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lasilo delovne sku

A
PRED NOVO POMEMBNO ODlOCITVIJO
Ena izmed pomem bnih nalozb v nasem srednjerocnem planu, ld
sodi v okvir prestrukturiranja proizvodnje, je bilo vlaganje v drugo
linijo v Tovarni ivemih plosc, za kar so ze ustrezni proizvodni pogoji. V casu obdelave oziroma priprav na investicijo je prislo do tesnejsega sodelovanja med predstavniki slovenske in nemske Gospodarske zbornice. Ob tej priloinosti je prislo tudi do pogovora o proizvodnji gradbenih (lesno-cementnih) plosc, ki so v gradbenistvu vsestransko uporabne in za katere je nedvomno veliko zanimanje tudi
na nasem trZiscu. Eden izmed pomembnih proizvajalcev opreme
za taksno tehnologijo je prav firma, ki nam je dobavila opremo za
naso tovarno ivernih plosc.
Prav iz omenjenih razlogov in
ker je Brest nacrtoval podobno
proizvodnjo, ima dejanske moznosti, da postane nosilec razvijanja nove proizvodnje v Sloveniji.
Nedvomno so prednosti Bresta v
tem pogledu ocitne, saj ima v novi tovarni na industrijsld coni v
Podskrajniku ie ustrezne proizvodne prostore in infrastrukturne objekte, s tem pa bi bila nova
investicija cenejsa, hitrejsa in
predvsem financno ucinkovitejsa.
Prav tako je reseno tudi vprasanje surovin.
Morda ne bo odvec, ce povemo, za kaksne plosce gre. Nova
gradbena plosca je izdelana iz
iverja in iz cementa. Les.no-cemetne plosce odlikujejo pozitivne
Iastnosti obeh sestavin:

1. so prakticno negorljive,
2. obstojne so proti delovanju
vode in vlage,
3. odpor.ne so proti mrazu,
4. odpome so proti trhnobi, na·
padu gliv in termitov,

5. so relativno lahke,

6. lahko se obdelujejo z normalnim orodjem,
7. zelo dobro in mnogovrstno
se lahko povrsinsko oplemenitijo.

Lesno-cementna plosea ima ta·
ko vse lastnosti in macilnosti, ki
jib danes pricakujemo od dobre,
vsestransko uporabne gradbene
plosce. S tem tipom plosce imamo na voljo taksno gradbeno

tvorlvo, ki nudi gradbenBtvu siroko paleto uporabnih moinosti.
Naj nastejemo samo nekaj moz·
nosti za uporabo: predizdelane
hiSe, veenadstropne stanovanjske stavbe, upravne in pisarniske
stavbe, industrijske stavbe, otroski vrtci, sole, bolnice, kmetijske
zgradbe in tako naprej.
0 uporabnosti lesno-cementnih
plosc je bil v Ljubljani ze poseben simpozij gradbenikov, na katerem je sodeloval tudi ponudnik
opreme in tehnologije. Na njem
je bila posredovana Brestova pobuda, da bi razvijal to proizvodnjo, ki se vkljucuje tudi v razvojni program SOZD Slovenijales. Gradbeniki so na sestanku
pokazali veliko zanimanje za novo tvorivo, kar zagotavlja, da bo
plosca trino zanimiva.
ceprav je preuranjeno govoriti
o dokoncni vrednosti nalozbe, je
groba ocena vlaganj v osnovna
sredstva okoli 190.000.000 dinarjev. Kapaciteta linije pa bi hila
okrog 20.000 do 23.000 kubicnih
metrov plosc. Brest v tem srednjerocnem obdobju ni sposoben
sam financno izpeljati te investi·
cije, vendar je zaradi velikega za·
nimanja mogoee uresniciti to investicijo z zdruZevanjem sredstev Bresta in porabnikov teh
plosc.
Skupni delavsld svet je o teh
vprasanjih ze razpravljal in spre-
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jel sklep, da se pricne s pripravljalnimi oziroma proucitvenimi
deli za osvojitev programa investicije in proizvodnje gradbenih
plosc v okviru TOZD Tovarna
ivernih plosc. Sprejet je bil tudi
s!dep, da je treba organizirati
skupino delavcev, ld bo zadolZe-

na za izvedbo programa. Sklep
skupnega delavskega sveta je bil
posredovan tovarni ivernih plosc,
ki je predlog sklepa sprejela. Ko
bodo mane strokovne ugotovitve,
bodo samoupravni organi dokoncno sklepali o tej nalozbi.
D. Mlinar

loZbe
OSNUTEK REBAlANSA SREDNJEROCNEGA
NACRTA NALOZB
Do najvecjib sprememb pri uresnicevanju srednj erocnega n acrta
pride prav prl investicijah. Pomanjkanje sredstev ter spremembe
na trgu in v tehnologiji so povzroCile, da je bilo potrebno znova pregledatl in ovrednotiti nacrt ter izdelati pregled vlaganj v letih 1979
-1983.
V prvi fazi so bile zbrane potrebe po temeljnib organizacijah.
Naj nastejemo samo vainejse
nalozbe:
- Tovama pohistva Cerknica:
druga faza rekonstrukcije;
- Tovarna pohistva Martinjak:
izgradnja nove tovarne;
- Tovarna lesnih izdelkov:
druga Iinija zagalnice, sortirnica,
kotlovnica, susilnice, decimirnica·
.:_ Tovarna ivemih plosc: iz.
gradnja Iinije za lesno-cementne
plosce;
- Tovarna pohistva Stari trg:
predvidene so manjse investicije,
kotlovnica bi bila skupaj s Tovarno lesnih izdelkov;
- Tovarna oblazinjenega pohistva: izgradnja dodatne hale;
- Tovarna pohiStva Jelka: kotlovnica in modernizacija proizvodnje pohistva;
- Prodaja: dve bali centralnega skladlsca, modernizacija avtoparka, vlaganja v prodajalne, sovlaganja v trgovino, testirnica;
Skupne dejavnosti: modernizacija pisarniske opreme.
Celotna vrednost investicij v
osnovna sredstva v obdobju 1979
-1983 zna5a 674.023.000 dinarjev
oziroma letno 134.805.000 dinarjev, kar predstavlja 34 odstotkov
planiranega druibenega proizvo·
da za Jeto 1978 ozlroma planira·
na razsiritev materialne podlage

dela v letu 1978 predstavlja samo
8,8 odstotka nacrtovanih nalozb.
Ti dve primerjavi dovolj zgovorno kaieta, da je tempo vlaganj
previsok, saj ne bi uspeli zagotoviti lastne udelezbe, pridobiti
kreditov, niti ne bi bill sposobni
odplacevati kreditov.
Iz nadrobnejsega pregleda
vseh obveznosti in virov sredstev
je videti, da sta posebno kriticni
leti 1979 in 1980, v katerih pa so
temeljne organizacije nacrtovale
najvecja vlaganja. Na strokovnem posvetu je bilo ugotovljeno
da je taksen nacrt .nerealen in ga
je treba ustremo popraviti ter
investicije, ki niso nujne, preloZiti na daljse casovno obdobje. V
teh dveh letih in delno v letu
1981 bi bilo potrebno predvsem
investirati v drugo linijo zagalnice v Tovarni lesnih izdelkov
Stari trg zaradi pomanjkanja delovne sile, zaceti izgradnjo v Tovarni pohiStva Martinjak zaradi
zastarelosti stare tovarne, zaceti
z nalozbo v lesno-cementne plo·
see zaradi trine zanimivosti te
plosce in ohraniti vlaganja v prodajalne. Ostale investicije pa bi
uresnicevali skladno s financ.nimi moznostmi v letih 1979-1983.
Rebalans plana, ld bo uposte.
val te spremembe, je sedaj v
pripravi in bo po uskladitvi posredovan v javno razpravo.
P. Oblak

lz vsebine:
0 proizvodnji ognjevarnih plosc
Rekonstrukcija v Tovarni
pohistva Cerknica • Brest in izvoz
Sanacijski program za
tapetnistvo 8 Odprt salon pohistva v Bitoli
Odgovornosti
delavcev v zdruzenem delu • Urbanisticni nacrt Cerknice
Gospodarjenje v nasi obcini
Nase stalne rubrike
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ovo: ognjevarne ploSCe
PRED NALOZBO V PROIZVODNJO
OGNJEVARNIH PLOSC
Ko je prenehala s proizvodnjo
stara tovarna ivernih plo~c, je
bilo pred. odgovorne delavce in
Brestove samoupravne organe
postavljeno vprdanje, kako ozi·
roma v kak~no dejavnost preusmeriti dosedanji tovarni~ki
objekt.
Med vee inacicami je hila iz.
brana zamisel, da bi v stari tovarni ivernih plosc zaceli proizvajati ognjevarne plo~ce na osnovi ustreznih mineralov. Ta odlocitev se je skladala s temelji
srednjerocnega nacrta oziroma s
politiko Bresta, da v svojih dejavnostih povecuje delez nepo·
hHtvenih oziroma primarnih iz.
delkov. Poleg teh os.novnih ciljev
pa so k odloeitvi za taksno proizvodnjo vplivali ~e naslednji poslovni ucinki:
- racionalno izrabo sedanjih
proizvodnih prostorov, dela strojev in naprav v stari tovarni
ivernih plo~c;
- s tem bi zagotovlli doma·
cemu trgu izdelek, ki je trenutno
izkljucno vezan na uvoz;
- zaposlitev viSka delovne
sile, ki bo nastajal ob modernizaciji pohistvenih kapacitet in s
tem zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih;
- momosti za vkljucevanje v
posredni izvoz, saj bodo izdelki
po dimenzijah in kakovosti
ustrezali mednarodnim kriterijem in zahtevam.
Ker je proizvodnja ognjevarnih
na osnovi ustreznih ekspandiranih mineralov v svetu ~e v
veliki meri neznana in ~e precej
neobdelana (v Jugoslaviji ~
nih plo~c ne proizvajamo), je bilo
treha vloiiti veliko truda in raziskovalnega dela, da smo doblli
v na~em Iahoratoriju izdelek
tak~ne kvalitete, ki ga zahtevajo
mednarodni predpisi s podrocja
ognjevarnosti. Vse raziskave so
bile programirane tako, da bi za
omenjeni proizvodni program
Uporahljali ZVeCine }e domace SU·
rovine.
plo~c

Raziskava trga je pokazala, da
so omenjene plosce na naliem
trgu zelo iskane, naj si bo v ladjedelni~tvu, pa tudi v gradheniStvu. Da bi pokrivali potrebe
na~ega trga po teh izdelkih, homo
proizvajali plo~ce za ladjedelniStvo, pa tudi za gradheniStvo.
V .n ovi tovarni ognjevarnih
plosc bomo proizvajali naslednje
tipe plosc:

jah
-

ladijske plosce v dimenzi1250 X 2500;

gradhene plosce 1250 X 3200;
oha tipa plosc v debelinah

10, 12, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 32 mi-

limetrov;
- lahke gradhene plo~ce v dimenzijah 1250 X 3100 in v debelinah 15, 20, 25, 30, 40 milimetrov.
Skupna kapaciteta omenjene
proizvodnje bo okrog 260.000 kva·
dratnih metrov plosc letno.
Od ideje pa do prijave investicije je bilo opravljenega izredno
veliko dela, ne samo na raziskovalno-tehnoloskem podroeju, ternvee tudi na ostalih podrocjih.
BREST je znova pokazal zrelost, saj je izkljucno s svojimi
kadri prebrodil vse tezave; od
iskanja vseh mogocih soglasij za

uvoz opreme pa do zagotovitve
sredstev, kar po intenzivnem in·
vestiranju v zadnjih letih zares
ni hilo lahko.
V juniju letos je hila podpisana pogodha z dohaviteljem opreme za omenjeno nalozho v
predracunski vrednosti okrog
50.000.000 dinarjev. Predracunska
vrednost celotne nalozhe znasa
pribllino 100.000.000 dinarjev. Financna sredstva za to investicijo
so zagotovljena z bancnimi krediti ter s sovlaganji na osnovi
dohodkovne soodvisnosti Lesnine, Belinke in Melamina. lnvesticija naj bi hila po nacrtih koncana ob koncu leta 1979.
v najkrajsem casu bo ohlikovana posebna investicijska sku·
pina, sestavljena iz ustreznih kadrov, ki hodo odgovorni za pravilno in pravocasno izpeljavo
omenjene investicije.
T. Zidar

Dela so se pritela
REKONSTRUKCIJA
V TOVARNI POHISTVA CERK~NICA
Casu so ovire neznanka in zainteresirani opazovalec bi lahko ocenil, da so vsem znane odlocitve o nalozbi v rekonstrukcijo Tovarne
po~tva Cerknica le skupek nasih zelja, ki pa iz taksnih ali drugacnih razlogov niso nasle plodnih tal. No, k sreCi ni tako. Rekonstrukcija se je zacela.
Naj se smi se truco nesmiselno:
ce smo opremo dobra i:z,brali, je
najtezji del rekonstrukcije ze za
nami. Koncana je namrec papirnata vojna, v kateri je bilo brez
stevila bitk za zagotovitev sredstev, za pridobitev najrazlicnej~ih dovoljenj, soglasij, privolitev
in podobnega. Pa ni moj namen,
da bi opisoval vlozene na:pore pri
premagovanju .pogosto tudi moeno birokratsko obarvanih ovir,
temvec bi vse nase delavce rad
seznanil z dinamiko rekonstruk·
cije in s pricakova.rtim tehnolo·
sko-tehnicnim stanjem v nasi temeljni organizaciji po njej.
Celotna predracunska vrednost
investicije zna~a 37 mllijonov di·
narjev in sicer:
- gradhena dela z instalacijami okrog 13 mllijonov din,
- domaca oprema okrog 8 mi·
Iijonov din,
- uvozna oprema okrog 14 milijonov din,
- prispevki okrog 2 milijona
din.

