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Zivljenje za naS narod~ 
za delavstvo vsega sveta 
REVOLUCIONARJA EDVARDA KARDELJA Nl VEC - OSTALE BODO 
NJEGOVE IDEJE KOT KAZIPOT NASEMU PRIHODNJEMU RAZVOJU 

Moral se je umakniti, da smo 
vsaj zaslutili silne globine in sir
jave njegove misli in vso veli
cino duhovnega bogastva, ki ga 
je ustvaril in kot testament in 
doto zapustil zivim. 

Kako nemocni se cutimo, ko 
bi radi ubesedili velicino sposto
vanja in obcudovanja njegove 
osebnosti, njegove stvariteljske 
moci, cistosti njegove misli, jas
nosti in postenosti idej, ki jih je 
razvijal s svojim vztrajnim krce
njern se nikoli hojenih steza. 

Cloveku se zdi vse prekratko 
eno samo Zivljenje, da bi mogel 
v letih svoje osvescenosti sarno 
pregledati, razvozljati in razurne
ti vsaj droben del tistega, kar so 
odkrili misleci pred njim - in 
vendar imamo v tovarim Kar
delju dokaz, da je tudi ena sa
ma Zivljenjska doba, cetudi na 
silo prekinjena, dovolj dolga ne 

le za razurnevanje dognanega, 
pac pa tudi za odkrivanje po
vsem novih zakonitosti in celo 
za preverjanje in prerascanje 
teorije v vsakodnevnem praktic
nern Zivljenju mnoZic, narodov, 
celo sirsih cloveskih skupnosti. 

Treba je sarno delati, delati, 
trdo delati, vztrajati in ne odne
havati, cetudi se vsak trenutek 
znajdes pred na videz nerazres
ljivo mrezo zagat, neznank, ne
varnosti in pasti. In tako je to
varis Kardelj delal, mislll, govo
ril in pisal. 

S sestnajstim letom se je za
pisal organiziranernu boju za sre
co cloveka, za sreco, za katero 
je v >>Smeteh razvoja« nedvoum
no povedal vsemu svetu, da ni 
druge poti, kot da si jo vsak sku
je sam. 

Vsaka velika misel je prepro
sta misel. Presenetljivo vsakda-

njost velikega izreka, ki ga te 
dni znova in znova navajajo re
porterji, sodelavci, prijatelji in 
razlagalci Kardeljeva snovanja, 
bo izpisana se na mnogih zasta
vah osvobodilnih gibanj in delav
skih revolucij nasega planeta. V 
tern drobnem stavku je izrafe
na zadnja resnica dru2:boslovne 
misli sodobnega sveta, v tern 
edinem stavku je razlozena clo
vekova svoboda, njegovo dosto
janstvo, clovecnost in pot do nje. 

Ta mise} bo ohranjala svojo 
sveZino vse dotlej, dokler bo v 
nasi druzbi - ne le v jugoslo
vanski - v svetovnern mozaiku 
narodov in ljudstev zivel en sam 
narod, ki bo zatiral in eno samo 
ljudstvo, ki bo zatirano; dokler 
bo v nel5i zadnji drmbi Zivel ne
kdo od dela tujih rok in tuje 
misli in dokler ne bo slehemo 
clove5ko bitje osvobojeno zad-

Z zalne seje obcinske skupscine in predstavnikov dru2:beno-politicnih organizacij 
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njega ponizanja in hlapcevanja 
socloveku. 

Taksna misel je zrel plod, ki 
ga donosi lahko samo vellki mi
slec, kakden je bil tovaris, od 
katerega smo se poslovili. 

S silno skromnostjo in nepo
srednostjo, ki je prav tako lah
ko lastna le najzlahtnejsi oseb
nosti, katera je sama v sebi do
jela vso dialektiko Zivljenja in 
do konca opravila s primitivnim 
hotenjern po slavi in oblasti, je 
Edvard Kardelj ne dolgo tega iz. 
javil, da je pac Zivel zivljenje, 
kakrsno mu je narekoval cas, v 
katerega je bil postavljen. To je 
gotovo res. Res je pa tudi, da je 
ta razburkani cas - cas velikih 
druzbenih kriz, katastrof in pre
vratov z mocjo svoje volje in ost
rine svoje misli v znatni rneri 
spreminjal, preobracal in krojil 
po svojem spoznanju, s to pri
pombo, da ga ni obllkoval sam 
in tudi n e le zase, pac pa skup
no s svojimi s.odelavci med mno
zico delavcev, kmetov in izobra
zencev in zanje in za nas. Bil je 
le eden izmed redkih, ki najbo
lje poznajo pot all ld najvec tve-

gajo, da najdejo novo, ce bi utrte 
zmanjkalo. 

Tovaris, kakrsen je bil, se od 
svojih mladeniskih let dalje ni 
branil skupaj s Titom gaziti v 
celec pred dolgo kolono lacnih, 
kruha, vode, pravice in resnice 
zejnih proletarcev. 

Gazil je do zadnjega - in se, 
ko je vedel, da ne bo mogel vee 
- pokazal mnoZicam smer - da
lec naprej. 

Vsa ta vellcina njegove avant
gardnosti se nam ob njegovi 
skrornni zadr:Zanosti, kakrsno 
smo poznali, zdi skoraj nemo
goca. Vendar je resnicna in prav 
zaradi te neupadljivosti in vsak
danjosti je toliko velicastnejsa 
·in sijajnejsa, tollko vrednejsa, 
toplejsa in bolj humana. 

Domisljavo bi bilo v tern tre
nutku poskusati samo v grobih 
potezah pregledati Kardeljevo 
Zivljenjsko delo. Razsemosti in 
globine so toliksne, da bo to na
loga trdega in dolgotrajnega 
znanstvenega dela. Mi se le ob 
robu lahko spomnimo nekaterih 
najbolj znanih mejnikov v nje-

(Konec na 2. strani) 

- ------ - ------- - ~ - -



r' .... ·, • .., - - · • .,_ -... _...,._., ....,.: . ... - .... ~ . 

~~ ----~~----------- - - -----

2 BRESTOV OBZORNIK 

-Zivljenje - za nas narod, za delavstvo vsega sveta 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

govem komaj preglednem drui
boslovnem in revolucionarnem 
snovanju. 

ga narodnega vpra~anja, pa tudi 
v manifestu za ustanovni kon
gres Komunisticne partije Slove
nije je vgradil ves svoj razgled 
po tistem, kar je bilo v zgodovi
ni Slovencev vse do takrat naj
bolj svetlega in najbolj ponosa 
vrednega. 

Prav zaradi tega podstavka, za
radi teh korenin, iz katerih je 
crpal sok svoje zlahtne kultume 
revolucionarnosti, smo z faro v 
grobnico herojev polozili enega 
najvecjih sinov, kar jib je rodila 
slovenska zeml ja. 

Komaj osemnajstleten postane 
clan Komunisticne partije Jugo
slavije, devet let zatem je skupaj 
s tovari§em Titom v vodstvu ju
goslovanske partije in hkrati 
ustanovitelj slovenske, dve leti 
nato - komaj devetindvajsetle
ten, a :Ze ves trezen znanstvenik 
in ves v ognju za revolucijo v 
prvem vellkem delu »Razvoj slo
venskega narodnega vpra~anja« 
spra~uje: »Ali je ves nadaljnji 
razvoj clove~tva zvezan z neogib· 
no hegemonijo velildh narodov? 
Ali imajo manj~ narodi sploh 
se momost nadaljnjega obstan
ka?« Na ta trda vprasanja svo
jemu narodu sam odgovarja z 
znanstveno utemeljeno optimi
sticno analizo: Obstanek in raz
voj mallh narodov je mozen in 
nujen, toda samo v spremenje
nih druibenih odnosih - v so
ciallzmu, kjer bo >>odlocala na
mesto nasilja - ustvarjalna moe 
dela. Slovenski narod, ki spada 
med najmanjse v Evropi, ima to
rej vee razlogov, da si v teh od
locilnih casih ne naloZi znova 
sramotne in poni.Zevalne vloge 
oporiSca reakcije v dciavi in na 
podrocju medn~rodne politike.« 

Srece cloveku ne more dati niti drlava niti sistem niti po
liticna partija. Sreco si clovek lahko ustvari samo sam. Avant
gardne sile socializma in socialisticna druzba imajo potem
takem lahko en sam cilj - da glede na momosti danega 
zgodovinskega trenutka ustvarijo razmere, v katerih bo clovek 
kar najbolj svoboden pri taksnem osebnem izrazanju in ust
varjanju, da bo lahko - na podlagi druzbene lastnine proiz
vajalnih sredstev - svobodno delal in us tvarjal za svojo sre-
co. To je samoupravljanje. E. Kardelj 

Ali niso to naravnost preroske 
besede, ali ni to vizionarska pri
prava svojega naroda na veliko 
preizkusnjo, ki ga je cakala v 
naslednjib letih? 

Ni slucajno, da je »Razvoj slo
venskega narodnega vprasanja« 
ves prepleten s citati iz sloven
ske napredne literature - celo 
od narodne pesmi, Vodnikovega 
jecljanja, pa vse do Levstika, 
Stritarja in Cankarja. Ni slucaj
no, da je na vrhu Komunisticne
ga manifesta zapisana Preserno
va revolucionarna pesem. Ni slu
cajno, pravim zato, ker je Kar
delj vedel in cutil, da je sloven
ski narod od svojih zacetkov za
vedanja lastne narodnosti z ne
!iteto verzi - ljudskimi in umet
nimi - povezan s svojimi pes
niki; ker je bil on sam eden od 
najvecjih Slovencev, ni mogel 
mimo duse svojega ljudstva, ni 
mogel mimo skoro edinih puntar-

Veliki vojskovodja miru in svo
bode - predsednik Tito - je ze 
leta 1950, ko je z nepojmljivim 
dostojanstvom vodje sestradanih, 
a zmagovitih balkanskih narodov 
z Zivimi dokazi vracal blato In
formbiroja tja, od koder je lete
lo, rekel med drugim naslednje: 
»Najhujsa tragedija za delavski 
razred in za vse napredno giba
nje na svent je v tem, da se je 
voditeljem ene par tije, to je VKP 
(b), posrecilo okovati misli vodil· 
nih ljudi drugih partij. To se jim 
je posrecilo tako, da so se opi
rali na avtoriteto velike okto
brske revolucije, na delo velike
ga Lenina.« 

Katera izmed komunisticnih 
partij nase povojne dobe ima 

Ali moramo ze v tem zgodnjem 
Kardeljevem delu mimo tega, da 
ne bi opazili naravnost usodne 
povezanosti narodnega obstoja in 
narodove svobode z vpra~anjem 
socialne osvoboditve cloveka, ka
teremu doloca njegov polozaj 
DELO? 

