliest\t"a (to je tehnoloska no
vos·t), .Jci so ga razvili domaci kon
struktorji in tehnologi, opremil 
sporme objekte v Splitu, prizori
scu iger. 

V STOLU je v preteklem letu 
letova-lo v treh razliCnih obmor· 
skih k·ra:jih (v organizacijii 1pod
jetja) 336 druzin a-li 1246 oseb s 
7175 dnevi, kar je za 18 odstot
kov vee kot ~eto prej. Podobno 
kot pr.i na:s imajo te:Zave z razpo
redi.tvijo letovanj dzven julija in 
avgusta. 

Sedanja najvecja ELANOVA 
nalozba - izgradnja nove tovar
ne za proizvodnjo smuci, ki velja 
118 milijonov dinarjev - je tik 
pred tern, da bodo prijavili tudi 
glavna dela. Sicer pa Elan gra
di novo tovarno tudi v Avstriji. 
Ta obrat je ze pod streho in se
daj :le montirajo stroje in napra
ve. Za to nalozbo so dali 48 mi
lijonov avstrijskih Silingov. 

Iz beograjske prodajalne LES· 
NINE porocajo, da sta njihova 
najvecja slovenska dobavitelja 
BREST in NOVOLES, in sicer 
predvsem zato, ker jih redno o
skrbujeta s svojimi izdelki, po 
katerih je povprasevanje; za osta
le slovenske proizvajalce pa pra
vijo, da imajo izredno dolge do
bavne roke. 

BRESTOV OBZORNIK 

(lz stevilke 14 - 29. november 1968) 

SPET NOVA ANALITICNA OCENA? 

Ob uvedbi analiticne ocene je bil na centralnem delavskem svetu 
sprejet razpon med najnizjim i!Il najvisjim del.oV1nim mestom v raz
merju 1 : 5. Poleg tega osnovnega r:azpona za celotno podjetje se je 
bistveno povecal tudi razpon na proizvodnih delovnih mestih od prej
snjega 1 : 1,32 na IIlOVega 1 : 2,21. 

Ko za.sledujemo izvajanje omenjenega nacela v praksi, lahko ugo
tovimo nekatera odstopanja. Z izloc.ittvijo najviSjega delovnega mesta 
iz analiticne ocene 1n z ukinitvijo zadnjih t·reh razredov zaradi teh
naloskih, organizacijskih in drugih sprememb se je osnovni razpon 
zmanjsal na 1 : 3,95. S tern se je istoca~sno zmanjsal vudi razpon lila 
pro1zvodnih delovnih mestih na. 1 : 2,05. To pomeni, da se ·pocasi pri
blizujemo stanju, ki je bilo v veljav.i pred uvedbo analiNcne ocem.e. 

EKONOMSKE ZANIMIVOSTI 

- Izvoz BRESTA v casu od januarja do septembra letos predstavlja 
3,02% celotnega izvoza lesne i:ndustrije SFR Jugoslavije. 

- Poprecni osebni dohodki na zaposlenega v podjetju za cas od 
januarja do septembra letos so masali 1012 N diJn. V casu od 
ja111uarja do avgusta 1968 pa so znasa:li poprecni osebni dohodki 
na zaposlenega v lesni industriji SR Slovenije 839 N din. 

OSEBNI DOHODKI NA SKUPNIH SLU.ZBAH 

Nacelo nagrajevanja po rplacan.i realizaciji je togo in nespodbudno. 
Nacelo po opravljenem delu je sk:rito in zanemarjeno, saj so posa
mezniki v sluzbah, ki nimajo nikakrsnega vpliva na placano reali
zacijo, gmotno povsem odvisni od dosezene placane realizacije, ne 
glede na kolicino in kaikovost opravljenega dela. Res je, da skusa 
to do neke mere uskladiti. osebno ocenjevam.je, vendar v pogojih 
postavljenih mej pozitivnega ali negativnega odstopanja tudi osebna 
ocenitev nima predvidem.e ucrnkovitosti. 

Placana realizacija je celo nespodbudno na.Celo, razen za prodajno 
slmbo, ker se osebni dohodki posameznika oblikujejo neodvisno 
od njegovega opravljenega dela. 

KEGLJISCE: DA ALI NE 

Ce letos ne bo nikogar, ki bi finam.cno podprl kegljaslci ·,klub, 
potem se iahko od kegljaskega sparta v Cerktnici poslovimo. Ce bo 
prislo do tega, bo vel.ika skoda za ves trud, 1ci so ga vlozili na tern 
podrocju, se vecja skoda pa za objekt, ki so ga zgradili v te namene. 
0 tern, kaj bo s keg-lj.iscem, naj spregovorijo vsi tisti, ki bi klub lah'ko 
finaneno podprli. 