Zaradi ittedne prostorske stiske in glede na .p erspektivne raz·
vojne nacrte se gradbena dela s
tako visokim delezem v struk·

turi celotne naioibe pojavljajo
kot nujno zlo. In zlo ne samo
zaradi tega, ker zidovi sami nikoli neposredno ne vraeajo vlo·
zenih sredstev, ampak tudi zato,
ker so gradbena dela pogojena s
pripravo grad>biSca z vsemi po·
trebnirni rusitvenimi deli seda·
njih objektov. Potrebno je torej
poseci v organizem vpeljanega
tehnoloskega procesa, ki brez dodatnih naporov v improviziranem
okolju ne more normal.no delovati.
Gradbena dela obsegajo :prekritje zelenice med sedanjuna
objektoma lakirnice in montafe,
iz-gradnjo novega objekta, namenjenega za skladisee furnirja in
rekonstrukcijo ostresja nad bo·
doco ·k rojilnico furnirja. Priprav·
ljalna dela za izgradnjo nove Ia·
kirnice so ze v teku, .predvidevamo pa, da bi z Tusitvenimi deli
priceli v zacetku septembra, 2
monta:lo konstrukcije pa zaradi
dolgega dobavnega roka le-te v
zacet'ku novembra. Izgradnja
ostalih dveh objektov bo predvi·
doma potekala vzporedno.
Ob sedanjem splosnem slabem
tehnicnem stanju veljajo nasa

Tu bodo rekonstrukcijska dela v TP Cerknica
najvecJa pricakovanja do.bavi
strojne opreme, s katero v tej
fazi r esujemo najbolj kriticna
mesta v tehnoloskem procesu.
Eno izmed teh je Jakirnica. V naslednjem letu moramo v skladu
s predpisi zaradi zaposlene preteino zenske delovne sile ukiniti
tretjo izmeno, kar pa bi brez dodatnih
kapacitet
povzroeilo
1:manjsanje obsega .proizvodnje
za priblizno cetrtino. Zato bomo
v novem objektu postavili novo
celotno linijo za povrsinsko ohdelavo ploskovnih elementov, nporedno z njo pa organiziTali povrsinsko obdelavo masivnih ele·
mentov z ustreznimi susHni-ki, ki
bodo bistveno izboljsali delovne
pogoje v tern delu procesa.
Drugo 1kriticno mesto je oddelek klejarne. Stalni lomi na eni
izmed stiskalnic so namrec zahtevali ne samo ogromno vlozenega dela pri vzdrzev.anju in :popravilih, ampak tudi velike tezave pri nacrtovanju in izpeljavi
pr edvidenega pi'etoka proizvodnje. J.zrabljeno stiskalnico bomo
nadomestili s kompletno linijo
za poslojevanje ivernih plosc, ki
bo opremljena tudi z avtomatsko
·podajalno in odlagalno napravo.
Poleg omenjenih linij so za dopolnitev kapacitet v .posameznih
oddelkih predvideni se op osamezni stroji in sioer za oddelek mon·
taze stroja za montiranje okovja, za II. strojni oddelek avtomatska in polavtomatska enostranska moznicarka in za I.

ALI BOMO IZPOLNILI LETNI
NACRT IZVOZA?
Ce naj bi odgovorili na postavljeno vprasanje, si moramo vprasanie izvoza pogledati s sirsega
vidika ter analizirati vzroke, ki
pogojujejo izvoz na Brestu, pa
tudi v na si sir~i druzbeni skup·
nosti.

Vzrok za manjsi izvoz zaganega
Iesa ni v pomanjkanju narocil,
ampak v razlikah med cenami na
domaoem trgu in v izvozu. V pr·
vih sedmih mesecih smo izvozili
za okrog 4.000 kubicnih metrov
:laganega lesa manj. Za drugo
polletje kaze, da bodo kolicine,
namenjene za izvoz se manj~e
kot v prvem polletju zaradi vecj ih razlik v cenah.

pohi~tva

Stari trg

zmanj~ati.

Nalozba naj bi v prihodnjem
letu povzrocila za pribli.Zno 9 od·
stotkov povecan ohseg proizvodnje. Po vrednosti tvori le dobro
tretjino del, ki hi jib bilo potreb·
no opraviti za popolno rekon·
strukcijo tovarne.
Mnogo je vprasanj, zelja in raz.
mi~ljanj, pa le malo natancnih
odgovorov. Je ze pac tako, da se
clovek tezko sprijazni z resnico,
ki pravi: v koncnem svetu ni neskoncne rasti.
D. Lesar

Brest in izvoz
Iz podatkov za prvih sedem letosnjih mesecev je videti, da smo
pri finalnih izdelkih dosegli izvoz
v viSini 54,5 odstotka, za primarne izdelke pa 44,4 odsto1Jka, ali
skupaj 50,5 odstotka. Ti odstotki
zajemajo placano realizacijo, ce
pa bi upo~tevali tudi blago na
poti, se pravi, odpremo, bi bil do
sezeni izvoz okrog 54 odstotkov.

Nova proizvodna hala v Tovarni

strojni oddelek brusilni stroj in
dehelinski skobelni stroj.
Z vsemi tujimi dobavitelji so
sklenjene pogodbe za dobavo v
prvi polovici novembra, ko naj
bi pricela teci tudi montaia stro·
jev, za lakirno linijo, za k.atero
bo susi-Jnike in transportne ele·
mente dobavil domac dobavitelj,
pa pricne teci monta:la v decem·
bru, ker je tako zastavljen ter·
minski plan izgradnje objekta.
In kako bodo dela ob rekon·
strukciji vplivala na predvideni
obseg proizvodnje? Dati natan·
cen odgovor na to vpra~anje je
glede na zelo velik in raznolik
ohseg del zelo tezko. Storjeni so
hili prakticno ie skoraj vsi ukre·
pi za zacasno organiziranje teh·
nolo~kega procesa in hi glede na
razmere Iahko z optimizmom za·
trdili, da se obseg proizvodnje ob
najvecjem prizadevanju vseb zaposlenih v tern casu ne bi smel

Koliko bodo vplivali ukrepi
Zveznega izvrsnega sveta na vecjo ekonomicnost in s tern na vecji interes temeljnih organizacij
za izvoz, je danes teiko predvide-

ti, vendar ukrepi za vecje izvozne premije so sprejeti, kljub temu, da republiski SISEOT ~e
niso daoli nadrobnih navodil.
Tre~l.Utno nam . je predpis znan
le nacelno. Da b1 pospesili izvoz,
S? povecane :izvozne premije za
fmalne in primarne izdelke od 2
do 6 odstotkov, razlicno za posame~ne driave. Verjetno je ukrep
bolJ zacasnega znacaja, sicer pa
b?_?.o temeljne organizacije upraVIcene, do dodatne premije le
pod pogojem, ce bo v izddku
vgrajenih nad 80 odsotkov materialov iz domacega trga. Druga
zadeva, ki bo vplivaLa na dodatno stimulacijo, pa ·bo odvisna od
odstotka izvoza, ki ga dosega delovna organizacija v odnosu do
skupne realizacije.
Kaksen odraz bodo imele povecane premije na rezultate izvoza, je tezko predvideti, vsekakor pa je to ·kora•k naprej v
zmanjsevanju zunanjetrgovinskega primanjkoljaja, v iZ'boljsanju
placilne bilance in v doseganju
bolj~ih ekonomskih rezultatov
izvoza.

Morda v prihodnji stevilki kaj
vee. Ko bodo znana nadrobnejsa
navodila, bomo poskusali napra·
viti analiza, kaj to vrednostno
pomeni za nasa delovno organizacijo in za posamezne temeljne
organizacije.
C. Komac
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SANACIJSK PROGRAM VTAP(TNISTVU
Novi zakon o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in
C:ohcdka je precej ostro postavil vprasanje izgub ob periodicnih obracunih. M:cdtem, ko je bilo prej vee ali manj prepusceno temeljni
organizaciji, ali bo stanjc sanirala .Ze med letom, je potrebno sedaj .Ze
takoj ob obracunu ugotoviti vzro ke, ki so pripeljali do izgube in izdelati program ukrepov za odpravo njenih vzrokov. Nedvomno je novast tudi v tern, da visina izgube vpliva na visino osecnih dohodkov,
ce temeljna organizacija nima zadostnega rezervnega sklada.
Ob polletju je v Brestu izkazovala izgubo Tovarna pohiStva
Martinjak. Ob analizi je bilo ugotovljeno, rla je proizvodnja masivnega pohiStva v Martinjaku
poslovala pozitivno in se celotna
izguba nanasa na Tovarno oblazinjenega ·p ohistva v .P odskrajniktL Zato je tudi program sanacije izdelan samo za to prihodnjo
temeljno organizacijo.
Glavni vzroki za izgubo so
predvsem v naslednjem:
1. V oproizv·odnji ni bil dosezen
plan proizvodnje zaradi
- ncutecene proizvodnje v prvih mesecih v novih prostorih in
zato lahko govorimo 0 zaeetnih
tezavah, ·ki spremljajo vsako aktiviranje investicij;
- pojavile so se zacetne organizacijske tezave in t-eiave z novim strokovnim in vodstvenim
kadrom, ki je potreboval dolocen
cas, da se uvede;
- stevilo zaposlenih je manjse od planiranega;
- dobave ogrodij so bile nepravocasne in nezadostne.
2. Pr odaja je bila v prvem .polletju dosezena z indeksom 26,3
kar je imelo za posledico precejsen porast z alog. ceprav v prvem
polletju znasa prodaja :rriblizno
40 odstotkov od ·c elotne, ~aksno
doseganje plana ni zagotov.'o, da
bi bila prodana dodatna ·k olicina,
ki izvira iz aktiviranja investicije.
Drugace povedano, bili smo premalo pripravljeni na to, rla bi
poveeani obseg proizvodnje tudi
plasirali na trgu.
3. Na izgubo jc vplivala turli
razprodaja starih modelov ter
povecanje skladiscnin, tra~lspo~t
nih stroskov, prevozov, naJemnm
ter cen ogrodij.

Program ul<repov seveda temelji na analizi vzrokov. Kratkorocni ukrepi v proizvodnji morajo
zagotoviti predvsem popravke izdelavnih casov, zagotovitev potrebne delovne sile, izpolnjevanje plana proizvodnje, povecanje
tehnoloske discipline ter boljso
povezanost proizv·odnje in prodaje. Dolgorocni ukrepi pa morajo
zagotoviti taksen asortiman ponudbe, ki bo tdno zanimiv in
idoc.
Na podrocju prodaje so ukrepi osredotoceni na iskanje taks·
nega proizvoda, ki bo uspesen s
tehnoloskega, prodajnega in ekonomskega vidika. Na drugi strani
je treba pospeseno nadaljevati
raziskave na vseh perspektivnih
mestih prodaje na domacem tr·

gu, zaostriti pa tudi odgovomost
prodajne sluzbe za prodajo tapetniSkih izdelkov.
Na teh osnovah sta bila tudi izdelana plana proizvodnje in prodaje za letosnje drugo polletje. V
planu proizvodnje so uvedeni
tudi novi izdelki, ki morajo nadomestiti sedanji program. Ker
pa je proizvodnja teh izdelkov
predvidena v glavnem proti koncu leta, plan prodaje temelji na
zmanjsanju zalog dosedanjega
programa ter v manjsi meri uposteva tudi nove proizvode. Zato
bodo ucinki nove proizvodnje
priSli do veljave sele v prihodnjem letu. Iz plana proizvodnje
in prodaje je izpeljan predvideni
financni rezultat, ki ob teh pogojib omogoca poslovanje brez izgube v drugem polletju.
Z dolgorocnimi ukrepi, ki bodo dali rezultate v prihodnjem
letu, pa je potrebno zagotoviti
zamenjavo sedanjega programa,
povecanje produktivnosti in normalizacijo prodaje izdelkov.
P. Obla:k

