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brestov 
• 

l·asilo delovne sku 

Samoupravljanje - edina 
pot prihodnjega razvoja 
VTISI DELEGATA IZ NASE OBCINE 0 ENAJSTEM KONGRESU 
JUGOSLOVANSKIH KOMUNISTOV 

Po pristanku na ibeograjs-kem 
letaliSou v zgodnjih dopoldanS'kih 
urah 19. junrja, se na-s je vee 
kot dve •sto ·slovenskih udalezen
cev kongresa Zveze komunistov 
Jugoslavije odpeljaJo z avtobusi v 
Vojvodirno. Med potjo, ki nas je 
vodila preck P.ruske gore do No
vega Sada, -smo rvideli veliko kul
turno-zgodovinskih znamenito-sti. 
obiskali vee muzejev ter se sreea
li z Vojvodinci, ki so nas povsod 
prijazno sprejeli. ffira:ti pa je bil 
izlet oprHoinost, <Ia smo se sio
venski delegati, gostje in pred
stavniki zamejs-kih Slovencev 
med seboj spOZina!li. Kaosneje, ra
zen na sprejemu, ki ga je za Slo
vence pred !koncem rkongresa pri
redil predsednik centralnega ko
miteja Zveze komu.nistov Slove
nije tovariS Popit, nisano bill vee 
skupaj, ker mno stanovali v raz
liCnih hotelih z delegati iz vse 
J ugoslavij e. 

Na kongresu smo dela•lri po ko
misijah ter sodelovaH na plenar
nih .sejah ob otvoritvi in za:kljue
ku kongresa. Vse to je ob odECn.i 
organizaciji organizatorjev, v rn.a-

lem »mestu«, s rStekllom pokritem 
kongresnem srediSeu SAV A, .ki 
zdruiuje pdleg preeudovite velrike 
modre dvorane se vee manj.Sih, 
restavracije, o.krepeevaanice, po
sto, tr>govine, ibanlk.o, razstavne 
galerije, ambulanto in druge teh
nicne prostore. V se ·to ·in pa rve
licina osebnosti tovariSa TITA, 
ki je daja!l. ton delu kongresa, 
predstav1ja ·dogodek, ki ga ni 
moe opisatri, temvee ga je trreiba 
doziveti. 

V komisiji za razvoj politi6ne
ga sistema ·socia!llstiene samo
uprav.ne demokracije 'Sem sode
loval tudi j az. V treh dneh nam 
je usrpelo poslusati nad sest<ieset 
razprav, v katerih so delegati 
v celoti podpv.hi dosedanjo po'li
tieno u'9Illeritev ter obravnavali 
aktualne teme iz delovnega pod
rocja nase komi!sije. 

Se posebej so bile poudarjene 
naloge, ki nas cakajo pri prihod
njem dograjevanju samouprav
ljan.1a v vseh okoljih in na vseh 
ravneh, saj se je izkazalo, da .le 
samoupravl.ianje edina mogoca 
pot prihodnjega razvoja. Dejstvo, 

da ni bil ni.koli noben delavec 
proti samoupravljanju, potrjuje 
njegovo vrednost, kriticno pa de
lovni ljudje ocenjujejo nedosled
nost pri njegovem uresnicevanju. 

Delegatski sistem po petletnem 
uvajanju 5e vedno ni zaZivel po
vsod. Ugotovljeno je bilo, da se 
zlasti ne v osnovnih celicah ziv
ljenja in dela, to je v temeljnih 
organizacijah, krajevnih in samo
upravnih interesnih skupnostih. 
Se vedno se v vecini primerov 
obrav.nava in sprejema sklepe, ki 
jib predlagajo razlicni izvrsilni 
organi in druga telesa, ki so v 
prvi vrsti postavljena za izvaja
nje samoupravno dogovorjene 
politike. Premalokrat pa pridejo 
na dnevni red delegatskih skup
scin vprasanja, ki se porajajo 
tam, kjer delovni ljudje Zivijo in 
delajo ter so izraz dejanskih po
treb, momosti in hotenj. 

Veliko casa smo namenlli vpra
sanjem o aktlvnosti clanov Zve
ze komunistov. Ta naj se bolj kot 
v delu osnovnih organizacij Zve
ze komunistov potrjuje pri ak
tivnosti. v druzbenopoliticnih in 

Stara tovarna ivernih plosc, v kateri bo stekla nova Brestova proizvodna dejavnost. 0 nalozbi bomo 
pisali v eni izmed prihodnjih stevilk. 

POZDRAVNA BRZOJAVKA ENAJSTEMU KONGRESU 
ZVEZE KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE 

Kamunisti in delavci nad dvatisacclanske delovne skup
nasti BRESTA, lndustrije pohistva Cerknica topla pozdrav
ljama enajsti kangres jugaslavanskih kamunistav. Ta 
kangres sovpada prav z abdabjem, ka naSa sacialisticna 
samoupravna skupnost dozivlja v svoji druzbeni preabrazbi 
glablje vzgibe in premike. Zata pricakujemo, da ba prav 
gatova kriticno acenil naSa dasedanjo pot, sedanji razvajni 
trenutek, predvsem pa jasna apredelil prihadnje nalage in 
cilje kamurzistav ter na.Se celatne druzbe. 

Zavedama se, da pasebno pamembne nalage cakajo nas, 
kamuniste in vse astale zavestne sile ab ustavni preabrazbi; 
vema in zavedamo se, da gre pri tem za izredna sirak sklap 
pamembnih gaspodarskih in druzbena-paliticnih vprasanj, 
s katerih resitvija bama lahka uresnicili nase samaupravne 
vrednate. 

Delavci BRESTA bama tudi v prihodnje pa svajih naj
baljsih maceh prispevali k ekanamska-paliticni krepitvi 
nase damavine. Enatni sma v padpari naparav Zveze kamu
nistav za ablikavanje navih samaupravnih druzbena-eko
namskih in medclave5kih adnasav. 

Prepricani sma, da ba kangres se balj utrdil nasa skupna 
usmeritev pri krepitvi in paglabljanju samaupravnih 
adnasav in pri krepitvi na.Se neadvisne in nevezane palitike. 
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s pazdravi vam pasiljama iskrene zelje za uspesna dela 
kangresa. 

Kamunisti in delovna skupnast BREST A, 
Industrije pahistva Cerknica 

druZbenih organizacijah zlasti v 
Socialisticni zvezi. To narekuje 
zgodovinska vloga, ki jo ima Zve
za komunistov kot avantgard.na 
sila pri razvoju nase druZbe. Iz 
tega izhaja odgovomost vseh ko
munistov za mobilizacijo mnoZic 
pri graditvi socializma. Zato mo
ra delo Zveze komunistov teme
ljiti na interesih delovnih ljudi in 
obcanov, dr11Zbeno-politicnih or
ganizacij ter dr11Zbenih organiza
cij in ne nad njimi. 

Le na ta naCin bo mogoee pre
rasti tehnokratsko-birokratske 
temje, socionalizirati strokovne 
slu.Zbe, povecati zakonitost in 

druzbeno odgovomost, izvajatl 
ustrezno kadrovsko politiko, ob 
tern pa priznati delavcem in sa
moupravljanju prevladujoco vlo
go, kar je pogoj za prihodnji 
razvoj. 

Vse to pa naj vodi do spozna
nja, da brez zadovoljevanja 
skupnih interesov ni rnogoce 
uresnicevanje osebnih potreb. Za
to se mi zdi, da bodo to nekatere 
izmed stevilnih nalog, ki nas vse 
in ne samo komuniste, tudi pri 
nas, v nasi obcini cakajo v na
slednjem obdobju. 

R. Ponikvar 
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2 BRESTOV OBZORNIK. 

ogovori proizvajalcev ivernih ploSC 
:le dalj casa pestijo proizvajalce ivernih plosc tefave, ki so posle

dica prenizkih cen iverk. S te:lavami in z vprasanjem izgub iverasev 
so seznanjeni vee ali manj vsi potrosniki, pa tudi ustrezni organi na 
ravni republike in zveze. Proizvajalci iverk poskusajo vprasanje cen 
ivemih plosc in s tem izgub na vsak nacin re5iti. Uspehi pri tem pa 
so samo delni. 

Do sedaj si proizvajalci priza
devajo na treh razlicnih frontab. 

1. Na pripravl in sprejetju 
ustreznih dopolnil samouprav.ne
ga sporazuma o skupnem pri
hodku med potrosniki in proiz
vajalci ivernih plosc. Osnova tega 
sporazuma je skupni prihodek, 
ki se oblikuje pri prodaji plosc 
.na tdiscu in se nato v dolo
cenem razmerju deli med part
nerji. Delo pri dokoncnem obli
kovanju in sprejemanju tega 
sporazuma je zastalo. Sprejem 
bi moral biti podpisan do konca 
leta 1978. Taksno razresevanje 
vprasanja cen je dolgoroeno in 
v skladu z zakonom o zdruZenem 
delu. 

2. V letih 1977 in 1978 Iahko 
vprasanje cen resujemo s tako 
imenovanimi bilateralnimi spora
zumi o enotnih kompenzacijab 
med potroSniki in proizvajalci 
plo!ic. Ta oblika sporazumeva
nja je nekaksna vmespa faza pri 
razre5evanju tezav ivera5ev, do
kler ISamoupravni sporazum o 
skupnem prihodku ni sprejet. Za 

v 

leto 1978 je dana moinost, da se 
z bileteralnimi kompenzacijami 
popravijo cene plosc do 12 od
stotkov na veljavni cenik. Tudi 
podpisovanje taksnih sporazu
mov kasni. Posamezni potrosniki 
ne kazejo volje za taksno spora
zumevanje. 

3. Tretja oblika pa je stara in 
utecena metoda administrativne
ga doloeanja cen s strani zvezne
ga zavoda za cene na osnovi ute
meljitev proizvajalcev in soglasij 
potrosnikov. Ta oblika se vecini 
potrosnikov in tudi uporabnikov 
zdi zaenkrat najbolj zanesljiva. 
Proizvajalci ivemih plosc so ze 
pred easom posredovali vlogo za 
spremembo sedanjih cen. 

Da bi s skupnimi mocmi hitre
je in enotneje kot doslej prisli 
do zastavljenih cUjev, je republi
ski odbor sindikatov delavcev 
lesne industrije in gozdarstva 
sklical v zacetku junija Ietos se
stanek direktorjev in predsedni
kov osnovnih organizacij sindika· 
ta proizvajalcev ivernih plosc. 

SPREMEMBE SPORAZUMA LESNE INDUSTRir 
JE NA PODROCJU DELITVE DOHODKA 

Samoupravni sporazum v okviru slovenske lesne industrije na pod
rocju razporejanja cistega dohodka in delitve sredstev za osebne do· 
hodke se znova spreminja in dopolnjuje skladno z dolocili zakona o 
zdruzenem delu. Predlog za spremembo samoupravnega sporazuma 
o skupnih osnovah in merilih za razporejanje cistega dohodka in 
delitev sredstev za osebne dohodke v lesni industriji in v lesno pre
delovalni obrti je dala skupna komisija vseh podpisnic sporazuma. 

V ta namen je tbila imenovana R~porejanje cistega dohodka 
posebna s trokovna delovna sku- na sredstva za osel:me dohodke in 
pina, ki je pripravljaola osnutek za skupno porabo ISe po novem 
novega srpora'lluma. V osnutek be- predlogu ugotavilja po posebni le
sedila sporazwna, ki ga dmamo v stvici na osnovi .stvukturnih de
vseh temeljnih organkzacijah, so lezev cistega do'hoctika na pogoj
v celoti ze vnesene pripombe iz- nega delarvca TOZD do ·letnega 
vrsnega odbora republiskega od- plana dejavnosti lesne indu.strije. 
bora sindiikatov delavcev lesne in- Taka ugotovljena mas a osebnih 
dustrije in goW.arstva ter izvnS- dohodkav im slrupne porabe se 
nega oct-bora tlro.miisije za presojo lah!ko se poveca na racun veoje 
skladnosti samoupravnih spora- kzvozne u srnerjenasti in donos
zumov SR Slovenije. nosti loot 7lnasa povpreeje pano-

Spremembe s e nana·sajo na naj- ge. 
vainejsa poglavja sporazuma, se V dolocanju os.nov ~n m eril 
pravi, na doloeanje skupruh za deli.tev sredstev za osebne do
osnov 1n medl za razporejanje hodik:e se meri delCYVtni pritspeveik 
cistega dohodka in delitev sred- delavcev na osnovi: 
stev za osebne dohodke. Po no- _ zahtevnosti dela, 
vern predlogu temelji Ta.z<poreja- - ucinkoviotosti d eJa, 
nje cistega dohodka temeljne or- - prispeV'ka 'k upravljanju in 
ganizacije za osebne doho<like, za gospodar jenju z minimailnoiJm de· 
skupno porabo, za izbc>ljsanje in lorn in 
za razsirjanje ma1eriaine osnove 
dela ter za ustvarjam.je i.tn obnarv- - s prispevkom k racionali
ljanje rezerv v s:kJladu z zalronom zacijiSlki in inventivni dejavnOlSti. 
in s sa:mou.pr avnim •splosnim ak- Vsa ostala doloCila .sporazuma 
tom, ki pa ne .sme biti v nasprot- so ost a:la nespremenjena ozi:roma 
ju s sporazumom panoge. Na no- so usklajena le s sind:ilkalno lis-to 
vo je oprede~jen minimaJlni po- za leto 1978. 
slovni uspeh in -opredeljeni so iz- Postopek za sprejemanje in 
jemni pogoji zaradi izjemnih poc!Jpis pristopa k sporazumu je 
ugodnosti na trgu. naslednji: 

-

' 

Rekonstrukcija v Tovarni pohiStva Stari trg 

Na njeni smo se temeljito in 
izcrpno pogovarjali o urejanju 
dohodkovnih odnosov, o uskla
jevanju kapacitet navadnih, pa 
tudi oplemenitenih plosc, o izvo
zu iverk in podobnem. Zakljucke 
s sestanka lahko stmemo v na
slednji dogovor: 

1. Izvrsni odbor podpisnikov 
sporazuma o skupnih osnovah in 
merilih za ugotavljanje skupnega 
prihodka med proizvajalci in upo
rabniki plosc bo zadolZil ze usta
novljeno komisijo, da bo izde
lala dopolnitve samoupravnega 
sporazuma. 

2. Enotneje kot doslej je treba 
nadaljevati z akcijo za spremem
bo sedanjih (oziroma zatecenih) 
cen. 

3. Izkoristiti je treba moinosti, 
ki jih imamo proizvajalci plosc, 
z bilateralnimi sporazumL 

4. Dinamiko vlaganj za razsiri
tev kapacitet navadnih in ople
menitenih plosc je treba uskla
jevati s potrebami trZisca. 

5. Na sestankih in zborih de
lavcev .naj se celovito prikaze de
lavcem tezave proizvajalcev plosc 
predvsem s poudarkom na dolgo
rocnih dohodkovnih resitvah. 

tal bo sele cas pokazal, kdaj 
in kako uCinkovito bomo vse 
te tezave razresili. 

D. Mazij 

- do 5. j ulija 1978 tece javna 
razprava o osnu1lku sporazuma 
in ~biranje pripomb v temeljnih 
in v delovnih o11ga>Dizacija'h; 

- potem se izdela ·predlog spo
razuma z upostevan~em upravi
cenih pripomb iz javne razprave 
ter poSdje vsem u:delezencem v 
sprejem (okrog 15. julij a 1978). 

Udelefenci ISpre}mejo ta spo
razum z r eferendumom, tki naj 
bi bil p red Jconcem av.gusta ali 
v septembTu letos. 

Vsekcikor je za nas zanimivo 
tudi ovrednotenje -novosti, <ki jih 
prinasa novi sporazum za posa
mezne temeljne o11ganizacije. Po 
ovrednotenju rezultatov gospo
darjenja za leto 1977 bi presegali 
dogovorjeno maso s redstev za 
osebne dohodlke in sku:pno pora
bo Tovar.na pohiStva Stari rtrg in 
Tovama i<Vernih !plosc Cerknica. 

Na os.novi rezultatov .gospodar
jenja za I.letosnjo tromesecje je 
le Tovarna lesnih izdelkov S!l:ari 
trg v okviru dogovorjenih s red
stev za osebne dohodk.e in skup
no poraJbo (Olen 9 in 11 s.pora
zuma). Na osnovi omenjenih po
da11kov lahko zakiljucimo, da se 
moramo aktivno vkljucevati v 
razpravo se posebno zato, da v 
vsem casu samoupra'VIlega dogo
va'I'janja na podrooju deliotve do
hodka v panogi n ismo nikdar 
bili med krsitelji, temvec vedno 
ne'kje v poprecju v panogi. 

T.Zi.gmund 

SkladiSce v Tovarni ivernih plosc 

Dodatna prizadevanja 
IZKUSNJE OB tiRO RACUNIH PO TEMEUNIH ORGANIZACIJAH 

Uredba o racnnu in pogojih, ob 
katerih lahko u porabniki drui
benih sredstev odpirajo ziro ra
cune, je re5ila vprasanje, ali je 
potrebno, da ima vsaka temeljna 
o rganizacija -svoj ziro ra-tun ali 
ne. V skladu z omenjeno uredbo 
je finanC.Oa \5lu1Jba posta'V'ldena 
pred veliko p rei2lkuSn.jo i-n sicer: 

- obvladovati mora dnevne 
dename tokove prek Ziro racunov 
temeljnih organizacij, 

- zagotoviti mora potrebno li
kvidnost vsaki temeljni organi
zaciji, 

- resiti vprasanje intemega 
poslovanja med temeljnimi orga
nizacijamL 

Glede na to, da ima delovna 
organizacija Brest t renntno sest 
temeljniih ovgani.zacij in d elovno 
skupnost Slrupnih deja'Wlosti, v 
ustanavljanju p a ·sta se dve do
datni temeljni ovganizaciji, po
meni poslovanje prek ~ocenih zi-

ro raounov doda:tne napore in ~e 
vecja prizadevanja celotne finan
ene slui:be. 

V zvezi z otvorit'V:ijo :Ziro racu
nov se je v veliki meri -potrdilo 
pricakovanje, da se bodo z izvaja
njem financne funkcije temelj
nih organizacij p rek ziro racunov 
bi.stveno poveeali tudi stroski 
placi.lnega prometa, pa tudi ob
seg dela spremljajocih ustanov 
kot so SDK. banik:e in druge. 