Ali se je potemtakem cetudi 
znacaju nasega narodnoosvobo
dilnega odpora, ki je bil prav po 
zaslugi taksne znanstvene misli 
od vsega zacetka tudi razredni 
boj - socialisticna revolucija? 

Sistem samoupravne demokracije niso samo spontana ini
ciativa obcanov, zbori delavcev, delavski sveti, sistem driavne 
oblasti itd. ampak tudi celotna socialisticna zavest drufbe, 
njene gibalne idejne in politicne sile, znanstveni in s trokovni 
u stvarjalni potencial in kultura, drufbenopoliticne in druzbene 
organizacije, ideoloska in politicna spopadanja, razmerje moci 
drui.benih sil, odnosi do sveta in druzbenozgodovinskih doga-
janj v n jem itd. E. Kardelj 

Samo izrazito univerzalna oseb
nost je lahko v zatohlem vzdu5-
ju medvojnih let poiskala in po
vezala v enotno prepricljivost 
vse adute, ki so bili slovenske
mu narodu dotlej dosegljivi. Kar· 
delj je v svojo znanstveno agi
tacijo vkljucil ne le svoje glo
boko poznavanje Marxa, Lenina, 
francoske in ruske revolucionar
ne izku~nje; v analizo slovenske-

jev, ki so do tistih dni vzdrievall 
in obnavljali tistega nekaj pono
sa, kar smo ga Slovenci vse do 
pred vojne premogli. 

Od Trubarja mimo Pre~erna 
in Cankarja do Kardelja je tekla 
nasa pot, s tern, da vsakega od 
teh velikanov odlikuje za svoj 
eas enako velika mera clovecno
sti in kulture, od enega do dru
gega pa rasteta moe in sirina 
r azredne zavesti, politicne osve
scenosti in sposobnosti druzbene 
analize. 

S02ALNA BRZOJA VKA BRESTOVIH DELAVCEV 

Tudi nas, delavce Bresta, nad dvatisocclanskega kolektiva, je 
globoko pretresla nenadna novica o smrti tovarisa Edvarda 
Kardelja, enega najpomembnejsih tvorcev nase socialisticne 
samoupravne druibe. 

Revolucionarni in partizanski Notranjski, ki je dala sedem 
narodnih herojev, je pomenil tovaris Kardelj ze v predvojnih 
letih razgibanega delavskega gibanja in med nasim narodno· 
osvobodilnim bojem vzor predanega revolucionarja in komu· 
nista. V letih povojne graditve in druibene preobrazbe ter 
izrednega gospodarskega razvoja na.Sega obmocja in sirsega 
druibenega prostora so nam pomenile njegove ideje in obce
cloveske vizije dragoceno vodilo pri oblikovanju novih med
cloveskih odnosov, nove humane in n apredne druibe. 

Njegove ustvarjalne in globoke misli o samoupravnih odno· 
sib so nam bile dragocena pomoc pri resevanju nasih dilem in 
pri oblikovanju nasih samoupravnih odnosov, njegova celovita 
analiza samoupravne druibe pa vodilo za na~e vkljucevanje v 
vse pore druibenega zivljenja. 

Ceprav tovarisa Kardelja ni vee med nami, nam bodo njegove 
ideje in vizije se dolgo dragocena pomoe pri graditvi na5e pri· 
hodnosti, pri oblikovanju samoupravne socialisticne druibe kot 
celovitega druibenega sistema. 

Delovni kolektiv BRESTA, 
lndustrije pohistva Cerknica 

vecje zasluge za razsklepanje teh 
stalinisticnih dogem kot nasa? 
Kje so teoretiki Kardeljevih di
menzij, ki bi bili sposobni tako 
vztrajno in zanesljivo raztapljati 
jekleno zakovano dogmo in hkra
ti nasproti njej ustvarjati uspes
nejso in bolj humano vizijo clo
vekovega bivanja na tej zemlji? 

Ni slucajno prevedena njego
va studija o socializmu in vojni 
na vee kot 30 svetovnih jezikov, 
ni kar samo od seb e zraslo to
liksno zanimanje za njegove 
»Smeri razvoja sociallsticnega 
samoupravljanja«. Svet spozna
va na~o teorljo, ve, da je to teo
rija, grajena na velildh izku~njah 
in preizku~njah, ve, da ta teo
rija ni dogma senilnih solastni
kov, pac pa resnica Zivljenja, ki 
ga dihamo, ki ga uzivamo, se ga 
bojimo in ga presnavljamo. Ve 
tudi, da mu ta teorija ne more 
skoditi, ker jo brez strahu lahko 
odkloni in ve navsezadnje, da je 
to teorija, zrasla iz ustvarjalne
ga trpljenja in trdega dela veli
kega cloveka malostevilnega na
roda. 

Toda vse to bi bilo premalo za 
vse zanimanje in vso popularnost 
te teorije, ce ne bi tudi njim, 
drugim narodom sveta, delav
cem, kmetom, izobraiencem, 
mladini in vsem ljudem odpirala 
novih, svetlejsih, toplejs ih, bolj 
cloveskih oblik Zivljenja in ve
likega upanja v resnicno sreco, 

Podpisovanje v zalno knjigo 

ki jo Kardeljeva dela tiho, 
skromno, a z vso znanstveno 
prepricljivostjo razgrinjajo pred 
sedanji razklani, nezadovoljni in 
prestraseni svet. 

barv in ver, vseh ljudi, ki se bo
do nekoc skromno, a ponosno 
in srecno v vseh jezikih in pisa
vah tega sveta pisali z veliko za
cetnico. Zakaj vse, kar je tovariS 

Tudi v nasi druzbi pomenijo sredstva javnega informiranja 
in komuniciranja veliko politicno silo. Nas tisk ne more biti 
orozje politicnega boja za oblast niti sredstvo politicnega mo
nopola . V razmerab socialisticnega samoupravljanja izraza 
pravzaprav mnozico samoupravnih interesov kot tudi stanje 
druZbene zavesti pri spoznavanju skupnih druzbenih intere
sov kot tudi stanje dru2bene zavesti pri spoznavanju skupnih 
druzbenih interesov. Kot politicna sila socializma je tisk bkra
ti sredstvo izrazanja najnaprednejsih sil socialisticne druz
bene zavesti. 

V praksi seveda ni vedno tako. Pri tern se nasa druiba sre
cuje s poj avi, kakor so enostransko in celo n epreverjeno in 
neresnicno obvescanje, zanemarj anje splosnih druZbenih in
teresov, podleganje senzacionalizmu in prilagojevanju, nebu
man nacin kritike ljudi in ustanov in podobno, pa tudi vpliv 
socializmu, samoupravljanju in nacionalni enakopravnosti so-
vraznih sil. E. Kardelj 

Kardeljeva beseda bo se od
klepala zakovane misli osamlje
nih in od mnozic odtrganih vo
diteljev, se bo odklepala nova 
vrata v iskanju izhodov iz labi
rinta druibenih nasprotij, tako 
v evrokomunisticnih gibanjih za
hodnega proletariata kot tudi v 
CK-jih vzhodnih partijskih vrst. 

Kardelj ustvaril - in tega je 
mnogo - je ustvaril za edini cilj, 
za katerega se splaca Ziveti, trpe· 
ti in misliti - za cloveka. 

Samo za takSnim Zivljenjem 
ostaja zapuscina, iz katere lahko 
zajemajo in se z njo hranijo na
rodi vsega sveta se mnoge gene
racije. 

Socialisticno samouprav.ljanje, se p ravi pravica do samo
upravljanja, je nedvomno velika pravica, toda hk.rati tudi velika 
odgovornost, ker mora v sistemu samoupravne demokracije 
vsak clovek imeti vso odgovornost tudi za usodo drugega clo-
veka. · B. Ka.rdelj 

Pokopali smo cloveka, ki je ves 
na~ in hkrati ze last sveta, ves 
Slovenec, a hkrati najbolj vnet 
graditelj Jugoslavije, ves Juga
slovan, pa hkrati ze glasnik vseh 
poni.Zanih in razialjenih, vseh su
mjev in hlapcev tega sveta, vseh 
malih m velikih narodov, vseb 

Zato je Kardelj na~ veliki po
nos, zato je nas mali narod z 
njim vecji in pomembnejsi, nas 
dolg do svoje lastne pribodnosti 
in odgovornost do drugih pa to· 
liko resnejsa. Ostaja nam mno
go dela in veliko u panje. 

J. Praprotnik 

Ob smrti tovarisa Kardelja - zalovanja v vsej nasi skupnosti 
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BRESTOV OBZORNIK 

Kako smo gospodarili lani 
Ceprav je akcija o zakljucnih racunih prisla do vsakega nasega 

delavca, pa mislimo, da moramo temeljne informacije o gospodar
jenju posredovati tudi v nasem glasilu, saj se boljsi ali slabsi re
zultati Bresta zaznavajo tudi v sidem prostoru, kjer je Obzornik vir 
informacij. 

PROIZVODNJA 

ze ob periodicnem obracunu za 
prvih devet mesecev smo ugoto
vili, da plana proizvodnje za ce
lotni Brest ne bo mogoce uresni
citi in smo tudi napovedali, v ka
terlh temeljnih organizacijah bo 
prislo do odstopanj. Letni rezul
tati to potrjujejo, saj je podoba 
naslednja: 

v 000 din 

TOZD Plan Dejansko lndeks 

Pohistvo 329.883 332.925 100,9 
Maslva 87.305 79.237 90,8 
tagalnic:a 97.324 100.269 103,0 
Gaber 120.607 111 .656 92,6 
lverka 221.603 200.999 90,7 
Tapetnistvo 79.154 59.704 75,4 
Jelka 72.708 76.003 104,5 

Proda ja 4.448 4.146 93,2 

SKUPAJ: 1.013.032 964.939 95,3 

Ceprav je to vrednostni prikaz, 
kjer struktura lahko prek vred
nosti vpliva na odstopanja, pa so 
razlike med temeljnimi organiza
cijami precejsnje. Izrazitega pre
seganja nima nobena temeljna 
organizacija, medtem ko jih je 
pod planom vee. Vzrokov je pre
cej in so bili sirse obravnavani 
po sindikalnih skupinah. Naj 
omenimo samo najvai:nejse: 

- V TOZD Pohistvo so bile ne
katere tezave pri nabavi materi
alov iz uvoza ter zacetek del pri 
rekonstrukciji tovarne. 

- V TOZD Masiva je bil poleg 
manjsih tezav pri nabavi obseg 
proizvodnje previsoko planiran, 
tako da ga ni bilo mogoce dose
ci v nobenem tromesecju. 

