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lasilo delovne sku 

raCun gospodarjenja 
v pr t klem letu 

Ceprav sta za nami ze dva meseca novega leta, so sele z izde· 
Iavo zakljucnega racuna znani uspehi in n euspehi pri nasem poslo
vanju v preteklem letu. Z njim dobimo koncno sliko gospodarjenja 
po temeljnih organizacijah, saj se precejsen del samoupr avno dogo
vorjenih obveznosti obracuna prav ob koncu leta. Poleg tega se 
z zakljucnim racunom delavci odlocajo tudi o dokonCni delitvi do
hodka, ki vpliva na sredstva za raz5irjeno reprodukcijo , pa tudi 
na prejemke osebne potrosnje v letu 1978. 

PROIZVODNJA 

Ze Ob period!i.cnem ob raCUIIlU 
za prvih devet mesecev smo ugo
tavljali, da je cmnamika proizvod
nje nekoliko nad planom. Ta gi
banja so se v zadnjem cetrtlet
ju nadaajevala in je proizvodnja 
v viSini 802.909.000 din za 3 od
stotke nad plamrano. Vendar so 
odstopanja po temeljnih orgam
zacijah, pa tudi po struktur.i iz
delkov precejsn(ja, ka.r nam prj
kazuje nasiednja ta.bela: 

polnjen, je billa vecja neznanka 
prodaja. Ob grbanjih iz preteklih 
let, ko je bilo v drugem pollet
ju dosezeno okoli 60 odstotkov 
reallizaaije, bi Iahko prlcakovali, 
da bo tudi plan prodaje ures.ni
cen. Slabse povprasevanje v zad
njem cetrtletju tega ni omogo
Cilo, ta.ko da je b ilo k!ljub 15 
odstotkov vecji _p'I"Odaji kot leta 
1976 plan izpo1IIIjen s 95,8 odstot
ka. Od tega na domacem trgu 
96,8 odstotka v izvozu 92,2 od
stutka. Tudi pri. prodaji opazamo 

v 000 din Zap. 
st. TOZD Plan 1977 Dose.Zeno 1977 Indeks 

1. TP Cerknica 278.200 305.107 110 
2. TP Mart:injak 98.200 110.309 112 
3. TLI Star.i trg 84.295 80.613 96 
4. TIP Cerknica 216.603 193.222 89 
5. TP Stari trg 88.993 97.366 109 
6. Skupne dejavnosti 16.200 16.292 101 

Skupaj: 782.491 802.909 103 

precejsnje ra.zlike 
organizaoij ah: 

po temeljnih 

Zap. 
st. TOZD 

vendar so zaloge se vedno pre
velike. 

V Tovarni Iesnih izdelkov Stari 
trg je visoko .preseganje posle
clica vecjih prodajll'1ih cen pri Za.
ganem lesu in manjse in terne 
realizacije od predvidene. 

Vsekakor so bile najvecje te· 
zave v Tovarni ivernih p losc 
Cerknica, kjer je bil izpad pro
izvodnje v prvem cetrtletju, ko 
so hl•le razmere sorazmerno 
ugodne. V drugem poHetju so se 
trlni pogoji spremenilrl. zaradi 
vecje ponudbe. Posebno opa.zen 
pa je i:lJPad pri. oplemenitenih 
ploscah. 

Slabse rezultate smo dosegli 
v izvozu, ki je ostal na ravni iz 
leta 1977, s tern, da ima pohi
stvo illldedcs .izpolnitve plana 67,7, 
.Zagan les in li.vel'ke pa 133,5. Glav
nl vzroki tak5nemu stanju so pri 
zahodnoevropskih drlavah v po
manjkanju programov in nekon
kurencnih ponudbah ter v vzhod
noevropskih drla'Vah nizke cene 
in om ejenost sredstev za uvoz 
pohiStva v teh de.Zelah. 

Pri prodaji moramo se ome
niti, da je bill precejsen del pro
meta pohistva v VliS!lni 76 rnili
janov dina.rjev dose.Zen prek last
nih prodajaln. Vsekakor )?Ostaja 
ta prodajna pot .tudi v prihodnje 
vse pomembnejsa in jo rnora
mo razsiriti. 

Konec lila 2. strani 

v 000 din 
Plan Dosefeno Inde.ks 

Velik porast bele:bimo v p ro
izvodnji fiinamih izdelkov, k.i. bi 
bil lahko se veeji, ce v Tovarni 
pohistva Cel'knica ne bi bile te
zave zaxadi dveh sestavljivili 
programov. V Tovamti pohistva 
Stal'i trg in Tovam.i pohistva 
Martinja:k pa je pri.~lo do vec
jih odstoprunj v struktu.ri proiz
vodnje, i'I1 sicer pri veeji prOiiz
vodnji kuhinje Vega-74 S oziro
ma v MartinJa:lru v vecjli proiz
vodnji tapetniSkih izdelk:ov. 

1. TP Cerlarica 260.107 278.750 107 

I:cpad proizvodnje pri pr.ima.r
nih izde~kih je posledica: 

- v TLI Sta.ri trg zaradi po
ma.n}kanja h!lodovine, 

- v TIP Cer.knica predvsem 
za.radi neplaniranih zastojev pri. 
neoplemenitenih iverntih p loscah 
iln slabsega pov:prasevanja pri 
oplememiten1h plo~cah. 

Oskr-ba proizvodnje s surov.i
nami in repr odlllkciJS'kirm mate
rial~ je biJ.a brez vecjlih zastojev, 
vendar je bilo posebno v zail
njem cetrtletju cutiti teznje po 
povecanju cen. 

PRODAJA 

Medtem, ko je bi!lo za plan 
proizvodtnje ze ob devetmesee
nem obracunu ja.sno, da bo iz-

2. TP Martinjak 91.738 87.410 95 
3. TLI Stari t rg 52.747 73.322 139 
4. TP Sta.ri trg 83.443 90.157 108 
5. TIP Cerkmica 156.353 106.763 68 
6. Ra.zrez, vzorcna, poliuretan 16.200 9.319 58 
7. OstaLo 17.690 3.987 23 

Skupaj: 678279 649.708 96 

Prese.Zemi so bili plani v vseh 
temelj:nlih organizacijah fina,lnili 
iz.delkov, ra.zen v Tovarm pohl
stva Martinja:k, ka.r •ka.Ze na do
bro 'lronjlliilk1:uro na trgu final
nih i2ldelkov, zlastli v prvem pol
letju. Tovarma pohiStva Cerkni
ca je v letu 1977 pricela z dvema 
programoma in zato najbo}j pre
segla plan, vemda.r je bi:lo to tudi 
v:zrok stalne desortiiran.osti in s 
tern ma.njse prodaje. V Tovarru 
pomstva Martdnja:k je hilo v ta
petniskem delu storjemo nekaj 
napak, kar je v.pliva.lo na niZjo 
prodajo. V Tovarni pohistva Sta
vi trg se je nova kuhinja Brest 
sicer dobro uveljavila na trgu, 

lz vsebine: 
Predkongresna dejavnost ko· 
munistov • Letne konference 
sindikata na Brestu • Letosnj i 
plan sprejet•se o sporazumu 
med proizvajalci in uporabniki 
iverk • Delegati govore • Po
skodbe pri delu v Janskem Je
tu • Novosti iz delovnih raz· 
meri j • Praznovanja Pusta • 
Letosnji Bloski teki • Nase 
stalne rubrike • Sportne no
vice • Stalna priloga: Obzor· 
nik za obcane 

v 

Zenam namesto uvodnika 
Ob tvojem prazniku, draga mama, bi ti rad iz srca cestital. Obe

nem bi se ti rad zahvalil za ves trud in ljubezen. Vem da imas le 
~n.o. src_e in _tega _mo1·as ~eliti .nll: stiri del~. Tvoja ljub~zen do nas 
stzrzh sznov 7e veltka. Tudz v tezkzh trenutkzh nam stojis ob strani iu 
nas bodris. P(}"!em ti, qa sn:o _srec~i ob tebi ter obljubljamo, da se 
bomo potrudzlt, da bos tudz tz srecna med nami. 

* * * 
Mama, rad te imam nadvse. Ne bi te dal za vse zlato na svetu. 

Pa tudi ne za ves svet. 
* * * 

. Mama, rada bi ti povedala nekaj, pa ne vem, s katero besedo 
na1 zaenem. Kot vsak otrok ti tudi jaz povem, da ti zelim za osmi 
marec mnogo srece in zdravja. telim ti, mama, da bi se mnogo let 
zivela med nami in bila tako ljubezniva kot doslej. 

"' * * 
Moja mama dela na Brestu. Ima zelo dosti dela. Ko se vrne 

domov, ji zelo rada pomagam. Pri delu ji zelim mnogo uspehov. 
Imam jo zelo rada. 

* * * 
. ~ e$, ~am,p, rad bi izbral lepe, pr_elepe besede, da bi z n jim i 
zzrazzl svo7a custva. Toda usta ne naJdeJo besed, ki jih narekuje 
srce. Pero ne more zapisati pomena prelepe besede: mama! S skrom
nimi besedami povedano: ti si najlepse, kar premorem na svetu. 
Ti si srecal 

* * * 
Ves mama, rada bi ti povedala, da si najlepsa na svetu in da te 

imam rada. 
Rada te imam, kadar si srecna in vesela. 

* * * 
Ves, mama, rad bi ti povedal, da ti nekaj pripravljam za osmi 

marec. Za zdaj ti ne smem povedati, kaj. Imam te zelo rad. 

* * * 
Svoji mami zelim, da ne bi bila nikoli vee zalostna, da ne bi 

bila bolna! 
Ucenci nitjih razredov 
Osnovne sole Cerknica 
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Obracun gospodarjenja 
v preteklem letu 

1977, saj je indeks glede na leto 
1976 - 126, glede na plan pa 114. 
Ce primerjamo delovno organi
zacijo z lesno industrijo Slove
nije v obdobju januar-september 
1977, potem vidimo, da so bill 
osebni dohodki v letu 1976 se 
pod povprecjem lesne industri
je Slovenije, medtem ko so bill 
v letu 1977 :ie nad povprecjem. 
0 visoki stopnji rasti prica tudi 
primerjava z Zivljenjskimi stro· 
ski, ki so po meseenem statistic
nero pregledu porasli za 114,6, 
tako da bi bil na tej osnovi izra· 
cunani indeks porasta realnih 
osebnih dohodkov 109,9. 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
CELOTNI PRIHODEK, 
DOHODEK I N OSTANEK 
CISTE GA DOHODKA 

Rezultati proizvodnje in pro
daje se kot posledica pokaiejo 
v ustvarjenem dohodku in njego
vi delitvi, ki je za leto 1977 na
slednja: 

Zap. 

gradnja tapetniStva, nadaljevanje 
investicijskih del v Tovarni iver
nih plo~c Cerlmica, rekonstruk
cija stare iagalnice v Tovarni 
lesnih izdelkov Stari trg za pro
izvodnjo kartonske embalafe, ki 
bo koncana v letu 1978, nakup 
poslovnega prostora v Sarajevu 
ter nadomestitve opreme po te
meljnih organizacijah. 

Celotni Ostanek 

~t. 
TOZD prihodek Dohodek cistega 

dohodka 

Kljub temu so se osebni do
hodld gibali v skladu z druibe· 
no sprejetimi smernicami, saj 
nobena terneljna organizacija ne 
prekoracuje osebnih dohodkov 
po panoinem samoupravnem 
sporazumu. 

1. TP Cerlm.ica 
2. TP Martinjak 
3. TLI Stari trg 
4. TIP Cerknica 
5. TP Stari trg 
6. Skupne dejavnosti 

Skupaj : 

283.101 80.339 
98.202 34.285 
85.949 20.909 

180.066 39.198 
91.316 15.960 

155.767 42.552 

895.191 233.243 

GIBANJE OSEBNIH 
DOHODKOV 

Zap. 
st. TOZD 

1. TP Cerknica 
2. TP Martinjak 
3. TLI Starl trg 
4. TP Stari t rg 
5. TIP Cerknica 
6. Skupne dejavnosti 

13.614 
4.348 
2.260 
2.745 
1.987 

727 

25.681 

1976 

3.021 
3.155 
3.157 
2.959 
4.238 
4.209 

Delovna organizacija 3.362 

Ceprav vseh planskih ciljev ni
smo uspeli v celoti uresniciti , pa 
smo lahko z doseienimi rezultati 
zadovoljni. V pogojih vse vecje 
konkurence na trgu, kar zadeva 
lesno industrijo, so vse terneljne 
organizacije uspesno zakljucile 
poslovno leto in si s tern zagoto· 
vile tudi uspesno osnovo za po· 
slovanje v tem letu. Hkrati je bi
Ia ohranjena rast vlaganj v os
novna sredstva, kar tudi daje za-

Plan 1977 lndeksi brez z 1977 dod. dod. 6:3 6:4 

3.442 3.872 3.923 130 114 
3.250 3.905 3.920 124 121 
3.580 3.786 3.881 123 108 
3.600 3.783 3.799 128 105 
4.380 4.476 5.016 118 115 
4.900 5.364 5.373 128 110 

3.740 4.176 4.251 126 114 

Osebni dohodki kaiejo precej
sen porast v primeri z letom 
1976, pa tudi s planom za leto 

gotovilo za izbolj~anje pogojev 
dela in se hitrejso rast. 

L. Oblak 

BRESTOV OBZORNIK 

lz novih proizvodnih prostorov za tapetniStvo 

letna konferenca sindikata Bresta 
Sredi februarja je bila Ietna konferenca sindikata Bresta, na ka

teri so predstavniki sindikata kriticno pregledali dosedanje sodelo
vanje sindikata in zastavili prihodnje delo z upostevanjem tehtnlh 
predlogov, ki jih je prispevala razprava. 

Uvodoma je bilo posredovano 
porocilo o dosedanjem delova
nju. Porocilo je bilo ocenjeno kot 
zelo dobro, saj je prikazalo na~e 
delo kriticno, stvarno in objek
tivno. 

Ugotovljeno je bilo, da je sin
dikat premalo sodeloval pri ures
nicevanju zakona o zdru:ienem 
delu. Akte srno ocenjevali potem, 
ko so bill ze oblikovani, nismo pa 
sodelovali v njihovih nastajanjih. 
Ob tern sindikat ni opravicil svo
je samoupravne vloge, vendar je 

poglavitni razlog premajhna stro
kovnost na tern podroeju. Verno 
pa, da se akti dograjujejo. Naj
boljsa rditev pa je dogovarja
nje 0 resitvi nejasiD.h vpra~anj. 
Vsekakor mora sindikat imeti 
svoje stalisce do teb vpra5anj. 
Uspehe p a bo dosegel le s soli
darnostjo in s spremembo na5e 
miselnosti o delovanju sindikata . 

Gibanje celotnega prihodka po 
t emeljnih organizacijah je sko
r aj usklajeno s planskimi pred
videvanji, razen v Tovarni iver
nlh plo~c Cerknica, kjer je veeje 
odstopanje. Podobno je tudi z 
material.nimi stro~ki, kjer pa je 
odstopanje v Tovarni Iesnih iz
delkov Stari trg. Pac pa materi
alni stro~ki nara~cajo nekoliko 
hitreje kot celotni prihodek, zato 
je tudi rast dohodka poeasnejsa 
in zaostaja dosezeni dohodek za 
4 odstotke od planir anega. Deli
tev dohodka vse do cistega do
hodka je napravljena na osnovi 
samoupravno sprejetih, s pogod
bami prevzetih ali z zakonom 
dolocenih obveznosti. Pri tern 
opazimo precejsnje razlike v 
strukturi glede na plan, pa tudi 
glede na leto 1976. Pogodbene ob
veznosti so precej nizje, kar je 
posledica zniZanja obrestnih mer 
in dosezene niZje obrestne mere 
pri deviznem kreditu. Vendar so 
se zakonske in samoupravne ob
veznosti, ki temeljijo zvecine na 
daveni osnovi, bistveno povecale, 
tako da imamo pri cistern do
hodku isto indeksno odstopanje 
kot pri dohodku. 

Predkongresna deiavnost komunistov 

Poudarjena je bila solidarnost 
rned temel.inimi organizacijami, 
predvsem do tistlli, ki so v tef
jem polozaju. Gre za uskla jen 
polozaj pri pridobivanju dohod
ka. Ta p omoc naj bi hila zajeta 
v sam oupravnih sporazumih o 
dohodkovnih odnosih. 

Na podrocju kulture je b ila 
nes-poma ugotovitev, da ni b ilo 
zaslediti nikakrsnih premikov. 
Komisiia za kulturno dejavnost 
pri koriferenci sindikata nima iz
delanega prograrna za svoje delo, 
prav tako ni programa · v obcin
skem merilu. Vzrok je iskatl 
predvsem v specificnem polozaju 
kulture v obcini Cerknica. Z ana
lizo kulturne~a Zivl.fenja po te
meljnih organizacijah in v delov· 
ni orl!'anizaciji, pa tudi na ravni 
obcinskih sindikatov bi bllo mo
goce pripraviti neposreden pro
gram dela. Potreben pa bi bil tu di 
zavzet organizator kulturnega de
Iovanja. 

Cisti dohodek je tista katego
rija, ki jo delavci v temeljnih 
organizacijah delijo na osebne 
dohodke in sklade. Ker so bru
to osebni dohodki vecji od pia· 
niranih, je tudi ostanek cistega 
dohodka kot razlika med cistim 
dohodkom in osebnimi dohodki 
skupaj s stanovanjsko izgradnjo 
precej manjsi od plana in dose
zen z indeksom 59. Iz ostanka 
cistega dohodka se del izdvaja 
za ne posredno svobodno menja
vo dela in za posojilo za neraz
vita podrocja, del pa je name
njen za sklade v temeljni organi
zaciji. Ker smo videli, da je osta· 
nek dohodka precej manjsi od 
planiranega, so po formiranju re
zer vnega sklada in sklada skup
ne porabe tudi sredstva za raz
~irjeno reprodukcijo manjsa. 
Vecje vlaganje v poslovni sklad 
ima samo Tovarna pohgtva 
Cerknica, rnedtem ko so pri osta
lih temeljnih organizacijah ti 
zneski precej manjsi. 

