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Naloge komunistov po kongresu ZKS
NAJPOMEMBNEJSA POLITICNA MANIFESTACIJA V PRETEKLEM MESECU V NASI REPUBLIKI - 8. KONGRES ZVEZE KOMUNISTOV SLOVENIJE - SE IE PO TEMEWITIH VNAPREJSNJIH
PRIPRAVAH IN PO VECMESECNI PREDKONGRESNI DEJAVNOSTI USPESNO ZAKWUCILA. VSA TA AKTIVNOST IN SE ZLASTI
SAM POTEK KONGRESA STA POKAZALA ENOTNOST SLOVENSKIH KOMUNISTOV V NJIHOVI ·POLITIONI USMERITVI, Z VSEMI RAZPRAVAMI IN SPREJETIMI DOKUMENTI, PREDVSEM S
SOGLASNO SPREJETO RESOLUCIJO, PA SO POSTAVILI JASNE,
TRDNE IN AKCIJSKO ZASTAVWE:NE TBMELJE ZA SVOJE iDELOVANJE PRJ GRADITVI IN RAZVIJANJU SAMOUPRAVNE SOCIALISTICNE SLOVENSKE DRU1:BE V PRIHODNJIH LETIH.
Ce naj govorimo o nalogah komunistov po ko.ngresu, potern bi
jih opredelll in razdelil na dve
vrsti. Prvi sklop predstavljajo neposredne delovne naloge po samem kongresu. V tern sklopu sodijo v politicno dejavnost zlasti
temeljito in poglobljeno seznanjanje s politicno vsebino sprejetih dokumentov, zatern prilagoditev organiziranosti novim
statutarnim doloeilom, priprava
akcijskih programov in tako naprej. Ta del dejavnosti je nepo·
sredno povezan in tudi nekako
easovno opredeljen s pripravami
na 11. kongres Zveze kornunistov
Jugoslavije.
V drugi sklop nalog pa sodi
uresnieevanje same vsebine oziroma politike, sprejete na kongresu. Gre za dejavnosti in naloge, ki jih homo komunisti uresni~evali v naliem d.ruZbenem Ziv·
Jjenju dolgorocneje, vse do naslednjega kongresa.
Nekaklien motto, rdeca nit vsega dogajanja in razmililjanj na
kongresu je bilo vpra!ianje delovnega aoveka - njegova oblast, njegov odloeilni poloiaj na
vseh podrocjih na!iega d.ruZbenega Zivljenja, pa naj gre za doseganje vecje rnaterialpe proiz·
vodnje, ali za vlogo kulture v
na!ii druzbi, ali za sistem izobrazevanja, ali za razvoj delegatskih
odnosov, ali pa za organiziranost
subjektivnih sii in same Zveze
komunistov. Iz tega izhajajo po·
tern vse naloge komunistov v prl·
hodnjem obdobju: ustvariti rooramo torej taklien sistem, v katerem bo delovni clovek sam gospodar svoje usode in srece, ne
pa kdorkoli nad njim (»ntti drzava, nlti politlcna partija ...«)
V razvijanju gospodarskih odnosov in bitrejliega materlalnega
napredka je potrebno izpostaviti
za posebno nalogo uveljavljanje
kvalitetnih dejavnikov razvoja,
povezanih z rastjo produktivnosti, vecjim uveljavljanjem manja
in inovaclj in z boljlio organizacijo deJa. Ob tern so vaZn.e pravilne in jasno zastavljene razvojne usmerltve na podlagi uveljavitve samoupravnega planlranja, kar naj v prihodnje spremeni neugodno proizvodno strukturo v na!ii republiki (posebej za
nalie razmere smo o tem raz·
pravljali tudi v obCini).
Odnosl, kl jlh je prl tem potrebno razviti, prl cemer smo ~e

popolnoma v zaeetku, pa so dohodkovni odnosi. Ob tern bo treba tudi obracunati z lastninsko
in podjetniliko miselnostjo, ki se
ka.Ze v pojmovanju, da je dohodek last in zasluga le posamez·
nega delovnega kolektiva. Pri tern
je najva:inej~e, da dosledno v neposrednem :iivljenju, ne le formalno uveljavimo ustavno opredelitev temeljne organizacije kot
osnovne celice dela in gospodar·
jenja; od tod izhaja uveljavlja·
nje vseh interesov na drugih ravneh, za doseganje teh pa tudi
nujno hitrej!le samoupravno
zd.ruZevanje dela in sredstev. Od
tod se mora zaceti tudi zadovoJjevanje skupnih potreb delovnih ljudi, ki se uresnicujejo v
krajevnih skupnostih, prek interesov skupnosti z zd.ruZevanjem
dela in sredstev na osnovi vzajemnosti in solidarnosti, s svobodno menjavo dela in z dolgorocnejliim planiranjem. Pa prl
tem tudi samoupravne interesne
skupnosti lie niso r esnicno mesto
za sporazumevanje med uporabniki in izvajalci skupnih potreb.
Ni treba posebej poudarjati, da
nas pri vsem tem tudi v na~i
obcini caka _obilo nalog.

v

Cestitamo ob prazniku dela

nim vpralianjem. V kulturl je tre-

ba proc z elitistiCnimi, tehno·
kratskimi, apoliticnimi malomelicanskimi nazori in hotenji, poglabljati in siriti pa je treba prostor clovekove svo6ode, razviti
razredno osvobodilno funkcijo in
s tega vidika dose:ike podvreci kriticnemu vrednotenju in preverjanju ter lociti plodno, ustvarjalno
in neposredno od jalovega in nenaprednega.
Vzgojo in izobra.Zevanje je treba lie bolj povezati z zdru:ienim
delom in zagotoviti vecji vpliv
uporabnikov. Razviti je treba podru:iabljanje ~ole s povezovanjem
v okolje (krajevno skupnost), ra·
zviti celodnevno solo kot prevladujoeo obliko in pospe!liti razvoj
usmerjenega izobra.Zevanja, kjer
je lie bolj dosledno poudarjeno
naeelo »Za delo, ob delu, iz de]a«.
Za doseganje vseh teh clljev in
za uresnicevanje vsebinskih nalog, kl jlh je kongres opredelil,
je potrebna ustrema organiziranost Zveze komunistov. Zato je
kongres sprejel spremenjen in
dopolnjen statut. Tefi!lce deJa
Zveze komunistov, ki izhaja iz zastavljenega razvoja na!le d.ruZbe,
je v osnovnih celicah - v temeljnih organizacijah in skupno·
stih, zato je v organizaranostl
Zveze komunistov v statutarnih
dolocilih poudarjena vloga osnovnih organizacij, pa tudi njihova
akcijska pnvezanost.
J.Frank

:2:e vrsto desetJetij je Prvi maj simbol boja za svobodno, ustvarjalno zivljenje delavstva, za njegovo enakopravno in odlocilno mesto v sodobni druibi . . . Zal
mora se marsikje v svetu podirati mrzle zidove starih,
pre.Zivelih odnosov in se boriti za svoje naj osnovnejse
pravice.
V nasi socialistiCni samoupravni druibi praznujemo
letos delavski praznik se z globljo vsebino; vse bolj
se z naso druibeno preobrazbo bliiamo davnemu snu
cloveka - odloeati o sadovih svojega dela. To njegovo
vlogo je se posebej trdno in nedvomno podcrtal nedavni
kongres slovenskih komunistov. Veliko smo dosegli v
osvobajanju delovnega cloveka; zato je prav, ce .si ob
voscilih zaielimo, da bi to postala resnica vsega sveta,
da bi ustvarjalno delo, mir in sodelovanje krojlli medclove!lke odnose.

V teh dneh praznujemo tudi ustanovitev Osvobodilne
fronte in dneve osvoboditve po vsej nasi domovini.
Nehote misel prebrodi trnjevo pot osvobodilnega boja
in revolucije in se izostri v trdno spoznanje: prevec
trpljenja in bolecin je rodilo naso svobodo, da b i brez
boja spet klonili v suienjstvo in brezpravnost. Hocemo
svobodni, v miru, sami sebi krojiti bogatej si jutri!lnji
dan!
OB DELAVSKEM PRAZNIKU ISKRENO CESTITAMO
VSEM BRESTOVCEM IN VSEM DELOVNIM LJUDEM
SVETA!

Kongres je posebej podprl razvoj politicnega sistema v takilni
srneri kot je opredeljena v Kardeljevi litudiji, sprejeti na 30. seji
predsedstva centralnega komiteja ZKJ. V uresnicevanje zasnove
pravega demokraticnega samoupravnega pluralizma, v katerem
prihajajo do neposrednega izraza neposredni zivljenjski interesi delovnih !judi, bo potrebnih
veliko prlzadevanj komunistov in
vseh subjektivnih sll; delegatski
sistem kot ogrodje politicnega si·
sterna sam po sebi, brez zavestnega prlzadevanja namree ne bo
deloval in postal resnicna oblika
neposrednega osebnega Zlvljenja
delovnih ljudl. V razvoju politicnega sistema samoupravnega pluralizma je potrebna preobrazba
odnosov na razliC.nih podroCjih,
zlasti v Ze omenjenih temeljnih
-cellcah: temeljnih organizacljah,
krajevnih in interesnlh skupnostih, pa v obCini, v celotnem skupli&skem sistemu, pravosodnem
sistemu in drugod.
Naj posebej poudarim, da je
kongres veliko pozornosti posvetil Yl>ra!ianjem kulture, manosti,
vzgoje in izobra.Zevanja, kar za·
deva razvoj teh podroeij in idej-

0 ustnem ruoplsu Delavske enotnosti in na!iega glasila .je bilo precej zapisanega v sredstvih javnega
obvescanja. Kljub temu smo pripravili povzetek razgovora na 5. strani
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Spodbujati izvoz znotraj Rresta?
0 tern, da na5o druZbeno skupnost Zulijo tezave zunanje trgovinskega primanjkljaja, da so cene v izvozu bistveno niZje kot na
dornacem trgu, da se terneljne
organizacije, ki izvaiajo, v pretezni meri otepajo s finanCnimi
te:Zavami, lahko preberemo vsak
dan v dnevnem casopisju ali slisimo, ko nanese pogovor na staRje nasega gospodarstva.
Vseh mogocih stalisc in predlogov, ld skusajo ta vpra5anja resevatl, je nesteto. Najveckrat pa
se pojavlja vprasanje, kako naj
temeljna organizacija, ki vee uva·
Z. kot izvaia, stimulira sosednjo
temeljno organizacijo, ki daje potrebna devizna sredstva. Do teh
vprasanj najveekrat prihaja med
panogami in rned delovnimi organizacijami, vendar pa so moeno prisotne tudi v odnosih med
temeljnimi organizacijami znotraj delovne organizacije. Zato nl
cudno, da je do teh vprasanj pri·
Slo tudi na delavskih svetih Skupnih dejavnostl in TOZD Prodaja,
ko sta razpravljala o samoupravnem sporazumu o ekonomskih
odnosih s tujino.

Mi

Vendar stvar ni tako preprosta kot kaie na prvi pogled. Zelo
vidna bi bila zveza, ce bi se temeljna organizacija odlocila za
izvoz kljub moZn.ostl za prodajo
na domacem trgu zato, da bi drugi temeljni organizaciji ornogocila uvoz potrebnih reprodukcijskih materialov.
V lesn,i industriji ni veliko primerov, da bi vecja ponudba od
povprasevanja silila nekatere temeljne organizacije v izvoz, ker
preprosto vseh prolzvodov ne morejo prodati na domacem trgu.
Takoj ob tem se nam pojavlja
vpra5anje o reprodukcijski povezanosti temeljnih organizacij,
saj dolocen proizvod, za katerega
je potreben uvoz reprodukcijskega materlala, slu:Zi v nadaljnjl
predelavi tisti temeljni organiza·
ciij, ki finalni proizvod lzva!a.
Tipicen primer za to je v Brestu Tovarna ivernih plosc, ki potrebuje del reprodukcijskega
materiala' za oplemenitenje in za
vzdrievanje iz uvoza, iverko pa
nato uporabljajo ostale temeljne

organizacije. Za ta del porabe iz
uvoza bi bila stimulacija vsekakor vprasljiva. V okviru delovne
organizacije imajo temeljne organizacije razllcne proizvodne
programe, ki pa se med seboj dopolnjujejo. Torej s tern omogocajo temeljne organizacije, ki steer .ne izvaiajo, tudi drugi temeljni organizaciji vecjo prodajo na
domacem trgu, ki bi v nasprot·
nem primeru morala dodatni del
proizvodnje izvoziti.
vsi ti pomisleki se v vecji meri
veljajo za Brest, saj so v preteklosti temeljne organizacije rastle
ravno z zdruZevanjem sredstev
in z nacrtno usmeritvijo proizvodnega programa, ki je bil v interesu vseh temeljnih organizacij. Zato je treba vse te
pomisleke ponovno preveritJ, preden se odlocimo za intemo stJ·
mulacijo izvoza. Seveda to se ne
pomeni, da do tega ne more pritl, vendar mora za tern stati interes vseh temeljnih organizacij
in delovne organizacije kot celote.
P. Oblak

v odnosih s tujino

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 0 GOSPODARSKIH ODNOSIH S TUJINO

v zacetku aprila so vsi delavski sveti nasih Temeljnih organizacij sprejeli samoupravne sporazume, lci urejajo gospodarsike
odnose s tujino. v nasem glasilu
je ze bilo pisano 0 oblikovanju
samoupravnili interesnih skupnosti za akonomske odnose s tujino, zato tega ne bi ponavljal.
SISEOT, ki so bili USitanovljeni
po repubLikah in pokrajinah pred
dobl1im letom, da bi pristojnosti
drlave za urejanje ekonomsOOih
odnosov s 1ujino prenesli na repubti:ke in na zdruieno delo. V
prihodnje naj bi republ&e in
zdruzeno delo skrbeli za politiko
jugoslovans-ke placHne in devizne biiance.
S tern samourpravnim sp<)razumom so dolocena meri:la >in pogoji za ra:zJpolaganje z dev.izami
tistih organizacij, ki ustvarjajo
dovolj devdz za opravljanje :llunanje-trgovinskih m devi.2mih poslov v okviru zakona o <leviznem
poslovanju, obenem pa enotna
merila in postopek za pridobitev
pravice do nakupa deviz na deviznem •trgu za tiste organizaci.ie
zdruZenega dela, 'k i ne ustvarjajo
deviz po ustrC2lnih dolocilih zakona o deviznem pos•l ovanju.
Proizvodmm organizadjam zdruzenega dela, Jd so do 31. decembra lani. v razmerju uvoza z izvozom placeva!la u'Voz v nizjem :zm.esku kat je b11 devizni prili:v od
izvoza, se talko doloeeno razmerje zmanjsa do 15 odstotkov.
Proizvodnim orgamzacijam zdruzenega dela, ki so do 31. decembra v razmerju uvoza z izvozom
placale uvoz v vds.iern :z;nes.k.u !kot
so dosegle deV'ifllili priliv od .izvoza, se tako doloceno razmerje
zmanjsa za 20 odstotkov.
V denama sredstva (!kvoto) za
uvoz repromalteriala opreme in
rezerevnih delov se Steje .samo
izvoz rna konvertri.bilno podrocje.
Proizvodne organizaoiie zd.ruzenega dela, ki vee kot 40 odstotkov svojega celmnega prihodka
doseze.io z izvozom blaga na konvertibillrno podrocje, se stejejo
kot pretefui d2lVozniki in lahko
placuiejo uvoz v letu 1978 do visine devi;zmega priliva.
Velike tefave bodo pri dajanju
soglasij za uvoz opreme s konvevtibilnega podroe.ia. Soglasja
bodo Ie za opremo, 'lci trajno zagotavlja prodajo blaga na tu.ia
trliSea in ob .pogoju, da proizvalajec oredeluJe surovine in materiale, katerih oskrba je mogoca
n a domacem trgu. Zatem tudi tedaj. ce taksne ali podobne opreme ni mogoce nabaviti doma ali
Ce io je ffiOf;!oCe pod pri,bliZnO
enarkimi pogoji in ob podabni kvaliteti kupiti v ddavah s iklirinskim nacinom 'J)lacila.
Sogla:sja za uvoz oprerne do

vrednosti 100 miJijonov dinarjev
daje komisija za uvoz opreme,
soglasja za uvoz opreme v vrednosti nad 100 milijonov dinarjev
pa da.je slrupsCina s kupnos·t i.
Ce povza:memo iz tega sporazuma glavne :zm.aolnosti, 'J)otem
lahko ugotovimo, da bo uvoz vse

bolj odvisen od izvoza in ce bomo
hoteli redno oskrbovati naso proizvodnjo s potrebnimi repromateriali ter ustvariti devizna sredstva za uvoz opreme in rezervnih
delov, bomo morali 5e bolj prizadeva.ti za vse vecji izvoz.
C. Komac

Sindikati pred kongresom
PRIPRAVE SINDIKATOV NA NJIHOV DEVETI KONGRES
Da bi kar najbolj sodelovali v
predkongresni deja'V'llosti sindrkatov in da bi vanjo pri.tegmli kar
najsirsi krog sindikalnega clanstva, smo sprejali rokovnik del
predkongresnih deja·vrnosti v na~i
obCini. v ra71pravi je ze gradivo,
ki ga je poslalo v razpravo predsedstvo Zveze sinclikatov. To gradivo vsebuje osnove za politicno organi7!acijsko izgradnjo sin·
dikatov.

