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CIL z TA L'-' 
PLAN IN POSLOVNA POLITIKA ZA LETO 1979 

Kot smo v na~em glasilu ze pisali, se letos ob letnem planu do· 
datno pojavlja tudi poslovna politika. Ceprav je veasih te:Zko opre
deliti, kaj zajemata plan in kaj poslovna politika, bi lahko rekli, da 
daje poslovna politika predvsem osnovne smernice in naloge, ki so 
neposredno izrafene v planu. 

V tern sestavku homo zato za
radi vecje preglednosti sku~aJi 
zdruzi ti po posameznih pog:lav
jih plan in poslovno politiko, z 
izjemo ocene o uresnicevanju 
srednjerocnega nacrta v obdob
ju 1976-1978, ki je obdelana sa
mo v poslovni politiki. Povprec
ne realne letne stopnje rasti v 
tmn obdobju so bile: 

Izvr- Izvr-
Plan S:itev sitev 
76-80 SRS SRS 

76-80 76-80 

proizvodnja 20,4 14,3 5,8 
druzbeni 

proizvod 27,2 14,7 4,8 
izvoz 22,1 21,8 1,0 
zaposlenost 2,1 3,2 3,6 
osebni doh. 5,0 3,9 3,7 
druzb. proiz-

vod/delavec 24,5 11,2 1,2 
proizvodnja/ 

delavec 17,9 10,8 2,1 

Pri samih stevilkah se moramo 
takoj nekoliko omejiti, saj so 
realne stopnje rasti dobljene iz 
indeksov cen, lei niso najbolj pri-

merni za oblikovanje ·knjigovod
skih podatkov. Poleg tega j e vze
to za osnovo leta 1975, ·ki je bilo 
za Brest relativno manj ugodno, 
zato rnanjsa osnova . vpliva na 
vecje poraste. 

Do izpo'lnjevanja plana srno 
lahko kriticni tudi z vidika pla
niranih stopenj rasti . Prirnerjava 
z repubHko je precej ugodna, saj 
kljtrb ornejenim pomislekom lah
ko trdimo, da je ~lo za hitrej~o 
rast vseh kazalcev kot v republi
ki. PD'Vedati moramo, da je plan 
zastavil zelo visoke stopnje rasti, 
ki pa so bile pogojene tudi z in
vesticijskimi vlaganji. Le,ta pa 
kasnijo priblizno leto do dve, 
saj so vzporedno z rastjo druzbe
nega proizvoda narascale tudi 
obveznosti iz dohodka, tako da 
sredstva, razporejena v poslovni 
sklad, niso zadoscala za ta•ksen 
ritem investicij. 

PROIZVODNJA - NOVOSTI 
V PROIZVODNIH PROGRAMIH 

Plan proizvodnje je po temelj
nih organizacijah naslednji: 

Zimsko poigravanje narave ob CerkniSkem jezeru 

v OOOdin 

TOZD Leto Plan In-
1978 1979 deks 

Pohistvo 332.925 401.883 121 
Masiva 79.237 97.067 122 
Zagal-

nica 100.269 125.719 125 
Gaber 111.656 141.608 127 
Iverka 200.999 267.456 133 
Tapetni-

~tvo 59.704 95.812 160 
Jelka 76.003 114.085 150 
P.rodaja 4.146 4.583 110 

Skupaj: 464.939 1.248.213 129 

Proizvodnja v letih 1978 in 
1979 ni povsem pr-imerljiva, saj 
so netto cene, po katerih je ra· 
cunan plan, za pri'b1iZnO 3 Od· 
stotke vecje od brutto prodajnih 
cen iz leta 1978. 

V temeljnih organizacijah -
proizvajalkah pohi~tva - se po· 
javtljajo stevilne novosti v pro· 
izvodnih programih. •Potrebe tr~a 
ter vse vecja konkurenca ostal1h 
proizvajalcev zahtevajo nenehno 
prilagajanje povprasevanju, ce 
hoeemo ohraniti nM pol&aj na 
trli~cu. Tako je predviden nov 
program Katarine v hrastu v TO.ZD 
Pohistvo,nov regal v TOZD Jel'ka, 
izdelavakuhinje Brest 04 in dru
gih novih modelov v TOZD Ga
ber in novi vzorci in izdel:ki v 
TOZD Tapetnistvo. V ostalih te
meljnih organ:izacijah ostaja p ro-

gram enak .kot v letu 1978, pri 
cemcr se bistveno povecuje pro
izvodnja kartonaze v TOZD Za
galnica. 

PRODAJA - POVECANJE 
NA DOMACEM TRGU 

Ce prodajo v lastnih salonih 
prikazemo po dejans<.kih nosilcih 
- temeljnih organi.zacijah ter 
izlocimo interno realizacijo, je 
plan tak~en: 

TOZD Ocena Plan In-
1978 1979 deks 

Pohistvo 316.366 402.317 127 
Masiva 58.585 73.319 125 
Zagal-

nica 85.104 85.787 101 
Gaber 104.637 141.540 135 
Iver.ka '148.895 189.996 127 
Tapetni-

stvo 54.493 95.812 175 
Jelka 70.793 111.517 157 
Prodaja 19.390 27.201 140 
Skupne 

2.800 104 dejav. 2.684 

Skupaj : 860.947 1.130.289 131 

V letu 1979 lahko pricakujemo 
dve nasprotujoci si siln-ici, lei bo
sta vplivali na prodajo na~ih jz. 
delkov. Prvo tvorijo predvideni 
ukrepi, lki izvirajo iz resolucije, 
saj je osnovni namen skrCiti vse 
oblike porabe. To bo nedvomno 
vplivalo na samo maso potro~
niS.ldh kreditov, pa tudi na rnanj
so rast kupne moci. 

Po drugi strani pa je stano
vanj9ka izgradnja pod dinamiko 
srednjerocnega programa razvo
ja, zato ji je dan poseben pouda
rek. Znano je, da je ravno sta
novanjska izgradnja zavirajoci 
ali pospesujoCi dejavnik pri pro
daji izdelkov lesne industrije, za
to lahko tudi v letu 1979 prica
kujemo zivahno povprasevanje. 
K temu naj se dodamo, da bo 
prodaja nasih izdeJ.kov omogo
cena tudi z ra:z;~iritvjjo lastne 
prodajne mreze, ki bo •predvidO· 
rna prodala· 16 odstotkov na~e 
prodaje pohistva na domacem 
trgu. 

Izvoz je planiran z indeksorn 
92 v primeri z letom 1978. Vzro· 
kov za tak~no stanje je vee. Les· 
na ind ustrija je delovno inten
zivna, zato postajajo v cenah vse 
bolj konkurencne deiele z viSkom 
in zato cenenostjo delovne sile
to pa so predvsem dezele v raz
voju. Teh razl.f.k v ceni na~a les· 
na industrija se ni sposobna na· 
domestiti z boljso kvaliteto in 
oblikovanjem. Ce •k temu doda
mo ~e neorganiziranost .ponudbe 
ter vprasanje izvoznih stimula
cij, je jasno, da je razlika med 
domaco in izvozno ceno tako ve
lika, da so temeljne organizacije 
objektivno zaradi doseganja za
dostnega dohodka prisiljene manj 
izvaiati. 

brestov 
• 

• •• an1zacte 

DELITEV DOHODKA -
RAZLIKE V VLAGANJIH V 
POSLOVNI SKLAD TEMELJNIH 
ORG~IZACIJ 

Osnovne kategorije delitve ce
lotnega prihodka so: 

v ooo run 
TOZD Celotnl d k Cisti Poslovni 

h~d1;k Doho e dohodek sklad 

Pohi-
stvo 419.179 188.738 122.729 17.170 
Ma-
siva 98.936 51.703 37.028 136 
Zag. 126.330 
Ga-

38.207 25.840 21 

ber 142.379 48.325 30.356 10.591 
Iver-
ka 262.383 59.353 25.500 258 
Tap. 95.812 23.538 15.513 4 
Jel-
ka 114.487 43.654 26.919 3.905 
Pr. 201.823 44.816 35.141 1.144 
SD 53.410 31.562 30.409 

Sku-
paj 1.514.739 529.896 349.435 33.229 

Ce primerjamo devetmesecne 
rerzultate po temeljnih organiza
cijah in na tej osnovi ocenimo 
letne rezultate, vidimo, -da gre za 
precejsnje poveeanje celotnega 
prihodka, dohodka in cis tega do· 
hodka, vendar so vlaganja v po· 
slovni slclad se vedno majhna gle
de na potrebe razvoja. Vzrok je 
v tern, da so tu-di vsa izdvajanja 
za skupno in splosno porabo v 
pretezni med vezana na doho· 
dek oziroma brutto osebne do
hodke, kar seveda za seboj ust
rezno potegne <tudi te prispevke. 

Tako dosegajo zadovoljiva vla
ganja v poslovni sklad samo tri 
temeljne organizacije, medtem 
ko ostale iz poslovnega sklada 
ne pokrivajo niti plasmanov -
to je sredstev, ki jih zacasno o d
tujimo i.z tega sklada. Na manj~i 
poslovni sklad pa vseka.kor vpli· 
va tudi skupna poraba, iz katere 
moramo pakrivati tudi regres za 
prehrano med delom. 

sE VEDNO POMANJKANJE 
VIROV OBRATNIH SREDSTEV 

Viri obratnih sredstev so za 
nernoten obseg ·proizvodnje za
gotovljeni v temeljnih organiza
cijah Pohi~tvo, Masiva in Zagal
nica, medtem ko j ~h pri ostalih 
zmanjkuje. Za Brest kot celoto 
je s·icer predviden presezek vi
rov sredstev, vendar bodo glede 
na manjso prodajo v prvem pol· 
letju nastopale tezave z likvid
nostjo. Ker so moznosti za pri· 
dobitev dodatnih virov obratnih 
sredstev pr.i poslovni ·banki zelo 
majhne, bo likvjdnostno stanje 
vplivalo tudi na zagotavljanje 
sredstev za investicij e. 

(Konec na 2. strani) 
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Zakon o zdrtdenem delu doloca pravice in obveznosti delavcev, da 

nenehno spremljajo rezultate svojega dela in rezultate poslovanja 
~d te~elj~e <1<: sesta":ljene o~gaJ?izacij~ v materialni proizvodnji in 
;. druzbe1~1h deJaV~lOShh. Pravt<;_a m dolinost delavcev je, da v svojem 
m v druzbencm mteresu druzbena sredstva uporabljajo nenehno 
obnavljaj~, P?vecujejo in izb~ljsujejo. Prav zato j_e se p~sebej po· 
membno .<.nticno obravnavati rezultate gospodarJenja na podlagi 
podatkov ob zakljucn:..m racunu. 

Osnova za temeljito obravnavo 
zakljucnih racunov je vsekakor 
celovit prikaz rezultatO\ gospo
darjenja v preteklem letu, da bi 
delavci lahko smotrno odlocali o 
dohodku svoje organizacije, ugo
tavljali njene dosezke in slabosti 
ter sprejemali potrebne ukrepe 
za odpravljanje le-teh. Na osno
Yi spoznanja, da smo vidno na
predovali v samoupravni organi
ziranosti zdruzenega dela, da pa 
prepocasi spreminjamo -dejanski 
polozaj delavca pr.i odlocanju o 
razsirjeni reprodukciji in o ures
nicevanju dohodkovnih odnosov 
ter da z:tostajamo v prizadeva
njih za vecjo produktivnost dela 
in zmanjsanjc proizvodnih stro
skov, rpodbujnmo sindikati ak
tivnost za celm ito oceno gospo
darjenja v leru 1978. Naj pri tern 
opozorim, da ne gre za kampanj
sko enkratno akcijo, ampak naj 
bi postala stalna ob periodicnib 
obracunih. 

z njo zelimo predvsem d oseci: 
- b istveni premik pri uveljav

ljanju delavc3 kot nosilca odlo· 
canja 0 tJOgojih in rezultatih SVO· 
jega dela 11'1 u.snovi temeljitih 
annliz i.n ne po\-rsnega obravna
vanja zakljucnih racunov; 

- sprotno ,.Jreverjanje uresni
cevanja sprejetih nacrtov ter ta
kojsnje ukrepanje, ce zastavljeni 
cilji morda niso dosezeni; 

- kreplti z~n est delavca, da 
smotrno gospodati s sredstvi ust
varjcnega dohodka in cistcga do
hodka v skladu z doseienimi re
zultati gospodarjenja in s samo
upravno dogovorjenimi intercsi 
in cilji razvoja; 

- povecati odgovomost poslo
\ odnih organov in delavccv s po
sebnimi pooblastili za predlaga
n.le razvojnih in poslovnih odlo
citcv ter za dosledno izpolnjcva
nje svojih ob•1ez.nosti; 

-- vecjo zavzetost osnovnih in 
drugih organizacij Zveze sindika
tov za bitre.i~e uveljavljanje za
kon:t o zdruicnem delu v praksi 
t.er za smotrno upravljanje de
lavcev z druibenimi sredstvi. 

Da bi zagotovili tcmeljito raz
pravo v temeljnih organizacijah, 
sindikati terjamo od strokovnih 
slu:lb, dado konca januarja dajo 
analizo gospodarjenja v letu 1978 
v razpravo. Analiza mora vsebo
vati razumljive podatke s komen
tarii, ki omogoca io samoupravno 
odlocanje delovnih ljudi. Zato je 
osnovnim organizacijam posre-

(Nadaljevanje s 1. strani) 

DOKONcANJE ZE ZACETIH 
INVE STICIJ 

Sredstva za investicije so v le
tu 1979 omejena zaradi: 

- prcdvidenih likvidnostnih te· 
zav, 

- pl.mirana amortizacija sku
paj z vlaganji v poslomi sklad bo 
komajda pokrivrtla odplaCila 
glavnine kreditov, 

- ni na voljo prostega dela po
slovnega sklada za investicije. 

Iz teh razlogov je potrebno v 
Jetu 1979 zagotoviti najprei do
koncanje ze zacctih investicij : re
konstrukcije v TOZD PohiStvo in 
TOZD Gaber, izgradnjo kotlovni· 
ce v TOZD Jelka in izgradnjo ka
pacitet ognjevarnih plosc. Vsa 
ostala vlaganja, ki so opredelje
na v planu, pa bodo morala biti 
odvisna od lik\idnostnega stanja 
posamezne temeljne organizacije 
m Bresta kot celote. 

OSEBNI DOHODKI - ENAKA 
STARTNA VREDNOST TOtKE 

Za izracun osebnih dohodkov 
je vzeta enaka startna vrednost 
t~ke za vse temeljne organiza
CIJe , razen pri TOZD Jel.ka, ki 

do_van poseben pripomocek za 
pnpravo take analize. Podatki 
morajo biti prikazani primerjal
no s planom in s podatki iz prej
snjih let ter z informacijo 0 sta
nju sorodnih in dohodkovno po
vezanih organizacij zd.ruienega 
dela. Vsebovati mora podatke o 
vzrokih, ·ki so vplivali na rezul
tate poslovnja, posebej pa kr.i
ticno oceno lastnih naporov za 
uspesnejse gospodarjenje in oce
no vseh moznih posledic razlic-

. nih predlogov do koncne delitve 
ustvarjenega dohodka in cistega 
dohodka v letu 1978. 

Razpravo na sindikalnih skupi
nah o taki analizi morajo zago
toviti osnovne organizacije. Pred
loge iz razprav v sindikalnih sku
pinah so dolzni obravnavati iz
vrsni odbori na razsirjenih sejah 
ter oblikovati svoje predloge za 
boljse gospodarjenje. S tako izo
blikovanimi stalisci iz sindikal
nih skupin je treba nato preiti 
na zbore delavcev, ki sprejmejo 
stalis<:a za izboljsanje gospodar
je.nja in obravnavajo takrat ze 
dokoncni zakljucni racun. 

Na osnovi tako opravljene raz
prave na zborih delavcev lahko 
delavski svet dobi pooblastilo, da 
dokoneno sprejme zakljucni ra
cun, razen, ce ugotovi bistvene 
napake v samem zakljucnem ra
cunu ali predlaga bistvene spre
mcmbe. 