T estni laboratorij na Brestu 

Na osnovi zahtev in novih za
konskih predpisov ·so temeljne 
organizacije dol.zne imetJi poleg 
dinarr-skih ziro raounov tudi svoje 
devizne raeune. v nasem prime
ru, ko temeljne o1:1ganizacije sode
lujejo z veejim stevilom drlav, 
pa ima~jo zato vee devi.z, to .pome
ni zahtevo po odpiranju velikega 
stevila deviznih na6unov (nad 
50). Gre rorej za zelo zap.leten 
postopek, •ki se mu v pra:ksi sk:u
samo iz razumljivih razlogov iz
ogniti, saj sodimo, da je mogoc 
ustrezen nadzor ·temeljnih orga
nizacij nad p-ravicami iz devizne
ga poslovanja za•gotovi-ti ·tudi dru
gace. 

Novi zako.n o standardizaciji je 
prineselprecej novosti ttudi v po
histveno industrijo. Med d-rugim 
mor ajo imeti izdeJoki, iki gredo na 
trg, »porocilo 0 kvaliteti«, s ci
mer organizacija zdvuienega dela 
zagotav}ja, da izde1ki ustrezajo 
kvaliteti, ki jo zahteva standaTd. 

Trenutno je v Sloveniji za kon
trolo usklajenosti dejan.Skih in 
zahtevnih ka!k:ovosmih lastnosti 
in za izdajanje »poroci:la o kva
liteti<< UISiposobljena samo bioteh
niska f~ku1teta v Ljubljani. Ta 
testlni labora1orij, ki pa se ni v 
celoti oprem.Ijen, ·je or.ganiziran 
na osnovi .samoupravnega spora
zuma med J ugoinspektom in 
omenjeno fa·k ulteto. 

Kontrolo izdelkov pa lahko 
opravlja t.udi v.saika organizacija 
zdruzenega dela, ce je ustrezno 
opremljena in v skladu s pred
pisi izdaja tudi >>p<>rocila o k<Va
litetk 

Zaradi stalne kontrole kako
vosti nasih izdelikov in zaradi raz
meroma visokih cen posamezn.ih 
»porocil o ·kvaHteti« tudi na Bre
stu ra.z<mislja.mo o ustanavitvi 
testnega Ja.boratodja. V tern la
boratoriju b i kontrolira!l.i odpor
nost pcwrlin proti razliC:nim te
kocinam in pa vsaj deloma me· 
han:ske lastnosti posameznih 
izdelkov. 

A. Kogej 

Ob analizi dosedanjega razvoja 
si-stema p la-ti.inega !prOmeta, stop
nje uveljavitve vrednostnih papir
jev in instlUIIlentov za za:varova
nje plaCil je ugotov}jeno, da le-ta 
postaja m•ira za hitrejsi potek 
denarno-posojilne politilke. Neza
dostna uporaba vred!nostnih pa· 
pirjev ·ter prepoeasno ohracanje 
denarja v lclasienem iiralnem 
prometu neopraviceno povecuje 
kolicino denarja v o'btoku. 

V zvezi s tern se v pra:ksi kaie 
potreba po p reprostejsem siste
mu plaCillnega prometa, to je po 
dodatnih p.Iacilnih instrumentih. 
Sedanji sistem namree zahteva 
likvidna sredsotva 1:emeljnih orga
nizacij. Prav tako se kaie z~hte
va, da se interni placi1ni promet, 
ki je sedaj izenaeen z eksternim 
in prav takQ reguliran s zakon
skimi predpisi, resi drugace, mo
goce v okviru same delovne or
ganizacije. 

S. Zidar 



BRESTOV OBZORNIK 

Tela e z nabavo 
Ne vem sicer, od kod se je pojavila zamisel, da me je uredniski 

odbor zadoliil, saj pisem o vprasanjlli nabave. Najbrie bi bil za os
vetlitev tega vprasanja poklican kdo drug, ki to zadevo mnogo bolj 
pozna, jo slelli!rni dan spremlja in doZivlja. 

Dejstvo pa je, da oskrba z re· 
promateriali mha. v nekaterih ob
dobjib je izredno kriticna, tako da 
povzroca resne zastoje v proiz
vodnji. Zakaj je temu tako, bl tez
ko odgovoril, dejstvo pa je, da to 
drZi in da povzroea tezave orga
nizatorjem proizvodnje, dodatne 
stroske in seveda zaradl tega 
tudi gospodarske posledice. 

Ko se tezave z oskrbo zaostru
jejo, clovek razmislja, kaj napra
viti, da bi hila oskrba rednejsa 
oziroma, ce se problem ze poja
vi, kako pravocasno obvestiti 
strokovne delavce, da se pravo· 
easno najdejo nadomestnl mate
rial oziroma novega dobavitelja in 
kaj temu podobnega. Mislim, da 
je ob tern najvec napak. Nabav
na slU.Zba bi morala poiskati obli
ke in poti, da bi v takih primerih 
pravocasno dala alternativne 
moznosti oziroma. pravocasno ob
vestila, da tega in tega materiala 
nl in ga tudi ne bo ter da je tre
ba namesto njega poiskati nado
mestilo. 

Tu pa zadeve ne tecejo tako 
kot bi morale iz preprostega raz
loga, ker se zanasamo, da so nasa 
narocila sprejeta po kolicini, kva
liteti in terminu. Prav slednji za
taji najveckrat, saj konec koncev 
se se ni zgodil primer, da bi se 
zaradi pomanjkanja materiala 
proizvodnja u stavila za daljse ob-

dobje, razen zaradi pomanjkanja 
hlodovine; pojavljajo pa se resne 
motnje v procesu proizvodnje. 
Torej gre za vprasanje resne, do· 
sledne in sprotne oskrbe, ne pa 
za vpra.Sanje oskrbe nasploh. Pri 
tern pa manjka poslovne resno
sti, spretnosti in ne vern cesa 
vsega ze, da bi tistih nekaj dni, 
ki jib navadno zmanjka, pomak· 
nlli naprej in material 5e pravo
casno dostavili v proizvodne 
obrate. 

Postavlja se tudi vpra.Sanje, ce 
je sedanja organiziranost nabav
ne slU.Zbe najbolj primerna. Iz iz. 
ku5enj vemo, da se teiave resu
jejo resneje tam, kjer so cloveku 
bliZje, kjer ga neposredno priza
devajo. Vsako stopenjsko re5eva
nje, cim bolj je odmaknjeno, se 
re5uje manj prizadeto, bolj na· 
celno, po dolocenih nacelih in ta
ko naprej. 

S tem kratkim sestavkom ni
sem imel namena podrob.no ob· 
delati vprasanja nabave materia· 
Iov. Hotel sem Ie opozoriti na 
tiste najpogostejse tefave, ki se 
pojavljajo in ki bi se jib dalo 
s primerno organizacijo ali do
slednostjo odpraviti na najmanj· 
5o momo mero, da bi s skup
nim delom ustvarili cim veeji do
hodek v zadovoljstvo vseh zapo· 
slenih in sirse drU.Zbene skup· 
nostJ. 

A. Kebe 

Na 
me 
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0 FINANC;RANJU DELOVNE SKUPNOST! SE
STAVLJENE ORGANIZACIJE SLOVENIJALES 

Ob organiziranju sestavljene organizacije zdrufenega dela Slove
nljales - proizvodnja in trgovina se je v njej oblikovala tudi delov· 
na skupnost, ki naj bi opravljala deJa skupnega pomena za vse zdru
zene delovne organizacije. Do sedaj je ta delovna skupnost oprav· 
ljala le nekatera dela skupnega pomena in sicer predvsem za manj
Se delovne organizacije, medtem ko za druge delovne organizacije, kar 
lahko trdimo zlasti za Brest, ni opravljala nobenih del, ker imajo 
te delovne organizacije same dovolj razvite svoje sluibe. 

Seveda je treba delovno skup- terim delovnim organizacijam, se 
nost tudi finandrati. Do sedaj v delovni skupnosti SOZD lahko 
je lb:Ho to financiranje u:rejeno s organizirajo in opravljajo. Fi
samoupravnim sporazumom o do- nanciranje takih del pa naj se 
loaitvi osnov in meril za prido- uredi s posebnim samoupravnim 
bivMJ.je dohodka delovne skup- sporazumom, ki ga sprejmejo Ie 
nosti SOZD, ki pa je skromna zainteresirane delovne organiza
pravna osnova glede postopika, cije. DeJa oz4"oma naloge, ki po 
posebej pa <Se glede vsebine ozi- obsegu, kvaliteti in porabnikih se 
roma nacina, ka.ko obravnava niso doloeena, naj ne bi hila za
svobodno menjavo dela. jeta v tern samoupravnem spora-

Da bi medsebojna razmerja zumu. 
glede pogojev svobodne menjave Brest se zavzema za to, da mo
dela jn lllStvarjMJ.ia dohod.ka, pa ra biti financiranje delovne skup
tudi druga medsebojna razmea-ja nosti SOZD v sporaE.Jmu v celoti 
pri uresl!llicevanju Skupnih ciljev zastavljeno tako, da bodo zainte
m interesov delavcev, ki opravlja- resirane delovne organizacije ozi
.io dela skupnega pomena in de- roma njihove temeljne organiza
lavcev zJdl11lZenih delovnih orga- cije obvladovale organiziranje in 
nizacij usk:ladili z <loloeru zako- rast same delovne skupnosti. 
na o zdruienem delu, morajo de- Financiranje delovne skupnosti 
loWla sJrupnost SOZD i'l1 zdruZe- mora torej biti postavljeno tako, 
ne delovne organizacije sprejeti da bodo posamezne zdrufene de
samoupra'V'Il!i ISpOrazum o medse- lovne organizacije oziroma njibo
bojnih pravicah, obveznos-tih in te temeljne organizacije financi· 
odgovornos1:ih. rale samo tista dela oziroma na-

Os.nutek ta1ksnega sporazuma je loge, za katere bodo zainteresi
dal delavslki svet SOZD v 1a'VllO rane, da jib zanje opravi delovna 
razpravo vsem zdruzenim delov- skupnost SOZD, ne pa, da bodo 
nim organizacijam. Na -ta os.nu- financirale povprek vsa deJa ozi
tek je imel Brest predvsem na- roma naloge, ki jib bo opravl jala 
s'lednje pripombe: delovna skupnost. Katera dela 

Dela oziroma naloge, ki so tei- oziroma naloge bo delovna skup
ko merljlva in katerih ucinek je nost opravljala za posamezno 
tezko por azdeliti med clanice zdru.zeno delovno organizacijo, pa 
SOZD, bi opredelili dog~vomo bo moralo biti opredeljeno v let
skupaj in bi jib lahko flnancirali Jiih programih oziroma planih 
vsi po nekem kljucu (na primer deJa. Programe oziroma plane 
dohodek), medtem ko naj bi pa dela bodo sprejele posamezne 
deJa oziroma naloge, ki so res zdrulene delovne organizacije 
skupna vsem Clanicam SOZD, oziroma njibove temeljne organi
opredelili v skladu z letnlmi pro- zacije. Naj povzamemo: delovna 
grami deJa, za vsako zdruleno de- skupnost sestavljene organizacije 
Iovno organizacijo posebej, raz- naj opravlja natancno opre
clenjeno po posameznih podroC- deljena in vnaprej doloeena 
jib deJa. To pa preprosto zaradi deJa, ki jib delovne organizacije 
tega, ker je obseg posameznih ( oziroma njibove temeljne orga
del za posamez.no delovno orga· nizacije) potrebujejo in so jib 
nizacijo labko dokaj razlicen. Vsa tudi pripravljene placati. Ne sme 
ostala dela oziroma naloge, ki nf. pa se dogoditi, da bi placevale 
so skupna vsem, ampak Ie neka- delo, ki ga ne potrebujejo. 

Cene hlodovine pa kar rastejo ... 

0 NOVI LOKACIJI TOV ARNE POHISTV A MARTINJAK 

1. Sedanja tovarna je stara 52 let. Razvila se je iz majhnega Za.
garskega obrata. Posebno v povojnem casu je bil njen razvoj zelo 
hiter. Njena lega je na mestu, kjer je bila nekdanja faga. Sirjenje 
tovarne je omejeno z vseh s trani: na eni strani je omejeno s cesto, 
na drugi z vasjo, na ostalih dveh straneh pa jo omejuje mocvirno 
obrobje Cerkniskega jezera. Zato nima tovarna na tern mestu 
nobenih moznosti za sirjenje oziroma bi hila gradnja predraga. 

2. Tovarna je zaradi dosedanje postopne in po majhnih delih do
zidavane zgradbe pretesna, dotrajana, neprimema in nefunkcionalna 
za sodobno masivno predelavo Iesa. 

3. V Tovarni pohistva Martinjak se bo v prihodnjih Ietih osredo
tocila vsa Brestova finalna masivna predelava lesa. Ker se bo povecal 
obseg proizvodnje, na starem mestu pa ni mogoce siriti proizvodnih 
kapacitet, je nujno, da se Iotimo postopne gradnje oziroma sirjenja 
tovarne na novi lokaciji. 

4. Sedanja tovarna je potrebna rekonstrukcije. Posebno velja za 
to energetsko postajo. Ker bi rekonstrukcije na sedanjem mestu 
ogromno stale, obsega proizvodnje pa ne bi bilo mogoce bistveno 
povec~ti, je nujno,. da se vsa vlaganja zacnejo na novi Iokaciji, kjer 
bo Slnlselno vlaganJe sredstev, obenem pa je pred nami dosegljiv dol
gorocen cilj. 

Kadar govor.imo o ·lokacijah no
-yih tovarn ali ;podobnih objelctov, 
Je potrebno obravnavati ne samo 
novo zgradbo in novi dimni•k, ki 
obicajno stoji ob tovarni, ampak 
se vrsto drugih dejavnirov in ob
jektov, lci so .pogojeni z novo lo
kacijo. Tallc§ni dejavniki so: raz
polofljiva delovna sila, oddalje
nost deloWle sile od tovarne, bli
zina tr.ga, 1Ylizina rnaticnemru pod
jetju, urbanistiana in komunalna 
ureditev podrocja, .kjer naj bi 
bHa tovarna, moinost .pri.hljuciot
ve novega objekta na infrastruk
turne in kornunal. objekte (ceste, 
vodovod, elektr.icni daljnovod, 
kanalizadja, •sola, vrtec, :zxirav
stvena postaja, mo:Znos1: preskPbe 
prebiva·Jsrva itd.), vldjucitev no
vega objekta v okolje, 1kjer lbo 
lociran, vpliv objekta na dkolje, 
tradicija, prisotnost ustre:zm.ih 
zemljiSc, interese podrocnega 
prebivalstva in delavcev, ki ima-

jo ali bodo imeli tu svoj 'krub 
in ta'ko naprej. 

Pogosto j e veli.k del infrastruk
turni!h o'bjektov potrebno zgrraditi 
na novo. Vrednost II!ove mvestici
je je zelo odvi;sna od tega, kolik
sen del teh ob>jektov je ze zgra
jen, ozirorna :kolilk1sen del je po
trebno zgraditi istocasno z novo 
tovarno. 

Nasa druzbena uredirtev in sa
rnoUJpnwljanje zahtevata in po· 
gojujeta, da delovne organizacije 
ustvarjajo .pogoje za resevanje .in 
pomagajo resevati vprasrunja kra
jevni!h skupnosti in delovnih }ju
di v sredinah, kjer zivijo i!n de
lajo delavci teh delovnih orga:ni
zacij. Poleg tega tpOmeni prisot
nost tovame v :krajevni skupno
sti tudi pogoj za napredek. 

Delavci, ki so zaposleni v To
varni pohiSwa Martmjalk, so v 
rnnogih primerih delavci in 
kmetje. Zaposlenost v tovarni ozi-

Prolzvodna novost iz TP Martinjak - gugalni konjicek 
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• 
roma kmetija jim predstavljata 
obcu ten del dohod:ka, ki se do
pol:njujeta. Eden bTez drugega 
pa bi za mnoge predstavljal 
vprasa:nje ob.stanka. bpad tovar
ne iz tega podroCja bi pomenil 
pasivizacijo ·podroeja in izselje
vanje ljudi. 

Zato menim, da je obstoj to
varne oziroma razsiritev v nepo
sredni bli:Zini ·stare tovarne na 
predlagrunem podrocju pod cesto 
prot i Cer.knici edina in sprejern
ljiva ter na:jugod<nejsa 11okacija za 
novo oziroma postopillo grradnj o 
Tovarne pobiStva Martinjak. 

Gradnja oziroma razsiritev je 
predvidena rv naslednjem sred
njerocnem programu Bresta. Po
trebno je, pridobiti zemljiSce za 
razsiritev tovarne in prioprarviti 
dolrumentaci-jo. Prvi kora!ld v ta 
namen ISO bili ze storjeni, vendar 
bo treba se poca:kalti na dokoncno 
re5itev. 

Razurnljivo je, da prvi lokacij
ski ogled ni mogel dati odobritve 
predlagane ldkaci1e, kaj ti uposte
vati je treba interese side druf
be.ne skupnosti. Zato je bil spre
jet predlog, -da se poca'ka na obli
kova:nje temeljev prostors•kega 
plana obcine Ce:rtlmica, ki naj bi 
bH p ritprarvljen ~etosnjo jesen. 

J. Ma:jerle 

Novi posli 
za Anglijo 

ze nekaj mesecev te:Cejo raligo
vori s predstavniS.tvom Export 
drva v Londonu o izvozu -nasih 
novih programov za angleskega 
kupca. Trenutno gre za dva pro
grama in sicer za regal Derby iz 
Tovarne pohistva St:a.ri trg dn pa 
za dve variantli spalnice iz To
varne pohistva Cerlmica. 