..

poroeilo 0 delovanju v stiriletnem
obdobju dela obcinskega sveta.
Konstituiran bo novi obCinski
svet, predlagani bodo kandidalti
za olane republiskih in zvemih
orga.nov in razpravljalo se bo o
dokumentih za 9. kongres •s lovenslcih sindiikatov. V zacetku oktobra bodo 'VO!itve olanov V omenjene ovgane, razprave o predlogu kongresnih dokumentov in priprava delegatov za a!OCivno sodelovanje na 9. kongresu. Predvidorna bodo naso obcino oziroma
clanst'VO zastopaJ,i na 9. kongresu
stirje delegati. Kongres bo predvidoma koncern oktobra v Mari-

boru.

A. OTONICAR

V prihodnjih dneh bo poslan v
razpravo tudi osnutek politicnoorgamzacij:Ske zgraodbe sindvkatov Slovemlije. V maju bomo
opravili pregled oprav~jenih rnalog, za katere nas zave2llljejo Slclepi osmega kongresa Zveze sindika:tov Slovenije izpred Stirih let.
To nalogo morajo opraviti vse
osnov:ne orga.nizacije, pa tudi
konference sindikata.
Ta pregled kongresnih sklepov
naj bo tudi dogovor za .neposredno dej av:nost sinilikatov v predkongresnem obdobju. ·v maju
bodo tudi ze ra2lprave v v>seh
osnovnih organizaoijah o gradivih za 9. kongres sindi•k ata. Letos
potece tudi mandat sedanjemu
obCinskemu sindikalnemu svetu,
zato bo pot:rebno, da bodo osnovne or.gamzacije izvolile nove delegate v obcinski svet; v tern obdobJu bo tudi evadentiranje moznih kandidaltov za ~lane reptl!b1iskih in obcinskih odborov sindikatov, pa ev!dentiranje kandidatov za delegate 9. kongresa Zveze
sinmkaltov Slovenije in Ju-goslavije 1er za clane republiSkega
s·v eta sindtiJkata.
V juniju bo skupsiSina obcinc;kega sve~a. na kateri bo podano

Kontejner za izvoz bo k.rnalu nared

1\lepozabni vtisi
NASA DELEGATKA 0 KONGRESU SLOVENSKIH KOMUNISTOV

0 delu kongresa slovenSilcih komunistov je bilo veli-ko povedanega v vseh s redstvih javnega obvescanja. 2e pred njim smo se
v prejsnji Stevillki pogovarjali z
naso delegatiko Dragico ARKO.
Tokrat smo jo zaprosili, naj nam
pove, kak:Sni so njeni vtisd s tega
pomembrnega sreeanja.
»Ponedeljek, t e2Jko pricakovani
dan, je ze v zgodnjih jutranjih
urah vzbudii v meni nenavadno
pra:l)nicno napetost, ki se je vse
bolj stOtpnjevala.
Delegati iz nase obcine srno
se ob sedmih 7ibrali na ikomiteju .
Se tkratek razgovor s sekretarjem in s tO'VariSi .iz vodstev drufbeno-politicnih orgarnizacij. Kmalu nas je ·sprejela Ljubljana, vsa
praznicno bela in lepa .k ot se nikoli.
Natancno ob desetih je v napolnjeni dvorani zadonela Internacionala, simbol moci delavstva. Intemaciona:Ia je odmevala
iz gvl udelezencev in nehote se je
orosilo m arsika.tero oko. Tega
mogoenega obtutka ni mogoce
opisati, treba ga je doZiveti.
Pozdrav pionirjev z veliko obljubo kongresu: Ko odrastemo,
bomo nadaljevali va5e delo! je
dalo kongresu posebno zagotovilo nasih pionirjev iz vse domovine, da bo mladi rod nada:ljeval
delo svojih dedov in ocetO'V.
Kongres je pricel predsednik
tovariS France Popit, ki je v svojem govoru poudaril, da smo na
prav.i poti in da moramo nadaljevati delo, ·k i ga pred nas postavlja avantga.rda nasega delavs kega razreda, Zveza komunistov
pod voC:.:;• ·'QOl tovarJsa Tita.

Na.u· teme:Ijirl orgaDtzaciji v Loski dolini

Tovariw Titu smo posla1i pozdravno 'Pismo z zeljo mas vseh,
da bi se dolgo vodil. jugoslovanStke komuniSite in vse nase narode.
Drugi dan kongresa sem sode.
lovala v komisij i za druibenoekonomske odnose. Najvec smo
govorHi o prihodnostri., nakaza'li
smo temeljrne srneri akcije, da
bomo z druibeno preobrazbo
ustvarili taksne samoupravne
dr.uZbeno-ekonomske odnose, v
katerih bodo temeljne Ol1ganizacije in krajevne skupnosti vse
bolj resnicne osnovne celice druzbenega dela in zivljenja, v katerih
bomo delavci zavestno odlocali o
svoji prihodnosti. Ugodno smo
ocenili dosezene uspehe med sedmim in osmim kongresom Zveze
komunistov.
Zadnji dan 'k ongresa smo s~re
j emali zakljucke vseh komisiJ in
sklepe, ki nam jih je izobliikoval
kongres s svojim delom.
Takoj zatem so bile voli.tve. Za
predsedni•k a centlrallnega komiteja smo rponovno izvolili tovariSa
Franceta Popita.
Na tovaniskem sreeanju vseh
udelezencev je tudi predikongresna trema popustila, pa sem se
s tovariSi ·k omunisti v preprosti
besedi pogovorHa o vsem, kar
zadeva na~e .prihod.nje delo.
2al je vse zelo hitro minilo, pa
ve.ndar sem priSla dornov z bogatrlmi iz:kusnjami in spoznanji.
2e1im si le to, da bi enotnost
in tovaris.tvo, ki sta 'hila na kongresu, ostala za vedno v nasi Zve.
zi komll!lliS'tov v vseh delowllh
organizacijah in povwd tam, ·.kjer
delamo in zi'Vimo.«
Razgovor pripravil
V. l:NlDARSIC
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Lanska prodaja na domaCem trZiSCu
Ceprav je ze nekohJro pomo pisam o lanski prodaji, saj se je iztekel
ze dobden del letoSiljega leta in smo zaoo bolj zaposleni z letoS!ljo,
pa je prav in najbrz zanimivo, ce si ogledamo Iansko prodajo gotovili
izdelkov na domaeem tdiSC:u.
Prodaja pohi~ tva na domacem trgu je v pretelclem letu dosegla
401 milijon d.inarjev in ~e za 14,3 odsto1lka nad dosezeruim obsegom
prodaje v letu 1976.
·
Ce dosezene r ezl.rltate prirnerjamo s pla:ndranimi, lahko ugotov-imo,
da smo plan preseglii za 7 odstotkov. Proow;em je to posiedica ugodne
konjuk.ture v prvem poliletju, urejenih k.redlitnlih pogojev ter v vehiki
meri tudi uspelih proizvodnih prog·r amov, Med njimi naj omenimo
le sestav1j.ivi program Katarina in nov.i program Zala lZ Tovame
pohistva CerJmica, kuhin je Brest in kuhinjo VEGA-74/S iz Tovanne
pohiStva Stari trg, sedeilno garnituro Mojca iz tapetnis.tva ter novo
jedillliico Zala :jz Tovame pohiStva Mwtiinjak. Gaede na dejstvo, da
smo o p rodalji po temeljnih organizacijah ze pdsali, je namen pnicujocega zap.isa osvet!lli:li rezultate prodaje z vidika trZi~ea.
Da bi dobi1i odgovor na vprasanje, kje je po nasih proizvodih najvecje povpra.Sevanje, si oglejmo najprej prodajo v delelili po podroejih. Zarac1i pvirnerjaiVe so zapisani tudi delelii za leto 1976.
SFRJ

1976
1977

Slovenija

100
100

Hrvatska

47,1
48,3

Srbija

25,6
25,1

18,9
17,1

Bi H

Slovenija

4,7
5,0

Srbija

Bi H

100
112

100
103

100
145

100
117

100
114

1976
1977

Hrvatska

2,8
3,2

0,9
1,3

B~ad

Ljubdjama
Maribor
spliJt

NoV'i Sad
Celje
Rijeka
Skopje

;

%

11,75
8,21
7,41
7,09
5,82
3,71
3,60
3,22
2,47
1,78
Sk.upaj: 55,06

%

11,75
3,63
2,85
0,36
Skupaj: 18,59

Prodaja v lastnih salonih je v letu 1977 narastla za 12 odstotkov
v primerjavi z letom 1976, medtem pa se je njihov dele.Z zmanJ~al
z 19,42 na 18,59, kar pomerri, da prodaja na sploh narasca hltreje kot
v naS.i h salonih.
Za konec, bo prav, da im.enujemo trgov.inske orgamizacije, prek
katerih je na~a prodaja najviSja. To .so Siovenijales Ljubljana, Lesnina
Ljubljana, ABC - Zdruzeno trgovinsko podjetje Ljut:,;:ona, Exportdrvo Zagreb in Novi do m Beograd.
V. FRIM

100
130

100
165

I (1976 = 100)
112
120
121
102
99
143
114
149
120
138

V svet -

z zelezniske postaje na Rakeku

Hrest;ina Zagrebskem velesejmu
:Z:e po dolgi tradiciji je bil
tud.i letos v aprJlu Zagl'ebSki spomlada:nski sejem blaga Siroke potro~nje. Sejem je trajal od 17.
do 23. aprila. Na njem je razS>tavoljaJ svoje izdelke tudi Brest
in sicer na svojem stalnem prodajnem prostoru v Salonu Za~eb, ki je na sejemskem pro·
storu.
ObiS'kovalcem smo predstavlili
na.S redni proizvodni program,
medrtem ko posebruih novosti llli
hila. Omeniiti je treba le p.ovo jedilnico Tovarne poms.tva Cerikni·
ca, kii pa se ni dokoneno obliikovana; prj. izpopolnjevanju bo pac
treba upostevati lr.ipombe, ki
smo jih sliSali me sejmom.
Obiskovalcem so b11i pi1ikazani
razliOni sestavi Zale in Katarme,
pa sedezna garni tura in delno

program Tovrurne pohiMva Jel.ka
iz Begunj.
Na~jvee pozornosti je vsekakor
pozel proizvod:nd program Tovarne pohdStva Stari trg, predV'Sem
kuhmja BREST-03. Predstavljen
je hil sicer ves nas proizvodni
program kuhlnj , izstopala pa je
prav omenjena kuhrl.nja. Tudi pri
obiskovalcih je vzbudila najvee
zanimanja in lahko recemo, da
je kuhinja BREST-03 v vrhu jugosiovanskih kuhdnj.
Kuhinja je izdelana po posebnem postopku (zaobdjem robovi),
v rumeilli barvi, z 11javo delovno
plo~co in rjav.imi utopnimi roeaji. Postopek izdelave te kuhinje
je sicer tehnolo~ko zahteven, vendar bo treba vloziti vse sile, da
bomo zadovoljili potrebno kvaliteto kuhinje.
Pci. tej kuhilllji in pri kuhinji
Brest-oreh smo razs.irili moinost
vgrad.itve vee termoelelctriCnih
aparatov, kar bo zadovoljilo ~e
tako zah-tevne kupce. BREST-03
prav sedaj prihaja v redno prodajo in veliko zarnmanje nam
obeta tudi dobro prodajo na trgu.
V sklopu kuhinj so hili razstavljeni tudi naSi stoli in mize in
sicer garnittuce M-77, M-78 in pa
kotni ses<tav ZaJ.e.
Na koncu lahko reeemo, da je
Brest dobro predsttav.il. svoj program in zadovolj.U obiskovalce. ·
In se nekaj besed o celotnem
sejmu. 0 bistvenih novosmh ne
moremo govoriti. Proizvajaloi so
predstavili le redne proizvodne
programe, za katere pa lahko recemo, da so Cedalje bolj po enem
in istem kopitu. Prevec je medsebojnega posnemanja, kar vseka~kor Illi dobro za prihodnjd razvo.j pob:istvene industrije.
J. V:idmar
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I (1976 = 100)
112
104
107

Makedonija Crna gora

Iz tabele je Vlidetli v>isok porast prodaje v Cmi goci. ter Bosni in
Hercegovini glede na prodajo v letu 1976, kar ima za posledico tudi
vecje relativne deleze teh republik v skupilli prodaj1. Rast v Hrvatski
je le nekoliko pod raWl'ijo rasti celotne reaiLizirane prodaje, medtem
ko illldeks za Srbijo kaie, da je prodaja osta!l.a skoraj na ravni prejsnjega leta oziroma se je dvli.gnrl.la za 3 odstotke. P.t1i. tern velja opo:zxmEt.i, da predstavlja 17-odstotno poveearnje prodaje v SlovenijJ. 190
milij()([J.()v din, kar je 65-od.stotno povecarnje, v Omi. goi1i pa le 2 Illlil!ijona 100 trisoc dinarjev, ce gledamo v absolutnih meslQb.. Iz prli.kazanega pa lahlko i2il.uscimo, da predstav.} ja porast prodaje v Makedoniji, Bosni .in HercegovJni ter v Crni. gori velik napredek; glede na
dosezene uspehe pa lahko pl'icrurujemo se boljse.
Osredotocenje prodaje v vecjili mestih je iz leta v lew boij oC:itna.
V letu 1976 smo v Zagrebu, Beogradu in Lj,ubljani .prodali 23 odstotkov izdel.kov, v .p reteldlem letu pa neko.ldJko marnj - 22,7 odstotka.
Relatlivno .zmanj ~ anje prodaje v teh mestih, kj er sicer dosegamo najvecjo prodajo je dobrodDslo, saj pomeilli hlrtre-j~o rast prodaje ixven
teh prodajn.i!h sredi~c. Skladno z r<l!Stjo prodaje se je ~tevilo mest,
v katerili prodaja presega delez enega odstotka celotne dosefene
proda:je poveeal s 15 v letu 1976 na 16 lani. Medtem ko smo v letu
1976 ev.identrurali 133 mest, .kii so presegla prodajo 100 tisoe dinarjev,
je v letu 1977 to ste:vohlo narasdo na 174.
Vs ekakor je to tudi posledica migracije ljud!i iz podezelja v mesto,
zaraili cesar se veea kUipna moe le4:eh. Oim vecje stevilo prodajmh
mest, na katerih je za:stopano tudi nase pohi~tvo, pa je na.S osnovnti
cilj. Iz spodl!lje tabele je mogoee .razhrati, da smo v desetih mestdh,
kJi. so po delefu prodaje zaporedno na5teta, dosegli vee kot 55 odstotkov celotne prodaje v letu 1977.

Mesro
Cenknica (Swlon)
Zagreb

Salon
Cerknica
Manbor
Zagreb
Beograd

Makedonija Crna gora

Bistvenih s.tm k<turnlih premiik:ov pm prodajd ru bilo. Vendar smo
lahko zadovoljni, da so se poveeaH delezi Bosne in Hercegovine,
Makedonije in Crne gore, saj tezimo za tern, da se na~e pohist:vo
uve}javi tud~ na teh tr:V.i~Oih. Z neposredno prisotnostjo na teh obmocjjh zelimo aim bolj semamti kupce z nasimi izdelki, z na~im delorn ter jih pritegnm k nakupu. I stoeasno se zavedamo, da ima enakomerno razporejena prodaja velli:ke p.reooosti, ko je potrebno premagovati zaS>toje, do katerih pride zaradi zmarnjsanja povpr asevanja
na posamez:ndh podroejili. Obenem je potrebno ugotovitrl., da je prodaja v nasi najvecjli repub.Jiki, potem ko se je v celotru. prodaji v letu
· 1977 zmanj~ala za 1,8 odstotka glede na leto 1976, le prenizka. Ce
upo§tevamo, da v Srbiji ZhU 41 odstotkov preblivailstva Jugosla<vi1e,
da je v n j ej skoraj pok>vica vseh prodajailn s pohiiS.tvom ter da so
osebni dohodlai Je nekollilko lllizj..i od osebnega dohodka popreenega
Jugoslovana, je to vseka:k'OT oeitno.
V spodnji tabeli je s pomocjo illldeksov prikazarno, koliko se je
vredDOS<tno poveeala prodaja po repubnkah glede na proda1o v l. 1976.
SFRJ