Sestavni del razprav na sindi
kalnih skupinah in na zborih de
lavcev je tudi analiza gospodar
jenja in uresnicevanja progra
mov samoupravnih .interesnih 
skupnosti v obcini. Te analize so 
skupnosti doline pripraviti pra
vocasno, da bi jih lahko temelj
ne organizacije in delovne skup
nosti vkljucile v obravnavo. Pri 
obravnavi teh analiz v sindikal
nih skupinah je treba vkljuciti v 

ima drugacno analiticno oceno 
del in opravil. Na tej osnovi je 
plan mesecnih net to osebnih do
hodkov naslednji: 

TOZD Leto Plan In-
1978 1979 deks 

Pohistvo 4.535 5.361 118 
Masiva 4.357 5.272 121 
Zagalnica 4.467 5.226 117 
Gaber 4.386 5.263 120 
I verka 5.559 6.726 121 
Tapetnistvo 4.425 5.133 116 
Jelka 4.8-64 5.510 113 
Prodaja 5.988 6.815 114 
Skupne dej. 6.116 7.217 118 

Skupaj: 4.840 5.711 118 

Izracun povpreeni:h osebnih do
hodkov izhaja iz enotne tocke 
dosefene v letu 1978 -in poseb~ 
nosti posameznih temeljnih orga
nizacij. Nizji indeks za TOZD 
Jelko izvira iz vecje osnove v 
!etu 1978, za TOZD Prodajo pa 
1~ struktur~ zapos~enih, ;ki pred
videva vecJe stevllo zaposlenih 
na delih in opravilih z nizjo ana
ticno oceno. 

Plan postavlja pred nas torej 
zahtevne naloge, ki pa jib roo
ramo s skupnimi prizadevanj.i tu-
di uresniciti. P. Oblak 

--

razpravo vodje delegacij in dele
gate, ki ta vprasanja poznajo. 

Ne nazadnje naj opozorim, da 
mor a v obravnavi analiz aktivno 
sodelovati tudi delavska kontro
la na osnovi svojega pravilnika 
in programa dela. 

Po koncanih razpravah je prav, 
da vsaka osnovna organizacija 
tudi politicno oceni opravljene 
naloge in ugotovi, kako so uspeli 
pritegniti· delavce in jih vkljuciti 
v temeljito razpravo, se posebej 
pa, kaksna je hila nasa o rgani
ziranost in kadrovska usposob
ljenost. 

BRESTOV OBZORNII< 

Naj na koncu omenim, da so 
pri izpolnitvi te naloge dolme so· 
delovati vse druibeno politicne ~ 
organizacije in strokovne slliZbe, 
da bi cim bolje uspeli. Delo pri su~ilnem kanalu v TP Cerknica 

as nas baSe 
ZAKLJUCNI RACU'N ZA LETO 1978 IN TEZAVE 
OB NJIEGOVEM SESTAVLJANJU 

Pravice in obvcznosti delavcev, da nenehno spremljajo rezultate 
svojega dela in rezultate poslovanja temeljne organizacije, so zapi
sane v zakonu o zdruienem delu. Rezultati poslovanja se ugotavljajo 
letno ob zakljucnem racunu in med letom s petiodicnimi obracuni 
vsake tri mesece. S tem so ustvarjeni osnovni pogoji za spremljanje 
rezultatov gospodarjenja m~d letom, ker se ob vsakem obracunskem 
obdobju izdela celotni predlog zacasnc delitve dohodka na osnovi 
planskih obvemosti in sprejetih samoupravnih sporazumov. 

Ob zakl}ucnem racunu je treba bave, kadrovske zadeve, investi
izdelati konCni obracun, s kate- cijs ka vlaganja in celotno fi
rim se v bistvu opravi in potrdi !lancno poslovanje z delitvijo, 
dokoncna deli tev dohodka na rmelo pa bo tudi splosni del, ki 
sklade - na osnov.J ze zastavlje- zajema podatke iz registra in za
ne politike med letom. Zmotno stopanja delovne in temeljnih or
hi b ilo cakati samo na rezultate ganizacij , o delu organov uprav
po zakljucnem racunu in samo ljanja, spremembah samouprav
takrat k.riticno obravnavati rezul- ne za.konodaje in podobno. 
tate gospodarjen ja, odlocati o 
dohodku, ugotavljati dosezke in 
slabosti ter sprejemati ukrepe. 

Zato se morajo vsi druzben.i de
javniki v temeljni organizaciji 
ustarjalno vkljucevati v vsa do
gajanja ze med letom in ne ca
kati na zakljucni racun, s kate
rim v bistvu samo potrdimo pre
tezni del ze uresnice.nih delitve
nih odnosov, za katere smo se 
dogovarjali ob sprejemanju let
nega plana. 

Tako kot smo izdelali ob vsa
kem periodicnem obracunu po
slovno porocilo o rezultatih in 
gospodarjenju temeljnih organi
zacij, bo ob zakljucnem racunu 
izdelano obsirnejse poslovno---p'o
rocilo, v katerem bodo obdelana 
podrocja proizvodnje, prodaje 
na domacem trgu in v izvozu, na-

V izdelavo poslovnega poroeila 
so tako vkljucene vse strokovne 
slliZbe. Podobno kot za leto 1977 
bomo tudi za zakljucni racun za 
leto 1978 dali v tisk izvlecek iz 
poslovnega poroCila, ki ga bodo 
prejeli vsi delavci Bresta. 

Izdelava zakljucnega raouna je 
v pristojnosti ekonomsko-financ
ne sluZ.be. Pred tern pa je cela 
vrsta podatkov obdelanih na ra
cnnalniku v sluzbi za avtomatsko 
obd.elavo podatkov, opraviti in 
obdelati je treba inventure nedo
k~ncane ·proizvodn.ie ter osnov
ruh sredstev. Obdelava na racu
nalniku je mesecno opravljena v 
dog~v~rjenih rokih, vendar je ob 
zaklJucku leta ta rok nekoliko 
daljsi, ker je treba v obdelavo 
zajeti tudi vse morebi·tne po
pravke. 

Oddelek furnirnice v Tovarni pohistva Cerknica 

Posebna pozornost je posveee
na obdelavi realizacije - terjat
vam do .kupcev in obveznosti.m 
do dobaviteljev. Predvsem od 
pravilnega zajemanja placane re
a lizadje s strani kupcev za izdel
ke in storitve je odvisen tudi 
pravHni rezultat oziroma ugo
tovljeni celotni prihodek temelj
ne organizacije. Ce zelimo to tudi 
zagotoviti, moramo vse terjatve 
s kupci uskladiti in prejeti za te 
terjatve tudi placila ali pa pla
cilne instrumente (cek, menica). 

Delo pri usklajevanju terjatev 
do kupcev in ugotavljanju placa
ne realizacije zaradi pomembno
sti gledc na dohodek O'b zakljuc
ku leta traja nekoliko dalj casa 
kot ob periodicnih obracunih 
med letom. Kljub temu smo se 
dogovor.m, da mora biti to delo 
opravljeno se pred koncem ja
nuarja, tatko da bo izdelava pred
loga bilancc uspeha omogocena 
najkasneje do 9. februarja. Do 
takrat bo v celoti izdelano tudi 
poslovno poroeilo. Pos.lovnih po
rocil bo izdelanih tol~ko, da jih 
bodo dobili vsi delegati delav
skih svetov -in vsi vodstveni de
lavci. 

Za vse delavce Bresta pa homo 
dali v tisk nekoliko skrajsano 
besedilo z vsemi najvaznejsimi 
poda-tki o proizvodnji, prodaji, 
nabavi, financnem poslovanju s 
predlagano delitvijo, o g-ibanju 
osebnih dohodkov in o stanju 
obr atnih sredstev. Ta informacija 
pa nam bo dostopna sele okrog 
10. februarja. 

T. Zigmund 



BRESTOV OBZORNIK 

NaCela • 1n resniCnost 
Z OSEBNIMI DOHODKI Nl VSE TAKO KOT JE 
DOGOVORJENO 

- obcasni upraviceni in ne
upraviceni pritiski posameznih 
skupin delavcev zlasti na »kritic
nih« delih in nalogah na tak.ojs
oje povecanje osebnih dohod
kov; 

Enotnost in osebni dohodki. Ne enaki oscbni dohodki, temvec 
enaka merila. Vsega Zivljenja ni mogoce stlaciti na papir. Kako 
naprej? - krsltve s·po.razumov, ne da 

bi sledile sankcije. 
Ceprav je prislo v BRESTU-do 

samoupravne in poslovne decen
tralizacije najprej ze v letu 1965 
in kas-neje - poglobljeno - v 
letu 1973 z organiziranjem te
meljnih organizacij, nastopa 
BREST v samotllpravnem in po
slovnem zivljenju kot dokaj enot
na de!ovna organizacija. Gotovo 
je to mogoce v precej snji meri 
zato, ker so vse glav.ne odlocitve 
obravnavane v vseh prizadetih 
temeljnih organizacijah, podprte 
z razlogi in sele potem spr ejete . 

Prav tako smo vedno usklajeno 
sprejemaH tudi vse bistvene, pa 
celo manj pomembne odlocitve 
s podr-ocja <lelitve osebnih do
hodkov in s podrocja delitve 
sredstev za osebno in skupno po
rabo. To 1!1edvomno zara<li tega, 
ker gre za podrocje, ki zavoljo 
svoje obcutljivosti lahko ugodno 
ali pa zaskrbljujoee vpliva na 
celotno drugo Zivljenje in delo. 

Tako smo pred nekaj Jeti vnesli 
v na:se samoupravne splosne ak
te pomcmbno nacelo: za enako 
delo pribHzno enako placilo. S 
tern smo zeleli doseci predvsem 
dvoje. Prvic, da -bi zadostili ob
cutku pravicnosti in drug.ic, da 
bi preprecili pretirano »preselje
vanje« delavcev iz ene posiovne 
enote oziroma kasneje iz temelj
ne organizacije v drugo. Da bi 
lahko ugotavljali, kaj je ••enako 
delo«, smo se dogovorili za enot
no metodologijo merjenja vred
nost i dela v vseh poslovnih eno
tah oziroma •kasneje v vseh te
meljnih organizacijah. 

Kasneje, zlasti pa po uveljavi
tvi zakona o zdruzenem delu, 
sm o prej omenjeno nacelo neko
Hko prilagodili novim d ruz.benim 
pogledom. Pomembno je, da je 
delo koristno. Koristno pa je, ce 
ti ga je nekdo pripravljen plaeati. 
Tako se ustvarja dohodek. Zaradi 
tega morajo b1ti po novem oseb
ni dohodki odvisni tudi od do
hodka temeljne organizaciie, v 
kateri delavec dela in zaradi tes
nih gospodarskih povezav zlasti 
tudi od dohodka delovne organi
zacije kot celote. 

Da bi lahko upostevali vse ome
njene dohodkovne povezave, jc 
se vedno pomembno, da imamo 
cnaka merila. Le tako homo ve
deli, kaj nam posamezni osebni 
dohodek predstavlja. Tu pa so 
se ze pojavile tezave. 

Pred casom smo se dogovor ili, 
da bomo v BRESTU presli -iz ta
ko imenovane AODM metode na 
VZD metoda za merjenje vred
nosti deJa. Zdaj se pojavlja ze 
nova metoda z oznako vzn I. 
Istocasno so v skoraj vseh te
meljnih organizacijah ••sfrizirali« 
se veljavno AODM metoda, dru
god deltno vpeljali novo, delp.o 
obdd ali staro in podobno. Tezko 
bi zatrjevali, da gre po vsem tern 
se za metodicen, sistemski na
stop. Podobno se je pojavila vr-

Nas dosedanji racunalnik 

sta nego tovos ti tudi pri drugih 
obli:kah osebnih dohodkov oziro
ma prejemkov. 

Vzrokov za grobo nakazano 
stanje ·je vee in jih je v kratkem 
sestavku pravzaprav tezko p o
globljeno ugotavljati. Zgolj tele
grafsko nanizani bi kot verjetmi 
bili po mnenju pisca naslednji: 

- organizacijska razvejanost 
BREST A •kot velike delovne orga
n kzacije; 

- s talnc spremembe v zCIIkono
<laji in v panoznem sporazumeva
nju; 

- nenehno druzbenopoliticno 
ocenjevanje posameznih metod 
in mer.il t er pogoste spremembe 
v ta.kih staliscih oziroma ocenah; 

- for.malno-pravno izredno za
pleten in tezko izvedljiv posto
pek za neoporecen sprejem meril 
s tega podrocja; 

Nedvomno se v tern »krizncm« 
stanju odsevajo doloceni premi
ki v · nasi miselnosti in v dejan
skih posledicah v zvezi z delitvi
jo dohodka, zlasti pa osebnih do
hodkov. Ni nakljucno, da se tudi 
sindikat ne zavzema vee za mili
metrsko natancno sindiokalno li
sto, temvec za stalisca, iz ·katerih 
bo razvidno, do koliksne mere je 
druibeno smotrno dolocati oseb
ne dohodke in razlicne druge 
osebne prejemke. To pomeni, da 
se bo poslej sindikat bolj zavze
mal za dohodek i:n za odvisnost 
pora·be od dohodka. Pri tern pa 
seveda se naprej ostaja neresenih 
precej vprasanj iz okvira de!ov
ne organizacije in posamezne te
meljne organizacije, v kateri tudi 
ne znamo vseh okoliscin predvi
deti vnaprej in jih urediti v na
s ih aktih. 

Z. Zabukovec 

Kdai novi raCunalnik1 
Lani smo si intenzivno prizadevali za pridobitev ustreznih soglasij 

republiskih in zveznib organov, ki so potrebna za zamenjavo nasega 
racunalnika. Vsa soglasja in sklepe smo ze dohili. 

No vi racwtalnik - IBM 370/138 naj hi dobili v zacetku Ietosnjega 
leta. 

Zmogljivosti izbranega racunal
nika so precej snje, saj naj b i 
bila hitrost obdelav najmanj tri
krat vecja ko t je hit r ost sedanje
ga. Omogocal naj ·bi delo le v eni 
izmeni, pa tudi daljinsko obdela
vo podatkov; posamezne obdela
ve bodo lahko .redno sprotne, hi
treje bomo lahko uvajali tudi no
va podroeja obdelave. 

Zmogljivosti racunalnika so to
liksne, <la bi na njem lahko ob
delovale podatke tudi ·druge de
lovne organizacije in s!kupnosti v 
oMini (poleg BRESTA, KOVI
NOPLASTIKE, LIV-a in TRAN:S
AVTA). 

Delavci v sluzbi za avtomatsko 
obdelavo p odatkov sc ze inten
zivno pripravljamo na zamenja
vo. Spoznati moramo vse moz
nosti, •ki jih ima 1:ako velik si
stem in •se mora•mo zato vsi te
meljito <lodatno izobraziti. Pro
grame za vteeene obdelave je 
treba preurediti in JP.rilagoditi za 
delo na novem racunal.niku. Ne
katere redne obdelave pa bomo 
spremenili in modernizirali. 

Intenzivno pa delamo tudi pr i 
razvijanju ·ob<lelav za nova pod
rocja , ki jih se ne obde1ujemo 
(planiranje, Jansiranje dokumen
tacije, saldakonti dobavitc
ljev ... ). 

Visjo s trokovno raven pa j e 
treba doseCi tudi ·pri uporabni
kih racunalniSkih storitev. Zane
katere delavce bodo organi.zirani 
posebni tecaji, inst ruktaze, razgo
vori in podobno. 

Najbolj pa se bomo vsi pri
pravljali na nov delovni r eiim, 
ki ga bo zahteval novi racunal
nik, tako da bomo aiu rno, pra
vocasno in tocno posiljali vse 
vhodne podat!ke oziroma izhodne 
informacije. Poslovno discipline 
bomo morali spraviti na bist\·en{> 
viSjo raven. 

Tudi novi racunalnik nam ne 
bo sam <lal nicesar. Zato se roo
ramo vsi potruditi, da bi mozno
sti, ki jih ima, izrabili v kar naj
vecji meri. Glavna korist pa je, 
da bi bili nasi delavci in o.rgani 
kar najbolj sproti in objektivno 
obvesceni o sed-anjem, preteklem 
in prihodnjem poslo\an ju . 

J . Otonicar 

IZ TOZD POHISTVO -
TOVARNA POHISTVA 
CERKNICA 

V okviru rekonstrukci ie tovar
ne je zacel obratovati fe <lrugi 
stroj. To je nova mo:z.nicarka 
WEEKE. Novi stroj je zamenjal 
staro moznicarko, ·ki bo general
no popravljena, potem pa bo vr
njena v proizvodni proces. 

- ·o snovna organizacija sindi
kata je minule dni razpravljala o 
vprasanjih osebnega nagrajeva
nja. V razpravi so sodelovali vsi 
clani, saj je to vprasanje, ki tare 
vse delavce, v razpravi je bilo 
ugotovljen ih vee vzr-okov za n iz
ke osebne dohodke in sicer stal
no narascanje cen materialov, 
vse vecje obveznosti, seveda pa 
tudi preniz-ka produktivnost, ki 
zadnje case sploh ni zadovoljiva. 