- V TOZD Zagalnici je bil naj
vecji problem pri dobavi hlodo
vine v zimskih mesecih. 

- V TOZD Gaber je vrednost
no indeks manjsi zaradi proiz
vodnje niZje ovrednotenih ele
mentov in ob uvajanju novih mo
delov kuhinj. 

- V TOZD Pohistvo smo imeli 
zastoje pri neoplemenitenih plo
scah zaradi pomanjkanja lepila 
.in pri oplemenitenih ploscah za
radi tefav pri realizaciji. 

- V TOZD Tapetnistvo, kjer 
je indeks izpolnitve plana najniZ
ji, pa je bilo pomanjkanje delov
ne sile in zacetne tezave pri uva
janju proizvodnje v novih pro
storih. 

- V TOZD Jelka so bile vecje 
tezave pri pomanjkanju hlodovi
ne. 

PRODAJA 

Prodaja je bila za 21 % vecJa 
od preteklega leta, vendar manj
sa za 2,5 % od plana. Pri njej je 
razpon v doseganju plana se vis
ji - od indeksa 115,5 v TOZD 
zagalnica do indeksa 59,9 v TOZD 
TapetniStvo. 

Preteklo leto lahko oznacimo 
kot konjunkturno za prodajo po
hgtva pa tudi za prodajo pri
marnih proizvodov. Pri pohistvu 
je bilo izrazito konjunkturno ob
dobje v drugi polovici leta, pri 
primarnih proizvodih pa je bila 
dokaj ugodna prodaja vse leto, 
razen v prvih dveh mesecih. Po
histva nam. sicer ni uspelo pro
dati toliko kot smo nacrtovali, 
vendar odstopanja niso velika in 
zato ocenjujemo, da je prodaja 
na domacem trgu zadovoljiva. 

Pohistva je t>ilo v letu 1978 
prodanega za priblimo 500 mili
jonov dinarjev. Obseg prodaje se 
j e v primerjavi z letom 1977 po
vecal za 25 %. Od celotne vred
nosti je bilo 388 milijonov din 
ali 79,6% prodanega prek pred
stavniske mreze in 102 milijona 
dinarjev ali 20,4 % prek Iastnih 
trgovin. Delez prodaje prek last
nih trgovin se je v primerjavi z 
letom 1977 povecal za 0,8 %. 
Vzrok za povecanje je v tem, da 
smo jeseni odprli dve novi pro
dajalni v Bitoli in v Sarajevo. 

S povecanjem oziroma nepre
stano rastjo na~ega deleia na ju
goslovanskem trZiscu se poeasi, 
vendar stalno zmanjsuje delei 
Slovenije v strukturi prodaje po
histva. Ob tem pa se kot proble
mi kazejo nasa preslaba organi
ziranost, premajhen oziroma pre. 
slabo urejen prevoz, premajhna 
skrb za kompletne odpreme bla
ga in ne nazadnje, prevec mla
cen odnos do kupcev iz drugih 
republik. 

Vzrokov, da prodaja pohistva 
na domacem trgu ni dosegla pla
nirane, je vee, vendar je veeina 
tezav na organizacijskem po
drocju. Predvsem je zatajila od
prema, in sicer zaradi pomanj
kanja kamionov in zaradi kadrov
skih teiav v odpremni sluibi. Po
leg tega so bile tudi teiave v ope
rativnih sluzbah, ki so vplivale 
na izpolnitev zacrtnih nalog. 

Prodaja primarnih izdelkov je 
bila vse leto v redu, saj so b ili 
poslovni rezultati dosezeni ali 
presezeni. Edino izjemo pred
stavlja prodaja oplemenitenih 

Tezave okrog iverk - pomanjkanje, prodaja, kvaliteta ... 

plosc, ki ni bila izpolnjena v pred
videnem obsegu. 

Znacilnosti prodaje po posa
meznih TOZD so: 

TOZD POHISTVO CERKNICA 
je sele v marcu uspela povsem 
kompletirati proizvodni program. 
Medtem, ko Je bila proaaja pro
grama Katar.tDa normalna, je pri 
programu Zala opaziti stagnaci
jo, kar terja nujne oblikovne 
spremembe pri osnovnem nosil
nem programu. Prodaja jedilni
ce Jasna, ki je bila na trZiscu 
predstavljena jeseni, je pokazala, 
da predolga odsotnost neke vrste 
pohiStva s trZisca povzroca pre
cejsnje tezave prodajni sluibi, ki 
m ora taksno pohiStvo ponovno 
uvajati na tdiSce. 

Za TOZD MASIVO MARTI
NJAK je znacilno, da je zmanj-
5ala proizvodnjo, namenjeno p ro
daji na domacem trgu. Prehod 
iz izdelave preprostih na zahtev
nejse jedilniske stole je sicer v 
prvi fazi narejcn, vendar nam 
manjka sirsega izbora oblikovno 
sprejemljivih in zato tudi drazjih 
stolov. 

TOZD .ZAGALNICA STARI TRG 
je imela vse leto dobro konjunk
turno obdobje za prodajo zaga
nega lesa na domacem trgu. Za
to so planske zahteve presezene. 
Poizkusi, da bi prodali del izvoz
nega finalnega programa (stol 
530) na domacem trgu, niso ob
rodili sadov, saj so prodane ko· 
licine le simbolicne. 

TOZD GABER STARI TRG je 
lani uspelo zamenjati cenovno 
neugoden program kuhinja VE
GA-74/S in dopolniti program z 
uspelo kuhinjo BREST 03. Pro
daja je bila kljub temu manjsa 
od nacrtovane. Vzroka sta bila 
predvsem v pocasnem postopku 
prl zamenjavi kuhinje VEGA-

. 74/S, kar se je pozitivno odrazilo 
v majhni kolicini vrnjenih ele
mentov in v organizacijski tezavi 
pri izdelavi kuhinje 03 po naro
cilu. 

Glede na uspeli program priea
kujemo, da bo prodaja kuhinj na 
primerni vgini, 

TOZD IVERKA je za prodajo 
ivemih plosc doZivela prvo ko
njunktumo obdobje od postavit
ve nase tovarne dalje. Razproda
ne so bile zaloge iz prejsnjega 
leta, pricakovani ugodni r ezulta
ti pa niso bili dosezeni zaradl ne
izpolnjenega plana prodaje ople
menitenih plosc in zaradi proiz
vodnih zastojev v decembru. 

TOZD T APETNISTVO je v dru
gi polovici leta storila nekaj 
ukrepov, ki so ob ugodni ko
njunkturi povzrocili vecjo pro
dajo in tako zmanjsali velike za
loge. Vecja izbira blaga, izdelava 
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po narocilu, zniZanje cen za ne
idoce izdelke so ugodno vplivali 
na prodajo, medtem, ko so za. 
stoji v proizvodnji in pocasno 
oblikovanje novih izdelkov delo
vali zaviralno in tako preprecili 
vecje uspehe. 

Za TOZD JELKO velja enaka 
ocena za zagan les kot za TOZD 
.Zagalnica. Prl prodaji ploskovne
ga pohistva pa prodaja ni tekla 
v skladu s planom. Zamenjava 
starih programov s proizvodnjo 
spalnicnega deJa programa Zala 
je bila opravljena v casu, ko pro
daja programa ni vee narascala. 
IZVOZ 

Nekoliko slabsi rezultati so hi
li v izvozu. 

Skupni izvoz je bil izpolnjen s 
83,2 %. Od tega je bilo dosefeno 
pri finalnih izdelkih 90,6 % pla
na, pri primarnih izdelkih (zagan 
les) 72,9 % plana in pri ivericah 
51% plana. 

V ZDA je bilo prodanega do
brih 70 % celotnega izvoza final
nih izdelkov. 

Medtem, ko smo v ZDA pro
dajali izdelke iz narocilniSkega 
programa, je bil izvoz v preosta
le drfave predvsem iz rednega 
programa, ki ga prodajamo na 
domacem trgu. Ocitno je, da nam 
izvoz upada, predvsem v zahod· 
noevropskih driavah, kjer smo 
izpadli z nekaterimi programi, 
bodisi zaradi nedoseganja cen ali 
pa da niso bili programi primer
ni za naso tehnologijo. 

Lani smo zaceli z akcijo za 
ponovni vecji prodor v ddave 
Zahodne Evrope kot so Anglija, 
Francija, Zahodna Nemcija, Dan
ska in Svedska. Za ta trZisca 
smo tudi izdelali in razstavili ne
katere programe, ki naj bi kot 
modeli po oblikovni plati ustre
zali tem trZiscem. 

FINANcNI REZULTATI 

Za celotno delovno organizaci
jo so rezultati naslednji: 

v 000 din 
Plan Oejansko lndeks 

Celotnl prlhodek 1.073.163 1.182.723 110 
Dohodek 356.934 399.845 112 
Clsti dohodek 230.801 266.857 116 
- osebni dohodkl 174.824 191.365 109 
- stanov. prlsp. 11.174 15.219 136 
- rezerve 8.104 10.882 125 
- sporazuml 

v ob~lnl 3.778 4.566 121 
- skupna poraba 17.450 25.301 145 
- poslovnl sklad 15.560 19.524 125 

lndeksi sicer kazejo na dokaj 
uspe5no poslovanje, dokler jih 
pobliZe in natancneje ne pogleda
mo. Velik del prispevkov je nam
rec odvisen od dosezenega dohod
ka. Kljub preseganju dohodka za 
12 % cisti dohodek poraste pri
bliZno enako, ee upostevamo, da 
se je del stanovanjskega prispev
ka prej pokrival iz dohodka. Pri 
kategorijah cistega dohodka pa 
dajemo naslednja pojasnila: 

- pri osebnih dohodkih je za 
preseganje delno vzrok v vecji iz
placani masi od planirane, delno 
zaradi predpisov, ki zahtevajo po
stopno zniZevanje osebnih odhod. 
kov v zalogah; 
- za stanovanjski prispevek smo 
ze povedali, da se je prej en del 
pokrival iz dohodka; 

- pri rezervnem skladu nasto
pa razlika zaradl povecanja do-

hodka in zaradi visje s topnje, po 
kateri se oblikuje rezervni sklad; 

- sporazumi v obcini so vecji 
zaradi vecje mase osebnih dohod
kov in vecjega dohodka; 

- sklad skupne porabe pa je 
vecji zato, ker moramo pokrivati 
regres za topli obrok tudi za le
to 1979. 

Tako poslovni sklad izkazuje 
sicer indeks povecanja za 125, 
vendar v absolutnih zneskih po
meni, da je od 42.911.000 din vec
jega dohodka to vplivalo smo v 
viSini 2.964.000 din na poslovni 
sklad. Razen tega je potrebno iz 
poslovnega sklada izdvajati se po
sojilo za nezadostno razvite re
publike in posojilo za energetiko 
in ceste, tako da ostanek ne za
dosca niti za pokritje povecanja 
obratnih sredstev. 