OBRATNA SREDSTVA IN 
VLAGANJA V OSNOVNA 
SREDSTVA 

U godne razmere na trgu so 
vpllvale tudi na hitrejse obraca
nje zalog, saj so vsi koeficienti 
obracanja z izjemo surovin in 
rnaterialov boljsi kot v prejsnjem 
letu. Pac pa so zaloge po stanju 
ob koncu leta vecje kot v letu 
1976, kar je sicer delno posledica 
vecjih cen, po katerlh vrednoti· 
mo zaloge, delno pa posledica 
fizicnega poveeanja proizvodnje. 
Nad normalno ravnijo so zaloge 
v Tovarni pohistva Stari trg, pri 
tapetniskih izdelkih in pri iver
nih plo~cah. Podobno kot prl za
logah je bilo tudi Iikvidnostno 
stanje rned letom ~e kar zado
voljivo, vendar se je ob koncu 
leta hitro poslab§alo. 

Tempo investicijskih vlaganj 
se je tudi v letu 1977 nadal.te
val. Med najvainejse sodijo iz-

Le ~e dober mesec nas loei od osmega kongresa Zveze komunistov 
Slovenije, dobre tri pa od enajstega kongresa Zveze komunistov Jugo
slavije. Ta cas pa moramo komunisti ter vsi delovni Ijudje in obcani 
temeljito izkoristiti za predkongresne razprave in se poiiviti naso 
dejavnost predvsern v spreminjanju dru:ibenoekonornskih odnosov. 

Predkongresna dejavnost se ne 
zacenja sele zdaj, ampak se je 
zacela - tudi v na5i obcini -
skoraj pred Ietom dnl. Takrat je 
obcinski komite sprejel akcijskl 
program predkongresne dejavno
sti, ki je v veliki meri uresnicen. 
V okvir te dejavnosti sodi tudi 
obisk tovarisev Popita in Barbo
rlca s sodelavci v lanskem ju
niju. Jeseni so bile volllne kon
ference po osnovnih organizaci
jah, ki so napravile obracun dela, 
zastavile prihodnje naloge in iz
vollle nova vodstva. V tern casu 
so se sestale tudi krajevne in to
varniske konference, v januarju 
letos pa se je v sklopu vse te de
javnosti konstituirala nova obcin
ska konferenca Zveze komuni
stov, ki je analizirala stanje v ob
cini ter dala vrsto pobud in 
usmeritev za prlhodnje delo (o 
tern smo ze pisali v prejsnji ste
vilki nasega glasila). 

To naj b i bil kratek pregJed 
dosedanje de_iavnosti, ki je v ob
ravnavi vsebf.nskih vprasanj se
gala na vsa podrocja druzbenega 
Zivljenja v obcini in v sirslli raz
seznostih. Dejavnost in vsebln
sko usrnerltev razprav v 111esecu 
pred nami oziroma do 11. kon
gresa Zveze komunistov Jui!osla
vije pa nam opredeljujejo doku· 
menti, ki so bill all bodo prlprav
ljeni za kongrese. Predvsem so 
to v sedanji fazi predlogi doku
mentov za osmi kongres Zveze 
komunistov Slovenije (poroeilo 
CK ZKS o delovanju ZKS med 
7. in 8. kongresom, pr edlog re
soluclje za 8. kongres ZKS ter 
predlog sprememb in dopolnitev 
statuta ZKS) in dokaj obslme 
teze za pripravo stallsc In 
dokumentov enajstega kongresa 
Zveze komunistov Jugoslavije. 
Sestavni del teh tez pa predstav· 
lja· tudi razprava tovarlb Kar
delja. Srnerl razvoja pollticnega 
sistema socialistionega samo
upravljanja, sprejeta kot pred
kongresni dokument na 30. seji 

predsedstva Centralnega komite
Zveze komunistov Jugoslavije. 

0 vseh teh dokume.ntih morajo 
biti v marcu razprave po vseh os
novnih organizacijah in sicer ne 
zgolj kot formalno seznanjanje z 
vsebino teh dokumentov, ampak 
jih je treba sooeati z razrnerami, 
vpra5anji in nalogami v svojem 
okolju. Zato mora vsaka osnov
na organizacija imeti svoj pro
gram dela. 

NekakSen uvod in usmeritev v 
te razprave bo dala druga seta 
obcinske konference, ki bo ob 
koncu februarja. Poudarek bo 
predvsem na nalogah pri razvoju 
politicnega sistema, kar je opre· 
deljeno zlasti v ze omenjeni Kar
deljevi studiji. Nekaj besede o 
tern: Z ustavo iz leta 1974 so na
celno opredeljeni dru:ibenoeko
nomski in pollticni odnosi v na
§em sistemu samoupravne socia
listicne demokracije. Z zakonorn 
o zdruZenem delu in z nekaterlmi 
drugiml sistemskimi zakoni sta 
postavljeni nadrobnej§a opredeli
tev in uresniCitev ustavnih dolo
ell na podroeju zdruzenega dela , 
se pravi, v druzbeno-ekonornski 
osnovi. 

Temu pa mora slediti se ustrez
na prilagoditev na dru:iben~po
liticnem podrocju, tako da se sa
moupravni sistem sociaiisticne 
demokracije zaokroZi v celovit 
sistem. V omenjenlh dokumen
tih so poudarjena predvsem na
sledn.ia podrocja In naloge: na· 
daljnja demokratizacija celotne
ga sistema; v odfocanju o vseh 
dru:ibenih zadevah mora sodelo
vati najsirsi krog delovnih ljudi; 
oblika in nacin za doseganje tega 
je delegatski sistem kot ogrodje 
celotnega pollticnega sistema; ta 
sistem ne more delovati brez po
sebnega prizadevanja drufbeno
politicnih organizacij oziroma 
tudi drugih sil dru:ibene zavesti 
kot so znanost, kultura in podob· 
no s posebno vlogo Zveze komu
nistov v tern sistemu. 

Uresnicevanju teh nalog v po
sebnlh pogojih in razmerah v 
na~i obcini bo zlasti posvecena 
dejavnost komunistov v nasi ob
Cini v predkongresni aktivnosti, 
pa tudi kasneje. Na podroeju 
delegatskega sistema, ki je dolgo
rocen in tudi zapleten proces, je 
pa v dosedanji praksi tudi prl nas 
kljub pomanjkijivostim pokazal, 
da se je uveljavil, so glavne na
slednje naloge: 

- Delegatsko odlocanje v · de
lavskih svetih in drugih organih 
upravljanja - v na~ih terneljnih 
in delovnih organizacljah so tez
nje vcaslli ravno nasprotne; celo 
delavski sveti niso delegatsko se
stavljeni iz vseh delov delovnega 
procesa. 

- V krajevnih skupnostih je 
treba uveljaviti odloeilni vpliv 
skupscin krajevnih skupnosti, 
delegatsko sestavljenih iz vseh 
njlliovih delov (zdaj pa ima odlo
cilno vlogo svet krajevne skup
nosti all celo samo predsednik); 
ob tern pa smo pri krajevni sa
moupravi ie sproiili tudi druga 
vprasanja kot so velikost, vloga 
in nacin delovanja naslli krajev
nlh skupnosti. 

- Uveljaviti je treba delegat
sko odlocanje v samoupravnlh 
interesnih skupnostih, ki ga zdaj 
tudi pri nas v bistvu se ni oziro
ma je formalno, ne pa rnenjava 
dela med uporabniki in izvajalci, 
ni pa tudi pravega sporazumeva
nja in dogovarjanja. 

Drugi skiop vprasanj in nalog 
v razvoju polltienega sistema pa 
predstavljajo drugacna vloga, na
Cin in metoda dela zlasti v dele
gatskem sistemu druibeno-poli
t1cnih organizacij in ostallli de
javnlkov. v tern sklopu sta se 
zlasti poudarjeni vloga Sociali· 
stlcne zveze kot najsirse politic
ne organizacije vseh mnotic in 
dejavnikov ter Zveze komunistov 
kot vodilne idejno-politicne sUe 
in njene posebne vloge v ohra
nitvi prldobitev Ijudske revolu
cije. V Socialistlcni zvezi mora· 
mo razvijati zlasti delo sekcij (in 
ne izvrsilnih organov). 

J. FRANK 

Delo -prl organiziranju r ekre
acije lal1ko vsestransko ocenju
jemo kot zadovol.iivo. Ob tern je 
potrebno poudariti vidno vl9go 
sindikatov, ki s i prizadeva_io, da 
bi vsem delavcem zagotovili ena
ke rno:lnosti. Letos se bo ta de
_iavnost popestrila z uvedbo ko
lesarjenja in rekreativne vadbe. 

Vaina .naloga konference je, da 
zagotovi ustrezno usposabljanje 
nosilcev dru:ibenopoliticnega tiv
ljen_ia. Ocena delegatskega siste
ma je jasno pokazala, da delegati 
niso dosledno opravill svoje vlo
ge, zaradi cesar tudi nimamo 
vpliva v krajevnih skupnostih. 
Sindikat bi si moral bolj priza
devati za izobra:ievanje delega· 
tov. Ta stallsca naj bi sprejela 
tudi ustrezna slu:iba in jill upo
stevala pri svojem delu. 

Tudi poznavanje podrocja 
druibene samozasCite prlkazuJe 
razvoj odnosov do dela in do 
dru:ibene lastnine, kar v koncni 
fazi vsekakor vpliva na vecji do
hodek. Na tern podrocJu je bilo 
p remalo neposrednlh re5itev za 
uveljavljanje vloge dru:ibene sa
mozascite. Vsekakor bi morala 
najti mesto In vecjo vlogo pri 
tern tudi samoupravna delavska 
kontrola. Na5a naloga v prlhod· 
nje je tudi ohranjevanje tradicij 
narodno-osvobodilnega boja. 

Ob zakljucku ugotavljamo, da 
je program dela nezakljuce.n pro
ces, lahko ga dopolnjujemo z na
logami, ki izhajajo iz potreb In 
interesov delavcev v neposred· 
nem Zivljen.iu in graditvi samo
upravnlh odnosov. D. Pantar 



BRESTOV OBZORNIK 

Gre za vsebino, 
ne le za obliko 
OB SAMOUPRA VNEM SPORAZUMU MED PROIZVAJALCI IN UPO· 
RABNIKI IVERNIH PLOSC 

V zvezi z na5imi ivemimi ploscami all bolje, v zvezi s samouprav· 
nim sporazumom, ki ureja razmerja med proizvajalci in porabniki 
ivernih plosc, je bilo precej povedanega in napisanega. Ceprav so po
samezni dogodki ze zgodovina, je celotna zadeva se vedno tollko za
nimiva in pomembna, da ji moramo posvetitl nekaj vrstic v nasem 
Obzomiku. 

tavljall udeleibo podpisnic na 
skupnem prihodku, dosezenem 
pri koncni prodaji izdelkov tako, 
da bo le-ta praviloma odvisna od 
sestavnih elementov izdelka in 
od uspeha posameznega izdelka 
na trgu. Dogovorili so se tudi, da 
si bodo prizadevall raz5iriti krog 
podpisnikov tudi na dobavitelje 
surovin in reprodukcijskih mate· 
rialov. 

... \ ... 
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Aprila lani so delavci raziicnih 
temeljnlh organizacij - proizva· 
jalcev in porabnikov ivernih plosc 
iz vse Jugoslavije sprejeli samo· 
upravni sporazum o urejanju 
medsebojnih razmerij pri ustvar
janju skupnega prihodka. S tern 
samoupravnim sporazumom so 
se dogovorili, da bodo udeleieni 
na skupnem prihodku, ustvarje
nem s prodajo gotovih izdelkov, 
v katerlh so vgrajene iveme plo
see, proizvajalci in porabniki teh 
plo5c, po enakih kriterijih. 

s tem pa se ni reseno vprasa· 
nje izredno teiavnega polozaja 
proizvajalcev ivernih plosc. 
Ustrezno pravno obliko je pred· 
lagal za Ieti 1977 in 1978 drufbeni 
pravobranilec samoupravljanja 
in sicer kompenzacijo med po
sameznimi dejansko poslovno 
povezanimi proizvajalci in porab
niki. Kompenzacijski dogovori so 
v teku in bodo pokrili le del te
iav proizvajalcev. 

Prazno s:dadisce hlodovine na JeJki v Begunjah 

Sporazum je btl napaden -
najprej s strani redkih ~osamez
nih porabnikov ivernih plosc, 
kasneje pa tudi s strani druibe
nega pravobranilca samouprav
ljanja in posebne komisije pri 
Gospodarski zbornici Slovenije. 
Zadeva je na5la tudi neprijeten 
odmev v sredstvih javnega obve
scanja. 

Druibeni pravobranilec samo
upravljanja je sporazumu ocital 
nekatere pomanjkljivostl in pred
lagal njihovo dopolnitev. Le-ta 
naj bo v glavnem v dodelavi me
ril za delltev skupnega prihodka. 
Ta merila morajo biti bolj po· 
drobna oziroma bolj razclenjena. 
Poleg tega je druibeni pravobra
nilec predlagal se, naj se sedanji 
tezki polozaj proizvajalcev iver
nih plosc resi z enotno kompen
zacijo med proizvajalcl in po
rabniki, kar je momo po dolo
cilih zakona 0 zdruienem delu. 

Podpisniki napadenega spora
zuma so predlog sprejell in mu 
s svojo resitvijo v celoti sledili. 
Pripravili so predlog dopolnitev 
prvotnega samoupravnega spora· 
zuma, s katerim so se dogovorili, 
da bodo veljavni samoupravni 
sporazuru do 31. 12. 1978 dopol· 
nili v tem smislu, da bodo ugo-

Seveda ni prav, ce kdo misli, 
da so proizvajalci ivernih plosc 
sami krlvi za skoraj nevzdrmo 
stanje, v katerem so se znasli. 
Tu je premalo prostora, da bi 
razclenjevall vzroke kot so: nere· 
alni statisticni podatki o cenah 
lesne surovine, nenehen porast 
cen drugih surovin in elektrlcne 
energije, (ne)intervencijski (?) 
uvoz ivernih plosc in k temu sti· 
rl ali pet let zamrznjene ce.ne 
ivernih plosc. Dodati je treba se, 
da so proizvajalci vlozlli izjemne 
napore, saj delajo v stirlh izme· 
nab, da bi kar najbolj zniZali 
stroske na enoto proizvoda. 

Zato je posteno mislece lahko 
zabolela obsodba pavsalno ob
vdcenih »ocenjevalcev« samo
upravnega sporazuma. Poleg tega 
so nekatere negativne ocene ozi· 
roma predlogi, ki iz njih izvirajo, 
celo nasprotujoci si in res »ni-

majo nicesar skupnega z na5o 
stvamostjo«. Menim, da obrav
navani samoupravni sporazum 
kljub nekaterim pomanjkljivo
stim globoko posega v zabetoni
rano dosedanjost administrativ
nih leiernostl. Brestovi delavci 
pa so morali sprejeti tudi mnogo 
teije in druibeno manj primer-

ne sporazume - ker je pac de
jansko razmerje sil se vedno -
v njihovo skodo. Ostaja nam 
upanje in trmoglavo naprezanje, 
da bo morala vsebina prevladati 
nad casovnimi stiskami in golo 
fonno. 

Z. Zabukovec 

TAPETNISKA PROIZVODNJA V PODSKRAJNIKU JE ST EKLA 
Nekaj dni pred novim letom 

smo zaceli s proizvodnjo v novih 
prostorih tapetnistva. 

.Ze na zacetku moram po
udariti, da je bila selitev glede 
na delovne pogoje, glede na ne
dokoncana dela, ·pa tudi pripravo 
organizacije, nekoliko preuranje
na. Zato se se sedaj borimo z 
razliCnimi teiavami, ker se vedno 
ureJajo najrazlicnejse instalacije. 
CilJ, ki smo si ga zastavili, ni 
nedosegljiv, toda v prvih mese
cih imamo dokaj slabe izkusnje. 
V prihodnje homo morali spre-

meniti odnos nas sarnih, pa tudi 
nasih kooperantov za ogrodja; 
tudi dobava ostahh materialov ni 
najboljsa. 

V teku so tudi raziskave za 'l'az· 
siritev proizvodnega programa. 
Mislim, da bi morale nase stro
kovne sluibe in prodaja b'olje 
sodelovati, ker hi le ta~ko nasi 
prodaji lahko ponudili vee. 

Prostori, ki so nam na voljo, 
so za tapetniStvo premaj'hni, zato 
bo ena izmed na5ih nalog v pri· 
hodnje dograditev se ene hale, ki 

naj bi sluiila predvsem za opti
malne zaloge materialov. Tudi 
pomozni prostori - mehanicna 
in vzorcna delavnica - niso 
opremljeni s potrebnimi stroji in 
nap'l'avami, predvsem .. pa so pre
vee utesnjeni. Prav dobro se za
vedamo, da homo morali vloziti 
vse napore, zato ne bomo dovo
lili neodgovornega deJa ne nas 
samih, pa tudi ne nasih ostalih 
slufb in nasih kooperantov, ker 
homo le tako lahko dosegli za
stavljene cilje. 

F. Vidmar 

LetoSnji plan sprejet 
Ob sprejemanju plana za leto 

1978 lahko ugotovimo, da je bila 
razprava na zborih delavcev kar 
precej zivahna. Seveda pri tern 
ni tekla razprava samo o planu, 
ampak so bila veckrat zastavlje
na tudi vpra5anja, ki ne sodijo v 
podrocje letnega plana, ampak so 
sprotne naloge slU.Zb, ki jib mo
rajo vsakodnevno re.Sevati. Med 
take lahko nedvomno pristejemo 
razlike v visini osebnih dohod
kov med temeljnimi organizaci
jami, pa tudi vrednotenje posa
memih del in opravil znotraj te
meljne organizacije. 

Ker so v planu dobili svojo 
vrednostno opredelitev tudi sa· 
moupravni sporazumi, ki smo 
jib sprejemall v decembru, je 
bilo na zborih delavcev postav
ljenih tudi mnogo vpra5anj s tega 
podrocja, tako da je del razprave 
potekal tudi z razcgc.evanjem teh 
pojmov. Poleg tega so se pojavila 
lie nekatera druga vpra5anja, ki 
pa so bila bolj specifiC.na za vsa
ko temeljno organizacijo pose· 
bej. 