Odprt salon
pohistva v Bitoli
Starodavni Monastir, kakor so stoletja imenovali Bitolo, drugo najvecje makedonsko mesto, nel<danje trgovsko sredisce in konzularno
srediSce na jugu Balkana, je v preteklem mesecu postal bogatejsi
za se en izjemen trgovski obje!~t. V mesecu, ko je makedonsko ljudstvo proslavljalo 75-letnico Ilindenske vstaje, je kolektiv Bresta prispeval k stevilnim slovesnostim s svecano otvoritvijo moderne_ga salona pohistva v samem srediscu Bitole, na sirokem bulvaru >>Sever
- Jug«.
Na otvoritvi, ki je bila 16. avgusta, so bili poleg stevi!nih ?b:
canov prisotni tudi predstavmkl
vseh druzbenopoliticnih organizacij obCine Bitola. 0 Brestu, njegovem dosedanjem razvoju, _uspehih in prihodnjih nacrtovanih poteh je spregovoril Franc Turk,

Svojevrstna in cisto spontana reklama. Na Ohridskcm jezeru se
v colnu prepeljuje nas zascitni znak

salon pa je svecano odprl nas delavec Kire Stefanovski.
Objekt predstavlja pravo trgovsko posebnos t, saj }e s svojo Iokacijo ter modernim videzom, s
pribliZno 200 kvadratnimi metri
prodajnega prostora najprivlacnejsa prodajalna v tern delu mesta. V njem je s spretnim aranzmanom
predstavljen
celoten
Brestov proizvodni program z
bogatimi in raznolikimi kuhinjskimi elementi, oblazinjenim pohiStvom in seveda s sestavljivima
programoma Zala in Katarina. V
njem dela pet delavcev: poslovodja, dva prodajalca, blagajnik
in monter-serviser. Serviser naj
bi popravljal poskodovano pohiS·
tvo ne samo v tern sa.Jonu, ampa-k po vsej Makedoniji. Nacrtujemo, da bi poleg novega salona
v tern mestu zagotovili tudi skl arliscni prostor s pribliino 30q
kv:1dratnimi metri, iz ·k aterega b1
oskrbovali s pohiStvom prodajalne v Prilepu, Ohridu, Strugi in
drugih mestih.
Doslej so v Bitoli Brestove proizvode prodajali v nekaj prodajalnah Lesnine in Javora ter nekaj manj prek Nove Trgovije.
Toda zaradi omejenega prostora
in slabe ·predstavitve so bili Bres tovi izdelki najveckrat nedostopni ogledom potrosnikov, kar
je se bolj narekovalo potrebo .po
izgradnji •l astnega prodajnega
prostora.
Prav je vedeti, da doZivlja danes Bitola zelo hiter in dinamicen
razvoj. V njegovem ozjem srediscu zivi okoli 80.000 prebivalcev,
s sirso okolico pa steje nad
130.000 prebivalcev. V n j ej je najvecji kmetijski kombinat v Ma·
kedoniji Pelagonija, so pa tudi
stevilni industri is·ki obj(;}kti , med
katerimi so najbolj znani tovarna hladilnikov Georgi Naumov,
tovarna sladkorja in pivovarna.
Prav sedaj gradijo veliko termoelektrarno, nasli pa so tudi
ogromne 'lwlicine premoga, ki naj
bi ga zaceli kmalu izkopavati, kar
financira tudi Mednarodna banka
za razvoj.
Poleg Skopja j e v tern mestu
najvecja stanovanjs·ka izgradnja.
Nova naselja rastejo na vseh
koncih. To je podrocj e s >>pecalbar~ko« t radicijo; prebivalci o-'k-0-

Iz nasega Salona pohistva
liskih vasi so v preteklosti mnozicno odhajali v Avstralijo, Kanado, Ameriko in Nemcijo. Sedaj se
vracajo v svoje vasi in nudijo tudi zasebne investicij·e za preobrazbo svojih naselij.
Bitola je izhodiScno mesto za
najvecja makedonska turisticna
obmocja - za Ohridsko in Prespansko jezero, je pa tudi obmejno mesto, saj lezi samo 16 kilometrov od grske meje in predstavlja glavno prehodno podrocje za stevilne domace in tuje turiste. ze v anticni dobi je prek
nje tekla pot >>Via Egnacija« in
za stevilne obiskovalce so prava
poslastica arheoloske izkopanine

iz slovite Heralldeje in stare
zgradbe iz casov osmanske vladavine. To je mesto dzamij, starih srednjeveskih cerkva, nekdanje konzularne borze, v kateri so
velike sile odlocale o usodi makedonskih ozemelj, to je mesto,
v katerem je obiskoval vojno
akademijo slavni Kemal Ataturk,
ace sodobne Turcije.
Bitola danes gradi svojo novo
vizijo, pri cemer ·povezuje bogata tradicijo in romanticno preteklost z novo, sodobno in .dinamicno vsebino socialisticne samoupravne preobrazbe.
K. Kostov

NaSa nov
jedi ica ,,J
Vsi se 5e verjetno spominjamo
jedilnice LIVING, .k i je bila dolga leta nepogresljiva v Brestovem proizvodnem .programu in
smo jo uspesno prodaja:li na domacero trgu, pa tudi na nekaterih
tujih triiscih.
Odkar smo prenehali s proizvodnjo Livinga, j-e nastala v nasem programu neka:ksna praznina. Sicer je iz elementov nasega sestavljivega programa ·mogoce dobiti jedilniski sestav,
vendar oblikovno taksna resitev
ni .zadovoljevala potreb sirsega
kroga ·potrosnikov, pri katerih je
cutiti zeljo po klasicno oblikovani opremi jedilnega prostora.
Vse to pa tudi rlejstvo, da na
jugoslovanskem trgu primanjkuje taksnih izdelkov, je povzrocilo,
da smo na Brestu zaceli razmiS·
ljati o novi jedilnici.
Prva inacica nove jedilnice je
ze bHa razstavljena na spomla·
danskem Zagrebskem velesejmu.
Kljub temu, da je sestav dozivel
nekaj kritik, je bila splosna oce-

na s sejma ugodna. Pripombe,
zbrane na sejmu smo koristno
upostevali pri dokoncnem oblikovanju izdelka.
Jedilnica JASNA, je sestavljena
iz vitrine, komode, dveh jedilnih
miz (pravokotne in okrogle) ter
dveh tipov stolov. Vse vidne povrsine so furnirane z Jepljenim
hrastovim furnirjem, notranjost
pa z bukovim furnirjem, ki je
luzen v barvi znnanjega furnirja.
Rocaji so leseni, struzeni iz hra·
stovega lesa. Podnozja omar in
miz ter stoli so nar·e jeni iz buko·
vega lesa ter luzeni na ustrezno
barvo. Novost j.e robovna folija,
pri kateri je podlaga iz umetne
snovi, poslojena s furnirjem v
enaki barvi -kot je na fronti.
Prva serija nove jedilnice Jasna je v proizvodnji in v zacetku
septembra bo koncana. Prospektno gradivo je v tisku in pricakujemo, da bo prodaja ·po predstavitvi na jesenskem Zagrebskem
velesejmu tudi nemoteno stekla.
M. JAKOVAC

Nove brizgalne kabine v TP Martinjak
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Sindikat v krajevni skupnosti
V gradivih za deveti 1kongres
Zveze sindikatov Slovenije je posebej poudarjena prisotnost sindikata v krajevni skupnosti.
Naj opozorimo le na 61. in 62.
clen poglavja, ki nasi naslov Samoupravni odnosi v krajevni
skupnosti.
Zveza sindiokatov v krajevni
skupnosti z.lasti:
- se zavzema za uresnicevanje
inreresov delavcev o vseh vprasanjih, ki se resujejo na obmocju
krajevne skupnosti;
- si prizadeva za vkljucevanje
cim vecjega stevila delavcev v
samoupravne in politicne organe
ter v delegacije krajevne skup·
nosti;
- usmer ja clane Zveze sindi·
katov, 'k i .delujejo v delegacijab
krajevne skupnosti, da ·p ri svo·
jem delegatskem delovanju v
slrupsCinab druzbenopoliticnih in
samoupravn±h interesnih skupno·
sti upostevajo programe in potrebe celotnega zdruzenega dela kat
tudi svojih organizacij zdruzenega dela;
- omogoca povezovanje in sodelovanje vseh delavcev na obmocju krajevne skupnosti pri
obHkovanj u in uresnieevanju njihovih interesov v kraj u, kjer prebivajo;
- zagotavlja delovanje krajevne skupnosti z vsemi temeljnirni
in drugimi organizacijami zdruzenega dela, v katerih so ti delavci zaposleni, ne glede na to, ali
je sedez temeljne organizacije
zdruzenega dela v tej ali v drugi
krajevni skupnosti;
- spodbuja samoupravno sporazumevanj e o zdruzevanju sred·
s tev za uresnicevanje skupno .dogovorjenih planov v ·k rajevnih
skupnostih.

*

Osnovne organizacije in obcinski svet Zveze sindikatov so politicno odgovorni, .da bodo lahko
delavci v krajevni skupnosti uveljavljali in uresnicevali svoje avtenticne interese in skupaj dolocajo najustreznejse organizadj·
ske oblike in metode delovanja
Zveze sindikatov.
Ugotovitev, da se nasi delovni
ljudje nehote pojavljajo v dvojni
vlogi, prvic kot nosilci materialne
proizvodnje, drugic ko se vrnejo
na svoje domove kot koristniki
proizvodov in storitev nareki.lje
velhlco veejo povezanost med krajevno skupnostjo in zdruzenim
delom.
.
Kaksen je kraj, v katerem prebivajo, od komunalne opremljenosti, trgovin, vcgojnovarstvenih
ustanov, sol, rekreacijskih povrsin, prijetnega okolja, gostinskih
kapacitet, pa vse do humanih odnosov, vse to vpliva na razvoj
njihove .druiine, dobrega pocutja

in s tern ~ovrat:no na storilnost
in na vecji dohodek ter boljso
materialno osnovo. To seveda ni
nic novega. Povedano je bilo ie
mnogokrat. Dosedanja praksa pa
je pokazala, da so rezultati v povezovanju med zdruienim delom
in krajevno skupnostjo ocl kraja
do kraja razlicni.
Da bi uresnicili v kongresnen.
gradivu zastavljeno povezavo med
sindikatom in krajevno skupnostjo, bo potrebno se veliko naporov, predvsem pa bo treba
spremeniti miselnost v sindikalnih vrstah, pa tudi v vodstvih
krajevnih skupnosti. Sedanje
stanje, ko vidi krajevna skupnost
sindi,kat le, kadar rabi financno
pomoc, sindikat pa krajevno
skupnost le, kadar rabi solsko
mladino za proslavo obletnice to·
varne, prav gotovo ne nudi dovolj solidne osnove za resnicno
nacrtno sodelovanje.
Vzroki za to niso le v sedanji
organiziranosti sindikatov in krajevnih skupnosti. Lahko recemo,
da tudi metode dela druibeno·
politicnih organizacij niso bile
vselej vsklajene z delegatskim in
skupscinskim sistemom in tudi
ne z delom delegatskega sistema

znotraj samoupravnih interesnih
skupnostih. Se vedno smo vajeni
delati bolj mimo delegatskega sistema kot znotraj njega samega.
Tudi v skupscinskem sistemu
nismo vselej doumeli ustavnih
opredelitev, da skupscino ne sesestavljajo le trije zbori, temvec
da mora biti skupscinski sistem
nasploh bolj odprt za v.p live in
pobude organiziranih socialistic·
nih sii. Pri nas je se pogosta
praksa da se v obC'inski skupsci·
ni na primer obravnava komunalna problematika, SZDL se ob
istem casu ukvarja z zdravstvom,
v sindikatih obravnavajo rekre·
acijo, v ZSMS stipendiranj e, v
SIS program sols·ke mreie itd.
Zatem se ponavadi iste teme ;ponovijo, le da se naslovi orgamzacij zamenjajo. Tako se v bistvu
nikoli do konca ne dogovorimo o
isti temi.
Novi predlog za delovanje sin·
dikata daje vse moznosti za odpravo dosedanjih pomanjkljivosti, ceprav je potrebno poudariti,
da samo organiziranost se ne zagotavlja nove kvalitete, temvec
da je le-ta odvisna od nas - cianov sindika-ta.
E. Lenarcic

lares orijetno sreCanje
V teh poletnih mesecih nas
soncni dnevi in zelena narava kar
vabijo, da uiivamo njene lepote.
K temu joe zvabil tudi delavce
Tovarne pohistva Cerknica.
Po razpravi, ki jo je organizi·
rala osnovna organizacija sindi·
kata, se je vecina odloeila za pri·
jateljsko srecanje. PriJazni Ribi·
ski koticek ob jezeru je rad sprejel Brestove delavce. i:e v dopol·
danskih urah je zadonela pesem.
Temu je pripomogel tudi harmonikar Andrej. Skoraj nisi vide!
cloveka, ki ne bi bil veselega
obraza. Vsak je nasel koscek raz·
vedrila. Oblikovale so se vesele
druzbe. Posebn o veselo je bilo
med d elavci odpreme in tudi
drugi so se jim p ridruzili. Vee
clanov kolektiva je bilo prvic ob
jezeru.
Da pa ne bi bilo zeje in lakote ,
je vsak clan dobil tudi dva obro·
ka hrane, za zejo in dobra volj o
pa liter zlahtnega vina. Da bi srecanje poiivili, smo povabili tudi
godbo na pihala. Nasemu vabilu
so se z veseljem odzvali. Mladi
godbeniki so poirtvovalno pihali
v svoje instrumente. Marsikateri
plesalec se je po dolgem casu
zopet odlocil za ples.