NOVI PROIZVODNI PROSTORI ZA TP MARTINJAK 

Izredno ugodne vremenske razmere so izvajalcu gradbenih del v 
Martinjaku podjetju Graldisce iz Cerknice omogocile, da je se pred 
zimo zgradil novo rproizvodno lopo do prve stopnje. Tako bodo sedaj 
lahko pod streho nadaljevaLi dela pr.i notranji ureditvi lope. 

Objekt je grajen v sodobnem slogu, tako da bo dnevna svetloba 
sevala v notranjost tudi ·s stropa. Z dok.oncno zgraditvijo te lope bo 
TP Mal!'tinljak pl'idobila ustrezno pro.i>zvodno povrsino, kjer bo mo
goce mnogo Ia.Ze izpolnjevati proizvodne obveznosti do kupcev. 

KAJ JE S CERKNISKIM VODOVODOM? 

~nano je, da je voda, ki tece iz pip v :nasih stanovanjih v Cerknici, 
na Rakeku, na Unou, v lvanjem selu, Dolenji vasi, Dolenjem jezeru 
in se v nekaterih krajih, ki jm napaja cerkniski vodovod, nepdmerna 
za uiivanje. Zdi se, da se :imamo sam-o sreci in morda nasi odpornosti 
zahval.iti, da na nasem podrocju se nismo imeLi vecje epidemije tifusa 
ali paratifusa. 

Z vidika zdravstvenega standarda prebiva-lstva je rekonstrukcija 
nujna! 

Verno, da je prebivaJstvo na refenmdumu odklonilo pred.log o sa
moprispevku za f.inanciranje modernizacije vodovoda. Ni moe tDditti, 
da obca·ni niso poznali potrebe po rekonstrukcij.i. 

Torej moramo jskati vzroke za odklonitev drugod. Pred novim 
referendumom je treba natancno doloci1:i vse tehnicne fina:ncne in 
?rganizacijske postavke, da bodo ljudje vedeli, zakaj, v kaksnem cas11 
rn pod kaksnim nadzorom bo rekonstrukcija. 

Stroj za zabijanje podlozk - iz Tovarne pohistva Stari tcg 



BRESTOV OBZORNIK 

Prejsnji teden sta hili v nasem malem mestu dve kulturni prire
ditvi. Oh »mesecu knjige« je hila v stari Brestovi delavski restavraciji 
ot,:oritev razstave knjig s prisrcnim kulturnim programom. 

V nasem Salonu pohistva pa je hila po daljsem casu spet odprta 
samostojna likovna razstava. Tudi to pot je razstavljal samorastnik 
- Mirko JADRIC. Tokrat ne bi razmisljali o umetnosti izbora; do
dajamo, le da sta v kulturnem delu sodelovala znani igralec iz trza
skega gledalisca Raztresen in nas moski pevski zbor Tabor. 

Na vsaki od teh prireditev je bilo prisotnih nekaj nad deset nasih 
krajanov (zvecine na obeh isti). To bi skorajda kazalo, da je prebi
valstvo nasega malega mesta kulture - presito. 

Drobne novice z Bresta 
IZ TOV ARNE POHISTVA 
STARI TRG 

Nova proizvodna hala v Tovar
ni pohi:stva Stari ttrg je ze dobila 
pravi ·zunanji videz. Lahko rece
mo, da je k temu veliloo pri-Stpe
valo lepo jesensko vrcme. Seda.i 
lahko minno opravljajo notranja 
dela, saj je ogrevanje ze urejeno. 

* 
V podaljsku proizvodne hale 

zgrajene leta 1970, so te dni 
pokrili streho in jo zaceli zapi
trati s s trani. Poselbnost te grad
nje j e v tern, da so bila vsa ze
lezna konst.I1U>kcija in temeljna 
dela opravljena v larstni reziji, 
kar p rica o veliki sposobnosti d e
lavcev v vzdrZevanju. 

* 
Nova pridobitev v proizvodnji 

je prav gotovo s·troj za zabijanje 
plasticnih ploscic, na katere se 
pritrdijo vrata. Na videz sicer 
majhen stroj, toda za podjetje 
prihranek delovne sile, ki jo v 
tej temeljni organizaciji ze pri
manjkuje. 