Slika po temeljnih organizaci
jah je precej razlicna. Vlaganj v 
poslovni sklad nimata TOZD 
Iverka in TOZD Masiva skupaj s 
TOZD Tapetni~tvo. Pri tern TOZD 
Iverka pokrije skupno porabo, 
medtem ko ostale temeljne orga
nizacije v skladu s samouprav
nim sporazumom pokrivajo del 
skupne porabe za TOZD Tapet
nistvo in TOZD Masiva. Pri tern 
se to pokrivanje nanasa na TOZD 
Tapetnistvo, kjer j e bil negati
ven ostanek cistega dohodka 
1.911.000 din, medtem ko ima 
TOZD Masiva 4.810.000 ostanka 
cistega dohodka. 

Ce naj nave:Zemo takoj na ob
ratna sredstva, nam jib bo ob ta
kih vlaganjih tudl v Ietu 1979 pri
manjkovalo. Posebno to velja za 
prvo polletje, ko je prodaja 
manjsa od planirane. 

POVPRECNI NETO OSEBNI 
DOHODKI 

TOZD Plan '78 Dejansko lndeks 

Pohistvo 4.403 4.535 103,0 
Mas iva 4.138 4.357 105,3 
%agalnic:a 4.055 4.467 110,2 
Gaber 4.~82 4.386 104,9 
lverka 5 .168 5 .559 107,5 
TapetniStvo 4.178 4.425 105,9 
Jelka 4.388 4.864 110,8 
Prodaja 5.648 5.988 106,0 
Skupne dejavn. 5.828 6.116 104,9 

SKUPAJ: 4.582 4.840 105,6 

Povprecni neto osebni dohodki 
na zaposlenega so se za celotno 
delovno organizacijo povecali za 
14 %, kar je povzrocilo, da smo 
v primerjavi z ostalimi delovni
mi organizacijami nekoliko pad
li. Vecji porast je bil sele proti 
koncu leta, ko se je bistveno iz. 
boljsala prodaja, medtem ko v 
prvem polletju vecina temeljnih 
organizacijah zaradi premajhne
ga dohodka ni bila sposobna za 
vecji dvig. Po temeljnih organi
zacijah je bil porast pribliZno 
usklajen, razen Jelke, kjer so 
osebni dohodki narascali nekoli-
ko hitreje. P. Oblak 

POPRAVEK 

Delavci iz TOZD Pohgtvo 
Cerknica se hudujejo nad »ti
skaTs·kim skratOm«, ki je V prej~
nji stevilki na 4. strani pokazal 
svoje tehnolo~ko neznanje. Ve
likanski stroj na sli·ki ni nova 

\ rnozniearka, pac pa prikazuje 
I slika novo linijo za oblepljanje 
\plosc firme OTT. Za svojo nerod· 
\nost se »skrat« opravicuje. 
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Ob plano in 
poslovni politiki 
DODATEK K PLANU TER PRIPOMBE NA PLAN IN POSLOVNO 
POLITIKO ZA LETO 1979 

Da je hila razprava ob planu in 
poslovni politik.i precej Ziva\ma 
prleajo stevilne pripombe, ki so 
jib delavci prispevali na zborih 
delavcev. Pri tern bi jib lahko 
razdelili na vee skupin: 

a) Vecji del so predlogi, kako 
naj bi se izboljsalo gospodarjen je 
v posamezni terneljni organiza· 
ciji. Te prlpombe zato niso zaje· 
te v dopolnilu plana, ampak jib 
rnorajo strokovne sluibe pri ope
rativ.nem delu upostevati. 

b) Nekatere prlpombe posega
jo v sprejete samoupravne spo· 
razume in jib zato ni bilo mogo
ce upostevati, dokler se le-ti ne 
spremenijo. 

c) Ostale prlpombe so uposte
vane v dopolnilu plana. 

Ceprav smo s poslovno politiko 
in s planom opredelili samo naj
bolj nujne nalozbe, se je poka
zalo, da se niso zajete vse najnuj
nejse potrebe. Tako je z dopolni· 
lorn vkljucena pridobitev potreb
ne dokwnentacije in elaboratov 
za drugo linijo zagalnice in za 
kotlovnico v TOZD 2:agalnica. Po
leg te naloge naj bi v skladu s fi
nancnimi moznostmi realizirali 
tudi manjse investicije v K.arto
naZi v TOZD 2:agalnica, v furnir
ki robov in obrezovalki robov v 
TOZD Gaber ter pri izgradnji 
vratarnice, zamenjavi dotrajanih 
skarij za razrez furnirja in na
bavi transportnega viliearja v 
TOZD Jelka. 

Druga vaina sestavina dopol
nila je povecanje izvoza v TOZD 
Jelka, TOZD 2:agalnica in TOZD 
Masiva ob ustrezni izvozni s ti
mulaciji, ki jo bo potrebno pro
ucitl v letu 1979. 

V dopolnitvi plana sta tudi dve 
pobudi za spremembo; prva se 
nanasa na spremembo metodolo
gije planiranja v tern smislu, da 
se posebej izdelujeta plan proda
je in plan proizvodnje in se tako 
uposteva stanje zaeetnih zalog, 
druga pa na regresiranje letova
nja, tako da se od 2500 din regre
sa za Ietni dopust name.ni le 200 
din za regre.siranje letovanja. 

Ostale pripombe, upostevane v 
dopolnilu, so bolj intemega zna. 
eaja - po temeljnih organizaci
jah - in jib zato ne omenjamo. 

Ob tej priloinosti bi se pomu
dlli tudi ob zelo pogosti pripom
bi v temeljnih organizacijah; to 
je, o znesku za svobodno menja
vo dela. Delei svobodne menjave 
dela v celotnem prihodku oziro
ma dohodku je bil po letih na
slednji: 

- delei: 

1975 1976 1977 1978 plan 
1979 

v dohodku 18,49 14,53 13,06 10,43 12,78 
-dele! 

v prlhodku 5,86 5,07 4,21 3,53 4,47 

Na prvi pogled kaie, da se svo
bodna menjava v letu 1979 pove
cuje v prlmeri s prejsnjimi leti, 
ko je beleZila stalno padanje de
leza in s tern tudi relativno 
zmanjsevanje obremenitev te
meljnih organizacij. Vendar je 
treba povedati dvoje: 

1. v letu 1978 se ni hila obli
kovana temeljna organizacija Pro
daja. Zato tudi iz dohodka ne iz
dvaja vseh tistih obveznosti kot 
bi j ib morala kot temeljna orga· 
nizacija: rezervni sklad, samo
upravni sporazumi na osnovi svo· 
bodne menjave dela, prlspevek 
za nezadostno razvite republike 
in SAP Kosovo, davek od dohod· 
ka in vsi sporazumi, ki so odvis
ni od davcne osnove ter poslov· 
ni sklad. V se to bi moral a TOZD 
Prodaja izdvajati, ee bi ze bila 
oblikovana kot samostojna te
meljna organizaclja. Ker pa so 
njene organizacijske enote -
transport ter saloni pobiStva ust
varjali ostanek dohodka, je bil 
ves pre.sezek nad skladom skup
ne porabe vmjen terneljnim or
ganizacijam. Da so bill stroski 
realno planirani, dokazuje tudi 
dejstvo, da je indeks planiranih 
in dejanskih stroskov v skupnih 
dejavnostih natanko 100. Torej 
bi moran za leto 1978 ob predpo
stavki, da bi hila TOZD Prodaja 
ustanovljena, upostevatl planira
ni znesek, to je 46,268.000 din. Te
daj bi bil prispevek TOZD glede 
na dohodek 11,57 ~/o oziroma gle
de na celotni prihodek 3,91 Ofo. 

2. V planu za leto 1979 so upo
stevani tudi stroski, ki se nana
sajo na novo tovamo ognjevar
nih plose. To so dodatni str osk.i 
glede na redno dejavnost skup
nih dejav.nosti. Ti stroski pa so 
zajeti pri skupnih dejavnostih 
prav zaradi sprejetega progra
ma prestrukturlranja proizvodnje, 
ki zadeva celotno delovno orga
nizacijo. Zato jih moramo pri tern 
pregledu odbiti, saj to ne zadeva 
svobodne menjave dela, ampak 
razvoj celotnega Bresta oziroma 
v tern skiopu tudi vseh temeljnlh 
organizacij. 

Po odbitku teh stro~kov vidi
rno, da je ustrezen delez v do
hodku 11,11 ~to in v prihodu 3,89 
odstotka. Torej gre za zmanjse
vanje delda skupnih dejavnosti 
v dohodku i.n celotnern prihodku 
v vseh prikazanih Ietih. 

P.Oblak 

Zbor delavcev v TOZD GABER - o planu in poslovni politiki 

BRESTOV OBZORNIK 

2:ene pri delu - iz TOZD POHISTVO Cerknica (priprava furnirja) 

Namesto sindikalne liste 
PRIDOBIV ANJE IN RAZPORE· 
JANJE DOHODKA TER UVE
LJAVLJANJE NACEL DELITVE 
PO DELU IN REZULTATIH DE
LA 

0 teh vprasanjlh so v osnutku 
izoblikovana stallSea republiSke
ga sveta Zveze sindikatov Slove
nije, ki so objavljena v Sindikal
nem poroeevalcu ~t. 2n9. Javna 
razprava o tern dokumentu naj 
bi potrdila in dogradila stalisca 
in tako ornogoCila sprejem doku
menta za neposredno delo si.ndi
kata. Uspesnost uveljavljanja 
delitve po delu je po posameznih 
okoljih dokaj razliena, posamez
ne resitve pa so se vedno iz izho
dise, ki niso skladne z zakonorn o 
zdruzenern delu. 

Zato je potrebna odloena 
usmeritev, da se na podlagi oce
ne stanja usmerimo v dosledno 
uveljavljanje naeela delitve po 
delu. Javna r azprava o tem doku
mentu je prilomost, da preveri· 
mo lastno prakso in si zastavimo 
delo za odpravo pomanjkijivosti. 
Stalisea so akcijski program v 
sindikatih organiziranih delavcev 
na podroeju delitve po delu v le
tu 1979. 