Da bi sese veckrat srecali v tako prijetnem okolju ...

Tudi balinarji so ;priSii na svoj
racun in je bilo balmisce kar naprej zasedeno. Da pa bi bilo za·
nimanje se vecje, so bHa organizirana tekmovanja med ekonom·
skimi enotami. Tako je tekmovalo pet ekip v zelo ostrih bojih
tja do poznega popoldneva. Zmagali so fantje iz mehanicne delavnice. Podeljene so bile tudi tola·
Zilne nagrade v obliki zlahtne
kapljice.

Naj na koncu povem se to, da
je srecanje uspelo in da so bili
udelezenci zadovoljni. Seveda pa
ne moremo biti povsem zadovoljni. Posebej gre hvala tudi osebju,
ki je skrbelo za strezbo in j e bHo
zelo pofrtvovalno in delavno.
V. i:nidarsic

V teh mesecih najbolj obiskano sportno igrisce

Krepitev organizacije
S PRETEKLE SEJE OBCI!NSKE KONFERENCE
ZVEZE KOMUNISTOV
Obcinska konferenca Zveze komunistov se je letos ie cetrtic sestala in sicer 27. julija. Vsebina konference je hila posvecena organizacijskim in kadrovskim vprasanjem. Za se vecjo krepitev obcinske organizacije Zveze komunistov so bili sprejeti sklepi statutarnega znacaja o nekaterih dopolnitvah in spremembah v organiziranosti obcinske organizacije. Pri kadrovskih zadevah je konferenca
imenovala sestav svojih komisij, izvolila je novega dodatnega clana
medobcinskega sveta Zve.ze komunistov notranjskih obcin v Postojni
in sicer Toneta Urbasa ter obravnavala predlog za novega sekretarja
medobcinskega sveta ZK, ker dosedanji sekretar Marko Cernetic odhaja na novo delovno doi.Znost. Obcinska konferenca je podprla kandidaturo Joieta Simsiea, ki zdaj opravlja dolfnost predsednika izvdnega sveta skupscine obcine Postojna, za novega sekretarja medobcinskega sveta.
Organizacijska krepitev Zveze
komunistov je povezana z nalogami, sprejetimi na nedavnih kon·
gresih komunistov. i:e predkongresne priprave, zlasti pa razprava in sprejeta staliSca ter sklepi
obeh kongresov terjajo nove napore v organizacijski, -pa tudi v
idejni in kad:rovski krepitvi or·
ganizacije, tako da bo sposobna
tudi v prihodnje uresnicevati vJ.ogo vodilne idejno-politicne sile
pri graditvi samoupravne socialisticne druibe. Na obeh kongresih
so bili sprejeti tudi novi statutarni dokumenti. Na osnovi statutarnih dolocil in kongresnih
usmeritev je dal centralni komite
Zveze komunistov Slovenije neposredne smernice in napotila o
prihodnjem razvoj.u, organizira·
nosti, metodab in nacinih delovanja komunistov. Na osnovi teb
sklepov in dogovorov je obcinski
komite ocenil stanje ter naloge
v organiziranosti in delovanju nase obcinske organizacije ter predloge dopolnitev in sprememb
predloiil v sprejem obcinski konferenci.
Glavne naloge pri organizacijski ·k repitvi obcinske organizacije
Zveze komunistov ter spremembe
oziroma dopolnitve so zlasti na
naslednjih podrocjih:
- krepitev vloge osnovne organizacije kot temeljne oblike organiziranja komunistov;
- nove oblike in metode akcijskega delovanja in povezovanja;
- w-esnicitev vloge obcinske
konference kot najvisjega organa
Zveze komunistov v obcini;
- uresnicevanje vloge komiteja kot politicno-izvrsilnega organa obcinske konference.
Poudarek vlogi osnovne organizacije je bil mocan ze prej,
pr.ed kongresi, zlasti po 5. seji CK
ZKS. Ta usmeritev je sedaj izrecno potrjena s tern, da se
osnovna organizacija oblikuje v
osnovnih samoupravnih celicah
nase dru~be, v temeljnih organizacijah, krajevnih skupnostih in
v drugih delovnih skupnostih z
najmanj tremi clani. s tern je dan
poudarek delovanju celotnega
clanstva predvsem v temeljnih
samoupravnih celicab nase druibe. v nasi obc ini je bilo s tern
ali pa bo v kratkem casu ustanovljenih deset novih osnovnih
organizacij.
Pri obcinski konferenci gre
predvsem za to, da se ta organ

d ejansko uresnici v taks ni vlogi
kot mu jo doloea statut Zveze
komunistov. Statut .pa opredeljuje obCinsko konferen co kot naj·
visji organ obcinsk e organizacije
Zveze komunistov. To dolocilo je
bilo t udi v ·prejsnjem statutu,
toda v praksi ni bilo uveljavljeno v pra¥em pomenu. Vecjo vlo·
go so imeli obcinski komiteji,
medtem ko so se konference razmeroma redko sestajale ter obravnavale in potrjevale bolj nacelno politicno smer. Zato je
uveljavljanj e omenjenega nacela
pogojeno tudi s pogostejsim sestajanjem obcinske konference in
z obravnavo neposrednejsih in
aktualnejsih druibenopoliticnih
vpras anj in nalog. Ses tav obcinskih konferenc je bil marsikje
presirok in .prisotno je bilo napacno pojmovanje, da gre pri ob·
cinski konferenci za delegate
osnovnih organizacij.
V nasem primeru smo konferenco stevilcno zmanjsali od dosedanjih 49 na 35 clanov, kadrovske spremembe oziroma dopol·
nilne volitve celotnega sestava
konference pa bodo v septembru.
Z drugacno vlogo in naCinom
dcla obcinske konference je po·
gojena tudi vloga in delo obcinskega komiteja Zveze komunis tov.
Komite obcinske konference
mora dejans ko postati politicno
izvrsilni organ konference. Glede
na tako funkcijo in vlogo komiteja smo stevilo clanov zmanjsali
od dosedanjih 15 na 11 clanov.
Kom~te se organizira tako, da so
posamezni clani komiteja zadolzeni in odgovorni za posamezna
podrocja delovanja in druzbenopoliticne a·k tivnosti.
Glede novih obli1k in metod a.kcijskega povezovanja in delovanja je osnovni poudarek na tern,
da se morajo komunisti sestajati
v akcijskem in problemskem
smislu, torej prek najrazlicnejsih
oblik in m etod takrat in tam, ko
gre za resevanje neposrednih
vprasanj. Razlicnih vmesnih posrednih organizacijskih in drugih
oblik ni vee, kot so bile doslej
krajevne in tovarniske konference s komiteji ter razlicni stalni
a!ktivi. Sicer so v krajevnih skupnost ih ostali sveti ZK, toda p ri
tern gre za metoda dela obcins kega komiteja in osnovnih orga·
nizacij; kot stalni aktiv .pa pri
obcinski konferenci deluje aktiv
Nadaljevanje na 5. strani
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ODGOVORNOST ZA DELOVNE
OBVEZNOSTI
Ena izmed pomembnih znacilnosti na5e samoupravne sociailishlcne druzbe je tud.i v tern, da
delavci v skla:du z veljavnimi
predpisi neposredno in enakopravno urejajo odnose o odgovornosti delavcev za ·k rsitve delovne obveznosti. Zakon o z,druzenem delu in zakon 0 delovnih
razrnerjih sta 111aprav.hla bistver:ui
prernik v pflimevjavi rz dosedanjo
pravno ureditvijo, saj oba poudarjata nacelo odgovornosti vseh
delavcev v zdruzenem delu. Dosedanji predpi:si so izpostavljali
pravice delavcev, sedaj pa oba
zakona postavljata ob bok delavcevim pravicam tud~ njegove obveznosti in dolznosti, z vsemi posledicami.
Nacela, ki jih vsebujeta oba zakona so:
- da je delavec odgovoren osebno, samo za Iastna ravnanja;
- da so delavci med seboj vzajemno odgovorni tako, da sami delavci drug drugemu do·
locajo obveznosti in s tern odgovornosti;
- da je delavec odgovoren samo,
ee je kriv in sicer disciplinsko
za vsako obliko krivde, odsko·
dninsko pa za namen in hudo
malomamost.
Delavci so obvezni, da tl:emeljne
pravice, obveznosti in odgovornosti, ·k ar se seveda nanasa tudi
na dli.sciplinS>ko in odskodninsko,
doloCijo v samoupravnem sporazumu o zd.ruzevanju dela delavcev v ltemeljni or.ganizaciji.
Disciplinska ilil odskodninska
odgovornost se zacne v trenutku,
ko delavec sklene delovno razrnerje, to je, ko zaene z dejanskim delom ter je podal ;pismeno
izjavo, da sprejema odgovorno-