Pripombe, ki so bile na zborih 
delavcev, so nato obTavnavali de
lavski sveti temeljnih organizacij, 
ki so plan sprejeli. Obravnaval 
pa jih je tudi skupni delavski 
svet. V TP Cerknica, v TOZD 
Prodaja, na Jelki in v Skupnih 
dejavnostih je bil plan sprejet 
brez pripomb. 

Za ostale temeljne organizacije 
je skupni delavski svet ugotovil, 
da so nekatere pr1pombe delav
skih svetov temeljnih organizacij 

a) ze zajete v planu in sicer: 
- v TPM - da delavski svet 

na osnovi tr.Znih razmer potrjuje 
cene za svoje proizvode po pred
lozenem ceniku, 

- v TLI - predvideti korisce
nje kolektivnega dopusta skupaj 
s Tovarno ivernih .plosc, nabaviti 
vso potrebno bukovo in j elovo 
hlodovino, 'ki je ne homo dobili 
od GG Postojna, vskladiti sred
stva skupne porabe (kar je mo
goee sele po zakljucnem racunu 
za leto 1978 in kar predvideva 
tudi samoupravni sporazum} in 
v Ietu 1978 priceti z rekonstruk· 
cijo zabojame v proizvodnjo em
balaie; 

b) jih je potrebno resevati z 
neposrednim dogovarjanjem z 
ostalimi temeljnimi organizacija
mi: 

- v TIP - pripomba, da je 
treba zagotoviti sistem, ki bo 
omogocal rpTi 100 odstotnem do
seganju plana rast osebnih do
hodkov v sorazmerju z rastjo 
osebnih dohodkov v drug1h 
TOZD, kar je mogoee v skladu 
s samoupravmm sporazumom o 
skupnih osnovah in merilih za 
pridobivanje in ra2!porejanje do
hodka le na ta nacin, da ostale 
temeljne organizacije v poseb
nem dogovoru zagotovijo sred
stva iz svojega dohodka za pokri
vanje izpadlega dohodka v To 
van1i ivemih plosc Cerknica. 

Pripombe, ki jih moramo vne
sti kot dopolnilo k planu, pa so 
naslednje: 

- v TPM - pridobitev lokacij
ske dokumentacije za novo to· 
varno masivnega pohistva in do
polnilo srednjerocnega nacrta 
glede na nove momente, ki so na· 
stopili zlasti pri terminskem pla
nu investicij, 

- v TPS - ponovno izdelat i 
kljuc financiranja KK Brest, ki 
je sedaj uposteval samo prodajo 
na domacem trgu, 

- v TIP- glede na dovoljeno 
poveeanje cen ivernih plosc 
prevrednotiti p lan proizvodnje 
in prodaje ter s tern celotnega 
prihodka in ostanka dohodka. 

Vse te pripombe bodo ko t do
polnilo k planu posredovane 
vsem temeljnim organizacijam. 

L. Oblak 

Predstavniki 
spanskih 
sindikatov 
na Brestu 

Po bistvenih druzbenih premi· 
kih, ki jih prezivlja Spanija v 
zadnjem casu, so se stiki med na
sima drlavama mocno okrepili. 
Tako so prav v teh dneh na urad
nem obisku v Jugoslaviji tudi 
prestavniki njib.ovih sindikatov. 

Vse popoldne 22. februarja so 
preziveli na Brestu. Po kosilu v 
nasi delavs-ki restavraciji so si 
ogledali proizvodnjo v Tovami 
pohistva Cerknica in Salon po· 
hiStva. Preseneceni so hili nad 
razsefnostjo tovarne in organizi· 
.ranostjo proizvodnje, posebej pa 
so pohvalili kvaliteto in estetski 
videz nasih izdelkov. 

Zatem je bil vecurni razgovor 
s -predstavn.iki nasih druZ.beno
politienih organizacij, organov 
upravljanja in krajevne skupno
sti. V zivahnem razgovoru so se 
posebej zanimali za nas sistem 
samoupravljanja, nacin odloca
nja delavcev in njihov polozaj, 
vlogo posameznih druzbenopoli
ticnih organizacij v na5i drl1Zbi, 
razmerje med cerkvijo, ciruZbe
no-politiCnimi organizacijami in 
drlavo, povezovanje zdruienega 
dela s krajevnimi in samouprav
nimi interesnimi skupnostmi ter 
or.ganiziranost in delo druZ.beno
politicnih skupnosti. 

V sklepnih besedah je vodja 
delegacije poleg zahvale izrazil 
t·rdno prepricanje, da bodo nase 
izku5nje v graditvi samouprav
nih socialisticn.ih odnosov d.rago
cena pomoc pri njihovih prizade
vanjih za preobraz.bo druibe, ki 
je hila doiga desetletja vklenjena. 
v preziveli druzbeni sistem. 

B. Levee 
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Obracun dela sindikatov 
LETNE KONFERENCE SINDIKATA 
PO TEMELJNIH ORGANIZACIJAH 

Za nami so letne konference sindikata po vseh Brestovih temelj
nih organizacijah in v Skupnih dejavnostih - vsakoletni obracun 
dela in sprejem delovnega programa za prihodnje obdobje. Na vseh 
konferencah so Brestovci ocenjevali gospodarjenje v preteklem letu, 
predvsem pa delo in vlogo sindikalne organizaclje ter se na osnovi 
dobrih ali slabih izku.Senj dogovorili za prihodnje naloge. 

0 konferencah porocajo nasi sodelavci; zal tudi tokrat ni bilo 
moe dobiti porocil z vseh konferenc. 

TOVARNA POHISTVA 
CERKNICA 

Kolektiv Tovarne pohgtva 
Cerknica se je 1. februarja zbral 
v prostorih drilZbene prehrane 
na letni konferenci sindikata, da 
bi ocenii delo, ki ga je opravil v 
preteklem obdobju. 

Naloge, s katerimi smo se sre
cavali, niso bile lahke. Kljub te
mu smo se z njimi spoprijeli in 
jih s•kusali najbolje resiti. Zelo 
veliko pozornosti smo posvetili 
samoupravnim odnosom. Dose
zen je bil velik napredek, se ved
no pa ne moremo biti povsem 
zadovoljni. Ceprav imamo dele
gatski sistem, se vedno ni po
polnoma zazivel. Delegati posre
dujejo svoja mnenja, namesto 
mnenja s-kupine, ki jo zastopajo. 

ljah, tezavah in perspektivi nase 
temeljne organizacije in celotne
ga Bresta. 

F. Gagula 

TOVARNA POHISTVA 
JELKA BEGUNJE 

Letna konferenca sinclikata na 
JELKI je bila 4. februarja. Na 
njej smo se pogovorili o <ielu 

.. 

Ob uresnicevanju zakona o 
zdruzenem delu je bilo sprejetih 
tudi vee samoupravnih sporazu
mov. Te sporazume bomo morali 
uresnicevati neposredno v zivlje
nju in jih tudi dopolnjevati. 

Z letne kunference sindikata v TP Cerknica 

PoclTocje r ekreacije in oddiha 
je se vedno si'bka tocka na5e ak
tivnosti. Premalo smo odlocni pri 
resevanju pogojev za organizira
no rekrea:tivno dejavnost. Seve
da je oddih povezan z gmotnimi 
stroski posameznika. Ceprav je 
bil regres deljen po socialnem 
stanju, ni bilo vidnega napredka. 
v prihodnie bo treba iskati se 
boljse resitve in moznosti za ce
ncjse letovanje, s tern pa moz
nosti oddiha za vsakogar. 

Perece vprasanje je tudi iz
ostajanje z dela zarani nepravil
nega bolniSkega staleza; zato je 
bila uvedena tudi obcasna kon
trola oh obiskih pri posameznih 
»bolnikih«. 

Poleg vseh nastetih nalog, smo 
se posvetili tudi obiskom bolnih 
clanov ter praznovanju Dneva 
zen a. 

Nas kolektiv se je izkaza! tudi 
v solidarnosti do sirse druzbe. 
Trenutno teceta ze dve a·kciji in 
sicer za izgradnjo vrtca v Cerk
nici in za asfal tiranje dveh cest 
v nasi obcini. 

Ceprav je bilo delo sindikata v 
preteklem obdobju precej aktiv
no in razgibano, se moramo v 
prihodnje se bolj potruditi in 
opraviti svoje poslanstvo, saj ni 
malo nalog in zahtev, ki smo si 
jih zastavili v program dela za 
naslednje leta. Bolj morajo za:li
veti sindikalne skupine, saj je v 
njih osnova za uspe5no resevanje 
problemov. Pri tern lezi glavno 
brcme na sindrkalnem poverje
niku. Ceprav je delo tezko in od
govorno, se je vredno potruditi, 
saj uspe~ ne bo izostal. 

v. znidarsic 

TOVARNA POHISTVA 
MARTINJAK 

Konferenca je bila 21. januarja. 
Kljub slabemu vremenu je bila 
zelo dobra obiskana. Na njej je 
tekla razprava predvsem o izpol
njevanju plana za preteklo leta, 
pa o planu in perspektivah v 
letu 1978. Lanski plan j e •bil pre
sezen za 12,3 odstotka, plan izvo
za dosezen z 81 odstotki in rezul
tat poslovanja pozitiven. Plan 
proizvodnje za leta 1978 je po
stavljen v viSini 8 -milijard in 700 
milijonov dinarjev in je soraz
merno visok. 

Direktor temeljne organizacije 
je poudaril, da moramo poiskati 
vse moznosti za pocenitev izdel
kov. Zato si bo 1:reba prizadevati 
za dober izkoristek lesa in po
staviti rea:lne izdelavne case. 

Bila so se naslednja vpra
sanja: kaj je z lokacijSikim na
crtom za izgradnjo nove tovarne 
v Martinjaku in kdo skrbi za 
projekt, •kaksni izdelki bodo v 
proizvodnji, investicijska vlaga
nja, praznovanje Dneva zena ... 
Vse to so bila vpra5anja, na ·ka
tera ni bilo mogoce povsem od
govoriti. Podprt je bil predlog, 
da se za ostarele delavce preskr
bi osebni dohodek, ki ustreza 
njihovim povprecnim mesecnim 
osebnim dohodkom tedaj, ko so 
bili v naponu moci. Predlog, da 
se odstopijo obveznice za izgra
ditev cest zerovnica-Dane in 
Se!Scek--Cajnarje, je bil nezain
teresirano sprejet. Pripombe pa 
so bile, zakaj ne bi rekonstru
irali ceste proti Grahovem. 

Po .konferenci je hila manjsa 
zakuska, na kateri so se nada
ljevala glasna razmisljanja 0 ze-

sindikata v preteklem letu, si 
zastavili naloge za prihodnje de
lovanje sindi·kata in izvolili nov 
izvr5ni odbor. Na konferenci je 
bilo ugotovljeno, da je izvdni 
odbor sindikata vecino svojega 
dela posvetil uresnicevanju za.ko
na o zdrilZenem de1u. Sindikat je 
bi:l tudi nosilec vse predvolilne 
aktivnosti. Evidentiranih je bilo 
nad 50 kandidatov za delegacije 
v samoupravne interesne skup
nosti in v zbor zdruzenega dela. 
Sindikat j e bil tudi nosilec kan
didacijskega postopka za volitve 
v organe upravljanja. 

Na konferenci so bile kot 
prvenstvene naloge za delo
vanje sindikata v tern letu spre
jete: prilagajanje prakse doloci
lom zakona o zdruzenem delu, 
spremljanje in usmerjanje delo
vanja delegatskega sistema in iz
popolnjevanje sistema nagraje
vanja. 

V nov izvrsilni odbor sindikata 
so bili izvoljeni: Gvido Svet, Jozi
ca Skerlj, Stefan Bajc, Slavko Me
den in Slavko Macek. Izvrsni od
bor se je tudi ze konstituiral. Za 
predsedni:ka je bil izvoljen Gvido 
Svet, za tajni'ka Stefan Bajc in 
za blagajnika JoZica Skerlj. 

Na •konferenci smo podprli 
predlog dru:lbeno.politicnih orga
nizacij obcine Cerk.nica, da se ob
veznice za ceste zbirajo za as
faltiranje cest SelScek-Cajnarje 
in Zerovnica-Gorenje Jezero. 
Imenovali smo :komisijo z nalo
go, da vodi a:kcijo za zbiranje 
obveznic. 

Dogovorili smo se tudi, da as
faltiramo cesto od Kmetijske za
druge do Jelke in kat svoj pri
spevek delamo dve prosti soboti 
v ta namen. Ta predlog je b il so
glasno sprejet. 

J_ Opeka 

Names~o ·. clanka - le posnetek s sindikalne konference na Skupnih dejavnostih 

Z letne konference sindikata 

TOVARNA IVERNIH 
PLOSC CERKNICA 

Letna konferenca sindikata v 
nasi temeljni organizaciji je bila 
31. januarja. Na njej je bila ·pri
sotna vecina delavcev Tovarne 
ivernih plosc. 

Rezultati poslovanja so bili 
kljub stevilnim tezavam, ki S<> 
nas spremljale vse leto, se dokaj 
ugodni, saj smo poslovno leto 
uspesno zakljucili. V ·kolektivu 
so se pomanjkljivosti, ki jih bo 
treba odpraviti. Predvsem so to 
veli'ki zastoji v proizvodnji, oct
nos do dela in medsebojni od
nosi. Tudi delo druZbenopolitic
nih organizacij ni povsem zado
voljivo. Posebne graje je potreb
na mladinska organizacija, ki je 
dejansko sploh ni. Izvr5ni odbor 
sindi•kata je zacel delati sele 

BRESTOV OBZORNIK 

pred nekaj meseci, ko so ~tevilne 
tefave zahtevale njegovo sodelo
vanje. Zveza komuni·stov in sin
dikat sta dolzna poma&ati mla
dini, da bo organizaciJa zopet 
za:livela. 

Po sprejemu samoupravnih 
sporazumov s podrocja dohodka 
nas v prihodnj ih mesecih caka 
~e veliko dela. Do aprila meseca 
naj bi za:livel sistem ocenjeva
nja zaokrozenih skupin, ki mu bo 
zaradi izredno obcutljivega pod
rocja - osebnih dohodkov treba 
posvetiti veliko pozornost in ker 
vema, da je se veliko nejasnosti 
in nezadovoljstva. 

Na letni konferenci sindikata 
smo izvolili tudi novega predsed
nika izvr5nega odbora Jozeta 
Hribljana ter nove clane izvr~
nega odbora. 

T. Strohsack 

Obisk iz Tomosa 
Nedavno tega so nas obiskali organizatorji obvescanja in clani 

urednHkega odbora glasila delovne organizacije Tomos iz Kopra. 
Namen njihovega obiska je bil razgovor o sistemu obvescanja, ki 
ga imamo na Brestu in njihovega v Tomosu. Tako smo izmenjali iz. 
kusnje in primerjali pogoje deJa, v kateril1 delajo oni in mi. 

Brest in Tomas imata priblli
no enako stevi1o zaposlenih, ven
dar so Brestove temeljne orga
nizacije med seboj precej odda
ljene, medtem ko irma Tomas vse 
temeljne organizacije, razen ene, 
na enem mest:u. Ta~ko imajo To
mosovi organizrutorji obvesca.nja 
vir infurmaoij na enem meSitu in 
zato ne izgubljajo casa z r azpe
ceva:njem obvesti·l. 

Pravi!loma dvakrat na mesec 
jzdajajo tiskano glaS'i:lo delovne 
skupnosti, v ·katerem cla.ni ured
niskega odbora, pa tudi drugi 
delavci piSejo o pomemb.nejSih 
zadevah, 1ci se nanasajo na vso 
delovno organizacijo. V g.Jasilu 
.imajo svojo stran mladina, sin
d.i'kat in Zveza komunis.tov. Te-
7.av z zbiranjem clankov nimajo, 
ker so vsi prispevki honorirani. 
Poleg tega pa dvalki'at aJ.i vee
m-at tedensko izdajajo ciklosti
rana obves.nila. Ta obvestila so 
namenjena predvsem vnaprejs
njemu obvescanju delavcev v tern, 
kdaj bodo seje organov uprav
ijania in o gra.driNih, kii bodo na 
sejah obravnavana. Obvestila in 
~lasilo Tomos ·izdajajo v tolikSni 

nakladi, da j.ih dobi vsak delavec. 
Taka lahko vsak delavec posre
duje svoje nmenje delegatom, ki 
njihova S>talisca prenasajo na or
gane upravljanja. 

Kot uCinkovli.t sistem obvesca
nja se je pr.i nas pokazal ob
vescanje prek sindika:1nih Sllru
pin, medtem ko so zbol"i delav
cev najveckrat neucinkoviti za
radi. vel!ikega stevi<la delavcev' 
kjer se mnenje posameznika iz. 
gubi. v smdik:alnih skupinah pa 
·la2Jje izreeejo pripombe, dajejo 
mnenja in preclloge za boljse re
sHve vprasanj. 

V Tomosu se z obvescanjem 
poklicno ukvarjajo sti.rje delavci, 
-poleg njih pa se clani uredni
skega odbora in drugi delavci. 
Tako posredujejo delavcem no
'Vice o samot~~praVIDem dogaja
nju 0 gOS!podarjenju m 0 delu 
druzbenopo:l.Ji.ticnih organizacij. 
Povedal!i so tudi, da delavci po
trebujejo nowce in jtih ne spre
jemajo z odporom ali. nezaupa
njem, ampak jih vedno nes.trpno 
cakajo, saj jim ni vseeno, kako 
gospodarijo in samoupravl.iajo. 

B. Tursic 

VI VPRASUJETE - Ml ZELIMO 
POSREDOVATIODGOVORE 

Takoj ste lahko opazili, da smo tokrat nekoliko spremenili naslov 
te nase (ne)stalne rubrike. 

Gre pa za to-le: 
Tokrat smo dobili za to na5o rubriko od bralcev kar troje vpra

sanj: 
- Zakaj se pojavljajo napake pri obracunu osebnih dohodkov 

prek avtomatske obdelave podatkov, kje so vzroki in kako jib od
praviti; 

- kaj je s Klubom samoupravljalcev in s sredstvi, ki jib na osilo
vi sprejetega sporazuma prispevamo za njegovo delo; 

- kako bodo na Brestu organizirane proslave Dneva zena. 
Prvo vprasanje smo posredovali slu:lbi za avtomatsko obdelavo 

podatkov, drugo obcinskemu sindikalnemu svetu in tretje konferen-
ci sindikata Bresta. · 

Kljub nasim prizadevanjem zal nismo dobili niti enega odgovora. 
Ker bosta prvi dve vpra5anji najbri se naprej Zivi, homo odgovore 
nanju poskusali dobiti prihodnji mesec. 