Sindikat meni, da se moremo 
vsi bolj prizadevati, posebno 
sk!rb pa posvetiti investicijam, 
taiko bi Iahko vee in kvalitetneje 
proizvajali, kar bo dalo boljse 
rezultate in sevcda tudi viSje 
osebne dohodke. 
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Iz popularne sarajevske revije VEN (nekaj takega kot nas STOP) 
o nasem pohiStvu in delu prodajalne v Sarajevu. Nase nove proda
jalne po Jugoslaviji nadvse uspesno poslujejo v zadovoljstvo stevil
nih potrosnikov 

le 
a 

je 
hr 

Mednarodni sejem pohistva v Parizu je hil od 11. do 15. januarja 
na razstavnem prostoru Porte de Versailles na pribliino 110.000 
kvadratnih metrih. Na njem je razstavljalo 632 francoskih in 365 
drugih - tujih razstavljalcev, med njimi tudi iz Jugoslavije. 

Razstavljalci so prikazali opre
mo za razlicne namene. Tako je 
bilo moe zaslediti vse vrste rusti
kalnega in modernega pohistva, 
lmhinjske in vrtne garniture, po
stelje, pa tudi druge izdelke za 
notranjo opremo. 

Na tern sejmu je prevladovalo 
rustikalno pohlstvo, katerega je 
bilo toliko, da je marsikateremu 
ohiskovalcu zasencilo lepoto pre
p rostega in pocetii pohistva. Kaj 
je temu vzrok, je tezko reci; jas
no pa je, da se zahod najholj pri
lagaj a trgu. Opaziti je tudi vra
canje k harocnemu slogu, vsaj 
kar zadeva industrijsko ohlikova
nje. Vprasanje pa je, ce je to z 
gospodarskega in socialnega vi
dika, pa tudi iz vidika funkcio
nalnosti in estetike upraviceno. 
Za trgovino in tehnologi.1o pa 
ostaja vprasljivo, ali je taksen iz· 
delek, upostevajoc povpraseva
nje - ne glede, ali gre za kratko
rocno ali dolgorocno prodajo -
smotrn. 

.Zivo naspr otje taksnim izdel
kom so bile moderno in funkcio
nalno oblikovane dnevne sobe, 
ki pa so bile po stevilu na tern 
sejmu »hele vrane«. Med njimi 
bi le redke zadovoljile vsaj po
lovico zahtev po moderno obli
kovanem pohiStvu. ce pomislim 
na letosnji beograjski sejem, hi 
rekel, da smo pri nas v tej smeri 
bol.l napredovali, sepata pa nam 
kvaliteta izdelave in uporaba 
oplemenitenih gradiv. Taldnih te
zav zahodne in severne evropske 
dr.lave ocitno .nimajo, saj so Pri 
njih cene izdelkov zvecine nizje 
kot pri nas. Drugacen ohcutek 
smo dohili, ko smo si ogledovali 
tapetniske izdelke in stole. Ne
dvomno je opaziti precejsnjo 
drznost, pa tudi oblikov.alne spo
sobnosti sodobnih oblikovalcev. 

Uspeli so pripraviti taksne iz
del.ke, ki so v razlicnih kombina
cijab gradiv zelo prikupni, pre
prosti in poceni v primerjavi z 

nasimL Komhinacije krivljenega 
lesa, kovine, stekla ali plastike 
s tapetniSkimi izdelki so veckrat 
zelo posrecene. 

Izdelava foteljev hrez ogrodja 
je, sodec po tern, da je hilo to 
dokaj pogosto opaziti, ze stvar, 
ki je dob ro raziskana. Kaj je po
sledica tega, verjetno ni potreb
no posehej omenjati. 

Oh tej priloinosti bi zelel spro
Ziti razmisljanje o prihodnji teh
nologiji krivljenega Iesa pri nas 
in o moznostih za uporaho novih 
gradiv v proizvodnji tapetnBtva 
(ogrodja). 

Tudi pri kuhinjah se pojavljajo 
nadrohnosti, ki hi morda resile 
nekatere konstrukcijske tezave 
pri nasih kuhinjab. 

Resitev kota s postformingom 
je tehnolosko ocitna. Stedilnik, 
postavljen v kot, razdeli delovno 
plosco na tri dele in spoji so 
ravni. Tako hi hfl kot pri kuhi
njah bolj funkcionalno izkori
scen, pa naj gre za spodnje ali za 
visece omarlce. 

Koncno Iahko omenim, da so 
sli oblikovalci cez vse normalne 
meje, ko so za sejem pripravili 
nemogoce spalnice iz gradiv, ki 
so za povprecnega cloveka ne
dosegljiva in v nekaterih prime
rib smrtno nevarna. Je pa r es, 
da je hilo videti tudi lepo in 

okusno oblikovane spalnice. 
Na tern sejmu so spalnice do

besedno uresnicile pregovor »Za 
malo denarja malo muzike« 
(vsaka postelja ima stereofon
ske naprave). 

Pariski sejem nam je torej po
kazal, da je potrebnega vee po
guma in vee raziskav in da je 
treba uvajati nove ali izboljsati 
dosedanje tehnoloske postopke. 

T . .Zagar 
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loge sindikata po ko ih 
Sklepi in stalisca , ki so jib sprejeli sindikalni ko.ngresi, so med 

clanstvom naleteli na lep odziv. Se vee. Clanstvo pricalruje izboljsa
nje stanja povsod, kjer z dosedanjim delovnim uCinkom ni bilo za
dovoljno. Kongresne usmeritve se nana5ajo na vsa druibena, politic
na in gospodarska vprasanja razvoja ter na sistem organiziranja in 
delovanja sindikata. Vecina nalog je stalnih, vezanih na daljsi rok. 
Opredeljene so le usmeritve. Za neposredne akcije, od katerih je 
odvisen uspeh, pa se moramo sproti dogovarjati. 

Seveda ne moremo od kongre- o zdruiZenem delu. Ugotavljanje, 
sov pricakovati odgovorov na vsa kaj je bilo storjenega do 11. 12. 
vprasanja in :za vse primere, niti 1978 na podroeju usklajevanja 
zahtevati res.itev brez lastnega samoupravnih aktov z zakonom 
prizadevanja. Kongresne naloge o zdruienem delu, je vee ali 
so pisane za vse clanstvo, zato manj za nami. Stoj:imo pa p.red 
je tudi uspeh pri njihovem ures- kvalitetnim ocenjevanjem teh ak
nicevanju odvisen od dejavnosti tov ter preverjanjem, kako se 
slehernega clana. zapisana nacela uresnicujejo v 

Zaradi obse-"mosti in velikega neposrednem zivljenju. Pri tern 
stevila na:log hi bilo nesmotrno pa bo potrehno razviti sodelova
nacenjati vsa vpra-sanja obenem, nje s strokovnimi skupinami, ko
se posebno v osnovnih organiza- misijami in druzbenim pravobra
cijah sindikata, ko vemo, da ·teh nilstvom. Tudi ta akcija ni en
dejavnosti ne b-i zmogle. Vendar 
pa stojimo v sindikatih pred na· 

krama, temvec zavezuje osnovne 
organizacije, da stalno spremlja
jo uresnicevanje zakona o zdru
zenem delu v njihovih okoljih. 

Te zahtevne in pomembne de
javnosti pa ne smejo biti vzrok 
za nedelavnost pri resevanju 
ostalih sprotnih vprasanj, s ka
terirni se dnevno srecujemo po 
osnovnih organizacijah in smo 
jih zacrtali v programih dela. 

Povsod tam, .kjer se niso uspe
li sklicati letnih konferenc in 
sprejeti programov dela sindi
kata, tako kot smo se pred ca
som dogovorili, je treba to opra
viti cimprej. Ob tern jc potrebno 
tudi kriticno oceniti delo izvrs· 
nih odborov, Jih po potrebi ka
drovsko okrepiti in' poskrbeti za 
njihova izobrazevanje. 

R . Ponikvar 

logami, ki so casovno opredelje
ne in s 1kater.irni nikakor ne mo
remo odlasati. Pri tern gre tudi 
za istocasnost dejavnosti, ki so 
dogovorjene v vsej Sloveniji. Pri 
tern gre za dve pomembni nalo
gi: akcijo »ZakJjucni racuni« in 
akcijo o ocenjevanju samouprav
n e organiziranosti in usklajeva
nja normativnih aktov delovnih 
organizacij z dolocili zakona o 
zdruienem delu. 

Nov sploS ... .-L .... 

S prvo akcijo ielimo doseci 
kar najboljsi nacin obravnave 
zakljucnih racunov, ki naj prine· 
se novo kvaliteto v odloeanju o 
neodtujljivih pravicah delavcev. 
Vaino je, da za obravnavo gospo
darskih rezultatov pridobimo do
volj casa, da se izvrsni odbori 
osnovnih organizaoili sindikata 
skupaj z odgovornirni strokovni
mi delavci pravoeasno in kva:li
tetno pripravijo na razlage po 
sindikalnih S'lrupinah. 

Se posebno pomembna je vse
bina obravnav, ki mora odgo
voriti na ibistvene clemente go
spodarjenja ter J<riticno oceniti 
nase slabosti. Vse skupaj pa mo
r a biti posredovano kar se da v 
razumljiv.i obliki. Vedeti moramo 
tudi, da se akcija ne bo zaklju
cila 28. feb.ruarja, temvec mova 
prerasti v nenehno spremljanje 
gospodarjenja z moinostjo pra
vocasnega ukrepanja. 

Druga akcija, pri kateri ima 
sindikat vlogo pobudnika, je po
vezana z uresnicevanjem zakona 

Decembrski referendum 

Ob uresnicevanju zakona o zdruienem delu moramo tudi delovna 
razmerja uskladiti z dolocili tega zakona in z drugimi predpisi, ki 
urejajo to podrocje, predvsem z republiskim zakonom o delovnih 
razmerjib. 

Do sedaj smo imeli delovna 
razmerja urejena v samoi..IJprav
nem sporazumu o ureditvi skup
nih vprasanj za medsebojna raz
merja delavcev v zdruienem de
lu .in v samoupravnem sporazu
mu o medsebojnili razmerjih de
lavoev v zdruienem delu; izobra
zevanje, obvescanje, stanovanjske 
zadeve, osebne dohodke in var
stvo pri delu pa s posehnimi sa
moupravnimi splosnimi akti. 

Po dolocilih zakona o zdruie
dem delu in zakona o delovnih 
razmerjjh pa se nekatere temelj
ne stvari s podrocja delovnib 
razmer.i:j :urejajo v samoup.rav
nem sporazumu o zdruievanju 
dela delavcev v temeljno organi
zacijo oziroma v delovno skup
nost, ki smo jih ze sprejeli, osta
le stvari pa se neposredneje ure
dijo v samoupravnem splosnem 
aktu o delavnih razmerjih in v 
drugih samoup.ravnih splosnih 
aktih. 

V ctTugi polovici preteklega leta 
smo pripravili in obravnavali te
ze za to podrocje, sedaj pa bo v 
krat>kem 5el v javno razpravo os-

nutek novega a-kta o delovnih 
razmerj ih. 0 novostih, ld sta jih 
na to pod.rocje prinesla ze ome
njena zakona, smo se v nasem 
glasilu ze dokaj podrobno sezna
ni1i v preteklem letu, zato j.ih ne 
bi se enkrat ponavljali. 

Oba omenjena zaokona nekatere 
stvari zelo nadrobno in natanc
no urejata, zato so te zadeve kar 
povzete iz zakonov in za-pisane 
v tern navem aktu. 

V osnutku novega akta so tudi 
ze upostevane nekatere pripom
be, ki so bile oblikovane ob te
zah za to podroeje. Rad pa b: 
opozoril se na nekatere pomemb
nejse stvari, ki jib delavci sami 
dolocijo in uredijo v tern aktu 
in katere bi moraJi dobro pregle
dati med javno razpravo in dati 
morebitne boljse in sprejemlji
vejse predloge za re5itev teh stva
ri. 

Te zadeve so predvsem: nacin 
in postopek poprejsnjega preiz
kusa strokovne izobrazbe oziro
ma z delom pridobljenib delov
nih zmomosti; pogoji in prime
ri, v katerib .ie potrebno poskus
no delo; potek , nacin in tra.ian.ie 
poskusnega de1a ter spremljanje 
in ocenjevanje uspesnosti tega 
dela; primed in pogoji za skle
nitev delovnega razmerja za do
Iocen cas; organizacija, trajanje 
in potek pripravniske dobe, pro
gram, vodstvo pripravniStva ter 
nacin preizkusanja pridobljenih 
delovnih izkusenj med trajaujem 
pripr avniske dobe; primeri raz
porejanja na druga dela oziroma 
naloge; primeri, ko je deiavec 
dolZan opr avljati dela oziroma 
naloge, ki ne ustrezajo njegovi 
s trokovni izobrazbi oziroma z 
delom pridobljeni delovni zmoz
nosti; dolocitev delovnega casa in 
njegova razporeditev; primeri, ko 
so de1avci doJ.Zni delatl prek pol
nega delovnej!;a casa; osnove in 
merila za do1oeitev doi.Zine let
nega dopusta; primeri, ko dela
vec lahko izrabi letni dopust v 
vee delih; primed in pogoji od
sotnosti z dela zaradl osebnih 
okoliscin s pravico nadomestila 

IZIDI DECEMBRSKIH REFERENDUMOV 
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V okviru rekonstrukcije v Tovarni pohi.Stva Cerknica je bila ze man
tirana nova moznicarka 

osebnega dohodk.a in brez pravi
ce nadomestila osebnega dohod
ka; pravico delavke,kirodidvojc
ke ali hkrati vee iivo rojenih 
otrok, oziroma tezje telesno ali 
dusevno prizadetega otroka do 
podaljsanega dopusta; dolocitev 
krsi1.ev delovnib obveznosti; do
Iocitev, za katere h ujse krilitve 
delovnih ob veznosti se lahko iz. 
rece disciplinski ukrep, denarna 
kazen oziroma prenehanje delov· 
nega razmerja; primeri in vi.Sina 
pavsalne odilkodnine; primeri, ko 

't.7 

je delavec Iahko zacasno odstra
njen z dela in razporejen na dru· 
ga dela ali zacasno odstranjen iz 
temeljne organizacije; doloCitev 
del, za katera se lahko sklene 
pogodba o delu. 

Ker gre torej za ·pomembne 
s tvari, bo treba osnutek samo
upravnega sporazuma o delovnih 
razmerjih dobro proucit i in pred
lagati morebitne drugacne resi
tve posameznih zadev, da bi bilo 
podrocje delovnih razmerij kar 
najbolj urejeno. A. Pcrcic 

NASI LJUDJE 
Vedno nasmejana, nikdar 

utrujena, pripravljena za kakrs
nokoli delo v tovarni in izven 
nje, odkrita v besedi oziroma 
kot bi se reklo: »brez dlake na 
jeziku.« V Tovarni pohistva Mar
t injak se je Joza Godesa zapos
lila 15. maja 1963. leta in sioer v 
oddelku lakirna , kjer dela tudi 
se danes. Petnajst let dela z 
brizgalno pistoio v roki, v delov
nem prostoru, kjer so tezavni 
delovni pogoji, kjer »vladajo« 
hlapi lakov. Ne pritoiuje se. 

»Z delom sem zadovoljna, s so
delavkami se dobro r azumem, 
skratka, na delovno mesto se ne 
pritozuj~m. Vcasih je bilo teze. 
Naj omen im samo mrvico iz pre
teklosti, ·ko v oddelku ni bilo 
kabin z vodno zaveso, •ko je bil 
lak za potapljanje elementov v 
odprt-ih posodah, ko je bil pro
star prepoln strupenih hlapov, ko 
ni bilo trakov in transportnih 
sredstev ... To so bili 'Zares iz
redno teiki delovni pogoji. Teh
noloske te2ave smo sedaj skoraj 
popolnoma obvladali. Skratka 
zadovoljna sem. Klj ub temu pa 
me eno \'}>rasanje vendarle te2i. 
V tovarno hodim zaradi zaslui
ka, ta pa je nekolilro prenizeJ<. 
Jezi me, da ze v okviru Bresta 
enaka delovna mesta niso tudi 
enako placana. Res ni.sem •kriva, 
ce delam v Martinjaku in ne v 
kaksni drugi temeljni organiza
ciji. Obvescena sem, da so na 
organih upravljanja obljubil.i, da 
bodo letos delovna mesta glede 

na pogoje dela in na zahtevnost v 
nasem sis temu nagrajevanja ize· 
nacena. Mislim, da je to edino 
prava reSitev, ki vodi k vecji 
skladnosti in k vecji delovni p ri
zadevnoSiti v 1ovarni.« 

»S Cirn se ukvarjas v p rostem 
casu?« jo vprasam. 