Regal Derby je v celoti izdelan 
iz oplemenitene iverice v teak 
designu brez okovja. Ker je an
gles'ki kUipec namrec sa-m tudi 
proizvajalec, bo ixdelek v svoji 
proizvodnji dopolnil za ·koncno 
prodajo prek svoje prodajne mre
ze. Na osnovi veekratnih kalkula
cij je kupec g. Bery, ki je bil oseb
no p r i nas, ceno tudi potrdil. Ku
pec je pripravljen•kupovati teden
s-ko kolicino omenjenega regala za 
en vagon. Zdaj pritakujemo naro
Cilo za »nulto serijo« za mesec 
juld<j in sele na podlagi te serije 
bi se kupec odloCil za redno na
roCilo. G. Bery si je med obiskom 
pri nas ogledal Tovaano pohis
tva Cedmica in Tovarno ivemih 
plosc in m-azil pripravljenost, da 
iz .svoje proizvodnje prenese svoj 
cclo1lni program na Brest. Po· 
stavlja pa se vpra:Sanje, v ko
!Ji.ksnem obseg;u lahiko Brest te 
(Konec na 4. strani) 

~ --- --- - - - ---- - - -
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Med_narodni lesni sejem v Ljubljani 
Kot vsako leto je bil tudi letos v casu od 6. do 11. junija v Ljub· 

ljani Iesni sejem, na katerem si je obiskovalec Iahko ogledal pred· 
vsem Iesno obdelovalne stroje, se seznanlli z materiall in polizdelki, 
namenjeni:mi za Iesno industrijo, medtem ko samih lesnlli izdelkov 
razen oken in vrat skorajda ni bilo. Iz seznama razstavljalcev, ki ga 
je izdalo Gospodarsko razstavisee, je razvidno, da je letos svoje pro· 
izvode razstavljalo 131 podjetij, od tega 85 tujih. Treba je razumeti, 
da so domaci proizvajalci zvecine razstavljall pod imenom svoje se
stavljene organizacije in je zato stevilo razstavljalcev na videz 
manjse. 

zalost pa je po moji oceni ia.delek 
se neustrezen in bo na njem po
trebno se ve1i·ko i2lboljsati in dz
boljsati tudi 1:elmologijo izdela-

ve. Upajmo, da ,bo.9ta pro~vajalec 
in konstruktor z delom nadalje
vala in koncno dala na trg soli· 
den stroj. 

Na 51plosno bi ocenil, da je le· 
toS!llji lesni ISejem pr.i.kazal vee 
izbora kot lalllSiki; Tahlo je bil() 
eutiti, da si nekatera lesnoindu
strijska podjetja sJruSajo 5trojno 
opremo izdelovati sama. Prica
koval sem pa, da born vide! na 
sejmu mozniear.ko domaee izde· 
lave, vendar je ni bilo, niti naj
enostav:nej se. 

I. Lovse 

Tuji razstavljalci so prikazali 
svoj ustaljeni program, zato 
ka·ksnih vidnih novosti med njimi 
ni bilo videti. Med domacimi raz
stavljalci lesno obdelovalnih stro
jev pa je bH vsaj po mojem mne
nju parvi1ljon Slovenijalesa, TOZD 
100 najbolj bogat. RazstavljaH so 
izdehke Torvarne strojev :lionica 
in izdel1ke S1:rojnega kl:jucavru· 
earstva ing. Pavel Ledinek iz Ma
ribora. 

Od :izdelkorv Tovarne strojev 
Zicnica je bila na ljubljanS!lcem. 
sejmu prvie prikaza.na krozna 
zaga z voziokom ali tkot jo ime
nujejo enojna prirezova1l!ka. S1:roj 
je opremljen s predzagico in je 
- kolikor se da na sejmu ugo
toviti - kvalitetne izdelave. Na 
zunaj zelo so'lidno izdetlan izdelek 
zienice je bil tudi moonejsi miz
ni rezkar. Seveda ni bilo mogo
ee videti, lka!ko so izdelani in pro
ti prahu zasciteni '111Si njegovi gib
}ji.vi deli za dvig iJn spust vrete
na, kar je pri torvrstnih ·strojih 
sibka tooka. 

Db novem sistemu 
vrednotenja dela 

· PTvic je bila razstavljena tudi 
furnirka robov, ki je verjetno 
tudi tovrstni jugoslova'l'lski izde
lek. Furnirko roborv je skonstru
iral ing. Mar.jan Grojdek, sef po
gonske slutbe v tovarni pohiStva 
Brezice, i-zdelala pa ga je Tovarna 
strojev Zienica Ljubljana. Vseka
kor je sam poia;lrus izd.elave teh 
strojev vreden vse pohvaie, na 

Novi posli 
za Anglijo 
(Nadaljevanje s 3. strani) 
izdelke pre,;zame glede na to, 
da so dosezene cene nizJm. 

Ob obi&ku smo se .dogovarj ali 
tudi za ixvoz dveh variant spal
rui.ce iz TO!Vanne pohistva Ce.nkni
ca. Pi'Va varianta je v celoti iz
delana iz oplemenitenih iveric, 
medtem. ko je pri dmgi varianti 
korpus oplemeni1ena iverica, 
fronta pa fwin.irana ivenica z ma
sivnimi nalepki (fronta regal Tan
ja). Za obe vanianti smo pred 
nekaj dnevi lrupcu sporocili po
da:tJke, vendar dokan.cnega odgo
vora glede cen se msmo prejeli. 

Sodimo I da so zaeetni koraki 
narejeni, kako pa bodo poslii. te
kli, bomo videli cez nekaj casa. 
Nase zelje, da 1b.i. znova zaceli iz
vaiati tudi na a<nglesko trzisce, 
so velilke .kll~ub mooni konkuren
oi, ki j e na tem t:r.Zi<seu. Uspehi 
teh dogovorov bodo odvi-siJ!i. od 
kvaJ1tete, dobavnih rokov, pa tudi 
od side dru~bene skupnQIS1ti, ko
li:ko nam je pl'iprav~jena poma
gati pri dodatni stimulaciji za 
pospesevanje izvoza. 

C. Karnac 

Na Brestu smo se ze L 1974 od
lo6li, da borno uvedli nov sistem 
nagrajeva:nja po delu, to je vred
notenje zahtev111osti dela (VZD), 
ki ga je uveljavljal Biro za in
dustrijsild inzeniri,ng iz Ljubljane. 
Dosedanja a'l'latlitiena ocena se je 
pokazala ze zastarela in tudi ne· 
prrimerna, saj se je iz predvidenih 
25 tockovnih razredov stevilo zni
zalo na 18. To pa je povrzroeilo, 
da se je podrJo praviolno razmer
je, saj so v 18. razredu zdruiena 
vsa dela, 'ki so hila ocenjena v 
zadnjih sedmih razredih. 

Z oblifkovanjem temeljnih orga
nizacij so :se prenesle pristojnosti 
vrednote.nja del iz centraine ko
misi.je na ikomisije po temeJjrtih 
organizacijah. To pa je spet po
vxroeilo, da so komi:si<je ena:ka ali 
sorodna della ozrroma naloge 
ovrednotile zelo ra;zlicno. Uskla
jevanje dela pa ni zaZivelo v ta:ks
ni meri, da bi lahko prepreeeva'le 
neenotno vred!llotenje. Poleg ome
njenih ·slabosti so se tudi drugi 
negativni vzroki, ki so nan~ko
vali, da smo se odlocili, da pre
idemo na drugaeni sistem wed
notenja zahtevnosti dela oziroma 
nalog. 

Sistem VZD I., ki se je ze zacel 
uveljavijati v nekaterih temeljnih 
organizacijah, je pokazal, da so 
tud.i pri tem.u sistemu nekatere 
pomanj.kljivosti. Tudi zakon o 
zdruienem de'lu je narekoval, da 
so se nekatera doloeila pri:lago
dila nasim dru2Jbenoekonomskim 
odnosom. P.lod novih razis:kova'l'lj 
in I.IISlclajeva.nja z zalro.nom o 
zdrufenem delu je dopolnjeni si
stem vrednotenja zahtevnosti 
dela, ki ga na ·kratko imenujemo 
VZDII. 

Bis·tvene spremembe pr.i VZD 
II. so v vpliV'l'lostli. kriterijev ter v 
uvedbi novih kriterijev. 

S ta:ko dopolnjenilm si:stemom 
lahko vrednotimo vsa deJa ozi
roma naloge (lahko tudi delokro
ge), torej tudi dela, ki jih oprav
ljajo vod~1ni delavci, kar do se
daj ni hila mogoce. 

Z VZD II. dejansko postavimo 
le odnos med zahtew1ostjo dela 
ter u.gotavJjanjem njeguve sestav
ljenosti. Razpon med enostavnim 
in najosestavljemejsim delom pa 
doJeamo s kolianikom, ki ga do-

Iz oddelka l<artonaie v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg: 

loeamo vsako leta z ~etnim pia
nom; le-ta pa je odvisen od mate
rialnih pogojev, v katerih dela 
delo'lllna organizacija. 

0 predlaganih spremembah je 
bilo orga:nizirano posvetovanje s 
predstavruki druilbeno politiCni.h 
organizacij, samoupravnih orga
nov in vodilnimi ter vodstvenimi 
delavci Bresta. ZaJdjucek tega 
posvetovanja je, da je treba naj
prej izdelati ·vzorene ocene za ti· 
piena deJa oziroma na!loge po kri
terijih VZD I. in VZD II. S pri
merjavo ocen se bodo predstav
nik:i. omenjenega posvetovanja 
lahko zanesljiveje opredelili, ka
teri sistem bi bil primernejsi za 
vrednote.nje odela na Brestu. Vse 
to pa •bo tudi povzroeilo, da bo 
sistem VZD zaiivel nekolhlro .kas
neje, ka!k.or smo si zastaiVili v sa
moupraV!llem sporazurou o skup
nih osnovah in meri:lih za prido
bivanje in razporejanje dohodika. 

J. Skrlj 

NOVA PROIZVODNA 
DEJAVNOST 

12. junija letos je zaee1 s po
Sikusnim obratovanJem oddelek 
za iulelavo kartan()v v Tovarni 
leS'l'lih izdelikov Stari trg. Za 
BREST, pa tudi za to temeljno 
opganizacijo je 1o nova proi'1ivod
na dejaN'Ilost, ki bo .zadovdljevala 
potrebe BRESTA po kartonski 
embalaii. 

Danasnje .potrebe vseh temelj
nih organizacij so okrog 50.000 
kartonov in vogalnikov meseOn.o 
oziroma 2270 ·kosorv ra2licnih kar
tonov dnevno. 

Norva oprema omogoea delo, ki 
je po 2lllaeaju med obrtniSikirn in 
mdustrijskim delrun. GJede na 
nase potrebe in mnogovrstne kar
tone ter kartone v majhnih ikoli
einah je to najboljsa resitev. s 
kasnejsim razvojem pa bo po
trebno opremo dopolnjevati. Po
trebna bo •sti!Skailnica za odpadke, 
stroj za rezanje kartonov in dru
go. 

V oddeJku bo zaposlenih 19 de
lavcev, >ki so ·bi:li prerazporejeni 
iz stolarne. Vzdrievanje strojev, 
obracun osebnih dohodkov ·in 
o9tala admiillstrativ.na dela pa 
bodo opravlja1e sedanje slufbe. 

Vprasali smo nekaj delavk, ki 
so razporejene v kartonafui. od· 
delek 0 njihorvem zaeetnem de1u. 

DANICA SRPAN je tehnolog in 
je za to delovno mesto tudi uspo
sol;ljena. Zato se bolje poouti tu
kaj ka!kor na dosedanjem delov
nem mesru instruktorja l~rne. 
Tezave so z zaeetno nastavitvijo 
dela, V•Se kaThUiladje zahtevajo 
svoj cas .za preizlou5nje, pa ven
dar so tu prenovljeni in cisti pro
stori brez veejega hrupa ali pTa· 
Jm -in je !kar zadovoljna. 
· Tudi delavke v proizvodnji so 
zadovoljne z novimi delovnJ,mi 
mesti, tako je izjavila IVANKA 
KERNC, delavka pri str oju za si
vanje. Pogoji za delo so ugodni 
in ji taka delovno mesto rkar ust· 
reza. 

Talko se je v prvih dneh preiz
kumje polkazalo, da so delavci v 
tern oddelkiu s svoj.im delom za
dovoljni. 

M. Sepec 

BRESTOV OBZORNIK 

Stara dotr ajana kotlovnica v Jelki 

Nova kotlovnica v Jelki 
ze vee let se v Jetki sreeujemo 

s pomanjkanjem topJotne ener
gije. Nabav.Jjali smo novo strojno 
opremo, kotlovnka pa je ostala 
talksna kot je hll.a. Sedanja kot
lorvnica ne .daje moznos ti za zame
njavo stis·kaJnice, .ki rabi za svoje 
delovanje temperatJuro nad 100 
stopinj Celzija. Susenje v porvrsin
ski obdelavi .se po2limi zaradi niz. 
ke terruperarture podalj-suje. Ogre
;vanje nekarterih d elov proizvod· 
nih prostorov pa je sila majhno. 

Or.gaoni upravljanja so se za 
novo kotlovnico od~oe~li ze v letu 
1977 in od takrat naprej se in-

tenz~vno pripravljamo za grad· 
njo. V juniju bo izdelan gradbe
ni projekt. Opremo za kotlovnico 
bo dobavil Djuro Dja:kovic iz Sla
vonskega Broda. 

Poleg kotlovnice bosta v novem 
objektu tudi kompresorska po
st~ja in trafo postaja. 

Predvddoma bo ta investicija 
veljala okrog 6.000.000 dinarjev. 
Ce bosta pdprava ddkumentacije 
i:n izgraooje tekla po zastavlje
nem nacrtu, bomo gradnjo kot· 
lovnice dokoncali ze letos. 

J. Opeka 

Obicajna slika za spomladansko-poletne mesece. V nasi delovni or· 
ganizaciji so stevilne ekskurzije. 

Montaini oddelek v Tovarni pohi.Stva Cerknica 
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Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE 
PREDSTAVLJAMO INTERESNE SKUPNOSTI • PREDSTAVLJAMO INTERESNE SKUPNOSTI PREDST AVLJAMO INTERE 

V rstvo otrok preveC zanemarjeno 
Tudi ta rnesec organizacija razgovora o obcinskih interesnih skup

nostih (na vrsti je bila skupnost za otrosko varstvo) ni tekla cisto 
gladko. Sele na drugo vabilo se je odzvalo dovolj vabljenih, da je 
razgovor lahko stekel. 

Sogovorniki so bill: Zdravko ZRIMsEK, dosedanji predsednik 
skupscine skupnosti, Erna ZUNIC, dosedanja predsednica izvrsnega 
odbora skupnosti, Marko ZNIDARSic, novi predsednik sk.upscine, 
Dragica PAKIZ, nova predsednicaizvrsnegaodbora, MarijaRAZDRIH, 
predsednica zbora uporabnikov, Martina SPITALAR, predsednica 
zbora izvajalcev, Gregor LOGAR, strokovni tajnik skupnosti, Franc 
sTEFANclc, ravnatelj osnovne sole Rakek, Janez PRAPROTNIK, 
ravnatelj osnovne sole Nova vas-Bloke, Jol.ica LESKOVEC, vodja 
vzgojno varstvene enote Cerknica, Marinka KRALJ, predsednica Zve
ze prijateljev mladine in Tone ZIGMUND, predstavnik pripravljal
nega odbora za izgradnjo vrtca v Cerknici. 

Tudi tokrat je beseda tekla predvsern o uresnlcevanju ustavne 
opredelitve samoupravnih interesnih skupnosti in samoupravne 
organiziranosti ter o temeljnih vprasanjih oziroma tezavah otroskega 
varstva v nasi obcinl. 

Na obrnoeju obcine Zivi 1500 predsolskih otro~, ki bi jim rnorali 
zagotoviti ustrezno otrosko varstvo. Zaradi premajhnih vlaganj v 
otrosko varstvo v preteklih letih imarno v sedanjih vzgojno varstve
nih zavodih na voljo Ie nekaj nad 200 rnest. Krajevne skupnosti Be
gunje, Cajnarje-Zilce, Grahovo in Nova vas so brez organiziranega 
otroskega varstva. Stanje na tern podrocju .narn ponazarja naslednja 
tabela: 

Cerkinica Rakek Stari trg Skupaj 

Povrsina v m2 
- vseh prostorov 393 355 134 782 
- pros:tori za WJg'O'jno delo 293 217 100 610 
Povrsina na otroka v m2 
- vsi prostori 1,9 8 3,6 3,3 
- ~rostori za vzgojno delo 1,9 4,9 2,7 2,6 
Stevilo igrisc 2 1 3 
Povrsina v m2 - igrisca 800 320 1120 
Kapaciteta v vrtcih 80 60 56 196 
Stevilo otrok v vrtcih 153 44 37 234 
stevilo · oddelkov 8 2 3 13 

Kadrovska zasedba 
- vzgojiteljice 4 1 1 6 
- medicinske ses1Jre 3 1 1 5 
- varuh:inje 4 1 2 7 
- drugi zaposleni 4 1 2 7 

Dl1lZbeni plan razvoja obcine Cerknica 1976-1980 zagotavlja v 
okviru programske usmeritve obcinske skupnosti otroskega varstva 
v tern obdobju naslednje: 

- v tern obdobju naj bi v dnevno varstvo vkljucili najrnanj 30 
odstotkov predsolskih otrok; 

- razvijali bodo nove vzgojno varstvene oblike - potujoce vrtce, 
sezonsko varstvo kmeckih otrok in druge oblike; 

- starsern bo glede na njihov dohodek omogocena denarna pornoc 
pri dogovorjeni ceni za dnevno varstvo in vzgojo otrok; 

- za uresnicitev teh ciljev bo potrebno odpreti 170 novih rnest 
v vzgojno varstvenih zavodih in usposobiti ustrezne kadre; 

- obcinska skupnost otroskega varstva bo v sodelovanju z obcin
sko izobrafevalno skupnostjo zagotovila ustrezna sredstva za pred
videno gradnjo novega otro~kega vrtca v Cerknici in za razsiritev 
kapacitet ostalih vzgojno varstvenib ustanov v obcini. 

POMANJKUIVOSTI V DELOVA
NJU DELEGATSKEGA SISTE
MA 

Pred leti je na podrocju, !ki ga 
sedaj zajema s~upnost za otxo
sko varstvo, deloval poseben 
sklad pri temeljni izobrafevaloi 
skupnosti. 

Sedaj je s~upscina sku~nosti 
sestavljena iz dveh zborov, iki sta 
nelkajkrat za:sedala tudi loccmo, 
vendar do uslklajevanj ni prislo, 
ker so bli1a .stailisca enotna. Naj
prej so bi'le 'SikupsCine p~recej »ti
he«, v zadll!jem casu paso se de
legati bolj razZiveli. Za delo 
skupscine in za uresnicevanje 
s'klepov sk.l1bi wrsni odbor, •ki ga 
sestavljajo uporabniki in i:z:va
jalci. 