* 
PITejsnji mesec so v Tovarni 

pohiS!va Stari trg polozili tudi 

prve metre zrman jega asfalta, k.i 
tece poleg cuvajnice in menze do 
nove proizvodne hale. Mogoce bo 
kdo rekel, da to ni veliko, toda 
za zacetek je ·gotovo precej. 

* 
- Tovarna pohistva Stari trg 

se bona letosnjem Beograjskem 
sejmu predstavila kar s tremi ku
hinjami: z dvema novima -
»Brest-04« in »Brest-hrast« ter z 
ze osvojeno kuhi:njo »Brest-03«. 
.Zelimo, da bi kuhinje naletele na 
vel:i:ko zanrirmanje, saj je od tega 
odvisno nase posd.ovanje. 

F. TtTUden 

SODELOVANJE S KRAJEVNO 
SKUPNOSTJO BEGUNJE 

Na pobudo odbora za ljudsko 
obrambo in druZbeno samozasci
to v Tovarni pohiStva Jelka smo 
v sodelovanju z oddelkom za 
ljudsko obrambo skupscine obci
ne in krajevno skupnostjo Begu
nje organizirali usposabljanje ci
vilne zascite na 80-urnem tecaju 
za prvo zdravnisko pomoc. 

Taksno skupno usposabljanje 
bo tudi za ostale enote civilne 
zascite. 

J. Troha 

P'ROSLAVA DNEVA REPUBLIKE 
Letos bomo 29. november, ta najpomembnejsi praznik nase drlavne 

in druibene skupnosti, proslavill z osrednjo proslavo, ki jo organi
ziramo v Domu JLA Velike Bloke. 

Osrednja proslava bo 28. novembra ob 18. uri. Na njej bo govoril 
predsednik skupscine obcine tov. Janez Paldi, podeljena bodo pri
znanja Krajevne skupnosti Nova vas - Bloke, kulturni del pa bodo 
prispevali pripadniki JLA, mladina OS »Tone Sraj-Aljosa« iz Nove 
vasi, mladinci iz Travnika v Loskem potoku, clani KUD »Heroj Iztok« 
Rakek in mladinci iz Nove vasi. 

Po proslavi bo prosta zabava s plesom. 
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Usmerjeno izobraZevanje na pragu 
OBLIKOVA'NJE CENTRA USMERJENEGA IZOu 
BRAZEVANJA NOTRANJSKO-KRASKIH OBCIN 
V POSTOJNI 

0 vsebini in oblikah usmerjenega izobrazevanja- zlasti na nasem 
obmocju - smo ze nekajkrat pisali. Tudi je bilo na najrazlicnejsih 
posvetib ze dosti recenega 0 oblikovanju izobraievalnega centra v 
notranjsko-kraski regiji. Sedaj so dobile zadeve ze tako trdno in 
opredeljeno podobo, da o usmerjenem izobraievanju na nasem ob
mocju lahko povemo nekaj vee. 

Prav gotovo 1>? na.Se delavce, stevilne starse, pa tudi ueence viSjih 
razredov osnovnih sol zanimalo, kaksne momosti bodo imeli v okviru 
novega oziroma preoblikovanega izobraievalnega sistema pri nas. 

NEKAJ OSNOVNIH 
SPREMEMB 

Eo;1a izmed ~srednjih nalog se
da!n.Jega srednJeroenega obdobja 
v naSi republikli je tudi preobraz
oa vzgojnoizobraievalnega siste
ma v usmerjeno !izobraievanje 
pri •. cemer bo pajvec sprememb 
d<Y.avelo sred!n.Je solstvo. Pri tern 
gre. predvsem za program.sko 
s:p~~a~je. sed.mji? ~·rednjih sol z 
VlSJl'ffil lll1 V!lSOk:llimi salami, obe
nem pa za tes~no povezavo z 
zdrui~m delom. Le-to naj bi v 
pnhodnJe prek detl.egatsko obli
kov.aiil'ih posebnih .izobrazevalnih 
·Skupnosti narekovalo vsebino in 
<?b~~g izobraieyalnih programo,· 
11111 Jruh na OSlDOVl·svohodne menja
ve deJa tudi fi.oanciralo. 
. Prvotna zamisel usmerjenega 
a:zobraievanja je v na·si .repubHki 
dozivela nekaj sprememb. Odpa
de prva dveletna faza usmerjene
ga ~obraievanja o:tiroma podalj
sa;n~e solske ohveznosti za dve 
l~ti. Tudi dosedanjib gimnazij ne 
b1 v celoti ukinili, saj bi ·imelo to 
vr~t~ neza.Z~len:ih posled!ic, saj bi 
ukrmtev pnza.dela kvaliteto sola
~ja na visjih in visolcih solah, ki 
1zobrazujejo za vrsto drul.beno
~aravo~ov!llih. poklicev. Naj bi 
Jill toreJ vsehmslro preoblikovali 
otako, da ibi na osnovi kadrovskih 
:potreb n~ pos~meznih tpadrocjih 
rmele naJffialllJ dve smeri (druZ
beno-jezikoVIIlo in matematiOn.o
naravosloVillo) in da bi tudi v teh 
usmer.i:tvah dale neka poklicna 
znanja za vkljucevanje v delo 
o~enem P.a omogoOile nadaljeva~ 
nJe solanJa za kadre, ki jib iz 
~eh izobrazbell'ih smeri potrebu
Jemo. 