Tako je torej s to na~o rubriko: vcasih ni vpra~anj, veasih pi!. 
ne odgovorov . . . · UredniStvo 
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Priloga: OBZOR NI K ZA O BCA NE 

sre 
v itva 

Obcinska kandidacijska konfe· 
renca je koncala s kandidacijski
mi postopki za rnozne kandidate 
za delegate v vseh delegacijah, ki 
jih delegirajo v vse tri zbore ob
cinske skupscine. Pred tern so 

0 red 

Tudi v tern pogledu je zelo vi
den napredek v primeri s social
no sestavo dosedanjih delegacij. 

KAKO BOMO VOLILI? 

bile seje vseh terneljnih kandida· V temeljnih organizacijah in 
cijskih konferenc v terneljnih or- delovnih skupnostih bodo volitve 
ganizacijah in delovnih ter kra- v cetrtek, 9. marca. Voli~ca bodo 
jevnih s•kupnostih. Sodelovanje odprta od 6. do 22. ure. Na voli
na sejah je bHo glede na dele- !leu bosta dve volilni skrinjici. V 
gatsko sestavo dokaj us·pesno. prvo skrinjico bomo volili dele
Razprave so potrdile dernokra- gacijo za zbor zdruzenega dela 
ticnost pri izbiri kandidatov za obcinske skupscine, v drugo 
clane delegacij in kandidatov za skrinjico pa vse delegacije za sa
vodilne funkcije v obcini. Vsi moupravne interesne skupnosti v 
predlagani kandidati so dobili obcini. 
podporo v vseh sredinah. d 

Vecina kandidatov .ie z vese· V krajevnih skupnostih bo o 
ljem in z odgovornost.io spreiela volitve v nedeljo, 12. marca. Vo
kandidaturo, iz cesar lahko s·kle- lisca bodo od\)rta od 7. do 19. 

k · · · s ure. Na voliScu bo pet volilnih 
pamo, da je dem? r~tlza~rJa na_ e skrinjic. V prvo skrinjico bomo 
druzbe ter uvelJaVlJen m prerz- vsi obcani volili delegacijo za 
kusen sis tern delovanj a delegat-
skih odnosov priSe! v zavest na· zbor kra.ievnih skupnosti obcin
sih delovnih ljudi in obcanov. ske skup~ci.ue, v drugo skrinjico 
Zelo vzpodbudna je tud_i _odloei- vse delegacije za samoupravne in
tev vecjega stevila temeljmh kan- teresne skupn.~sti v obcjni in v 
didaci jskiP. ]<:onferenc v temelj- tr.t;.t.i? delegaci}O za druzb~nopo· 
nih organ izacijah, ki s~. se odl~-._.!!~n,;;~~,t.Cgt.s~~~~ ... ~~~ 
cile, da hodo v de~egacr]e kan~J- v cetrto in peto skrinjico pa 
dirale toliko kandrdatov kot .nh bodo volili se vsi tisti delovni 
je potrebno izvoliti. To .ic. v ·?i- ljudje, ki zdru.Zujejo svoje delo 
stvu odlocitcv vseh del~v_mh lJU· v kmetijski in gozdarski de.iav
di v posameznih temel)mh orga- nosti in bodo izvolili svojo dele
T' i7.B.ciiah, ker 50 ze V opr~dkan: r.acijo za zbor zdruienega deJa 
didacijskem postopku oblikovah obcinske skupscine ter delegaci
predloge. . . . je za samoupravne interesne 

Na vseh kandtdatmh ltst~~- za skupnosti v obcini. 
delegaci.ie v druzbeno poht~cno 
skupnost in v samoupravne ~nt;e
resne skupnosti ie spre]etlh 
1984 moznih kandidatov, od ka
terih jih bo izvol.ien~h v d~lega
ciie na neposr.edmJ:' _voh~vah 
1722. To ie v pnmerJaVI z r~o
ljenimi delegacijami ~os~dan~e
ga mandata kjer je brlo Jzvol.Je
nih 617 delegatov, skoraj trikrat
no povecanje. 

To poveca~je j-e d?·k::z nase 
pravilne rpot1 v gradrtvr samo· 
upravnih dru.Vbenih odnosov ~a 
vseh rpodroejih nasega dela ill 

zivljenja, saj bo s tern. sa~o: 

Vsi volilni upravicenci, ki so 
ob volitvah na odslu.Zenju voja
~kega roka, borlo volili po posti, 
za kar bo skrbela obcinska volil
na komisija. 

V dneh pred volitvami bo vsak 
krajan v krajevnih skupnostih 
dobil vabilo, iz katerega bo raz
vidno, kje je volisce in pod ka
tero ~tevilko .ie vpisan v volilni 
imenik. Vsakdo naj prinese va· 
bilo s seboj. 

F. Tavzelj 

--':--------··. 

Nov turistiCni prospekt obCinr 
Med vsemi pos-ledicami neu["e

jenega stanja na podrocju orga· 
nizio:ramega ra:zvaja tur.izma v na
si obOini je tudi pomanjlkanje 
turi·sticnih propagandnlih tin in
formativnih dejavnosti. Prospekti 
in druga gradhra .so posla, posa
micna propaganda pa je seveda 
ozka ,i:n skromna, brez izvirnosti, 
brez upostevanja izroCila ·in na
sih posebnosti. 

Do nedaJViiiega je bHo tudi v 
naSi republiki vee razldOn:ih pri
sropov k tmisncni propagandi. 
Sedaj pa ze labko ugatavljamo, 
da so propagandna gradiva enot
neje izdelana (po obliki in vse
bin.i). Lan:i so bi.J.i izdcla.ni repub
liskri. in regionai'l1!i turisticni pro-

bo natisnjen v 50.000 izvodih. 
.Ze sedanje zelo skromne go

.stiske moznosti, zlasti pa pro
metno odipi.ranje obOi.ne prek 
Gorskega Kotara na severni J a
dran, prek Blos,ke planote na Do
lenjsko, prizadevanja za vzpo
s1:aMi1ev !Il!Ove tunis·ticne cestne 
magistrale Kranj-ska gora - Bo
vee - Idrija- Cerkilllica- Gor
ski Kotar - J ad!nm., nacrtovane 
i-nvesticije THP Jama, raunah 
rekrea1Iivndh detjCIJvnostli, vse za
nimivejse vkljucevanje zasebne
ga gostin:stva v tu:r.istiCni pro
met, il!StanOVlitev TOZD »Notranj
ska« avtobusm rpromet v sklorpu 
zdruzenega podjetja SAP-Viator 
z mofuostmi prihodnje usmerit
ve tudi v turisltiroo gos·tinsko de-

javnost, "111.ldjucevanje Gradu 
SneZ.ni·k v turi-soticno ponudbo, 
kulturne prireditve, zgodovinske 
in etnografske posebnosti in pri
reditve, vse to zahteva ustreznej
so informacijsk<>-1Jropagandno ob
delavo. 

In financiranje? Nekaj tezav 
verjetno ze bo, glavnino pa bo 
pokrri lo THP J ama. Nas prispe
vek naj bi znasal 60.000,00 di.nar
jev, ·lci jdh bodo prispevale za:in
teresirane organizaoije zdruzene
ga dela, nekatere s.kupnostd in 
ustanove. 

DokonC:no redakcijo bodo te 
dni opraVIHi predstavniki nasih 
tlll1isti6nih drustev in sofi:nancer
ji skupaj z obitilrovalci. 

F. Sterle 

uprava priiblizana sleherm celi~t 
nase druzbe. Tri .Cetrtine mozmh 
kandidatov se prvic vkljuc;tje_ v 
delegacije. Vendar so to lJUdJ_e! 
ki so samoupravno solo naredth 
pri delu v delavs.Jcih svetih,_ v v_a. 
skih skupnostih, v kra)~:;n~h 
skupnostih, v drl1Zbenopohttcmh 
organizacij ah in drustvth. _To pa 
je tudi porostVO za. S~ ?;t~eJ~O 
rast in napredek soctahstJcmh m 
samoupravnih dru:llbenih odno
sov. . . 

- - ---_...---
-· 

Zbor varcevalcev 

Iz socialne sestave je vtdetr, 
da je v delegacija:h dve tretjini 
neposrednih proizvajalcev, rvec 
kot ena tretjina zensk, prav to
like mladih i£pod trideset let. 

MOZNI KANDIDATI ZA VODILNE 
FUNKCIJE V OBCINI 

Na osnovi javne razprave o evidentiranih moznih kandidatih, se je 
pri volilnih in kadrovskih orga.nih obci_!lske koJ?fe!e!lce SZD~ C~rk· 
nica ob sodelovanju vseh vodstev druz~e~opohtic~ orgaruzac~j v 
obcini izoblikoval naslednji predlog mozmh kandidatov za vodilne 

funkcije: . JANEZ 1. Za predsednika obcinske skupscine je predlagan tovan~ 
PAKI Z, rojen 23. 6. 1935, po poklicu i~enir O!_ganizacij~ dela, dose-
danji predsednik izvrsnega sveta skup~cme obctne Cerkmca. . 

2. Za podpredsednika obcinske skup~cine je predlagan tovans 
RUDI MLAKAR, rojen 14. 10. 1944, po poklicu ucitelj, zaposlen v ka
drovski slu.Zbi Kovinoplastike Loz. 

3. Za predsednika izvrsnega sveta skup~cine je predlagan tovariS 
FRANC STERLE, rojen 2. 5. 1941, absolvent pedagoske gimnazije, 
zaposlen kot clan izvrsnega sveta skupscine obcine Cerknica. 

4. Za predsednika druzbenopoliticnega zbora obcinske skups~e 
je predlagan tovaris SLA V:l~.O !JERGLEZ, rojen 3. 3. 1933, .po pokl1c~ 
strokovni delavec s srednJO 1zobrazbo, zaposlen v Kovmoplastiki 
Loz kot tajnik samoupravnih organov. 

5. Za predsednika zbora krajevnih skupnosti obcinske skupscine 
je predlagana tovari~ica IVANKA UDOVIC, rojena 31. 1. 1931, po 
poklicu strokovna delavka s s r ednjo izobrazbo, zaposlena pri SDK 
Rakek. 

6. Za predsednika zbora zdruzenega dela obcinske skup~Cine je 
predlagan tovaris JOzE JUVANcl(:, rojen 28. 9. 1944, absolvent gim
nazije, zaposlen v Kovinoplastiki Loz kot programer. 

--~ 

spekti. V regionalni prospekt 
(Cerknica, Sezana, Ilirska Bistri
ca in Postojna), smo vkljucili 
precej lepot nase krajine. Pro
spekt z naslovom KRAS s.o fi
nancirale organizaaije zdruzene· 
ga dela s podrocja gostinstva, 
trgovi.ne in d'l"Uge delov.ne orga
nizacije, gospodarska zbomica in 
v na.Si obcini tudi zasebn.i -gostin
ci(!). Prospekt je po kakovosti vi
soko ocenjen, namenjen pa je ev
ropskemu turistu, da bi ga z 
nj1m opozorili na prijeten in ik:o
risten .postanek med patovanjern 
na Jadran. 

Podrobnejso informacijo o na
ravnih lepotah, kul!t.urno-zgodo
v:ilnskih in na~rodnopisrnh :mame
nitosmh, prometnih moinostih, 
gosti!nskih, rekirearoivnih in dru
gih pogoj.i!h ter raZJliiCnih prire
ditvah, naj bi obravnaval:i pro· 
spekti (vodici) obOim.e, turisticne
ga kraja aLi celo gostlinskega ob
jekta. Temu nalffienu naj bi sluzil 
tudi noVIi pro51pekt cerkniSke ob
Oine, ki ga pripraiVljamo. Gre za 
sti.riiLi!stni barvni prospekt s ·pred
stavitVIijo naSih posel:xnosti in Ie
pot, v prospektu pa bo tudi pre
gledna informaJtivna karta, na 
kateni bodo s simboli oznacene 
potrebne informacije. Prospekt 

Februarja je •bil v Cerknici ze 
drugi zbor varcevalcev in prvi 
po konstituiranju temeljnih bank 
in Zdruzene Ljubljanske banke. 
Ustavna preobrazba banke in 
uveljavljanje novih · ciruibeno
ekonomskih odnosov ·kot jih za
htevajo ustava, zakon o temeljih 
'kreditnega in bantnega sistema 
ter zakon o zdruzenem delu, bo 
vplivala na se bolj ucinkovito rpo
slovanje s sredstvi clanic banke 
in obcanov. Prav na ta nacin bo 
dosezen njihov vecji vpliv pri na
menskem usmerjanju in uporabi 
sredstev. 

Na zboru je poleg omenjenega 
tekla beseda tudi o gospodarje
nju in uresnicevanju srednjeroc
nega nacrta gospodarske banke 
in o uresnieevan.iu srednjeroene
ga nacrta v letu 1978 na podrocju 
stanovanjskega varcevanja. V po
roCilih je bila posredovana tudi 
dejavnost banke v obcini Cerk
nica. Med drugim je bilo pove
dano, da je skuono 15.340 hranil
nih vlog, nad 2450 lastnikov de
viznih racunov, nad 1.000 lastni
kov ziro raeunov in 86 lastnikov 
tekoCih racunov. Osebne dohod
ke prejema na hranilne ·knjizice 
5.425 delavcev, na tekoee racune 
le 38. Skupna vrednost hranilnih 
vlog znasa 112,7 milijonov dinar
.iev, stanje na racunih •pa je okrog 
letosnjega leta nad 4,5 milijonov 
dinarjev. 

Vsi omenjeni podatki kazejo 
na mocno dejavnost bancne mre
ze na na-sem podrocju. v rprihod
nje se bo ta dejavnost se pove
cala, sa.i si bodo s preselitvijo v 
33,8 milijonov dinarjev. Depoziti 
prebivalstva znasajo v zacetku 
nove prostore v Cerknici mocno 
izboljsali delovne pogoje in mo· 
dernizirali poslovanje. 

V razpravi je bila izrazena tudi 
zelja, naj banka organizira hra
nilno sluZ:bo tudi v bolj oddalje
nih podrocjih nase obcine, kar 
je bilo s strani banke ugodno 
sprejeto. 

Posebno zanimivo je bilo poro
cilo 0 aktivnosti solskih hranil
nic in dejavnosti mladih varce
valcev. Na tern podrocju sta bili 
bolj aktivni soli na Rakeku in v 
Starem trgu. 

V delegacijo varcevalcev Go
spodarske banke Ljubljana je 
bila izvoljena Marija Strazisar iz 
Rlrkeka, v delegacijo komunalno
stanovanj,Sike banke Ljubljana pa 
je bil izvoljen Franc Strukelj iz 
Cerknice. Oba delegata bosta vse 
varcevalce obcine zastopala v 
svetih varcevalcev navedenih 
bank. 

T. Zigmund 



Kaj je INDOK center? 
Informaeijsko-dokumentacijski center (INDOK center) je del mfor

macijskega sistema na~e druibe. Kot tak~en stoji ob strani RTV, 
tiska, SDK, statistike in drugih ustanov, ki skrbijo za obve~cenost 
delovnih ljudi in obcanov. INDOK center je namenjen predvsem 
ohvescanju delegatov. Delegatski sistem, ki se vse bolj razvija in 
izpopolnjuje, ki postaja vedno bolj odlocilen clen nasega samouprav
nega sistema, potrehuje tudi organiziran pretok informacij, organi
zirano obvescanje svojih udelezencev. 

Delegati se veekrat ne morejo 
znajti v preveliki ,kolicini infor
macij, 1ki so jdm na voljo. Zgod!i se, 
da v tej ogromni kolicini ne mo
rejo najti informacije, ki bi bila 
zanje koristna, ki jo zelijo in 
brez katere ne morejo opravljati 
svoje funkcije. Gre za preobsez
nost in nepregldnost sedanji'h 
gradiv. Posamezen delegat potre
buje sebi primemo informacijo, 
ki se nanasa na njegovo podroc
je delovanja in odloeanja. Do 
vseh podatkov in dokumentov, ki 
jih pri svojem delu potrebuje, pa 
se ·pogosto ne more dokopati, ker 
so razlicni dokumenti, razlicne 
informacije razmetane po oma
rah, preda!l.ih, arhivih ... 

Naloga INDOK centra torej je, 
da vse pomembne informac1je 
zbere na enem mestu. Delegatom 
in vsem ostalim zainteresiranim 
tako ne ·bo treba vee tekati od 
vrat do vrat in iskati dolocen do
kument, ampak bodo vse zeljeno 
dobili vedno na enem mestu -
v INDOK centru. 

Ce pa bi INDOK center ostal 
le pri tej nalogi, bi se spremenil v 
nov arhiv, ki bi le hranil doloce
ne dokumente, vrednosti za upo
ra:bo v praksi pa ne 1bi imeli. Za
je to druga pomembna naloga 
INDOK centra, da se gradivo, ·ki 
ga .dobi, tudi strokovno obdela. 

V strokovno obdelavo gracliva 
sodi tudi izdelava povzetkov. Po· 
vzetki so kratke in jasne infor
macije, izdelane iz primarnih do
kumentov. Jasno je, da delovni 
ljudje in obcani vsega gradiva, 
ki jim je na voljo, ne morejo te
meljito predelati. Zato j e danes 
nujno potrebno, da ima vsako 
gradivo tucli svoj povzetek. V po· 
vzetku n aj bo jasno, kratko, a 
vendar popolno posredovana vse
bina dokumenta. Vsi samouprav
ni dokumenti oziroma informa
cije, ki so namenjene za ·razpra
vo in odlocanje, morajo imeti v 
povzetku naslednje informacije: 

a) zakaj je gradivo nastalo, 
b) novosti, ki jih gradivo pri· 

nasa, 
c) kaksne bi bile materialne in 

druge posleclice: 
- ce se graclivo sprejme, 
- ce se gradivo ne sprejme, 
c) ali je kdo 0 gradivu ze raz

pravljal in kaksne so bile more
bitne pripombe nanj, 

d) kaksen naj bi bil prihodnji 
postopek. 