Delavci lahko obvladujejo to
kove druZbene reprodukcije ter 
si zagotavljajo momosti za od
loeanje o pogojib in rezultatih 
dela le tedaj, ko samouprav
no urejajo pogoje za prldo
b ivanje in razporejanje dohodka 
za vse namene porabe. V tern je 
pomembna kontrola delavcev 
nad vsemi procesi zdruzevanja 

dela in sredstev ter ustvarjanja 
pogojev za pridobivanje ter deli
tev dohodka. Gospodarjenje se 
priene s planiranjem pogojev za 
pridobivanje in razporej anje do
hodka in cistega dohodka ter z 
ukrepi za doseganje planiranih 
ciljev. Nobena sestavina dohodka 
ne more rasti samostojno, tem· 
vee v skladu z doseienim dohod
kom in s samouprav.no sprejeti
mi naeeli delitve dohodka za vse 
oblike porabe. 

Svobodna rnenjava dela kot si
stem dohodkovnih odnosov zago
tavlja enak druibenoekonomski 
polozaj delavcev v druZbenih de· 
javnostih. Pri tern je pomemben 
program dela, vsklajen z dohod
kovnimi momostmi temeljnih or
ganizacij ter doloeene osnove in 
merila ali cene storitev za povra
Cilo deJa druibenih dejavnosti. 
Osebni dohodki in skupna poraba 
druibeno-politicnih skupnosti in 
delovnih skupnostih upravnih 
organov, prldobljena s svobodno 
menjavo dela, naj bi bila odvisna 
od uspesnosti gospodarjenja v 
obcini oziroma republi.ld. To po
meni, da so osebni dohod:ki in 
skupna poraba teh delavcev v 
sorazmerju z rastjo dohodka v 
gospodarstvu. 

Ustvarjanje sredstev akurnula
cije je podlaga za uspe5no rast 
in socialno vamost delavcev, za
to se je potrebno v letu 1979 za
vzeti za izboljsanje cistega do
hodka v prid akumulaciji in vgra
jevati stirnulativno merilo v si
sterne delitve kot pod]age za do
seganje tega cilja (inovacije, iz. 
koriSeanje delovnega easa, izko. 
ristek materlala ipd.). 

Delitev sredstev za osebne do
hodke moramo zagotoviti tako, 
da je obseg sredstev za osebne 
dohodke vedno odvisen od rezuJ. 
tatov gospodarjenja ter od pri
spevka , ki so ga delavci dali s 
svojim Zivim in minulim delom k 
poveeanju dohodka. Zato je bitka 
za viSji dohodek tudi bitka za 
veejo akumulacijo in vecje oseb
ne dohodke. 

Pri delitvi sredstev za osebne 
dohodke je potrebno upostevati 
spr ejeta rnerila v sporazumih in 
pravilnikih in jib sproti dopolnje
vati. Zahtevnost del in opravil 
kot sestavni del pravilnikov o de
litvi sredstev za osebne dohodke 
mora temeljiti na enotnih izho
discih za ugotavljanje zahtevno
sti del in opravil. Pri tern pa roo
ramo zagotoviti, da je z ugotav
ljanjem zahtevnosti del in opr a
vil za vse delavce zagotovljena 
enaka moinost za udeleibo pri 

· sredstvih za osebne dohod·ke. 
Prav gotovo se moramo zavze. 

mati za urejanje merjenja rezul
tatov dela vseh delavcev. Ce v 
sedanjem trenutku ocenjujemo, 
da nimamo ustreznih rnerll za 
merjenje, potem je momo uve
ljaviti ocenjevanje izvajanja pr o-

grarna del in nalog, ne pa osebno 
ocenjevanje. 

V staliScib je opredeljena tudi 
dosedanja sindikalna lista in si· 
cer ne kot pravica mimo doseze
nih rezultatov gospodarjenja in 
dohodka. Dohodek, dosezen s po
veeano produktivnostjo dela, je 
edina podlaga za zadovoljevanja 
vseh intere.sov in potreb delav
cev. Dokler ne bo sprejet druZbe
ni dogovor o uresnicevanju nacel 
delitve po delu in rezultatih de
Ja, v katerem bodo jasno oprede· 
ljene druibene usmeritve in kri
teriji za celovito uresnicevanje 
doloeil zakona o zdruienem delu 
o delitvi po delu, se sindikat za
vzema za to, da se uporabijo do
locila pravilnikov, vsklajenih s 
»sindikalno lis to za Ieto 1978«.Pri 
tern se kot osnova za obracun po
sameznih pravic uposteva poprec
ni osebni dohodek v devetih rnese
cih leta 1978, ki zna5a 5.558 dinar
j ev ter druge statistiC.no ugotov
ljene povisane osnove. 

Za oblikovanje sredstev skupne 
porabe je osnova dosezeni doho
dek, prednost pa naj ima obliko
vanje regresa za prehrano rned 
delom. V javni razpravi j e p<r 
trebna aktivnost na vseh ravneh 
sindikalne organiziranosti, da bi 
resnicno izoblikovali vsebinsko 
obvezujoc dokwnent . Smotma je 
ocena lastnib izkusenj in zasnova 
aktivnosti za pre magovanje zate· 
cenih problernov in odstopov. Tu
di od nase lastne zavzetosti in 
odgovomosti je odvisno, kaksne 
pogoje prihodnje gospodars.ke 
rasti in delitve dohodka homo za
gotovili. 

B. Mtsie 

lNG. JOZE STALE SE 
'NAPREJ GLAVNI 
DIREKTOR BRESTA 

Delavski svet delovne organiza· 
cije j e obravnaval r eelekcijski 
r azpis za dela in n aloge glavnega 
direktorja delovne organizacije. 
Na pr edlog r azpisne komisij e je 
imenoval za naslednjo 4-Ietno 
rnandatno dobo ing. J02:ETA 
STRLETA, ki je doslej ta dela 
oziroma naloge opravljal od leta 
1971. 



.. 

v 

Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE 

Kam s preseZki? 
PRESEZKI SAMOUPRA V'NIH INTERESNIH 
SKUPNOSTI DRUZBENIH DEJAVNOSTI 

Z majhno zamudo prihajajo 
pred delavce zakljucni racuni sa
maoupravnih interesnih skupno
sti druzbenih dejavnosti. 0 zamu
di govorimo v primerjavi z za
kljucnimi racuni v organizacijah 
zdruZenega dela. Ob sprejema
nju zakljucnib racunov v gospo
darstvu, bi morali delavci nam
rec ugotavljati tudi racionalnost 
obllkovanja in potromje posa
meznih sredstev v druibenih de
javnostib. 

Razmerja med materlalno pro
izvodnjo in druibenimi dejav
nostmi ne smemo razumeti kot 
boj med dvema ognjema, temvec 
mora biti v meds~bojnem soZitju, 
saj je .od samoupravno dogovor
lenih programov (seveda ob idea
'u.ziranju ucinkovitosti njihove 
realizacije) odvisna raven dobrin, 
ki jib na osnovi teh pro~n"amov 
financiramo. Krivicni bi bill, ce 
bi govorlll o zamudi zakljucnih 
racunov druzbenih dejavnosti sa
roo v obcini Cerknica, saj .ie za
en:krat to se Splosen pojav, letos
nje leto pa prvo, v katerem sku· 
samo vpeljati tudi na to podroe
je poslovno disciplino in ciste ra
cune. 

UGOTOVITEV PRESE:tKOV ZA 
LETO 1978 

Po zakljucnih racunih interes
nih skupnosti druZbenih dejavno
sti obcine Cerknica so za leto 
1978 ugotovlleni preseiki sredstev 
v visini 6.498.000 dinarjev. 

Poglejmo kako sploh ugotavlja
mo presefke. Posamezne skupno
sti druZbenih dejavnosti (seveda 
skupscine) izdelajo programe 
dela in jib ustrezno materialno 
ovrednotijo. Ovrednotene progra
me postavimo v razmer.le s pla
niranimi osebnimi dohod-ki oziro
ma dohodkom temeljnih organi
zacij in na osnovi teh razmerij so 
ugotovljene stopnje prlspevkov, 
na podlagi katerlh r:;e zbirajo 
sredstva posameznih skupnosti. 
Te stopnje sprejemajo skupaj z 
delovnimi programi temeljne or
ganizacije zdruienega deJa. 

Z obracunom u~otavljamo, ko
Jiko sredstev je bilo zbranih za 
posamezne dejavnosti nasproti 
planiranim sredstvom (vsaka 
SIS ima momost dolocenega po
vecanja teh sredstev - valoriza
cije programov). Tako pridemo 
do preseika oziroma do primanj
kljaja sredstev. Praviloma se vi· 
ski oziroma prlmanjkljaji plani
rajo s spremembami stopenj v 
naslednjem poslovnem letu. 

Ker so bile osnove ( dohodek in 
osebni dohodki) v obci.ni Cerkni· 
ca, dosezene v letu 1978, viSje od 
nacrtovanih, so bile v interesnih 
skupnostib druZbenih dejavnosti 
ustvarjeni preseili. Presezki po 
posameznih skupnostih druibe
nih delavnosti v obcini Cerknica 
sa· naslednji: 

potrosnfke bore malo ostane za 
svojo materialno podlago dela. 
Sredstva, namenjena v poslovni 
sklad, najveckrat ne zadoscajo 
niti za kritje obratnih sredstev 
sprotnega poslovanja in gospo· 
darstvo se zadolruje pri bankah. 
Iz teh razlogov je tudi razumljiv 
poziv zbora zdruienega dela SR 
Slovenije, da se za visino presez
kov znil.ajo prispevne stopnje za 
leto 1979 in da se tako okrepijo 
sredstva za razvoj temeljnih or
ganizaci.i zdrul.enega dela. 

V obCini Cerknica so nekate.re 
druibene dejavnosti, ki so gotovo 
se bolj perece kot je trenutno 
stanje gospodarstva. Nedvomno 
je bilo v Cerknici, v skoraj vseh 
ostalih krajih skupnosti pa je se 
danes, najvec tezav s solskimi 
prostori. Zato je bil zaradi take
ga stanja uspe5no izveden refe
rendum za samoprispevek in do
govorjeno zdruZevanje sredstev 
iz gospodarstva za izgradn:io sol 
in telovadnic v petih krajevnih 
sredHicih. 

Glede na stanje sol in dejan
skih mol.nostih financiranja v na· 
slednjih letih je prislo do skup
nega predloga skupscin interes
nih skupnosti in izvrsnega sveta, 
da se preseiki v celotl namenijo 
za izgradnjo sole v Novi vasi. 
Tak predlog je podprl tudi zbor 
zdruzenega deJa skupscine obci
ne, ki je predlagal temeljnim or· 
~a:nizacijam zdruienega dela spre
.fem sporazuma o namenski od· 
stopitvi sredstev za izgradnjo 
sole v Novi vasl. 

ZAKAJ ZDRU.:tiTEV SREDSTEV 
ZA SOLO V NOVI VASI? 