KREPITEV
ORGANIZACIJE
Nadaljevanje s 4. strani
komunistov delavcev neposrednih
proizvajalcev, ·k i ga moramo pri
nas bolj aktivirati. Prav pri teb
zadevah, ko so nekatere oblike
ukinjene {denimo tovarni5tki korniteji v Bres~u in Kovinoplastiki,
vee stalnih aktivov), se v razpravab pojavlja vee vprasanj in dilern, kaksne oblike in metode bo·
rno odslej uporabljali v praksi.
Zato naj se enkrat poudarim
»problemsko naoelo«, obvezno sestaianie odgovornih in zaintere·
siranib komunistov na a:kcijski
konferenci, zboru, aktivu ali dr:ugi obli:ki vselej, kadar to zahteva io potrebe. ·P ri •t ern pa bodo
vecjo odgovornost kot doslej oflO·
sile v obcini zlasti osnovne organizacije ter obCinska konferenca
s svojimi organi.
J. Frank
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sti, doloeene v sa.moupravnem
spora:lillmu o zdruzevanju dela
dclavcev v temeljni organizacij!i..
Po zakonu o zdruzenem delu
in zalloonu o delovnih razmerjih
sta o.predeljer:ui le dve ob~iki
pravne odgovo.mosti in sicer discipldnJS!ka ter odskodn:inska OZlirOIIIla materialna odgovornost za
povzroeeno Skiodo. Posamezne obHke odgovorn:osti se praviloma
med seboj ne iz:lcljucujejo, sa.j je
delavec za doloceno dejanje odgov.oren dri.sciJplinsko in obenem
ods•kodninsko.
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
Disciplinska odgovornost je
urejena z zakonom o zdruzenem
delu, z zakonom o dclovnih razmevj:ih in s samoupravnimi splosnimi a:kti. V samoupravnem sp~o
snem a:ktu delavci doloOijo organe, :ki uvedejo disaiplilllsoki postopek, :ki op.ravi p.I1irp.rav1jalnli. postopek, ki vodi postopek in izreka disciphlnske ukrepe ter organ
druge stopnje. Organi za uvedbo
d.isciJpllinskega pos.topka so lahko:
delavs:ki svet, indi.vidualni pos<lovodni wgoo ali predsednilc kolegidsikega poslovodnega organa,
samouprarvna delavska kontrola,
zbor .delavcev delovne enote, dru~beni pravobranilec, .samoupravljanja, sillldillcat, pr:istojni organ
druzbenopoliticne skupnosti in
drugi o11gan, dolocen s samoupravnim splosnim a!ktom.
~a·I<;,on o delOVJ?Ii? razmerjih
prmasa novost, SaJ •I ma vsak delavec, ki izve za krS.itev del.ovne
obveznosti, pravico, da da pismeno pobudo za uvedbo clisci,plinskega postoplk.a.
y pr1pra'Vlljalnem 'JX>Stopku se
pnpravi gradivo (zaslisooje, drug>i. dokarzji) za disoip:Linsko obravnavo. :Kdo bo oprav:il ·ta postopek,
bo dolocil samoupravni splo&ni
ak!t. 0 delarvcevi odgovornosti oziroma o neodgovornosti v disciplinskem postopku odloca disciphlns:ka -lromisija kot or:gan p:rve
s~opnje. PraWloma :se disciplinS>ka komisija oblikuje v temeljni organizaciji, labko pa ima vee
temelj'Illib organizacij iste delov·
ne ongcmizaci.je Slkupno disaiphlnsko komi:ffij.o.
Disciplin.sko komisijo vedno
sestavlja liho stevilo clanov, clane komisije pa volijo delavci
prav tako kot delegate delavskega S>Veta, torej neposredno in tajno. Pomembno novost predstavlja dolooba, da so v disaiplinski
korr:uisiji tudi :mnanji olani, katerib je lahko najvec cetrtina
vseh clanov msciplinske komisije.
Zunanje clane volijo delavci neposredno in taj·n o, prav ta:ko kot
svoje predsotavntke in sicer na
po.d1agi zbora zdruzenega dela
skupscine obcine.
Organ drugestopnje v disciplinskem postopku je delavski svet temeljne organizacije, posebna komisija, dolocena s statutom ali pa
vsd delavci temcljne mganizadje,
ce jih je manj kot 30. Zoper od-
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locbo discipli!nske komisije kot
organa prve stopnje lahko vloZijo
ugovor prizadeti delavci, ki so v
postopku, pa tudi ttsti organ, ki
je zahteva;} uvedbo postopka.
Po sedanjn zakonodaji je veljalo nacelo, da dclavoi povsem samostojno doiocajo v s.plosnem
aktu, katera dejanja se stejejo
kot krsitve delovnih dolznosti
ki imajo za posledico d.isciplin:
sko odgovornost. Od tega nacela
zakon o zdruzenem delu in zakon
o dclovnih razmerjih odstopata
tako, da delavci sicer doloeajo
v samoupravnem splosnem aktu
krsitve delovnih dol.Znosti vendar rpa morajo pri tern upos'tevati
oba zakona.
Kar zadeva potek disciplinskega pos.to~a1 je treba poudariti,
da mora b1ti delavcu vrocena za.
bteva pristoj.nega organa za uvedbo dli.scipl.inskega postopka, mora biti zaslisan, omogocena mu
mora biti obramba, o pos.t opku
mora biti obvescen sindikat tre·
ba je sli&ati mnenje sin·rukata
postorpek je javen, vendar Iahk~
d.iscipiliinska komisaja javnost iz·
kljuci,. ses~aviti je treba zapisnik
o zashsanJu delavca .in opravlti
vse ostale stvari za pravi.Jen potek :poSitopka. Ce di·s ai:plinska ko·
misija ugotovi, da je delavec odgovoren za krhtev delovn.ib obvez.nosti aU d.ruge krsitve delovne
d.iscipline, izreee enega izmed
naSilednjih discipHns:kib ukrepov:
- opomin,
- javni opomin,
- razpureditev na druga dela
oizroma naloge za cas, dolo·
cen v samoupravnem splosnem aktu o delovnih razmerjih,
- denarno kazen,
- prenehanje delovnega razmer·
ja.
. Nov•i ukxep je denama kazen,
k1 pa se lahko iz,rece samo za
tiste ikrsitve, ki so dolocene v
zakonu in se sme izreci najvec
do 10 od:stotkov :weska enome·
secne akontacije osebnega do·
hodka. V samoupravnem splosne ma:ktu se lahko dnl.oci, da je
izvrS.itev mogoce pogojno odloziti. Tudi glede ukrepa prenebanja delovnega razmerja velja,
da se sme izreci samo za taksne
hujse krsitve, ki so dolocene v sa·
moupravnem splosnem aktu v
skladu z zakonom ter da je izvrsitev tega ukrepa mogoce .pogojno odloziti in sicer najvec ;za do·
bo enega leta.
Uredba in vodenje postopka
zaradi krS.iJtve delovnih obvezno·
sti zastara v roku :ki ne sme biti
da~jsi od enega leta ,od dneva
ko je bHa s•t orjena krsitev.
'
ZACASNA ODSTRANITEV
DELAVCA Z DELA OZIROMA
IZ TEMELJNE ORGANIZACIJE
- SUSPENZ
Zakon o dclovnih razmerjih na
tern podrocju ne prinasa bistvenih novosti, saj pozna tako ko<t
dos•l ej nas,l ednje obHke suspenzov:
- zacasna odstranitev delavca z
dela, na katerem dela, na dru·
go delo oziroma nalogo, ven·
dar samo na taksno, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi
oziroma z delom pridobljenih
delovnih zmomosti;
- zacasna odstranitev delavca i z
temeljne organizacije.
Obe odstrani,t vi sta lahko obvezrri:
- ce jo zahteva pris<tojni organ
zaradi zavarO'Va:nja dokazov
ali je v interesu kazenskega
postopka,
- ce je deilavec v priporu.
Odstranitvi sta fakwtativni v
pri.merih, ki so doloeem v samo·
upravnem splosnem aktu. Su·
spenz je dejansko izjemen ukrep,
zato ga je treba dolocaltii in uporahljati v redkih primerih. Med
suspenzom ima delavec dolocene
pravice, tako da dobiva osebni
dohodek oziroma nadomestHo osebnega dohodka. Ker v primeru
suspenza ne gre za disciplinski
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postopek, ni nujno da o njem od·
loCi disai.pHnska komisija, pac
pa Jah.k.o odloei organ, doloeen v
samoupravnem splosnem aktu.
Zoper odloebo o suspenzu organa
prve s:topnje je dopusten ugovoc,
vendar je odlooha o suspenzu organa prve stopnje izvl'Sljiva ta·
k~i in morebitni ugovor ne zadrzi njene izvrsutve.
ODsKODNINSKA
ODGOVORNOST
Zakon o zdruzenem delu in zakon o delo:vnih razmerjib urejata
sa.mo medsebojno odgovornost
delavcey v temeljni organizaciji,
ne urel]ata pa odgovornosti delavca oziroma temeline organizacije za skode, k1 jih v zvezi z
delom uti1pijo ttetje osebe, kar
pa urejajo sploS:na pmvila ods·odnoinskega p!rava. Za:kon o zdruzenem delu ima ne .glede na to
ugoltov1tev do:loobo, po kateri temeljna organizaoija, ko drugemu
povrne skodo, ki jo je pri delu
alli v zvezi z deiom povzroeil delavec namenoma a:H iz hude malomarnostli, pravico zahtevati od
delavca, da ji povrne izplacani
znesek.
Zalk.on o delovn ih razmerjih doIota, da lahlro oskodovanec uveljavi odskodninski zahtevek ne-

posredno pred sodiScem zdruzenega dela brez poprej5njega postopka v temeljni organizacijli.
Odskodninski postopek lahko
zacne razen oskodovanca vsak lci
je upravicen zaceti disciplin:s!k.i
poswpek. Ce ut!1pi skodo delavec
na delu ali v zvezi z deiom, morajo skodo povrniti delavci temeljne organizacije, ce ne dokazejo, da jo je pov.zrocil sam delavec. Kadar gre za odgovornost delavca za skodo, ki jo je povzrocil
temeljni organizaciji, morajo drugi delavci dokazati, da je kriv za
povzrocen<?. skodo, to je, da jo
Je povzrOc.Il namenoma ald. jz
hude malomamosoti.
Zrukon o zdr-uzenem delu uvaja
pavsalno odskodnino, ki se s samoupravnim splosnim aktom s
kater:im se ureja delovno r~
me:rtj e, lahko do loci za skodo ki
~0 jo poyzrocitli delavci, ce' je
~ko.da vp¥vaJa. na delovni proces
m ·IzpolnJeVanJe obveznosti drugih delavcev, natancnega zneska
p~ ni mogoce ugotovit~ ali pa bi
n]egovo ugotavljanje povzrocilo
nesor~J?eme stroske. 0 tej odslwdmm odloca komisija delavskega sveta, ki se ustanovi s
splosnim aktorn ter se doloQi
organ, ki zacne pred njo postopek.
A. Percic

Mladi po poteh V
RepubliSka konferenca Zveze
socialisticne mladine Slovenije je
tudi letos organizirala tradicionalni pohod po poteh AVNOJ.
Mladi iz vseh Silovenskih obcin,
predstavniki iz drugih republik,
predstavniki JLA ter nekateri
borci iz narodnoosvobodilnega
boja, naj omenim samo narodnega heroja Albinca, 'ki se skoraj
vsako leto udeleZi poboda, so se
letos 3. julija zbrali v Dobrepolju, kjer so zaceli dvanajstdnevni
pohod. Osnovni cilj tega poboda
je bil, usposabljati mlade na podrocju ljudske obrambe in druzbene samozascite ter doumeti velicino nase revolucije. Iz nase obcine se je pohoda udelezil Slavko Durie, ki se takole spominja
teh nepozabnih dni:
»Pohod je bil dobro organiziran in smo nacrtovano pot v celoti prehodili. Iz Dobrepolja smo
pot nadaljevali v Bazo 20, sli cez
Kolpo na Hrvatsko, pa potem
prek Srba, Plitvic, Bibaca, Lapca,
Bosanskega Grahova, Glamoca,
Livna, Jajca, Kozare, Jasenovca
in Banje Luke, od <koder smo odsli proti domu.
S preteklostjo teh krajev so
nas seznanjali borci in domacini,
ki so nam zivo predstavili naso
revolucijo ter ·pripovedovali o okrutnih zlocinih narodnih izdajalcev in okupatorjev. Seznanili smo
se tudi s povojnim razvojem teb
krajev. Kozara je zrtvovala za
svobodo 25.000 ljudi, od tega 11
tisoc otrok, tako da petnajst let
po osvoboditvi tam ni bilo mladih ljudi. Ob spomeni·k ih, kjer
smo se ustavili, smo pocastHi
spomin na zrtve s castnimi salvami in s krajsimi ·k omemoracijami. Nepozabni so bili tudi spre-

jemi domacinov, predvsem v bolj

odd~ljenih naseljih, ·k i so se manj
razv1t~1 vendar. so .ljudje bogati

v SVOJI notranJosti, tako da mi
b~do vedno ostali v lepem spommu.
Med pohodom smo skupaj z
domacini pripravili druiabne vecere in plese, ob tabornih ognjih
smo se pogovarjali s s·k romnimi
domacini; utrujeni od hoje smo
se pocutili sprosceni in zares skoda, da ni mogooe z besedo opisati teh cudovitih trenutkov.

zivljenje na pohodu je obilo razgibano, pripravljali smo sportne
aktivnostiinkulturne vei5ere. Razdelili smo se na podrocne ·k onference in po skupinah razpravljali o gradivih za deseti kongres
Zveze socialisticne mladine Slovenije, izmenjali smo izkusnje o
delu nasih osnovnih organizacij
in 0 zivljenju mladih sploh.
Cetudi je bil pobod naporen, si
je vsakdo zelel, da bi se znova
srecali. Ko je korak zastajal, ko
se je oglasala utrujenost, so nas
vedno znova spodbujali spornini
na medvojna junastva nasib !judi ...<<
J. Mele
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Novosti v urbanistiCnem
naCrtu Cerknice
Zaradi nekaterih sprememb v usmeritvi prihodnjega razvoja naselja Cerknica, ki so se pokazale ob uresnicevanju sprejetega urbani·
sticnega nacrta in zazidalnih nacrtov v preteklih letih za n ujne, se
je bilo treba lotiti posameznih sprememb v teh dokumentih.
Glavni dejavnik, ki je v seda- ce z n ovo cesto in predstavlja
njem trenutku sprozi:l spremem- priloznost, urediti tudi notranji
be omenjenih dokumentov, je re- promet v naselju na humanejsi
sevanje poteka magistralne p.ro- nacin, z vee i)escenih poti (mormetne poti skozi Cerknico. To da tudi z zaprtjem posameznih
naj bi po starejsih zamislih re- ulic za motorni promet), z name·
resevali v dveh inacicah. Po rprvi nitvijo vecj ih povrsin za potrebe
naj bi trasa potekala iz smeri Ra· sole in podobno.
keka do krizisca v Dolenji vasi po
Da bi zagotovili cim manjsi
sedanji Ces•ti 4. maja. Tam naj bi
vpliv predvidenega prometa na
se nato odcerpila in tekla med tej cesti na samo naselje, je predzgradbama obcinske skupscine viden 80 metrov sirok \koridor
in avtobusne -p ostaje naravnost cestne •t rase (40 metrov od osi
proti vzhodu .p rek Cerkniscice trk ceste na vsako stran), v katerem
nad jezom. Nato bi kriZala Cesto gradnja stanovanjskih objektov
na Jezero (pri hiSi A. Skuka), sla ne bi bila dovoljena. Tam bi urecez njive »Za vrticc ter se na se- dili ustrezne nasipe in jib zasa·
danjo cesto vrnila spet pri Mla- dili z vegetacijo tako, da bi hrup
tHnici.
s ceste zmanjsali na najmanjso
V drugi fazi pa naj bi zgradili mozno mere. Zunanji pas tega
povsem novo obvoznico. Ta bi te- koridorja (sirok 15 metrov) bi
kla po sredini polj med Dolenjo •l ahko izrabili za izgradnjo objekvasjo in Cerknico, nato pa juino tov kot so parkirni prostori, gaod rpokopaliSca pod Svinjo gori- raze in servisi (zlasti za popra·
vilo m otorni11 vozil).
co in Lopata na sedanjo cesto.
Zaradi velikega nasprotovanja
Nova obvozna cesta je konKmetijske zemljiSke skupnosti struirana tako, da omogoca hiproti tej inacici, •k i bi povzrocila trost 80 kilometrov na uro, ko·
tudi pozidavo velikega <lela njiv- li•kor je najvec dovoljeno na .reskih povrsin, je od skupscine ob· gionalnih cestah. Sirina vozisca
seine Cenknica pooblascen a stro- je predvidena na 2 X 3,5 metra
kovna organizacija »Zavod za z robni:m pasom 1 meter. Pred
druibeni razvoj Lj ubljana« izde- vsemi !kriZisci se voziSce ·dodatno
lala novo inacico te ceste, ki je razsiri se za 3,5 .metra zara<li
nekaksen kompromis med obe- uvedbe novega voznega dodatma prejsnjima. Z njo se bomo nega pasu za zavijanje v levo.
resili dvofaznosti izgradnje ob- Med •k rizisci, ki so v manjsi medvoznice za Cerknico ter ohranili sebojni oddaljenosti (od Lopate
velik del kmetijskih zemlji.c za do ceste v Dolenjo vas), sc ohranjihov osnovni namen.
ni celotna sirina vozisca 10,5 meNova cesta bo prevzela ves tra zato, ker bi, ce bi se vozitranzitni promet tako, da ne bo sce na kratkih razdaljah oiilo in
motil sedanje in nacrtovane ila- zopet sirilo, prislo do neugodnih
zidave, hkrati ·pa bo primerno voznih in vidnih -ucinkov.
raZJbremenjevala posamezna ob. Ob novi obvozni cesti je p redmocja Cerknice, •k i mejijo na tra- Vldena v prostoru Lopate tudi izso nove ceste.
gradnja bencinske crpalke, avtoOd sedanje ceste se bo odcepila pralnice in turisticno-gostinskega
pri ·kriZiscu z Notranjsko cesto objekt a - motela. Le-ta bo na
v smeri proti vzhodu. Cesto v Do- jumem pobocju Lopate. Objekt
lenjo vas bo kriZala v neposredni bo sestawjen iz dveh delov: iz
bliZini hiSe Mira Krasevca, nato St;>rejemnega dela z res·tavracijo,
bo .p reokala Cerkniscico ter se od b1fejem in gospodarskimi .prost otam usmerila proti severovzhodu ri ter iz spalnih pav1ljonov. Grav prostor med »Za vrti« in Malo j en bi bil v dveh fazah s koncno
Svinjo gorico. Na sedanjo ·cesto kapaciteto 120 lezisc ter s 320 sese -bo vrinila severna od Lopate. del.i v restavraciji in na terasi.
Tako bo prometno vprasanje
Prostor »Za vrti« je, vzporedCerknice na cesti Unec-Bloska no s temi spremembami, namepolica dokoncno rdeno. Naselje njen v novem zemljis·kem nacrtu
naj bi se odslej sirilo le severna za gradnjo d ru2lbenih stanovanj.
od te trase; izj ema so le visine Samoupravna stanovanjska skupSvinje gorice in Lopate, ki bodo nost nacrtuje tam blokovsko
v kratkem pozidane s stanovanj- gradnjo viSine pritlicja in 3 do
skimi hiSami, bencinsko crpalko, 4 etaz.e s priblizno 180 stanovaservisi in motelom ter ravnina, nji in okrog 620 stanovalci.
kjer je pokopa:liSce.
Predlog Zailidave predstavlja
Nova cesta se bo na sedanjo poizkus preseci dosedanji nacin
cestno omrezje navezala stirikrat blokovske gradnje v obcini Cerk(kriZisce z Notranjsko cesto, ce- nica, ki se je omejeval v glavnem
sto v Dolenjo vas, Cesto na Je- Ie na zidanje posameznih stavbzero, pri Mlatilnici). To zagotav- nih gmot pac glede na razpolozlja iJOtrebno povezanost Cerkni· ljivo zemljisce.