Iz vsega tega .pa je jasno, da 
povzetkov ni mogoce izdelati v 
INDOK centru. Vzrok je zelo 
p reprost - le tisti, ki je napisal 
celotno gradivo, ve tudi, zakaj je 
gradivo sploh nastalo, kaksne bo
do posledice, ce se sprejme in po
dobno. Edino avtor celotnega 
gradiva lahko napiSe tudi kvali
teten povzetek. 

Tretja in morda najbolj po· 
membna naloga INDOK centra 
je posredovanje informacij upo
rabnikom. V centru se vse gradi
vo zbira le z enim namenom -
da informacije posreduje delov
nim ljudem in obcanom, pred
vsem pa delegatom. Ce INDOK 
center ne opravi te naloge, 
opravlja le polovico svojega dela. 
Namen informacij sko-dokumen
tacijskega centra je, da sproti, 
pravocasno in temeljito obvesca 
o vseh pomembnih pojavih v 
druzbenem zivljenju svojega oko-
lj a . ' 

INDOK center posameznim de
legatom posreduje le t iste infor
macije, ki jih potrebujejo, ki se 
nanasajo na njihovo podrocje 
dela in o katerih morajo od.loca
ti. S tako selekcijo gradiva se iz
ognemo zasutosti delegata z raz
licnimi dokumenti, s papirjem. 
Delegat naj dobiva Ie tiste doku
mente, o katerih bo razpravljal 
in odlocai. Poleg celotnega gradi
va pa INDOK center nudi tudi 
skrajsane informacije - povzet
ke. Tako se uporabnik lahko hi
tro seznani z vsem, kar ga zani-

ma, o vsem dobi najpomebnej
se informacije, podrobno pa se 
lahko z doloceno stvarjo seznani 
prek celotnega gradiva. 

Povzetki, ki vsebujejo ze ome
njene informacije, pa predstav
ljajo dokumentacijo dolocenega 
gradiva, brez katere se delegat 
sploh ne more opredeliti za re
sitev in o njej odlocati. To je sa
moupravna informacija, inforrna
cija za odlocanje, ki jo delegati 
danes taka nujno potrebujejo. 

Cilj obcinskega INDOK centra 
za delegate je torej cimboljse 
seznanjanje delovnih !judi in ob
canov z vserni pomembnimi do
gajanji v obcini. Samoupravna in
formacija mora priti do sleherne
ga obcana, do vsakega samo
upravljalca. Gotovo bomo pri 
iskanju poti za uresnicitev tega 
cilja naleteli na mnogo tezav. Da 
jih bomo hitro in uspesno resili, 
bo potrebna pripravljenost za so
delovanje vseh, ki jim je INDOK 
center namenjen, kajti le delavci 
in obcani (ki pa so hkrati tudi 
delegati), najbolj poznajo tezave, 
s katerimi se srecujejo na svoji 
poti samoupravljanja in resitve 
iz njih. 

POVZETEK 

INDOK center je del informa· 
cijskega sistema, ki je namenjen 
organiziranemu obvescanju de
lovnih !judi in obcanov, pred
vsem pa delegatov. Glavne nalo
ge INDOK centra so: zbiranje, 
strokovna obdelava in posredo
vanje informacij. Cilj INDOK 
centra je holjsa ohvescenost in 
hkrati razbremenitev delegatov, 
kar bo dosezeno s selekcijo infor
macij. Za uspesno delo INDOK 
centra bo potrebna pomoe vseh 
delovnih ljudi in obcanov. 

I. PAVLIC 

Nova zepna knjiga 
Kdor se zanima za knjige, je 

morda opazil novo knj izno zbir
ko, v kateri so zanim~ve knjige 
vseh vrst po cenah, ·ki so za da
nasnje case presenetljivo n izke. 
Mogoce jo je opazil tudi kdo, ki 
sicer ne zahaja po knji.garnah, 
sa:j so ·te knjige v .prodaji tudi v 
samopos treznih trgovinah, kio
s·kih in drugod, na 250 prodajnih 
m estih po vsej Sloveniji. 

Gre za novo zbirko v modemi 
zepni vezavi, v •kateri je zastopa
no branje vseh vrst: romani in 
povesti znanih tujih in domacih 
pisateljev, vojno dokumentarne 
zgodbe, fantastiJ<a, prirocnilki, 
vmes j e celo I vaciceva kuharska 
knjiga . Kafe, da skusajo sloven
ske zalozbe (nove zepne zbivke 
ne izdaja samo ena, ampak sku· 
paj sedem slovenskih zaloZib) to
krat res ponuditi bralcem zani
mive knjige po zelo nizkih cenah: 
veCinoma so po 30, 40 in SO di
narjev, najcenejse celo po 20 di
narjev. Ker so vmes obseroi ro
mani, nam primerjava s trdo ve
zanimi knjigami istega obsega 
pokaze, da so nove zepne •knjige 
naprodaj za cetrtino do tretjino 
obicajne cene. 

Zalozniki nove zepne knjige ob
ljubljajo, da bodo zbirko dopol
nHi z novimi zanimivimi knji
gami se pred pomladjo in jo po 
vsebini razsir1li se na nova pod· 
rocja, •ki zanimajo bralce. 

Bil je ze skrajni cas, da tudi 
Slovenci dobimo moderno zepno 
•knjigo po ni2lki ceni, 1kakrsna je 
v drugih evropski!h dezelah ze 
dolgo uveljavljena. Zanimiv iz· 
bor p rvih dvanajstih knjig je 
daber obet za to, da bodo bralci 
lmjige dobro sprejeli, njihova 
nizka cena pa daje upati, da jib 
bo kupil marsikdo, ki sicer nc 
kupuje ·redno knjig. 

Usmerieno izobralevanie - kdai in kako 
V zvezi s prihodnjim razvojem 

izobrafevanja in solske mreze 
smo imeli leta 1976 velike nacrte. 
Ne samo, da smo imeli v nacrtu 
r az5iritev deJa sedanje gimnazije 
v Postojni; le-ta naj bi zacela 
z dodatnim izobra.Zevanjem za 
poklice, ki jib nase zdruzeno delo 
najbolj potrebuje, racunali smo 
tudi na dislocirane oddelke dve
letnih srednjih sol v Cerknici in 
v llirski Bistrici. Zlasti starsi so 
bill s temi zamislimi zelo zado
voljni, saj bi se lahko tako ve· 
cina .naSih otrok usposobila za 
poklic prakticno doma. 

Toda nacrti padajo v vodo! 
Preoblikovanje sedanjih gimna
zij in strokovnih sol v usmerje
no izobra.Zevanje bo slo precej 
drugace. Predvsem dveletnili 
srednjih sol ne bo! Ker pa hkrati 
ukinjamo tudi gimnazije, nasta
ja vprasanje, ali se bodo na~i 
otroci v prihodnje sploh lahko 
se solali doma. Domaco vzgojo 
naj bi torej zamenjala internat
ska oskrba, seveda v skodo 
gmotnega stanja na~ih druZin. 

(prodajalci, ekonomski in admi
nistrativni tehniki), po drugi 
strani pa kovinarsko (kljucavni
earji, strugarji, orodjarji, avto
mehaniki in podobno). Ze sedaj 
so na primer momosti, da jese
ni pricnemo s prvim oddelkom 
kovinarske sole· v Postojni. 

Organizacija novega solskega 
centra pa pomeni precej vee. Ve
deti .namrec moramo, da se bo 
stevilo ucencev, ki ohiskujejo se
daj gimnazijo in ekonomsko solo 
v Postojni, prakticno podvojilo. 
Trenutno niha ~tevilo srednje
~olcev med 500 in 600, po letu 
1980 pa' naj bi jib bilo 900 do 
1000. To pa pomeni, da bo pro
stora za 400 ucencev zmanjkalo. 

Potrebno je torej poveeanje 
solskih kapacitet. Dodatilo bi mo
rali zgraditi 12 ucilnic in telo
vadnico. Pravijo, da hi to stalo 
okoli 16 milijonov dinarjev. Do
stavljajo se: toliko in nikakor 
ne manj, s icer je zelo verjetno, 
da solskega sredi~ca obcine 

Cerknica, llirska Bistrica in Po· 
stojna ne bodo vee imele. 

Sole v Postojni ohiskuje tre· 
nutno 45 odstotkov mladih Po· 
stojncanov, 25 odstotkov Cerkni· 
canov in 14 odstotkov Bistrica· 
nov. Ostali ucenci so p rete:Zno iz 
Logatca in Sezane. Dograditev 
sole bo za Postojno prevelik za· 
logaj. To je ze jasno. Ali se homo 
znali medobcinsko dogovarjati? 
Videli bomo! Odlocati bodo mo
rali starsi, ki imajo ueence v niZ· 
jib r azredih osnov.ne sole. Jib 
bodo obdrlali doma ali razpo
slali po Sloveniji? Za odlocitev 
imajo le leto dni casa, kajti oce
njujemo, da bodo v reformirano 
izobrazevanje zajeti ze ucenci, ki 
so sedaj v sedmem razredu 
osemletke. Ubrati hodo morali 
nove poti poklicnega usposablja· 
nja. Prav bi bilo, da bi vedeli 
vsaj, v katerem kraju bodo lah· 
ko hodili v solo. 

Komisija za izobraievanje 
pri MS ZKS notranjsko· 
kra§ldh obtin 

To vprasanje je bilo zastavlje
.no neposredno tovarisu EMILU 
ROJCU, clanu Centralnega komi· 
teja Zveze komunistov Slovenije 
ob njegovem preteklem obisku 
v Postojni. Odgovoril je: »Seve· 
da boste lahko imeli skupni sol
ski center, ce se boste znali pa
metno dogovoriti. Najti morate 
ustrezne oblike strokovnega so
lanja, ki naj bi nadomestile gim
nazijo. Seveda mora biti to izo
brafevanje v skladu s kadrovski
mi potrebami v vasih obcinah. 
Hkrati pa boste morali zagoto
viti materialne pogoje za delo 
takega centr a .« 

Tekmovanje v Zilcah 

Katere solske smeri hi lahko 
nadomestile postojnsko gimna
zijo, o tern nekaj ze vemo. Po 
eni strani naj bi razvili drliZbe
noekonomsko in blagovno smer 

19. feb-ruarja je Turisticno dru
s tvo ZALA Cajnarje - .Zilce pri
redilo tekmovanje v smuku in 
veleslalomu za vse starostne ka
tegomje na obmocju te krajevne 
skupnostli. TelkmovaJni. odbor je 
imel -tezaVJ:10 nalogo, saj je b!Ho 
casa m sreds.tev zelo malo. To 
pa ni motilo mladih privrzencev 
zimskega sporta v Vidovskih hri
b.ih, saj so uspeli v dam.ih pogo
·j.ih na~praVtFtri. vee k ot je b,jllo pri
cakova~ti. Med tekmovanjem je 
hilo tudi nekaj napak, ker orga
nizator pac ni racunal na tolik
sno stevhlo tekmovalcev. Kljub 
temu pa orga:rui.zatorj<i zas,lufijo 
za svoje delo oceno odlicno. 

Pustovanje - najbolj ohiskana prireditev v Cerknici 

Pohvala gre tud!i vsem kraja
nom, ki so kakorkoli pris.pevali, 
da je smu.Carska pr..ilreclitev, ka
krfue v .Zhlcah se ni bilo, uspela. 

Naj zapisem tudi mnooje ste
vilnih gledalcev, ki so ob progi 
kljub mrazu 1n snezenju bodrili 
tekmovaJce. Bili so prese.neceni 
nad Z:nanjem in pogumom mla· 
dih, ki se rnso ustrasili stnnin. 

Nastapilo je 71 tekmovakev v 
smuku, velesialomu in kombma
ciji. 

V svojih kategorijah so zma· 
gali: Tina Subic, Anka Pirman, 
Milena Tavzelj, Stojan Bavdek, 
.franc Hribljan, Janez Skrlj, Mar· 
jan Rudolf in Avgustin Koprivni-
kar. i 

Prva preizkusnja je za n ami 
t.n ze ima Turisticno drustvo ZA
LA nove nac:rte, saj se je nepo
sredno po razglasitvi rezultatov 
in pode1Hvj diplom v prijetnem 
vzdusj.u gostisca Bavdek, poro· 
d.hla pobuda za novo tekmova
nje. Tokrat bo na ravni obCine 
z nazivorn >>V eleslalom in smuk 
za pokal TD ZALA«. Turisticno 
drustvo bo zaprosilo za pomoc 
prj organli.zacijli tudi druge smu
can~ke klube in sportna druMva. 

V. Sterle 



BRESTOV OBZORNIK 

Delegaf govore 
S to stevil.ko nasega glasila uvajamo novo stalno rubriko »Govore 

delegati«. Za nami je ze eno mandatno obdobje delegatskega siste
ma, ob letosnjih volitvah pa se bo nevilo delegatov se znatno po
vecalo. Da ne bi ponavljali splosnib ugotovitev o delovanju delegat
skega sistema, uspehih, triavah in slabostih, smo se odlocili za raz
govore z nasimi delavci, ki opravljajo delegatske dol.Znosti, predvsem 
o njihovih izkusnjah, da bi tako objektivno in kriticno videli, kako 
smo uspeli s to samoupravno obliko v neposredni praksi. 

Za zacetek je bil nas sogovor
ruk Franc Tursic, vodja konfe
rence splosnih delegacij Tovame 
pohistva Cerlmica, Tovarne iver
nih plosc in Skupnih dejavnosti. 

- Kako je zamisljeno delova
nje konference delegacij? 

Potem ko naj bi se med delav
ci na os~ovi inforrnacij izobliko
vala stalisca ob posameznem 
vprasanju, naj bi se delegati, ki 
posamezna. delovn.~ okolja ~!1St?· 
pajo, zbrah na sejl delegaclJe ill 
izoblikovali skupno stamce. Z 
njim naj bi doloceno stevilo de
legatov odslo na konferenco de
legacij, kjer naj bi zavzeli sk<up
no staliSce, ki naj bi ga oizvoljeni 
delegat posredoval na skupscini 
posarnezne ·SaJ?oupravt}~ skupno: 
sti. Povratne mformaClJe pa naJ 
bi seveda tekle v obratnern vrst
nem redu. 

v zadnjern casu za zdravstvo in 
za otrosko varstvo, pa za pod
rocje pokojninskega in il}.valid
skega zavarovanja. Zacuda pa je 
bilo najrnanj zanimanja za sol
stvo, ceprav narn je to podrocje 
zivljenjsko zelo blizu in je sedaj 
v teku tudi uresnicevanje sarno
prispevka za solstvo. Ocit:no je 
to podrocje urejano prernalo sa
rnoupravno. 

- In za konec - tvoja splosna 
ocena delegatskega delovanja? 

Menim, da delegatski sistem 
bistveno poglablja sarnoupravne 
odnose, ceprav se ni v celoti za
Zivel. Se vedno pa je pri odloca
nju dvotirnost - sarnoupravno 
in zakonsko (varovalno) odloca
nje, kar je za to razvojno fazo si
cer razurnljivo. Delegatski sistern 
terja tudi dosti vecjo samouprav
no zavest in zrelost kot sta se ob-

likovali doslej . Za delegata je 
p redvsern pomembna zavest, da 
-tudi on soodloca; do te zavesti 
pa <iz razlicnih vzrokov se nisrno 
priSli. Sarno primer: delegacija 
zavzarne neko stalisce, v ·katerega 
pravilnost je prepricana, vendar 
na skupscini skupnosti ni bilo 
sprejeto. Zatem delegacija ne do
bi obrazlozitve, zakaj je bilo sta
lisce zavrnjeno, pa delovna zav
zetost delegatov zato kaj hitro 
popusti. 

Razgovor pdpravil B. Levee 

- In kako je bilo v praksi? 
Spocetka smo poskusili s takp 

zamiSljenim sistemorn, pa se Je 
km.alu zataknilo. Delegacije niso 
bile sklepcne in niso rnogle ob
ravnavati gradiv. Delegat pac ne 
more zapustiti stroja, zlasti ob 
delu na tekocern traku, velika 
ovira je tu~i izmensko de~<?· ste
vilni delavc1 se na delo vOZlJO, pa 
zato se niso nasli naCina in rnoz
nosti, kdaj bi se .?elegaci.ja sesta
]a. Seja delegaClJe pac ne srne 
motiti proizvodnega ~:r;ocesa . ~a
to se kasneje delegaclJe pra.ktlc
no niso sestajale, ampak samo se 
konferenca delegaci.i, kar je bila 
pravzaprav edina resitev. 

Anketa o lnformatorju 

Druga tezava je v tern, da de
legati zlasti v obeh terneljnih 
organizacijah niso mogli prestu
dirati obsemega in zahtevnega 
gradiva ter taka p ri-praviti pred
logov. Nekoliko bolje je bilo v 
Skupnih dejavnostih, ceprav tudi 
tam posarnezna gradiva prestudi
rajo le posarnezniki. 

Omeniti se velja, da so nekate
ri delegati izredno prizadevni. ne
kateri pa so se cisto umaknili v 
zavetrje. 

- Kako je z delegatskim gra
divom? 

Gradiva so silno tezavna, zah
tevna in obsema, zlasti se, ker 
ima vsako podrocje cisto svoje 
izrazoslovje, ki ga .ie pot:rebno 
poznati. Vsa ta gradiva bi lahko 
obvladoval le silno razgledan clo· 
vek da b i 'bil vsernu kos. Obicaj
no dobijo gradiva Sll;ffiO. vodje de: 
legacij. Potrebno ~ b1lo, da .. b1 
dobili zelo kratke ill razumlJIVe 
izvlecke vsi delegati, ce ze ne 
vsi delavci, zlasti ko gre za po· 
mernbne zadeve. Niti v tern po· 
gledu niti ob neposrednem _obve
scanju delavcev (ustno po mfor
mativnih skupinah ali na zborih 
delavcev) pa nismo delezni nika
krsne pornoci strokovnih sluzb 
sarnoupravnih skupnosti. 

Ob vsern tern ni cudno, ce so se 
v delegacijah izoblikovali poslan
ci ozirorna »specialist:i« za posa
mezna podrocja. tyiorda bo ?: no
vo organiziranostJO delegaClJ po 
volitvah bolje. 

- Kako je s pove:z:avo delega· 
tov z drugirni delavci? 