»P.ri meni ni prostega casa. Z 
mozem skrbiva za otroka; starej· 
si sin je v Ljubljani v poklicni 
solj, mlajsi pa hodi v osnovno 
solo. Zadnja leta sva prenovila 
hiso. Sicer pa, ce ze hoces vedeti, 
moj 1konjicek ' je kmetijstvo; ta
ko nadaljujem tradicijo ocetov, 
ceprav v majhnem obsegu, pac 
toliko, kolikor cas dovoljuje.« 

Pohistvo Iverka Masiva :Zagalnica Gaber Jelka Tapetnistvo Prodaja Sk. dejavn. Taksna je torej nasa Job Go
delia, dom a iz Zerovnice. V tovar
ni je zares vzor pr.j.dnosti, doma 
pa stcber druzine in skrbna ma
ti. Zazelimo ji velrko delovnega 
uspeha v tovarni in v zasebnem Sam. spor. o sprem. v org. del. 80,66 61,95 82,9 64,5 90,03 69,77 96,5 82,5 

organiz. 638 490 126 98 280 217 193 165 

Sam. spor. o zdruiitvi v DO 80,66 62,58 82,9 61,2 90,03 72,67 96,5 79,0 
638 495 126 93 280 226 193 158 

Sam. spor. o razpored. sred., pra- 80,66 59,42 82,9 63,8 90,03 70,74 96,5 80,5 
vic in obveznosti 638 470 126 97 280 220 193 161 

Sam. spor. o zdrui. dela delavcev 80,66 63,08 82,9 66,4 90,03 73,31 96,5 81,5 
v TOZD 638 499 126 101 280 228 193 163 

Statut TOZD 80,66 61,32 82,9 70,4 90,03 72,99 96,5 81,5 
638 485 126 107 280 227 193 163 

94,04 83,44 88,4 67,4 
142 126 160 122 

94,04 82,12 88,4 68,5 
142 124 160 124 

94,04 82,78 88,4 69,0 
142 125 160 125 

94,04 86,09 88,4 68,5 
142 130 160 124 

94,04 83,44 88,4 69,6 
142 126 160 126 

86,50 65,08 79,24 71,22 91,3 
109 82 168 151 169 

86,50 70,63 79,24 73,11 
109 89 168 155 

86,50 64,29 79,24 70,76 91,3 
109 81 168 150 169 

86,50 66,67 79,24 70,76 91,3 
109 84 168 150 169 

86,50 59,52 79,24 71,22 
109 75 168 151 

85,4 
158 

84,3 
156 

87,2 
161 

zivljenju! F. Gagula 
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Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE 
PREDSTAVLJAMO OBCINSKE INTERESNE SKUPNOSTI e PREDSTAVLJAMO OBCINSKE INTERESNE SKUPNOSTI e 

Dosti nalog in dela na socialnem podroCju 
TOKRAT 0 OBCINSKI SKUPNOSTI 
SOCIALNEGA SKRBSTVA 

S predstavitvijo obcinske skupnosti socialnega skrbstva zaklju
cujemo to naso »nanizanko«. Verjetno pa se bomo v tej prilogi kdaj 
pogovorili tudi 0 dejavnostib se nekaterih podrocij tako imenovane 
»skupne porabe«. 

0 vprasanjib socialnega skrbstva smo se pogovarjali s Toncko 
LIKAR, predsednico izvrsnega odbora skupnosti, z Miranom TRO
STOM, predsednikom sveta za varstvo druiine in odr aslih, Gregor
jem LOGARJEM, strokovnim tajnikom skupnosti, Aleksandro SEGA, 
vodjo strokovne slufbe skupnosti, Rudijem MLAKARJEM, vodjo 
socialno-kadrovske slufbe v Kovinoplastiki Loz ter Zvonko JERil';, 
soicalno delavko, sicer pa zaposleno v prodajni sluibi Bresta. 

Kot obicajno se vabilu na razgovor niso odzvali vsi povabljeni, saj 
smo pogresali tudi odgovorne predstavnike Bresta. 

Socialno skrbstvo se je v Ietu 1975 prvic vkljucilo v sistem druZ· 
benega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja, posredno 
pa tudi v skupscinski sistem, kar je bilo zelo pomembno za kasnejsi 
razvoj te dejavnosti. S programom je bilo omogoceno, da skupnost 
predstavi svoje srednjerocne naloge in se o zdrufevanju sredstev za 
uresnicevanje programa neJXlsredno dogovarja z delovnimi ljudmi 
in obcani. 

Skupnost socialnega skrbstva naj bi pomenila tudi bistveni premik 
te dejavnosti od resevanja ze nastalib socialnih problemov, ki jib 
strokovna sluzba opravlja s posebnimi delovnimi metodami in s so
cialnim delom, k sirlie zasnovanim dogovorjenim akcijam vseb de
javnikov, da bi ustvarili pogoje za razvoj sleher.ne osebnosti, s tern 
pa tudi za preprecevanje socialnih tezav in za odpravljanje njihovih 
posledic. 

Socialno skrbstvo je sistem dejavnosti in ukrepov, s katerimi za
gotavlja socialno van1ost tistim ogrozenim posameznikom, druZi
nam in skupinam obcanov, ki jim ta varnost iz razlicnih vzrokov ni 
zagotovljena v drugih sistemih. Ta pomoe se kaie pri vkljucevanju 
v druibeno skupnost in kot usposabljanje za zivljenje in delo. 

Strokovno delo na podroeju socialnega skrbstva za obcinsko skup
nost in sveta opravlja strokovna socialna sluiba. Kadrovska zasedba 
je nekoliko boljsa sele v zadnjem letu. Pri obcinski skupnosti so 
sedaj zaposlene tri socialne delavke. Glede na normativ (4500 ob
canov na enega socialnega delavca) sicer se ne ustreza povsem. Ugo
tovljeno je, da je ta normativ glede na zahtev.nost dela in raDIO· 
likost socialnib pojavov v nasi obcini, pa tudi na obseinost ozemlja 
previsok. Strokovna sluiba je pri svojem delu tesno vezana na so
delovanje z drugimi nosilci socialne politike, in sicer: 

- V krajevnih skupnostib se zagotavljajo osnovni pogoji za Ziv
ljenje JX!Sameznika in drugib druzbenib skupin, odvija se vrsta 
socialno skrbstvenih dejavnosti za preprecevapje in re5evanje 
socialnib tezav, ki jib se tako razvite strokovne slufbe ne bi mogle 
resevati same. Razvijajo se odnosi solidarnosti med ljudmi, krepijo 
se obcutki pripadnosti skupini ter pripravljenost, dajati in spreje
mati pomoc. 

- Delovna organizacija je mesto, kjer bodo delavci iskali pomoc, 
kadar se bodo sami ali clani njibovih druZin srecali s tefavami. 

- Dejavnost socialnega skrbstva se povezuje in prepleta z dejav
nostjo drugib samoupravnih interesnib skupnosti. V skupnosti so
cialnega varstva je cela vrsta taksnib nalog, da jib lahko re5ujejo le 
skupno. Celo zakonske pristojnosti in obveznosti so razdeljene na vee 
skupnosti. 

- Sodelovanje s bumauitarnimi organizacijami (Rdeei kriZ, Zveza 
gluhih, Zveza slepih, Zdruienje paraplegikov, Zdruienje multipleks· 
skleroz). 

Organ socialnega skrbstva za opravljanje javnib pooblastil je svet 
za varstvo druiine in odraslih. Svet ima predsednika in stirl clane. 
clan sveta je tudi socialni delavec, odgovoren za to podrocje dela. 
Svet odloca o vseb pravicah in obveznostih s . podrocja socialnega 
skrbstva, opredeljenib s statutom skupnosti. · 

Dejavnost socialnega skrbstva je po srednjerocnem programu 
usmerjeno predvsem 

- v razvijanje preventivne dejavnosti za preprecevanje motenj, 
ki bi utegnila ogrozati posameznika, druiine ali skupine obcanov, 

- v varstvo otrok in druZine in 
- v varstvo odraslih. 

Preden bi presli na posame2'ina 
vprasanja, bi bHo treba poudari
ti, da so bila v preteklosti oocial
na vprasanja v pristojnosti ob
cinske sk,upsCine. ·Politiko na tern 
podrocju je ·krojil svet za zdrav
stveno in sociaino varstvo, ki jo 
je uresniceval .prek komisije za 
priznavanje denarnih pomoOi, de
javnost pa je bila financirana 
prek obcinskega proracuna. 

Kaksna je samoupravna 
organiziranost in kako ocenjujete 
delo vase samoupravne 
skupnosti? 

Kakor ostale samoupravne in
teresne skupnosti, je bila tudi ta 
ustanovljena s samoupravnim 
sporazumom. V enodomni skup
scini je 48 delegatskih mest; od 
tega tri delegats·ka mesta pred
stavljajo izvajalci; to so delegat 
Rdeeega kriza ter delegata iz 
Doma upokojencev jz Vrlmiike in 
iz Postojne. Do sedaj pri delu 

s·kupscine in njenih or.ganov 
sklepcnost ni bila vpr<IISljiva. Bilo 
pa je precej truda pri usposab
ljanju delegatov, saj vecina ni 
bila seznanjena z vlo.go in po· 
menom socialnega skrbstva. 

Ceprav so naloge skupscine us
merjene predvsem v sprejema
nje programov in spremljanje 
izvajanja zastavljene poliHke, so 
se pogosto na s'kupscinah pojav
ljala zelo neposredna vprasam.ja, 
ki ·pa so vsa skupaj tak:o po
membna, da hi j~h ibilo potrebno 
tudi skupaj resevati. 

Pogoj za sestavo delovnib 
programov je analiza socialnega 
stanja v obcini. Ali je hila taka 
analiza izdelana in kakSni so 
rezultati? 

Res je. Programi hi morali te
meljiti na kvalitetnih analizah. 
To pa je precej zahtevna naloga, 
predvsem, ce upostevamo trenut
no kadrovsko zasedenost in ob-

seinost terena, saJ 1mamo v ob
Cini kar 124 naselij. Do sedaj sta 
hili strokovno pripravljeni dve 
analizi in sicer »Zivljenjski po
goji starostnikovvkrajevni skup
nosti Grahovo« in »Preventivno 
varstvo ostarelih - primerjava 
v 'krajevnm skupnostib Cajnarje
Zilce in Cerknica«. Ti podatki ka
zejo na problematiko ostarelih 
obcanov, ki pa ni bistveno dru· 
gacna tudi v ostalih -krajevnib 
skupnostib; uporabni pa bi ibili 
tudi pri nacrtovanju investicij. 

Ali sodelujete z drugimi 
interesnimi skupnostmi in v 
kakSni obliki se .kafe to 
sodelovanje? 

S posameznimi samoupravni· 
mi skupnostmi nimamo sJmpnih 
programov, zadeva pa delo so· 
cialnega skr.bstva pri resevanju 
svojib vprasanj skoraj na vsa in
teresna podrocja. Taka sodelu· 
jemo pri vkljueevanju otrok v 
vrtce, sof.inanciramo za socialno 
sibke otroke letno kolonijo, po
sredujemo pri zaposlovanju po
sameznikov, pa tudi pri reseva
nju stanovanjskib V!prasanj, po
sredujemo pri zdravljenju alko· 
holikov in JX!dobno. 

Pri resevanju socialnih vprasanj 
naj bi se strokovna slufba 
povezovala tudi s krajevnimi 
skupnostmi oziroma z njihovimi 
komisijami za socialno delo, saj 
je verjetno pri re5evanju 
posameznega vprasanja poleg 
strokovne ugotovitve bistveno 
tudi mnenje teb organov? 

Strokovne sloobe si pri reseva
nju socialnih vprasanj vselej po· 
magajo tudi z mnenji komisij za 
socialno delo v krajevnih s.lcup
nostih. Te komisije so ustanov
ljene v vseh krajevrrih skupno
stih moramo pa ·pripomni-ti, da 
njihova delo se ni povsem zaii
velo in da so mnenja p.ogosto ne
objektivna oziroma celo nasprot
na ugotovitvam strO'kovnih de
lavcev. Mislimo, da hi morale 
krajevne skupnosti posvetiti vee 
pozomosti temu, koga imenujejo 
v omenjene komisije. Ob ustrez
ni usposobljenosti pa bi lahko 
pri oblikovanju stalisc za skup· 
sCino sodelovale s temi komisi
jami -tudi delegacije v krajevnih 
skupnostih. 

Kaksna je organiziranost slufb za 
socialno delo v delovnih 
organizacijab in kaksna je 
njihova vloga? 

Sociamo delo je v vseh nasih 
delovnih organizacijah neorgani
zirano oziroma je spontano in ne· 
strokovno. BREST ima sicer si
stematizirano delovno mesto so
cialnega delavca, vendar oprav
lja druge naloge. Program dela 
je bil menda pripravljen, ni bil 
pa sprejet, kot da v posameznih 
temeljnih organizacijah ni so· 
cialnih vprasanj . . Posamezne na
loge opravljajo tajnHd temeljnih 
organizacij, pa se te se nanasajo 
V .glavnem na resevanje StanO· 
vanjske problematike. 

V Kovinoplastiki se s temi 
vpra!Sanj.i ukvarja kadrovsko· 
socialna s1uzba, stipendirajo pa 
tudi socialnega delavca. Pri ·Sin· 
di·kalni organizaciji pa je tudi po
sebna komisija za oocialno delo, 
ki predlaga ust.re2l!le ukrepe .kot 
so delo na domu, nizja norma in 
podobno. Spoznali so, da sprotno 
resevanje teh vprasanj posredno 
vpliva tudi na delovno uspeS· 
nost, zato nacrtujejo ustanov·itev 
posebne strokovne skupine, ki 
naj bi jo sestavljali ps.ibolog, 
zdravnik in socialni delavec. So
delujejo tudi z delegati pri tol· 
maeenju gradiva in pri oblikova· 
nju stalisc. 

Sodimo, da bi morala i:meti 
vsaka vecja delovna organizacija 
usposobljene delavce za reseva
nje teh vprasanj, saj socialna var· 
nost v veliki meri pogojuje tudi 
vecjo storilnost. Njihova vloga 
naj bi se odrazala predvsem v 
delu z delovnimi invalid.i, alko· 
hoU.ki, kroniooimi bolniki, v sti
kih z upokojenci, v re5evanju sta
novanjskih teiav, otroskega var
stva, letovanja, drufbene prehra
ne in se v marsicem. 

V kaksnib oblikah izvajate 
program socialnega sio:bstva in 
kje se pojavljajo vecje tezave? 

Kot je bilo ze omenjeno, je po
udarek na preventivni dejavno
sti. Pri tern pa ne moremo mimo 
denarnih pomoci, ki jih podelu
jemo ogrozenim obcanom v raz
licnih oblikah in ki predstavljajo 
t'ud.i pretemi del finam.cnega pro
grama skupnosti. Tako imamo 
trenutno v domovih upokojen
cev 51 obcanov, za katere d~no 
ali v celoti placujemo oskDbnmo. 
Najvec jih je na Vrhniki in v Po
stojni. V posebnih zavodih je 43 
otrok. 132 obcanov prejema druZ
bene denarne pomoC:i, od tega 
nad 70 kot edini vir prezivljanja, 
10 ob'canov pa prejema dodatek 
za nego in pomoc; v reji je 6 
otrok. 

Najvecje tezave vsekakor po
vzroca zavodsko varstvo. Pri tern 
smo vezani na domove izven ob
cine. V domu na Vrhniki smo 
kot sofinancerji vl<>Zili tudi pre
cejsnja sredstva in si s tern za
gotovili 25 mest. Omeniti mora
rna, da Jl{lSamezni domovi ze iz· 
vajajo selekcijo oziroma odkla· 
njajo sprejem nepokretnih obca
nov. 