dru.zbenoekooomskirn izohraieva
njem tako, da je odprla ustrezne 
dislocirane enote. Ekonomska 
smer bo v tern solskem letu dala 
prvo generacijo, pri cemer se 
otepa predvsem s preveli,lcim 
Vtp'isom, saj mora odklanja·ti tudi 
kandii.date, ki izpolnjujejo pogoje. 
ze tretje 1leto tece tudi prva faza 
i'Zob-raievmja za pedagoske po
klice, vendar letos sola nove ge
neracije ni vpisala, ker se obeta 
presezek teh kadrov. 

v preteklem solskem letu so 
bila intenziWla prizadevanja, da 
bi ze letos 0<4>rli oddelek kovl
narske polclione sole. Zataknilo 
se je pri verifikaciji izohraieval
nega centra in pri premajhni 
pripravdjenosti zdrul.enega dela 
za pomoc pri pridobitvi dodatlll'ih 
prostorov in opreme. 

IZOBRAZEVALNICENTER 
JE POTREBEN 

Tren.utno je Pos.tojna solski 
center naSe.ga obmocja v seda
nj:ih srednje.Solskih oddelkih je 
vpisanih 45 % d:ijakov iz postojn
ske, 27 % iz cerkniske, 15 % iz 
iilirsiko'bistriske in 10 % iz logaske 
obcine. 

Resitev se torej vsiljuje sama 
od sebe. ·Postojiila ze sed.aj zdru
zuje srednjesolce stirih obCin, je 
naravno prome!!Do vozlisce za to 
obmocje, obenerm pa je gimnazija 
edimi mozni nosilec novih pre
obrruzhenih p rizadeva111j. 

Na osno'VIi dolgorocnih kadrov
skih potreb in realnili moznosti 
naj bi razvija1a tri smeri: 

1. druibeno-ekonomsko smer, 
.ki bi skupaj z vgjimi in visokimi 

solami te smeri dajala kar 17 
razlicnih poklicnih profilov; 

2. izobra'levanje kovinarjev na 
rangu poklicne sole, .ki bi po prvi 
enotni fazi dajalo profile: orad
jar, splosni kljucavnicar, vzdrie
valec strojev in podobno; 

3. splosno smer s 
gimnazijski maturant 
nostmi zaposlitve ali 
nja 5olanja_ 

poklicem 
in z moz
nadaljeva-

P.ri tern naj omerrimo, da bo 
prvo leto tSkupna programska os
nova za vse smeni, v drugem letu 
se priO.nejo primarne programske 
usmecitve za posamezne smeri 
(ze z mofuostmi zaposlitve), na
sledtnji dve leti pa se holj raz
clenjena specializacija za posa
mezne polcl:ice oZli·roma za nada
ljevanje solanja. 

To naj ibi biJ. zametek centra 
srednjega usmerjenega izobraie
vanja na nasem obmocju. Ob <teh 
smereh pa ID.aj bi odpirali tud!i 
dislocirane oddelke za tiste smeri 
iiil v tistih obcinah, kjer bi se po
kazale reahne potre'be. 

Seveda bod.o !POtrebne za obE
kovanje novega izohraievalnega 
centra tudi nekatere nalozbe 
(nove uCiltnice in veenamensld 
prostorJ, delavnice, telovadnice). 
NosHca li.nvesticije bosta Gimna
zija m LIV Postojna, na osnovi 
svobodne menjave dela pa bodo 
morale sodelovati seveda tudi 
osta!le zainteresira111e obome, 'kar 
bo urejal poseben dru.Zbeni do
g<YVor. 