Vsaj doslej so se izvajalci ~re
maio zavedali svojih pravic pri 
oblikovanju elronomskih cen v 
vrtcih. 

Nasploh je znacilno, da v delo
vanju 'Clelegatskega sistema se 
niso ·priSla do lizraza mncmja ob
canov prak njmovih dele~atov, 
ki .Se vedno delrujejo p rece.J »Od
bornisko«. Tudi je opaziti, da se 
vedno ni prodr-lo mnenje, kalko 
so delegacije ena:lropraven aen 

v sistemu samoupravljanja po 
temeljnih o11ganizacijah in po 
krajevnih skupnostih, pa zato 
ostaja delo delegacij v dokaj za
prtih krogih. Od tod pridejo zgol1 
mnenja delegacij oziroma dele
gatov. 

Tudi do republiSke skupnosti 
ni ~ravih delegatskih stikov. Do
slej je gradiva sicer najveokrat 
obravnaval izvrsilni odbor in svo
ja stalisca prek deiegatov posre
doval na republi§ko s~upnost. Po· 
dobno je bilo tudi s povraJtnimi 
informacijami, ·ki so le nekaj'krat 
nas.Ie pot ~udJi do slru.pscine ob
cinSike Slkupnosti. 

Precej teiav je bilo nedavno 
z usklajevanjern prispevnih sto
penj, ~ri katerem delegati prak
ticno nimajo Vlpliva. 

POMANJKLJIVO OBVEscANJE 

Str.okovne sl~be si sicer pri.za· 
devajo, da bi bi'le delegacije cim· 
bolje obvescene o vseh vpra.San.iih 
s podroeja otroSkega varstva. Do 
delegacij je slo tud.i po 600 izvo
dov gradiv; nekajtkrat so bill pri
pravljeni tudi kra~11ki, razum'ljivi 
pov·zet'ki. Najveckrat pa so bille 
to kopice gradiva, ki jib delega-

cije niso niti pregleda>le. Tudi po· 
stopek pri sprejemanju srednje
rotnih ·planov skupnosti je bil 
pomanjadjiv. Ta:ko posta~ajo in· 
fol1lllacije same sebi namcm. Nuj. 
no •potrebno bi bilo v okviru ob
cine informativno sredstvo, ki bi 
zapolnilo to vrzel. 

NEUSTREZNI KRITERIJI 
ZA SOLIDARNOST 

Tud.i na tern podroeju se v 
okviru republike oblik:uje ·solidar
nostni sklad za manj racvite ob
cine. Ceprav je na dlani, da je 
otro§ko varstvo v nasi obOi.ni zelo 
pomanjkljivo, pa vendar zaradi 
neustreznih lk.riterijev ne moremo 
upati nata sred.stva. 

OSIIlovni tk:riteriji za nerazvitost 
so .namrec programi rednega in 
dopolnilnega otros·kega vars1Na. 
doslej ·smo za dopolnilni (8Q..urni) 
program iz ·soHdarnosti dobili 7 
milljonov ·stau-ih dinarjev. Vseka
kor bi si mora'li prizadevati, da 
bi dzoblikovali .ustreznejse lkrite· 
rije za nerazvitos·t oziroma za so· 
lidamostno pomoc. 

SLABO SODELOVANJE Z DRU· 
GIMI SAMOUPRAVNIMI 
SKUPNOSTMI 

Ceprav so precejmje rn<>Znosti 
za sodelovanje z d.rugim.i samo
upravnimi interesnimi sllrupnost· 
mi lpri nekaterili akcijah, lle-to se 
ni zafivelo. Zlasti ob dopolnilnem 
(80-urnem) ~rogramu bi la.h'ko 
skupaj s -telesnokulturno in ·kul· 
turno slkupnostjo zastavili slru,p· 
ne prograrne in ji-h tudi Sikupaj 

Delo z malckl je zahtevno . .. 

izvajali. Podobno je tudi ;pri or
gamziranju kolonij, [<jer _j_e so?-e· 
lovanje z Dru~tvom pn)a1e1Je~ 
mladine ze 'ZaZtvelo, radt pa bt 
pritegnili se druge silrupn'O'Sti in 
drustva; 1epe moznosti so tudi za 
sodelovanje s ta!borniki, pri orga
niziranju sole v nanwi in drugod. 
Sodeliujemo trudi s ·skupnostjo za 
socia,Jl1o •skrbstvo, kjer z otros
k~m varstvorn ·veckrat pomagamo 
materam - samohranilkam. 

Zelo pomanj\kljive ~a so pove
zave s 'krajevniml.skupnostmi. Le
te nase deja'I/IIlosti praik:ticno niso 
v.klj.uci:le v svoje programe in pla
ne. Morda ·bo bolje, ·ko bodo pri 
krajevnih skupnostih zafivele 
enote za otrosko varstvo. Tudi 
pri urejanju otros·kih igris.C :in na
prav (igral) zanje ·ni ·skupnega do
govarjanja. 

Se vedno 'l1i ialkoreninjena sta
ra zavest, kalko ·da s ta otrosko 
varstvo in vzgoja stvar zgolj vrt
ca oziroma sole in se n i dozorelo 
spoznanje, da so to nase slkupne 
zadeve, ki izvirajo iz potreb po
rabn&ov, SOle in Vrtci pa SO Sa· 
mo izvajalci teh potreb. Od tod 
tudi premajhna ucinkovitost teh 
dejavnosti. 

RAZLicNA ST ALisCA 0 ORGA
NIZIRANOSTI 

Razgovor se je najbolj razvnel 
ob organizacijskih in sMllouprav
nfu odnosih med solami in v:bgoj
no vars·tvenimi enota>m.i. Samo
upravno sta ti d:ve podroeji 
oraanizirani vsako zase - v svo
jih interesnih slrupnostih, pa tudi 

organizacijsko se marsikje pre· 
pletata. 

Eno stali·sce je b ilo, naj bi po· 
sta:Ii ·vrtci samostojni in gOS!PO· 
dariJi na ekonomskih osnovah, s 
cimer bi ob vecji tSamostojnoslti 
prevzeli tudi vooje odgovornoSII:i. 
Zagovorni'ki le-tega ·SO menili, da 
je v danasnji si~uaciji otrosko 
vai'stvo '"Pastorek«, ·rnedtem ko 
da ima vzgoja ~r:ven.tStvo. 

Drugi so menil!i, da je vzgoja 
enoten ·proces, 'ki zajema predsol· 
sko in solsko obdobje z vsemi 
ohlikami vaTst:va, vzgoje in izo· 
brafevanja. Doslej ·so bile nam· 
rec sole :z:veeine ·pobudniki pri 
organiziranju otroskega val'Stva. 
Tud.i vrtai so organizacijsko lah
lro v okviru sol, f.inancno pa PO· 
slujejo samostojno na osnovi eko· 
nomsk.ih cen. Sicer pa so menda 
ti odnosi Od sole do sole V Ob· 
cini razlicni ... 

Vsekakor razgovor ni mogel 
resiti oziroma uskladiti teh raz
licnih staliS.C, je pa nujno, da 
cimprej najdemo najustreznejso 
in najbolj ucinkovito obliko orga· 
niziranosti. Zavedati se namrec 
moramo, da .so vsi otroci nasi in 
tudi sredstva so nasa - drtliZ· 
bena. 

SREDNJEROCNI NAcRT NE BO 
POVSEM URESNicEN 

Sred.njerocni nacrt zagotavlja 
razvijanje enotnega in dopo1nil· 
nega programa. 

Doslej je v enotni program za· 
jetih 18,6 od.stotka pred.Solskih 
Otmk; Stevilk.a V nacrtu (30 Od· 
stotkov) pa bo .uresnicena le, ce 
bo zgra:jen novi vr-tec v Cerknici. 
Sku.pnost bo sodelovala tudi pri 
razvijanju .novih oddel'lrov v Iga 
vasi in v Novi vasi, kjer je vrtec 
doslej oprav:icil svoje delo in 
opravil pomembno poslanstvo. 
Sicer pa je enotni del za prihod· 
nje pianiTan tako tkot v vsej Slo· 
venij i - po enotnih stopnj ah in 
bodo pogoji za vzgojni del bolj
si. 

Uresnicevanje dopol.'Il.ilnega pro
grama poteka v glavnem po rza· 
mislih. V 80-urni program naj bi 
sicer leta 1978 zajeli 290 otrok, 
sedaj pa jih je zajetih 145, cemur 
botrujejo razlicni razlogi. Pred
vsern so to teia:ve s prostori, ka· 
dri in prevozi, -t~k-o da program 
se 'Ili orgarmiran V vrsti VaSkib 
s.lrupnosti. 

Ostale stvari iz dopolni.lnega 
programa (kolonije - letno nad 
200 otrok; oprema otroskib 
igriSc in vrtcev) se v glavnem 
uresniouj ej o. 
(Konec na naslednji strani) 

- ·- - - . . - --- - - . -



(Nadaljevanje s prejsnje strani) 

PROBLEMATICNO - OTROsKI 
VRTEC V CERKNICI 

Otroski vrtec v Ce:nknici ze ne
kaj let buri duhove, zlasti pa je 
slisati doS>ti govoric, ·ko je vsa.ko 
leto toli.ko in toliko otrok zavr
njenih, pa ca.ka ti morajo tudi do 
dve leti in vee in podobno. 

Vrtec je od1ocno prenatrpan, 
saj njegova za:sedenost mocno 
presega vse veljavne normative. 
Letos bodo lablko sprejeli 20 do 
25 otrak, prosenj pa je ze doslej 
82. Vedeti je treJba, da mora:jo 
tudi med letom resevati razlicne 
sociaine primere, •pojawjajo se 
(zaradi neurejenega varsliva) ka
drovske tezave v d elovnih orga
nizacijah in tako na:prej . . . 

Kjer je rnogoce, re5uje preble
me tudi vrtec na Rakeku, ki ni 
tako prenatrpan, vendar tudi tam 
jernljejo naj.prej otrOike iz svoje 
krajevne sku.pnosti. 

IN KDAJ NOVI VRTEC? 

Vsi ·so menili, da j e ta t renutek 
tezko povedati, kdaj bo v Cerk· 
nici zgrajen novi vrtec, ki na:j b-i 
resil vse t e te:Zave. Trenutno pri
pravljalni odbor rpr.1pra:vlja va
riantni predlog o finan.ciranju 
gradnje. 0 njem bo razpravljal 
izvrsilni odbor skupscine s·lrup· 
nosti otroskega vai1Stva, ga sku
paj s svoj.imi stamci posTedoval 

Iz otroskega vrtca v Cerknici 

druibenopoliticrum organizaci· 
jam in z njim sezna:nil izvrs·ni 
svet obcine. 

Okvir>no na:j bi gradnja veljaJa 
17.000.000 dinarjev. Sred stva naj 
bi zbrali s krajevnim sa:moprispev· 
kom na tern vzgojno-varstvenem 
okolisu, s prispev.ki delovnih or· 
ganirz:acij v oblilki. zd.ruievanja 
sredstev po rposebnem spora:zu· 
mu, z namenSlkimi sredstvi obcin· 
ske ·skupnosti otroS!kega varstva 
in s pnspevkom ·krajevne skup· 
nosti Cer.knica. 

Od tega, ka.ko se bomo n a vseh 
omenjenih ravneh dogovorili o 
akciji, je odvisno, kdaj se bo 
gradnja pricela . Ce ibo S'lo vse rpo 
sreei in ce bo dovolj ra:zumeva· 
nja, naj ibi to bil_;> prihodnje leto. 

Ob taksnih razmiSljanjih se je 
ra:zgovor nekako iztekel. Seveda 
ni moe na omejenem prostoru 
p rikazati vseh vprasanj, uspehov 
in tezav, s katerimi se ubada 
otrosko varstvu v nasi obCini in 
s katerimi smo bill seznanjeni. 
Vsekakor bo treba v prihodn.je 
posvetiti se vee pozornosti samo
upravnemu organiziranju in po· 
veeati vpliv obca:nov, ob veejem 
sodelovanju na vseh pa tudi po
spesiti resevanje najbolj ocitnih 
in kljucnih vprasa:nj otroskega 
varstva 

Razgovor zapisal in 
priredil B. Levee 

Asfaltiranje ceste Begunje - Beznljak 
Letos se -uresnicuje dolgoletna 

~elja prebivalcev Bezuljaka in 
deilavcev JELKE, da b i se vozili 
po a-sfaltirani cesti. Na pobudo 
krajevne sku.pnosti Begunje in 
JELKE je stekla akcija za zbira
nje sredstev za asfaltiranje ceste 
Begu.nje-Bezuljak. 

Delavci JELKE so se na letnem 
obcnem zboru sindikata odlocili, 
da bodo dve prosti sobot>i delaJi, 
zasluiek pa pris.pevali za asfalti
ranje ceste. Svojo obljubo so tudi 
v celoti iZ'pol!nili. 

Ta odloeitev pa je bila tudi 
velika vzpodbuda za •prebivalce 
Bezuljaka in Dobca pri zbira:nju 
krajew1ega sam oprispevka. Na 
zboru kraja:nov Bezuljaka s-o se 
odlocili, da bodo .prispevali 
120.000 dinarjev; lastni:ki gozdov 
so svoj delez prispevali v obliki 
lesa, osta:li prebivalci p a so dali 
denarne prispcvke. Da bi za zbr a
no hlodovino iztrlili cimvec, je 
bil les ra:zzagan in deske proda-

Cesta Beguuje-Bezulja.k 

ne. Tudi svet krajevne skupnosti 
je sklenil, da vsa razpolozlji:va 
sredstva nameni za asfaltiranje. 

Ljublja:nska banka je pr1prav
ljena krediiirati 50 odstotkov 
predracunske vsote. 

IzpeljaJti ak.cijo pa niti malo ni 
Jahko, .saj po pred.racunu, ki ga 
je naredilo Cestno podjetje Ljub
ljana, .zna:Sa vrednost del vee kot 
1.500.000 dinarjev. S skU!pnimi na
por i pa b o tudi to vpra:~a:nje 
uspe~no reSeno. Po za:gotovilu 
predsta'Wilkov krajevne skupno
sti bo cesta za gotovo a:sfa1tirana 
se letos. 

K.rajevna ·slrupnost pa prica
kuje, da bodo tudi ostale temelj
ne organ:izacije priskocile na po
moc. Se posebno veliko podporo 
prebivalci pricak.ujejo od Gozd
nega gospod<U"stva, k:i to ces to 
tudi precej uporablja in jo s 
tteZkimi kamioni tudi najbolj po
skodujejo. 

J. Ope.ka 

Ugodna ocena 
gospodarskih gibanj v obC.ni 

Potem, ko so delavci v temeljnih organizacijah ugotovili in pre
gledali rezultate poslovanja za leto 1977 in za prvo letosnje trome
secje, so o njih v tem mesecu spregovorili tudi na izvrsnemu svetu 
in v skupscini obcine Cerknica. Skupna ugotovitev je bila, da so 
dosezeni poslovni rezultati v pogojih gospodarjenja, v katerih je go
spodarstvo v Ietu 1977 poslovalo, ugodni in dovolj spodbudni tudi za 
prihodnje. 

Uvodoma velja poudariti, da so 
primerjave nekaterih kazalcev go
spodarjenja s prete:lcliJini. leti ne
koli:ko &porne, kaj ti v na·si teh
ruki knjigovodstva s e ze leta sre
cujemo z vrprasanjem primerlji
vosti medsebojnih podatk.ov ore
:rulta.tih pos.lova:nja. Prav v letu 
1977 so bila .uveljavljena neka<tera 
nova II'WJIIlerja v dohodkovnih 
odnosih, spremembe pa bodo 
tudi v letu 1978 z ·nadaljevanjem 
uvel.!javljanja zaik:ona o z,druie
nem delu. No, kljub <temu velja 
podati na OSillOVl razpoloiljivih 
stevillk :nekatere .prianerja'Ve. 

PROIZVODNJA IN PRODAJA 
V UGODNEM PORASTU 

Zelo razveseljiv je podatek, da 
je proizvodnja, doseiena v gospo
darstvu obCine v letu 1977, na· 
rasla v primerjavi z letom 1976 
za 39 odstotkov in da je v I. tro· 
mesecju 1978 dosezeno 30 odstot· 
k ov celotne lanske proizvodnje. 
Velik prispevek k tako ugodnim 
kazalcem imajo nedvom.no nove 
kapacitete, :kar zlasti velja za 
polno aktiviranje Brestove Tovar
ne ivernih plosc. 

Pri prikazovanju proizvodnje 
gre za kazalce, ki so izracunani 
na osnovi vrednostnih podatkov 
o proizvodnji, kar pomeni, da 
vkljucujejo tudi vpliv porasta 
cen. Mimogrede, pritiski na po
r ast cen so vsekakor prisotni 
tudi v nasem gospodarstvu. 
Druiba je na take pritiske, ki so 
vsekakor logicni, odgovorila nee
konomsko, up r avno, tako da osta· 
ja se naprej sistem cen nedo
grajen. Vee kot 60 odstotkov vseh 
izdelkov jugoslovanskib proizva· 
jalcev je pod upravnim n adzo
rom. 

Gospodarstvo resuje vprasanje 
porasta cen predvsem z novimi 
modeli, kar pa seveda ni mogo
ce v primerih, kjer izdelka prak· 
ticno ni mogoce spremeniti (na 
primer iverne plosee). 

Hotel sem poudariti, da vpliv 
cen v proizvodnji, predvsem pa v 
celotnem prihodku gospodarstva 
obcine, ki je Iani porasel za 26 
odstotkov, ni izmerljiv. 

Na tr.llscu je vladala v l etu 
1977 dokaj ugodna konjunktura, 
kar zlasti velja za I . polletje. V 
II. polletju se je pri prodaji ze 
pokazal dolocen zastoj, ki se na· 
daljuje tudi letos. Te ugotovitve 
veljajo predvsem za pohistveno 
industrijo, n a katero pa so veza
ni tudi nekateri drugi proizva
jalci v obeini (Kovinoplastika 
Loz). Zastoj se kaie kot posledica 
premajbnega stevila zgrajenih 
stanovanj v preteklem letu. 