Vcasih zafivi, zlasti ko gre za 
zivljenjsko pomembnejsa vprasa: 
nja in je nanje tudi ze vnapre] 
opozorjeno v nasern Brestovem 
Inforrnatorju. 

- Pa povratne informacije? 
Vcasih pridejo vsa.i qo konfe

rence delegacij, do delavcev pale 
redko. Obicajno dobirno na na
slednjo sejo zapisni:k ·s skupscine 
ali pa poroca delegat, vendar so 
takrat te inforrnacije ze zastarele 
in se spominski stik s pos~ez
nimi vprasanji takrat ze zgubt. 

- Za katera podrocja je bilo 
med delegati . najv_ee _z~anja? 

Informator izhaj-a ze sedrni 
rnesec. Zaradi kratkih, jedmatih 
in lahko razurnljivih novic je na: 
rnenjen vsem delavcem. Da b1 
ugotovili, ali Inforrnator dosega 
svoj namen, srno pretekli rnesec 
izpeljali anketo, oki naj bi poka
zala, ·ka!k:o delavci sprejernajo to 
obliko obvescanja. 

Anketa je .pokazala, da dobiva
jo delavci Inforrnator redno, ve
liko pa je takih, oki ga dobijo v 
roke z enodnevno ali vecdnevno 
zarnudo. 

Na vprasanje, ka!k:sne novice bi 
zeleli brati v Info11rnatorju, je od
govorilo ie nekaj delavcev, za ve
cino pa je vsebina zadovoljiva. v 
Informatorju pogresajo :pred
vsem inforrnacije o proizvodno
prodajnih rezultatih po ternelj
nih organizacijah, o kadrovs!kib 
sprernembah po terneljnih orga
nizacijah, poslovne inforrnacije 
iz delovnih sesta111kov direktor
jev, doseganje plana po temelj
nih organizacijah, novice o delu 
druibenopoliticnih organizacij, 
pa tudi sklepe in odloCi<tve izvr. 
silnih organov delavskih svetov 
temeljnih organizacij ter obcin
skih organov in kraJevnih skup
nosti. 

S sodelovanjern z delavci, ki 
delajo na teh podrocjih, borno 
skusali ugoditi tudi tern zeljam. 

Vendar to ni tako lahko kot je 
videti na prvi pogled. ze veckrat 
smo namrec poskusali vzposta
viti stike z delavci, ki bi lahko 
posredovali inforrnacije, vendar 
je ostalo sarno pri dogovorih. Na 
zalost se vecina delavcev ne za
veda, da obvescanje ni samo 
pravica, ampak tudi dolznost 
nas vseh. Najdejo pa se tudi ta
ki, ki rnenijo, da mora r eferent 

za inforrnacije »Vohati«. kaj se 
kje d ogaja. 

Veliko ledine bo treba se pre
orati, da bodo d elavci obvesceni 
o vseh dogodkih, ki zadevajo sa
rnoupravljanje, poslovanje, delo 
druzbenopoliticnih organizacij. 
se vee pa, -da bomo lahko delav
ce obvescali vnaprej, o cern bo
do odlocali posarnezni organi 
upravljanja. To pa je pogoj, da 
delavc1 vplivajo na n jihove od
loCitve. 

K sodelova:nju bi radi priteg
nili cimvec delavcev, da bi sami 
opozarjali na vpra5anja, ki za
devajo samoupravljanje, gospo
darjenje in zivljenje v terneljnih 
organizacijah nasploh. Ta pobu: 
da je prisla od delavcev .. pa tu~ 
anketa je pokazala, da s1 delavc1 
tega zeli jo. Velikokrat pride do 
nejasnosti ozirorna do razlicnih 
razlag nekaterih pornembnih za
dev, o katerih delavci odloeajo 
bodisi na zborih ali .pa na delav
skih svetih. Nernalokrat se je 
zgodilo. da je bil kaksen sarno
upravni sporazurn tolmacen de
lavcem v eni terneljni organiza
cij i drugace kot v drugi ali na 
delavskern svetu -drugace kot na 
zboru delavcev. Do sedaj razliene 
razlage niso irnele hujsih posle
dic, vendar pa v-se to v delavcih 
vzbuja nezaupanje. 

Po drugi strani pa so spet ze
lje in potrebe eno, resnicno so
delovanje p a drugo. Podobna ru
br1ka »Vi vprasujete - mi po
sredujerno odgovore« je bila ne
kaj casa v Brestovern obzorni.ku, 
vendar delavci niso veliko sp.ra
sevali ali pa so bila vprasanja 
nejasno postavljena, tako da je 
rubrika krnalu izgubila svoj na
rnen. 

B. Tursic 
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Volitve na Jelki 
V februarju je potekla mandat

na doba delegatorn v organih 
upravljanja. ze vso preteklo 
mandatno dobo smo ugotavljali, 
da imajo organi upravljanja ·pre
vee clanov in da je prav to vzrok 
pogoste nesklepcnosti. Glede na 
to ugotovitev in da bi se vskla
dili s sarnouprav.no organizira
nostjo Bresta, smo na zboru de
lavcev sprejeli statutaTni sklep o 
oblikovanju samoupravnih orga
nov. Da smo se odlocili za spre
jern statutarnega sklepa, je 
vzrok v tern, ker je po progra
mu za izvajanje dolocil zakona o 
zdruZenem delu predvideno, da 
letos prHagodirno statut ternelj
ne organizacije zakonskim dolo
Cilom. 

Po statutarnern sklepu irna 
JELKA naslednje organe: delav
ski svet, poslovni svet , svet za 

Izvoljeni ·so bili: 
V delavski svet: Franc Brezec 

in Niko Zalar iz zage, Janez Do
les, Franc Korosec, Iva Krfic, 
Joze Primozic, Joze Suhadolnik 
in Franc Stritof iz proizvodnje 
pohistva ter Franc Knap, Slavko 
Meden in Janez Tursic iz uprave 
in -sluzbe v-zdrzevanja. 

V svet za kadrovske zadeve: 
Antcm Ravnik, Milka Demsar in 
Stane Zakrajsek. 

V svet za osebne dobodke: Vik.
tor Rupaa:, Vinloo Meden, Joze 
SD.vec, Marija Meden in Miro Ma
cek. 

V disciplinsko komisijo: Ivan 
Oblak, Janez Mramor, Ivan Na
red in Natasa Zakrajsek. 

V discip1ilnsko komiS!ijo bo ka
sneje i.zvoljen se clan jz l•i:ste zbo
ra zdruzenega dela obcinske 
skupscine. 

S seje novoizvoljenega delavskega sveta na Jelki 

kadrovske zadeve, svet za oseb
ne dohodke, disciplinsko korni
sijo in sarnoupravno delavsko 
-kontrolo. Vsi organi, razen po
slovnega sveta, ki ga je irnenoval 
delavski svet, so bili izvoljeni na 
neposrednih volitvah. Volitev se 
je u delefil.o 93 odstotkov vseh 
za.poslenih. 

Spremernba pri oblikovanju 
sarnoupravnih organov je v tern, 
da ni vee odbora za rnedsebojna 
razmerja, pac pa njegovo vlogo 
prevzamejo svet za kadrovske za
deve, svet za osebne dohodke in 
disciplinska kornisija. 

V samoupravno delavsko kon
trolo so biil.Ji. izvoljeni: Slavko Na
red, Jo2lica S!kerlj in Rado Sivec. 

Delavski svet se je ze sestal in 
.izvol'ill. za predsednika delavske· 
ga sveta Janeza Tursica, za na
rnestnika pa Nika Zalarja. 

V poslovni svet pa je delav.ski 
svet imenoval Antona Ba:rago, 
Ste£ko Doles, Antona Rozanca, 
J aneza Suhadolruilka in Aloj za 
Skrlja. 

Vsem izvoljenirn ces-titarno in 
jim ze.lirno dosti uspehov pri kre
pitvi samoupravnih odnosov. 

J . Opeka 

S PRETEKLE SEJE SKUPNEGA DELAVSKEGA 
SVETA 

Najprej so bili delegati sezna
njeni s pristojnostrni in vlogo 
tega organa upravljanja, s seda
njim gospodarskirn polozajem 
Bresta ter s pornernbnejsimi pri
hodnjimi sarnoupravnimi in po
slovnimi cilji in nalogami. Izre
cena je bila zahvala dosedanje
mu predsedniku Antonu Lunki za 
njegovo zavzeto delo v preteklern 
mandatnern obdobju, za novega 
predsednika pa je bil izvoljen 
Marjan Kusic iz Tovarne pohiS
tva Martinjak in za njegovega 

narnestnika Viktor Sterle iz To
varne pohistva Cerknica. 

Po konstituiranju je skupni de
lavski svet na podlagi vnaprejs
njih kandidacijskih postopkov 
ter predlogov iz terneljnih orga
nizacij in Skupnih dejavnosti 
irnenoval clane v svoje izvrsilne 
organe: go~darski svet, ·svet za 
kadre, ·kom1sijo za ·koordinacijo 
osebnih dohodkov, komisijo za 
koordinacijo stanovanjskih za
dev in uredniSki odbor Brestove
ga obzomika. 

Skupni delavski svet je zatem 
verificiral sprejern letnega plana 
- z nekaterirni -pripornbami ozi
roma dopolnili iz temeljnih orga
nizacij. Sprejeta sta bila tudi sa
rnoupravna sporazurna o dolgo
rocnern poslovnotehnicnem sode
lovanju in proizvodni kooperaciji 
s Colorjern :iz Medvod in Lamo 
iz Dekanov. 

Na tej seii so delegati tudi 
sprejeli predlog komisi.ie za pri
pravo elaborata o prikl iucitvi de-. 
lovne organizacije BREST . ii 
.Beog·rada k nasernu BRESTU. 
Ker Brest iz Beograda ne more 
zagotoviti realizacije nasih inte
resov in pogojev (lokacija: za 
skladiScni in prodajni prostor, 
preusmeritev proizvodnje Bresta 
Beograd) , obe kornisiji {nasa· ·in 
beograjsk'a) za ii:delavo elaborata 
prenehata z delom v zvezi z inte-
gracijo. · -:.~ · · " "' 

Najvec zamrnanJa JC b1lo rned 
delega ti za razvoj telesne kulture, Za Pusta poslovni . ()bisk ria :t;Jrestu . ~ carovnica Vsevidivseveda (pustna nagrajenka) 

. "" .. -: . ... ··.: . 
B. Levee 
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PoSkodbe pri delu v lanskem letu 
Leto je naokoli in prisel je eas, ko ugotavljamo, kako smo po

slovali, kje smo delali napake in kaj bo treba v prihodnje spreme
niti, da bo uspeh se boljsi. 

Varstvo pri delu ni izjema. Treba je napraviti analize, operirati 
s stevilkami in ugotoviti, ali se nam je in zakaj stevilo poskodb 
zmanjsalo ali morda celo poveCalo. 

Za preteklo leto lahko trdimo, -da je, vsaj kar se poskodib tice, mi
nilo dokaj mirno. Skupno se je poskodovalo 134 delavcev oziroma 
eden vee kot lani. Skoraj vse poskodbe ·so bile laije, posebej pa 
velja omeniti tri tezje, od katerih se je ena koncala s smrtnim 
izidom. 

Smrtna nesreca se je zgodila -delavki Tovarne rpobiStva Martinjak, 
ko je v Grabovem preckala cesto. Podrl jo je mopedist, poskodbe 
pa so bile tako bude, da jim je cez mesec dni podlegla. 

V Centra1nem skladiscu gotovih izdelkov si je pri delu z viliearjem 
delavec buje rposkodoval prste na nogi, v Tovarni pohlStva Cerknica pa ' 
je stroj za nanasanje la:ka ·poskodoval delavki rprste na roki. V obeb 
primerih je nezgodam botrovalo neupostevanje navodil za varno 
delo (voznja druge osebe na vilicarju, ciscenje stroja med obrato
vanjem). 

Skupno stevilo pookodb je v minulem letu naras·lo za nekaj manj 
kot en odstotek, stevilo izgubljenih delovnih dni pa se je zmanjsalo 
za 33 odstotkov. 

Podatki o poskodbah pri delu v temeljnih organizacijab: 

Stevilo po~kodb 
St. po~kodb na 1000 

Index zaposlenih delavcev 
TOZD 

Pri Ost. Na 1976 Stevilo Index 
stroju deL poti Skup. po~kodb 1976 

TP Cer·knica 20 30 2 52 102 66 100 
TP Martinj ak 8 16 6 30 103 75 97 
TLI Stari trg 3 8 3 14 100 69 98 
TIP Cerknica 5 12 1 18 112 124 94 
TP Stari trg 4 3 1 8 67 52 64 
Skupne dejav. 1 8 3 12 109 33 114 

SKUPAJ: 41 77 16 134 101 64 95 

Kot je vi:deti v tabeli, je bilo poskodb manj le v Tovarni pobiStva 
Stari trg, v drugih temelj-nib organizacijah pa so ostale na isti ravni, 
ali pa jib je bilo nekaj vee. 

Pri ugotavljanju pogostosti nezgod na tisoc zaposlenib delavcev pa 
pridemo do zanimive ugotovitve. V primerjavi z letom 1976 je po
gostost padla za 5 odstovkov in znasa 64 poskodb na tisoc zaposle
nih, kar je mocno pod povprecjem slovens'ke lesne industrije. 

Najvec poskodb je bilo pri manj nevannih delib kot so roeni trans
port materiala, razlicna rocna dela in podobno. Tudi pri delu s stroji 
so prevladovale v bistvu nenevarne poskodbe: stiski prstov z napra
vami za V!penjanje obdelovancev, zadrtje iveri, rposkodbe pri udarcib 
ob dele strojev in podobno. 

Podatk.i o izgubljenih dnevib; 

Izgubljeni dnevi zaradi po~k- Izgub. Izgub. Index TOZD Pri Ostalih Na Skupaj 1976 dni na dni na 
stroj. delih poti zaposl. po~kod. 

TP Cerknica 170 229 30 429 54 0,55 8,25 
TP Martinjak 38 116 270 424 139 1,07 14,10 
TLI St·ari trg 21 83 33 137 38 0,67 9,78 
TIP Cerknica 20 138 3 161 81 1,11 8,94 
TP _ Stari trg 38 19 12 69 49 0,44 8,62 
Skupne dejav. 3 45 15 63 73 0,17 5,25 

SKUPAJ: 290 630 363 1283 67 0,62 9,57 

Stevilo izgubljenih dni zaradi poskodb se je zmanjsalo za 33 od
stotkov. To pomeni, da so bile po§kodbe v po¥precju laije kot leto 
poprej. Povecalo se je v Tovarni pohistva Martinjak, pa se tam 
predvsem zaradi poS.kodb na poti na delo in z dela, na katere pa ne 
moremo vplivati. 

S stanjem varstva rpri delu v Brestu smo Iahko dokaj zadovoljni, 
vendar pa si moramo vsi, ne samo sta:-okovna slliZba in pooblasceni 
delavci prizadevati, da bodo delovne razmere vedno boljse, <tehnolo
ski procesi manj nevarni in izbrani tako, da bo delo tim laije. Ve
deti moramo, da je tudi fizicni napor dokaj pogost clen v verigi 
vzrokov, ki povzrocajo nezgode pri delu. 

Zanimiv je tudi pogled v biiZnjo preteklost. Na spodnjem diagra
mu je prikazano gi-banje pogostosti nezgod na 1000 zaposlenih v letih 
1968-1977. Iz njega je videti, da je pogostost v sice.r rahlem, toda 
zanesljivem upadanju, kar se posebej velja za zadnja 'leta. 
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Poleg ·rega pa v zadnjem casu upada tudi resnost pos.kodb saj so 

se v preteklosti pogosteje dogajale mnogo tezje nezgode ·kot sedaj. 
F. Mele 
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Posnetek iz proizvodnje v Tovarni pohistva Cerknica 

Novosti iz delovnih razmerij 
SKLENITEV DELOVNEGA 
RAZMERJA 

Tokrat born skusal prikazati 
bistvene znacilnosti s·klenitve de
lovnega razmerja po novem za
konu o delovnib razmerjib, ziasti 
pa novosti na tern podrocju. 

Delavec sklene delovno raz
merje z drugimi delavci v temelj
ni organizaciji rpo postopku in na 
naCin, ki je dolocen v samo
upravnem splosnem aktu o delov
nih razmerjih. Postopek in nacin 
sklenitve delovnega razmerja 
morata biti tako podrobna, da 
delavec lahko ugotovi, kaksne so 
njegove pravice in obveznosti v 
zdruzenem delu. 

Delovno razmerje labko sklene 
vsak, ki izpolnjuje pogoje, dolo
cene s samoupravnim splosni-m 
aktom. Zakon doloca ~e dva po
goja za sklenitev delovnega .raz
merja in sicer dopolnjeno starost 
15 let in splofuo zdravstveno 
sposobnost. Splosno zdravstveno 
sposobnost izpolnjujejo tudi no
sece zenske in invalidi za ustrez
na dela. Delavec mora poleg teb 
dveb pogojev za sklenitev delov
nega razmerja izpolnjevati se 
splosne in posebne zahteve, ki so 
dolocene v samoupravnem splos
nem aktu o delovnih razmerjih 
kot pogoj za opravljanje del ozi
roma nalog, za katere sklene de
lovno razmerje. 

Da bi bilo zagotovljeno ustav
no nacelo, da so vsakemu obcanu 
dostopni pod enakimi pogoji 
vsako delo oziroma naloga in 
vsaka funkcija v druZbi, je treba 
dela oziroma naloge objavljati z 
oglasom oziroma z javnim razpi
som. V njib morajo biti objav
ljeni pogoji, ki jih morajo izpol
njevati kandidati za opravljanje 
objavljenib del oziToma nalog. 
Dela oziroma naloge delavcev s 
posebnimi pooblastili in odgovor
nostjo (vodilni delavci) objavlja
mo z javnim razpisom, ostala 
dela oziroma naloge pa z ogla
som. 