To je le nekaj osnovnih po
vzetkov iz gradiva, ki ga je pri
pravila komisija za usmerjeno 
izobraievanje pri MS ZKS Po
stojna. To gradivo je nedavno 
obravnaval razsirjeni med.obcin· 
ski svet notranjsko-kra.Ske regije, 
ga v celoti sprejel in se dogovoril 
za prihodnje neposredne naloge. 
Prav sedaj o gradivu razpravlja
jo izvrsni sveti zainteresiranih 
obcin (velik interes za ustan~>Vi· 
tev centra je tudi v Logatcu). Na 
osnovi izoblikovanih stalisc pa 
bo izdelan dogovor o medseboj· 
nih pravicah in obveznostih, ki 
bo sel v nadaljnjo obravnavo in 
sprejemanje. 

0 tem, kako se bodo zadeve 
razvijale, bomo se pisali. 

Gradivo priredli.l B. Levee •. P.rva generacija naj bi se vklju
cila v usmerjeno izobrazevanje 
leta 1979 (tam, kjer bodo za to 
pogoji) ali v letu 1980. Pozarno obrambni nacrt 
KAJ JE BILO STORJENEGA 
NA NAsEM OBMOCJU 

V prvotnih zamislih smo mcu
nalii s spremembarmi, ·kri. bi bile 
potrebne v okviru postojnskega 
gozdarskega solskega centra in 
sedanje gimnazije: Gozdarski sol
sk'i center z veJ:i,lcimi la:stnimi po
budami. in z _dobro delujoco po
sebno 1robnlzevalno skupnostjo 
za. g.oodarstvo stvari h:itro pre· 
mika, kar zadeva objekte in 
opremljenost, pa tudi program
sko so s.t·vari dodobra razciscene. 

Precejsnje potrebe so tudi po 
lesnili tehnikih. V Cerknici je de
loval dislocirani oddelek, vendar 
Brest m eni, da je za njegove po
t rebe en oddelek preve.C. J asno 
pa je, da bi oddelek lahko delo
val, ee bj pokrival tudi potrebe 
Javorja in Leson.i<ta ter verjetno 
~e KLI Logatec, torej celotne 
lesne im.dustrije na nasem obmoc
ju. Venda·r so v okvi·ru lesne pa
noge ze pred casom s-tvari u:redili 
drugace - po svoji zamisli. 

Oddelek v Hirslci BistPici za 
kemijske profile j e odmrl sam 
od sebe; vaJnj so se vpisovaia 
predvsem dekleta. S prepovedjo 
nocnega dela zena pa je taksno 
sol·anje izgubilo svoj smisel. 

Glede ostalega srednjega sol 
stva pa smo zamisli oblikovali na 
osnovi ugotovitev Skupnosti za 
zaposlovanje, lci je do neke mere 
proucila kacLrovske iJOtiTebe v 
~eh t reh obCinah. Te ugotovitve 
narekujejo razvijmje druibeno
ekonomske smeri, kjer so kad
roV\Ske potrebe najvecje, kovinar
ske in splosne smeri. 

Nekaj se je iz teh zasnov v 
zadnjith letlih ze uresniCilo. Gim
nazija je zacela s pedago5kim in 

Lesno predelovalna industrija je zaradi posebnostl surovin, ki jlli 
uporablja v svojem tehnoloskem procesu, zelo izpostavljena nevar
nosti pozara. Le-ta je tern vecja, elm slabse je posamezna delovna 
organizacija poskrbela za pozarno varnost. Stopnje pozame varnosti 
se kazejo v urejenosti delovnih prostorov, v vzdtievanju elektri~nih 
in tudi druglli insta'lacij, vzdtievanju protipozarnlli naprav in ne 
nazadnje tudi v strokovni usposobljenosti delavcev. 

Temeljni pogoj za cim vecjo 
varnost je primerna organizacija 
varstva pred pozarom, ·lci mora 
biti noPlllirana s samoupravnim 
a:ktom. 

V letu 1976 je iz5el zakon o 
varstvu pred pozarom, na podla
gi katerega smo v nasi delovni 
organiza<::iji letos sprejeli pravil
nike o varstv.u pred pozarom. Pra
vilniki urejajo organizacijo var
stva pred p<>Zarom, pozarno var
stvene ukrepe in nacin ·pouceva
nja delavcev o varstvu pred po
zarom. 

Eden izmed vaznejsih pozarno 
varstvenih ukrepov je tudi pr.i
merno izde1an pOZ.arn:i obramhno 
napadalni nacrt. Termeljne orga
nizaci-je so dolme iz.delati te na
crte v enem letu po sprejemu 
pravilnika o varstvu pred po'la
rom. 