IZVOZ V STAGNACIJI 

Ce napravimo majhno devizno 
bilanco gospodarstva v obcini, 
potem vidimo, da je ta bilanca 
sicer pozitivna, da pa se je ta 
poz.itivni delez v letu 1977 
zmanjsal zaradi upada:nja izvoza. 
Najvec izvaZa lesna industrija 
- konkretno Brest, najvec pa 
uvaiata kovinska ter lesna indu
strija. La:ni je nase gospodarstvo 
izvozilo za 184 milijonov dinarjev 
izdelkov, uvozilo pa za 152 milijo
n ov reprodukcijskih materialov. 

Vprasanje izvoza je seveda pri
sotno. Vee ali manj pa gre za 
zna:ne teiave (nesorazmerja v do
seganju cen doma in n a tujem, 
vprasanje sti.mulacij, ponekod 
tudi programskih usmeritev), ki 
jib bo moral intenzivneje rde
vati SISEOT (novo oblikovana re
publlika samoupravna interesna 
skupnost za ekonomske odnose 
s tujino). 

v sodelovanju z drugimi temelj
nimi organizacijami v okviru de
lovne organizacije Avtomontaza 
iz Ljubljane. 

KAZALCI GOSPODARJENJA NA 
DOBRI POTI IZPOLNJEVANJA 
SREDNJEROcNEGA PLANA 

Druibeni proizvod je rpora:sel 
lani za 27 odstotkov (dr.uZbeni 
proizvod vsebuje dohodek pave
can za amortizaci:jo). Po sred
njeroenem programu za obdoibje 
1976-1980 naj bi dl'\lZ-beni proiz
vod v gospodarstvu obcine nara
sca z .Jetno stopnjo rasti 12,3 % . 
Torej zelo ugoden kazalec gospo
darjenja v J.etu 1977. 

Dohodek pO'!Oeni novo us!Nar
jeno vrednost oziroma vrednO'St, . 
ki sm o jo ustvarili s svojim zi
vim in minulim delom .in za !ka
tero s mo oboga.tili sebe in d.IlllZ
bo. Lan.i smo ustvarili dohodek v 
viSini 570 m illijonov dina11jev ali 
31 odistotkov v ee ·kot .Jeta 1976 
s 4506 delavci. 

Osebni dohodki 

Osebni dohodki na zaposlenega 
v gospodarstvu obcine so v letu 
1977 :ma5alli po\lprecno meseOn.o 
neto 4.570 dinarjev, J<ar je za 26 
odstotkov vee kot leta 1976. ziv
ljenj-ski stroski so v letu 1977 po
rasli za 14,6 odstotka, kar po
meni, da so .se realni osebni do
hodki v le tu 1977 povecali za 
11,4 odstotlka, kar je v zadnjih 
nekaj letih najvecji pora:st real
nih osebnih odhodkov. Osebni do
hodk:i so bili v ~eh delovnih or
ganizacijah izplaca:ni v skladu s 
sa.moupravn~mi sporazumi pa
nog, ve:ndar so v nekaterih de
lovnih or.ganizacijah hitJreje na· 
r ascali od rasti dohodka -kot ene
ga izmed glavnih kazalcev rasti 
prodtrlctivnosti zaposJenih. 

Najniiji povpreoni oseJbni do
hodki so bill i.21placani v Novolitu 
Nova vas in v TOZD PLASTIKA 
LOz - v pr-vi delovni organiza
ciji 3.470 in ·v drugi 3.860 d.inarjev 
povrpreeno neto meseCn.o na de
lavca. 

Akumulacija, ki p·redstav1ja 
ostanek dohodika, poveean za 
amortizacijo, .je porasla za 36 od
stotkov. 

Nedvomno je vafuejsi ·ka:zalec, 
ki pove, lro1i!ko je gospodars'!Nu 
ostalo sredstev za izbolj-seva:nje 
materialnega tpalozaja (za raz5ir
jeno reprodukcijo) . Gre za izre
den skok v letu 1977, saj je os·talo 
gospodar.stvu •lani 31 milijonov 
dinarjev, leta 1976 pa 11 mil.ijo
nov dinarjev. Seveda je ta skok 
doseien na ni~ko osn'O'Vo v letu 
1976, kajti ta znesek bi komaj 
zado~caJ za pokrivanje rpoveca:nih 
obratni!h sredstev na raoun in
flacije, r ecimo .sa:mo na BTestu. 

Od tu do razsirjene reproduk
cije, pa je -potrebnih ~e vel:i:k.o 
sredstev, Gospodai1St!vO seveda 

iSce re~itve za svoj razvoj v kre
ditih poslovruh bank. 

Ko govorimo o delitvi dohod· 
ka, je treba seveda vedeti, da 
mora biti delitev skladna in si 
mora prizadevati zadostiti razlic
nim druibenim potrebam. Tola
iimo se s tern, da je druZbena 
akumulacija vendarle solidna. 
Oblikovali sta se nanu:ec dve za· 
misli 0 akwnulaciji, 0 ozji pod· 
jetniski in sirsi druibeni ak·umu
Iaciji. S podcenjevanjem ozje 
podjetniske pa gremo verjetno 
predalec, kajti kaie, da pri taki 
razporeditvi ak.umulacije le po
tegne premajhen delez za svoj 
prihodnji razvoj. 

Za leto 1977 je tudi razveseljiv 
podatek o izgubah. V letu 1976 
so znasale izgube v gospodarstvu 
8 milijonov dinarjev, medtem ko 
je lani izkazal izgubo le Novolit 
Nova vas v viSini 660.000 dinar
jev. Razveseljiv je tudi podatek, 
da Brest po nekaj letih prvic ni 
imel izgub v nobeni temeljni or· 
ganizaciji. 

V prvih treh mesecih je poslo· 
val tudi Novolit z pozitivnim re
zult.atom, saj je ustvarU 390.000 
dinarjev akwnulacije. 

OCENA GOSPODARJENJA ZA 
I. TROMESECJE 1978 

Dati presek gospodarjenja po I. 
tromesecju je zelo odgovorna in 
delikatna zadeva. Zakaj gre? 

Prvic, la:ni se za I. tromeseeje 
niso obvezno delali periodiCni ob· 
racuni, tako da so primerjave 2 
enakim obdobjem lanskega leta 
nemogoce. 

Drugic, v casovni stiski med iz
delavo zakljucnega in periodic· 
nega obracuna lahko pride tudi 
do spodrsljajev v evidentiranju. 

Tretjic, kar se mi zdi najvai
nejse opozoriti, pa je, da je vpliv 
neplacane realizacije v I. kvartalu 
tako moean, da nekatere temelj
ne organizacije potisne celo v iz. 
gubo, kar se je tudi dejansko do· 
godilo. 

Prav gotovo so to tisti razlogi, 
zaradi katerih zakon o sanaciji 
temeljnih organizacij dopusca, da 
se sanacijskih ukrepov lotimo se
le po periodienem obracunu za I. 
polletje. 

Seveda pa velja opozoriti na te
meljne organizacije, ki so v l.jro
meseeju ustvarile izgube: Jelka 
Begunje, Tovarna pohiStva Stari 
trg, Gozdno gospodarstvo Cerk
nica, Gozdno gospodarstvo Jelen 
SneZnik, J ama Rakek, Nanos Ra
kek, Mercator - KZ Cerknica, 
TOZD Javornik Rakek in Komu· 
nalno podjetje Cerknica. 

Letos se gospodarstvo srecuje 
se z dvema n ovima teiavama: 

- z vpraSanjem ~ravoeasne 
oskrbe z reprodukcijski.mi mate
riali, kar zlasti velja za uvoz; 

- z likvidnostjo, ki je delno 
posledica poveCanih zalog in del
no posledica (se bolj pa bo) a:nga
Ziranja lastnih sredstev za in· 
vesticijske nalozbe. 

Za zakljucek moram podcrtati 
Zivahnost v investicijski dejavno
sti. Z investicijami smo sicer v 
delni zamudi predvsem iz dveh 
razlogov: zaradi pomanjkanja 
lastnih sredstev (upadanje lastne 
reprodukcijske sposobnosti) in 
tezav pri pridobiva:nju soglasij za 
uvoz opreme. D. Mlinar 

V letu 1978 se pojavlja v ob&li 
nov izvoznik; za enkrat sicer s 
posrednim izvozom. Gr e za avto
m ontaio z Marofa, ki bo letos 
izvoz.ila za 15 milijonov izdelkov Pomembna nalozba v Kovinoplastiki - dela gredo po nacrtu 
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NASI LJUDJE DELEGATI GDVD E 
Stane Strltof je bil rojen na Blo
cicah, 'V kmeC.ki dru.Zini, .ki je 
stela sest clanov. Skromna dru
iina si je svoj »Standard« ustvar
jala s .kmeckimi pridelki in z 
rejo zivine. 

Ko sem Staneta vpra~ala, kadco 
je prezivljal otromca leta, je 
smehljaje povedal, da prav taiko 
kot vsi ostali kD:neGki otroci. To 
je bil cas, ko so otroci ves dan 
pasli Zivino in iskaJi zabavo v 
preprostih igrah. 

»Koncati soie nisem .uspel v 
mimem casu, 'ker se je vojna ze 
zace1a. Zadnji razred sem koneal 
v letu italijanske akupadje. V 
tern casu sem zacel razmi!tjati, 
na kak~en nacin spoditi sovtaz
nika iz na~e vasi ter i'Z dkupirane 
domovine. Mlad, poln moci itn 
zelje po ·svobodi, sem se pridruzil 
narodnoos·vobodilnemu boju. 

Moja pot je vodjJa v XV. belo
kra<nJSiko brigade, vendaT se.m 
bil v boju s sovra.mllkom ranjen, 
kar me je pdpeljalo v boWsnico. 
Zdravil sem se do konca vojne z 
ostal~mi ranjenci v Bariju.<< 

Vprasa•la se.rn ga, ce se je po 
koncani vojni se ukvarjal s kme
tijstvom, ~a je odgovoril, da to 
delo opravlja se sedaj. Ceprav je 
ves cas po vojni zapo9len, se ne 
odpove kmeckemu delu. Kot sam 
pravi, to delo opravlja »malo za 
hobi, •malo za res«. 

Slane Semit 
Leta 1934 -sem odsel k vojakom v 

staro •jugoslovansko vojsko. Mesec 
dni dopusta sem prezivel prl pllija
telju v ~ranju, kateremu sem za
upal, dame ne mi.ka vee nazaj; zato 
sem z veseljem sprejel njegov na
svet, naj pobegnem v Spanijo. Sto
ril sem tako .in se d<J konca spans:ke 
drzavljall'S'ke vojne <boril v vrstah 
mednarcdrtih brigad. 

Po traglcnem zaldjuCk-u spanske 
revoltlcije so nas ujeli in odpeljali 
v mednarodno taborisce. Taka .kot 
v drugih tab-or.iscih, so tudl tam 
ravnali z nami neclovesko, zato $1/a 
s tovarisem skleni•la cimprej rpobeg
nlti. Za nacrt •sva pridoblla §e enega 
S<>borca. 

Neko noc sva •se ob pol enaistih 
zacela tihotapiti iz tabor.I.Sca. Sele 
po dobrem kilometru potl sva -se 
cutila bolj varna. Nat-o sva se z 
avtobusom In \'lak'Dm vozila do Mar
seUia. Tam sva zvedela za nelro bel
gljsko hotelir.ro, ki naju je lepo 
spre:jela. K njej se je zateldo vee 
beguncev. Vse nas je hranila In 
vzela na stanovanje za zelo nlzko 
ceno. 

Ko rpo -dolgem cakanju nisva dobi
la .potnega l•ista za Jugoslav.ljo, sva 
se prijavila -kot belgijska begunca. 
Taka sva pobegn~la z vlakom v Lyon, 
kjer sva se morala skrivati. Tam so 
hili namree ze Nemci. Ko sva se 
skrivala med vagoni, so naju opa
zili, prijeli in odpefjati lila policijs1<D 
postajo. lzdajal sem se kot ljubltetlj 
nemskega reicha i•n s tern vz,pod
budl•l njihov-o ·domo~jubnost• . Pre· 
dali so nas francos~im ·oblastem, te 
pa nlso skrivale sO'IIr.aznosti do Nem· 
cev, hr se je pokazalo rudl v tern, 
da so naju ze 'llaslednji dan J~s11ili. 

Odsel sem v Pariz. s~znanil sem 
se z nekaterimi Jugoslovanl , kl S<l 
bi tt! tam zaposkmi, vendar je bilo 
mad njlmi precej pokvarjenih t lpov, 
kl so gr.cJo gledali vsakogar, ce so le 
posumili. da je •Spanec•. Na vele· 
poslanlstvu sem dobll potnl U.st za 
Nemoljo s pretvezo, da grem tja de· 
lat. Medtem sem moral it·i tudi na 
zdravnlski .pregled, kjer so ·ugotovW 
mojo deiO'IIno sposobnost. Na 'lflaku 
sem se voz.il zvecine s Francozi. 
med kater.imi so bHi tudi Stevilni 
ruskl belogardisti, 4<i so 1kot emi· 
grantl ziveH v Francij i. ·Bill smo vse· 
skozl pod nemsktm nadz·orst:vom. V 
MOnchnu ·so nas stlaciH v barake. 
Da hi sl naorali denar za pobeg, smo 
prodall zimske plasce i.n cakal1i na 
zasluzek. Tega -smo dcblvali ob so· 
botah. 

Postajo sem si ogledal ze pred 
prlhodom v barake. Zato ntsem imel 
nobenih sitnosti, le gestapO'IIca <pr·i 
vhodnih vratih sem moral ukanltl. 
Cakal sem vlak, ki je pe~ja l v Salz
burg. Prestopiti bi moral •na vagon, 

Stane je skromen in mi ni ho
tel povedati, kalk:o ;priljubljen je 
med delavci. Instnrktor kroj.il
nice je ze skoraj cetrt stoletja. 
Med tern ca>SOID je btl v oddellku 
kot vzgojitelj novih kadrov, psiho· 
log in strokoV!lli vodja. Vendar 
sedaj obZaluje, da je vse premalo 
novih in mladih moCi, ki bi nada
ljevali za:crtane poti. P-ripominja, 
da so v nasem l)rolek:tivu v glav
nem starejsi dela-vci. Na "~.~prasa
nje, ee se vldjuc~e v dru1ibeno· 
.politicno Zivljenje, je brez pre· 
miSljanja odgovoril: 

»Sodeloval sem v <l.elovni a:kciji 
pri izgradnji proge Doboj-Banja 
Luka. Moj prvi korak v tovarni 
je bil povezm z drutbeno-po'litic
nim zivljenjem.« Pote.rn je 
kar nasteval odgovome fiullikcije: 
predsednilk mladine, veckratni 
predsednik osnovne orgalrizacije 
sincill:ata, blagajnik si.ndikata, 
predsednik centralnega delavske
ga sveta, pred·sedn.i!k centralnega 
upraW1ega odbora, predsednik 
delavskega sveta, predsednik 
upravnega odbora in ta;ko naprej. 

>>Sta!Ile, .ka:ldne so tvoje zelje?« 
Sem vprasala. 

»:l:elja je prevec. Kot delavec 
v Martinjak,u si zelim, da bj bila 
Cimprej zgrajena nova tovama. 
Na~ delovni prostor je tako maj
hen, da si ne morem zami§ljati 
rasti proizvodnje. :l:elim si se na· 

prej zdrave ustvarjalne odnose 
med sodelavci. Doma imam sto 
zelja, ampak najbolj si zelim 
zdravja v dmzini ter uspesno 
nadaljevanje solanja mojih otroac. 
In sedaj, tko aSem ze pri zeljah, 
zelim vsem borcem in obcanom 
ob praznilm borca veliko delov
nih uspehov!« 

Mi vsi iz lrol~ktiva Martiniak, 
pa 'lla~emu Stanetu zelimo vei.i<ko 
zdravja in delovn~a uspeha v 
njegovem pl'Odnem zivljenju. 

2:. Zemljak 

- Daki pripoveduje • • • 
ki je peljal v Gradec, vendar sem 
zaradi utrujenostl in ,lakote na vlaku 
zaspal in se odpeljal :nazaj v -lnns
bruck. Tam sem poisi<al .najblizjo 
gostHno, ·kjer sem hotel prenoclti, 
vendar me je neka zenska -osumlla, 
da .sem tat In poklicala pol•lcljo. 
Spet sem .zasel v tezave. S pozdra
vi •Hei•l Hl·t lerl• rpa sem ·se rta po· 
licijl spet ·lzmazal ~n -se naslednji 
dan odpeljal proti Mariboru. 

Na mariborski 'POStaji so me po
licaji odpe.~jali na jugoslovansko ob
me}no policlj<J, k:jer sem moral od
gO'IIar~at:i na vprasarrja o mojem dekJ 
in o potovan}lh po Spaniji, pa o laz
nem potnem llcst!u •belgijskega ·be
gunca. Kcmono sem prrspel v Za
greb k sestr.l. Svak me je zaposlil 
kat delavca v mesariji. .Pri .njem sem 
docakal nesrecni 6.april 1941, ko 
je HHier z bombami zasul Beograd. 

Po splosnem razsulu in zmedi sem 
se iz Zagreba odpravil v L.:jubljano 
(z menoj 1je sla ·tudi sestra) in se za· 
tekel k orugl sestri, ki je stanovala 
v Ljubljanl. Tam sem se povezal s 

politieno zelo napredno usmerjeno 
druzino Del Medico . .Prl njih smo se 
sestajali na raz~icnlh sestankih in 
pr.i1Jravlja~i upor pi'Oti okupatorju. 
Delali smo zelo ·ilegalno, zato smo 
se moraH veokratt selltl, ker so nas 
ltalijani ze lskall. 29. junija p<Jpol
dne je prise! pod nas kozolec mlad 
olovek Jennej 'iZ Po~ja pri Ljubljani. 
Malo ·sumtjivo se .nam je zdeLo, kako 
je zvedel za to .pot, vendar je od
zdravi-1 s pravim geslom in spoznali 
smo. da je l(las sum odvec. 

Vprasal je, .i<<lo med nami je span
ski borec. Oglasil sem se. Tako sem 
se pr.ikljucil k partlzanom, ki jih je 
takrat vodJII .prav -ta Jernej . 