Na Svinii gorici so >>Zadruiniki« nadvse prizadevni

Obmocje »Za vrti« naj bi po·
m enilo zakljuceno stanovanjsko
obmocje s svojo skupno veliko
zeleno pov.rSino (vr tom), s skup·
no glavno pes potjo, ki je navezana na sistem iJeS poti v Cerknici, s skupnim trgom oziroma
zbiraliscem, ki naj bi bilo opremljeno z lokali (ob vstopu na to
obmocje iz sredisca naselja), s
skupnim igriScem za starejse
otroke ter z vrtcem za 220 otrok
in igrisci za manjse otroke.
Objekti so predvideni tako, da
imajo st anovanja v pritlicju na
jufui in zahodni strani mofuost
ureditve zelenega prostora pred
stanovanjem v stanovanjski vrt.
Ta stanovanja naj bi bila po moznosti namenjena starejsim ljudem.
v delu je nacrtovanje objektov, v katerih n aj ne bi b ilo no·
beno stanovanje na tern obm ocju obrnjeno na severna stran. Zasnova objektov naj bi omogocila
prHagajanje stanovanjskih tlorisov potrebam med gradnjo, pri
cemer je znano, da bo okrog 70
odstotkov stanovanj dvosobnih,
osta:la pa bodo enosobna, trosob·
na in razlicne kombinacije s kabineti. Vhodi v objekte so predvideni z obeh s trani stanovanjskih nizov. S severne oziroma
prometne strani bo oskrbovalni
vhod z opremljenimi prostori za
kolesa, vozi6ke, smeti in drugo,
na drugi strani pa bo vhod, ki
bo povezan z glavno pes potjo in
kjer naj bi cim bllie vhodu uredili manjse ·peskovnvke, klopi in
podolbno.

Motorni promet obo od notra·
n jega prostora med bloki (glavne
pes poti, zelenice in igrisce) rpovsem locen. Naselje bo povezovala le obrobna lokalna cesta, ki
ji bo omogocen biter dostop v
druge dele CePknice oziroma na
magistraJ!no cest' Unec-Hloska
polica.
Vse omenjene spremembe pomenijo zacetek dokoocnega urejanja prostora v juinem delu
Cerknice, ·k i je najbolj obeutljiv
za zidavo zaradi •k valitetnih kmetijskih zemljisc, ki se s tern unicujejo. Prav zato sodim, da se je
potrebno v prihodnje trdno drzati sprejete trase ceste kot
Slk.rajne juine meje naselja Cerknice z izjemo prostora med pokopaliscem in Lopata, kjer p a
bi morali zaceto zazidavo zadrzati v dosedanjih zazidalnih okvirih oziroma le-te se nekoliko ·S kr·
citi.
B. Weixler

Resevanje enega izmed stevilnih lmmunalnih problemov

Sestnajstkrat v br"gadah
Nekako pred letom dni pride
k meni vedno nasmejani Ivan
GOLIK, ki prelaga, nalaga, zlaga
in ne vern se kaj drugega dela v
Tovarni pohistva .cerknica in me
v svojem se nepozablj enem narecju iz okolice Gospica poprosi:
»Ali bi mi na tistem vasem apa·
rat u presneli t a dokument, da b i
ga dal na socialno, ce mi bodo
priznali za delovno dobo vse tiste
dni, ki sem jih prebil v delovnih
brigadah?«
Pogledam ta njegov dokument
in herem, da je bH ta in ta na
naslednjih udarniskih akcijah:
Brcko--BanoviCi, Maglaj, Vranduk, Nova Kapela, Hidroelektrarna in ta!ko naprej, ·kar kaze,
da je bil nas Ivo do leta 1951 kar
na sestnajstih udarniSkih akcijah, kar znese s'k upaj tri leta delovne debe.
Dokument sem mu preslika l in
celotna zadeva b i verjetno sla v
pozabo, ce ne bi zadnje case spet
obsirno pisali o ponovno obnovljenih in organiziranih mladin·
skih delovnih akcijah po vsej nasi domovini.
Ko sva se pred kratkim srecala, sem se spomnil n a tisti njegov dokument in ga pobaral, ce
se bo iz njega kaj izcimi:lo. Povedal je, da mu bo delovna doba
na delovnih akcijah priznana, same vse pocasi gre pri sociali, je
se pri:pomnil. Ko sva tako klepetala 0 tern in onem, se izvem, da
je prise! na Brest pred osemnajstimi leti, se ozenil s Slovenko in
s.ta si ·k upila skromno hiSico pri
Krajcevi zagi, kjer skupaj s si·
nom, tld je dober ucenec in na·
vdusen trobentac pri nasi godbi,
uiivata sad svojega truda.
J e bolj redkobeseden, toda iz
pogovora sem le razbral, da je
bilo v n jegovi rojstni hisi deset
otrok in da je sel tolikokrat na
udarniske akcije pac zato, ker je

bilo v tistih casih to potrebno
in -tudi za vsakega zavednega olana druibe dol.Znost. Kolikokrat
je bil na teh akcijah udarnik, ga
nisem vpr asal.

0 tern naj ·b i potekle besede v
eni izmed pril10dnjih stevilk na·
sega glasila, •k o bodo zbrani po·
datki o delovnih akcijah, ki so
bile or~anizirane v okviru nase
obcine m koliko udarnikov je iz
teh akcij med nami, starejse in
mlajse generacije. Zato prosim
obcane, ki so bili na mladinskih
delovnih akcijah, naj posredujejo
naslednje podatke:
- Ime in priimek, datum rojstva, naslov, na katerih akcijah,
kje in kdaj so bili, naziv brigade
in ce so prejeli ka'ksno priznanje.
0 tem ·po moznosti obves·tijo
znance, ki so na takih akcijah
bili in ne zive vee v svojem rojstnem kraju.
S. BOGOVCIC

Brestovci letujetno
Letosnja poletna sezona je b1la
kar naklonjena tudi tistim delavcem, ki so del dopusta namenili
letovanju . S pomocjo ustrezne
sluibe smo Brestovci ·l ahko iz-bi·
rali letovanja v Medveji, Fal.ani
in na Rabu. V zadnjem casu pretezni del delavcev letuje v Medveji, kjer so v gozdicku na voljo
poCitniske prikolice.
Zakaj j e Medveja za nase delavce najbolj privlacna?
Mi:slim, da zaradi pocitniskih
prikolic, ki :nudijo domace in
sprosceno ·bivanje ob prijetnih
kotickih, kjer se v vecernih urah
popije ka.ksen kozarcek ob pecenju na zaru. V ·kampu je samopostrezn a trgovina, ki je kar do·
bro zalozena s prehrambenimi izdelki in ostalim, kar potrebujete
na letovanj u. Ob trgovini je samopostrezna restavracija in kdo
se ne zeli ukvarjati s kuho, ima
dobra izbiro po kar dostopnih
cenah.
Medveja se lahko pohvali s cisto
vodo, pesceno plal.o ter z restavracijo v neposredni bliZini, saj

~r--·---~~

se vrcek piva ali druge osvezilne
pijacc kar prileze na vrocem
soncu.
I. Debevc
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LETOSNJE GOSPODARJENJE V NASI OBCINI
Ze nekako v navadi je, da v na~em glasilu spremljamo poleg re·
zultatov Brestovega poslovanja tudi gospodarska gibanja v obcini.
Zopet je za nami obracunsko obdobje prvega polletja, v kolektivih
so razpravljali o dosezenih uspehih, v treh delovnih organizacijah pa
so sprejeli tudi program ukrepov za sanacijo izgub. 0 gospodarjenju
v prvem polletju bo septembra tekla razprava tudi v obcinski skup·
scini. Sprotno spremljanje poslovanja temeljnih organizacij pomeni
tudi hitrej~e ugotavljanje pojavov, ki vplivajo na prenizko rast do·
hodka in s tern tudi na hitrost in ucinkovitost ukrepov.
Gospodarjenje v prvem pol·
letju lahko ocenimo kot relativno ugodno. Ugodno zaradi tega,
ker vecina kazalcev kaie na tren·
de hin·e gospodarske rasti. Rela·
tivno pa zato, ker kljub boljsi
gospodarnosti rezultati se vedno
ne dosegajo taksne ravni, da bi z
njimi zadovoljili potrebe po last·
nih moznostih gospodarstva za
raz~irjeno reprodukcijo.
Iz statisticnih podatkov delov·
nih organizacij povzemamo, da je
proizvodnja v letosnjem prvem
polletju dosezena z 821 milijoni
dinarjev, kar je 21 odstotkov vee
kot lani v enakem obdobju,
medtem ko je letni plan izpolnjen s 47 odstotki. Najvee te:lav,
ki so ovirale proizvodnjo, je bilo
pri oskrbi s surovinami in z re·
produkcijskimi materiali.
Vrednost prodaje je v prvem
polletju porasla v primeri z ena·
kim obdobjem lanskega leta za
14 odstotkov, letni plan prodaje
pa je dosezen s 44 odstotki. lzvoz
je visji za 9 odstotkov in je znasal 84 milijonov dinarjev ali 40
odstotkov Ietnega plana. Ob ze
znanih sezonskih nihanjih, nekoliko manjsem povprasevanju na
domacem trgu in ob cedalje tez·
jem prodoru na tuje trZisce je
prodaja v I. polletju rahlo za·
ostajala za proizvodnjo, kar se
odraia tudi v delnem povecanju
zalog gotovih izdelkov.
Ob poveca.nju celotnega pri·
hodka za 23 odstotkov so porasle
zakonske, pogodbene in samoupravno dogovorjene obveznosti
iz dohodka za 42 odstotkov. Vsekakor gre za visok porast, ki ne
govori v prid »nacelom« o raz·
bremenitvi gospodarstva.
Dosezena akumulacija (osta·
nek cistega dohodka, povecan za
pospeseno amortizacijo) je bila v
prvem polletju dosezena s 63 mi·
Iijoni dinarjev, kar je 92 odstot·
kov vee kot lansko prvo polletje.
Nadrobna analiza izrednega skoka akumulacije bi pokazala predvsem troje:
- da je bila osnova, se pravi,
akumulacija, v lanskem I. pol·
Ietju relativno nizka,
- da vsebuje akumulacija se
vrsto obveznosti bodisi »sirsega«
(nerazvitega podrocja) ali »o:ljega« druzbenega pomena (skladi
rezerv, skupna poraba, neposredna svobodna menjava - krajevne skup.nosti, izgradnje sol in podobno),
- da »ociScena« akumulacija
ne zadosea niti za pokrivanje in·