Nacrt je popolnoma operativen, 
saj z,ajema vse parametre, ki so 
pomembni pri gasenju po:Zara. 
Zaradi raznolikosti tehnoloskega 
procesa v posaaneznih delovnih 
prostorih in znacilnosti surovin, 
ki jith p ri delu UJ?Orabljajo, je 
razdeljen v operat1vne sektorje. 
Za vsak sektor je podan splosen 
opis prostora, tehnoloskega po
stopka, pozarne preventive, za
jetJa vode, ki je potrebna za ga
senje t er razporeditve posamez-

nih gasilnih skupin. Te so ra:tpo
rej ene tako, da deloma napadajo 
jedro po'lara, deloma pa branijo 
sosednje prostore. Zaxadi nru:or
nosti gasenja v posameznem sek
torju so posamezni :napadi vrisa
ni tudi v tlorisu sektorskega na
cr-ta. 

Nacr:t je namenjen predvsem 
pravilnemu nacinu gasenja poza
r a na posameznem sektorju, obe
nem pa zelo .uporahen rudi !pri 
va jah gasiloev temeljne organiza
cije. 

Doslej sta izdelana taksna na
crta za Tovarno pohistva v Cerk
nici in Tovarno lesnih i7idellrov 
Stari trg. V pripravi pa je tudi 
ze izdelava nacrta za Tovarno po-
hiStva Stari trg. F. Mele 
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[eprav upokojeni, Se vedno delavni 
Nekega prijetnega oktobrskega 

dne sem stopil v pisarno Drustva 
upokojencev. Najprej sem dobil 
v1is, da sem se zmo1Jil in stopil 
v sobo kaksnega sportnega zvezd
n~ka. V sobi je namrec tudi vitri
na, v kateri sem nastel nic manj 
kot stirii:ndvajset pokalov, kakr5-
ne polclanjajo na veHkih sportnih 
priredi.tvah. 

Toda prisotn~, .ki so se ravno
kar pogovarjali o nameravanem 
izletu za upokojence v Ptuj, so 
mi dali vedeti, da sem prisel 
prav. 

Za razgovor o njihovem delu 
smo se domenili, ko sem bil z 
njimi na nedavnem i:aletu, saj ze
lo malo vemo o njihovih prizade
vanjih. 

Trenutno Siteje njihova organi
zacija eez petsto clanov, od kate
rih j.e vee kot polov-ica nekdanjih 
Brestovcev. Do nedavnega je 
d:rustvo tako rekoc zivotarilo in 
se ukvarjalo zgalj z vsakolet:no 
oskrbo kurjave svojim elanom. 
VodS:tvo drustva je menilo, da je 

~1/1}./// 

\Bil£$TOVI 
upolcojenci o 

brestu iiJ 
Ko sem prvie obiskal tovarisa 

Vinka MI KECINA, ga ni bilo do
rna. S svojimi prijatelji iz Dru
stva upokojencev je sel na izlet 
na Primorsko. 

Vinko je vse od 1946. leta pa 
do upokojitve pred sedmimi leti 
s svojo delovno vnemo prispeval 
k izgradnji in napredku Bresta 
in je za svoje delo dobil tudi 
vrsto priznanj. Tako skromno 
kot so bili skromni zacetki Ere
stove proizvodnje je tudi Vinko 
prieel s svojim delom. Cetrt sto
letja je opravljal niz razlienih 
del, ki so mu bila zaupana, nazad
nje pa je bil b lagajnik v Skup
nih dejavnostih. Sedaj, ko je upo
kojen, aktivno deluje v dru:Zbeno
politicnih organizacijah v krajev
ni skupnosti, v prostem casu pa 
hodi na sprehode in s tern ohra
nja zdravje. 

~ 
....1. 
Se kot blagajnik na Brestu 

»Ce primerjam Brest izpred tri
deset let z danasnjo delovno or
ganizacijo,« ugotavlja Vinko, »je 
od takrat, ko smo z ozeblimi ro
kami in ob pomanjkanju hrane 
delali za zastarelimi stroji, stor
jen velik napredek. To pa je re
zultat dela vseh, ki so in ki se 
delajo na Brestu. Brest je skozi 
dolga tri desetletja obcasno pre
zivljal tudi manjsa krizna obdob
.)a, \'endar nismo nikoli klunili. 
Prav neuklonljivost, veliko oseb
no odrekanje in stalno vlaganje 
v poveeanje proizvodnje, vse to 
je omogoeilo, da je Brest dose
gel rezultate, ki jih vidimo da
nes.« 

Vinko redno spremlja dogaja
nja v nasi delovni organizaciji. 
Kot upokojenec pa se euti kar 
prevee odtujenega od Bresta, ki 
mu je posvetil velik del svojega 
zivljenja. A. Sega 

takega zivotarjenja dovolj . Sedli 
so in se dogovorili, da morajo 
zaeeti s svojim delom v zivo, kot 
se temu p.ravi. 