Ce pogledamo ID.dekse, ki n am povedo, za koliko se je poveeala ali
zmanjsala prodaja glede na prejS!lje lero, vidimo, da je prodaja
vrednoSIIDo zelo nanstla v Splitu, Celju in Skopju, medtem ko je v
Ljuobljani in Mari:boru na ravni iz leta 1976. Ce pa pogledamo odstotek prodaje vidoimo, da smo na pr.imer v Zagrebu realiziaali 8,21 odstotkov celotne lanske prodaje, v Beogradu 7,41 odstotka, v Ljubljani 7,09 odstotlka itd. Iz se~tevka pa wdimo, da smo v nastetih
aesetih mestih doseg1i skupno 55 odstot·k ov celotne prodaje. Dejstvo,
da v Salonu v Cerkln.ioi prodamo vee kot recimo v Zagrebu ali Beogradu, vee kot v Bosni in Hercegovini dn le 5,3 odstotka manj kot v
Srbiji, dovalj zgO<Vorno prica o prav.il!O.o zastaV'ljen.i po1itri.ki izgradnje
last:ndh salonov. Zapos.le:nd v naS.i.h sal.onili so mnogo bolj povezani.
z delovno organizacijo in zivljenj em v njej kot delavci v ostalih trgovmskih organizacijah. Kupcu bolje svetujejo in tako vp1ivajo na
njegovo ocuocitev za n akup. Sicer pa je iz spodnje tabele Vli.detJi.
pr omet v na.Sjh sailonih, njilio v delez v celotoi prodaji in i:ndeks rasti.
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Tabor
v Amerik"
Amerika, dezela kontrastov, so·
cialr!ih raz.Lik, konserviranih j edi,
umazanih crnslcih cet-rti, prostranih rav:ruin, Sdrd k!ih cest, drvecih
razbitih avtomobilov; Amerika
simbol razlkosja in bede. Na drugi strarn Kanada - simbol korektnosti, dezela pravljiene arhitekture, rodovitn:ih ravnin, dezela
brez vojaske obveznosm. Ti dve
ddavi sta sprejeli »Tabor« iz
Cei1lcni.ce, ki je onkraj »luze« za·
stopal kul'turo slovenskega naroda, vedrino in 2l!1aeaj Jugoslova·
nov.
Nastopi nasega zbora so n epretrgoma treja1i st:irinajst d.ni.
To so bi1i kancerti :po kul tumih
domovih, restavracitJah, v domu
za onemogle, na rad.iu in na televixiji. Povsod stev<i1ni poslusalci,
priznamja, iskrene cestitke.
V Kanadi smo ime1i samo en
koncert, kajti. vse dvorane so bile
ze prej oddane za druge prireditve. Kanadcani so nas za:to povab .i:Ii v okrobru, ko bodo dvorane
proste. Nlismo se branili.
Kak.Sen uspeh je imel na~ pev·
ski zbor, govore priznanja, ki
smo jili dobivail!i. po koncertih.
Med najvecja priznanja stejemo
washingtonsko in ohijsko zasta·
vo, kljue Clevelanda ter Barban·
tona. prim.anje v aplavz:ih, v sol·
zah pci.sotnih, loi so iskreno uiivali v nMem petju. Pesmi o polharjih, o Slii.vmot, o MeniSiji, jezeru in J avornliku so vracali nase
ljudi - Amecikance v zgodnjo
mladost, ko so samJ u~vali kraje na~e lepe Notranjske.
V Salonu pohistva v Cerknici
nameravamo ra:zJstaviti vse n~gra
de in priz.nanja, kJ. smo jih bili
deleini v Ameriki in Kanadi. Ob tej
priloznosti bi zavrteli film.ski posnetek o obisk,u v Ameriki, najbolj uspele pesmi pa bi tudi za·
peh.
Tahlko na kratko o potovanju
zbora »Tabor« v Ameriko.
F. Gagula
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putrebno. FRANK SMITH, pr-ed. ~
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CLEVELAND - ZadnJo ned;t.
JO v marcu, to je 26. marca !u).
nntopU1 pevci moskega zbora
Tabor i T Ce!·knac.. v Slov.mij1 in
osvojilj srca poslusalcev, kl Jlh je ·,
bflookoli 000.
,
Os~mnajet vrllh fantov
je ·
prepe,.alo kra~>ne pP.sml, pell so z •
obeutkom. rimoge pesini so moran
po.nov.iti. Proti koncu koncerta so
poslu~alci' <~toje ploskali.
Dlrigent Janez Kranjc zaslut l'
globo-ko uhvalo za dobro , ,
na~tudlran progl'am
Prejeli so priznanje obeh zbor- '
'nle dr:~:ave Ohio, kl ima sedet v ~
Columbusu, prav tak~ so prajell
priJnanje clevelandskega iupana.
Prejali so u6tavo dr7.ave Ohto, kl
Je le nekaj dni plapolala nad ohio· •I
jskim kepltolom
Pre}eh so sopek rdeeih t\agt'!jev
od Zarle in od sveta rdru~enlb
amerlskih Slnvencev.
Hvala ti. draga Slovenija. da sl
nam poslala 18 s voJJh. einov, ki so
nil~ razveselili 1 lepim petjem.
KrE"Pko so t.i rantje ot.lvt>h
l~ubezt>n da na§e pesmi, 1d ho $e ·
dvlgu odnicvala po Amerik1, '
kjorkoll '>S nasi rojakl nahaja Jo.
:>.la•ti pa v amt-rh>ki Ljubhanl v
Cle"a ldndu.
FRAT'K KOKAL

Iz pol"OCil v glasillh
sklh fzseljencev

.

n~lh

amerl·

BRESTOV OBZORNIK
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Novo iz naSega tapetniStva
Po prvern letosnjern cetrtletju labko ugotovimo, da se je proizvodnja tapetniskih izdelkov v novih prostorih v Podskrajnilru utekla in
da ni posebnih vecjih organizacijskih ali tehnoloskih tezav ozirorna
ovir za doseganje planskih nalog in ciljev. Trenutno so pred kolektivorn tapetnistva zelo veli.ke in odgovom.e naloge: samoupravno
organiziranje v terneljno organizacijo tapetnistva ter izvolitev vseh
ustreznih organov upravljanja, poveeanje obsega proizvodnje, pocenitev proizvodnje, povecanje delovne storilnosti, razsiritev proizvodnega programa po rnodelih in blagu, prehod na proizvodnjo po narocilu, zagotovitev zadostne in pravocasne dobave ogrodij od kooperantov in ne nazadnje izboljsanje kvalitete izdelkov in delovne
discipline.
Ob raziskavah trga in ob obiVelika :teZava pri vsem delu v
tapetnistV'll je, da nismo se ·s a- skih po trgo'VIi:nah -s mo ugotovili,
moupravno organizirani, se pravi, da se moramo tudi bolj prilagada .n ismo se registrirani kot sa- jati zahtevam trga, kar zadeva
mostojna temeljna orgarnzaoija i2lbi:ro blaga, sa:j na •t ern podrocju
in da nimamo se ·SVOjih organov zaostajamo za ostalimi proi2Naupravljanja, kar vse ustvarja ne- jalci, ki imajo vsi sirso ~biro
godovanje med zaposlenimi. Po blaga in gamirux, ·k i jih proizvaeni plati je v vodstV'll tovarne jajo po narocilu.
Prednost proizvodnje po narocutiti neka!k:sno bojazen, da ne bi
prislo do nesamoupra!V'Ilih odlo- cHu je, da se proizvodnja za znacitev, :PO drugi strani pa je jasno, nega kupca, da se s tern zmanjda smo vsi zaposleni prikrajsani sajo zaloge .in tker ves, za koga
za normaJno delavsiko samo- proizvajas sedezne garniture taupravljanje dn odlocanje, ki sta koj odpremljas in ni .potrebno,da
ziva v Brestovih temelJnih orga- jih pakira5 v kartonsko embalaio.
Il'izacijah. Zato je predvidemo, da To vse poceni proizvodne stroske,
ze aprila sprejmemo statutarni saj predstavljajo ti stroslci v nasklep o izvolitvi zacasnih orga- si tovarni 5.121.358 d~narjev. Senov upravljanja, s Cimer bi omo- veda pa je ·treba vzporedno in
goCili nemotemo delovanje tapet- vnaprej resiti ·sistem narocanja
nistva, pa tudi sistema samo- in zbiranja narocil, izdelati kaotaloge blaga, prouCiti sistem s:klaupravljanja.
Druga zelo vel±ka na:Ioga pa je, ddscenja in transportiranja, pa se
kako povec~i obseg proizvodnje kai.
Prav gotovo je ·ta sistem prodain kaj proizvaja.ti. Po letnem planu, ki predvJdeva za tapetnis·t vo, je in proizvodnje mnogo teZe obda moramo ·proizvesti za 79.154 vladovaoti, vendar pa se z njim
tisoe dinarjev ra;zlicnih izdelkov, ustvar.iajo tako veliki gospodarlahko vidimo, da ta naloga ni ski ucinki, da nas naravnost s.ilijo v oto, posebno se, ce verno, da
majhna.
Doseganje planskih nalog
Obseg po
Mesec
let.planu
Januar
Februar
Marec

6.596.000
6.596.000
6.596.000
Skupaj 19.788.000

Operativni plan Dosezemo

Imleks
4:2
4:3

4.964.297,02
4.986.883,40
5.405.683,00

75 121,7
75,6 91,1
81,9 92

4.078.876
5.472.740
5.876.399

15.428.015 15.356.863,42

Iz pregleda je ra;zvidno, da proizvodnja zaostaja za plansltimi
nalogami. Gla<vni v.zrok za nedoseganje plana je nepravocasna ·i n
nezadostna dobava ogrodid od
Olesa iz Postojne in Tovarne pohistva Martinjak.
Kaj proiz.vajati, pa je ena izmed najvafueJsih na:Iog nase 11:ovarne, pa tudd marketing .sl~be,
saj je od pravHne in raznolike
izbire modelov in blaga od'V'isna
prodaja, od ·t ega pa zaloge in sarno planira.nje proizvodnje. To pa
vse vpliva na vezavo obratnih
sredstev in na gospodarjenje.
Trenutno proizvajamo sedeZni
garnituri MOJCA in PELIKAN. V
rnaju pa bo prisla iz ·p roizvodnje
sedeina gamittura MIHAELA.
Predvidevamo tudi, da rnoramo
letos osvojdti .proizvodnjo vsaj se
ene garniture s francoskim. leziscem in sedezne elemente, ki
bi bili v celoti iz polyuretana.
Zakaj gamHuro s francoskim
leZiScem? Ugotovljeno je, da v
toplepsih in obmol1Skri.h ikrajih nase ddave k:upci iScejo in zahtevajo v glaMnem garniture s francoSikim leziscem in z jogi Vllo&i,
ker so garniture z vlozki iz iprena ali polyuret?"a za te kraje
prevroee.

·. .
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V novi tovan>" so delovni pogoji bistveno boljsi

Stanovanjska zadruga v Cerknici
1:e dolgo ni nasega rnalega rnesta kaksna stvar tako zanimala kot
stanovanjska zadruga, ki je hila ustanovljena na Brestu. Ker tudi precej casa o njej nismo poroCali v nasern glasilu, so se pojavile govorice,
neka skupina ljudi »kuha« po svoje in bo iz tega iztrZila kar najvec
za svoje interese. Zato je prav, da zadrugo nekoliko sirse predstavimo
ter obrazlolimo motive za njeno ustanovitev, pa tudi cilje, za katere
si prizadeva.

Zamisel o usl1:anovJtvj zadruge
se je poroclila pravzapnw iz potreb po sta.novanjski gradnji, ki
na:j bi zagotov:Ha neprekinjeno
resevanje stanovanjslcih vprasanj. Letos in venjetno tudi J?rihodnje leto ni predvidena druzbena gradnja v Cet~Imici, zart:o bi to
pomenilo za Brest zaostajanje
v resevanju ·k adrovskih vprasanj,
pa tudJ v re~evanju druZbenega
standarda vseh zaposlenih. Hkrati se s tern spms;llijo v tern letu
precejSr1ja ilinancna sredstva st anovanj!Ske izgradnje, ki bi b~la
dve leti n eizlrabljena.

druZnike, je hila vsekakor zagotovitev financnili sredstev. Pni.
tern je leVIlji delez ~~evala stanovanjska bank:a LjublJana s svojo podrufuic.o v Cerknici, dogovori pa so tud1 s samoupravno
stanovaJIJ.j&ko skupnos~jo in z dobavitelji m onta:Znih elementov.
V:zJporedno s tern poteka izb!ira
najugodnejsega panudnika terra·
zdelitev parcel med zadruznike
in izbira tipa montame hiSe. Zato
prica:kujemo, da bod.o po pridobitv.i gradoemega doVOil•j enja in
vpisa zadruge v sodni re~ster,
lopate zapele ze ob koncu maja.

1. Zagotoviliti hi:tro izgradnjo, ki
bo omogoOila v zacetllru leta 1979
sprost iltev pmbli2o:J.O 25 drufbenih
sta.novanj, v katera se bodo vse·
lili tisti, ki se niso odloCili za
gradnjo, aJ!.i ki te moznosti se
nirnajo.
Ce Bresotov delez odpade, bo
to od.lozilo rok gradnje za nekaj
let, medtem ko bodo sredstva
lezala neizkoriscena in izgubljala
na vrednosti.
2. V nicemer ne bo prikrajsana
dosedanja zasebna izgradnja.
3. Zagotovila bo, da bodo tudi
delavci z nizj.imi osebnimi do·
hodk!i sposobni odplacevati kredite, saj so v zadrugi C!lani z
razlicnimi osebnimi dohodki iz
vseh temeljnih organizacij.
4. Omogoci.la bo nemoten nakup drufbenih stanovanj v pri·
hodnjili letih.

Da b.i te tezave premostili, je
bilo porrebno poiskati u6inkovito
in nasi zalkonodaji ustrezno obliiko orgarruizli:ranja individua!lne
gradnje. Oblilka, ki jo ponujajo
naSi zakoni, je stanovanjska zadruga, ki omogoca usmerjeno
gradnjo. UoinkO'V'ita pa je tista
gradnja, k.i. bo zagotovila cim
hi·t rejso gradnjo veejega stevila
zasebnih his in ta!ko omogoCila
spros.titev d~benih stanovanj.
Taksna gradnja pa so stanovanjske hise montainega tipa. Letos
je tako precivideno 40 monta:Znih
his, s c.imer bo sproscenih priblil.no 25 najem.nih stanovanj.
Ob samem obUkovan.i u zadru·
ge se je pokazalo, da je taksna
obli.ka organiziranja sirsega po·
rnena za celotno obcino in je tudi
trajnej5ega znacaja. Zato je prevladalo mnenje, naj bo zadruga
odprtega tipa in omagoca vstop
vsem zasebnim graditeljern tudJ
zunaj Bresta, pa tudi tistim, ki
so se odlocili za klasicno gradnjo. S tern ima zadruga moinost,
da v sirSern prostoru zagotovi
usrnerjeno zasebno gradnjo.
0 ustanovnem obenem zboru
smo v Obzorni1ku· ze porocali.
Ceprav so bi>le s.tvar.i ze na zacetku vee ali manj jasne, pa vseeno
stvari niso potekale . ta.Ko hitro.
Prav naloga, ki je ca:kala za- .

V financni konstr.ukciji je predvi:den tud.i Brest . Vendar nasi
samouprawri aikti ta.ksne organ:rizirane obli!ke gradnje ne predvidevajo, zato bodo dane v javno
razpravo dopolnitve samoupravnega sporazuma o stanovanjski
gradnji. Pri tern je treba poudariti, da zaradi zadruge ne bodo
v nleemer okm.jena sredstva, ki
so hila do sedaj namenjena za
zasebno gradnjo. Seveda, ce se
bo del tistih g.r aditeljev, ki so
bJI;j sedaj udelezerri pri s;redstv~h
za zasebno ogradnjo, odlocil za
vstop v zadrugo, bo ustrezno popraVI!jen tudi delez sredstev za
ta namen.
Brestova sredstva pa imajo se
drug namem. Vsa ostala sredstva
dobijo zadrui;niik:j pod enakimi
pogoji in b odo zato Brestova
sredsotva namemjena predvsem za
izravnavanje socialillih razlik. Ali
z drugimi besedam1: zadrufuik,
lci. ima nifje osebne dohodke, bo
dobil Brestov kredit na dalj5o
odplacilno dobo in obratno, tako
da bo poprecna ooplaoilna doba
vseh zadruzrriokov v rnejah zakona.
Do.polnitve
samoupravnega
spor~uma mto Il'imajo narnena
omogocati samo neka:terim la:Zjo
pot 'do svojega stanovanja oziroma hise,. . ampak:
·.
•

5. Pomenila bo prelomnico v
hitri komuna:Lno urejeni graditv.i.
in. omogoCila re~evanje stanovanjskili v.prasanj - z oplemenitenjem Brestovih sredstev.
Vsa ta dejstva nedvomno pricajo, da so spremembe sporazuma utemeljene.
K vsemu naj dodamo se to, da
je o teh vprasanjih nacelno razpravljall ze skupni delavski svet,
na dveh svoj!ih sejah in zahteval
od slu~b. naj i2Jdelajo predlog, ki
naj pdpomore k racionalnemu,
sprotUlemu in hlt·r emu re5evanju
stanovanjs-kih vprasanj.
ReSoi1:ev s Sltanovanjsko zadrugo
je vsekakor tudli druibeno primema, saj zakon o stanovanjskih
zachugah i.Maja iz pozitivnega
odnosa zakonodajallca do tov.rstmh usmerjenih gradenj . Taksno u gotovitev nam j e potrdil
tudi druZbealli. pravobranilec upravljanja, ko smo v zvezi z omenjeno jdejo poiskruli njegovo
mnenje. Za!kon celo nalaga pomoc zadrugam, saj v 2. clenu
pra:vti:
·
»Dru2lbenopoldtiCn.e skupnosti
pomagajo obcanom, zdrufenim v
zadrugi, z uikrepi, ki jih sprejemajo _v okv.iru svoje zemljiske,
urbanoistiene, komunaLne i.n davcne politike, zla:s-ti pl1i oddajanju
(Konec na 5.·strani)
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smo v Jugoslaviji samo se dva ali
trije proi2'Najalci, ki uporabljamo ka:rtonsko embala:Zo, kar se
kako vplrl.va na koneno ceno izdelka.
Pri vrednostmi in fiunkcionalni
ana!lizi, lci smo jo opravili za nase izJdelke v februarju, da bi
zmanjsa.li proizvodne stroske, je
bilo nekaj predJogov, kako poceniti proizvodne stroske za MOJCO in UR.SKO. Med drugimi je
bil tudi predlog, ki ga je prispeval Franc Vidmar, da bi za MOJCO izdelovali stranico iz dverke
in oblili s polyuretanom, lkar bo
zmanjsalo .proizvodne s·troSike pri
paru st>ranic za 211,27 dinarjev.
M~slli.m, da s tern ne smemo
koncati dela na tern podrocju,
ampak, da moramo se inotenzivneje iskati ra:zJliene izboljsave in
poceniotve, posebno .Se, ee vema,
da so nasi proizvodi v primerj avi z ostalimi .proizvodi ikonk:urencnih tovarn dra:Zji za 10 do
20 odSltotkov. To pa ni malo, posebno se, ce ·u pOstevamo videz
in kvaliteto i2Jdebkov ostalih proizvajaJ.cev, 'k i so si ze ustvariU
svoj sloves na trlisau. Zanj pa se
bomo morali mi se kako -boriti,
da bo velja lo tudi za ob-lazinjeno
poh4stvo to, kar v~lja za Bresto-