P.otem sem bil partizan, horil sam 
se po razl·icni•h krajlh Slovenirje, naj
prej kat borec, nato pa kot koman
dant razlionih enot do koncne zma
ge. 

Zapisali B. H11ibar, J. Hribar, 
F. Marolt in P. Rot 

(lz glasila OS Tone Sraj-Afjosa 
Nova vas · Od Blok do Rut•) 

Letosnja letovanja 
Sedaj, k-o naj bi bilo poletje, 

cas dopustov, je prav, <l.a pogle
damo, i!:alro, kje in v katk5nem 
stevilu bod'O letovaii nasi delavci. 
Seveda velja to le za clane ko
lektiva, ki bodo letova.li v orga
nizaciji BRESTA. 

Ka:kor ze nekaj let doslej, je 
tudi letos najiVee zanim810ja za 
letova!Ilj e v camp prilkolicalh v 
Medveji. V.zrokov za to je vee, 
med ·njimi pa so gotovo naj;po
membnej.Si, da je letovanje ddkaj 
poceni, se posebej, ce si dopust
nild kuhajo 5a:tni, v avtoca'IDI.P.u 
3e vsakdo lahko svobodneje g-lb-
1je, morje je v neposredni bliZini 
m podobno. 

V Medvej!i. imamo v najernu 
osem prirkolic za cez vso sezono 
ter ~e dodatnih devetnajst za cas 
vd 20. julija do 10. avgusta, v ka
.erem bi zelela letovati vecina 
ua~ih delavcev. To pa je najveoja 
rezava, saj je dodatni najem pri
kolic za •krajsi cas in se v vjsku 
sezone, obcutno dra.Zji. 

Letos smo prvic vzeli v zalrup 
zasebne sdbe v avtoca!Illpu PA
DOVA III, Banjol na otoku Rabu. 
Za prv:o leto je bil odziv presenet
ljiv, tako .da 'bodo ·sobe za:sedene 
od 20. jl.IDida ·do 5. septembra. Ce 
bodo nasi delavci zadovol1ni z 
uslugami in ostalim, bcmo na
sled.nje leto vzelj v zalrup se vee 
leZiSc. 

ruje za ta lkraj polagoma usiha, 
e~rav po na.Sem mnenju neupra
vieeno. 

V celoti gleda'llo je zanimanje 
za letovanje letos prccej vecje kot 
lani, vendar je se vedno zelo da
lec od ti·stega, :kar bi radi dosegli, 
saj je znano, kaik~en .ueinek ima 
1etni oddih na poCutje, zdravje in 
delOV'IIO sposobnost C}ovaka. 

P. Kov~ca 

Sogovorruk v tej na!:l stalni rubriki je bil tokrat Ciril KOMAC 
vodja izvoza na Brestu. V prej§nji mandatni dobi je bil namestnlk 
V?dje delega~ije Skupnih dejavnosti za zbor zdruienega dela ob
cmske skup§cme, v tej pa pruv tako clan delegacije in obenern pred
sednik omenjenega zbora. 

- Kako ocenjuje§ delo vase 
delegacije v preteklem mandat· 
nem obdobju? 

Delegacija se je redno sesta
jala pred vsako sejo zbora (vem, 
da z vsako delegacijo ni bilo ta
ka) ter obravnavala in pregleda
la gradivo, ki ga je dobila obicaj
no deset dni pred sejo. Obravna
va sicer ni !hila najbolj pogloblje
na, se je pa zgodilo, da smo za
vzeli drugacno •staliSee od pred
laganega. To je bH primer z od
lo.kom o komunalni ureditvi 
zemljge (nove stopnje za kva
dratni meter zemljisca); predlog 
je bil zatem umaknjen s seje. 

- Gradivo je torej ustrezno? 
Predlagatelji morajo jasno in 

razumljivo pripravjti gradivo, si
cer ne gre na sejo. 0 tern odloca 
predsedniStvo s.kup~cine (pred· 
sedniki skupscine, izvr~nega s'Ve
ta, vseh zborov in sekretarja). 0 
pomembnejsih zadevah ra21})rav
lja ze prej izvrsni svet, .ki oblli-

kuje svoja stali~ca in se dogovo
ri za celotni postopek sprejema
nja. 

- Pa vendar kot obieajni ob
can - ceprav se nekoliko ukvar
jam z obvescanjem - zelo malo 

vern o delu skupscine, njenih 
sklepih, odlokih ... 

Nedvomno je obve§canje po· 
manjkljivo. Obcani ne pO'Znajo 
vnaprej veeine predlogov, prav 
talco niso obveSeeni o sprejetih 
sklepih. V okviru obcine bo po
trebno cimprej najti ustrezno 
obliko obvescanja. Za Brest se 
zavedam, da Obzornik ne more 
objavljati in prirejati vseh ob
einskih gradiv, eeprav 0 pomern!b
nejsih -le obve~ca. S·koda pa je, 
da je :prenehal imajati Informa
tor, ki je s tkraltlkimi povzetlki ne
katerih gradiv v precej~nji meri 
izpolnil to vrzel. 

- v cem vidi~ slabosti v do
sedanjem delu delegatov in kako 
te slabosti odpraviti? 

Ce bi bili delegati bolj ak-ti'VIli 
in naj bi dali svoj prispevek k 
delovanju celotnega sistema, bi si 
morali dosti ibolj prizadevati za 
sirsa ob.zorja in rarzgledanost, se 
vee pogovarjati s ·sodelavci 0 po
sameznih vprabnjih m tako ob
ltkovati stamea, vee sodeJovati 
s strokovnimi sluibami, druZ.be
no-politienimi organizacijami in 
organi upravljanja. Ta'ko pa, ce 
n~ma~ svojega stalisca, ce glolb
lje ne poznas posameznih vpra
sanj, postaja~ v,se bolj pasiven 
in odmaknjen. Zato 'tlUdi ni pri
pomb in se stvari :prepusti, naj 
gre svojo pot. TtUdi srno delegati 
se prevec individuilisti, prevec 
gledamo na stvari iz -svojih inte
resov, iz i-nteresov svoje ·krajevne 
slrupnosti in podobno. 

Tudi gradiva so se prevec za
pletena in obsefna, saj jih reci
mo ziva ibeseda, ziva obrazlozi
tev na seji ~upscine dosti bolj 
prepricljivo osvetli in razjasni. 

V nanizanem vidim poglavitne 
slabosti pri dosedanjem delu in 
le-tem bi monrli v pri.hodnje po
svecati vee po:zornosti, da bi jih 
odpravili. 

Razgovor pripravil 
B. Levee 

Iz tapetniStva 
Oddelek tapetniStva je od ja

nuat'ja letos posloval kot samo
stojna obraounSika enota Tovar
ne pohl~tva MaTtinjak 2 <l.oloee
no samoupravno samosto,inostjo. 
Do konstituiranja uporabljamo 
samOIUpravne aJlcte TP Martinjalk; 
sprotna vprasanja smo Tesevali 
na z;borih delavcev. 

Zaradi raznoli:kosti in velirkega 
stevila vprasanj, ki se pojavljajo 
pri poSilovanju, ta resitev ni bila 
najprimernej~a. 

21. aprila je ibil .sprejet .statu
tarni sklep, ki ureja O'blilrovanjc 
in delo organov uravlja!Dja do 
konstiruiranja. 2 . maja smo 
opravi.Ji volitve v organe uprav
ljanja. Do sedaj so se ze •Sesta1i 
in kons-tituiraii: delavstki svet, ko
misija za osebne dohodke, lromi
sija za vrednotenje zahtevnosti 

dela, komisija za kadrovslko so
cialne in stanovanjske zadeve ter 
komisija za ocenjevanje poSkodo
vanih elementov ,in razprodajo. 

Do ·konca julija se bosta pred
vidoma ses·ta~la odbor samouprav
ne delav9ke 'ko:ntrole in O"dbor za 
ljudski odpor in wul!beno samo· 
zasei1o ter •komisija za varnost 
pri delu m protipozarno var
nost. 

ReSevanje sprotnih vpra5anj je 
sedaj velilro iafje in kvalitetnej
~e. Vendar .pa bodo ti orgam Tes
nieno opravJja1i 5'VOje delo po 
konstituira'llju. Vedeti pa mora
mo. da nekaj se neresenih vpra
sa!Ilj glede :same proizvodnje in 
kooperacije vpliva na podrocje 
in kvaliteto dela ·teh organov. 

Zara<l.i 1.eiav, lki so nastale :po 
zdruZitvi dveh razJ.iCnih proizvo
denj in pa zaradi teiav, :ki 50 »>po
dedovane« (ra2!libni naeini obJi
kovanja osehn.ih dohodkov, ne
us.lcl.ajeni in nereaW noi'IDativi 
casov, nerealni cenitki, .siroroasen 
proizvodni progra!ID.), je bilo !pO
trebno vloziti veli<ko dela ·pri •sa
mem usklajevanju. 

Vsa ta Vlprasanja ·Se seveda od
raiajo pri prodaj1, ,kj je trenutno 
problematiena. To pa povsem 
razumljivo vpliva na odnose zno
traj ·kolek.tiva ion na delo samo
upravnih ocganov. Zavedamo 5e, 
da ta vpra~anja niso nere~ljiva, 
vendar jih je treba resiti 'V naj
krajsem momem caoo. 

I. Ukar 

V Fafani je letovanje postalo 
ze kar tradicija, vendar zanima· S posveta sekretarjev osnovnih organizacij ZK na Brestu 

. - ---- -·-- - - - --- - ~--

. -
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0 DOSEDANJEM DELU SREDNJE TEHNISKE SOLE V CERKNICI 

Le tos koncuje na cerkniskem dislociranem oddelku ljubljanske 
srednje tehniske sole za lesarstvo ze sesta generacija mladih tehnikov. 
Kaksna b o prihodnja usoda teh in p odobnih oddelkov v okviru iz. 
obraievanja na Brestu, se ni znano. Teh izobrazbenih profilov je 
namrec za sedaj dovolj, znano pa tudi se ni, kako se homo opre
delili v Brestovem izobrazevalnem sistemu - bodisi v okviru lesne 
industrije bodisi na nasem obmocju - ob vpeljavi usmerjenega iz
obraievanja. 

Prihodnost torej ni cisto jasna, za preteklost pa Iahko trdimo, da 
so omenjeni oddelki imeli pomembno vlogo v Brestovi kadrovski 
politiki, saj smo z njimi mocno popravili izobrazbeno strukturo in 
pridoblli vrsto doJID\CJh strokovnjakov. 

Kratek pogled v zgodovino: 
Leta 1962 je prislo do dogovora 
med ljul:xljanslro ·tehniSko solo in 
Brestom za oddelek v Cerknici -
za odrasle, ze zaposlene delavce. 
Vpisalo se je 35 kandidatov, kon
calo pa 'O'Sem. 

Leta 1965 je bil ·podpisan dogo
vor o .cfi.slociranem odddku za 
r edne ucence, leta 1970 pa dogo
vor o dolgorocnem st rokovno
vzgojnem sodelovanju; leta 1974 
smo dobili tudi verifikacijsko li
stino, da izpolnjujemo v.se .po
goje, ·ki jib .zahteva za:kon o sred
njem ·solstvu. Spoeetka ·so po
ucevali predvsem rueitelji iz ma
t'i;ne sole, v zadnjem .Casu pa po
ucujejo veCino predmetov delavci 

iz Bresta, maticna sola pa oprav
lja ·samo se pedagosko vodstvo. 

Doslej so dali ti oddelki 130 
lesnih tehnikov, od katerih se jib 
je takoj zaposlilo 66, 64 pa na
daljevalo solanje, nekaj pa jib 
studira ob delu. Z Bresta jib je 
d oslej odslo le enajst, kar pri· 
ca o navezanosti na Brest in da 
doma izsolani delavci tudi osta
jajo doma. 

Da ne bi ostali !Zgolj prJ niza
nju stevilk in podatkov ter pri 
splosnib u gotovitvah, smo zapro
sili dolgoletnega ·predavatelja 
na teh oddeUkrh Toneta Preles
nika. za Jcratko :kramljanje. 

Naj mrjoprej povemo, da je to
varis Prelesni'k od leta 1960 za-

an civi ne zascite 
v Cerknici 

20. junija 1957.leta je zvezna 
Skupscina sprejela smernice za 
orgaruzaci:jo in ra:zvoj civi[ne .za
scite. To je bila osnova za vse
stransko razvijanje t e najbolj 
mnozicne organiza<:ije de1ovnih 
ljudi in obeanov za zavaravanje 
lastnih in dlrutbenih interesov. 
OdtJej je postala <:ivjlna zasCita 
nepogresljivi del v ·sistemu na;se
ga splosnega ljudskega odpora. 

Tudi ll.etos so dan civilne q;a. 
sei-te na-si obcani proslavili z vso 
pozornostjo. 18. junija se je na 
slavnostni seji sest al. obCinstki 
sta'b civilne zascite s.lrupaj 5 stabi 
iz temeljnih organ izacij in iz -kra
jevnih Slkupnosti. Pri-sotni oo bili 
tudi predstavniki dn.!Zbeno-po1i
ticnih ·or.ganizacij in S'klupnosti. 
Na seji je bilo med .drugim po
sredovano izerqmo poroehl.o o raz
voju in deJ..u dvilne za.Scite v na§i 
obcini v preteklem obdobju. 

Po slavnostni seji se je prazno
vanje nadaljevalo tpred osnovno 
solo v Cerknici, na katerem so bi
li stevilni pripadniki civilne za
sci te in drugi obeani. Predsednik 

izvrsnega sveta skupscine obcine 
Cerknica ·je izerpno OT-isal priza
devanja nasih obeanov za r azvoj 
civilne zascite in uspehe, ki so jih 
p r i tern. dosegli ov tesni povezavi 
m.ed tem eljnimi organ izacijami 
in -krajevnimi Sikupnostmi. Zatem 
je v imenu predsediDka izvrsne
ga sveta zvezne .Skupilcine p ode
lil delovni organ.h:aciji BREST 
plaketo civilne zascite za dolgo
letno uspesno in organizirano de
lo na tern podroeju. 

Sledi-le so ·vaje enot civilne za
scite, iki so jib obcani spremljali 
z velikim zanimanjem. V vajah 
so sodelovale razlicne enote ci
vi'lne zascite iz KS Los'ka dolina, 
Bresta, Kartonaie Rakek, KS 
Cer·knica in OsnoWie sole Cel1k
nica. 

Po u spesno opravljenih vajah 
so si .prisotni ~ahko ogledali se 
razstavo oprem e civiJne zascite za 
obcane in opreme za -specializi
rane · enote civilne za.S-Cite. 

Praznovanje je izzvene1o v no
vo spoznanje, kako je civilna za
sCita del vseh nas, varnost vseh 
nas. 

poslen v Institutu »Jozef Stefan«, 
kjer se ukvarja z r azis.k.ovalnim 
in eksper.imentaln.im delom na 
podrocju trdnih snovi, da je v 
Cerknici ·vee kot deset let preda
val predvsem matematiko in fi. 
z~ko in da je bil od vseh preda
vateljev !kljub tem.u, da se je 
voziJ iz Ljubljane, najbolj reden. 

- Kako te je zaneslo v Cerkni
co in kaj te je navezalo na ta 
kraj? 

Moj sodela'Vec v instituru mg. 
dr. Krasevec - domaCin iz Leske 
doline, ki je tudi vee let preda
val v Cex<knici - je moral sliuZ
beno v t uj-ino, pa me je prosil, 
na-j bi .ga nadomeseal. Nato p a 
sem kot ipredavatelj .kar ostal. 
Vide! 'Sem., da po solah primanj
lruje teh ikadrov, pa navadis se 
dija:kov in kraja in zacel sem 
redno predavati. Konec koncev 
je Cerknica blizu Ljubljane, pa 
se 2:vez zrak je na Notranj-S'kem.. 
Zamujal pa res rn·sem. Zavedal 
sem se pac, da je eisto drugace, 
ee ·v Soli manjka pTOfesor kot 
pa dijallc .. . 

- V cem vidiS pomen in vlogo 
dislociranih oddelkov v Cerknici? 

Mislim, da so za vas •kraj dosti 
pomenili. Z njim ste na Brestu 
laZe r esevali svoje •kadrovske po
trebe, omogocili ste •m.omosti in 
pogoje za snudij mladim, :ki sicer 
najbd ne bi studiral, kar je 
seveda skladno z naso druzbeno 
usm eritvijo. In kar je morda naj
vaznejse, ta:ksni ·kadri so pove
zani z domacimi :kraji in 1kasneje 
ne odhajajo. Kot vern, so dijaki 
vnesli tudi precej zi'Va:hnega utri
pa v sportno, lmlturno ·in za
b avno iivl jenje v Cerknici. 

-Kaj pa kvaliteta pouka? 
Mirno :lahko trdim, da iprav nic 

ne zaostaja za tpau!kom na matic
ni soli v Ljubljani. Tehnicno zna
nje je celo 'boljse, ker so dija!ki 
tesneje povezani IS proizvodnjo 
in s prak·so v domacem pod'jetju. 
Vrzeli pa so v splosni kulturi in 
druiboslovnem znanju. 

Mislim, da so dijatki nabrali do
volj znanja za us·pdno nadalje
vanje soilanja na lWliverzi, pa tudi 
za delo v proi:zJVodnji, saJ so se 
ucni programi prilagajali potre
bam .prll'kse. 

- V zadnjeq~ casu je dosti go
vora o organiziranju usmerjene
ga izobraievanja . Kaj mislis o 
tem? 

Menim, da je to dobra zamisel, 
saj je S']Jecializacija vse bolj po
treba in izhaja iz potreb roruie
nega dela. Tete jo :bo najbri iz. 
peljati, ker je povezana z velrkimi 
materialnimi sredstvi. Vse·kakor 
bo usmerjeno -izobraievanje omo
goeilo, da ibodo ucenci spoznali 
proizvodnjo ob studiju, ze zapo
s·leni pa bodo imeli vee moznosti 
za izobrazevanje ob delu. Vee po
zornosti bi morali dati tudi dJ:uZ. 
boslovnemu delu in se bolj p<>ve
zovati s samoupr avljanjem v de
lovnib organi.zacijah. 

- V vseh teh letih je bilo v 
soli prav gotovo tudi kaj smes
nega, kar ti je ostalo v spo
minu . . . 