Oglas oziroma ja:vni razpis se 
poslje pristojni skupnosti za za
poslovanje najrpozneje v 8 dneb od 
dneva, ko je bil sprejet sklerp o 
objavi prostib del oziroma nalog. 
Oglas oziroma javni razpis se ob
javi v sredstvib javnega obvesca
nja. Postopek za izbiro med pri
javljenimi kandidati .ie doloeen 
v samoupravnem splosnem aktu. 
Novost pri i21biri: ce se ne pri
javi nibce ali ce nihce i:zmed pri
javljenib kandidatov ni izbran, 
se oglas oziroma javni ra21pis po
novi. Novo je tudi, da se izbira 
opravi, ceprav se je na oglas ozi
roma na javni ra:zpis prijavil en 
sam kandidat. Vse pri]avljene 
kandidate je treba pismeno obve-

stiti, kdo je bil izbran in izbiro 
tudi obrazloziti. 

Kandidatu, ki je izbran, je tre
ba vroeiti samoupravni spora
zum o zdruzevanju dela delavcev 
v TOZD, njen statut in samo
upravni splosni akt o delovnih 
razmerjib. Poleg tega pa mu je 
treba vrociti tudi druge samo
upravne splosne akte, s katerimi 
se urejajo delavceve pravice, ob
veznosti in odgovornosti ter pis
meno obvestilo, v katerem roku 
bo dal pismeno izjavo, da pri
stopa k samoupravnem sporazu
mu o zdrozevanju dela delavcev 
v TOZD in da sprejema samo
upravne splosne akte. V obve
stilu je treba izbranemu kandi
datu sporociti dan, ko je po dani 
rpismeni izjavi dolzan nastopiti 
delo v temeljni organizaciji in ga 
pouciti 0 pravnib posledicab, ce 
pismeno izjavo odkloni ali ce na 
dolocen dan iz neopravicenib raz
logov izjave ne pride podpisat. 
Odklonitev pismene izjave ali ne
opravicen izostanek od ·podpiso
vanja izjave v danem roku po
meni, da delovno razmerje ni bilo 
sklenjeno. 

Podpisovanje izjave je torej 
osnovni pogoj, da delavec splob 
lahko zacne delati. Kdai delavec 
zacne delati, je treba doloci.ti v 
skladu s samoupravnim s.plosnim 
aktom o delovnih razmerjih in 
ce delavec iz neupravicenib raz
logov ne zacne .delati dolocenega 
dne, se steje, da ni sklenil delov
nega razmerja. 

PRERAZPOREJANJE 

Zakon o zdrliZenem delu in za
kon o delovnih razmerjib sta 
prinesla vecje momosti za gib
kejse rprera7JP0rejanje delavcev . 
Opuscena sta pojma »delovno 
mesto« in »akt o sistemizaciji«. 
Namesto »akta o sistemizaciji« 
doloca zakon »razvid del oziro
ma nalog«, ki je dolocen s sa
moupravnim splosnim aktom. 
Zakon o zdruzenem delu je pri
nesel tudi to novost, da so poleg 
strokovne izobrazbe enako po
membne tudi z delom -pridoblje
ne delovne zmoznostL 

Delavec, ki je kandidiral za ob
javljeno delo oziroma nalogo, bo 
opravljal tisto delo ozi·roma na
logo, za katero je bil izbran. Pri
stojni organ lahko delavca raz
poredi na vsako delo oziroma k 
vsaki nalogi, ki ustTeza njegovi 
strokovni izobrazbi oziroma z de
lorn pridobljeni delovni zmozno
sti in sicer na podlagi ugotovlje
nih potreb v skladu z medii, ki 
jib doloea sarnoqpravni splosni 
akt o delovnih razmerjih. 

Izjemoma je lah'ko delavec z 
njegovo privolitvijo razporejen 

zacasno ali trajno na delo oziro
ma k nalogam, za katere se za
bteva nizja strokovna izobrazba 
od njegove. V dolocenib prime
rib pa je delavec dolian oprav
ljati dela oziroma naloge, ki ne 
ustrezajo njegovi strokovni iz
ob.razbi oziroma z delom pridob
ljeni delovni zmofuosti. To je le 
izjema od pravila, po katerem 
ima delavec pravico opravljati 
dela oziroma naloge, ki ustreza
jo njegovi izobrazbi in zmozno
stim. 

Delavec je dolzan opravljati 
dela oziroma naloge, ki ne 
ustrezajo njegovi strokovni iz
obrazbi oziroma z -delom pridob· 
ljeni delovni zmomosti tudi ta
krat, ko ne more biti razporejen 
na dela oziroma naloge, ker mu 
je i.zreeen varstveni, vzgojni ali 
disciplinski ukrep, zaradi kate
rega ne more orpravljati teb del 
oziroma nalog dokler taka pre
paved traja. Zakon ·prinasa se 
eno novost, saj delavcu, razpore
jenemu na delo, ki ne ustreza 
njegovi strokovni izobrazbi ozi
roma z delom pridobljeni delov
ni zmoznosti zaradi izjemnih 
okoliscin, ne zagotavlja vee rpra
vice do osebnega dobodka, ki bi 
ga -dosegel, ce bi delal na delih 
in nalogab, ki ustrezajo njegovi 
izobrazbi in delovnim izkusnjam. 

Za prerazporeditev delavca iz 
enega kraja v drug ·kraj se po 
novem .zakonu zahteva delavcevo 
privolitev. Z njo se ne smejo bi
stveno poslabSati njegovi ziv
lieniski pogoji in ·pogoji njegove 
druzine. Primere in pogoje, pod 
katerimi je mogoce razporediti 
delavce iz ene temeljne organi
zacije v drugo, -doloca samo
upravni -sporazum o zdruzitvi v 
delovno organizacijo. 

PREIZKUS ZNANJA IN 
POSKUSNO DELO 

Pristojni organ labko, preden 
sprejme S·klep o izbiri kandidata, 
preizkusi njegovo strokovno iz
obrazbo in z delom pridobljene 
sposobnosti, ce je tako doloceno 
v samoupravnem ·splosnem aktu 
in ce je to objavljeno. Preizkus 
se opt"avi tudi pri kandidatu, ki 
naj bi opravljal dela in naloge, 
na katere so vezana posebna :po
oblastila in odgovornostL Nacin 
preizkusa doloei pristojni or
gan. Ce delavec uspesno opravi . 
preizkus, sklene ·aelovno razmer: 
ie za doloeen ali nedoloeen ~s. 
'(;e s preizkusom ni mogoce ugo
toviti strokovne in druge z de
lorn pridobljene delovne zmoz
nosti in druge sposobnosti, je 
delavec lahko v primerih, dolo-

(Konec na 7. strani) 
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PUST, PUST, KRIVIH UST 
Veseli poganjici so na pustno nedeljo naznanili Cerknicanom pri

hod hudickov in cop rnice v spremstvu vesc, pa cesarja Janeza, mi
nistra Gregorja in njuno tajnico, ki so bili na celu letosnjega 'PUSt
nega sprevoda. Sledili so jim gostje iz Zagona, ki so v Cerknico 
pripeljali Kalic, stroj za proizvodnjo snega in zdravstveno sluzbo. 
Cerknieani pa so prispevali moderno opremljeno zobno ambulanto 
in zobozd.ravnike, ki so kar na lieu mesta nudili brezplacne zobarske 
usluge. Tako vsaj enkrat v letu ni bilo treba Cakati. 

Procesija se je ustavila na Placu, kjer so minister Gregor, cesar 
Janez in coprnica Vsevidivseveda povedali, kaj se je dobrega zgo
dilo v preteklem pustnem Jetu. 

Minister Gregor je naznanil, da smo iz uvoza dobili cudodelni te
rneljni kamen. Vsadil ga je sam cesar Janez tako, da bo letos iz nje
ga zrasla lekarna, zdravstveni dom z osebjem vred, dom pootka za 
bivse mladoletnike, Hotel Hilton, da ne bi zaostajali za lju:bljanskim 
Holliday Inn, za nase najmlajse vrtec, zazidovali pa bomo Jahko 
tudi luknje v proracunih itd., itd. 

Cesar Janez je povedal, da je vajeti gospodarstva prepustil hu
dicem. Po opravljenern delu so cesarja Janeza peljali na obhod, da 
je videl njihove dosezke. V Dolenji vasi so ga peljali do ovinka, po
tem pa so na metlah odjezdili do marofSke Kokosame in jajcarne 
ter proizvodaje smradu. Od tam pa so Ieteli na Otok ter Pescenk. 
Za prihodnje leto so mu hudicki obljubili novo predmestje na Svinji 
gorici, kjer bodo naseli li cerknisko »Smetana«, da jo obvarujejo na
silja, ki se obieajno pojavlja v centrih velemest. 

Cesar Janez je tudi povedal, da se je udeleZil vseh Brestovih 
ceremonij ob 30-letnici, od sindikalnega piknika do slavnostne ve
cerje v lJubljanskem Levu. Pohvalil je se na.Se gostince, ki so se, 
odkar so v Jamo padli, zelo poboljsali kar se t ice novoletnih in 
pustnih prireditev. 

Coprnica Vsevidivseveda je dokazala nejevernim Cerknicanom, da 
na Slivnici prav zares pristajajo neznani leteci predmeti. Vse leto 
pa je kroilla nad Cerknico in bdela nad ne prevee pametnimi pri
godami Cerknicanov. Povedala jim je, kako so ga v preteklem p ust
nem letu biksali. 

V torek je odfrCala se v Postojno po prvo nagrado, •potem pa je 
odletela nazaj na Slivnico, se prej pa obljubila, da pride prihodnje 
Ieto spet na obisk, ce ga bomo zares prevee lomili. B . Tursic 

Za konec - tradicionalni pokop Pusta 

PUST JE MRTEV, ZIVEL PUST 
Pusta smo pokopali. Coprnica in ve5cice so odletele drugovat k 

Franceljnu na Slivnico, cesar in njegov dvor so si nadeli sodobnejsa 
oblaCila in se »konkretnou spoprijeli s teiavami, ld tarejo na.Se malo 
cesarstvo, Krpan se je nekje izgubil, mi pa smo pljunili v roke, 
kajtl delo nas caka. Po eem pa smo Notranjci znani, ce ne po de
lavnostl. In ce je mogoce komu na Slovenskem zabava delo, je No
tranjcu delo zabava. Tudi v prostem casu. 

Prosti cas je r ezultat dela. Na njegov racun se skrajsuje delovni 
cas in zato je pomembno, se posebej za naso soclalisticno drufbo, 
izhodisee, ki uveljavlja prostl cas kot sestavni del zdrufenega dela. 
Pri tern pa ima poleg pocitka, aktlvnega In pasivnega (uf, kako se 
rekreiramo) ter celovitega razvijanja osebnosti (bloloske, lntelektual
ne, estetske, etlcne, socialne ltd.) pomembno mesto tudi zabava. 

Pa smo spet pri Pustu. Pustovanje je vsekakor osrednja zabavna 
prlreditev v nasi obcini, ld doseie vsako leto s pokopom Pusta, 
v zadnjem casu pa s karnevalom, svoj visek. To je videtl po vlofe
nem trudu v pripravo karnevala (manjsa skupinica ljudi), pa tudi 
po sodelovanju (paslvnem) vellko vecjega stevlla obcanov na nedelj
skem mnoficnem zborovanju ali ialni slovesnostl za Pustom na 
Pepelnico. Poleg tega pa ima pustovanje tudi bogato tradicljo. 

Ce ob tern upostevamo se vzorno medobcinsko sodelovanje, kl bi 
ga v prlhodnje kazalo radirltl 5e na Losko dolino, vidlmo, da je to 
prireditev, ki bi ji morali posvetltl vecjo pozomost, saj je odmeve 
cutl tudi ze zunaj naslh ozkih meja. Zato prireditev ne bi smela biti 
odvisna samo od dobre volje, pripravljenosti in pofrtvovalnega dela 
manjse skupine posameznlkov, ampak bi morala dobitl mesto v eni 
izmed organiziranih obllk dejavnostl. Ce je ta morebitl turistlcna, 
tollko bolj razveseljivo. 

Nase narodno izroCilo, zlasti notranjsko, ni tako bogato, da bi 
pustne sege in navade, stare in nove, pustlli vnemar. Kulturna skup
nost bi morala nekaj reel o tern. Ce v zvezi s pustovanjem govorlmo 
o organiziranl dejavnostl v prostem Casu, bi moralo o tern sprego
voritl tudi zdruieno delo, pa krajevne skupnosti in zakaj ne tudi 
druZbenopollticne organizacije. 

Koncno zakaj ne bi o Notranjclh govorill, da jim je zabava delo. 
Zacnlmo pri Pustu. Starega smo pokopaU. I . Razdrlh 
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Novosti iz delovnih razmerij 
(Nadaljevanje s 6. strani) 

cenih s samoupravnim splosnim 
aktom o delovnih razmerjih, do
loeen cas na poskusnem delu in 
sicer le v toliksnem obsegu in za 
toliko casa , kolikor je potrebno, 
da pokaie svoje strokovne in 
druge sposobnosti. 

V primeru poskusnega dela de
lavec sklene delovno razmerje 
ter je delavec z vsemi pravicami, 
obveznostmi in dolznostmi kot 
drugi d elavci, le da je izbran po
gojno in bo ostal v temeljni or
ganizaciji, ce bo uspesno opravil 
poskusno delo. Novost je v tern, 
da je poskusno delo dovoljeno 
le, ce ni mogoce delavceve spo
sobnosti ugotoviti z vnaprejsnj im 
preizkusom. 

Delavec mora ze ob sklenitvi 
delovnega razmerja pristati na 
to, da bo dolocen cas na poskus
nem delu in da mu bo delovno 
razmerje prenehalo, ce poskus
nega dela ne bo zadovoljivo opra
vil. 

Delovno razmerje se sklene 
praviloma za nedolocen cas in 
se le v primerih in p ogojih, ki 
jib doloea zakon, lahko sklene 
delovno razmerje za doloeen cas. 
Zakon povzerna primere, ko se 
lahko sklepa delovno razrnerje 
za dolocen cas iz prejsnje zako
nodaje in navaja se nov primer: 

Saznanjanje 
delavcev 
z druzbeno b U 

'V''V"• t 

samozasc1to;; 

ce gre za delavca, ki sklene de
lovno Tazmerje zaradi izpopol
njevanja in usposabljanja. DeJa
vee, ki sklene delovno razmerje 
za dolocen cas, ima vse pravice, 
obveznosti in odgovornosti de
lavca, ki je sklenil delovno raz
merje za nedolocen cas, r azen 
tistih pravic, .katerih obseg je 
dolocen glede na prispevek k delu 
ali trajanju delovnega casa. 

PRIPRA VNISTVO 

Podrocje pri.pravniStva je za
kon glede na nacela zakona 0 
zdruienem delu v primerjavi s 
prejsnjo zakonodajo precej spre
menil. Zakon je z novo oprede
litvijo pripravni'ka .razsiril svoj
stvo pripravrrika na vse katego
rije izobrazbe, obenem pa ome
jil -na primere, ko si potrebnih 
delovnih izkusenj delavec ni pri
dobil v taksni vzgojnoizobraie
valni organizaciji, ·ki vkljucuje v 
sistem izobraievanja progr am 
prakticnega pouka, proizvodnega 
dela ali proizvodne prakse. 

Bistvene novosti na tern pod
roeju so, da se ·pripravni:ki d eli
jo v dve skupini in sicer: tisti, 
ki sklenejo delovno razmerje za 
nedolocen eas in tisti, ki sklene
jo delovno razmerje za doloeen 

• 
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cas. Druga novost je, da je tra
janje pripravniske dobe skraj
sano na eno ·leto, ce zakon ne 
doloca drugace. Prav tako je 
novo dolocilo, da se lahko pri
pr avniku, ki je pri opravljanju 
pripravniskega ·programa in de
lovnih nalog posebno uspesen 
in s tern dokaZe, da si je pridobil 
potrebne izkusnje za samostojno 
delo v stwki, na predlog delav
ca, ki vodi in spremlja priprav
rukovo delo, skrajsa pripravni
ska doba in dovoli, da opravi 
strokovni izpit pred potekom 
redne pripravniske dobe. Novost 
je tudi v tern, da pripravnik, ki 
prvic ne opravi strokovnega iz
pita, lahko v roku, ki ne sme 
biti daljsi od p ol-ovice priprav
niske dobe, dolocene glede na 
njegovo stopnjo izobrazbe, po
novi strokovni izpit. 

Organizacija pripravniStva mo
ra biti urejena v sarnoupr avnem 
splosnem aoctu v skladu z zakoni 
in samoupravnim sporazumorn o 
zdruiitvi v delovno organizacijo. 

Vse te novosti, ki sta jih pri
nesla zakon o zdruZenem delu in 
za!kon o delovnih r azmerjih, bo
m o morali vnesti v na~e samo
upravne splosne akte najkasne
je do 11. decembra 1978, kakor 
nam nalagata oba zakona. 

A. Percic 
.. 

, .... • f 

Lani so odbori za ljudsko 
obrambo in druibeno samoza· 
scito po vseh temeljnih organi
zacijah bresta sprejeli varnostne 
nacrte, v katerih so doloeeni 
ukrepi za ucinkovito uresniceva· 
nje druibene samoza$cite. Za iz
vajalce teh ukrepov so dolocene 
poleg samoupravnih organov in 
druibeno pollticnih organizacij 
tudi strokovne sluibe na Skup
nih dejavnostih in po temeljnih 
organizacijah. Med ukrepi je bil 
tudi ta, da seznanimo vse delav
ce, ld so doloeeni za opravljanje 
nalog v narodni wCitl, z uresm· 
eevanjem druibene samowcite 
v praksi ter z njlhovimi pravi
cami in dolfnostmi pri opravlja
nju nalog v narodni zascltl. 

Tudi najmlajsi na karnevalskem sprevodu po Cerknici 

Pravnik odgovarja 

Tako smo ze letos organizirali 
ob strokovnem sodelovanju de
lavcev postaje Mllice Cerknica 
vee predavanj za delavce po te· 
meljnih organizacijah v Cerknici, 
Martinjaku in Starem trgu. Pre
davanja nameravamo pripraviti 
tudi v Tovarni pohistva Jelka 
Begunje, v TOZD Prodaja In v 
Tovarni oblazlnjenega pohistva 
Cerknica. 

Ugotavljamo tudi, da je ude
Ieiba na predavanjlh zadovolji
va, iz razgovorov pa je cutitl ve
Uko zanimanje delavcev za po
druibljanje varnostnega sistema. 