Iz nase proizvodnje tapetniskih izdelkov
,
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vo plos.kovno ~n sedezno pohistvo, ki sodita v sam vrh jugoslovans.kega polristva.
Pri tern pa ne moremo rrrimo
tega, da ne bi pogledali, kaiko je
z naso storilnostjo, ki ni zaV'idlj.jva, ce se primerjarno z ostalimi .proi2Najalci obolazinjenega
pohistva, 'k i si krepko pomagajo,
da bi pri velik!i konk·u renci na
trZiscu oblazinjenega .pohist'Va
obdrzali svoj vodilni polozaj.
Vidimo torej, da je pred nasim kolektivom mnogo vee nalog
in zahtev, ki jJh moramo resi1i v
najkrajsem casu ·k ot pa je novosti, o katerih bi lahko pisali. Vendar sodim, da bodo •le-te kmalu,
ce hocemo, da homo drzali korak
z ostalimi proizvajalci tapetniskih izdelkov.
J. Gornik
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Priloga: OBZORNIK ZA

Seja obtinske skupStine
obtine [erknica
V now skUJpsCinski dvora.ni je bHa 12. aprFla prva skupna seja
vseh zborov skupscine obcine Cerknica: dru~benopoliticnega Zlbora,
zbora zdruzenega dela in zbora krajevnih skupnosti.
VolHni jn kadroV5ki organi pni obciookli Jronferenci SZDL so ob1i·
kovaLi predlog kondida.tov za naj'V~isje obcinske funkcije. Predlog
je bil posredovan vsem temel}nim kandidacijskim konferencam, ki
so izoblikovale stalisca in dale tudi pmpombe, od katerih so bile
upo&tevane le nekatere.
Delegati vseh zborov so na seji izvolili za predsednika obcinske
skupscine Janeza Pakiza, za podpredsed.nika pa R udija Mlakarja.
Za pred.sedni:ka izvrSinega S<Vet a je bil izvoJ.jen Franc Sterle, za pod·
predsednika pa Danllo Mlinar.
Delegati druzbenopoLhiCn.ega zbora so izvolili za predsednika druzbenopoliticnega zbora Slavka Bergleza, za podpredsednika pa Mlla
Juvancica.
Delegati zbora zdruzenega dela so za predsednika zbora zdruzenega
dela izvolili Cirila Komaca, za podpredsednika pa Jozeta JuvanCica.
Delegati zbora k:rajevtn.ih skupnosti so za predsednico zbora krajevnih skupnosti izvolili Ivanko Udovic, za podpredsednika pa Rajka
Lipovca.
Vsi ZJbori so izvolHi se clane izvdnega sveta. Za posam~na podrocja so biLi izvoljeni:
Danllo Mlinar - vodja staba za ciVIiLno zasmto,
Alojz Otonicar - pod•r ooje notranjili zadev, varnosti in druibe.ne
samozascite,
Franc tefarin - za podrocje ljudske obrambe,
Franc Zrimsek - za podrocje gospodarstva, ob:rti, industrije in
davcne po.lrl.t ike,
Ljubo Ule - za podrocje planiranja,
Saso Miler - za podroeje urbanizma, komunainlh in sta:novanjslklih
zadev,
Leopold Frelih - za podroeje kmetij.stva in gozdarst va,
Edo Lenarcic za podrocje druibenih dejavnosti (vzgoja in izob:razevanje, za del skupne p orab e in za razvoj samoupravne or.ganiziranosti) ,
Leon Razdrih -~a podrocje druibenih -deia.v nosti socialnega znacaja, za del skupne porabe ter za splosno porabo.
Nezasedeno je osta!o mesto za podrocje tunizma, gosltinstva in
t rgovine.
Sekretar izvrsnega sveta je Fikret MehadZic.
V zbor ob6in skupsOine SR SLovenije je bli-1 izvoljen Joze Hren, za
n9egovega namestn:iJka pa Tone Plos.
Delega,t i vseh zborov so glasQIVali tudi o liisti kandidatov za clane
predsedstva SR Sloveruije ter o listi kandidatov za zvezni zbor skupscine SFRJ.
B. Tur5ic
KANDIDATI ZA VODILNE FUNKCIJE V SKUPSCINAH
INTERESNIH SKUPNOSTI
SIS za vzgojo in izobraievanje
predsednilk skupscine
predsedniiJc irz..v!'Snega odbora
predsednik zbora uporabnikov
predsednik zbora izvajalcev

TROHA Branlko, Kovinoplasti:ka Loz
OBLAK Leopold, Brest SD
JERNEJtiC Miiiko, KS Rakek
TORNit V.jka, Osnovna sola Cerk.

SIS za kulturo
predsednik s•kupscine
predsednik izvrsnega odbora
predsednik 2>bora uporabrukov
predsedruk 7ibora izvajalcev

HARMEL Vojko, Brest SD
URBAS I van, KS Cerknica
STEFAN Iva, Brest TIP Cerknica
SRAJ Jernej, KS Loska dolina

SIS za telesno kulturo
TORNIC Slavko, KS Cerknica
predsednik s'kupsCine
URBAS Tone, sodnik za •p rekr.Ske
predsednik izvrsnega odbora
predsednik zbora uporabrukov MIHELCit Franc, Kovinopl. Loz
ZIGMUND Tone, KS Cer·k nica
predsednik :z;b ora izvajalcev
SIS za raziskovalno dejavnost
URBAS Joze mL, Brest SD
p:redsedmk skupscine
GOGALA Dusan, Kovinoplastika NV
predsednik izvr5nega odbora
SIS za zaposlovanje
predsednik skupscine
pr edsednik izvrsnega odbora

ARKO Anton, Nanos TOZD Trgov.
OPEKA Janez, Brest Jelka Begunje

SIS za socialno skrbstvo
predsediDk sk:upscine
predsednik izvrsnega odbora

NELC Zvone, Kovinoplastika Loz
LIKAR Toncka, KS Cerknica

SIS za socialno varstvo
predsednik skupsCine
predsedni•k izVI'Snega odbora

OBREZA Tone, ·B rest TOZD TLI
KLANCAR Joze, Brest TOZD TPC

SIS za otrosko varstvo
zNIDARSit Mavko, Kovinopl. Loz
predsednik skupscine
predsednik izvrsnega odbora
PAKI:i Dragic a, Nanos TOZD Trg.
p redsednik zbora uporabnikov RAZDRIH Marija, Brest Jel:ka
KRANJC An:ica, VVZ Cerkruca
predsednik zcbora izvajalcev
SIS za zdravstvo
predsednik skupscine
p redsednik izvrsnega odbora
predsednik zbora uporabnikov
predsednik 2lboTa izvajalcev

HVALA Franc, Brest TIP Cerknica
MOHAR Janez, Kovinopla·s tika Loz
JERit Marjan, KaTtonaza Rakek
MUSIC dr. Ljiljana, ZD Cerknica

SIS za pokojninsko, invalidsko zavarovanje
predsednik skupscine
KRASEVEC Mojz, Kovinoplastika
predsedruk izvrsnega odbora
MILEK Anton, KS Cerknica
SIS za stanovanjsko gospodarstvo
predsednik skupscine
LOVSE Ivan, Brest SD
predsedni'k izv!'Snega odbora
JERNEJtiC Tone, LB Cerknica
predsednik zbora uporabrukov VUKICEVIt Momo, Nanos TOZD T.
predsednik zbora izvajalcev
KEBE Maks, SKS Cerknica

OBCANE
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UresniCevanje srednjeroCnega
naCrta investicij v obCini
Splosni druibeni in socialni razvoj je v osnovi odvisen cd gospodarskega razvoja, go.spodarski razvoj pa od vrste dejavnosti, med
katerimi so pomerobne nove nalozbe - ee ne najvainejse za razsir·
jeno reprodukcijo, za roodemizacijo tebnologije in procesov proizvodnje. To so podrocja gospodarske politike, ki omogocajo ustvarjanje vecje nove vrednosti.
Drugo je podrocje vlaganj v gospodarsko infrastrukturo - zlasti
v energetiko in prometne komunikacije, kar predstavlja osnovo za
gospodarski razvoj. V nasi obcini obicajno misliroo na industrijski
razvoj, kadar govoriroo o gospodarskero razvoju (eeprav ne gre zaneroarjati tudi drugih gospodarskih dejavnosti), za celovit razvoj
pa .seveda ni dovolj vlaganj saroo ·v gospodarstvo, pac pa skladno
tudi v <lruge dejavnosti kot so oskrba, zdravstvo, izobraievanje,
otrol!ko varstvo, kultura, varstvo in urejanje okolja in podobno.
S srednjerocnim planom obci·
ne za obdobje 1976-1980 smo
predvideli skupno za 1.080.000.000
dinarjev investicij; od tega za
gospodarske nalozbe 67 %, za komunalno dejavnost (skupno s cestami) 12 %, za stanovanjsko izgradnjo 15%, za dru.Zbeno dejavnost 6 % , poleg tega Se 203.880.000
dinarjev za obratna sredstva v
gospodarstvu.
Deld investicij v tern planu za
osnovna sredstva gospodarstva v
druzbenem proizvodu znasa 27 %
v obcini, v Sloveniji pa je ta delei 20%.
Ta srednjerocna planska opre·
delitev investicij je bistveno drugacna od prej!!njih obdobij, saj
smo v preteklosti vlagali skoraj
izkljucno v razvoj industrije. Ob
ana1izi uresnieevanja razvoja
prejsnjega srednjerocnega obdobja 1971-1975 so se pokazala velika neskladja po posameznih podrocjih. Iz teh ugotovitev sroo
se opredelili v dogovor o osnovah druibenega plana razvoja obcine za obdobje 1976-1980, dati
vecji poudarek tudi drugim de·
javnostim, ·ki so v p reteklosti zaostajale.
To so dejavnosti gospodarstva
- trgovina, gostinstvo in turizero, proroet korounalna dejavnost, ne nazadnje tudi kmetijstvo in prehrana.
Greroo proti koncu prve polovice srednjerocnega plana in se·
daj ze lahko ocenjujeroo, da se
nekateri investicijski programi
spreminjajo in dopolnjujejo, kar
bo prav gotovo vplivalo n a koncno realizacijo.
Velika sredstva vlagamo tudi
v stanovanjsko izgradnjo, saj
predvidevamo po planu stano·
vanjske skupnosti, da boroo v
srednjeroenem obdobju zgradill
440 novih stanovanj v druibeni
in zasebni Iasti za vrednost nad
166 milijonov dinarjev.
lnvesticijski program gospodar·
stva, zlasti Bresta, telijo k spre·
merobam enostranske gospodar·
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ske usroerjenosti, za kar sroo se
prav tako opredelili z dogovororo
o osnovah plana.
V celoti gledano dinamika in·
vesticijskih nalozb za leto 19761977 zaostaja za srednjerocnim
nacrtom, ce bi jo enakomerno
porazdelili po Ietih, saj smo uresnicili le eno eetrtino predvide·
nih nalozb. Ocenjujemo da to ni
zaskrbljujoee, saj so mnogi ·investicijEki programi v fazi izgrad·
nje ali v koncni pripravi za pricetek gradnje.
V druibenero planu obcine sroo
povzeli vse investicijske programe osnovnih nosilcev planiranja,
ki iroajo svoje plane ovrednote·
ne (to so TOZD in SIS). V reso·
Iuciji o uresnieevanju srednjeroenega plana investicij za leto 1978
pa smo se prav tako dogovorill
in dolocili neposredne nosilce in
objekte investicijske izgradnje.
Te pa predstavljajo vrednostno
od srednjerocnega plana 32 %. Ce
boroo uspeli tak plan investici}
realizirati v letosnjero letu, se
bomo priblizali dinaroiki realizacije.
Omenimo naj nekaj konkretnih
objektov in nosilcev gospodarskib investicij v <Jbcini Cerknica,
katerih dela so v teku ali jih
nameravajo priceti letos:
Brest Cerknica - rekonstruk·
cija stare Iverke v nove kapaci·
tete ognjevarnih plosc, rekon·
strukcija in modern.izacija proizvodnje v TP Cerknica, rekonstrukcija in modernizacija proizvodnje v TP Stari trg in dokoncanje nove hale tapetnistva v
Podskrajniku, TP Jelk.a Begunje
- odprava ozkih grl in zamenjava dela strojne opreroe.
Kovinoplastika Loz - novogradnja galvane v TOZD Okovje,
novogradnja - proizvodna hala
TOZD Inox in skladisce v Bahnero polju.
Kartonaza Rakek - izgradnja
proizvodne hale - lepenka mi·
kroval in nabava opreroe.
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Gradisee Cerknica - izgradnja
betonarne, obrata suhe roalte in
skladisee.
Perutninski kombinat Pivka LKP Cerknica - izgradnja perut ninske farme - proizvodnja konzumnih jajc.
KZ Cerknica TOZD Sodelova·
nje izgradnja skladiSca za
kmetijske izdelke v Zilcah, skladisee v Loski dolini, oprema roesnice Loska dolina in zdru.Zevanje
sredstev pri skupni nalozbi v objekt sterilizacije mleka.
Kovind Unec - ureditev insta·
lacij ogrevanja in nabave strojne
opreme.
GG TOZD Cerknica - izgradnja trdih gozdnih cest in poti za
opravljanje gozdarske dejavnosti,
nabava opreme.
GG TOZD Sneinik - izgradnja
trdih gozdnih cest in poti za opravljanje gozdarske dejavnosti,
nabava opreme.
Avtoroontaia TOZD Cerknica
- prieetek izgradnje proizvodne
hale.
Lesnina TOZD Novolit Nova
vas - dopolnitev proizvodnega
procesa izdelave lahkih gradbe·
nih plosc.
Nanos TOZD Trgovina Rakek
- pricetek gradnje blagovnega
centra v Cerknici.
J ama Postojna TOZD Gostinstvo Cerknica - prieetek gradnje
rootela v Cerknici.
Pri uresnicevanju investicijskih
.t >rogramov pa se vendar srecujeroo v vrsto tezav, ki ovirajo
normalen potek. Te so: v vecini
TOZD slaba akuroulativnost, slaba pripravljenost investicijskih
prograroov, neizgrajena korounalna infrastruktura, tezave s
prostorsko opredelitvijo, zapletenost pridobivanja in urejanja lokacijske in druge dokumentacije,
poroanjkanje strokovnih kadrov
in drugo. Tudi v prihodnje bo se
potrebno vlagati velike napore za
hitrejsi in skladnejsi razvoj vseh
dejavnosti gospodarskega in druzbenega razvoja. Vsaka generacija mora vsak cas v vseh svojih
obdobjih nositi svoj del odgovornosti lastnega in skupnega razvoja.
Se bo potrebno utrjevati in
razvijati dohodkovne odnose.
svobodno menjavo dela, zdruzevanje sredstev v zdruienem delu,
pa tudi zdruievanje sredstev obcanov. Slednje se zlasti za razvoj
druibenih dejavnosti, varstva
okolja in komunalnega urejanja,
kar naj prispeva k visji stopnji
druibenega standarda, bitrejsega
splosnega razvoja in bolj!!ega
osebnega pocutja.
J. PaldZ
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PRIZNANJA OSVOBODILNE . FRONTE V NASI
OBCINI ZA lETO 1978
SREBRNA PRIZNANJA
GERKMAN SLAVA iz Cerknice za aktivno delo med narodnoosvooodilnim bojem in za druzbenopoliticno delo v povojnem obdobju.
MODIC MILAN iz Rakeka za prispevek v o:11ganiziranju zadruiniStva
in za a:ktivno delo v druzbenopoliticnih organizacijah.
JUVANCIC JOzE iz Loza za aktivno druzbenopolitieno delo in za
prispevek k samoupravni organiziranosti krajevne skupnosti.
KOGEJ DARKA iz Nove vasi za vestno in marljivo delo v drujjbenopolitienih organizacijah v krajevni ·s kupnosti.
LENARCIC EDO iz Rakeka za pomembne ;prispevke pri _graditvi samoupravnih druzbenih odnosov in uspesnem oprav!JanJu odgovornih funkcij v drUZ.benopoliticnih organizacijah.