V treh letih in pol, odkar vpla
~ujemo obcani in temeljne orga
nizacije sredstva za iz~radnjo sol 
in telovadnic, je bilo zbranih 
okrog 23 milijonov di.':lar.tev. S 
teml sredstvi in pridobljenimi 
premostitvenimi krediti (le-ti se 
odplacujeJo iz sredstev samopri· 
spevka) je bila septembra 1977 
zgrajena telovadnica in oktobra 
1978 dopolnilni objekti - u~ilni· 
ce pri Osnovni soli Cel'knica. 
Skupna vrednost obeh investicij 
.ie znasala 31,4 milijonov dinar
jev (v znesku niso upostevani 
stroski obresti od ·kreditov, kl 
znasajo okrog 2 milijona dinar
jev). Do izteka samoprispevka bo 
ostalo po odplacllu kreditov na 
voljo se okrog 6 milijonov dinar
jev. Predracunska vrednost pre
ostalih objektov, ovrednotenih 
na pribllzne cene v casu izgrad
nje pa zna~a 44,5 milijonov dinar
jev (ti objekti bodo v Novi vasi, 
na Rakekn, v Grahovem in v Be· 
gunjah). Taksno stanje nujno za
hteva podalj~anje referenduma, o 
cemer bo v prihodnjib mesecih 
se vettko recenega. 

Zakaj torei sredstva za ~olo v 
Novi vasi? Predvsem so pogoji 

-------------------------------------------v 000 din 

Dejavnost 

t. Skupnost otro5kega varstva 
2. lzobraievalna skupnost 
3. Kulturna skupnost 
4. -Telesnokulturna skupnost 
5. 'socialno skrbstvo 
6. Zdravstvena skupnost 
7. Zaposlovanje 

Skupaj: 

PREDLOG USMERITVE 
PRESE:tKOV 

ceprav dosega gospodarstvo 
nase obcine relativno ugodne po
slovne rezultate, pa mu po r azde· 
Utvi dohqdka na razne druzbene 

Planirani 
progr. 

za 1. 1978 
(valo

rizirani) 

4.751 
26.738 

4.291 
1.696 
3.915 

38.815 
1.111 

81.317 

Priliv Presezek 
sredstev sredstev 

1978 (3-2) 

4.984. 233 
27.063 325 

4.342 51 
1.723 27 
3.969 54 

44.592 5.777 
1.142 31 

87.815 6.498 

deJa v tej soli sedaj najbolj za
skrbljujoei. Tudi po dinamiki, 
opredeljeni z referendumom, je 
za Cerknico na vrsti izgradnja 
ucilnic in obnovitev doma TVD 
Partizan v Novi vasi. Predracun· 
ska vrednost investicije zna~a 23 

milijonov dinarjev. Torej bo pre
ostanek sredstev 6 milljo.nov di
narjev premalo, skupaj s presez
ki pa bi bilo dovolj vsaj za pri
cetek etapne gradnje (sola - te
lovadnica). Veliko bi pridoblli tu
di na casu in v tern seveda na 
stroskih investicij v Novi vasi, pa 
tudi za druge predvidene inve
sticije. 

Sicer pa je treba poudariti, da 
gre pri izgradnji objektov v Novi 
vasi za investicijo, ki jo sama 
krajevna skupnost ni sposobna 
financirati (v tej krajevni skup
nosti bodo zbrani po sedanjem 
r eferendumu okrog 4 milijoni di
narjev), zato je potrebna solidar· 
nostna akcija celotne obcine. 

D. Mlinar 
Obupna cesta Grahovo-Cerknlca. Obcani razmisljajo o krajevnem 
samoprispevku, da bi jo koncno uredill 

Vetji druibeni vpliv na izobraievanje ••• 
Pred dnevi je bil v Cerknici posvet o vpra5anjib vzgoje in izobra· 

zevanja v nasi obcini, ki ga je pripravil komite obCinske konference 
Zveze komunistov. Na posvet so bili vabljeni clani komiteja in nje
govih komisij, odgovorni komunisti iz vodstev druibeno-politicnih 
organizacij, sKupscine obcine in samoupravnih interesnlh skupnostl 
ter predstavnikl delovnih organizacij in osnovnih 5oJ. 

Zares stevilna udeldba priea, kako se tudi pri .nas vse bolj krepl 
zav-est, da je izobrazevanje eden izmed osnovnih pogojev za prihod· 
nji razvoj na~e obCine in za oblikovanje samoupr avnih socialisticnlh 
odnosov sploh. 

Prisoten je bil tudi izvrsni sekretar predsedstva centralnega ko
miteja ZK Slovenije tovaris Emil ROJC. 

Uvodoma je bil prisotnim .po- na~ih temeljnih organizacijah in 
sredovan nekak~en pregled sta- v vseh druibeno-politicnih in sa
nja vzgoje in izobrazevanja v ob- moupravnih skupnostih. 
cini, ·pri cemer je bilo poudarje- v vseh dosedanjih ·r a2ip.ravah v 
no, da je to podroeje (obenem z abcini se je pokazalo, da nacelno 
drugimi -druzbenimi dejavnost- soglasamo z obli-kovanjem cen
mi) znatno. zaostajal? za hi trim tra v Postojni, zaustavilo pa se je 
gospodarsk1m razvoJem nasega ab neposrednejsih razmisljanjih 
podrocja. Zato je d anasnje (do- ob uresnicevanju tega nacelnega 
kaj zas·krbljujoce) stanje objek- soglasja. Pokazalo se je, da so 
tivni davek preteklosti, pomanj- v naSi obC.in.i resn icne potrebe po 
kanje ustreznih kadrov v obcini k adrih , -ki naj bi jih center izo
pa 'I'esna ovira za njen uspesnej- b razeval (kovinska, ekonomska 
si prihodnji r azvoj. in splosna smer), ceprav nimamo 

RAZVIJATI CELODNEVNO 
SOLO 

V osnovnem solstvu se stva-ri 
v preteklih neka.i letih opazn® 
premikajo na bolje, ceprav se je 
ob izgradnji novih solskili ·pro
s-torov pojavila tudi vrsta tezav. 
Ob novih - -dosti ugodnejsih ;po
gojih - pa mora d ruzba zahte
vati tudi vsebinske premike v 
vzgoji in izobrazevanju na na
sem obmocju. Gre predvsem za 
oodruzbljanje solstva - ·s pri
hodniim -razviianiem celodnevne 
sole ln z vecjim druzbenim vpli
vom na vsebino vzgoinega pro
cesa, pa tudi s solidarnostnim 
resevanjem teh vprasan j . 

VSKLAJEVATI PLANIRANJE 

Podob-no velja tudi za reseva
nje os-novnih vprasan.i otroskega 
varstva, kjer ie resnicno nujna 
izgradnja otroskega vrtca v Cerk
nici. Ob tern bi kazalo. da hi se 
odp-ovorni nredstavniki s podroc
ja druzbenih dejavnosti resno do
smvorili o vrs-t-nem redu pri re
sevanju najbolj z~obh vprasanj 
in se uskladili pri planiranju . 

POKLICNO USMERJANJE 

jas-nih srednjeroenili programov 
potreb po kadrih. -Pojavilo se je 
tudi vprasanje, ali ne bi' .kazalo 
ze v zacetku vkljuCiti v delo cen
tra tudi •lesarstvo, saj je to naj
mocnejsa industrijska panoga v 
r egiji:. 

V ospredju r azprav je tudi 
vprasanje pravicne porazdeJi.tve 
financnih . obveznosti med obCi
nami, k i naj bi center soobliko
vale, pa vprasanje dis·lociranih 
oddelkov v nasi obcini (ali ima
mo realne mofnosti za njihovo 
delovanje) in ta'ko naprej ... 

Posvet vseh teh in dr.ugih na
nizanih vprasanj ni niti pos-ku
sal razreS.iti, ker se niso jasna 
staliSca z:druzenega -dela. Prav go
tovo pa se bo potrebno pri-bli<Zati 
j as-nejsim skupnim stali;scem v 
javni razpravi -o zakonu o u smer
jenem izobraievanju, ki bo v pri
hodnjih mesecih. 

PRI KADRIH 2AL 
NI PLANIRANJA 

Ob razmiS!janj ih o •kadrovsk.i 
in izobral.evalni politiki v obcini 
se pojavlja se dvoje sirsih drui
benih vprasanj. 2a1 se vedno .pri 
nas ni dolgorocnejsega kadrov
skega planiranja, ~eprav bodo 
nove na-crtovane nalo:Vbe zahte
vale tudi Cisto nove kadrovske 
profile, s cimer pa bi se morali 

pravocasno vlcljucevati tudi v 
vsebino dela in v celotni program 
usmerjenega izobraievanja. 

Obenem bo pomanjkanje de
lovne sUe v nasi obcini Za!htevalo 
tudi posodabljanje in prestruktu
riranje proizvodnje, kaT bo spet 
zahtevalo nove -kadre, ·k i naj bi 
jih dajalo u smerjeno izobrazeva
n je. 0 vsem tern pa bi morali 
zaceti razmi·sljati cimprej, sicer 
nas bo cas postavil pred dokaj 
·kruta dejstva. 

Z.e sedaj se namree med de
lovni-mi organizacijami v obcini 
pojavlja -»nesimpaticno« zacasno 
rdevanje, ali bolje, ·»nasi1no ma
senje« trenutnih kadrovskih po
treb. 

POVEZATI IZOBRA2EV ANJE 
IN ZDRU.:tENO DELO 

V r a-zpravi je tovariS Rojc po
zdravil prizadevanja v nasi ob
cini, da bi cimbolj uCinkovito in 
raciona:lno resi·li ta klj-ucna vpra
sanja prihodnjega razvoja i:zo
brafevanja; predvsem zato, ker 
temeljijo na tesni povezanosti 
zdrufene~a dela (uparabruki) in 
solstva (rz.vajalci). T-o je nespor
no tudi osnovni pogoj za po
druzbljanje izobrafevanja. 

CimpreJ pa bi se morali v svo
jih -skupnih programih dogovori
ti, kaj bomo izobrazevali v de
lovnih organizacijah, kaj v okvi
ru obcine, kaj v .regijskem oen
tru usmerjenega izobTazevanja in 
kaj v republi·skih <:entrih, kate
rib delovanje smo omogoCili z 
akcijo izgradnje dijaskih domov; 
nemogoce si je namrec zamisliti, 
da bi posamezni centri lahko izo
brafevali vse potrebne kad-ravske 
profile. Vse to pa mora seveda 
temeljiti na jasnih dolgorocnih 
kadrovskih prog·ramih, -katerim 
moramo prilagoditi tudi stipen
dijsko politiko. 