flacijskih gibanj obratnih sred·
stev.
Kljub temu pa seveda Iahko
ocenimo, da je bila dosezena
akumulacija v pogojih gospodar·
jenja v prvem polletju zelo ugod·
na.
Z »zgubasi« gre na bolje, saj so
ostali »SaiDO« Se trije (Ob periO·
dienem obraeunu za I. trimeseeje je sedem temeljnih organiza·
cij zakljucilo poslovanje z izgu.
bo). Vendar pri nekaterih temeljnih organizacijah izguba se trka
na vrata, kar pomeni, da so na
meji izgub in pozitivnih rezulta·
tov. Z izgubo so zakijucile pol·
letje naslednje delovne organiza·
cije:
- Brest - Tovarna pohistva
Martinjak 929.000 dinarjev,
- Mercator - Kmetijska za.
druga Cerknica 429.000 dinarjev

nem racunu uvede postopek za
likvidacijo.
Morda se pogled cez ograjo. Po
podatkih sluibe druibenega knjigovodstva je v Slove.niji zaklju·
Cilo poslovanje z izgubo 20 od·
stotkov delovnih organizacij, v
katerih je okrog 30.000 zaposlenih. Ustvarjenih izgub je za nekaj cez 800 milijonov dinarjev.
Povpreeni mesecni neto osebni
dohodki na zaposlenega so zna·
sali v letosnjem prvem polletju
4.820 dinarjev in so se povecali
v primeru z enakim obdobjem
lani za 17 odstotkov. Realni oseb·
ni dohodki so se povecali za 3
odstotke (nominalni porast oseb·
nih dohodkov zmanjsan za porast
Zivljenjskih stroskov). Najvee so
porasli osebni dohodki na zaposlenega v POZD Javornik - za
61 odstotkov, v - Tovarni po·
histva Jelka - za 32 odstotkov in
v Kartonaini tovarni Rakek za 30 odstotkov. .Zal se v vee pri·
merih kaie vecjo skrb za rast
osebnih dohodkov kot pa poslov·
.nih rezultatov ali bolje poveda·
no, vecja skrb za delitev kot za
pridobivanje dohodka. Nekateri
pac izbirajo la:ljo momost.
Uspehi so torej spodbudni, ven·
dar tudi ob tern velja ze obrab·
ljena fraza: nikdar ni tako dobro,
da ne bi bilo Iahko se boljse.
D. Mlinar

in

- POZD Javornik Rakek
104.000 dinarjev.
Vzroki za izgube so razlicni. Pri
Tovarni pohistva Martinjak gre
samo za izgubo v enoti Tapet·
nistvo v Podskrajniku (Tapetnistvo je v postopku registracije te·
meljne organizacije, tako da so
registracije se vedno posluje v
sestavu TOZD Tovarna pohistva
Martinjak). lzguba je .nastala
predvsem zaradi neutecene pro·
izvodnje (premalo izkoriscene
kapacitete glede na uvajanje proizvodnje v novih prostorih), delno pa tudi zaradi motene oskrbe
pri dostavi ogrodij od kooperantov.
Kmetijska zadruga utemeljuje
izgubo z izpadom dohodka zaradi
neusklajenih odkupnih in maloprodajnih cen mesa in POZD Javornik s tezavami ob izterjavi
fakturiranih, pa se neplaeanih
dimnikarskih uslug (neplacane
dimnikarske usluge znasajo po
ugotovitvah POZD 150.000 dinar·
jev).
Te tri delovne organizacije so
bile doline izdelati sanacijske
programe, ki so osnova za taks·
no ukrepanje, s katerim bi dosegli kar najhitrejse boljse poslovne rezultate. Ce ka:le verjetl
sanacijskim programom, bodo
leto zakljucile, ce ze ne s pori·
tivnim rezultatom, pa vsaj z ob·
cutno manjso izgubo. Seveda je
konec leta blizu in verjetno je
dovolj tudi, ee se na daljso stezo
uspesno pride do cllja. Mimogre·
de, zakon zahteva, da se v pri·
meru tri.kratne izgube po zaldjuc·

POMLAJENE VRSTE TERITO.
RIALNE OBRAMBE
Sestega avgusta je bilo na sve·
cani prireditvi v zerovnici spre·
jetih v teritorialno obrambo 35
prostovoljcev, med ·katerimi je
celo osem mladink. Mladi prostovoljci so bili pred sprejemom na
stiridnevnem urjenju v Podste·
berku. Na taborjenju, ki je bilo
organizirano po vojaskih pravi·
lih, so se mladi seznanili z osno·
vami ravnanja s puskami, polavtomatskim in avtomatskim orozjem in druginti vojas kimi vesei·
nanti. Na pdreditvi so dali zapri·
sego, nakar so jim bile izroeene
izkaznice
elana
teri torialne
obrambe. Na tej svecanosti so
bili prisotni vojaski in druibenopoliticni delavci, starejsi clani teritorialne obrambe in krajani.
Vee teh .mladih je bilo od 30.
junija do 4. julija na 'POhodu po
poteh domicilnih enot Notranj·
ske, ki ga vsako leto skupno z
druzbeno1Jolitienimi organizacijami organizira obcinska konferenca ZSMS.
S. Bogovcic

Slovenski oktet v Zelliah. 0 letosnjih prireditvah bomo pisali v prihodnji stevilki

Iz samoprispevka -

prizidek osnovne sole v Cerknici

Kulturna skupnostdanes in jutri
Spozuanju, da je potrebno o sedanjem in o prihodnjem predvidenem stanju kulture v nasi obcini spregovoriti tudi v Brestovem
obzorniku, je botrovalo vee stvari. Nedvomno je poglavitna ta, da
v Brestu zdruZuje svoje delo najvee delavcev v obcini, ki iz svojega
prispevka iz osebnega dohodka name.njajo del tudi dejavnostim na
kulturnem podrocju. Pricujoee razmisljanje naj bi te »sofinancerje«
kulture seznanilo s sedanjim in predvidenim stanjem, s prizadevanji,
tezavami in ne nazadnje, s porabo zbranih sredstev za kulturo.
Samo1.11pravna interesna sk!upnost za k!tiliuro obcine Cerknica
je ta:ko 'k ot druge slru.p!Dosti or·
ganizi:rana delegatsko. Delegati
delujejo v dveh z.borih - upora:bni:kav in izvaja:lcev - lki sestavljata skupsCino skupnosti.
Delegatov v obeh zborih je po
novern 65 in sodee po prvem sk1i·
cu, ki j e bil v letosnjem maju,
se bodo prav VISi tezko tkdaj zbrali skupaj. Delegati 2lbora uporaibni:k:ov so iz VI1S1: delovnih ljudi v
temeljnih in (krajevnih skupno·
stih ter iz rol, ;z;bor izvajalcev pa
sestavljajo delegati amaterskiih
kultumih skupm in drugih kulrurnih usta:nov.
Osnovno vodilo pri delu dele·
gat0'\7 je, vocliti politiko skladne·
ga razvoja k ulture v obciali. Ta
skladnos.t je zastavljena iz dveh
vi>clikov. PrW. temelji na terito·
rialnern naeelu, kax pomeni skla·
den razvoj ov v.seh tkrajevnih
skupa1ostih v obCini. Drugi pa zahteva s kladnost .kulturnega !'az·
voja z razvojem vseh drugih
druzbenih razvojlllih smeri ov obcini.
Ob skupseini <leluje tudi izvrsillni odbor, sestavljen iz 9 elanov.
Tudi -p ri njegovi sestavi je bilo
uposteva:no predvsem teritorialno
n aeelo. Za posamezna podroeja
deluje vet odborov, in sicer za
objekte, za knjifnicarstvo, spo·
meni5ko in muzejsko dejavnos·t ,
za pnireditve in za puhlikacije.
Amaterske .lrulturne .skupillle
{pevoo zbori, dramatika in druge) zdrufuje zveza kulturnih or·
ganizacij, kateri lrulturna •skup·
nest v ov.salkoletnem programu namenja doloeena finanena sredstva, le-ta pa jih na podlagi do·
govorjenih -kriterijev Ta.zporeja
za dejavnoot posa.rne:bnih skupin
oziroma <ku~tev.
Pogled v ·redno delo skupnosti
nam ;pove, da jc le-to rza:staovljemo
v srednjeroanem 1programu razvoja obei.ne za obdobje do leta
1980. Podrobneje se v 6kviru tega
srednjerocnega naerta skupnost
prek delegatov v skuopsCini odloea 0 letni!h programih, ki ·p redstavoljajo njene s protne n aloge.
Seveda naj bi delegati s svojimi
stalisei ·i n p rechl.ogi se obogatili in
poglobtli zastaVIljene naloge.
ze smo ipO'Vedali, da v prizadevanjili za nas iboljsi ku1tn.trni ju·
tri n e :smejo sodelovati samo ze
omenjeni organi. .Sodelovati mora sleherni deloV'Ili clovek lin obcan, ne pa se stvarem izogibati s
:pogostim mnenjem: ·»Saj so ljudJe v kwtur.ni S'kupnosti, bodo ze
oni<<.
Ob vsem tern pa je nekaj neizpodbitno res. Ce na hitro preletimo pogoje za kulturno delova·
nje v nasi obeini, potem ob tej
»inventuri« kaj hitro pridemo do
ugotovitve, da smo na tern pod·
rocju se celo manj kot nerazviti.
Vldimo, da se v niti eni izmed

krajevnih skupnosti, kaj sele v
obcinskem srediscu, ne moremo
pohvaliti s sodobnim kulturnirn
prostorom za prireditve, razsta·
ve, sreeanja, kinopredstave, knji·
Znico in se bi lahko na.StevalL
Na dlani najbr:l je, da smo v
povojnih letih na podroeju gospodarstva ogromno naredili. All
ne bi bil zdaj eas pornisliti se na
to, da nasemu delovnemu cloveku in obcanu s skupnimi moemi
zagotovimo kolikor toliko ustrez·
ne pogoje za kulturno Zivljenje,
ki bo sicer temeljilo predv~em na
domacih izvajalskih moceh in
stvaritvah, hkrati pa bi taksno
kulturno zivljenje poZivljali se z
obiski vrhunskih prireditev in
stvaritev. Vse premalo se zavedamo, da je tudi kulturni utrip
nekega kraja pomembna sestavi·
na kadrovske politike.
Dok:lej bomo morali, denimo,
ca:kati na sodubnejse •pro-store za
osrednjo •k njiznico v Cerknki, k.i
je :sicer !bogata lk.njig, vendar pa
bi nujno morala imeti sodobne
pr-ostore ·s eitalnico, oddelkom
revij, •stn:Jkovnim t iskom in po·
ljudno lill:eraturo? Dok:lej bomo
morali odklanjati gJedalisenike
ali d.ruge slrupine ·i z Ljubljane,
Nove Gorice in od drugod zaradi
premajhnioh ~n neustre:bno ureje·
nih odrov?
To seveda niso VISa vprasanja.
Verno, da ob vee priznanih domaeih liokovnih 'l.lmetnikih (Gaspari,
Perko, Rm) in obilici ljubitelj·
skih zanesenjakov, ob pogostih
likovnih razstavah v Bre9tovem
saionu, nasemu obcanu ne mo·
remo zagotoviti •S talne zbirke
stvaritev teh UJIIletmikov v stalni
U!IIJ.etnostni -galeriji, .kar bi ne·
dvomno obogatilo kulturno po·
dobo nase obCine. Nanizana vprasanja niso edina, le nekatera iz·
med stevilnih. 0 njih velja raz·
misliti, se do njih opredeliti, po·
iskati mogoee reSitve in izpeljati
akcije.
Dokaj vogwnno postavljena
ocena, ok.i pa j e posledica resnienih l9pOZoDanj iz 'Pretek:losti in zal
velja se danes, pa je, da nasim
obcanom kulturne dobrine niso
nic kaj blizu. Morda . je temu
v.zrok prema:jlm.o osvescanje nasih !judi, vendar ... Poglejrno neka:tere poda:llke. Na lan'Sokih stirih
zelSkih prireditvah je ibilo okrog
700 lj.udi, na nedavni predstavi
Sentjakob.skega gledalisca v Cerk·
nici koma:j 50, premiere KUD iz
Rakeka v Certknici si je ogledalo
komaj :kakih deset obi!S'kovalcev
vee, v Brestov salon pride na
otvoritev posameznih likovnih
razstav do 50 ljudi, proslave po·
membni.h driavnih in drugih
praznikov so piclo obi-skane.
Morda bo prvi ·k orak k pozivitvi, zlasti za Cerkrrico, pomenilo
novo us·t anoVIljemo kulturno dru·
Konec na 8. strani
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Srecanje borcev
Loskega odreda

Zadnjo julijsko soboto na vecer je gromka in prijetna glasba pri·
gnala iz stanovanj vse, kar leze in gre. Cerkniska godba na pihala
je imela svoj promenadni koncert.
Prijetno dozivetje so obcanom nudili tudi ~od!beniki iz SpincicevKastav pri Matulj.ih, ki so hili na izletu, se mtmogrede ustavili pred
restavracijo Jezero in prostovoljno uprizorili pravcati krajsi koncert
svojih domacih in na.Sih viz. Njihova dobra volja je hila nagrajena
s toplim aplavzom. Morda so k navdusenju poslusalcev prispevale
stevilne godbenice, ki pri napihovanju in'Strumentov niso prav nic
zaostajale za svojimi tovarisi.
Na.Sim godbenikom zato priporocamo, da zaonejo z nabira111jem
podmladka iz v·r st neznega spola, kar bo se bolj vplivalo na priljubljenost nase ze tako priljubljene godbe.