Vsekakor . Vendar pa se seda-j 
ne bi mogel spomniti. Sicer o 
tern prav gotovo vee vedo dijaiki, 
pa naj oni ob pri'loznosti pave
do ... 

B. Levee 

PRVOSOLCI 0 .. 
...• SVOBODI 

- Svoboda je b±la, k o j e bi~o 
konec vojne. 

- Svoboda ·je lepa. 
- Svoboda je nasa sreea. 
- Svoboda je, <la se lahko 

uCim. 
... UUBEZNI 

- Ljubezen je, k adar se ima
mo radi. 

- Ljubezen je nasa domovina. 
- Ljubezen so moji st arei. 

... DOMOVINI 
- Domovina je na.S kraj. 
- Domovma Je nas narod. Jaz 

lj-ubim naso dom'O'Vino. 
- Meni je domovina vse, .kar 

je na sveru. 
(Odgovarjali so u cenci 1. raz. 

reda OS Tone Sraj-AJ:josa Nova 
vas; ;iz n jihovega glasila »Od 
Blok do Rut«) 

BRESTOV OBZORNIK 

Na Sinji gorici so se za »zadruznike« ze zacela dela 

V juniju so delavci proizvod
nih tem.eljnih organizacij obrav
navall osnutke novih pr a vilnikov 
o varstvu pred pozarom. S spre
jemom teh samoupravnim aktov 
bo koncno ure.feno tudi to pod
rocje varstva, ki je za lesno in
dustrijo se k ako pomembno. 

Pravilniki urejajo predvsem. 
organizacijo varstva .pred poza
r om, pczarnovarstvene ukrepe, 
ki jib zahtevajo pogoji dela in 
nacin poucevanja delavcev o vars
tvu pred pozarom. Na:loge •S pod
rocja organizacij e varstva pred 
pozarom, ki so jih sam.oupravni 
organi in odgovorni delavci sicer 
oprav>ljali .tudi doslej, novmativ
no niso bile urejene. Posledica 
tega je bila, da je ·bilo delo na 
tern podrocju nenaertno in zato 
manj ucirvlrovito. 

Taksen nac in dela ipa ni bil v 
skladu z doloeili nov.ega zakoca 
o varstvu pred pozarom .in z za
mislijo oziroma smernicami druZ· 
bene sam.oza~tite. Novi samo
upravni akti to pomanjklji:vost 
odpra:vljajo, sa.i .na tern podrocju 
nadrobno dolocajo naloge in ob
vemosti vseh de'lavcev temelj.nih 
organizacij. zlasti pa se odgovor
nih delavcev m samoupravnih 
or ganov. 

Pomembna so <tudi dolocila, ud 
zadevajo pozarno varstvene ukre
pe. V p ravilnikih so zajeti pred
vsem najva:lnejsi ukrepi za pre
precitev nastanka in sirjenja 
pozara. Ostale podrobnosti pa 

i 
r si 

bodo urejali pozarni nacrti, ki so 
jib temeljne organizacije dolzne 
izdelati v enem letu po sprejemu 
teh pravilnikov. 

Na pod.roeju vzgoje in izobr aze
vanja delavcev o ~ozarnem var
stvu je b ilo dosleJ najmanj na
pravljenega. UgotaVlljamo, da na
cin ·poucevanja, ki smo ga upo
rablja li doslej, n i bil dovolj 
ucinkovit. Potrebno znanje so de
lavci pridobivali predvsem na te· 
cajih v okviru jzobrazevanja iz 
vanstva pri delu in v okviru izo
braievanja pripadnikov civilne 
za5ci'te. Ti tecaJi pa niso bili orga
nizirani dovolj pogosto, da bi 
delavci res vedeli in znali p ra
vilno ukrepati v prirneru poza.ra. 
Z novimi praviln±ki pa je pouce
vanje urejeno tako, da se odgo
vorne delavce poueuje na poseb
nih tecajih, le-ti pa so dolzni svo
je znanje nenehno posr edovati 
delavcem v neposredni proizvod
nji. 

Ureditev pozamega varstva v 
vseh podrobnostih j e za lesno 
industrijo zelo pomembna, saj 
nam lahko morebiti pozar v ne
kaj trenutkih uniei sadove dol
goletnega dela v.seh Olanov ko
lektiva. Tudi iz tega razloga je 
sprejem teh samoupravnih 
splosnih alktov potreben in nujen. 
Se· bolj kot tpravHni:k .sam pa je 
pomebno zc:rvesrtino izpolnjevanje 
sprejetih norm. 

V. :l:nidarsic - F. Mele 

Pred naSim kongresom 
PRIPRAVE NA DESETI KON
GRES ZVEZE SOCIALISTWNE 

MLADINE SLOVENIJE , KI BO 

OKTOBRA LETOS V NOVI GO· 
RICI 

Namen javne predkong.res;ne 
ra:zp.rave, ki traja do 30. juli1a, je, 
da s lehennemu clanu nase organ.i
zacije damo mofnost, ustvarjalno 
prispevalti k oblilkavanju v.sebine 
dela Zveze socialistiene mladine 
po njenem desetem ·kongresu. 

OSIDovne onganizacij.e rnorajo 
temeljito pretehtatli. vse .k:ongres
no gradivo, ki naan ga je posre
dovada dhOIDska konferenca. Oce
niti moramo nase dosedanje del.o 
ter pretehtati uspehe in neuspe
he, ki so j:ih osnoWie orgamzacije 
dosegle v preteklem obdobju. Na 
podlagi teh ocen naj b!i z n epo
srednimi predlogi .dopolnili gra
divo, ·ki je v ja'Vllli ra:zpravJ. S tern. 
bomo dos-egli, da bo usmeritev 
nase organizaci!je -dejansko odraz 
hotenj mladib .in da bo vsebinsko 
delo desetega kongresa zares iz
slo iz p'Otreb vsega clanstva, kar 
naj hi tuld!i jasno opredelilo me
S!to in vlogo v nasi saanouprcwru 
socia~isticni dru~bi. 

JaJVna razprava ibo v dveh de
lib. Prv:i del razprave .bi bil orga-

niziran po osnovnih organizacijah 
in aktivih do 30. 6. Do tedaj ie 
treba posla.ti na obcinsko ik.onfe
renco zakljuCke in sprejeto ace
no. Drugi del naj bi bil po pod
roonrlh ko.ruferencah in na obcin
ski konferenci do 15. jullija. Na 
predsedstvu obCinslre konference 
naj bi oblilkovaii koneno oceno 
in prdpombe na gradivo, ki je v 
j ~i r arz;pra'VIi. 

Za ongan:izacijo in spremljanje 
jaWie razprcwe je oblikovan po
seben odbor , ki naj bi nudil po
m.oe p['i razpravah v posameznih 
osnovnih organilzacijah. Vsa:ka 
osnovna or.ganizacija m ora orga
ni.zirati javno ra:z,praNo tako, da 
bo gradivo dostopno vsem cia
nom. 

V tern ca~su naj bi potiv•i'li tudi 
obvescanje, ta:ko da bodo za!kljuc
lci in pripombe objav.ldeni po raz
IiCni. infoilill.atorjhll in v glasilih 
delov!lllih or.ganizacij v obOini. Po
sebno vlogo ima nudi letosrrji po
hod po tpoteh domiahl!nih enot No
t ranjske, saj ·bo organizir an ta.ko, 
da bo uudi med n jim organizitra
na razprava o kongresnih ddku
m entih. 

B. Miler 



BRESTOTi OBZORNIK 

Gradnja nove blagovnice se je pricela. Na sliki zasebna stavba pre
den so jo podrli. 

Se ena izmed stavb v srediscu je dobila >>novo obleko«. Zdaj videz 
kvari samo se Kulturni dom 

Letosn ji Zelski koncerti 
ZelSe - precudovi<ti notranjski ikoticek, na katerega smo 

lahko z vso pravico ponosni - bodo letosnjega avgusta spet 
predstavljale vrhunske kulturne dosezke. Letos se bomo ze 
sedmic v avgustovskih petkovih vecerih labko srecevali lju
bitelji vrhunske glasbene poustvarjalnosti v ambienta.l!no 
svojstvenem zels·kem kiulturnem spomeniku, tako znaci,lnem 
in edinstvenem po svojih akusticnih vrednotah. Obcin'Sika 
kulturn.a skupnost zeli s to akcijo nasim ·ljudem taka rekoe 
iz prve mke nuditi najlepsi umetniski uzitek z ID.as.topi pri
znanih umetnikov, lki irnajo na svoji svetovni poti kratko 
postajo tudi v zeol.s.ki cerkvici. Tako homo 1etos v tern pro
storu, vsakel!a petka v avgustu in prvi petek v septembru, 
vsakic ob 19. uri, za nizko vstopnino 20 dinarjev lah!ko 
spremljali poustvarjanje naslednjih umetni:kO'V: 

4. avgusta koncert SLOVENSKEGA OKTETA 

11. avgusta komorno izvedbo Rossinijevega SEVILJSKE
GA BRIVCA v izvedbi E. Srsena, F. Javornika, 
I. Sancina, J. Re.fe, A. Pusar-Jericeve ob klavir· 
ski spremljavi lgorja svare; 

18.avgusta koncert KOROsKEGA AKADEMSKEGA OK
TETA; 

25.avgusta homo prisluhnili koncertu SLOVENSKEGA 
KVINTETA TROBIL; 

1. septembra se bosta predstavila Pavia URsie s harfo in 
znani slovenski gledaliski igralec Janez RO
HACEK. 

Program letosnjih zelSkih koncertov, vecerov, srecanj, alli 
kakor koli ze hoeemo, je sestavljen raznoli!ko in za vse vrste 
ljubiteljev glasbe. Ovganizator - kulturna skupnost Cerk
nica- se nadej a stev.ilnega obiska, ki -bo presegel Stevilke 
iz prejsnjih let in tako pr1pomogel k se vecji uveljavitvi na-
sih »DOtranjskih Krizank«. I. Urbas 

0 izobraZeva ju aSih 
BREST JE PODPRL ZAMISEL 0 USTANOVITVI POKLICNE 
KOVINARSKE SOLE V POSTOJ NI 

Kako preobr aziti sred.nje solstvo v ucinkovit solski sistem, ki bo 
oblikoval kadre za danasnje in prihodnje druzbene potrebe na vseh 
poklicnih podrocjih, ni stvar samo nacrtovalcev in snovalcev novega 
sistema, temvec predvsem Uporabnikov, da ga skupaj S solniki SO· 
oblikujejo. 

Brestovi kovirnarji se sola io v 
polclicni kovinarski soli v Dom
zalah re od ,leta 1964. Sola sprej
me k teoretienemu pouku V·Se na
se ucence - ·kovinarje. Kar za
deva razporeditve k obcasnemu 
pouk:u, nimamo pripomb. Z do
mom v Domzalah pa so te:lave, 
saj nasih utencev ne sprejema
jo, iker Brest pred .tremi .Jeti ni 
prispeva1 sredstev za obnovitev 
in razSiritev doma. Pravzaprav 
sprejemajo nase ucence nalkna.d
no, ce je se ik:aj prootora. Za 
ucooce je to zelo nerod.no, ker so 
v negotovosti in si morajo vec
k·rat zadnji trenutek Iskati sobe 
pri zasebniikih v Domza:Iah. 

Gimnazija v Postojni je ob za
misHh o preobrazbi srednjega 
Sol&tva V UiSmerjeno :i(lObrazeva
nje spozna•la, oda bo omorala svojo 
dejavnost ·preusmeriti. Odprla je 
ze odde~ke ekonoms'ke sole, v 
Jolskem ietu 1979/80 pa namerava 
odpreti poklicno kovinallsko solo 
za poklice: strojni kljoca'Vnicar, 
st·rugar, reZJkalec, varilec. To je 
llameravala stor:i-ti ze j eseru, ven
dar priprave rniso stekle taka kot 
je bilo zam~sljeno. 

Sola bo organi'£irana po vzorru 
kovinarske sole v Litostroju, ki 
je najbol:j!Sa Sola te vrste v sred
nji Evropi. Utostrojski ·Solski 
center je pr1pravljen nuditi men-

Mladinske delovne 
akcije - sola 
samoupravljanja 

Osnovni namen ponovne oZ:i
vitve mladinsk~h delovnih akcii 
v Pasi samoupr avni socialisticni 
druzbi je bil v tern, da se ob t ei 
obliki dela mlada generac'i ia 
usposobi za samoupravno odlo
canje in d0150Varianje, da S SVO· 
jim znanjem in delom neposred
no prispeva k izboljsaniu razmer 
in hitreiSemu napredku neraz
vitih podrocij v nasi drlavi ter 
ne nazadnie, da z,na vrednotiti 
najpomembne_iso oridob:itev nase 
revoluciie- bratstvo in enotnost 
nasih narodov in narodnosti. 

V mladinski orllanizaci ii da;i e
mo mladiiilskim delovnim akci
iam izreden poudarek. sai se za
vedamo vzgoinega pornena pri 
oblikovaniu mladega clana nase 
samoupravne socialistiene skup· 
nosti v za,es.tnega. odgovornega 
in ustva~ialnega delavca. Menimo. 
da bi moral tako solo opraviti 
prav vsak mlad clovek. 

V nas\ obci.ni smo organizad i· 
slco zastavili vkljucevan,ie in 
usposablial'lie mladih za ndele~bo 
na reuubliskih in zvf\'Znoib delov
nih akciiah takole: V kr::tievnih 
skupnosi:ih smo ustanovili mla
dinske delovne cete, ka,terih na
Joga .ie, da izvedejo vee vsebin
sko priuravl.ienih in organiziranih 
delovnih akcii. Vse mlad1nsl<e de
lovne cete pa tvorijo obcinsko 
delovno brigade Notranjski o~
red. Nai·boiise brigadide med 
njimi pa posil_iamo na republiSke 
in zvezne delovne akcije. 

Avgusta letos bo tako ods'lo na 
republis•ko de!ovno akcijo nad 
50 brigadirjev in sicer v Sloven
ske Gorice - Ptuj, v .novembru 
pa na zvezno delovno akcijo ~a
mac- Sarajevo okoli 40 bdgadir
. iev. Priprave na udelezbo briga
di~jev na mladinske delovne ak
ciie so sedai v po1nem •teku. 
Pokroviteljstvo nad naso brigado 
ie urevzel BREST Cerknica in se 
delovnim ljudem Bresta zahva-
1.1ujemo za razumevanje in po
moc. 

Prepricani smo, da bodo nasi 
brh:radirii tudi letos opraviciJi 
SVfl j ug]ed, ki SO Si ga ze do Se· 
da i oridobili v slovens kern nrn
stm·P. kot en:i :izmed najuspesnei
sih in najmarl.iive,isih brigadir
.iev. Po drugi strani to notrjuje 
tudi deistvo, da ie letosn.ii ko
mandant 7vezne In•la,dinske delov
TJe akci ie Koziansl<o '78 pra'V mla
dinec iz nase obcine in obenem 
novi prf)d<:ecl11ik obcim;:ke .1mnfe
rP,·ce Cenl<nica. Ludvik Martin
cic iz Radlieb .. To ie brez dvoma 
nriznanie za dosedanje delo mla
dih v riasi ohcini iln za usnehe, 
ld. <;ffi') .iih dosegli v opreteklem 
~"''dobiu n::t nodrocju mladirnskih 
delovnih akcij . 

Na koncu bi zelel na5im hriga
rtiriem, ki odhajaio na mlad~nslce 
delovne a,kcije, chnvec delovnih 
usnehov na t r asi in na interesnih 
podrocjih deJa. 

M. Jernejcic 
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torstvo VISe do normalnega dela 
so'le. To pomeni, da -bo odstopil 
programe, uoben~ke, svetovaluoi
teljem praktienega in teoretiene
ga pouka in podol:mo. Teoreticni 
pouk •bo v uchl.nicah, praktiooi pa 
v so1skih delavnicah, tako da bo 
V1Sak ucenec 'PTesel ves progra,m, 
po uspe5nem za1kljuoku pa se bo 
V!Mjucil v delo tkot mlad delavec. 

Seveda so za izpelj avo tega po
t rebne>. tudi fililancna sredstva, o 
katerih pa naj bi se porabniki 
kadrO'V .kasneje podrobneje do
govarjali. Kovinarska sola je 'VSe
kakor ooa izmed najdraijih sol, 
saj po.trebuje za •svojo deja'V!llost 
materiatl, opremo, •stroje. Na Bre
stu menimo, naj hi zemljisce ·in 
stav.bo oskrbela obCina Postojna, 
ostale stroske adaptacije in opre
mo pa naj bi si delili vsi :upo
rabniki enakomerno. 0 delit-vi 
obveznosti naj bi sik:Ienili sarrno
upravni StporazU!IIl. 

16. jUID.ija je svet za kadre na 
svoji seji razprav.ljal o pristopu 
Bresta k pokllicni kovina:rski soli 
v ·Postojni in osklooil, posiljati 
ucence kovinarje v Postojno. 

Ko je tsklepaJ o tern, je svet 
za kad.re ugotov:iil, da se na Bre
stu potrebe po znanju ·kovinar
stva pO'VeOujejo iz leta v ieto. 
Brestova razvojna uiS[Ilei'itev na· 
mrec je, razSirjati ·~eja~osti, ki 
niso lesarslke, VlkJjucno lzdelova
nje lesarskih obdelova,lnih ~trojev 
in druge opreme. DosleJ smo 
sprejeli v uk od drva do pet ucen
cev na leto, ob taksni razvojni 
usmeritvi pa bi joih morali p.rav 
gotovo podvojiti. Torej do deset 
na leta . 
Najrami~ejs~ d~2Jbe ·7:1a s•vet~ 

imajo rudi naJbOl-J Ta2'JV'lto kov1~ 
narstvo. Po njej se lahko men 
stopnja ra:z:virtos~i. In ce .i~?. tako, 
zakaj ne 'b1 tud1 na~a regiJa _t>O· 
stala razvita? F. Turstc 

Sindikalni izlet 
Sindikat v Tovarni lesnih izdel

kov Stari trg je v svojem letnem 
programu predvidel tudi i~let .~a 
clane kolektiva. Vso organ1ZaCl]O 
je prevzela mladina. J'~ko sm<? 
se pred kratkim udelezd1 v :polm 
zasedbi enega avtobusa, to Je 53 
!judi, res prijetn~ga_izJleta. .. . 