Omenjena so Ie nekatera os
novna vprasanja -s tega podroe
ja, s katerimi se :homo moralize 
v bliinji prihodnosti odlocno 
-spoprijeti, zato bomo o njih ~e 
veckrat pisali. ·Prica smo namrec 
zaeetlru korenite preobrazbe n a
sega izobrafevalnega sistema v 
duhu ustave in zakona o Wru.ze
nem delu - celovitem podru7Jb
ljanju vzgoje in izobrazevanja. 

B. Levee Tudi poklicno usmerjanje ni 
bilo dovolj sistematicno, pred
vsem zato . ker nasi ucenci niso 
imeli dovolj realnih ·moznosti ozi
roma ~bi-re za nadaljevanie so
lanja v bliZini nasega podrocja. 

KAKO Z USMERJENIM 
IZOBRA:2:EVANJEM? 

Nove moznosti se odpirajo z 
oblikovanjem sistema usmerie
nega izobrazevanja in z zamislijo 
o ustanovitvi centra taksnega izo
brazevanja v Postojni. 0 osnovni 
zamisli, namenu ~n vsebinskem 
cielu tega centra smo ze nekaj
krat pisali, zato teh zadev ne bi 
oonavljali. ceprav bo 0 njih prav 
km a-lu tekla najsirsa razprava po 

Prizadevati si moramo, da bodo informacije in gradiva, 
predvsem za delegacije same, napisana preprosteje in pregled
neje, da bi te potem lazje in enostavneje informirale svoja 
volilna telesa. Zdaj se neprestano slisijo pritozbe, da so dele
gacije zatrpane s kupom pisanega gradiva. To je ociten do
kaz, da nase skupscine in podobna delegatska telesa niso iz
delale ustrezne metodologije informiranja. Namesto, da se de
legacije same prebijejo skozi tekste zakonov in obsirnih porocil 
ter pojasnil, bi jim morali iz vsega tega ali iz raznih samo
upravnih aktov posiljati kratke izvlecke, v katerih bi njim in 
njihovim volilnim telesom prikazali glavne resitve, ki jih vse
buje predlog dolocenega predpisa, kakor tudi glavne probleme 
in dileme, ki nastajajo v zvezi s sprejemanjem posameznih od
locitev, in jim prik.azati tudi posledice tak~nih odlocitev s sta-
liSca interesov samoupravljalcev. E . Kardelj 

- - -- - --- - -·---·----·-- · 
. - . 
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Vsem Zenam za njihov praznik TO STRA!N SO V CELOTI PRIPRAVILI IN JO 
S TOPLIMI CESTITKAMI POSVETILI SVO· 
JIM MATERAM OB NJIHOVEM PRAZNIKU 
UCENCI OSNOVNE SOLE NOTRANJSKI 
ODRED V CERKNICI. NJIHOVIM CESTIT· 
KAM SE PRIDRUZUJEMO VSI BRESTOVCI 
IN OSTALI OBCANI. 

K.DAJ JE MOJA MAMICA 
NAJBOU SRECNA? 

Kadar ji pospravim ·stanova
nje. 

Kadar smo pridni. 
Ce pridem iz varstva hitro do-

mov. 
Vesela je, ce ji prinesem drva. 
Kadar smo vsi skupaj doma. 
Da pride ocka iz sluibe tocno 

domov. 
Sreena je, ko ji naberem ro

zice. 
Da ne pozabimo njen rojstni 

dan. 
Da smo vsi zdravi. 
Kadar ji recem: »Mami, ti ne 

ve~. kako te imam jaz rada!« 
Ucenke in ucenci 1. a 

-:.· * * 

KO BOM JAZ MAMA ... 

- born oeku dovolila, da bo re
~eval krizanke, 

- da bo bra! casopise, 
- gledal televizijo, dokler si 

bo zelel, 
- otrokom born dovolila, da 

bodo jedli·, kar imajo radi, 
. - imela born dve puncki, eni 
puncki bo ime Andrejka, 

- otroci bodo lahko zvecer 
brali in gledali televizijo, · 

- vedilo born pekla torte in 
cevapcice. 

Ucenke 1. d 

1: * -.': 

MOJA MAMlCA 

. Moji mami je ime Metka. V 
sluzbi zdravi bolne otroke. Doma 
kuha, pere, lika, ~tudira in po
SpT'avlj a. Mojo mamico imam ra
p.a, zat~ ji pomagam. pri . delu. 
Hodim v trgovino. 

Mateja, 1. a 

* * * 
~OJA MAMA 

Moja mami ima erne lase. Ka
dar je sneg, se gre smucat. Je 
zelo l~a. Letos si je kupHa nov 
pla~c. Velikokrat gre k frizerju. 

Jasna, l.a 

* -J.· * 

MOJA MAMICA 

Mamica kuha zelo dobra kosilo. 
lll)am jo rada. V -sluzbi je na 
Brestu. !me ji je Nu~a. !rna erne 
lase. !rna me rada. 

Slavko Anu~a. Videm 34, OS 
Cerknica 

Mamica vsako jutro odide v 
sluzbo. Ko se vrne, jo caka veliko 
dela. Klj ub vsa:kodnevni.m opra
vilom pa najde cas zame in za 
bratca. Igramo se ·razne igre in 
beremo pravljice. Imam jo naj
raj~i. 
. Svigelj Marko 

MAMA, RADA BI Tl 
POVEDALA . . . 

Mama rada bi ti povedala, kako 
neizrekljivo sem ti hvalema za 
vse, kar naredi~ zame. Rada bi 
ti povedala, kako sem vesela, da 
te .imam. Za tvoj praznik ti zelim 
vse · najle~e. zdravja in zado
voijst'va v nadaljnjem zivljenju. 

Nared K. 

ZAKAJ BI BILA RADA MAMA? 

- da bi imela pridne otroke, 
_; da bi imela ·denar, 
- da bi hodila v s!uzbo in po

spravljala doma, 
- da bi gledala te!evizijo, 
- da bi ·kuhala 

· - da bi hodila 'pozno spat, 
- da bi me otroci ubogali, 
- da bi zasluZila · denar, 
- da bi kuhala dobre jedi, 
- da bi vsak dan kupila otro-

kom bonbone, 
- da ne bi nikoli ·kregala otrok 

in jin. silila k branju, 
- da bi delala, kar bi hotela. 

Ucenke 2. a 

KAJ .ZELIM VSEM MAMAM? 

Vsem mamam zelim, da bi ime-
le pridne otroke. · 

zelim jim, da se ne bi nikoli 
razjezile. 

Vsem mamam zelim, da bi bile 
zdrave. 

Mamam :Zelim malo deJa in ve
liko pocitka. 

Mamam zelim veliko srecnih 
dni. 

zelim, da marne ne bi hodile 
v slufbo. 

Mamam zelim, da bi lepo praz
novale 8. marec. 

Y.sem mamam zelim. da bi do
bile za praznik veliko roz. 

Utenci 2. a 

CE BI BILA TOVARISICA 
UCITELJICA .. . 

Ce bi bila tovargica uciteljica, 
bi ucencem pustila, da bi prepi
sovali, saj to meni ne bi nic s ko
dilo. Imeli bi vsak dan telovad
bo, da bi se je navelieali. Ucen
cem bi pripovedovala vice, da bi 
se ves pouk smejali. Najraje bi 
utila 7. b razred. 

* * * 
MOJA MAMICA 

Moja mami je s·rednje postave. 
Ima kosta-njeve lase. Oblecena je 
v krilo in predpasnik. Ne hodi v 
tovamo, -ker ima doma dovolj 
deJa. Mora skrbeti za pet otrok 
in za dedka in babico, ker sta 
bolna. Tudi v hlevu ima dovolj 
deJa. Nakrmiti mora osem glav 
zivine in prasice. 

B. Lunka, 4. b 

Moja mama gre na delo zju
traj. Je kuharica v Martinjaku. 
Ko pride domov, mi pomaga na
r editi domaco nalogo, jaz pa ji 
pomagam pri pomivanju posode 
in drugih opravHih. Zvecer se po· 
govarjava in posvetujeva o tern 
in onem. Ce ima cas, se igrava 
rame igre. 
. Rad .io imam. Pomaga mi pri 

vseh te:Zavah in nev~ecnostih. 
M. Komac, 4. b 

Moja mama dela v izmenah. 
Njen delovni cas se zacne rano 
zjutraj in pozna v noc konca. Je 
delavka v tovarni Brest, doma 
vzorno gospodinji. Ko se vrne iz 
popoldanske izmene, mi sladk6 
in ·brezskrbno spimo, a mamica 
~e lika in ~iva. Vzame si cas, da 
se igra z nami. Je vedno vedrega 
in nasmejanega obraza. Vcasih 
mi je potrebna njena pomoc, pa 
mi je -ne odkloni. Zelo je vesela, 
ce se pridno ucim. Za njen praz
nik ji born podaril lep ~opek na
geljnov, ·ki naj povedo, da jo 
imam resnicno rad. 

R. Kangki, 4. b 

MOJA MAMA 

Tako kot marsikatera mamica, 
je tudi moja zaposlena v tovarni 
B-rest Cer.knica. Dela v pakirnem 
oddelku. Ima naporno in zahtev
no delo. 

Moja mamica je zelo skrbna, 
saj mora poleg mene skrbeti ~e 
za inlajso sestrico, ki je pravkar 
zacela hoditi v malo ~olo. Ker 
vidim, da je moja mamica zelo 
dobra, ji to dobroto vracam s 
tern, da ji pomagam pospraviti 
po stanovanj u in pomiti posodo: 
Poleg tega pa jo ubogam in se ji 
ne zadiram. Ker je bila pred ne
davnim operirana, ji moram zato 
se bolj pomagati. 

Na mojo mamico sem zelo oo
nosna, saj tako dobre mamice 
kot jo imam jaz, skoraj ne more~ 
naiti. 

K. Otonicar, 4. b 

MAMA 

Mama ie ena sama. 
Mama ]e prva ljubezen. 
Mama so prvi spomini. 
Daimo vse raze za marne. 
Da]mo vsa srca za marne ... 

S. Zrim~ek, 7. d 

ALI JE ZENSKA ENAKOPRAV
NA Z MOSKIM? 

Zenska enakopravnost. To je ~ 
bil ze od nekdaj sen vseh zena. 
Z zacetkom drugc svetovne vo_inc 
se je pokazala prava mo2)nost. 
zene in dekleta so vstoo.ale v par- J I 
tizane, se borile z moskimi z ra-1. 
roo ob rami in hotele dokazati, ' 
da niso nic manj. . 