Idilicna zimska podoba Zilc

Proizvodnja in cene mesa
Vprasanje proizvodnje govejega mesa ·se je resno zaostrilo :Ze
ob koncu leta 1977. V drugi polovici leta 1977 so se proizvodni stroski za kilogram mesa zaradi podr a:Zitve repromaterialov (krmil,
gnojil, strojne opreme) in velikega pomanjkanja telet zaradi crnih
zakolov dvignili nad lastno ceno. Razlika v ·Ceni mleka in mesa
se je povecala tako, da je v vsej Sloveniji in tudi pri nas prislo
do delne preusmeritve v mlecno proizvodnjo in v manjso proizvodnjo pitane :Zivine.
Ob uklirutvd repuhHske premije in zvezne kompenzacije na
meso se cena za proizvajalca ni
v nicemer spremenila, ceprav je
breme intervencij presio na potrosnika. Neskladja v cenah so
se samo povecala, tako da je prislo ob koncu leta 1977 in v prvih
mesecih tega leta do resne krize
pr·i preskrbi z mesom.
Zivinorejska posiovna skupnost
Slovenije, v katero so vklljueene
vse proizvodne, predelovalne in
trgovske organizacije, je sicer
sp.rejela vrsto priporoeil, ld jih
je posredaval komiteju za trillsce
in cene in izvrsnemu svetu Slovenije. Predlogi so opozarjali na
nujnost resitve neskladja med
priznanimi odkupnimi cenami in
maloprodajnimi cenami mesa.
Zarad!i. odlasanja pri resitvi tega vprasa:nja je ve1ik del Slovenije zacel oddajati Z.ivino v
Hrvatsko za potrebe predelovalne
industrije - izvoza, kjer se je
cena zaradi b·l·izujoce se turisticne sezooe obHkovala za 30 odstotkov viSje kot v Sloveniji, ki
pa se vedno vztraja na odkupni
ceni 23,40 din za kilogr am zive
teze.
Glede na nastalo sta:nje je bil
potem v posameznih r eprodukcijs:kJh celotah (ABC Pomurka,
KIT Ljubljanske mlekarne, Mercator) sprejet dogovor, da se odkupno ceno za proizvajalca poveea na 25,00 din za kilogram
Z.ive teze, pa eeprav so ostak
maloprodajne cene mesa nespremenjene.
Breme razli:ke je preneseno na
prede1ova~ne in trgovske organizacije, kar je se poveca:lo tezko
finaJ.lcno stanje. Pri tern prihaja
do resnih motenj pr.i preskrbi
s sve:Zim mesom.
Ziv.inorejska poslovna slmpnost
Slovenije je sicer predlagala
uvedbo premije 2,00 dlin za kilogram mesa, vendar lroordinaoijski odbor za podroeje Z.ivinoreje
v Sloveniji s tern ni sogla.Sal, ces,
da uvedba premije v n.ieemer ne
resuje sedanjega stanj a v zivinoreji. Bi1a so le priporoCi.la, naj
sc cene oblikujejo na podlagi
medrepubiiSkega dogovora, ki pa
bo verjetno podprisan v juniju
tega leta.
Zaradi ta.ko sprejetega sklepa
je zadeva prelozena za najmanj
tri mesece. V tern casu pa je

moeno ogrozena preskrba domaeega trga za:radi cen, ki jih .ima
sosednja Hrvaot.ska. N~tala je tudi nevailnost za oma:janje kval:itetnih kooperacijskih odnosov
zdruzenih kmetov in prihodnje
pr.oizvodnje pitane Z.ivine v druzbenem sektorju.

Ta:ksno stanje vpliva tudi na
preskrbo domaeega trga v nasi
obeini, saj je razH:ka med odkupno in priznanimi maloprodaj ·
nimi i:enami doseda.i povzrocila
ze vee kot 30 starih milijonov
izgube.
Izvrsni svet Skupscine obCine
Cerknica je razpravljal o nastalem stanju in zavzel staliSee, da
je polohj v Z.ivinorejski proizvodnji knitieen in naj republiski
organi .Cimprej ucinkovito ukrepajo. Istoeasno se je tudi zavzel
za sporazumno resevanje tezav
pri osk•I1bi z mesom pri nas, pri
cemer naj bi dosegli medsebojne
sporazume med dobav~telji in po·
ra:bniki.
L. Frelih

Obrambni dan
Obramba domovine ni samo vreme ni bilo prevec naklonjeno,
pra:vica in dolznost posamezni- je bHa uena ura kar pod oblaekov, ampa!k je .pravica, dolznost nim nebom. Kurirji so vestno
in obveznost vseh - tudi pionir- opravljaf1 svoje naloge; saniteta
jev .im mladincev. Ze v osnov.ni je skrbela za ranjene; informasoli zacnemo s rpoukom obrambe tivno-propagandna .sluzba je zbiin zaseite, saj je .prirprava otmk rala podat!ke o posamezm.ih odoza oborozeni odpor 1proti sovraz- g.odkih; opazovalci so preverjali
nH~u nasa obveznost in nujnost
okolico; nihce ni mogel brez proprav sedaj, v miru.
pustnice nikamor; stab je dajal
Letos so se nam ponudi-H za navodila; iniendantje so •S'krbeli,
mentorje obrambnega :kroZ!ka da so imele ikuharice dovolj vopredstavni!ki ljudske arma:de iz de; enote civi'lne zasci:te pa so se
Postojne. Kot zaudjucek tega ·dela tako vmvele, da so se zares sposmo organizira:li svoj OBRAMB- padle Z ucenci, ki ·SO ·s kusali v.dreNI DAN.
ti v solo .. . Steklo se je razbilo,
v ponedeljesk se je prva so1ska sole pa le niso zavzeli. Kako so
ura prevesila v d:[ltlgo polovico, zarele mlade oci, ko so na ·t erenu
ko je glas po zvocnilm sporo6il izdali glasilo Svobodno Brstje .i n
ucencem:
so ga ·kurirji odnesli na javke. Z
>>Alarm - zapustite solo!«
obrambnih polozajev v notranjKer so bi:li ucenci Z.e nekaj odni skih go2'idavih smo poslali tudi
prej v solskem glasilu Brstje ob- brzojavko s .prisrenimi ·PO<ZJdravi
veseeni, kalro se morajo ob :z:naku vsem delegatom na osmem konalarma obnasati, so se hitel:i ob- gresu Zveze komunistov Slove·
laeiti in obuvati ·brez pan'i!ke i·n nije. Po malici •SIDO se vrniH pred
pre11ivanja. Po tern pa so mirno solo, kjer je bil partizanskci. miting.
odsli na svoja zbirna mesta, ki
jim jih je dolocil obrambni naPotem smo oceniH nas obrambcPt. Tam so mi'I'nO caka1i novih ni dan. Napravili smo nekaj nanavodil.
pak, bile •s o pomanjikljivosti; toda
Umruknitli smo se v zavetje spo- · marsieesa smo se tudi na:ueili.
mladanskega go:zJda. S seboj smo Vsem, ki so kakorkoli pomagali
nesli vse, -k ar smo najbolj .potre- pri iZipeljavd nasega obrambnega
bova:li za svoje delo. Zaupne do- dne, velja v imenu solske skupkumente, ki so ostali v soiskem nosti zahva:la, prav posebej pa se
poslopju, -smo »unicHi«, da ne krajevni skupnosti in delavcem
bi pr.iSLi v neprave .r ake.
s podrocja narodne obrambe in
Med drevjem so rasNi sotori druzbene samozascite.
kot gobe .po dezju. Ceprav na:m
C. Levee
SPOSTOVANI BRALCI!
Tokrat smo v nasi stalni rubriki >>Predstavljamo obcinske samoupravne interesne skupnosti<< nameravali predstaviti izobra:Zevalno
skupnost, vendar se nam je zataknilo. Delovni razgovor nam je uspeIo organizirati sele po drugem sklicu, nato pa nas je zaradi oMirne
problematike stisnil cas, da bi lahko gradivo pravocasno pripravili
za tisk.
0 izobra:Zevalni skupnosti in o poglavitnih vprasanjih izobra:Ze·
vanja v nasi obeini boste torej lahko brali v prihodnji stevilki
glasila.

BRONASTA PRIZNANJA
JAKOPIN JOZE iz Cajnarjev za aktivno delo v drujjbenopoliticnih
organizacijah v krajevni skupnosti.
UDOVIC IVANKA iz Rakeka za aktivno delo v 'd ruzbenopoliticnih
organizacijah in samoupravnih organih.
JAKOPIN DRAGO iz Cerknice za aktivno delo v organrh krajevne
skupnosti im. na podrocju gasilstva.
ROK NEZKA iz Ra:keka za aktivno delo med narodnoosvobodilnim
bojem in v organi.zaciji Zveze borcev.
STROHSACK PETER iz Rakcka za uspesno vodenje organizacije rezervnih vojaskih staresin in za aktivno drUZ.benopolitieno delo.
URBAS IVAN iz Cerknice za vsestransko uspesno delo na podrocju
kulturnih dejavnosti.
PETROVCIC EDVARD iz Cerknice za dolgoletno u spesno aktivisticno
delo na vseh podrocjih v krajevni skupnosti.
REBOLJ MIRKO iz Rakeka za uspesno organiziranje glasbene de·
javnosti in za aktivno delo v pevskih zborih.
FACIA ALOJZ iz Ivanjega sela za aktivno delo med narodnoosvobo·
di:lnim bojem in v povojnem obdobju.
LEVEC CVETKA iz Cerknice za aktivno delo .pri organiziranju in vodenju kulturnih prireditev.
TRUDEN JANEZ iz Cerknice za dolgoletno aktivno drUZ.benopoli·
ticno delo .na vseh podrocjih javnega Z.ivljenja.
KO.CEVAR MILENA iz Starega trga za uspesno vodenje mladinske
organizacije in za aktivno delo v drUZ.benopolitionih organizacijah.
OREL MARIJA ill Rakeka za do!goletno aktivno delo v orgooizacijah
in drustvih v krajevni skupnosti.
PERUsEK IVAN iz Podcerkve za aktivno delo v druZbenopoliticnih
organizacijah in za uspcsno vodenj e gasils.kega drustva.
sRAJ JERNEJ iz MaPkovca za uspesno in vsestransko aktivnost pri
razvijanju kulture v krajevni skupnosti.
MAJETIC MARIJA iz Babnega polja za dolgoletno druzbenopoliticno
delo in vsestransko aktivnost v krajevni skupnosti.
OBREZA TONE iz Stare.ga trga za aktivno delo v organizaciji Zveze
komunistov in za uspesno delo v pripravah na volitve.
sTRITOF KAROL iz Rudolfovega za dolgoletno delo in ruktivnost
v druzbenopoliticnih organizacijah v krajevni skupnosti.
MATICIC JOZE iz Pirmanov za aktivno delo v -krajevni organizaciji
Socialisticne zveze.
PIRMAN JANKO iz Zilc za dolgoletno druzbenopolitirno delo in aktivnost v delegatskem sistemu.
BRZEK FRANC iz Osredka za dolgoletno delo in aktivnost v druzbenopolitienih or.ganizacijah krajevne skupnosti.
STERLE MILAN iz Rakeka za vsestran9ko aktivnost pri delu v druzbenopoli ticnih organizacij a:h.
MEDEN ANTON iz Begunj za aktivno delo v organih vaske in kra·
jevne .9kupnosti ter za druzbenopoliticno aktivnost.
ROZANC JANEZ iz SeJScka za vestno in aktivno delo v or.ga.nih vaskc
in ·k rajevne skupnosti.
KOGOVsEK DANICA iz Begunj za aktivno delo v ·drUZ.benopoliticnih
organizacijah ·k rajevne s·k upnosti.
INTIHAR KAROL iz Zavrha za aktivno delo v casu narodnoosvobodilnega boja in za dolgoletno delo v druzbenopoliticnih organizacijah
krajevne skupnosti.
JAKLIC A!NDREJ iz Ravnika za dolgoletno dru2benopoliticno delo v
krajevni skupnosti in za aktivnost v razvoju naprednega kmetijstva.
MELE MATIJA iz Strmice za vsestransko aktivnost pri razvoju vaske skupnosti in za uspesno sodelovanje v organih krajevne skui}Jnosti.
STRUKELJ IVA iz Nove vasi za dolgoletno in uspesno delo v druzbenopoliticnih organizacijah v krajevni s~upnosti.
SKRABEC LOJZE iz Veli!kih Blok za velik prispevek v razvoju naprednega kmetijstva in za uspesno delo v or.ganih krajevne skupnosti.

PROSLAVA OB 25-LETNICI PROSTOVOLJNEGA
KRVODAJALSTVA V CERKNICI
Na dan krvodajalcev obc.ine Cerknica - 16. ap.rila je bila proslava
ob 25-letnici prostovoljnega .krvodaja11stva, zdruiena s pode.l.itvijo priznanj in diplom krvodajalcem.
Kratek lwHurni pr.o~ram, ki so ga pniredi.Li ucenci Osnovne sole
Cerknica, so odlikovanoi in gostje - predstavntki druzbeno-polilticnih
organizacij obcine Cerknica - burno pozdravHi.
Predsednik obcinskega odbora Rdecega kriza Cerknica je poudaril pomen in vlogo krvodajaLstva, posebno danes, ko razvoj medicine in uvajanje sodobnih naeimov zdravljenja terjata vedno vecje
kol<i.Oine krvi
stewlo krvodajalcev vsako leto raste. Leta 1953 smo .imeh le
226 krvodajalcev, lani pa je b.ilo ze 816 odvzemov krvi Med krvodajalce je vpisanih Z.e vee kot 4000 obcanov ob6i.ne CerJrnica, kar
pomeni, da je vee kot vsak tretji abean dal vsaj enkrat svajo kri.
Svojo zavest smo spet pokazali 24. in 25. aprhla, ko je bil odvzem
krv.i v telovadnri.oi v Cerkn:ici jn 26. ap11ila, ko je bil odvzem dragocene :Zivljenjske tekoCine v osnovni soN v Starem trgu.
Predsedillik obcinske skupsoine tovaris Janez Paikiz se je zahvalil
k.Pvodajallcem za njiho:v.o humane delo in osveilil lik pioillirja krvo·
dajalstva v Cen!Qnici d:r. Stanka Pusenjaka.
Po podelitvi 216 pniznanj krvoda:jalcem, kii. so dati 5, 10, 15, 20,
25•krat in veOkrat Icr-l, je prejel se posebno d~plamo tavaris Joze
Puako iz Bockovega, k!i je ze 66-k.rat daroval svojo klri.
22. aprila pa je bila podelitev pri~nanj v Starem trgu za Lasko
doli no.
Kri resuje zivljenja!
V. Toni

BRESTOV OBZORNIK
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0bistvenih vpraSaniih naSega gospodarienja
USTNI tASOPIS DELAVSKE ENOTNOSTI IN NAsEGA
GLASILA
Kljub soncnemu spomladanskemu dnevu se je v novi skupscinski
dvorani zbralo okrog 150 Brestovcev, da bi prisluhnili razm.iSljanjem
o uspehih, delu, tezavah in uspehih Bresta, sindikata . • . 0 tern razgovoru je bilo precej zapisanega (za nase izkusnje dosti!) v Delu,
Komunistu in Delavski enotnosti, pa vendar naj bistvo razgovora
razgrnemo tudi za nase bralce.
0 ODNOSIH MED SOZD SLOVENIJALES IN BRESTOM so se
pogovarja1i inz. Joze Strle, Franc
Razdevsek - predsednik poslovnega odbora SOZD Slovenijales,
Zdravko Zabukovec ~n Janez Mele.
Brest je roruzen v SOZD Slovenijales ze Stiri leta. Poglav1tni
oilj!i zdruzi:tve so hili, da hi resili vprasanja prodaje •p ohiStva
in uS!tvarili <ielitev dela v delu
lesne industrije. SOZI5 prvega
vprasanja m -re5il, saj odstotek
prodaje na domacem trgu prek
Slovenij ales a pada in trgovina
postaja vse bolj samostojna. Tovavis Razdevsek je povedal, da so
imele druge dd!ovne organizacije v SOZD vee koriisti ter da se
posle<iice zdru.fujeju, kazejo v
Brestu predvsem v sodelovanju
pri izgradonjli poslovnega cenrtra
ter skUJpnega skladisca. Zdrui,itev
v SOZD hi lahko oprav.iOitl se z
de1itV!ijo dela, vendar tudi na tern
podroeju ni veliiiko premikov, saj
se vedno vsi delamo vse. Proizvodnjo je tezko preusmeriti v
kraillkem casu. Prav sedaj pa v
SOZD naentujejo, da hi razsirHi
proizvodnjo
lesnoindustrijskih
strojev, saj cedalje teze dobimo
dovoljenja za uvoz •l esnoohdelovalnih strojev. Ohenem pa homo lahko nudi1i dezelam v razvoju celoten inzeil!iring, n e samo
strakovnjaik:ov. Torej kaj malo
dokonanega in trdnega povedanega .. .
Pogovor o ODNOSIH MED
PROIZVODNJO IN TRGOVINO
je price! i:n:Z. Joze Strle. Povedal
je, da z dohodkovnimi odnosi v
okvliru Bresta ni tebv. Tega pa
ne hi mogJJi. trdiiti za vzpostavljanje dohodkovmh odnosov z zuna.njumi par:tnerji, hodisi z dobavitelji hodisi s prodajalci nasega pohi5ttva. Dohodkovne adnose ~ v Brestu predstaV'ljamo
tako, da oclnos med trgov~no in
prodzvodnjo temelji na vlozenem
delu in sredstvih.
Doslej smo z dvajsetimi trgovskimi organizaci:jami, k:i prodajajo nase pohistvo, sk.lenili samoupravne sporazume o trajnem
posloV1llem sodelovanju na druzheno ekonoms!Qih osnovah skupnega pr.ihodka in skupnega dohodka. Vendar o dohodkovnih
odnosih ne moremo govoriti, saj
so s sporazumi dolocena razmerja, k<iliko kdo dohi od malopro·
dajne cene, ne glede na to, ko·
liko je kdo vloziD. dela in sredstev v izdelek. Tr.govine si tako,
s sporazurmom zagotovijo ~e vecjo udelezho kot so jo imele do
sedaj. Sp:orazume pa smo hili
pdmorani sp!rejetd, sicer hoi nasa
prodaja v teh organizacijah
upadla.