V letu 1978 smo sredstva pri
spevali tudi v dom zaprtega tipa 
v Idriji in si tudi tam zagotovili 
potrebno Stevilo mest. Pri tern 
gre za namestitev obcanov, pri 
katerib je zdravljenje koncano. 
pa jih zaradi prizadetosti ni mo
goce sprejeti v dom odprtega ti
pa. ,Poudariti moramo, da vse 
vee obcanov zeli v domove, saj 
so spoznali, da j.e tam Zivljenje 
urejeno ·in da to niso vee nekda
nje hiralnice. 0 takem domu raz
mi·sljamo sicer tudi v nasi obci
ni, vendar vsaj sedaj se nimamo 
pogojev in sredstev, da hi se od
loCil:i zanj, zlasti, ce upo5tevamo 
trenutne potrebe. se vecje te· 
zave pa bi nastale pri oblikova· 
nju financne konstrukcije taksne 
nalozbe in pri pokrivanju sred
stev za vzdrfevanje. 

v zadnjem ca9U oskrbnine v 
posameznih domovih na.rascajo 
letno tudi nad 40 odsto1lkov, kar 
ustvarja teiave tudi pri obliiko· 
vanju oziroma sestavi financnih 
nacrtov. Ta:ko smo samo v letu 
1978 presegli .f.inancni nacrt v 
glavnem na racun viSjiiJJ. oskrb· 
nin za vee kot 160 stariiJJ. milijo
nov dinarjev. Izgubo smo pokrili 
de1no iz lastnih presefkov, delno 
pa iz presezkov zdravstvene skup· 
nosti, o cemer so se delav.ci na 
zborih tudi neposredno odloca'li. 

Kljuib temu, da je v rept~~biiki 
rejnistvo nacelno reseno in da 
imajo rejnice pod doloeenimi po· 
goji priznano tudi pokojninsko 
dobo, pri nas rejni-Stvo se ni raz· 
vito. Otroke poSi:ljamo v rejo 
drugam. AkciJo, da bi tudi v nasi 
obcini pridobili nekaj rejniS.kih 
druzin, bi .kazalo :ponoviti. 

Nanizanib je bilo se veliko 
vpra5anj. Vendar na zakljucku 
labko ugotovimo in poudarimo, 
da ni samo socialno skrbstvo 
dolZno skrbeti za re5evanje so
cialnih vprasauj, temvec je to 
dolznost nas vseb, nase celotne 
samoupravne socialisticne druibe. 

Razgovor pri.redil 
L. Razdrih 

- - -
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Kulturno delo vse olj naCrtno 
LETNA KONFERENCA ZVEZE KULTURNIH ORGANIZACIJ 
OBCINE CERKNICA 

16. januarja so se na konfe
renci zbrali delegati kulturnih 
drustev oziroma s.k.upin iz nase 
obcine ter ostali gostje. Od 60 
vabljenih je na konferenco pri
slo 38 delegatov in gostov. 

sveti, izmenjava prireditev, raz
stav, 9kupna vzgoja kadrov); 

6. nudenje pomoCi .in sodelova
nje z drustvi v obcini (udelezba 
clanov predsedstva na konferen
cah drustev, skupno resevanje 
vpra•sanj, skupno nacrtovanje 
dela posameznih sku pin ... ) ; 

7. poskrbeli smo za boljoo or
ganmranost znotraj zveze .kultur
nih organizacij; 

Pregled nastopov v letu 1978: 

Na vseh solah bo potrebno 
ustanoviti kulturna drustva, 
mladinsko in otro5-ko kulturno 
ustvarjalnost pa vkljucit.i v ak
oijo NASA BBSBDA. 

Velilko je se nalog, ki bodo za 
uresnicHev terjale trdo in vztraj
no delo v s.Jeherni celici nase or
ganizacije. 

Zavedamo pa se se ene velike 
pomanjkljivosti pri zveZJi kultur
nih organ.izacij obcine Cerknica: 
delamo brez strokovnih odborov 
za posamezna ·kulturna podroeja. 
Ti odbori bi morali dajati pobu-

v kraj.u del. gostovanja 

Na konferenci smo pogresali 
predvsem predstavnike kulturnih 
dejavnosti iz stev.ilnih osnovnih 
sol, predstavnike nekaterih c:lrui
benopoliticnih organizacij, ok.ra
jevnih skupnosti, nekatere orga
nizatorje kulture .iz delowrih or
ganizacij, pa se koga. Gradivo za 
.k:onferenco so prejeli tudi cl.ani 
predsedstva zveze kulturnih or
ganizacij obCine Cerknica ·in iz
vr:mega odbora •kulturne skupno
sti. Gradivo je obsegalo 

- samostojni koncerti, gledaliske igre 25 32 
- sodelovanja na proslavah .in prireditvah 77 75 

- porociJo o delu dru~tev ill 
skupin, v<kljucenih v zvezo ikul
tumih organizacij ter predsed
stva zveze kulturnih organ.izacij 
v letu 1978, 

- financno poroeilo za leto 
1978, 

- prog-ramski nacrt zveze 
kultW'Dih organizacij po dejav
nostib do leta 1980 ter nacrt dela 
za leto 1979, 

- financllii nacrt za leto 1979' 
- gradivo »Organizirane celi-

ce, v katerih nastaja ikulturna po
doba casa in druZbe - pr:izorisca 
boja za podru.Zbljanje kulture«. 

Za delovnega predsedni-ka kon
ference je bil izvoljen tovaris 

Urbas Tone iz Cerknice, uvodne 
besede in porocilo o delu pred
sedstva pa je pr.ispevala predsed
nica zveze kulturnih organizacij 
tovarisica Renata Rebolj . 

Zveza kulturnih organizacij ob
cine CerJ.mica je ·lani izpolnila 
naslednje naloge: 

1. vzgoja kadrov (27 clanov 
druStev oziroma skupin je sode
lovalo na seminarj.ih in posvetih 
na Tazlienih podrocjih •kulturnih 
dejavnosti); 

2. vzpodbujanje novih .k:ultur
nih dejavnosti ik delovanju (film
ski klub, •likovna skupina, pies.na 
skupina, literarna deja-vnost ... ); 

3. sodelovanje poklicnri.h dn lju
biteljs·kih kulturnih delavcev -
gostovanja (abonmajske predsta
ve, pogovori po predstavah); 

4. mladinske predstave in raz
stave za :Sol9ko mladino (Mladin
s.k.o gledalisce iz Ljubljane »Lah
kih nog ;nwkrog«, Otroska gleda
liSka skupina iz Vrhnike » V prJ
cakovanju dedka Mrazau, Institut 
za raziskavo Krasa - Tazstava 
»Zivljenje kapnikov«); 

5. sodelovanje z medobcinski
mi kclturnimi zvezami .in z repu
blisko zvezo ·kulturnih organiza
cij (medobt.inski in repubHSki po-

Skupaj: 

8. izdelali smo pravilnik o 
enotnem vrednotenju ljubitelj
skega kulturnega delovanja ter o 
nagrajevanju strokovnih delav
cev. 

V letu 1978 smo prejeli od ikul
turne skupnosti 480.000,00 -dinar
jev; za dejaV'nost 420.000,00 dinar
jev, za vzgoj.o kadrov 40.000,00 di
narjev in za gostovanja 20.000,00 
dinarjev. Za prodane abonmaj
ske karte smo dobili 56.950,00 d.i
narjev. To so bili vsi prihodki 
zveze kulturnih organizacij. 

Od tega smo drustvom in so
lam razdelili 368.500,00 dinarjev, 
za vzgojo kadrov 28.126,55 dinar
jev, za gostovanja 67.972,00 d.inar
jev, ostala sredstva pa smo pora
bili za nakup osnovnih sredstev, 
drobnega ·inventarja, osebni do
hodek tajnika (4 mesece) ter 
ostale materialne in propagandne 
stroske. 

V prihodnjem obdobju bomo 
namenili. se vecjo pozorn.ost vzgo
ji kadrov na osnovi potreb drus
tev .in skupin, vrtcev, osnovnih 
sol, osnovnih organizacij mladine 
in organiz-aoij zdruienega dela. 

Potrudili se bomo, da tbodo tu
di v nasi obcini zafivele klubS'ka, 
plesna, r.literarna in filmska de
ja:vnost. 

Nadaljevati zelimo z abonmaj
skimi predstavami, seveda z bolj 
zahtevno vsebino in kvaliteto, lkar 
je povezano s prostorskimi resit
vami oziroma z realizadjo obno
ve kulturnih .domov v obcini. 

Organizirati zeNmo vee med
obcinskih ku1turnih srecanj in se 
vkljucevati v republiske za,kljuc
ne prireditve, ikar zahteva vecjo 
'kvaliteto programskih zasnov 
druStev in skupin. 

V ob~ini Cerknica so v letu 1978 delovale naslednje skupine: 
4 dramske skupin.e (Ce~knica, Stari trg, Grahovo, 

Rakek) 90 clanov 
6 pevskib zborov (moski pevski zbor Tabor Cer.kni.ca 

Stari trg, Sivce, Nova vas ter moski ill zenski ' 
pevski zbor Rakek} 121 clanov 

3 pihalni orkestri (Cerknica, Loz, Rakek) 73 clanov 
1 harmonikarski OI'kester :pri glasbeni SOli 18 clanov 
1 li:kovna s.k:upina 20 clanov 
1 plesna skupina 14 clanov 
1 pustno druStvo 60 clanov 

18 skupin 404 clanov 

102 107 

de za a'kcije, sestavljati delovne 
naerte za svoja podrocja, ugo
tavljati potrebe, se povezovati s 
strokovnimi odbori v ·podroOni in 
republisk.i zvezi. 

Za uresnicitev zastaV'ljenega 
programa je zveza kulturnih or
ganizacij obcine Cerknica predlo
zila ikuitumi skupnosti Cerknica 
predlog financnega naerta za le
to.Snje leto v visini 650.000,00 di
narjev. 

S. Sestanovic 

PRIZNA'NJE 
CERKNISKIM 
UCENCEM 

Drustvo Exlibris Sloveniae in 
delovna organi.zacija Medex .iz 
Ljubljane sta razpisala nagrade 
za malo grafiko, na kateri naj bi 
bil OS·rednji motiv: cebela in nje
n~ pro}zvod~ .. Odzi_v na razpis je 
bil velik, sa) Je pnslo kar 92 gra
Hk iz devetib d.rlav- Prva nagrada 
je ostala doma. Dobil jo je slo
venjgras·ki umetnik Franc Berh
told. Drugo nagrado je dob.il 
Poljak dr. Zbigniew Jozw-ik, tre
tjo pa Grazina Didelyte iz Sov
jetske zveze. 

Posebej zanimivi so ibili motivi 
oki so jih poslali mladi iz sole z~ 
oblikovanje v Ljubljani in iz cerk
niske OSnO'Wle sole- Cerk.niSki u
cenci so pod vodstvom -likovnega 
pedagoga Konrada Kneza izdelali 
vrsto zelo zanimivih grafik, ki so 
navdusile zirijo, da je podelila iz
delovalcem kolektivno priznanje. 

Vse grafike so bile razstavljene 
septembra letos v Portorozu, kjer 
je bil mednarodni simpozij o 
zdravljenju s pomocjo cebeljih 
proizvodov. Udelezenci simpozija 
so se o grafikah izraiali zelo po
hvalno, posebej pa so opazili ot
roske grafike iz cerkniSke sole. 
Zaradi tega je mednarodno zdru
zenje cebelarskih Apimondia na
gradilocerkniske ucence s poseb
no medaljo. Za nagrado so dobili 
tudi dva panja. 

Obljubljajo pa se nekaj. Ce bo 
priSlo do izdaje otroske ·knjitice 
0 cebelah in njihovih proizvodtih, 
bodo to knji.Zico okrasili z grafi
kami cerkniskih otrok. Vsekakor 
vrsta zavidljivih priznanj pridnim 
cerkniSkim mladim gra!foikom. 

R. Pavlovec 

Kulturni dom v Cerknici je potreben obnovitve 

Stanovanjska politika 
na novih osnovah ,, ... _ 

Na preteklem zasedanju skupscine stanovanjske skupnosti je raz
prava tekla o prehodu na ekonomske stanarine, podaljsanem v leto 
1979. Vzrokov za taksno odlocitev je vee, predvsem pa je treba sirse 
gledati na uvajanje druibenoekonomskih odnosov v stanovanjsko 
gospodarstvo. Delovni ljudje in obcani morajo na osnovi svojih po
treb, interesov, moinosti in odgovornosti postati nosilci vseh odlo
citev tudi na stanovanjskem podrocju. 

Ekonoms·ka stanar.ina - kot lah:ko tudi ·kredi:ti, pridohljeni na 
druibeno pr-iznana cena za upo- temelju namenskega varcevanja 
rabo stanovanja - mora omo- v bank.i. Vecje vlaganje zasebnih 
gociti normalno vzdrzevanje sta- sredstev je treba spodbujati z 
novanj ter ohranjanje njihove ustrezno kreditno, zemljisko in 
normalne vrednosti. ViSina amor- davcno politiko v okviru obCine. 
tizacije - republika p.redpise Posebne podpore mora biti de
minimalno stopnjo - naj omo- lema gradnja stanovanj v akviru 
goci izgradnjo enakovred'llib stanovanjske zadruge predvsem z 
druibenih stanovanj po njihovem ugodnim kreditiranjem in s ko
dotrajanju; tako bodo ta drllZbe- munalnim urejanjem zemljisca. 
na sredstva ponovno vlozena v Delavec mora skladno z za'ko-
nova stanovanja. nom o zdruzenem del·u postati 

0 porabi stanarin bodo odlo· osn ovni nosilec odlocanja o ce-
cali: lotnem dohodku v okviru svoje 

- zbori stanovalcev v hisah o temeljne .organizacije; to pomeni 
potrebnih sredstvrh za vzddeva- tudi o sredstvih, ki jih zdruzuje
nje hire; jo za uresnicevanje stanovanjske 

- zbori stanovalcev v krajevni politike. Samoupravni sporazumi 
skupnosti o v.i:Sini sredstev za in- o temeljih razvoja posamezne te
vesticijsuw vzdr:Zevanje in o ;nji- meljne organizacije morajo vse
hovem zdruievanju ali prelivanju bovati tudi clemente za resevanje 
v okviru .krajevne skupnosti ali stanovanjs-kega vprasanja delav
med njimi; cev, ki zdruzujejo delo v njej. 

skupscina stanovanjske Sredstva, ki se bodo v ta namen 
skupnosti pa bo sprejela dogovor izlocala iz cistega dohodka te
o viSini amortizacije in o sred- meljne or.gan.izacije morajo teme
stvih za razsirjeno -reprodukcijo, ljiti na osnovi ugotovljenih in 
o politiki vzdrlevanja hi·s, o :lldru- predvidenih potreb prihodn jega. 
zevanju sredstev za prenovo za- resevanja stanovanjskih vprasanj 
starehh in za g.radnjo nadomest- clanov delovne organizacije in ne 
nih stanovanj. samo na osnovi ze vlozenih pro-

V okviru obcine bodo stanoval- senj. 
ci v zborih stanovalcev in dellivC! Samoupravni sporazum o osno
v zdru:Zenem delu sklenili samo· vah planov temeljnih organizacij 
upravne sporazume, ki bodo do- in temeljnih planov stanovanj
local.i: ske skupnos.ti morajo opredeliti 

- visino stanarine na osnovl tudi razmerje med druzbenoin za
najmanj mi<.nimalne amortizacije sebno gradnjo stanovanj, p.r.i ce
in-sprejetih kriter.ijev za doloca- mer je treba teZi.ti, vsaj v vee jib 
nje ekonomske stanarine; srediSCih, za oimvecjo drufbeno 

- obseg zdruzevanja sredstev gradnjo. 
iz dohodka in cistega dohodka, Kvaliteta planiranja stanovanj
pri temer se upoS<tevajo potrebe ske izgradnje v posamezni kra
za delno nadomescanje stanar:in, jevni. skupnosti in v obcini teme
solidarnostno stanovanjsko grad- lji na planib temelj.nih organiza
njo in ostalo usmerjeno stano- cij, ki bodo namensko ·izlocala 
vanjsko gradnjo. sredstva za stanovanjS'ko dzgrad-

njo na osnovi opredeljenih po-
Vsa sredstva stanovanjskega treb, interesov in resn.icnih moz

gospodarstva naj bi se zdru2evala nosti v skladu z dosezeno drUZ.be
v samoupravni stanovanjski skup- no produktivnostjo dela 1n z 
nosti, pri cemer je treba zagoto- ustvarjenim dohodkom. 
viti samoupravno in demolm'atic- Dolgoroeno planiranje stano
no odlocanje vseh dejavrukov, .ki vanjskega gospodarstv-a je po
sodelujejo na podrocju stano- trebno vskladiti tudi s planira
vanjskega gospodarstva. njem izgradnje komunalnega 

VIaganje zasebnih sredstev v oprernljanja zemljisc in izgradnje 
stanovanjsko gospodarstvo mora komunalne infrastrukture. Pri 
postati pogoj in ne samo kriter:ij uresnicevanju teh nacrtov pa mo
pri pridobivanju stanovanjs.ke rajo sodelovati ·vsi, ki jim komu
pravice, g.radnje lastnega stano- nalna infrastruktura ustvarja po
vanja ali za izboljsanje bivalnih goje za uresnicitev njihovih po
pogojev v druzben.ih stanovanjih. treb in nacrtov. 
Za lastno udele:lbo se smatrajo F. Levee 

Ob novem letu smo dobili mnogo cestitk in voscil od delov
nih organizacij, skupnosti in obcanov. Zahvaljujemo se zanje 
in zelimo vsem srecno, zdravo in uspesno leto 1979. 