Od zanimivosti, kl smo ]Ih VI· 
deli na izletu, velja omeniti z~
prte nasade cve~j-~, e?e od_. ?a3· 
vecjih V JugosiaVIJa, kjer gOJ1JO V 
enem samem nasadu tud.i do 
30.000 sadik. Ogledali smo si tudi 
muzej v Brezicah, ·kjer so raz· 
stavljene zgodovinske zanimivo
sti iz casa uporov Matije Gubca, 
zgodovins.ki arhiv NOB in ostale 
zgodovinske zanimivosti. V Kum
rovcu smo si ogleda·li rojstno 
hiSo marsala Tita in novozgra
jeni kulturni dom. 

M. ~EPEC 

--- - -- -~-- --- - - - ------- -
' . . - .. . . 
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SALA MESECA 
Za salo tega meseca smo dobili idejo iz Tovarne pohistva Cerk

nica, pomagal pa je tudi tokrat nas fotograf. 
Zgoraj: prva faza rekonstrukcije v Tovar.ni pohistva Cerknica. 

Spodaj - druga faza rekonstrukcije. 
Posnetka pricata, da sta obe investiciji pokriti. 

Odziv bralcev na vabilo k sodelovanju v tej :r.ubr-iki iz prejsnje 
stevilke je bil kar zadovoljiv, saj smo dobi·li 30 predlogov za podpis 
(samo stirje so bili anonimni, morda zato, ker ·so bili rahlo zlobni). 
Posebna komis-ija jih je pregledala in za objavo od:brala: 

- Edina na Brestu, ki sene pritoiuje nad osebnim dohodkom in 
nad osebno ocenitvijo. 

- Vendar ena izmed nasih strank, ki nima tezav s parkiranjem 
pred Brestom. 

- Tudi ona je zaskrbljena zaradi spremembe delovnega casa na 
Skupnih dejavnostih. 

- Zaposlili so me, da born namesto kosilnice in kose urejala ze
lenice na Brestu. 

- Fotograf, samo trenutek, da pride iz stavbe se ostala zivina! 
Za najholj uspel .podpi•s se je komisija tezko odloCila. Od:brala je 

tega-le: 
. - Spet krsitev delovnih razmerij. Vrtnar, sprejet brez razpisa del 
m nalog. 

Avtor podpisa bo dobil (kat smo obljubHi) knjigo iz zbil'ke Humor 
in sicer delo Don Camillo. 

FILMI V JULIJU 
1. 7. ob 20. in 2. 7. ob 16. uri - ameriski western HARRYJEVA 

TOLPA 
2. 7 .. ob 20. uri - ameristki pustolovski fiLm SOKOLOVA SENCA. 
3. 7. ob 20. uri- jugoslovanska drama STREL. 
4. 7. ob 16. in 20. uri- francoski film DE:Z NAD SANTIAGOM. 
6. 7. ob 20. uri - ameriSka kriminalka SKORPIJON 
8. 7. ob 20. in 9. 7. ob 16. uri - aiiileriski barvni film :ZIVALI FILM-

SKE ZVEZDE. ' 
9. 7. ob 20. uri - .francoska komedija VRNITEV PLAVOLASEGA 

AGENT A. 
10. 7. ob 20. uri - itll!lijanski pustolovski film BORA - BORA. 
13. 7. ob 20. uri - italijanska ·kriminalka SICILIJANSKA ZVEZA 
15. 7. ob 20. in 16. 7. od 16. uri - amerimd akcijski fiilm JEKLENA 

PEST 
16. 7. ob 20. uri - angleSki tpu:stolovski film DVOBOJ DO UNICENJA 
17. 7. ob 20. uri - ameriska drama MOHAGONY. · 
20. 7. ob 17. in ob 20. uri - ameriski akcijski fiim MASCEVANJE 

ZELENEGA SR-SENA 
22. 7. ob 20. in_ 23. 7. ob 16. uri - slo:venska komedi.ia TO SO GADJE. 
23. 7. ob 20. un_ - francoska kriminalka STRAH NAID MESTOM. 
24. 7. ob 20. un - francoska drama P.OCESTNICA. 
27. 7. ob 20. l!ri- jugos'lovanska drama POSEBNA VZGOJA. 
29. 7. ob 20. m 30. 7. ob 16. uri - ameris.ki western SOV·RA.ZNIK 

APACEV 
30. 7. ob 20. uri - ita:lijanska komedija PROFESORICA IMA LE.PE 

NOGE. . 
31. 7. ob 20. uri- svedska ·krinnina1ka MO:Z NA STREHL 

BRESTOV OBZORNIK - glasllo delovne 
skupnosti Brest Cerknica n. sol. o. Glavni 
In odgovornl urednlk Bozo LEVEC. Ureja 
uredliliki odbor: Pranjo GAGULA, Vojko 
HARMEl., Mate JAKOVAC, Boto LEVEC, 
DanJio MLINAR, Leopold OBLAK, Janez 
OPEKA. Tomai STROHSACK, Andrej SE
GA, Miha SEPEC, Franc TRUDEN, 2:enl 
ZEMIJAK. in Viktor 2:NIDARSIC. Foto: 
Joie SKRLJ. Tiska 2:eleml§ka tiskama v 
Ljubljanl. Naklada 2800 izvodov. 

Glasilo socii med proizvode iz 7. tockc 
prvega odstavka 36. elena zakona o obdav
revanju proizvodov in storitev v prometu, 
za katere se ne placuje temeljni davek od 
prometa proizvodov (mnenje sckretariata 
za infonniranje izvrsnega sveta SR Slove
nijc st. 421-1/72 z dne 24. oktobra 1974). 

V s pomin 
Spor()camo zalostno vest, da je 

19 .. junija umrl na5 nekdanji so
delavec - upokojenec Janez 
TRUDEN iz Dan. 

v nasi temeljni organizaciji je 
bil zaposlen od leta 1952 pa vse 
do upokojitve 1965.leta. Zaposlen 
je bil kot sortirac hlodovine na 
skladiscu. 

Vsem, ki smo ga poznali, bo 
tov. Truden ostal v spominu kot 
izredno skromen in prizadeven 
delavec. 

. Delovna skupnost 
TOZD Tovama lesnih izdelkov 

Stari trg 

BRESTOV OBZORNIK 

Lesariada devetiC 
Ko smo ze vsi mislili, da bo 

letosnja LESARIADA v septem
bru, nekateri pa so celo namigo
vali, da je Ietos sploh ne bo, smo 
dobili obvestilo, da bodo lesarji, 
gozdarji in lovci merili moci v 
sedmih moskih in petUh zenskih 
sportnih disciplinah v petek, 30. 
junija in soboto, 1. julija, na Ko
deljevem. 

Gledano z vidika organiziranja 
rekreacije v nasi delovni orga
nizaciji, sodimo naj LESARIADA, 
kljub temu, da so razne - lADE 

Kultura in 

deleine ostrih kritik, ostane se 
naprej, seveda lahko v organi
zacijsko in vsebinsko spreme
njeni ter sedanjemu polozaju v 
telesni kulturi prilagojeni obllki. 

To utemeljujemo s tem, da 
imamo v podjetju v vecini pa· 
nog, ki so v programu LESARI
ADE, razvito aktivnost od jeseni 
do spomladi. To se posebej velja 
za mali nogomet in kegljanje, 
kjer se trim tekmovanja odvi
jajo znotraj temeljnih organi
zacij in med njimi. V namiznem 

tenisu in odbojki smo sodelovali 
v medobcinski sindikalni ligi, ker 
nase TOZD se nimajo svojih 
ekip, strelci so vseskozi aktivni, 
nekoliko bolj vprasljiva je dejav
nost v sahu in balinanju, kjer pa 
je v zadnjem casu le cutiti pre
mik na bolje. 

Vsa ta aktiv.nost se pred poeit
nicami zakljucuje s tradicional· 
nim cetverobojem TITAN -
KOVINOPLASTIKA LAMA 
BREST in z LESARIADO. 

V tej verigi dejavnosti pa 
manjka se zelo pomemben clen. 
To so obcinske sindikalne igre, v 
katerih hi morale sodelovati eki
pe TOZD v organiziranih ligah, 
ki zagotavljajo stalno aktivnost. 

delovna organizacija v casu, ko bo izsla ta stevilka 
OBZORNIKA, bo LESARIADA 
ravno trajala. Zato je vsako na
povedovanje tekmovalnih uspe
hov in neuspehov brez smisla. 
Povemo lahko le to, da smo imeli 
pri irebu veliko smolo, kar se 
posebej velja za namizni tenis, 
balinanje in sah. 

Na vprasanje, .kaj je pravza
prav kultura, ni povsem prepro
sto odgovoriti Velika laie se ho
mo opTedeUli, ce se vprasamo, 
kaj so kuH.urne dobrine in kje 
jih i:skart:o.i. 

KulJturne dobrine so vse, kar 
nas lepega obda:ja, kar nam oko
lje estetskega nudi in kar nam 
na bolj ali manj rawmijiv nacin 
nekaj pove. Lahko zacnemo pri 
arhitekoturi in koncamo v najin
timnejsih koti6klih clovekovega 
bivanja. 

V delov:nih dkoljih danasnjega 
casa je ZC\!niJmanje za kulturne 
vrednote raz.Jicno. Nekatere sku
pine ali posame~ni·ki kazejo vecje 
zanimanje za likovno umetno.st, 
drug,ie so s.pet bolj privrzeni gle
daliseu, srpet drugie z.borovskemu 
petju in se bi lahko nastev<l'l; ve
cina pa za .ku1turo ne •kaze ni
kakrsnega zanimanja. 

Kalka .ie pri nas, je tel!ko reci 
- na·ibolj roZn.a<to pa prav go.tovo 
ne. Kulturno Zivljenje na Brestu 
je omejeno na nekaj slikaTsik:ih 
razstav. pescica delav.cev obisJku
ie ZelSke koncerte, udeldimo se 
kraisih. kulturnih programov o.b 
razlicn.ih slovesnostih. To pa ie 
tucm skora1 vse; ta »VSe« pa je 
obenem zelo, zelo malo. 

Zarkai je temu taka, je tezko 
ugotoviti. Vzro1ci so nedv.ornno 
predvsem v nepoznavanju kul
turnih dobr in. v slabi. obvesceno
s:ti ter v slahi 'a'li raie ni,ka~rs:ni 
razlagi doloeP-ne kulturne prire
ditve, pa naj•si gre za odTsko de
lo, koncert ali slikarsko razs·ta
vo. 

Delavec danasnjega casa ima 
vsek~or premalo. da ne reCe<m, 
nikaikrfuega znania o kulrturnih 
dobrinah. Sole in dru11:e uemo
~ojne ustanove posveeaio kul
t uri v svojih programih uremalo 
ca:sa. Do neke mere dobi cloveik 
vpogled "l<ultur" " osnov.ni ~nli, 
na. sredniih, visiih in viso'lcih so
Jah pa si mora di.iak oziroma stu
dent PI1idobivati nova spo7Jnanja 
vef: ali mani sam. 

Tudi. nacin obvescanoia o po
same:mih kultJUmi:h prireditvah 
zelo moeno vpli<va na odziv med 
delavci. Dosedanja 1praksa posi
liania obveo~til ie v bistvu popol
rioma zgresena: Kai pomerui de
lavou, Ce offiU .pasl:jerno ali pa Ce
lo samo obes.imo na oglasno de
sko k.ratko ohvesti1lo o posamez
ni kulturni Plrireditvi, zraven '{Ja 
mogoee priolep1mo se prospe!kt? 
Nic! Navadno vosega .tega se pre
here ne. Vse drngace bi vC~rietno 
bilo, ce bi dobil osebno obvesti
lo, pa seveda s krartoko, razum
liivo in priietno na~pisano obraz
loZitvijo posamezne prkedit.ve. 
Verietno bi se vabHu v veCini 
primerov odzval, ce bi le dopu
sCal} cas. 

No. .in leer Sffif) ze p·ri ca:su, 
Se tole: dat-um oziTorna dan V 

tednu in ca:s zace1Jka 'Orirreditve 
sta zelo vaz·na za udele:lJbo, kaiti 
rnnogirn ljudem prav neprirner
no izbran cas prirediwe onemo
goca obiiS'k. · 

Ker 7:i"!irno v okoHu. ki po mo
iem preuricaniu do ·ku:lture ni
ma pravega odnosa, ie ·Predv.sem 
va:6no vzhu:dirti mi delavcih zani
manie zanio. V ta narnen ie hil 
organizirran 1poseben rePublb§i<:i 
seminar za ::>.nimat,prie ali ce ho
cete. organizatorie kulturnega 
zivljenja v organizacijah zdruze-

nega dela. Prihodnja naologa .teh 
ljudi je, da v skla:du s sindikal
nimi kongresnimi .sklepi pricne
jo ali pa nadll!ljujejo z delom na 
podrocju 1kwtumega prosvetlje
vanja delarv.cev. Delo je razdelje
no na dve podrocji: 

- opgam.izacija kulturnili pri
red~tev, 

- organizaci1ja kultnlmih dejav
nosti. 

Pov:Sem dr.ugll!ce je z organiza
cijo posame210:ih kuLturno-umet
niskih dejavnosti. Na ·tern pod
rocju, vsaj doslej, v nasi delovni 
organizacijJ nismo naredili se ni
ti kora:ka. Ce se ze ikdo uk:varja 
s ·kulturo, potem to dela v dru
stvih, pa krajevnih skupnostih, 
Kolilkor vern, je v obCi.ni nekaj 
dramske in zbarovske dejavno
sti. Posaiiileznilki, ki se oll!kvarja
jo ts sltkanjem a1i ·kiparjenjem, 
so neorganizirani.. 0 fulklori in 
recitorjih skorajda sploh ne 
moremo govol'iti. TUJdi muze.iev 
imamo glede na preceJSn.je ·ste
vilo pomemlmih dogod!kov in 
osebnosti iz preteik:losti zelo ma
lo. 

<?atka n~ se veliko nalog. Ta
koJ pa naJJ povem, da organizll!tor 
kulture sam ne more veUko Slto
ri.ti. Potrebu:je .po'lno podporo de
lovnega kole:krt:iva, v katerem de
la in zivi, sker ·lahlo vse, kar 
zeli na:praviti, zapre v torbo in 
odlozi v arhiv prihodnjim rodo-
vom v vednosot. F. Mele 

Druge v 

Uspeh iz lanskega leta, ko smo 
v skupni uvrstitvi zmagali z veli
ko prednostjo 30 tock bo Ietos 
nemogoee ponoviti, le z veliko 
borbenostjo vseh ekip je moina 
uvrstitev med najboljse tri. 

P. Kovsca 

T udi letos drugi 
Letosnji cetveroboj je bil 27. 

maja v LoiJu, kjer je bila gosti
telj Kovinoplastiika. 
Rezultati: 

1. Mali nogornet: 1. Kovinopla
stika, 2. Brest, 3. Lama 

2. Kegljanje - M: 1. Kovino· 
plastika, 2. Titan, 3. Brest 

3. Keg~janje - z: l.Titan, 2. 
Brest, 3. Kovinoplastika 

4. Streljan.je - M: 1. Titan, 2. 
Brest, 3. Kovinoplastika 

5. Streljanje - .Z: 1. Titan, 2. 
Brest, 3. Kovinoplastika 

6. Kros - M: 1. Titan, 2. Brest, 
3. Kovinoplastika 

7. Kros - Z: 1. Brest, 2. Kovi
noplastika, 3. Titan 

8. Namizni ten:is - M: 1. Ti
tan, 2. Brest, 3. Kovinoplastika 

9. Na:mizni tenis - z: 1. Brest, 
2. Kovinoplastika, 3. Titan 

10. Sah: 1. Titan, 2. Brest, 3. 
Kovinoplastika 

11. Odbojoka: 1. Titan, 2. Kovi
noplastika, 3. Brest 

12. VJecenje vrvi: 1. Kovinopla
stika, 2. Titan, 3. Brest 

V skupni uvnstitvi je zmagal 
Titan s 35 tookami pred Brestom, 
ki je zbra:l 31 took ter Kovinopla
stiko .s sestevkom 29 tock. 

Ce ocenj11..rjemo uvrstitve n<t'sih 
ekip, potem lahko trdimo, da 
smo bili letos zelo blizu prvega 
me9ta. Da ga nismo osvojHi, je 
vzrok v tern, ker so nastopile 
oslabljene e'kipe v mal.em nogo
metu in kegljanju zaradi istocas
nega nastopa mladinskih ekip na 
te.kmovanju ISOZD Slovnijales v 
Brezicah. Neopraviceno pa je iz
ostal tudi tretji clan moSke ekipe 
v krosu. 

Tekmovan.je je bilo vzorno or
ganizirano, drugo leto pa smo mi 
na Brestu p rireditelji jubi1ejne
ga, 10. cetveraboja. P. Kov5ca 

VELIK USPEH KEGLJAVK BRESTA NA DRZAVNEM 
PRVENSTVU V BECEJU IN BEOGRADU 

Kegljavke Bresta so na driavnem prvenstvu, ki je bilo 3. in 4. ju
nija v Beceju ter 17. in 18. junija v Beogradu, dosegle najvecji uspeh 
v zgodovini Kegljaskega kluba BREST. 

Uvrstile so se na odlicno drugo mesto za ekipo Celja ter pred 
lanskimi dr:lavnimi prvakinjami ekipo Medvdcaka, cetrte pa so bile 
igralke Petrovaradina. 

Posebn() dobro so igrale v polfinalnem nastopu v Beceju, kjer so 
bile prve. V drugem delu tekmovanja pa jim je zmanjkalo moci in 
so zdrsnile za eno mesto. 
. N:=tjbolj~~ v ekipi Bresta_je hila Helena Mulec, ki je igrala v od

licm fornu m je podrla 845 m 848 kegljev. Omeniti velja tudi soliden 
rezultat rezervne igralke Dragice Pokleka (390 in 395). 
Rezultati: 
1. CELTE 9863 (4832 + 5031) 
2. BREST Cerknica 9693 (4860 + 4833) (Mulec 1687, Kralj 1658, 
Culic 1635) 
3. MEDVESCAK 9689 (4705 + 4984) 
4. PETROVARADIN 9523 (4729 + 4794) F. Gornik 