Poleg tega, da ima trgovina
taksen polozaj, v katerem lahko
narekuje udelezho, pa opa:Zamo
tudi zapiran\ie posame:wih trli.se
pr.i. prodajli. naSih izdelkov ter
primoranost udeJe~be pri investiranju v trgovdne.
0 teh vpra~anj:ih je predsednik odhora za samoupravljanje
pri GospodarS1k.i zhorn:ioi Slovenije Franc Grbec poveda!l., da so
sprejeti sporazu.mi s trgovino sele izhodisca za urejanj e prihodnjili odnosov, kajti pravih normativov o tern, kdo je kolliko
udelezen v procesu proizvodnje
in prodaje, ~e nimamo. Sodelovanje med proizvodnj.o in trgovino
hi moralo temeljiti na trajnem
posloV1llem sodelovanju in na
skupnih temeljih plana, kjer bi
moralo bi1li doloeeno, koliko ho
trgovina proda1a. Takih sporazumov se ni mamo. Ce pa SO, so
odst:mlci t rgovine zelo odv-i sni od
tr:Znostli p.osamezn.i h proizvodov.
Odnos trgovine do p.roizvodnje
je taksen zato, ker proizvajaloi

Zatem je inZ. Joze Strle spregovoril o cenah, k.i predstavJjajo zavoro pri oblikovanju dohodkovnih odnosov. Cene izdelkov
so zamrznjene ze od leta 1973.
Glede na dejansko stanje bi se
morale povisati za sto odstotkov,
kar pa je nemogoee uveljav-iti.
Sarno fina1rui. izdelk.i imajo zeleno
lue, vendar moramo izdelkom
spremeruti imena oziroma programe, kar pa je .povezano z viosokimi stroski. Na drugi strani pa
cene repromaterialov nenehno
rastejo.
Delavec iz Tovarne pohiStva
Martinjak je vpraSal, kaksen adnos ima druzha do delavca, ee
mu na eni strarui. doloCi ceno izdetka, po drugi strani pa d.ovo1i
narascanje cen repromaterialov.
Tudi cene proizvodov drugih panog rastejo, saj smo vsak dan
priea podraZitva.m avtomohilov,
mesa, cene nasuh izdelkov pa so
zamrznjene.
Na njegovo vprasanje je odgovoril Vinko Hafner, predsednik
repubLiskega sveta Zveze sindikatov. Rekel je, da vprasanja ne
smemo gledati tako ozko. Cilj
administrativnega doloeanja cen
je tudi v zaviranju i.nflaoije. Teh
pojavov torej ne s memo imeno·
vati hirokratizem, saj nimajo nasprotujocega odnosa do delavcev.
Nehote je priSe! na dnevni red
tudi »iveraS.!Qi sporazum«. Tovaris
Grhec ga je zavmi•I, ces, da je bil

Ustni casopis je po:Zivil tudi oktet Jelovica
zaradi prevelike proizvodnje ponujajo trgovlini veejo udelezho,
da hi Oim vee prodali. Podobno
i c z investiranj em v trgov.ine. Ce
i:rgoviiJna pro.izvajalca izsi:ljuje z
udeleiho pori invesotiran1u v prodajalme, ne da bi zagotovila vec.io prodajo, je to krSitev zakon:'l.
Pri tern morata oba par.tnerJa
prevzeti doloeene ob veznosti.
Pr.i zapiranju trga bi morali neposredno pokazati pojave in ohlike zapiranja, ker je mogoee
samo oh ne.posredmh primerih
priceti z akc1jo. Vendar je tudi
nase trl;isce prec~j ZaJprto.~.a prO·
izvajalce iz dru!?}ih pod.rOClJ.

njegov cilj poVii.~anje cen iverkam in da Il!i bil grajen na dohodkovlllih odnosih. Povedal je,
da so podoben sporazum predla·
gali tudi gozdarj-i. Slaha stran
njihovega sporazuma ie hila v
tern, ker so odloZiJli rok za doloeitev normativov v leto 1981.
Tovapis Zabukovec je m enil,
da je hila prouCitev sporazuma
bolj po1itiena kot strokoVI!la. Podrobnih normativov v sporazu.
mu ni navedenih, saj bi konkretne resitve ureievali s posamez.
nimi parterji. Pri tej oceni se Illi
nihce poglobil v ~ 'istveno vprasanje, kaj.t i kljub temu, da ima
Tovarna ivemih plo~e dobra or·

-

Ustni casopis je nasel odmevnost med nasimi delavci
gan sko strukturo kapitala, dade·
lavci delajo v stirih .izmenah ter
da dohro gospodar.ijo, so iverne
plosce v izguhi, cene pa so administrativno dolocene. Resitev
tega vprasanja je mogoea samo
s samoupravno kompenazcijo.
0 nagrajevanju po delu je spregovoril najprej Danilo Mlinar.
Povedal je nekaj znaci1nosti iz
samoupravnega sporazuma o
enotnih merHJih m osnovah za
pridohivanje in razporejanje dohodka in Cistega dohodka. Pri
tern je poudaril, da pri razporejanju dohodka lahko osehni dohodki nar3Scajo v skladu s produktivnostjo ter da je istocasno
treha zagotovi'lli minima•lino akJ.!-·
mulacijo in zakonske obveznosrtii.
Govol1il je se o motenosti poslovanja, potem pa povedal, ~ako
smo resili vprasanje oc~nJeva~
nja reajSikih delavcev. Ob):i!kov~li
smo ocenjevalne enote, k.i so J.ih
potrdili delavski sveti. Ocenjevalne enote so obli:kovane glede na
naravo dela ter glede na poznavanje dela med sodelavai.
Masa osebnih dohodkov mora
hiti 100, v okviru te mase pa so
lahko odstopanja od - 25 do
+ 25 s tern, da se mase osehnih
doh~dkov ne sme presei':i. Pri
ocenjeva.nju ne ho tezko izlusci-ti
dohre delavce, tezave pa bodo
pri ocenjevanju navz;dol. Re~ul
tati ocenjevanja hodo znam v
maju.
0 minulem delu pa je spregovorila delavJca tovarne pohiStva
Martinjak, Marija Cuk. Moti jo,
ker dobijo delavci. z visj~mi osebnim.i duhodki turli za nnnulo delo vee kot delavci z nizjimi osehnimi dohodk!i. Tovaris Su5tar je
odgovoril, da si:ndikalna lis~a d~
pusea to obLiko vred:notenJa ID!lnulega dela oziroma, da je to
bolj dodatek na delov.no doho
kot pa minulo delo. Vendar sta:
liSce repuhliskega sindikata m
zavracalo resi.tev, da je dodatek
za delovno dobo enak za vse, ne
glede na viSi.no osehnega dohod·
ka. Toda predlog! d~ h~ ~odatek
za minulo delo 1zv1ral1 IZ tega,
kar smo nekoe v.Jaga11 in se nam
potem vraea z . ohre~tmi, je l;>il
holjsi, vendaor Je pn B~estov1h
delavaih pogorel. Sistem Je na;nrec vezan na ueinkovlitost nalozb,
ta pa se poka:Ze sele eez nekaj
let.
I
0 DELlf IN VLOGI SIND KATA je govoril Slavko . R;~dolf,
predsednli.k konfere:nce smd1kata
Bresta. Najaktualnejsa . nalog~
sindrl.kata je trenutno vklJucevati
se v proces uresnicevan~a. zako·
na o zdru:Zenem delu. Pn tern
je vloga sindikata v spod~ujanju
dejavnosti. 0 samoupravn1 de:lavsk.i kontroli je povedal, da ru se
za:Zivela tako kot hi mor3'la, !kar
p a ne velja za Tov3?DO _pohi~tva
Cerknica. Predsedillk 1zvr~nega
odhora oSIDovne .organizacije s~
dikata te temelJne orgal1!1ZaCIJe
je povedal, da samoupraV!Ila de·
lavska kontrola pri nj~h tesno
sodeluje s sindikatom in od· njega dobiva tudi naJpotke z~ delo.
Tako je razJiskala . uptawcenost
oziroma neupravieenost pogostiih
nadur ter sLu:Zbenih potovanj.
Imajo pa tezava._v ·tem, ;da. v ·de·
lavski kontroli ru strokovnJakov.
0 VLOGI · REPUBLISKEGA
SINDIKATA pa je bila pl1ipom·
ha, da· se prevec ukvarj a ·z droh-
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rum1 stvarmi, ki hi jih delovne
organizacije same lahko resevale,
da pa bi se moral republ·iS·k i sin·
dikat zavzemati za resitev tezav,
ki so bile nakazane med us•t nim
casopisom.
Na to pripombo je odgovoril
Vinko Hafner in deja!, da se je
treba ukvarjati tudi s podrobnostmi kot so socialna varnost
delavcev, rekreacija in ~obno ,
vendar se mora sindikat obrniti
k osnovnim Zivljenjskim vpra·
sanjem delavcev kot sta delavcev samoupravni polozaj in
uspesnost gospodarjenja. Boriq
se je treba za polozaj, da bo
delavec v svoji temeljni organizaciji gospodaril in razmisljal
kot samoupravljalec, ne pa kot
mezdnl delavec. Delavec mora
odioeati o osebnih dohodkih, P.a
tudi o investicijah in sredstvih,
ki gredo izven delovne organizacije za potrebe obcine, republike,
federacije. sele, ko bo zaeel tako
razmisljati, bo v pravem pomenu
upravljalec. Boj za samoupravni
polozaj delavca- samoupravljalca pa ne sme biti naperjen proti
drugemu delu delavcev, ampa.k
za enotni po1ofaj celotnega delavskega razreda. Ta.ko· je treba
gledati tudi na vprasanje, ali deJa zvezna administracija v korist
delavca ali ne.
Receno je bilo tudi, da bi se
moral republiSki sindikat vee ukvarjati tudi z vprasanji cen, vendar ni kvalificiran za to podrocje. Seveda pa se mora baviti z
ekonomlko: z delitvijo dohodka,
z investiranjem in podobnim, saj
so to oblike urejanja polozaja
delovnega cloveka.
B. Tursic
OPRAVICILO
Za to stevilko se je nabralo toliko gradiva, da zal nismo mogli
vsega objaviti, ampa.k samo najbolj a.ktualne zadeve. Preostalo
gradivo bomo objavili v prihod,
nji stevilki glasila.
Nasim zvestim sodelavcem se
opravicujemo in jib proshno za
razumevanje!

ST A'NOVANJSKA
ZADRUGA
Nadaljevanje s 4. strani
stav.hnega zeml.iisea za gradnjo
starrovanj in dnrnins:kih stanovanj-slcih hiS, prl priopravi zazidaln~h naartov za organiv.irano stanovanj.sko grad.irtev, pri urejanju
stavbnega zemlji·s ca ter pri olaj;
savah in oprostitvah glede pJaceva.nja davkov in taks.
·ohcanom, zdruzenim v zadrugi,
se dajejo posojila za stanova.njsko grad.itev ,pod ugodnejsimi pogoj_~ v skladu z ~~h~f!.im dogo·
VQrom o up_ravlJanJU . In gospo·
aar~enju s sredstv·i za kredinra·
rije· graditve .stanovanj.«
Brest je ze veekrat dokazal, da
ni zaplotnB:ko ozek. Skrajni cas
je; da tudii na .pod.rocju stano·
v.anjske politioke uberemo sodpbnejse·· korake. Zato je prav. da
se ·vkljuCimo v javno r:azpravo
in ·.se odlocimo za smer, ki , k~
v. napt.edek:.
..· ..
.... · Z. Z-:abukov~c .in· }>. · Ob la~ ·,
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NASI LJUDJE

Delegati govore

Srecaia sva se v nasem Salonu
pohistva v Cerknici. Vedra in
nasmejana je privolila v orazgovor. »Sarno, da dokoncam delo
s krediiom za ·t o stranko,<< je rekla. Kmalu za tern sva se pricela
pogovarjarti. TovariSica Dragica
Kra5evec je prodajall!ka v nasem
Salonu, je »Starosta<< prodajalcev, saj sta z vodjo Salona priSla
skupa:j na delo ob otvoritvi v septembru •leta 1970. Pred prihodom
na Brest je delala v trgovilli v
podjetju Skocjan.
»Biti iprodajalec in svetovalec
pri nakupu pohistva verjemo ni
lah!ko. Kako ·re5ujemo to pni nas
v Salonu?«
Hitro sem dobil odgovor:
»Osnovno je, da moras imeti
veselje do dela z ljudmi, btti do·
ber .psiholog, imeti smisel za 1epo. Nekarteni Saloni pohistva zaposlujejo tudi svetovake - arhi:tekte; mi ga nimamo. Mislim,
da ga ne rabirno. Poznam nas
prodajni ~gram in stran>kam
lahko sarna svetujern, kaJko naj
oprem~jo svoje stanovanje.<<
»Kako je s prometorn?<<
Malee se je nasmehnila rin povedaia, da so od rekorda, ko je
bHa rneseena prodaja vetja od
stare milijarde dillarjev, se dalec. »lmamo dobra izbiro pohi·
stva, predvsem .k uhinj ill dnevnih
sob. v tapetniSivu se vedno sepamo, ker imamo slabo izbiro.
Manjka nam >tudi kaksna jedilnica; 1judje vprasujejo tudi po
opremd. za pred.s obe. Velika povprasevanje je tudi po o'kroglih
m.:izah.<<

V nadaljevanju te nase rubrike, s katero bi radi prikazali, kako
je z delovanjem delegatskega sistema v neposredni praksi, je bil
tokrat nas sogovornik Miha SEPEC iz Tovarne lesnih izdelkov Stari
trg. V preteklem mandatnem obdobju je bil predsednik konference
splosnih delegacij Tovarne lesnih izdelkov in Tovarne pohistva Stari
trg, clan izvrsnega odbora obcinske skupnosti socialnega skrbstva in
stalni delegat v republiski skupnosti socialnega skrbstva.

Na stenah Sa'lona visi vee slik,
naj-razlicnejsih strlov. Dragico
vprasam, •kako je z razst31vami
slikarjev in tiparjev, ki so v Sa·
lonu ze tl:·r ad:iaija.
,,z razs>tavami moramo nadaljevat!i. Vsaka razstava prinese
nekaj sve.ili!ne. Salon je iakrat
lepse urejen, pa ·rudi obisk strank
se poveea, kM" mi je v posebno
zadovoljstvo. Pa ne samo to.
Pred leti smo irne.lii. se •tO •l epo
navada, da smo •l rupca, ki je ·cakal
na ureditev dakumentacije, postregli. Kavica, morda silce zganega pa sole Kupci so bili preseneeeni nad pozornos.tjo, to pa
tudi ni bil veld.1k izdaiek.«
Spornni:l sern jo na slclep o
prepovedi toeenja alkoholnih pijae v slufbenih prostorih, pa sem
dobil odgovor: »Tocenje je bHo
za kupce, z malo discipline bi
lahko onernogoeHi .toeenje nasim
delavcem lin s tern problernov ni.«
»Kako je z odprerno blaga, resevanjern reklarnacij, cenami,
kred~tiranjern?<< sem se vprasal.
»Odprema blaga je v zadnjern
casu kar urejena. Lani pa smo
irneli veHke il:ezave. Nekatedm
strankam smo odpremlja:li oblago
tudi po stiritkrat. Zato je prihajalo do vsakodnevnd.h telefonskdh,
pismenih ill osebnili posredova.nj.
Reklamacij je malo, saj prodajamo •k val1tetno pohlStvo. Jezi
me pa to, da pridejo stranke v
Salon in povedo, da so jim v trgovinah s pohisl!vom ,svetovaJ.<i',
naj ne •kl.llpijo nasega - Brestovega pohiStva, ·k er je s~abe okval.itete. s sirjenjern tilih ·la:li bi

rnoral<i prenehatri.. P.ri cenah me
moti, da imajo razliene trgovdne
za enak :i:zdelek razliene cene.
Misli:rn, da bi mora.lii. imeti enake
rnaloprodajne cene. 0 na'kupu bodo •tedaj odloeali strokovnost,
~rejem strarik Jn urejenost arnbientov. S kredi:tiranjern ornogocamo nakup oprerne za celo s•t anovanje. Dva •k redMa po pet je
deset 'sta:nih miltijonov,<< se je :namuzniiJ.a.
»Pa ·se .Ze~je in tezave?<<
»Ce si optimist in pripravljen
delati, tezav ni. Nekoliko nas rnoti deljen delovni cas, pa delo ob
soboiah. Ker delamo s strankami, je il:reba iti veckrat do frizerja in kroja.Ca. Ker sem ,rojena'
trgov.ka, ki najbolj zelirn, da b i se
naprej timel•i dobro pohis.t·vo, pa
dosti ljudi v Salonu in veli'ko
prodaje.<<
z zeljo, da bi se njene zelje
uresniCile, sva ·se poslovila.
V. Harmel

- Kaksno je bilo delo vasih
delegacij in konference delegacij
v preteklem mandatnem obdobju?
Po praVIioi povedano, ne najboljse. Delegacije sploh niso sestajale, ampa:k samo konferenca
delegaci.j. Za;to se je seveda na
tej ravni popolnoma pretrgal stJik
z neposrednimi delovnirni okoljli,
ki so delegate tmenovaJa. Konferenca je imela stalne delegate za
posamezna podrocja in se drugi
v te zadeve Illiso mesali. Tudi ob·
ravnava gradiv je bila zgolj forrnalna, saj jih nismo dovolj razumeli, ni>ti Illismo pri tern irneH
u strezne strokovne pomoci, bodlisi neposiredne - us•t ne, bodisi
pisrnene - v obliki kra>tkih, razurnljivih izvleOkov iz grad.iv.
Zato je r azumljivo, da pred
scprejemanjem posarneznih skle·