Druibenopoliticne organizacije 
obcine Cerknica 
SkupsCina obcine Cerknica in 
izvrsni svet 



BRESTOV OBZORNIK 

V ALPLESU ocenjujejo pre
teklo leto -kot zelo uspesno: zgra
dili so novo tovarno masivne 
predelave, zgradi:li in or gani.zirali 
TOZD Kovinske predelave, ure
dili novo strojno linijo v tovarni 
pohiStva, novo strojno linijo v 
tovarni fonskega in garniturnega 
pohiStva, opravili pripravljalna 
dela za toplarno, pred za:kljuc
kom je izgradnja salona pohiS
tva s pomoznimi prostori in na
bavili so Iastni racunalnik. 

HOJA, ki zaposluje 715 delav
cev v sestih disloci:ranih obratih, 
le-ti so obenem temaljne organi
zacije, je v prvem lanskem pol
letju poslovala na meji rentabil
nosti. V drugem polletju se je 
stanje z zamenjavo proi.zvodnega 
programa izboljsalo. Vzrok za 
slabse poslovanje vidijo v zasta
relosti strojne opreme, saj od 
leta 1973 ni bilo pomembnejsih 
nalozb. 

LIP Bled gradi skupaj z Ingra
dom Vrhnika 150 vrstnih his v 
stanovanjskem naselju za :ladje
delniSke delavce v CikoviCih pri 
Reki. Njihov projektoivni ·biro iz
dela glavne projekte za hiSe, ob 
gradbenih delrh pa odpremljajo 
potrebne izdelke po posameznih 
~radbenih fazah. Stanovanjske 
zadruge se za to dejavnost moe
no zanimajo. 

ELAN je v pol leta (z avstrij
skimi izvajalci del) zgradH novo 
tovarno smuci s trgovino v Brn
ci na avs4rijSikem Koroskem. 
Otvoritev, na •kateri so bHi rkljub 
pozivom k bojkotu stevilni doma
Cini, je bila 2. decembra lani. 

V STOLU nacrtujejo za leto 
1979 580 mHijonov din realizacije, 
360 mHijonov din dohodka :in 
250 milijonov din cistega dohod
ka. Osebni dohod!ki naj bi pora
sli za 12 do 15 odsvotkov. 

Poglavitni NOVOLESOV izde
Iek za izvoz so gugalniki. Ameri
sko trziSce potrebuje letno kar 
800.000 lesenili gugalnikov; od :te
ga ji:h Novoles dobavlja blizu 30 
odstotkov. Kljub temu z izvozni· 
mi ucinki niso zadovoljni: 

V LIKU predvidevajo, da ne 
bodo izpolnlli plat:tskih ciljev -
proizvodnega, prodajnega in fi. 
nancnega nacrta. V2!roke vidijo v 
nedoseganju planiranih prodajn~h 
in nabavnih cen, v rpomanjkanju 
nekaterih vaznejS.ih surovin, po
manjikanju derlovne sile, slabem 
izkoriScanju delovnega casa in 
podobnem. 

V JELOVICI so ze dali v javno 
razpravo razvojni program de· 
lovne organizacije, ki nadrobneje 
opredeljuje prihodnji razvoj po
sameznih temeljnih organizacij, 
povezanih z drugimi skupnost
mi. To gradivo bo osnova za iz
delavo novega srednjerocnega 
programa. 

V SLOVENIJALESU - trgovi
ni so ob koncu preteklega leta 
praznovali svojo tridesetletnico. 
Kolektiv je bi:l odlikovan z re· 
dom dela z zlatim vencem, odli
kovani pa so bili tudi steviln i 
posameznilci. V prisotnosti cesa·r
ja J. Bokassa I. pa so v Bayangi 
v Centra<lnoa.friskem cesar stvu 
odprli moderno zago in furnir-

esne industrije 
nico. Ob tej priloznosti je cesar 
odlikoval vee zasluinih delavcev 
Slovenijalesa in Slovenija Bois. 

Avtomatska obdelava podatkov 
v LESNINI redno obdeluje po· 
datke za naslednja podroCja: 
oserbni dohodki, osnovna sred· 
stva, fakturiranje, tt:ranzitne pro
daje, blagovni •krediti, f.i:nancno 
knjigovodstvo in potrosniska po
soj.ila. Pripravljajo pa tudi obde
lavo novih podrocij. 

TOVARNA MERIL se mocno 
otepa s kadrovskimi te:lavami. 

Ob koncu leta 1977 so zaradi 
slabih gospodarsk.ih rezUil.tatov 
bele.Zili precej·sen osip delavcev, 
ki pa so ga lani z3!Ustavili. Letos 
bodo praznovali petinsedemde
setletnico tega kolektiva. 

MEBLOVA temeljna organiza
oija Oblazinjeno pohistvo bo od
prla manjsi obrat sivalnice na 
Banjsicah, ki sodijo med manj 
razv.ita obmocja novogoriSke ob
cine. s tern bodo resiJ.i lastno oz
ko grlo v proizvodnji, obenem pa 
tudi tezave z zaposlovanjem na 
omenjenem podrocju. 

T udi za izredne Studente 
INFORMATIVNI DNEVI NA SLOVENSKIH VISOKOSOLSKIH ZA· 
VODIH BODO 9. in 10. FEBRUARJA 1979 

Odloeitev za vsako solanje ob delu zahteva tehten premislek in 
dobro poznavanje zahtev in pogojev, pod katerimi je sola:nje organi
zirano. Preden se odloeimo za studij moramo t'lldi oceniti, kaksne 
so kasnejse moznos•ti za zaposlitev na podrocju, ·ki ga daje -pridob
ljeno solsko znanje. Se bolje pa se je z delovno organizacijo dogo
voriti o potrebah za pridobitev posamez:nega poklica. 

Zakaj vse to? 
Informiranje o zahtevah in pogojih je ibilo prvic organizirano za 

redne studente pred Sol.skim letom 1977/78, naslednje leto pa je bilo 
tudi za studente ob delu. Kasnejse anaiize ISO pokazale, da je bilo 
usme.rjanje sicer us-peS-no, ni pa prineslo -taksnih rezultatov kot smo 
jih pricakovali. Studij na nerkaterih druZboslovnih smereh je se ved
no prevelik, medtem ko je bil na tehniskili smereh napredek komaj 
opazen. 

Letos predvidevajo pri vpisu nekatere oanejitve. Te omejitve 'bodo 
utemeljevale posebne izobraZevalne skupnosti za redni studij ob 
delu in j-ih bodo morale v-zgojno izobrafevalne organizacije upoote· 
vati. Delovne organizacije bodo morale dajati svojim delavcem ob 
vpisu izjave, da so zainteresirane za to vrsto studija. Doslej so izda
jale le potrdHa o red.ni zaposlitvi. Vso akcijo poklicnega usmerjanja 
vodi koordinacijs·ki odbor .pri komiteju za vzgojo in izobraZevanje. 

Za vse, ki se priprav:ljajo za ta korak, bodo tudi letos organizirani 
.infOI1ll1ativni dnevi na vseh visokosolskih organizacijah zdruzenega 
dela hkrati in sicer v petek, 9. februarja ob 9. in 15. uri, v soboto, 
10. februarja pa ob 9. ·uri. 

Vsakdo, ki bi zelel natancnejsa pojas·nila, naj se ·se pravocasno 
oglasi v splosno-kadrovski sluzbi. Fran<: Tursic 

1\lovosti prlmerab 
Leta 1975 je minilo sto let od 

sprejetja »metrske konvencije«, 
ki je bila podpisana 20. maja 1875 
v Parizu. 

Kraljevina Srbija je k temu do
govoru pristopila leta 1879 in s 
tern postavila temelje mednarod
nega sistema merskih enot na na
sih tleh. Zal se tega sporazurna 
se danes ne drle povsem ZdruZe
ne drzave Amerike in Velika Bri
tanija s svojimi kolonijami. Naj
vecja ovira je njihov »angloame
riSki sistem enot«. Ceprav sta pri
stopili k temu sporazumu ze ta
koj na zacetku, nista opravili bi
stvenih sprememb pri izvajanju 
teh dolocil. Navadno je tudi v teh 
drzavah ozivel postopek za pre
usmeritev merskih enot na osno
vi omenjene konvencije v vse ve
je cloveske dejavnosti. Tako ze 
153 dr:lav (od 162) uporablja me
tricne enote. 

V zadnjem casu je vpeljanih 
precej novih predlogov in resi
tev, na osnovi katerih je bil pri 
nas izdelan novi zakon o merskih 
enotah in merilih, ki je zacel ve
ljati 1. 7. 1976 (mednarod.ni si
stem enot je bil pri nas uradno 

vpeljan leta 1961). Uporaba neka
terih dosedanjih enot (kcal, 
kp/mm2 itd.) je s tern zakonom 
nezakonita in kazniva. Kazni so 
izjemno ostre, saj je delovna or
ganizacija ali druga pravna oseba 
kaznovana z denarno kaznijo od 
20.000 do 500.000 din, odgovorna 
oseba pa z 2.000 do 10.000 din. 

Z novim zakonom se poraja vr
sta precejsnjih tezav. Za ilustra
cijo naj sluzi primer avtomobil
ske industrije: zaradi opustitve 
enote KM in prehajanja na eno
to watt, bodo verjetno spremem
be v organizacijskem in tehnolo
skem smislu, saj moCi 70 KM 
ustrem moe 51,5 KW. 

Podobne tezave se bodo poja
vile tudi v drugih vejah industri
je, pa tudi na podrocju drliZbe
nih dejavnosti, kjer ima vidno 
mesto solstvo. Treba bo tudi pO· 
praviti vse ucbenike od osnov
nega do visjega solstva in preso
lati vse pedagoske delavce. Iz teh 
ugotovitev lahko sklepamo, da 
bo treba obilo truda in zavzeto
st i pri izpeljavi novega zakona o 
merskih enotah in merilih. 

M. Srahsach 

Priznanje cerkniSkemu pevskemu zboru Tabor z gostovanja po ZDA in Kanadi 
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Delavska restavracija v Cerk.nici 

Cene in drulbena prehrana 
V planu za leto 1978 je bil opre

deljen tudi regres za topH obrok 
in sicer v viSini 285 dinarjev na 
zaposlenega za poln delovni cas. 
Naj pogledamo devetmesecne fi
nantne rezultate po obra<tih 
dru~bene prehr.ane: 

PohiStvo 
Masiva 
Zagalnica 
Gaber 

SKUPAJ: 

+ 101.759 
- 324.487 
-214.605 
-119.870 

-557.203 

Z izjemo PohiStva torej vsi 
ostali obrat:i ne pokrivajo svojili. 
stroSkov. Vzrok je v precejsnjem 
povetanju oen hrane, ki so se 
pove<:ale od 16 do 22 odstotkov 
v primeri z enakim obdobjem v 
letu 1977. TakSen porast smo za
belezili s~upaj v treh letih pred 
letom 1978. 

:le sedaj so bile na tern pod
.rocju prece}snje razlike, saj smo 
imeli v obcini, pa ·t:udi v 6iove
niji razlicne regrese za prehrano 
med delom - odvisno od samo
upraV'nih odlocitev. 

Kako bo v -letu 1979, se ni jas
no, saj nove sindikalne liste se 
ni, iz dnevnega easopisja pa je 
moe razbrati, da bo to se v vecji 
meri prepusceno samoupravnim 
odloeitvam. To vsekakor ne bi 
bilo dobra, saj je postala prehra· 
na med delom sestavni del izdat
kov in bi moral veljati vsaj neki 
okvirni sirsi dogovor. 

Zato smo v planu za leto 1979 
opredelili znesek regresa v visini 
365 dinarjev na za~poslenega, kar 
je najvi.Sji znesek iz &ndikalne 
liste za leto 1978. Poeakati pa rna
ramo novo sindiJkalno .Jisto, da 
bomo o njej lahko nadrobneje 
spregovorili. 

P. Oblak 

Kje so vzrold za odhajanje delovne sile? Lakimica v Tovarni po
histva Martinjak. 

TeZave z delovno silo 
Tezave z delovno silo v temelj

ni organizaciji MASIVA v Mar
tinjaku trajajo ze dve leti. Pred
vsem moska -delovna sUa in 
mlajsi Tod .zapuscata na5o delov
no organizacijo in se serlita, pa 
ne dalec, najvetkrat samo do 
najbHzje delovne organizacije. 

Mlajsega delavca sem vpra·sal, 
zakaj odhaja iz nase temeljne 
organizacije in kje se tbo zdaj 
zaposlil. Odgovor je bil preprost 
in odkrit: »Iz tovarne v Marti· 
njaku grem zato, ker so v njej 
prenizk.i osebni dohod.k.i. Moja no
va delovna organizacija bo Av
tomontaia na Ma:rofu.« 

>>So tam vecji osebni dohod·ki?« 
ga vprasam. 

»Da, nekoliko so visji; poleg 
tega pa imam tam priloznost . 
delati se v popoldanskem casu.« • 

VeCina delavcev iz LoS'kega pa
toka je ze zapu.stila Brestovo te
meljno organizacijo v Martinja
ku in se zapos·1ila v domacem 
kraju. Tudi delavci iz Nove vasi 
so dobili moznost, zaposl:iti se v 
domacem kraju in jo seveda tudi 
izkoriScajo. 

Vzroki za odhajanje delovne 
sile iz MASIVE v Martinja<ku so 
jasn-i: odpi.rajo se nova delovna 
mesta v krajib, ki so do vceraj 
bili nerazvita obmooja, poleg te
ga pa je vecji zaslu.Zek poglavi:tni 
vzrok seli tv e. 

Kje bomo dobili dobTo nado
mestilo za odhajajoco delovno 
si'lo, pa je vprasanje, na .katerega 
se nismo odgovorili. 

F. Gagula 
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z s sednjih kolektivov 
Na pobudo uredniskega sveta (nasega d ruibenega organa 

upr avl janja) se je ur edniski odbor odlocil, da uvede .s.e eno 
stalno r ubriko: kratke novice iz drugih - vecjih in manjsih 
delovnih organizacij v nasi obcini. 

Ta m esec sta se zal odzvali le dve - KOVINOPLASTI KA in 
GRADISCE, ki tudi s icer posvecata obve5canju posebno po
zornost. Pricakujemo, da bo to spodbuda tu di os talim, zlasti 
tistim o katerih delu, uspehih in tefavah ne vemo kaj prida .. . 
Vsekakor je uspeh nove rubrike od visen od p ripravljenosti in 
sodelovanja odgovornih za obvescanje iz teh kolektivov. 

~-- -. 

BRESTOV OBZORNIK 

II ... 

V Kovinoplastiki je stekla po
skusna proizvodnja v novi Gal
vani. Z lastno Galvano, katere 
zmogljivost bo tri tisoc ton letno 
v dveh izmenah, bo odpadla cela 
vrsta dosedanj·ih tezav: od trans
porta, organizacije dela do spo
sobnosti prila:gajanja proizvodnje 
zahtevam trga, •kar bo bistveno 
zmanJsalo indirektne stroske. 
S kvalitetno povrsinsko ob.delavo 
sodobnega okovja v lastni Galva
ill bo TOZD Okovje uspela izpol
niti planske naloge iz srednjeroc
nega nacrta - ostati najvecj-i 
proizvajalec sodobnega okovja 
v nasi driavi. 

izgr adnji 14 mi<l·ijonov dinarjev 
vredne investicije skladisca za 
AGRARIO jz Kapra. S tern delav
ci GradiSca nadaljujejo delo iz
ven sezone z angaziranjem svo
jih kapacitet v Primorju. Za 
Umagom, Savudrijo, Novigra
dom in Pulo je letos na vrsti Ko
per. Dela bodo opravljena do 
pricetka gradbene sezone. Konec 
meseca pa so se na rednem let
nero obcnem zboru osnovne or
ganizacije sindikata pogovorili o 
dosedanjem delu, se dogovorili za 
letosnji program dela ter se se
znanili z uspehi poslovanja v pre
teklem letu. Delo so ocen.ili za 
uspesno, zavedajoc se letosnjib 
obsirnih nalozb v industrijski co
ni Podskrajnik. 