3. septembra ob 11. uri se bodo
prvic po petintridesetih letih srecali borci Loskega odreda v Otrobovcu pod Snclni.kom v Loski dolini. Ob tej prilofuosti bodo odkrili spominsko obelezje, predstavniki skupscine obcine Cer.knica pa bodo enoti izroCili bojni
prapor.
Laski odred je bil ustanovljen
27. avgusta 1942. leta v Otrobovcu
pod Sneznikom. Tega dne so borci zaprisegli in obljubili, da se
bodo zvesto borili 'Proti sovraZ·
niku in branili svojo domovino.
Kmalu po zaprisegi 20. oktobra
1942. leta so borci odsli na PrimorSiko .k ot Soski odred in v te
kraje ponesli baklo upora.

NASI UPOKOJENCI
8. julija je odsla iz Tovarne pohiStva Martinjak star ostno v pokoj nasa dolgoletna delavka Vida
Mihelcic iz Grahovega.
V Tovarni pohgtva Martinjak
je bila zaposlena od 4. 2. 1948.
leta. Delala je na razlicnih delovnih mestih v strojnih oddelkih,
v pokoj pa je odsla iz delovnega
mesta transportni delavec v oddelku predmontaza.
Delovni kolektiv se ji zahvaljuje za njeno dolgoletno delo in
njen trud pri gradi:tvi tovarne ter
ji zeli se mnogo zdravih Jet!

Za uspehe v boju proti sovraz·
niku in domacim izdajaloem ter
za razvijanje ·bratstva in enotnosti med Notranjci, Gorani, Primorci in Kocevarji, je s.lrupscina
obcine Cerknica ob lanskem obcinskem prazniku podelila domicil Loskemu odredu, na letosn jem srecanju pa bodo prejeli
tudi bojni prapor.
Na srecanju bo slavnostni govornik nekdanji organizator Loskega odreda in kasnejsi komandant 30. divizij e Tone Bavec-Cene,
ki bo odk·r il tudi ·s pominsko obeIezje. Zatem bo predsed.nHc skup~cine
obcine Cerknica Janez
PakiZ izrocil predstavnikom Loskega odred.a bojni prapor, nakar bo kulturni program, v kate-

rem bodo sodelovali pihalni orkestcr iz Cerknice, moska pevska
zbora iz Laske doline in i-z. Nove
vasi -ter recitatorji amaterskega
gledaliSca pri DPD Svoboda Loska dolina. Po slovesnosti se
bodo borci in obcani srecali pri
znani lovski koci v Grajsovki,
kjer bodo za prijetno razpolozenje poskrbele lovske dr.uzine iz
Starega trga, Iga vasi in Babnega
polja.
Srecanje borcev Loskega odreda in odkritje spominskega obelezja bo hkrati osrednja proslava
v obcini in uvod v praznovanje
obcinskega praznika.
Organizacijski odbor pri obcinskem odboru Zdruzenja Zveze
borcev pricakuje, da se bo srecanja borcev Loskega odreda udeIeZilo nad 3000 borcev, aktivistov
in obcanov tudi iz sosednje Primorske, Gorskega ·kotora in iz
drugih krajev.
S. Berglez

NAGRAJEN OTROSKI EKSUBRIS
Porocali smo ze, da bo krnalu
koncana jugoslovanska akcija
»Otr09Jci ekslibris«, •k atere zacetni!k j e bila poddbna akcij a pred
stirimi leti pod pokroviteljstvom
l ndustrije pohistva Brest. Organizatorji ietosnje jugoslovan'Ske
akcije menijo, da je hila zasnova
postavljena prav v Ce11knici pri
Brestu, zakaj od takrat naprej -s o
po mnogi-h solah delali eksUbrise.
Zato je letosnji otroski ekslibris
po stevilu izdelkov se obsewejsi
kot .Jeta 1974, predvsem pa se je

raz5ir-il na vse jugoslovanske repubJi.ke razen Makedonije; sodelujejo pa tudi tri slovenske sole
iz Trsta in iz Gorice.
Posebej je razveseljivo, da je
eno izmed tridesetih podeljenih
priznanj za najbolj uspele ekslibrise priSlo v Cerknico. Ucenec
Roman Piletic je pod mentor·
stvom Konrada Kneza izdelal
imeniten ekslibris s slivniSkimi
carovnicami. Ta ekslibris je objavljen tudi v razstavnem katalogu.
R. Pawovec

V SPOMIN

Resnicni dogodek iz nekega poznega popoldneva v restavraciji
Delikatese nasega malega mesta. Pride petclanska angleska druzina
in v dokaj razumljivem nasem jeziku zeli vecerjati. Natakar jim
gladko pove, da imajo zal na voljo samo eno porcij0 cevapCicev
in nicesar drugega.
Verjetno to ni edini taksen primer. Sicer smo o nasem gostinst vu ze toliko pisali, da bi koncno VISe skupaj le lahko kaj zaleglo,
kar zadeva cene, izbiro in postrezbo, ,p a se kaj dmgega·

-0.Zivilski trg je letosnje poletje dobro zalozen. Doslej je prodajala zelenjavo an sadje le ena prodajalka, letos pa se ji je prldruZil nov prodajalec. Trlnica prodajalni Kmetijske zadmge ni konkurencna, prej obratno. 16. avgusta je bil na trZnici kiJogram hrusk
draZji za sest dinarjev, b r eskve za dva d:i:narja, paprika za stiri dinarje, le kilogram paracii.in.ikov je bil cenejsi za tri dinarje. Med
prodajalcem na trlnici ni konkurencnih cen. Cene vseh treh pa so
znatno viSje od ljubljanskih.

v

Sala meseea

Delovna skupnost Tovarne p()histva Martinjak sporoea zalost·
no novico, da je umrl nas upokojenec KUNSTEK JANEZ iz
Grahovega.
V nasi temeljni organizaciji je
bil zaposlen od 1. 1. 1947 do upo·
kojitve leta 1951. Delal je v od·
delku zabojarne na skobelnem
stroju.
TovariS Kunstek nam bo ostal
v lepem spominu kot dober delovni tovariS ter marljiv in prizadeven delavec .
Kolektiv TOZD
TP Martinjak
Osrednji dogodek v preteklem mesecu: cirkus v Cerknici
Sltldila je podelitev priznanj naj oi lltivnej~im mladincem in ~lanom DPO
SOZD
SLOVENIJALES
proi:r.vodnja In trgovina ~li
do ..ezene rezultate v uresni·
l'evanju nalog ZSM, za pomembno vlogo pri ~:~ociati
sti~ni vzgoJl in pri prlpravljanju mludine za naj!Hr~e
svdelovanjt.>
v
celotnem
tiruzbeno politi~nem zivljenjn. Priznanja so prejeli:
- To~· .
RAZDEVSEK
l'nmc, GORNIK Danica,
DTMI C Rudi, l<'RLAN Drago.
Za ~aklj u tt.>k volilno pro~ramskt•
konference '>e JC

FILI\111 V SEPTEMBRU
2. 9. 1978 ob 20. in 3. 9. ob 16. uri -

3.
4.
7.
9.
9.

9.
9.
9.
9.
9.

10. 9.
11. 9.
14. 9.
16. 9.
17. 9.

Faksimile iz glasila SLOVENI·
JALES - trgovina; porocilo o
srecanju mladih v Breiicah.
Nasa skromna pripomba: med
mladinskimi nagrajenci je edini
(starejsi) »mladinec« nas Brestovec Drago Frlan.

18. 9.
21. 9.
23. 9.
24. 9.
25. 9.
28. 9.
30. 9.

NAJBOLJ OZKO GRLO V NASEM PROIZVODNEM PROCESU
Tudi tokrat smo za salo meseca dobili idejo i2 Tovarne pohistva
Ceriknica. Obenem nas veseli, da ta ru:brika ze na samem zacetku ni
zamrla. Prosimo pa vas za nove sale ali vsaj za ideje, ki jih bomo
nato usl'rezno obdelali oziroma priredHi!
Ta mesec smo bili nad izidom razpisa za saljiv podpis k sliki jz
prejsnje stevHke mocno razocarani, saj smo dobili le en sam predlog, pa se ta ni bil najbalj posreeen.
Za-to osta111e zal slika brez podpisa, nasi (ne)sodelavci pa brez
obljubljene nagrade.

BRESTOV OBZORNIK - glasllo delovne
slrupnostl Brest Cerknica n . sol. o. Glavnl
In odgovornl urednlk Bo.to LEVEC. Ureja
urednUld odbor: Pranjo GAGULA, Vojko
HARMEL. 1\tate JAKOVAC, Bo:to LEVEC,
Danfio MUNAR, Leopold OBLAK, JanC!>:
OPEKA, Toma.t STROHSACK, Andrej SE·
GA, Miha SEPEC, Franc TRUDEN, Zen!
ZEMI.JAK in Vlktor 2NIDARSIC. Foto:
Jo!e SKRLJ. Tiska :telemB.ka tlskarna v
Ljubljanl. Naklada 2800 izvodov.
Glasilo sodi med proizvode iz 7. to~ke
prvega odstavka 36. elena zakona 0 obdav·
cevanju proizvodov in storitev v prometu,
za katere se ne placuje t emeljni davek od
prometa proizvodov (mnenje sekretariata
za informiranje izvr~nega sveta SR Slovenije ~t. 421-1n2 z dne 24. okto'>ra 1974) .

japonski fantasticni film TEROR MEGA GODZILE.
ob 20. uri - francoska komedij a MADAM PI-PI.
ob 20. uri - angleska kriminalka IN&PEKTOR BRANIGAN.
ob 20. uri- ita lijanski pustolovski film AMAZONKE.
ob 17. uri - ameriska risanka TOM IN JERY.
ob 20. in 10. 9. ob 16. uri - hongkonski pustolovski film ZMAJ UNICUJE GNEZDO.
ob 20. uri - ameriska kriminalka MA.SCEVANJE TOMA HUNTERJA.
ob 20. uri- ameriSki western MOz, KI JE LJUBIL CAT DENCING.
ob 20. uri- ameriSka komedija - MLADI FRANKENSTEIN.
ob 20 in 17. 9. ob 16. uri - ameriSki zabavni film - DECBK
TRINI IN ZAPATA.
ob 20. uri - ameri~ki fantasticni film - ZADNJI zARKI V
MRAKU.
ob 20. uri - ameriSki western ZLOMLJENA PU.SCICA.
ob 20. uri - ameriski ljubezenski film DA . .. DA ... ZA ZDAJ.
ob 17. in 20. uri - jugos·l ovanski voj.ni film KRILA .SIRNEGA
NEBA.
ob 16. in 20. uri- ameriSka drama ROCKY.
ob 20. uri - ameriSki akcijski film SPOPAD V JETNI.SNICI.
ob 17. in 20. uri - nemski zabavni film MOJ PRIJATELJ
HEINTJE.
ob 20. uri- italijanska komedija VELIKA ZMEDA.

0 DELU KULTURNE SKUPNOSTI
Nadaljevanje s 7. strani
stvo v Ceilknici, o Cigar nacrtih
smo brali v eni izmed pretek-lih
stevilk Obzornika.
Ali je potrebno in tudi mogoce se -k aj drugega? Delavci, ki
smo zadolieni za uresTh.tevanje
politike •k ulturnega razvoja, bomo veseli vsake sugestije, rnnenja, predloga ali staliSca v zvezi
s pozivi<tvijo ter razvojem kulturnega dela in zivljenja v nasi obcini.
In za zakljucek: Cilje v programih, zelje posameznikov in

druzbe kot celote, prizadevanja
organizatorjev na posameznih po·
drocjih kulturnega dela, vse to
imamo. Ali ne bi kazalo nadrobneje razmisliti o pogojih in o
moinostih, ki bodo priblliale
kulturo vsakemu nasemu delavcu, slehernemu obcanu? Le-ta bo
na tej osnovi mnogo laie prema·
goval svoje lastne delovne in Zivljenjske teZave, dosegal ho ygjo
kulturno raven v lastnem in druzbenem interesu. Zavedati se pac
moramo, da je boj za samoupravljanje hkrati tudi kulturni boj . . .
I. Urbas