Zacel.i so z organiziranjem eks
kurzij ter si ogledali vehk del 
kulturnih, zgodovinskih in drugih 
spomenikov iz nase preteklosti, 
pa tudi zname.nitost-i nasih k:ra
jev. Na osmih ta:ksnih izletih so 
:Ze bili v Beli klfajini, Z.u:Zem
berku, Lipici, Brkinih, Velenju ·in 
drugod. Najbolj so Jim ostala v 
spominu srecanj a s prizadetimi 
od potresa v Posoeju. Na lastne 
oCi so se preprieali, kaj zmore 
druzbena solidarnost. 

Zastavili so si 1udi druge nalo
ge. Med drugim nacrtujejo, da 
bodo po krajevnih slrupnostih 
organiziraH sestanke z upokojen
ci in ostarelimi obcani ter se z 
njimi pogovorili, kako v prihod
nje resevati tezave, ki jih tiScijo 
in j:ih je moe resevati le s sklup
nimi moemi. Skratka, sleherne
mu upokojencu in .upokojenki ze
lijo odpreti pot do njihove orga-

Upokojenci gredo na izlet 

nizacije, jih tako iztrgati iz osa
melosti in az misli, da niso vee 
potrebni. 

s posebno anketo zelijo tudi 
ugotoviti, kaj upokojenci potre
bujejo in prieakujejo od drustva 
ter kaj so voljni pris:e7vati, da 
bo dl'us tvo resnicno zazivelo. 

Niso pozabHi tudi na stano
vanJske tezave svojih elanov. 
Ugotovili bodo, aH so na na5em 
obmoeju pogoji za gTadnjo doma 
ostareJ.ih obcanov. Potrebe so ee
dalje veeje, skrbijo pa jih finane
na sredstva. Pri tern ne zanemar
jajo Slportno-rekreaci!jskc dejav
nosti. Njihovi elani tekmujejo v 
kegljanju, badoinanju .in strel-janju. 
Dokaz teh prizadevanj so prizna
nja, ki so jih dobili za svoje USipe
he na obcinskih, medobeinskih 
in republiSk'ih tekmovanjih. 

Se dosti bi lahko napisal, toda 
naj bo •to le skromen zaeetek -
kot dokaz, da le nismo pozabili 
nanje in da smo veseH njihove 
prizadevnosti. 

s. Bogovcic 

0 vlogi poravnalnih svetov 
Ustavna preobrazba pravosod

nega sistema in sklepi ·letosnjih 
kongresov Zveze komunistov so 
narekovali, da na sedanji stopnji 
dru:Zbenega razvoja omogoCimo 
delovnim ljudem in obcanom no
vo obliko uveljavljanja pravic v 
sporih, ki so jih doslej prete:Zno 
Tesevala redna sodiSea. Zakon o 
samoupravnih sodiseih daje moz
nost, da obeani v krajevni skup
nosti resujejo medsebojne 51pore 
prek poravnalnega sveta. Taksen 
poravnalni svet pa je lahko usta
novljen tudi v organizacijah zdru
zenega dela. 

Poravnalni sveti so kot oblika 
samoupravnih sodiSe dru:Zbeni 
organi in ·so ustanovljeni za po
sredovanje pri sporazumnem re
sevanj.u sporov in za razvijanje 
dabrih odnosov med obeani v 
krajevni sk-upnosni in med de
lavci v organizacijah zdru:Zenega 
dela . 

Poleg tega, da poravnalni sveti 
omogocajo neposredno resevanje 

sporov med prizadetimi brez po
sredovanja drlavnih organov, pa 
j im zakon nalaga obvezo za po
sredovanje v nekaterih kazenskih 
in civri.lnih zadevah kot so obre
kovanja, mejni spori, ocitanja, 
razzalitve, vrnitve stvari, povra
cila skode in podobni primeri v 
odnosih med ljudmi. 