Del opreme za rekonstrukcijo Tovarne pohiStva Cerknica. Dela potekajo po nacrtih 

Delavci IMOS SGP GRADiscE 
so v januarju zastavili delo prj 

Za vecjo varnost 
v cestnenn prounetu 

Republisk i svet za pr eventivo 
in varnost v cestnem prom.etu 
vsako leto za obcinske or gan e or 
ganizira posvetovanje o pr omet
no vzgojnih vp ra§anjih. 

zascite bolj zavzeti tudi dru~beno 
politicne organizacije, drustva, 
krajevne skupnosllii in delovne or
ganizacije prek svojih delegatov 
v obCinskem svetu za preventive 
in vzgojo, pa tudi za zagotovitev 
prometme vamosti na las tnem 
podrocju. 

Zaveda·ti se moramo, da bo 
stevi•lo prometnih nesrec odvisno 
od vedenja na ce&ti vsakega po
samcznika oziroma nas vseh. 

J. Troha Brez besed (ker so ze zgoraj) 

• 

Na teh posvetovanjih je bilo 
ugotovlj.eno, -da je varnost v cest
nem prometu skrajno za&krblju
joea in da ob V1Se vecjem Stevilu 
hudih prometnih ·nesrec se ne 
kaze na bolje. Ugotavljeno je bhlo 
tudi, da niso toJi;ko pomembni 
statistii':mrl. poda<tici, ki p'Pi!ka7JUje
jo, kje in zakaj so se te nesorece 
zgodile, koli.ko je bilo med nj1mi 
voznikov, pescev in otrok ter ka
tera so najbol.i ogrozena obmoc
ja, ampak, da nikogar vee ne 
priza.dene ta strasni pokol na na
slih cestah in da steviiLke 0 smrt
nL'I-J. ~rtvah in poskodovanih. ki 
ostanejo vse Z.ivljenje invalidi, 
ostanejo le S!evihl<:e. Vse to pre
malo pPizadene tudi vse ti91:e or
gane in organizacije, ki so taka 
ali drugace odgovorni za taksno 
stanje. 

e ljaSke nOVICe 

Ugotovljeno je bilo tudi, da na 
podrocju prometne varnoshl se 
ni dovol'j ·cutiti delovanja druz
bene sarrnozasc1te. Zato je potreb
no pni obci:nskih orgMlih Oimprej 
uveljaiV'iti nekatere ukrepe: 

- Or.ganizirati je t:reba obain
Sik!i svet za preventive ;in vzgojo 
v cestnem prometu na osnovi de
.legatskega sistema. 

- Prometna vzgoja si mora 
utreti pot v vsako uS>tanovo in 
orgMlizacijo. 

- Posebno vlogo pri vkljuce
vanju obcanov v ·prornetno vzgo
jo in pri ustvarjanju boljsih pro
met-no varnostnih pogojev mora
jo se na~prej imeti krajevne skup
nosti. 

- Posvetilti je treba vee pozor
nosti cestno prometni inspekcijd 
in tehniOn.i kontxoli motomih vo
zil v delovniih organizacijah. 

- Vee pozornosti je treba po
svetiti ureditYi cestno prometne 
signalizaci ie. 

- Spodbuditi je treba organe 
krajevne s·kupnos~i in organe 
upravljanja v delo vnih organiza
cijah, da bodo vsak .na svojihpod
rocjih ocenil:i stanje v prometu. 

- K vecji prometni varnosti 
lahko veJ<iiko prispevajo tudi sred
s tva ob•vescanj a, posebno kino 
podjetja, ki bi s predvajanjcm 
kra<tkih filmov nevsiljivo obve
scala gledake. 

Nastel sem nekatere zadeve, s 
katerimi se bodo nedvomno mo
rali ukvarjati delegati v ob6in
skem svetu za preYentivo in 
vzgojo v cestm.em prometu. · 

Zavedati se moramo, da za pro
metno varnost ni vee odgovorna 
sa:mo postaja miHce, ampa:k se 
morajo v O:kviru druzbene samo-

V lanskem novembru in .de
cembru je kegljaski klub BREST 
-izpeljal obcinsko sindikaJno pr
venstvo za moske in zenske -
ekipno. Nastopilo je 15 mos-kih 
in tri zensoke ekipe. Skupaj je so
delovalo 152 kegljacev in 20 keg
ljavk. 
Rezultati (moski ekipno): 
1. KOVINOPLASTIKA Loz 
2. KARTONA2NA Rakek 
3. BREST Cerknica 

4. GOZDNA Cerknica 
5. GRADISCE Cerknica itd. 

Rezultati (zenske ekipno): 
1. BREST Cerknica 
2. GOSTINSTVO Cerknica 
3. BREST Tov. ivernih pl. 

Pri medobcinski ·komisiji za keg
ljanje so se koncala kvalifikacij
ska tekmovanja za vstop v repu
bliSko ligo (:moski in zenske ek.iJp
no). 

z oCmi 
nase 

kamere 

Menda je ze skrajni cas, da se kdo odloci, kaj s temi razpadajo
cimi stavbami za staro >>upravocc 

REZULTATI 

Moski 
1. PROTEUS Postojna 
2. BREST Cerknica 
3. TANKIST Vrhnika 

V drugem delu tega tekmov.a
nja, ki je bilo na kegljiscu v 
Cerknici, je dosegel igralec Fran
ci Urbas izreden teZiultat, saj je 
podrl kar 937 kegljev. 

Zenske 
1. BREST Cerknica 
2. KLI Legatee 
Prvo kolo republiskega ekip

nega prvenstva za zenske je bilo 
v Radeeah 20. in 21. januarja. Na
stopilo je dvanajst ·klubov .jz vse 
Slavenije. 

REZULTATI 

1. KONSTRUK'DOR, Maribor 
4956 kegljev, 

2. BREST Cerknica 
4838 kegljev 

(Jansa 820, Cencic 820, Kralj 
801, Pokleka 795, Skraba 816, Ga
hrenja 786, rezerva Bevec), 

3. HMEZAD Zalec 
4815 kegljev, 

4. FU:Z:INAR Ravne 

itd. 
4800 kegljev 

Drugo kolo tega rprvenstva bo 
3. in 4. fehruarja v Novem me
stu, ·kjer bodo za.dnje s.tiri uvr
scene ekipe izpadle, ostalih osem 
pa ho nastopilo se v tretjem in 
cetrtem kolu, ki basta 17. in 18. 
februa:r.ja v Mariboru ter 3. in 4. 
marca v Medvodah. 

Prvouvrscena ekipa bo osvojila 
naslov prvaka Slovenije. V zvez
no tekmovanje pa se bo uvrstilo 
prvih pet ekip, ki se bodo borile 
za naslov ddavnega prvaka. 

D. Pokleka 

/:_1V1J,/J/ 
\BilEST0\/1 

upolcojenci o 

brestu iiJ 
Obiskala sem na.sega upokojen

ca, nek:danjega tajnika v Tovarni 
pohistva Martinjak, Ivana ~krab
ca. v zivahnem pogovoru sem 
opazila, da je del njega se vedno 
v nasi organizaciji. Zanima ga 
vse, kar se dogaja v kolektivu, 
v katerem je prezivel svoja naj
lepsa leta. 

»Vedno sem zelel delovati tudi 
izven delovne organizacije, ven
dar me je nekoliko oviralo 
zdravje, pa se moram sprijazniti 
s tistim, kar lahko se dosegam. 
To so posledice vojnih, pa tudi 
povojnih let, saj smo se morali 
marsicemu odreci, da imamo da
nes to, kar imamo. 

V krogu svoje druzine se dobra 
pocutim. Opravljam dela, ki so
dijo meni. Redno herem casopi
se, gledam televizijo in sprem
ljam dnevne dogodke, -del svojega 
casa pa se vedno posvetim se
stankom v d.rufbenopoliticnih 
organizacijah. 

• • 

Ivan Skrabec se kot tajnik v TP 
Martinjak 

0 Brestu in o moji nekdanji 
temeljni organizaciji sem se kar 
dobro seznanjen. Podatke dobim 
iz Brestovega obzornika, rpogosto 
pa se srecam z nekdanjimi so· 
delavci in prve besede stecejo 
prav o Brestu. Zlasti sem zado
voljen, ko sli&im o dobrem go
spodarjenju, o mo~nosti za novo 
tovarno, nerad pa slisim o slabo· 
stih. 

Zelo umestna se mi zdi nova 
rubrika v Obzorni.ku o upo'k.ojen
dh, saj bodo le-ti lahko izrazali 
svoja mnenja in pripombe. Do
sedanje oblike povezanosti z 
Brestom se mi zdijo zadovolj ive. 
Zelim, da bi se vezi tudi v pri
hodnje utrjevale in mislim, da 
tako zelijo tudi drugi upokojen
ci. 

Ob ,koncu bi zelel vsem Bre
stovcem veliko delovnih uspe
hov in s tern boljsi zivljenjski 
standard, vsem upokojencem pa 
cimvec zdravja!« 

2. Zemljak 

r 
\ 

r 



BRESTOV OBZORNIK 

Prvi teden letosnjcga leta je bil po prodajalnah nasega maolega 
mesta v znamenju ugotavljanja, kaj jc se ostalo od !ani. 

Opozorilni listek na casopisnem kiosku DELA nas nadvse pogosto 
opozarja o vzrokih, zakaj je zaprt. Morda ne bi bilo na.pacno, ce bi 
odgovorni zanj izbrali drugo lokacijo. Morda v starem srediScu 
Cerknice pri lipi, saj bi bila tedaj moznost obratovanja vsaj enkrat 
v tednu; denimo ob nedeljah dopoldne. 

Zadnja zmrzal ni prizanesla niti nasemu jezeru. Zmrznjena po· 
vrsina je bi·la prizorisce trim-drsa•lisca stevilnim bliznjim in daljnjirn 
obcasnim sportnikom. Marsikatera pikra pa je bila izrecena na 
racun ribis!:cga buffcta, kot da bi bili ribici predstavniki CCilkniskcga 
gostinstva. 

v;m;~;a~r[FU~lk 
G L ~5 1 L CJ 1.--< c::::=J L ~ 1.--< -r 1 'V P.... 

(lz stevilke 16 - januar 1969) 

JOZE LESAR KRAIGHERJEV NAGRAJENEC 
S posebnim zadovoljstvom ·in ponosom smo sprejeli vest, da je 

med nagrajenci tudi Joze Lesar, clovek, ki je v osemnajstih let1h 
vidnega razvoja podjetja z jzrednim obcutkom za gospodarsko eko
nomski naprcdek, z izredno srniselnostjo za razvoj in ustvarjanje sa
moupravnih odnosov, z osebno prizadevnostjo in vztrajnostjo pripe
ljal Brest do zavichljivih rezultatov in uspehov, ·ki kazejo svojo spod
budo v nenehni modernizaciji poslovanja, rasti proizvodnje, izvoza, 
financnih ucinkov, standarda zaposlenih in samoupravnih odnosov na 
vedno visji ravni. 

Veselimo se z njim in on se veseli z nami, da smo uspeli kot samo
rastniki uspesno prodreti v ve)i.)ci svet, kjer kvaHteta in konkurenca 
neizprosno izvajata zakone ekonomike, v svet, ki je vodil kolektiv 
skozi solo, ki vzgaja in vodi podjetje na vedno vi-Sjo poslovno raven. 

ZNACILNOSTI POSLOVNE POLITIKE 1969 
Na podrocju prodajne dejavnosti poslovna poJ.itika jasno dokazu

je, da je potrebno izpopolniti izbiro izdelkov v smeri zahtevnejsih 
oblikovnih, konstrukcijskih in funkcionalnih resitev ·in po trlnih raz
iskavah doseci najboljse moznosti v izbir.i, ustvarjanju, cenah in 
ostalih pogojih. Ures-nicitev taksne politike zahteva vrsto ukrepov, 
predvsem dognano raziskavo in analiza trzisca ter ·organizacijsko 
in kadrovsko izpopolnitev prodajne sluzbe ... 

. . . V le<tO.Snjem letu je treba nastudirati najustreznejse oblikova
nje celotnega dohodka poslovne enote Skupnih strokovnih sluib, za 
leto 1969 pa naj se oblikuje celotni dohodek Skupnih strokovnih 
sluib v odvisnosti od dose:lenega dohodka proizvodnih poslovnih 
enot. 

PRVI TECAJ ZA TAPETNIKE 
V Tovarni pohiStva Martinjak so !ani sklenili modernizirati in po

vecati oddelek za tapec·iranje. Za vsa nova delovna mesta je bilo 
potrebno najti delavce, ki bi s svojimi sposobnostmi najbolj ustre
zali zahtevam delovnih mest. Ker na Brestu se nimamo izkusenj o 
potrebnih sposobnostih in znanjih, ki jih morajo imeti delavci-tapet
niki, smo iskaii pomoc oziroma strokovne nasvete tudi izven pod
jetja. 

USPESEN START FURNIRANEGA POHISTVA V GABRU 
Za uspesnej§o proi2'Jvodnjo po predvidenem programu so v Gabru 

ze zaceli z dograjevanjem ok.rog 800 kvadratnih metrov novih proiz
vodnih prostorov. Prav truko so tudi ze naroceni najpotrebnejsi novi 
·stroji za strojno obdelavo furniranega pohistva in bodo predvidoma 
dobaVIljeni v prvi polovici tekocega leta. 

MLADINSKI KLUB V BRESTU 
Lahko recemo, da ima mladina Brestovega aktiva svoj prostor. Ta .. 

ko lahko na vseh podroejih hitreje uspeva in se .izob-rafuje. Veckrat 
se lahko sestaja in govori o politicnem zivljenju doma in v svetu. 
Tam govori o tezavah, ki niso znacilne samo za delo nase mladine v 
Tovarni pohistva Cerknica, ampa.k otudi za zivljenje .in delo ostale 
mladine, na5e domovine in sveta ter delovanje ostalih naprednih 
p01liticnih organizacij. 

SE DVE STOPNICI DO CILJA 
Dijake Tehniske sole v cetrtem letn1ku oddelka v Cerlmici cakata 

do zakljucka studija se uspesno zaklljuceno zadnjc polletje in rna-
·!.· tura. Pozitivno ocenjenih je 15 dijakov ali 65,2 {)/ o. Z negativnimi 
t ocenami pa je 8 dijakov ali 34,8 fl!o. 

Dijak.i prvega letnika so <imeli v primerjavi s cetrtim nekolilkO 
slabSi uspeh, saj je bilo le 9 dijakov ali 38 OJo brez slabih ocen, 15 
dijako'V ali 62 {)/o pa je imelo nezadostne ocene. 

OBCNI ZBOR RIBICEV 
Ribici so opravili okrog 1300 delovnih ur pri re5evanju mladic, ko 

jc presihalo Ce11knisko jezero, kar je skoraj 16 ur na clana. Ce upo
stevamo ceno ·ribolovnega dovoljenja, prispevek, ki ga vsa.k clan vp-la
ca za resevanje rib, clanarino in prostovoljno delo pri akcijah, po
tem stane vsakega clana sportni ribolov okrog 300 dinarjev letno. Ma
ter·ialna korist, ki jo imajo ribici pri uplenu rib, nikakor ne pokriva 
izdatkov. 

7 

Apimondia, apiterapia, [erknica ... 
Apimondia je mednarodna zve

za cebelarskih organizacij, ki je 
tesno povezana 7. nekaterimi te
lesi organizacije zdru:lenih naro
dov. Izdaja knjige in revije, pri-

Zlata medalja Apimondie 

reja najraz1icnejse posvete in raz
stave, vzpodbuja znanstvene ra
ziskave in mednarodno izmenja
vo izkusenj. Vsaki dve leti ima 
svoje svetovne kongrese. 

Z otvoritve razstave grafik cerkniskih ucencev 

Brestova sluzbena vozila 

K SALAM MESECA SE TO 
Zal za vsebinsko podobo te nase rubr1ke ni kaj dosti prispevkov, 

predlogov in idej. Ta mesec pa nam je med drugimi »odbor za bece« 
delavcev iz Podskrajnika poslal prav ceden prispevek za salo meseca. 
Je sicer anonimen (takih pa ne objavljamo), a likovno mu ni kaj 
ocitati. Zal so avtorji pozabili na enega izmed osnovnib kriterijev 
o tem, kaj je humor (znanih ie od Aristotela in Horaca dalje), da 
mora biti namrec dubovit, tudi piker, ne pa ialjiv. 

Vsekakor ni prav nic smesno (prej Wostno), ce bi se prek nasega 
glasila Brestovi delavci oblagali s svinjami (taksna je namrec te
matika te »sale«). Veseli pa smo prostovoljne pobude »Odbora za 
hece«, ve.ndar ne na anonimni, pac pa na odkriti in zdravi osnovi. 