Vi vprasujete, mi vam posredujemo odgovore
Ta mesec nam je le uspelo, da
smo od obcinskega sindikalnega
sveta dobili odgovor na vprasanje bralcev, kaj je z delom kluba
samoupravljalcev v na5i obcini
in kaj s sredstvi, ki ga delovni
ljudje prlspevajo za njegovo dejavnost.
V sklepu 8. kongresa Zveze smdikatov Slovenije smo v 14. tocki
10. sklepa zapisali: »Sind<ikati se
bomo zavzelli. za ustanav·}drunje
Klubov sarnoupravljalcev kot posebnih sk!upnosti delavcev za nacrtiiO usrnerjanje dvilZbene dejavnosti pri razvijanju samoupravljanja, pri veejem uvelj.avljanju neposred!nih inieresov delavcev na podroeju izobrazevanja,
obve5canja, svetovanja Ln izrnenjave izkusemj
sarnoupravne
prakse.<<
Ce ta sklep pogledarno nekoliko podrobneje, bi naloge Kluba
sarnoupravljalcev Iahko strnili v
tri najpornembnejse s>k upine, eeprav so tudi osiale pomembne in
jih ne srnerno podcenj evati.
Prva naloga Kluba samoupravljalcev je, da delavcem prek nj~
hovih samoup!ravnih in dru~beno
pol>iltri.enih orgaruizacij in skupnosti, pa tudi neposredno, omogoei
in organizira izmenjavo samoupravljalskih izkuSenj in izku5enj
delegatov prl razvijanju vsebine,
organizacije in metod samoupravne prakse.
Druga zelo pornernbna naloga
je dejavnost na podroCju organiziranega dndbenega izobraievanja in usposabljanja samoupravljalcev za samoupravljaJ.ske
funkcije, za uresnieevanje samoupravnih pravic, dolznosti m odgovornosta. To pa ne pomeni, da
bo klub prevzel celotno odgovorn.ost za dr.uiibeno izobraievanje, ampak je ta odgovornost
se vedno na terneljnili organizacij ah in druzbenopolitiOnih organizacijah. Prek kluba samoupnwljalcev je treba . doseei in, 1Zpol·
niti dogovorjeni min~mum druZbenega izobrafevanja.
Tretje pomembno podroeje
lcluba samoupravJjalcev je svetovalna in strokovna pomoo samoupravljalcem in organom upravljanja prl uresnlcevanju ustavne
vsebine samoupravljanja. Med te
naloge sodi na primer normatli.v-

no urejanje samol.llpraovnih oclnosov ter v sedanjem trenutku ena
izmed najpomembnejSi.h nalog uresn.icevrunje zakooo o zdrufenem delu. V okvdru kluba je mogoee organizira·t i strokoWle skupine, kli lYi. sistematieno skrbele
za norrnativno dejavnost, pomagale pri izdelavi oSIIlutkov in podobno.
V nasi obcini srno ustanovili
K.lub samoupra'Vljalcev na pobudo obcinskega sveta Zveze sindikatov. K samoupravnemu sporazumu o usil:runovitvi so pnistop!He
slroraj vse delov:ne skupnosti in
temeljne org.and.zacije zdrufenega
dela. Skups6ina Kduba kot najviSji organ je bila oblik:ovana in
je tudi sp<rejela okvirn.i program
dela, lci ga je i21Vdn!i odbor nadrobneje opredelil.
Moramo pa Zal ugotoviti, da
Klub sarnoU!pravUjalcev v nasi ob·
Cilli ne opravlja svojega poslanstva taka kot je njegova naloga
opredeljena. Pni
ana.lii.ziranju
vzrakov za nedelavnost je ugotovljeno, da nismo bili USipeSni pri
zagotovitv!i pra'VIih kadcovskih resitev v izvrsnern odboru. Naloge
so velike ill zahtevajo precej easa, kar kaze na to, da Cisto volontersko opravljanje na!loge ne
bo slo kot smo spocetka predvidevali. Zato je treba izvrSni odbor kadrovsko okrepiti ter zadolZiti ljudi za tako pomernbno podrocJe.
Aktivno delo Kluba samoupravljalcev pa je v velik!i rneri odvisno tudi od pobud temeljnili
organizacij zdruZenega dela in
delovnih skupnosii ter polnega
prizadevanja druZbenopoJ.iticnih
orgaruzaoij. Na zadnji seji izvrsnega odbora je bil spreJet program izobrazevanja, ki zajema
izobra.Zevanje vseh novo izvoljenih delegallov za druZbenopolitie·
ne in samoupraWle interese skupnos.ti. Najprej bo or~a.nizirano iz·
obra.Zevanje za vodJe vseh delegacij v temeljlllih organizacijah
in krajevnih skupnostih.
S posebnim programom, ki naj
bi ga zaeeli izvajati jeseni, pa b~
·izobra.Zevali se vse Clane novo
izvoljenih delegacij.
Veli.1ko vee bo morail Klub sarnoupravljalcev -storiti tudi na podroC:Ju samoupravljalsJd.h izkusenj ter na podroeju svetovanja

ill strokovne pomoci sarnoupravljalcem. Sele takrat bomo lahko
rekli., da je Klub samoupravljalcev za~ivel. Ena izmed osrednjih
nalog v sedarrjem trenu1lku je
uveljavljanje zakona o zdruZenem delu. Zato je vee kot na
dlan:i, da bi lahko Klub samoupravLjalcev na podroeju izmenja.
ve izkusenj in strokovne pornoci
v dosedanjern delu organiziral
taksne ra2lprave.
Naj bo !carko1i, ugotovitev, da
Klub samoupravljalcev v obCini
Cerknica se ne Zivi, os.taja. Zato
je potrebno, da si vsi prizadevamo za odpravljanje ugotovljenih
pomanjik,lj~vos:ti od vodstva
Kluba samol.llpraV'l:jalcev, drufbenopo1iticnih orgaruzacij do terneljnih organizacij zdruzenega
dela. Osnovna m edina usmeritev je, da rnoramo Klub samoupravljalcev orgruniziraJti in usposobiti tailco, da bo dejansk.i in neposreden pripomocek delavcern
za trajni naipredek samoupravljanja. Zato naj bo izhodlisce njegovega dela iz Zivljenja, naloge
pa uporabne za prakso samoupravljanja.
F. Zagar
Bralce prosimo, da nam za to
rubriko posredujejo nova vpra5anja, ki jih posebej zanimajo. Potrudlli se bomo tud.l za odgovore.

pov nismo ob.LiJkovaild. svojib staliSc in so delegati avtomaticno
glasovali za vse predlagane sklepe.
NekaJkrat pa smo - ob sprejernanju pornemooejsih dokumentov - posamezni delegati na zborih delavcev oziroma na Siindikalnih skupillah nekatera v.prasanja
delavcern vendarle razlagali, da
so vedeli, za kaj glasujejo. Obeasno smo pri tern dobili pornoe
tudi z obC:inske ravnL
Sk.ratka, delo delegacij ozirorna njihove konference je hi.lo
neorgani:zJirano in zato malo uemkovito.
- Kakmo pa je bilo delo iz.
vrsnega odbora, katerega clan si
bil?
Moram reei, da srno se pogosto sestajal!i., pred vsalro skupscino, pa se k.daj vmes - najmanj enkrat rneseano. Na sejah
srno se dogovarj ald. o uresnicevanju sklepov s·kuP'sCine, obravnavali pomembnejse akte in pri·
pravlja:li predloge za skupsC:ino,

r esevali kadrovske zadeve, stanovanjska vprasanja, vprasanja
prostorov, posamezne socialne
primere . . .
Lahko zatrdim, da so bile te
seje delavne in uCinkovite; tudi
zato, ker so biole dobro pripravljene.
- Kako si se zna5el kot stalni
delegat v republiski skupnosti
socialnega skrbstva?
Gradiva za skupscine republii·
ske skupnosti srno redno obravnavali na ,izvrsnem odboru, nekatere zadeve pa tudi na nasi sirup·
scini. Skoraj vedno smo izoblikovali s voja sta1iSca, tako da mi
kot delegatu ni bilo posebej tezko. Nekaj'krat sern ta staliSea po·
vedal tudi v razpravi na skupsC:in.i republiske s kupnosti, delal pa
sern tudi v nekaterih njegovih
komisi jah. Tako kot delegat vendarle dobis oboutek, da soodlocas 0 posamezn1h zadevah.
Sicer pa je republi§ka sJrupscina obravnavala predvsem zadeve, k!i ne zadevajo neposredno
nase obCine, pa sern o njih le
na kra.tko porocal na izvrsnem
odboru, kjer se je pretok povratnih inforrnacij obieajn.o ustavil.
- Ugotovila sva precej slabostl
v delovanju delegatskega sistema. Kako jih odpraviti?
Delegatski sistern je nasa dolznost, saj srno ga zavestno sprejeli z ustavo ill z zakonom o
zdruzenern delu. Da bd. sistern bolje za.Zivel, bo potrebnega se og·
rornno osvescevalnega dela ill izobra.Zevanja, pri cerner bi se morale vse druzbenopolitiene organizacij e dos.tti bolj prizadevati
kot .doslej - bodisi z analizami
stanja bodi:Sii. z neposredno dejavnostjo in zaostJ:ovanjem zavesti odgovornosti. Druzbenopo1iticna vzgoja bi se morala pravzaprav priceti od otroskih let naprej. V zavesti sodobnega eloveka
je vse prevee potrosniske miselnostri., ob kateri pozablja na vrednote drullbeno-politicnega dela.
Zato se po najrazlienejsih organih pojavljajo vedno isti ljudje.
Seveda pa je preob1ikovanje
zavesti proces in ne moremo
uspehov pricakovati kar eez noe.
Kaj bi lahko izluscili iz tega
razgovora? Nedvomno, da posamezni organi v delegatskem si·
stemu dobro in prlzadevno delu·
jejo, obieajno pa se ob neustrez·
nem gradivu, ob precejsnji nezainteresiranosti in premajlnrl
osveseenosti zalomi tam, kjer bi
moral imeti najvecji uclnek in
vpliv na odloeanje: v neposrednih
delovnih okoljih, kjer delavec Zivi in ustvarja in kjer naj b i od·
local o sadovih svojega dela.
Razgovor pri.praV'il
B. Levee

PRAZNICNO

Letosnja razprodaja opu8cenlh programov je dobro uspela. Se bolje
bi, ce bi se v TOZD bolje prlpravill nanjo

Na predveeer osmega kongresa
Zveze .k omunistov Slovenije je aktiv rnladinslke ol"gand.zacije za vasi
lga vas, Podgora, Vrh in Pudob
or.ganizira'l skupaj z akstivom Zveze borcev s tega padrocja iproslavo, ki je bHa .na Kuc1u nad vasjo
Podgora. Za:kurili so rk res, ob
njem pa je o pomenu kongresa
spregovoril predsednik kraievne
organizacije Zveze borcev Franc
Kovac. Mladina je nadaljevala
svoj program z recitacijami in
ob sprernljavi harrnonike •t er pre·
pevanju partizanslk:ih pesmi za·
piesala kolo.
Pnibliino sto rnladincev in borcev je bilo s tega rnajhnega podroeja. To je se en dokaz, .cta si
takih prirediiev za posebne . sv,ecanosti ljudje se vedno zelijo.
Mladinci in mladinke so s1k upaj
z borci ill ostalimi .k rajani dokazali, da smo enotni v nasern samoupravnem sisternu. M. Seipec
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ZniZajmo previsok krvni pritisk
OB SVETOVNEM DNEVU ZDRAVJA
7. april je svetovni dan zdravja. To je dan, ko je bila ustanovljena
pred tridesetimi leti Svetovna zdravstvena organizacija, ki je ena
izmed specializiranih ustanov Zdrufenih narodov.
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Nic kaj ugledno . .. Na spodnji tabli je
ska knjiinica Cerknica

~e

pred leu pisalo: Obcin-

Za prvomajske praznlke bo menda odprto novo
~kem jezeru. Kako bomo zadovoljni?

gosti~ce

ob Cerkni·

SALA MESECA
PROPAGANDNI RALLY
Namen rallyja: pregled krtacnih odtisov treh novih prospektov
Bresta.
Cilj: avla hotela Ilirija v Ljubljani.
Prevozna pomagala: po prosti izbirl - vendar so vsi udelezenci
izbrali razlicne znamke osebnih avtomobilov.
Izhodi~ca za rally: Cerknica, Ljubljana, Murska Sobota, Padova,
Trst.
Casovna kontrola: petek, 30. marec ob 11. uri.
Skoraj istoeasno smo iz razllcnih smeri pridrveli na parkiri~ee.
Po ogledu registrskih tablic smo se prlceli zbirati ob tuji registra·
ciji PD, ki je v oran.Zni barvi. Sledila je hitra predstavitev in skoraj
sveean odhod v avlo hotela. Italijanski gospod je z rahlo zmagoslav.nim nasmdkom na sicer resnem obrazu razvil debelo rolo paplrja.
V nMe oei so vdrle cudovite barve barvnih odtisov lepega pohi~tva.
Oci mi ~vigajo po udeldencih; trije zmagoslavni obrazi, ki govore:
»le poglejte, kaj znamO« in dva z mojim zraven, s pove~enimi nosovi.
Se preden so zmagoslavnezi prl~Ii do.sape, je bilo-slUati skromno pripombo: »Gospodje, prospekti bodo krasni, vendar mi teh ne rabimo,
ker so za izdelke Javorja iz Pivke.« Obrazi zmagovalcev se spremene
v najhuj~o kislost, barve se spreminjajo kot pri mavrlci ob spomla·
danskem dezju. Slede opravicila in pot na izhodUcne polo:laje.
P. S. Kasneje se je vse uredilo, t.ako · da smo kljub · spodrsljaju
pravocasno doblli dobre prospekte.

Omenjena ustanova v-sako leta
obravnava posebno zgoce tezave,
ki tarejo clovestvo. Letos s.i je
zadala ·t emo: znizujmo previsok
krvni pritisk!
Sodobne statistike kazejo, da
nenehno rasteta obolelost in
Sill'l'tnOSt zaradi sreno-zilnih, illOZ·
ganslcih in ledviOnih bolezni, kjer
se kaiejo arteriosklerotiCmi procesi na Zlilju teh organov.
Pri mnogih bolnilcih s taksnimi
obolenjli ugotavljamo zelo pogosto tudi n ekatera druga bolezenska stanja, za katera domnevamo, da imajo bolj ali manj vaino
vlogo pri naSttanku in razvoju
ar-terioskleroze. Imenujemo jih
dejavm1ke tveganja ali rizicne
faktorje. Med te dejavllli:ke sodi
v prv:i vrs1:i zvisan krvni pritisk.
Ker v industrijskih dezelah boluje za to boleznijo okrog 15 odstookov prebiva1stva (odraslega)
za jasnim, prav toliko pa za mejnim (laijim) Z'V!i~anjem krvnega
tlaka, sta postali zascita ozirorna prepreeeva.nje in zdravljenje
te bolezni zahteva sodobne medicine.
Kaj je krV'Ili pritisk?
To .ie pritisk krvi na stene
zilja, ki se pretaka od srca po
odvodnienih zilah telesa. Zato ga
imenujemo arterijski k!rvni pritisk. Ko govorimo o zvganju
krvnega pl'itdska, moramo vedeti
tudi, kaj je normaJni krvni pritisk in kako ga zaznamo oziroma
merimo.
Za normalno vrednost krvnega
prutiska menimo, da je tako imenova:n:i gomji aLi s1stolrieni krvm
tlak 140, spodnji ali diastolieni
pa okrog 90 milimetrov Zivosrebrnega stolpca. Krvni pritisk, ki
ima vrednos-ti med 140 in 160 milimetrov za zgomjega ter 90 do
9S milimetrov za spodln.jega, naj
bi bill mejni k.rvni pritzisk; tis.ti
pa, ki doseze Vlrednosti nad 160/9S
milimetrov zivega ·srebra, pa je
za.nesljlivo bolezensko zvisa!l1 krvni pritisk.
Za ugotavi.ianje krvnega pr.it iska uporab.Ljauno danes nekrvavo metoda in to opravimo s posebno napravo, ki se imenuje sfigmomanometer na zivo srebro in
kovinski manometer ali aneroid.
Nacin merjenja sta izurnila italijan·Siki zdravnik Riva - Rocci
in ruski zdravnrk Korotkov (od
tad pri nas .kratica za oznacevanje ·k rvnega tlaka RR).
Sedaj ne velja vee ugotovitev,
da je zgornii ali s.istolieni krv.ni
pritisk enak letom bolnikovega
zivl_ienja + 100. Za spodnje~a pa
se danes ·g robo vzeto velja, da
znasa ta polowoa zgornjega + 20.
Na krvni pr.i tisk vpl:ivajo razlieni dejavni'k i kot so polozaj telesa, razlicna prehrana, pa tudi
to, kdaj ga v dnevu merimo, razpolozenje eloveka, spol in podobno.
Morda se razlaga, kaj je to
zgorn.i i ali sistolieni ozkoma spadnji aLi diastoHOn.i krvni pr.itisk.
Sistola je tista faza delovanja
srca, ko se srcni preka-t skrCi in
izti:sne kri po odvodn:icah. Naslednja faza pa je diastola ali vsesavanje krvi iz dovodnic o:z:iroma
iz preddvora. Zato sta vazna oba
pritiska in ne samo zgornji, katerega ljud.i e omenjajo, kada.r govorijo 0 knnem pririsku.
Na.i omenim neka.i stanj, ko je
zgornjd pritisk nekoliko vjsji: to
je okrog 10. in 16. UJre, talroj po
telesni obremeniltvi, po pokajeni
aigareti, po popiti crni kavi, ee
ima boln~k poln mehur, pred
menstruaciio; .na levi· roki, ee je
v prostoru hlaooo in: pod.obno. .. .
Nekolliko nizje vred.nosti zgor~
krvnega pvitiska dobimo,
ee je clovek tesc, sproseen, ce
ga meilimo v tople;m prostoru,
pri zenskah. kli imajo menstruacijo . . . Podnev<i se spodnji krvni pritisk spreminja mnogo manj
kot zgornj.i. Ce meri.mo krwri pritisk pri stojeCi. aH sedoci osebi,
je zgornii nekoiJi.iko nizid, spodnji
pa nelroliko visji kat ce ga merima leze.
·