J. Troha 

VPRASANJE: 
Ali ~teje v osnovo za izracuna

vanje nadomestila za cas odsot
nosti z deJa zaradi bolezni (bol
niSka) tudi nadomestilo, ki je 
b ilo delavcu v ta namen izpla· 
cano v preteklem letu? 

ODGOVOR: 
Ne. V osnovo za izracun nado

mestlla za cas odsotnostl z dela 
zaradi bolezni se ne stejejo na
domestila , ki jib je delavec pre
jel za cas odsotnosti z dela za
radi bolezni v preteklem letu. 

VPRASANJE: 
Po doloeilih nasega samouprav

nega sporazuma, ki ureja pod
rocje osebnih dohodkov, se oseb
ni dohodek za minulo delo obra
cunava »V odstotku od obracun
ske osnove (mesecne akontacije) 
osebnega dohodka delavca«. Me
nim, da so s tern prizadeti de-

FILMI V MARCU 
2. 3. ob 19,30 - ameriska kriminalka MODRI ANGELI. 
4. 3. ob 19,30 in 5. 3. ob 16. uri - amergki western ZAKON SO-

VRASTVA. 
5. 3. ob 19,30 - francoska d rama OBSEDENOST. 
6. 3. ob 19,30 - francoska kriminalka UGLEDNA TRUPLA. 
9. 3. ob 19,30 - ameriSka kriminaika KRVAVA MARY. 

11. 3. ob 19,30 in 12. 3. ob 16. uri - ameriSki pustolovski film 
UMAZANA MARY IN NORI LARY. 

12. 3. ob 19,30 - italijanska komedija PROFESOR NUDIST. 
13. 3. ob 19,30- ameriska ·knninalka NOVEMBERSKI NACRT. 
16. 3. ob 19,30 - japonska drama JAVNA HISA SANDAKAN ST. 8. 
18. 3. ob 19,30 in 19. 3. ob 16. uri - arneriSka komedija TISINA, 

SMEJEMO SE. 
19. 3. ob 19,30 - ameriska grozljivka DRAKULA OCE IN SIN. 
20. 3. ob 19,30 - ameriski pustolovski film DIABOLIK. 
23. 3. ob 19,30 - francos:ki pustolovski film DIVJAK. 
25. 3. ob 19,30 in 26. 3. ob 16. uri - jugoslovanski vojni film KRILA 

SIRNEGA NBBA. 
26. 3. ob 19,30 - francoska drama ZVESTA zENA. 
27. 3. ob 19,30 - italijanska komedija MALI GREH. 
30. 3. ob 19,30 - jugoslovanski vojni film OBSODBA. 

lavci, ki so veckrat odsotni z 
dela zaradi bolezni, pa tudi sicer 
tak na-tin obracunavanja minu
lega dela ni najprimernejsi. 

ODGOVOR: 
V tezah za izdelavo omenjene

ga samoupravnega sporazuma je 
bll predlagan nov nacin obracu
navanja osebnega dohodka za 
minulo delo. Osnove za izratun 
naj bl bila vlaganja v raz5lrjeno 
reprodukcijo. Temeljne organi
zacije pa so predlagani nacln za
vrnlle. Sedanji nacln obracunava
nja je na podlagi odlocitev v te
meljnih organizacijah v celoti 
povzet po sindlkalni Iisti za leto 
1978. 

SMUCARSKI TEKI 
ZA POKAL LOZA 

Za tradicionalne smuearske te
kc za pokal Loza - letos so bill 
zaradi ugodnejsih sneznih raz
mer v Babnem polju - je pri
reditelju uspelo zagotoviti kar 
s tevilno in kvalitetno udele~bo. 
Nastopilo je okrog 130 tekmoval
cev iz deset slovenskih ·klubov. 

Po posameznih kategorijah so 
bill najboljsi: ml. pionirji - Ve
Iepec (Dol), mi. pionirke- Krni· 
ear (Triglav}, mi. mladinci -
Gregoric (Ihan), mi. rnladinke -
Moder (Dol), st. mladinci - L 
Djuricic (J esenice) 2. Tursic (Lo-
9ka dolina) 3. Erien (Alples), s t . 
mladinke - Munih (Olimpija), 
ml. clani - 1. Carman (Triglav), 
2. Sorsek (Maribor), 3. Petri~ 
(Loska dolina), clani - 1. Jelenc 
(Triglav), 2. IvanCic (Loska doli
na), 3. Rak (Ih an), veterani -
1. Strle, 2. Ozbolt, 3. Mihelcic (vsi 
Loska dolina). 

Ekipni zmagovalec j e bil SK 
Loska dolina. 



8 BRESTOV OBZORNIK 

Bloski teki tudi letos rekordni 
Cetrti BLOSKI TEKI so kane

no le za nami, saj jih je bilo .tre
ba letos zaradi neugodnih snez
nih razmer preloziti za tri tedne. 
0 njih lahko ob upostevanju ugo
tovitev tekmova!cev in stevilnih 
gledalcev recemo vse najboljse: 
rekordna udele~ba (v obeh tekih 
je bilo kar 1266 tekmovalcev) 
kljub temu, da so •Sredstva jav
nega obvescanja <bolj malo opo
zarjala na to prireditev, odlicno 
pripravljena proga, dobra orga
nizacija ... 

Letosnji zmagovalec- Pokljukar 

0 uvrstitvah po posameznih ka
tegorijah ne bi ipisali, saj so bile 
objavljene v dnevnem tisku; ome
nili bi le, da se je na Blokah 
zbrala >>Smetana« smucarskega 
teka - od starejsih ·prekaljenih 
reprezentantov do stevilnih sedaj 
kategoriziranih tekmovalcev. 

Dejstvo je, da je ta velika pri
reditev ljubiteljev teka na smu
ceh in rekrcacije sploh postala 
tradicionalna in da se z njo ob
navljajo skoraj izbrisani sledovi 
blO.Skih smucarjev. 

Poleg tega so Bloski teki ena 
izmed obli-k uresnicevanja dogo
vorienih obveznost:i, da moramo 
VS!!!kemu delovnemu cloveku za
gotoviti enake moznosti za Tedno 
telesno kulturno dejavnost. 

Vsako leto poskusamo organi
zacijo tekov izboljsati, dopolniti 
in uvesti nekatere novosti. Po
kroviteli letosn.iih tekov je hila 
Industrija pohiStva BREST, ki je 
prevzela to casno obveznost v ok
viru proslav 30-letnice dela in us· 
pehov nase delovne organizacije. 
Letos je bil tudi castni odbor 
Bloskih tekov, ki so ga ~estavlja
li: J oze Strle, direktor delovne or
ganizaciie - pokrovitelja, ki je 
bil ipredsednik ter clani: Franc 
Popit, Stane Sernic-Daki, Vladi
mir Logar, Anica Kuhar, Branko 
Jerkic, Joze Ozbolt, Janko Ru
dolf, Tone Krasevec, Marian Le-

narcic, Gregor Klancnik, Franc 
Kandare in Tone Urbas. 

Znacilnost -Bloskih tekov je ze 
vsa leta v tern, da skusajo pove
zovati sportno rekreativno dejav
nost s kulturno oziroma etnolosko 
dediscino. To nam je, lah:ko rece
mo, v veliki meri uspelo, se .po
sebej pa letos, ko je bil v biltenu 
predstavljen nestor slovenskih 
sli:karjev, domacin iz Segcka, Ma
ksim Gaspari. 

Za prihodnje prireditve pa ze 
razmisljamo o novih obogatitvah 
programa. Znan je Dakijev smu
carski juriSni vod, ki je s svojo 
izredno g~blj-ivostjo presenecal 
sovraZnika, pa tudi revolucionar
no delo narodnega heroja Janeza 
Hribarja, ki je v h udi zimi v or
ganiziranju odpora prekriZaril 
Bloke s krpljami na nogah. 

Tern dogodkom naj bi na pri
hodnjih Bloskih teldh posvetili 
·posebni tekaski disdplini. Seveda 
v prihodnje upamo tudi na vecji 
posluh za Blo~ke teke v vsej slo
venski javnosti, pa t:udi v sred
stvih javnega obvescanja. Verjet
no pa bo potrebno >>bloskega 
smucarja« tudi >>vrniti« na pod-

rocje, od koder izhaja, .saj je ne
sprejemljivo, da si z nji<m delajo 
reklamo na povsem drugem kon
cu Slovenije. 

Ob koncu samo se: »Na svide· 
nje na jubilejnih V. blosldh te
ldh 79!« 

P.Kovsca 

PA sE TO: 
Ceprav je bilo na Bloskih te

kih zelo hladno, se je pojavilo ne
kaj zajedalcev. Zairli ·so se v 
vrste sportnikov' ki so se pehali 
na t:dmu (7 kilometrov) ali na 
daljsi progi (30 kilometrov). Ne
kateri od zajedalcev so se del 
proge udobno prepeljali z avtom 
in tpotem zmagoslavno .:Pridrveli 
na cilj; drugi pa so si omislili 
spet »prestopanje« iz ene proge 
na drugo, da so tako -pridobili 
pri casu. 

No, naj bo kakorkoli, neka:tere 
smo odkrili in bodo diskvalifici
·rani, drugi so jo srecno odnesli, 
ker imamo premalo dokazov; dr
zi pa, da bomo prihodnje leto 
budnejsi in bolj strupeni: zaje
dalce (in zajeda.J..ke!) bomo obja
vili z imenom m priimkom. 

V skladu z dolocili samoupravnega sporazuma o W'ejanju s tano· 
vanjskih zadev objavljajo sveti za kadrovske zadeve TOZD TP Cerk· 
nica, TOZD TP Martinjak, TOZD Jelka, TOZD TIP Podskrajnik, 
TOZD TP Stari h·g, TOZD TLI Stari trg in Skupne dejavnosti Cerk· 
nica 

RAZPIS 
ZA VLOZITEV PROsENJ ZA DODELITEV STANOV ANJSKEGA 

POSOJILA 

Za stanovanjsko posojilo lahko zaprosi delavec, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

1. Da je bil v delovnem razmerju v Brestu pred dnem, ki je do
locen kot zadnji dan za vloZitev prosnje - nepretrgoma najmanj 
11 mesecev; 

2. da stanovanjski objekt, za katerega bo porabil posojilo, ni od
daljen vee kot 21 kilometrov od delovnega mesta; 

3. da zagotavlja prosilec posojila za novogradnjo lastno udelefbo; 
v sredstvih (zemljiSce, gradbeni material, finanfna sredstva) v viSini 
najmanj 25 odstotkov od vrednosti trosobnega stanovanja, ugotov
ljenega po 50. clenu omenjenega sporazuma; pri adaptaciji pa lastno 
udelezbo v gradbenem materialu ali financnih sredstvih v viSini 25 
odstotkov od vrednosti predvidene adaptacije; 

4. da ima prosilec predpisano gradbeno dolrumentacijo in ostalo 
dokumentacijo, potrebno za sklenitev pogodbe ter da ima izdelane 
temelje. 

Za gradnjo oziroma za adaptacijo je potrebna naslednja dokumen
tacija: 

1. Gradbeno dovoljenje ali izjava obcine, da ni potrebno predloZiti 
gradbenega dovoljenja, 

2. gradbeni predracun, 
3. gradbeni nacrt, 
4. zemljiSko-knjiZni izpisek (dobite ga na sodiscu), 
5. potrdilo 0 osebnih prejemkih vasega zakonskega partnerja, ce 

ui. zaposlen na Brestu ali drugega flana skupnega gospodinjstva. 
ROK ZA VLO.ZITEV PROsENJ JE VKLJUCNO 15. MAREC 1978! 
Prosenj, ki bodo prispele kasneje, svet za kadrovske zadeve ne bo 

uposteval. 
Ciani delovne organizacije BREST naj vloZijo prosnje na posebnih 

obrazcih, ki jih dobijo v tajnistvu svoje temeljne organizacije, kjer 
jih tudi oddajo. Ciani delovne skupnosti Skupnih dejavnosti' naj 
vloZijo prosnje pri tov. Miri Drobnic, soba st. 3-Skupne dejavnosti 
Cerknica. 

SVET ZA KADROVSKE ZADEVE 

Doslej najbolj mnoZifna udeleiba na Bloskih teldh 

SALA MESECA 
Da bi malce pozivili vsebinslta podobo glasila, se je W'edni~ki 

odbor odlocil, v vsaki stevilki objaviti najboljso salo ali smesni do
godek preteklega meseca. 

Ce naj ta rubrika zaZivi, pa je potrebno sodelovanje. Zato pozi
vamo vse nase bralce, da nam posiljajo sale oziroma opise smesnih 
dogodkov (iz posameznih slmb oziroma temeljnih organizacij). Po· 
sebej opozarjamo, da le-ti ne smejo biti splosni, ampak se morajo 
nanasati na Brest oziroma na Zivljenje v njem. sala mora biti pod· 
pisana, vendar na posebno zeljo podpisa ne bomo objavili. 

v vsaki stevilki bi objavili najbolj uspelo salo, ostale pa bi upo· 
rabili za naso novoletno zabavno prilogo. 

Pricakujemo, da boste kar v najvecjem stevilu sodelovali, vzeli ta 
poziv zares in ne za neuspelo salo. 

Ustni casopis za Brestovce 
Urednistvo Delavske enotnosti 

pripravlja ob sodelovanju Bre
stovega sindikata in uredniskega 
odbora Brestovega obzornika 
ustni casopis za Brestove delavce. 
Ustni casopis naj bi bil .predvi
doma 15. marca. Imel naj bi sir
se razseznosti, ne le ozjih Bre
stovih, saj bi prek njega lahko 
sirsi slovenski javnosti posredo
vali svoja staliSca in izkusnje, 
obenem pa bi dobili odgovore na 
vpra5anja, ·ki nas najbolj zulijo, 
od uglednih slovenskih sindikal-

nih in drugih druZbeno-politicnih 
delavcev. 

Vsebinsko naj bi ustni casopis 
obsegal naslednja podroeja: do· 
hodkovni odnosi in samouprav
no sporazumevanje, samoupravni 
sporazumi s podrocja dohodka 
in osebnih dohodkov v praksi, 
druzbeni standard delavcev, delo 
in vloga sindikata ter sistem ob· 
ve~canja na Brestu. 

Da ne bi bila vsa zadeva pre· 
vee suhoparna, bo pri.pravljen 
tudi kvaliteten kulturni program. 

Trim liga v malem nogometu 
Zima je bi1la doslej za nogome

ta5e mntva sezona. To pa se je 
z izgradnjo telovadnice spreme
nilo, saj je mogoce v njej igrati 
mali nogomet na rokometnem 
igrJscu prav tako kot zunaj na 
asfaltni ploscadi. 

Zato smo tpo dogovoru organi
zirali ZIMSKO TRIM LIGO, v ka
teri nastopajo eddpe TPC, SD, 
TPM, TLI, TIP in TPS. 

Odigrane so b1le naslednje tek
me: 
SD : TIP 
TPC: TPM 
TPC : SD 

TIP: TPM 

5: 1 

0: 1 

1:0 
0:1 

Trenutno je v vodstvu ekipa 
TP Martinjak s ~tirimi tockami, 
sledijo pa TP Cerk:nica in SD 
s po dvema ter ostale ekipe brez 
tock. 

P. Kovsca 

NASI UPOKOJENCI 

TRIM I<EGLJANJE 

19. januarja 1978 je bila· iz te· 
meljne organizacije Tovarna po· 
hiStva Martiniak invalidsko upo
kojena delavka Albina Sparem· 
blek, rojena 19. 1. 1928. V TOZD 
TP Martinjak se je zaposHla 15. 
2. 1960. Dela.Ja je na razlicnih 
delovnih mestih, najvec v od· 
delku pakirna na delovnem me
stu embaliranje izdelkov. V po
koj je odsla z delovnega mesta 
servirka. Koncan je drugi del trimskega kegljanja, ekipno tekmovanje po 

temeljnih organizacijah za moske in zenske ekipe. 
Nastopilo je 28 moskih ter 11 zenskih ekip. Skupaj je kegljalo 155 

clanov kolektiva (130 moskih in 25 zensk), kar je precej manj kot 
lani. Nato je najbolj vplival slab odziv v Tovarni pohistva Cerknica 
od koder so nastopile samo tri moske ekipe. Lahko trdimo, da je to 
prav porazno za tako velik kolektiv. 

Ekipni :Lmagovalci po temeljnih orga:nizacijah so postali: 

MOsKI: 

.ZENSKE: 

TPC - pogonski servis 
TPM - brusilnica 
TPS - priprava 
TIP - meha111iena 
TLI - vzdrzevanje 
TPJ - II. ekipa 
SD - prodaja I. 

TPC - dispo II. 
SD - skupne zadeve 
TIP 

784 kegljev 
770 kegljev 
673 kegljev 
802 kegljev 
742 kegljev 
727 kegljev 
759 kegljev 

210 kegljev 
243 kegljev 
221 kegljev 

Bila je marljiva in med sode
lavci priljubljena. Kolektiv to
varne ji zeli se mnogo zdravih 
let. 

Brestov obzomlk, glullo dalovne akupnostl 

Brest Cerknlca n. sol. o. Glavnl In oclgo

voml urednlk Bolo LEVEC. Ureja urednllld 

odbor: Marlla GRBEC, Vo)ko HARMEL, Jo

llca ILER!IIC, Joh klANCAR, Bo!o LEVEC, 

Janez MELE, Franc MULEC, Viktor OGRINC, 

Miha SEPEC in Vinlco .tNIDARIIC. Foto: 

Jo.ie SKRU. Tisb .teleznllka tlalwna v 

LJubljani. Neldada 2800 Jzvodov . 

Okrepfilo na cilju napornega teka 

Sedaj kegljaci in -kegljavke tekmujejo za naslov najboljse moske 
in zenske ekipe BRESTA, in sicer nastopajo najbolj~e moske in 
zenske ekipe temeljnih orga:nizacij. P. Kovsca 

Glaallo eodl med prolzvode lz 7. totke prve
ga odstavlca 36. !!lena zakone o obdav~eva· 
nju prolzvoclov In storltev v prometu, za tea
tare ee ne plaCuje tameljnl davek od pro· 
meta prolzvodov (mnen]e aekretarlata za 
lnformlrenje lzvrinega aveta SA Sloveni]a 
1!.421·1/72 x dna :U. oktobra 1974). 