Redna lin druga samoupravna 
sodi!iea od novega leta dalje ne 
bodo vee prevzemala v obravna
VO omenjenih pr imerov 51porov, 
ee o njih ne bo prej v soglasj.u z 
obema sprtima strankama zade
vo obravnaval poravnalni svet, 
katerega sklep bo imel .pravno 
podlago. Poravnalni sveti dobiva
.io torej odgovorno dru;l)benopo
litieno vlogo, saj kot samouprav
na sodiSea lahko razresijo vr.sto 
osebnih -in premo:Zenj•skih pravic 
po samoupravni poti, s tern pa 
ustvarjajo pogoje za krepitev 
njihovega samoupr avnega ·poloza· 
ja v krajevni skupnosti in v or
ganizacijah zdru:Zenega dela. 

F. Tav:Zelj 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne 
alrupnostt ·Brest Cerknlca n . sol. o . Glavnl 
Ill odgovornl urednik Bolo LEVEC. Ureja 
uredn!Jkl odbor: Pranjo GAGULA, Vojko 
RAR.\fEJ.. Mate JAKOVAC, Bofo LEVEC, 
Danllo MLINAR, Leopold OBLAK, Janez 
OPEKA, Toma! STROHSACK, Andrej SE· 
GA, Mlha SEPEC, Franc TRUDEN, 2:enl 
ZEMLJAK In Vlktor 2:NIDARSIC. Foto: 
Jofe SKRLJ. Tlska 2:elemUka tlskama v 
Ljubljanl. Naklada 2800 izvodov. 

G!asilo sodi med proizvode iz 7. tockc 
prvega odstavka 36. elena zakona o obdav· 
eevanju proizvodov in storitev v prometu, 
za katere se ne p!acuje temeljni davek od 
prometa proizvodov (mnenje sckretariata 
za infonniranje izvdnega sveta SR Slove
nije lt. 42t-tn2 z dne 24. okto'>ra 1974). 

BRESTOV OBZORNIK 

" II z ocm1 
nase 

kamere 

Le delcek gradiva za javno razpravo p red referendumi 

FILMI V DECEMBRU 
2. 12. ob 19.30 - ameriSki akcijski f.ilm GLOBINA. 
3. 12. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriSka komedija INSPEKTOR 

CLUSOT NA DELU 
4. 12. ob 19.30- nem&ki western SLOVO VELIKEGA POGLAVARJA. 
7. 12. ob 17. uri in ob 19.30- slovenski m ladJ.:nski film KO ZORIJO 

JAGODE. 
9. 12. ob 19.30- nemski western OLD SHATTERHAND. 

10. 12. ob 16. uni ·in ob 19.30 - amerlski film MOZ, Kl JE PRISEL 
NA ZEMLJO. 

11. 12. ob 19.30- italija:nska drama DVAJSETO STOLETJE I. deL 
14. 12. ob 19.30 - ameriSki 1ljubeze.nski film ROMANCA NA RIVIERI. 
16. 12. ob 19.30 - ameriska komedija NORA VOJNA. 
17. 12. ob 16. uri in ob 19.30- hongkongS.lci karate film VELIKI SEF. 
18. 12. ob 19.30- iitadijanska drama DVAJSETO STOLETJE II. del 
21. 12. ob 19.30- angleski ijubezenslci film ALFY DARLING. 
23. 12. ob 19.30- svedska kriminalka cLOVEK NA STREHL 
24. 12. ob 16. uri in ob 19.30 - japonski pustolovs·ki film KING KONG 

JE POBEGNIL. 
25. 12. ob 19.30 - itaLilja.ns:ka drama OCE GOSPODAR. 
28. 12. ob 19.30 - aingleski film EMILLY. 
30. 12. ob 19.30 in 31. 12. ob 16. ur.i - ita;Jijanski pustolovski fiim 

SKARAMOUCH V VOJNI IN LJUBEZNL 

PROSLAVA DNEVA 
JUGOSLOVANSKE LJUDSKE ARMADE 

Dan nasih oborozenih sil bomo 21. decembra obelezili z osrednjo 
proslavo, ki bo tokrat v Cerknici. V pocastitev tega praznika bo 
vee sportnih tekmovanj, solska mladina bo tekmovala v sestavi naj
boljsega spisa na temo JLA, zanje bodo po solah prirejene razstave 
orozja, tokrat bo obisk partiznaske b~e dozivela krajevna skup
nost Begunje in ce bo lepo vreme, bo orientacijski pohod na Sliv· 
nico. 

INOVACIJA - Modemizacija tajnega izhoda cez ograjo v »Tovarni 
ivernih plosc« 