nje~a

Da lah.ko nekoga proglasimo,
da ima zviSan krvni pritisk (za
hipertonika), mu ga moramo meriti veekrat na obeh rokah.
Pov:i~ana kcvni pri1:isk ni bolezen samo starih ljudi kot so mislioli se pred nedavnim. Res je
sicer, da Se ·S sta.rostjo veca ste·
vi1o teh .bolnikov, saj ima po
petnajstem letu starosti kar S
od.stoukov otrok zv-isan krvni pritisk, nad divajsetim letom pa skoraj 10 odstotkov.
Pri zvisanem krvnem pritisku
je pr.izadeto predvsem srce. Je
pa tudi ozka zveza med spodnjim krvnim pri•tisk.om ter src·
nim infarktom ali sreno kapjo.
Cimveeja je wednost le-tega,
ternveeja je nevarnost za infarkt.
Zvisan lcr-vni pri-ti&k spremljajo tudi drugi riziCIJii dejavnik.i
kot so sladikoma bolezen, protin,
motnja pres.nove, debe;lost. 40 odstotkov od vseh z zvisanim krvnim pritiskom je debelih.
Mnogo razisk.av je pokazalo, da
je neodkritili bonkov z zvi~a
nim krvnim pritiskom se vedno
zelo vel~ko. Mnogo premalo je
taikih, ki se redino zd!ravijo, veliko

bolnikov pa zdravljenje, ki bi
moralo traja:t-i dolgo casa - celo
dosmrt:no - ze po nekaj mesecih opusti.
Ce hoeemo, da bi cimvee !judi
z zv:i.sanirn J:Qrvnim pritiskom
uspesno zdravili, je nujno potrebno, da za odkrivanje zviSanega
kl'Wlega pritiska -i n za kasnejse
zdraVII.jenje pritegnemo tudi srednji in v.isji med-ioinski kader. Potrebno bo se sir5e ustrezno obveseanje, da bodo bol:niki prihajali v zdravstve:ne ustanove na
merjenje krvnega pl'itiska oziroma, da bi si bolnilci z zviSanim
krV1nim p11i:1lisJcom le-tega merili
sami z las tnimi apar<l!ti.
POVIisani krvni pr.itisk zdravimo na vee nae:inov. Eden izmed
njih je, da zdrav-imo bolezni, ki
privedejo do zviSanega krvnega
pritisk a ter, da odstranjujemo
rizicne faktorje. Zv.iSani. krvni
pritisk zdravimo tudi z zdravi.li,
ki ga znizujejo ter da svetujemo
bolni-kom, naj manj solijo hrano,
naj ne kadijo, debeli naj shujsajo, cmo kava pa lahko pijejo le
v manj sih koHeinah ter da se
ukvarjajo s telesn.imi vajami, ki
n:iso napome.
z vsemi nastetimi nacini bomo
dosegli, da se bo zviSa.ni krvni
pritisk normati7li.ml.
dr. A. Smale

Letosnja letovanja
Letos bodo •l ahko nasi delavci
letovali v Medveji (prikolice),
Faiani in na Rabu. Ce bo kdo
zelel letovati v planill'S>kih letoviscih, naj to zeljo sporoei.
Fazana:
Cas letovanja:
Od lS. S. do 30. 9. Na voljo so
dve in .t ri rposteljne sobe v zaJSeb·
nih hisah. Po zelji je mogoee postaviti pomoZ.no leZisce ('divan).
Prehra.na je v ·r estavraciji gostinskega podjetja v Fazani in v okoliskih poeHniSkih domavl.ih.
Cena prehrane:
V restavraciji bo cena okoli 80
d~n dnevno (natanenih podatkov
se ne morejo dati), za otroke do
desetega leta pa je mogoce narocisti polovieni obrok za polovieno
ceno.
Cena prenoeevanja:
Cena leZisea s'kurpno s turisticno ta:kso bo od 60.- do 6S.- din
(za otroke do 7. 'leta, ceprav spijo
skupaj s starsi, se placa SO Ofo, za
pomomo iezisc pa 75 OJo normalne
cene).
v casu do 1. julija in po 20. avgustu je cena leziSea 4S.- din na
dan za eno osebo.
Trajan.ie izmene je lahko 7, 10
ali 14 dni.
Rab :
Letos prvic lerujemo na otoku
Rabu in sicer bodo prenociSca v
dveh zasebnih sobah s po tremi
leiisci (mofuost postavitve cetrtega pomomega leZisea), prehrana pa je organi:zJi.ra.na v restavraciji avtocampa III. PADOVA, ki
je tik ob morju ter od prenoeise
oddaljen najvoc pet minut hoda.
Avtocamp je 2 kilometra j:uzneje od mesta Rab v borovem
gozdicku ob lepi pesCend -plazi, ki
je zelo primerna za otroke, sa.i
sega pldtvina precej qalee ad
oba:le. V s!klopu avtocampa je se
dobra zalozena samopos-treina
tvgovina, stiristezno avtomatsko
keg}iiSce, disco klub, ·k avarna,
minigolf itrl.
V sezoni vozi iz J ablanca, -ki je ad
Cevkmice oddaljen 190 ·k i:lometrov,
na Rab in nazaj tra iekt in sicer
18-krat; od S.OO do 21 .00 ure. Vozn ia traia vsega 1S minu1:. Od Misniaka, kjer na Rahu pristane trajekt. pa do av-tocamna je po lepi
asfaltlni cesti 10 do 15 minut voznje.
Cena penziona:
Dnevni '!)enzion (hrana in prenoeiSce) s.tane 138,000 din, posebe.i na je treba (v recepciji aVJtocamna) nlacati .turistieno takso v
znesku 4.80 din na dan na osebo.
Otro:kom do 14. leta tak!se :ni treha nlc>cati. Otroci do treh let
imajo 50 Ofo popusta na ceno pen-

ziona, ee spijo skupaj s sta~i.
otroci do 10. leta pa imajo 30 ~/o
popusta, ce uporahljajo pomomo
IeziSee. Za otroke nad 10 let je
treba plaea.ti ceno polnega penziona.
Cas letovanja:
Od 2S. 6. do 10. 9. 1978. Trajanje
.izmene je la:hko 7, 10 ali 14 'd ni.
Medveja:
Cas Ietovanja:
Od 1. 5. do 31. 9. 1978
Na voljo so camp prik.olice s
tremi normaJ:nimi in z enim pomozntm IeiiS.Cem ter prikolice
s ~tirimi novma!lnimi in dvema
pomoznima Ieziscema. Opremljene so s k!uhinjo, posodo, razsvetljavo ter posteljn<ino. Zagotovljena je 10-dnevna me:njava
postelj-nine in eiScenje. v cenJ. so
zajeti stroslki upovabe ·prikolice,
parkiranja osebnega avtomobila
in v.stop v kopalisce, ki je oddaljeno okrog SO metrov.
Cena:
- veli•k a pr1kolica
a) od 1. 7. do 30. 8. od lSO.- do
170.- din na dan, od.visno od
zasedenosti eez sezono,
b) do 1. 7. in po 1. 9. - 120 din
dne;vno,
- maiJ.a prikolica
a) od 1. 7. do 30. 8. od 120.- do
140.- din na dan, odvisno od
zasedenosifi eez sezono,
b ) do 1. 7. in po 1. 9. - 100 din
dnevno.
Trajanje izmene je 10 dni (ad
1. do 10., od 11. do 20. in od 21.
do 30. v mesecu.) Poleg ornenjene
cene se posebej zara6unavajo
stroski turis•t iene takse, ki je 6
din dnevno na osebo in poraba
plina za kuhanje.
Kdor ne zeli kuhati sam, se
la:hko hrarn v bliznji restavraciji
oziroma v samopostre~ni restavraciji, v kateri staneta ikosi:l o
in vecerja okrog 80 din, "abonen:ti
pa imajo 10 Ofo popusta. Na voljo
so tudi skupni hladilni boksi.
Ostali pogoji:
- sotroske •letovanja na Rabu,
najem pvi!kolic in stroske rprenociS.Ca v Fazani bo vs,a k placal v
najvec treh obrokih po kon0anem
letovanju;
- oprijave 'PQS}jite v kadrovsko
slufbo TOZD ali neposredno referentu za rekreacijo najkasneje
do 1S. maja 1978;
- spremembe priiav ali odP.ovedi bomo ·s .prejemali do 1. jurnia.
Vse kasnejse odrpovedi do 10 dni
pred prieetlkom letovanja pa so
vezane s plaeilom 50 °7o cene rezerviranega prenoeisca oziroma
penziona. Kdor pa odpove letovanje po -tern roku, je dolzan 'J?la·
eati polno ceno pre:noOisca onroma petl7Jiona.
·
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NAGRADNI RAZPIS
Tudi letos smo vam za prvomajske prazruke pripravili nagradno krizanko.
Ker je nagraclna, vas seveda
Cakajo tudi nagrade:
prva nagrada - 150 din,
dve nagradi po 100 din,
tri nagrade po 50 din
in pet nagrad po 20 din.
Resitve z oznako »nagradna
krizanka« posij;ite urednistvu
najkasneje do vklju~no 23. maja
1978.
Pri resevaniju vam zelimo prijetnega razvedrua, pri zrebanju
pa ci:mvee srece!

R.AMT"

Brest med zmagovalci
Pred dnevi je bila v Novi Gorici zanimiva javna radijska oddaja kviz »SRECANJA«, v kateri
so se srecali .r.redstavniki stirih
lesnih delovnih organizacij MARLESA, LESNE, MEBLA in
BRESTA.
BREST je zastopala mlajsa ekipa (Breda Tursic, Drago Ferlan
in Alojz Skraibec) in se dobra odrezala, saj je zbrala najvecje
mozno stevilo tock, podobno kot
Lesna in Mallles, le Meblu je spodrsnilo.

FILMI V MAJU
1. 5. ob 16. ur.i in ob 19.30 - Amerisld zgodov1nsk-i film CRNI SCIT
FALWORTHA.
2. 5. ob 16.uri in ob 19.30 - nemskli western KRALJ PETROLEJA.
4. 5. ob 19.30 - francoo:ka drama SORODNIK - SORODNICA.
6. 5. ob 19.30 in 7. 5. ob 16. uri - ameriska kriminalka DVE MINUTI PANIKE
7. 5. ob 19.30- ameriSki glasbeni film NEW YORK- NEW YORK.
8. 5. ob 19.30- ameriski ljubezenski film ROMANCA NA RIVIERI.
11. 5. ob 19.30 - angleS<ki pustolovs:hl film MOZ SRECNE ROKE.
12. 5. ob 19.30 i:n 14. 5. ob 19.30 - ameri§lci vohuneki film .MARATONEC.
13. 5. ob 19.30 in 14. 5. ob 16. uri - i<talijanski western KEOMA.
15. 5. ob 19.30 - ameriSka kriminalka ZBOGOM, LEPOTICKA!
18. 5. ob 19.30 - nemSlk·i pustolovs!ki film SMRT POD PALMAMI.
20. 5. ob 19.30 in 21. 5. ob 16. uri - amer.iski western PEKLENSKI
POGON.
21. 5. ob 19.30 - ameriski pus tolovS<ki f.iJ.m DVOBOJ V MISSOURIJU.
22. 5. ob 19.30 - svedska drama OBRAZ V OBRAZ.
25. 5. ob 19.30- jugoslovanski ljubezenski fiLm •POGUM, DELFINA!
27. 5. ob 19.30 in 28. 5. ob 16. uri - ameriski puS!tolovski film NEBO
NIMA LJUBLJENCEV.
28. 5. ob 19.30 - ameriski zgodovins~i film KLEOPATRA.
29. 5. ob 19.30 - fu:ancoski eroticni film PRVA oLJUBEZEN.

OPOMBA: Med samim tiskom je priSlo· do spremembe, kar zadeva
cas pred~tav. Vse predstave, ld so napovedane za 19.30, se prlf.nejo
ob 20.un,

Oddajo so mocno pozivili gostje sodelujocih podjetij Janez
Skof, Milena Muhic, Lidija Benedetic in Ma11ko Gvardjancic, ki je
kot Brestov gost pripovedoval
predvsem o odnosih med klu·
bom in naso delovno organizacijo, 0 svojih nacrtih in nacrtih
kluba.
Sodelovala je tudi Majda Sepe,
v kulturnem .programu pa je vsa,k o podjetje .prispevalo svojo tocko; Brest je uspesno zastopal
pevski zbor Tabor.
Tekmova:lni del niti ni bil toliko pomemben; pomembnejse je
prijateljsko ·sreeanje med lesarji
in da se je Brest znova uspesno
predstavil sirsi javnosti.
B. Levee

BRESTOV OBZORNIK - glasUo delovne
skupnosd Brut Cerknlca n . sol. o. Glavnl
In odgovornl urednlk Bolo LEVEC. Ureja
urednUid odbor: Franjo GAGULA, Vojko
B.UlliiBL, ..... JAKOVAC, Bolo LEVEC,
DlmDo MLINAR, Leopold OBLAK, .JaDez
OPEKA, Tomd STROHSACK, Andrej SEGA, Miha SEPEC, FraDc TRUDEN, :tent
ZEMLJAK In Vlktor 2NIDARSIC. Foto:
Iofe SKRLI. Tlska %eleznRka dskama v

Ljubljanl. Naklada 2800 lzvodov.
Glasilo sodi med proizvode iz 7. tockc
prvega odstavka 36. elena zakona 0 obdav~e~ju proizvodov in storitev v prometu,
za katere se ne placuje texneljni davek od
prometa proizvodov (mnenje sekretarlatfl
za informiranje izvdnega s veta SR Slovenije st. 421-tn2 z dne 24. oktobra 1974).

»BODOCNOST JE VERA ••.«
14. aprila je Zveza kulturnih organizacij obcine Cerknica prlredila
kulturni vecer v pocastitev 100-letnice rojstva slovenskega pesnika
Otona ZUPANCICA.
Raznolik program so pripravili clani kulturno umetniskih drustev
iz na5e obcine: amatersko gledalisre Svoboda iz Loske doline, mesani
pevski zbor prosvetnega drustva Heroj Iztok z Rakeka, cerkniski
pihalni orkester in gojenci glasbene sole Frana Gerbi~.
Ponovitev je bila naslednji vecer v Starem trgu.

ZDRAVSTVENO REGISTRIRANO LETOVANJE
DELAVCEV BRESTA LETOS
Prve dni maja pnicne razpis za reg·r esirano zdravs-tveno letovanje
na5ih delavcev. P-r ijave po temeljnrih organizacijah bodo sprejemaJ.i
v tajnistvih, na Slrupnih dejavnostih in v TOZD Prodaja pa soaialna
delavka do 20. maja letos.
Po sam:oupravnem spocazumu o pridobivanju in del'i.tvi dohodka
ter o r8:Zlporejam.ju cis,t ega dohodka so upravi:Cenli. do regresa za
zdravstveno letovanje delavoi, •ki so Sibkega zdravja; regres pa jim
je odmerjen po naslednji lestvici:
- do vklju~no 2125,50 din (50 odstotkov poprecnega mesel!nega
osebnega dohodka vseh zaposlenih v delovni organizaciji izplacanega v preteklem letu) na druZinskega Bana 100 °/o regres;
- nad 2125,50 din do vkljucno 3188,50 din na druZinskega clana
75 % regresa;
- nad 3188,50 db do vkljucno 4251,00 din na druiinskega clana
50% regres.
Ob pnijavi na r~ naj dO:avci posredujejo naslednje podatke oziroma potrdi.la:
1. Zdrravnisko potrd-iJo z oz:nacenim !krajem !i.n zeljenim casovnim
terminom letovanj a.
Za delavce Tovame pohiStva Cer.knica se bomo dogovorili kar
z zdravnikom, da ne bo potrebno delavcem -posebej hodi'li po
potrdila.
2. Potrdri!l.o o dru~ virih dohodka.
3. Poda:t!k:e o stevtilu dru.Zinslcih ~lanov oziroma CJ.anov skupnegagospodinjstva.
Ni potrebno, da prijavljenci le~ejo le v sezonskib meseaih Uunij,
julij, avgust), lahko se odloCijo ·t udi za iizvensezons.k:e (september,
oktober). Sicer rpa je casovna odloeiltev za 10-dnevno z&avstveno letovarrj.e ..stYar posameznika.
Prosimo, da se rOik:ov ra:llpisa natanko dr:Ziite, sicer je zelo teZ.ko
izpeljaltli. vse reze:rvacije po vasih zeljah.
V. SIMCIC