Apiterapija pomeni uporabo 
cebeljih pridelkov v zdravilstvu. 
To je iz dneva v dan vse bolj 
priznana mO'.lnost, ki jo narava 
sama daje zdravstvu. Morda ve
l ia opozoriti, da je v vsej srednji 
Evropi prvi sel po tej poti mari
borski zdravnik dr. Filip Terc, ki 
je zacel natanko pred sto leti 
zdraviti revmaticna obolenja s 
cebeljim strupom. Danes razi
skujejo nove moznosti v vrsti 
drlav, na fakultetah, v ·institutih 
in na klinikah. 2:e nekaj ·let p.ri
pravlja Apimondija strokovna 
srecanja, ki so posvecena tern 
vprasanjem. Lani je bilo taksno 
srecanje v Portorozu. Kot je ze v 
navadi, so ob srecanjih tudi raz
stave, najbolj zasluZnim pa ta
krat daje Apimondia svoja zlata, 
srebrna in bronasta pr.iznanja. 

Po dolgi poti smo taka priSli 
se do Cerknice. Cudna zadeva, 
bi kdo rekel. 

Ce pa ne bi, na primer, bilo v 
Cerknici sole, ce bi bila sola 
brez ucencev, ce ucenci ne bi 
imeli svojih krozkov, ce likovne
ga kro~ka ne hi vodil Konrad 
Knez, ne bi prgjo do Cerknice. 

V likovnem krozku so se dogo· 
vorili, da sodelujejo pri razpisu 
za najboljse grafike na temo -
cebele. P.ripraviH so z,birko risb 
in jo odposlali v Ljubljana. Ziri
j a je ugotovila, da s.i mladi likov
ni·ki iz Cerknice in njihov vzgo
jitelj zasluii jo vse pri:znanje. Male 
grafike iz Cerknice so se znasle 
na razstavi v okviru mednarod
nega simpozija o apiterapiji v 
Portorozu. Ciani mednarodne ko
misije so ugotovili, da ~a mlade 
umetnike iz Cerknice ne bi smeli 
pozabiti, zaradi n iihove ustvar· 
jalne volje, zaradi ljubezni do 
narave, ki jo dokazujejo risbe .. . 

Krog je zdaj torej sklenjen: 
Cerknicani so na simpoziju o api
terapi.ii dobUi zlato medaljo Api
mondie! 

Taka je torej sola v Cerknici 
prva sola, ki si je priborila taks
no mednarodno priznanje! Prva v 
Sloveniji, prva v Jugoslaviji! In 
tudi prva na vsem svetu. 

M. Vo.5njak 

DELAVSKE SPORTNE 
IGRE 

Komisija za sport in rekreaci
jo pri obcinskem sindikalnem 
svetu je letos resno zastavila de
lo na podrocju sportno-rekreativ
nih tekmovanj delavcev v temelj
nih organizacijah, kar za pretekla 
leta ne moremo trditi. 

Letos bodo pri vrednotenju re
zultatov za skupno uvrstitev 
prvic uporabljana nacela, ki upo
stevajo mnozicnost sodelovanja 
iz posamezne delovne organizaci
je glede na stevilo zaposlenih. 

Koncano je ze predtekmovanje 
v kegljanju za moske. Iz treh sku
pin, v katerih je tekmovalo po 
pet ekip, so se v zakljucno tek
movanje doslej uvrstile nasled
nje ekipe: KOVINOPLASTIKA 
Loz, BREST-pogonski servis 
Cerknica, SGP GRADI.SCE Cerk
nica, KARTONAZNA Rakek in 
GG Cerknica. Te vrste se bodo v 
sreeanjih vsaka z vsako borile za 
najboljse mesto. 

Zenskih keglja~kih ekip se je 
prijavilo sedem, tekmovale pa so 
le tri. 

Vrstni red: 1. BREST-SD Cerk
nica, 2. THP JAMA- Gostinstvo 
Cerknica, 3. BREST - TIP Pod
skrajnik. 

Koncano je tudi tekmovanje v 
hitropoteznem sahu. Od enajstih 
prijavljenih ekip jih je sodelova
lo le sedem, kar kaze na neres
nost nekaterih, ki so ekipe pri
javili. 

Vrstni red: 1. IP BREST Cerk
nica, 2. GG Cerknica, 3. BREST 
TP Cerknica, 4. Kovinoplastika 
- Orodjarna Loz, 5. Kovinopla
stika DO Loz, 6. BREST TP stari 
trg, 7. KOVIND Unec. 

Kot zanimivost naj omenimo, 
da se je za tekmovanje zenskih 
ekip v sahu prijavila samo ekipa 
IP BREST Cerknica. 

P. Kovsca 

------· -· --------------· 



...,. _ ~ ... 4 ._..,... _ _ _.._~ - · ..... ~ 

' -. '"" - ... ·. - ... ' - -... . .. ' ~ -

8 BRESTOV OB:.:ORNIK 

Razpis 
STIPENDIJ ZA SOLSKO LETO 1979/80 
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it&' A. POKLICNE SOLE 
strojni mizar 4 4 
pohistveni mizar 2 1 2 5 
modelni mizar 2 2 4 
strojni kljucavnicar 2 2 5 
tapetnik 5 5 
prodaja!ec 1 
obratni elektrikar 2 1 4 
kuharica 1 1 
administrator 2 3 

B. 4-LETNE SREDNJE SOLE 

I 
lesarski tehnik 
strojni tehnik 
ekonomski tehnik 
gradbeni tehnik 

C. VISJE SOLE 

10 
2 
4 
1 

se nedavno je bil() na stotine drsalcev na nasem jezeru; bo letos se prilofnost? I 
ekonomist - notranjetrgovinska smer 
ekonomist - racunovodska smer 
ekonomis t - proizvodna smer 

D. VISOKE SOLE 

1 
1 
1 Sprejem za najboljSe Sportnike v obtini I 

<lip!. inienir lesarstva 3 
dipl. stroj.inzeni.r spl. konstruiranje in delovni stroji 1 
dipl. gradbeni inzenir - visoke gradnje 1 
dipl.inienir kern. tehnologije 1 
dipl. inienir elektrotehn~ke - avtomatika 1 
d.ipl. inienir arhitekt 2 
dipl. ekonomist 
- komercialna smer 1 
- proizvodna smer 1 
dipl. pravnik 2 
dipl. sociolog - kadr. usmeritev 1 

Prosnje posljite v splosno-kadrovsko sluzbo na predpisanem ob
razcu DSZ 1,65 do 26. junija 1979. Prosnji prilozite: 
- fotokopijo ali overovljen prepis spricevala zak!jucnega r azreda 

ali Ietnika, 

- potrdilo o katastrskem dohodku, ki ga izda davcna uprava p.ri 
skupscini obcine. 

Pri izbir.i stipendistov svet za kadre uposteva predvsem druzbene 
dogovore, samoupravne sporazume, smernice, stalisca in sklepe o 
kadrovski in stipendijski politiki ter kriterije: 
- ucni uspeh doscdanjega solanja, 
- mnenje o ustreznosti za izbran poklic, 
- socialne razmere, 
- pripadnost prosilca oziroma njegove ozje druzinc delovni orga-

nizaciji in 
- krajevno grav.itacijo k temeljni organizaciji. 

STUDIJ OB DELU 

Za studij ob delu vseh stopenj Jn smeri je namenjenih 20 stipen
dij. P.rednost pri lzbiri stipendistov imajo delavci, ki za deJa in na
loge, ki j.ih ze opravljajo, nimajo ustrezne izobrazhe. 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- sklad.nost studijske smeri z razvojnimi kadrovskimi nacr·ti oz,i
roma pomanjkanje kadrov doi'Ocenega profila; 

- odsluzena vsaj polov.ica dobe, dolocena s prejsnjo stipendijsko 
pogodbo; 

- pozitiven odnos do dela in ·primerni delovni rezultati; 
- da delajo vsaj dve leti na Brestu po zakljucnem zadnjem rednem 

sola.nju. 

Prosnje za pomoc pri studiju ob delu p()sljite v splosno-kadrovsko 
sluibo do 26. junija 1979. Prosnji prilozite tudi fotokopijo a!.i ove
rovljen prepis spricevala zadnjega solanja. 

FILMI V FEBRUARJU 
1. 2. ob 19.30 - amer·iska drama VELIKA UUBEZEN LORDA 

NELSONA 
3. 2. ob 19.30 in 4. 2. ob 16. uri - ameriski pustolovski film NA

STA VISE DRUGO LICE 
4. 2. ob 19.30 - francoska drama DEKLE MADOUX 
5. 2. ob 19.30 - ameriski pustolovski film POD ZASTAVO MOHA

MBDA 
8. 2. ob 19.30 - francoska drama :ZENSKA NA OKNU 

10. 2. ob 19.30 in 11. 2. ob 16. uri - mehiSki western PRE VELIKA 
:ZRTEV 

11.2. ob 19.30- ameriski vojni film BITKA ZA MIDWAY 
12. 2. ob 19.30 - ameriska drama NISEM TI OBLJUBILA ROZ.NA-

TEGA VRTA 
15. 2. ob 19.30 - jugoslovanski vojni film NAGLO SODisCE 
17. 2. ob 16. uri - madzarska risanka GOSH ·PASTIR MATIJA 
17. 2. ob 19.30 in 18. 2. ob 16. uri - ameriSka kriminabka CHARLE

STON 
18. 2. ob 19.30 - ameriska komedija C. H . A. S . - PLACILO V GOTO-

VINI 
19. 2. ob 19.30 - spanska drama ZA ENO NOC LJUBEZNI 
22. 2. ob 19.30 - j ugoslovanski vojni film TRENUTEK 
24. 2. ob 19.30 in 25. 2. ob 16. uri - ameri§ki pustolovski film SIN 

VIHARJA 
25. 2. ob 19.30 - ameriSi<i akcijski film BLEFERJI 
26. 2. ob 19.30 - italijanska komedija MALI, MALI CLOVEK 

PODELITEV PRIZNANJ NAJBOLJSIM SPORTNIKOM IN 
DRUSTVOM V LETU 1978 

Sprejem za sportnike je bil or
ganiziran januarja letos v pro· 
storih skupscine obcine Cerknica 
ob prisotnosti predsednika skup
scine Janeza Pakiia, predsednika 
izvrsnega sveta Franceta Sterle
ta, predsed.nika skupscine TTKS 

RESITEV NOVOLETNE 
NAGRADNE KRIZANKE 

SOPOTNICA - OKOPALNIK 
- PAR - SP - KS - AMOR -
RAI - SRECNO NOVO - LIA
NA - SALAMA - PODLISTEK 
- ETA - LE - KOPA - OD
PETOST - TITO - TINTNIK 
- KROPAR - OSTI- DRAMA 
- ARI - EA - ALOA - OV -
SOBA - TRSAT - RS - IDRI
JA - PRODOR - ASTA-ATRIJ 
- AMUR- R - ROKAVCI -
8IBRA - MEZINEC - NEBRA
SKA - NAHOD - NE - RR -
AROMA- CLEN- MA- ADEN 
-EASTMAN - AV- TT - KIT 
- SR:Z - SNEG - OL - SEN 
- JE - SANKANJE - RAPIR. 

IZID NAGRADNEGA 
ZREBANJA 

Do roka je prispelo 107 resitev. 
Komisija je izzrebala naslednje 
nagrajence: 

20 din dobijo Bojan FUNDA, 
Cel'knica, Cesta 4. maja 22, Rena-

BRESTOV OBZORNIK - glasUo delovue 
alrupno~u Brest Cerknlca n. sol. o. GlavnJ 
In odgovornJ urednlk Bofo LEVEC. Ureja 
urednJikl odbor: Pranjo GAGULA, Vojko 
RARMEI., Mate JAKOVAC, Boto LEVEC, 
Danflo MUNAR, Leopold OBLAK, Janez 
OPEKA, Tomaf STROHSACK, Andrej SE
GA, Mlha SEPEC, Franc TRUDEN, ~enl 
ZEJW..JAK In Vlktor :tNIDARSIC. Foto: 
Joie SKRU. Tiska ~elez:nl..§ka tlskarna v 
Ljubljanl. Naklada 2300 lzvodov. 

Glasi!o v.>di med proizvode iz 7. to~ke 
prvega odstavka 36. ~lena zakona o obdav
eevanju proizvodov in storitev " prometu, 
za katere se ne plaeuje temeljni d.ave.k od 
prometa proizvodov (mnenje sekretariata 
za inforrniranje izvr§nega sveta SR Slove
nije !t. 421-ln2 z dne 24. oktol)ra 1974). 

Slavka Tornica in predsednika 
njenega izv.rSnega odbora Toneta 
Urbasa. 

Za uspesno delo in dosezke na 
sportnem podrocju so hila pode
ljena priznanja najboljsim sport
nim drustvom, organizatorjem 

to ZURGA, Cerknica, Cesta 4. ma
ja 20, Branka GALANTI, Rakek, 
Cesta heroja Iztoka 3, Pepca ZU
MER, Cerknica, Cesta 4. maja 47 
in Mateja LAH, Cel'knica, Cesta 
4. maja 92; 

SO din dobijo Peter KOMOCAR, 
Cerknica, Cesta 4. maja 21, Ange
la RAPL, 69000 Murska Sobota, 
Miklos Kuzmica 15 in Ivana KO
VACIC, Gor. Otave 1, 61382 Begu
nje. 

100 din dobi Igor KLANCAR, 
Cenknica, ·Partizanska 14, 

150-din Metka STEFANCIC, 
Cerknica, Sinja gorica n. h. in 

200 din Martina ZIGMUND, :Ze
rovnica 18, 61384 Grahovo. 

Nagrajencem iskreno cestita
mo! 

Nagrade labko dvignejo v bla
gajni Skupnih dejavnosti, ostaUm 
pa j ih bomo poslali po posti. 

NASI UPOKOJENCI 
16. decembra lani je iz TOZD 

MASIVA, tovarna pohistva Mar
tinjak odsla v pokoj nasa do1go
letna delavka Ivana Herblan iz 
zerovnice. 

V tovarni pohistva Masiva je 
bila zaposlena od 4. novembra 
1957. leta. Opravljala je dela in 
naloge v strojnem brusenju. 

V pokoj je odsla z opravljanja 
del in nalog - brusenje ukriv
ljenih obdelovancev. 

Delovni kolektiv se ji zahvalju
je za njeno prizadevnost in trud 
pri delu ter ji zeli se mnogo 
zdravih let. 

Kolektiv TOZD MASIVA 
TP Martinjak 

mnoiicnih sportnih tekmovanj 
in trenerjem. 

Priznanja so dobili: 
Tabornisk.i odred Jezerska scu

ka Cerknica, TVD Partizan Loska 
dolina za organizacijo trim lige, 
Organizaicjski odbor Bloskih te
kov, Strelska druiina Brest Cerk
nica, Helena Mulec, kegljavka 
~K Brest Cerknica, Bernarda 
Smale, skakalka v visino SSD 
Cerknica, Metod Mahne, skaka
lec v da!javo SSD Cel'knica, Milia 
Pakii, skakalec v visino in ko
sarkar SsD Cerknica ~ KK 
Cerknica, Bostjan Loncar, meta
lee kopja SSD Cerknica, Marko 
Zgonc, atletski tekac SSD Cerk
nica, Ida Sternberger, skakalka v 
visino SsD Cerknica, TomaiSter
le, smucars'ki tekac SK Loska do
lina, Rolando Tursic, smuoarski 
tekac SK Laska doHna, Franc Po· 
pek, trener atletov SsD Cerkni
ca, Joie Mele, trener kosarkarske 
selekcije SSD Cerknica, Franc 
Tursic, trener smuncarskih teka
cev SK Loska dolina, Franci Ur
bas, trener kegljavk K,K Brest 
Cerknica. 

Podobna priznanja so b ila na
zadnje podeljena pred desetimj 
leti, v prihodnje pa naj bi bila 
vsako leto. T. Zigmund 

PLAN INSKO 
DRUSTVO SPET 
OZIVELO 

Ljubitelje pl.anin obvescamo, da 
namerava obcinska telesnokul
turna skupnost znova oziveti de
lo Planinskega drustva Cerknica. 
le nekje sredi februarja (·kdaj 
natancno, bomo pravocasno ob
vestili) bo obcni zbor Planinske
ga drustva, na katerem bi ime
novali novo vodstvo in se dogo
vorili o programu deJa za leto 
1979, 0 clanar.ini in 0 ndrugih 
drustvenih zadevah. Zaradi veli
kega zanimanja za p laninstvo v 
preteklih letih, pricakujemo ve
liko sodelovanja tudi v prihod
nje bodisi na obcnih zborih , bo
disi na .izletih in pri drugih de· 
javnostih drustva. 

J 
() 