Po vojni se je vse spremenilo. 
Mo~ki in zenske delajo skupaj v ( l 1' 
tovarnah, imajo enake pravice 
in dolznosti. Tudi dekleta in fant- [ · M. 

je so v solah skupaj in niso raz- · · 
deliene na vee oddelkov. . ~ I 

V sodobnem svetu se pri neka- . 11 
terih tujih narodih zenske se ' ' 
ved~o trud~jo, da bi izbojev.ale J l _ 
svoJe prav1ce. Z vsem srcem 
upajmo, da jim bo to uspelo kot 
je uspe!o nasim dekletom in ze
nam v drugi svetovni vojni. 
Na~e zene imajo ena·koprav

nost zelo malo let, vendar pa so 
se zelo dobra zna~le. Dosegle so 
to, kar so hotele doseci in sedaj 
znajo to pravicno izkoristiti. 

S. Tusar, 7. b 

VES, MAMA, RADA BI TI . .. 

Ve~ mama, rada bi ti dala lepo 
darilo za tvoj praznik. A kaj? 
Roze? Roze ti bo kupil ocka. 
Knjigo? Knjig imamo vee kot 
dovolj. Pa tudi casa nima~. da bi 
vzela v rake ·knjigo. Nabolje bi 
bilo, ko bi ti povedala, kako te 
imam .rada in ti napravila vese
lje s tern, da bi s tvojih ramen 
prevzela del bremena. 

Da, pocistila born po hi~i in ti 
v spomin na ta dan nabrala skro
men, a lep ~opek ljubkih troben
tic. 

Vsak, prav vsak bi moral po
magati mami po svojih moceh, 
~e posebno tisti, ki je zaposlena. 
Zdaj, v dana§njem ·casu, je dosti 
drugace kot prej, ko so bile zene 

TRUE CVETOVI 

suznje, brez vseh pravic, poslus
na bitja, ·ki so se morala vdinjati 
svojemu mo.Z.u in ne misliti na 
nic drugega kot samo na otroke 
in dam. 

A zene vsega sveta so se odlo
cile, da se mora njihova tTpljenje 
nehati. Zdruiile so se in si pribo
rile mnogo pravic. Zato si ·lahko 
ponosna, da si zenska, mam.a. 

Velikokrat bi rada govori1a s 
teboj, malce pokramljala, cetudi 
le o vsakdanjih stvareh. Rada bi 
izvabila iz 1ebe nasmeh, ki je •po
tlacen zaradi napornega dela in 
utrujenosti. 

Potrebujem te, potrebujem tvoj 
glas, smeh, nasvet. Sku~am te 
razumeti, kakor posku~a~ tudi ti 
razumeti mene. Ce sem te kdaj 
razzalila, mi odpusti, tudi ti si mi 
kdaj ne vede storila krivico. 

Zato ti cestitam ob tvojem 
prazniku, dnevu vseh zena. 

Bernarda Smale, 8. b 

DRAGA MAMA! 

Kako bi bilo lepo, ko bi b ila 
zdaj ob tebi. Stisnila bi se ck tebi 
v narocje in se razjokala. Da, raz-

Na vrtu tri roze cvetijo, 
v rahlem vetru nezno dehtijo. 

Bela roza - mati ·si ti, 
modra je tvoja ljubezen, 
a rdeca jc tvoje dobra srce. 

Na vrtu tri raze cvetijo, 
v rahlem vetru nezno dehtijo. 

Utrgala prvo bom - bela cvetlico, 
v spomin si born vtisnila tvojo podobo, 
ko utrgala drugo born - modro cvetlico, 
ostala mi v srcu bo tvoja ljubezen. 
A slednja, rdeca je tvoje srce, 
polno brezmejne ljubezni, 
ki nikdar je nihce nadomestiti ne more. 

Romana Zidar, 7. a 

jokala bi ·Se. Tine ves, kako nam 
je hudo brez tebe. 

Ne vern, .kako naprej. Roke se 
mi tresejo, ko t i pi~em to pi-smo, 
ki ne bo nikoli oddano. Ti ga ne. 
bo~ ni<koli brala, pa ceprav si to 
zelim. 

Ko si odbajala od nas, ko smo 
te pospremili na tvojo zadnjo pot, 
sem bila se majhna, premajhna, 
da bi lahko razumela, kaj pome
ni smrt. •»Saj obo ·kmalu ·prgJa,« 
me je tolazil oee. 

Zdaj sem ze dovolj vetika, da 
ocetu ni bilo treba prikrivati 
krute -resnice, ·ki sem jo sprejela 
z veliko zalostjo v srcu. 

BliZa se osmi ma·rec, dan vseh 
mater in zena, tvoj dan. Tudi v 
~oli smo -se o tern veliko pogovar
jali. Sosol-ke so se pogovarjale, 
kaj bo katera kupila mamici za 
dan zena. 

In kaj naj ti kupim jaz? S·la 
born v gozd in ti nabrala ~opek 
pomladanskih roz. Polozila jib 
born na tvoj grob, z najlep~imi 
mislimi o tebi, z naj·lep~imi :Zelja
mi za tvoj prazruk, ki obo nekoc 
tudi moj praznik. 

I. Prudic, 8. b 



HRESTOV OBZORNlK 

PoSkodbe pri delu lani 
Preteklo leto se je v na~i delovni organizaciji pripetilo 171 po

~kodb, od katerih jih je bilo 18 na poti na delo in z dela, ostale pa 
pri razlicnih delih in opravilih. V primerjavi z letom poprej se je 
s tevilo poskodb dvignilo za 18 °/o. 

Podatek ne bi bil prevec zaskrbljujoc, ce se ne bi zaradi posledic 
poskodb kar za 70 ~/o dvignHo tudi stevilo izgubljenih delovnih dni. 
Ta podatek jasno pove, da so bile po5kodbe precej resnejse kot leto 
poprej. V letu 1977 je bilo za eno poskodbo izgubljenih povpreeno 
9,57 dni, lani pa kar 13,68 dni. 

Najbolj kriticno je bilo v TOZD Iverka, kjer se je stevilo poskodb 
povecalo :z. indeksom 167, stevilo izgubljenih delovnih dni pa celo 
z indeksom 306. 

Natancnejsi so podatki o po~kodbah pri delu ter na poti na -delo 
in z -<lela prikazani v spodnji razpredelnici: 

___ s_te_v,_·la_p_a~_k_a_db ___ Indeks Stevila 
pa. 

skadb 
na 1000 
zapas l. 

Stevila 1 d k 
izgub· n e s 
1 jenih na leta 

lzgub· 
ljenih 
dnina TOZD Pri ostala na 

strojih dela poti 
na leta 

skupaj · 1977 . dni 1977 pa
skodbo 

Pohistvo 6 
Zagalnica 3 
Masiva 9 
Iver.ka 7 
Gaber 2 
Prodaja 
Jel-ka 
Tapetngtvo 
DS SD 

SKUPAJ: 29 

43 
11 
14 
21 
5 
6 

14 
7 
3 

124 

7 56 
1 15 
1 24 
2 30 
1 8 
3 9 
2 17 

8 
1 4 

18 171 

108 70,5 428 100 7,65 
107 74,5 217 158 14,45 

89 77,2 332 86 13,82 
167 196,0 594 306 19,76 
100 52,5 118 171 14,76 
90 45,0 258 645 28,70 

155 96,2 229 119 .13,45 
160 69,0 109 202 13,63 
200 22,1 53 885 13,23 

118 75,0 2338 182 13,68 

V TOZD Pobistvo se je pripetilo skupaj 56 poskodb, ali 8 OJo vee 
kot leto poprej. Stevilo izgubljenih dni je ostalo isto, v povprecju 
pa so na eno poskodbo izgubili 7,65 dneva. Teijih poskodb v tej 
TOZD ni bilo. 

v 1:agalnici je stevilo poskodb naraslo za 7 °/o, stevilo izgubljenih 
dni pa kar za 58 °/o. Na eno poskodbo so izgubili 14,45 dneva. 

Vzrok za tako velik porast stevila izgubljenih dni je v tezjih po
skodbah nekaj delavcev, ki so bili na okrevanju dalJ casa. 

V TOZD Masiva se je stevilo poskodb zmangalo za 11 OJo, stevilo 
izgub1jenih dni pa se je zmanjsalo za 14 Ofo. Na eno poskodbo so 
izgu:bili 13,82 dneva, kar ·kaze na nekoliko vecjo resnost poskodb. 

fOZD lverka je lani zabelezila najveeji porast stevila poskodb in 
sicer za 67 °/o. Izjemno visoko je tudi stevilo poskodb na 1000 za
poslenrh, saj znasa kar 196. To pomeni, da se je v tej TOZD oposko
doval s-koraj vsak peti delavec. Zelo je naTaslo tudi stevilo i2gublje
nih dni. ·Povecalo se je za 206 % . V povprecju so za eno poskodbo 
~gubili 19,76 dneva, kar je hkrati druga tudi najveeja stevilka v 
Brestu. Vzrokov za tako stanje je vee. Eden od va.Znejsih pa je prav 
gotovo veliko vzddevalnih del, ki so precej zahtevna in nevarna. 
Imeli pa so tudi dva primera tezje poskodbe, ki sta precej vplivala 
na bolniski sta·lez. 

V TOZD Gaber je ostalo stevilo poskodb na isti ravni kot leto po
prej, stevilo izgubljenih dni pa se je povecalo za 71 OJo. Na eno po
skodbo so izgubili povprecno 13,45 dneva. 

V TOZD Prodaja -se je stevilo poskodb zmanjsalo za 10 OJo, stevilo 
izgubljenih delovnih dni pa je naraslo za 545 °/o. To je hkrati tudi 
najvisji porast stevila izgubljenih dni na Brestu. Na eno poskodbo 
so izgubili 28,7 dneva. Visoke stevilke gredo predvsem na racun 
tezjega zloma noge, ki je zahteval dolgotrajno zdravljenje. 

V TOZD Tapetnistvo je stevilo poskodb naraslo za 60{)/o stevilo 
izgubljenih delovnih dni pa za 102 °/o. Na eno poskodbo so ' izgubili 
13,63 dneva. 

v Skup~ dejavnos~ih ~ l?ile S~Up?j stiri nezgc;>de, leto prej le 
dve. Zaradi pos·kodb Je btlo Izgubl:Jemh 53 delovnih dni ali 785 {)/o 
vee kot leto prej, ko je bilo izgub.ljenih le 6 -delovnih dni. Na eno 
po~kodbo -so izgubHi 13,23 dneva. 

Zanimiva je se primerjava, ki nam pove, koliko odstotkov pred
stavlja bolngki stalez. 

TOZD Vse bolniSke Bolniske ure Indeks 
ure zaradi poskodb 3:2 

PohiStvo 116.997 3424 2,93 
:l:agalnica 32.032 1736 5,42 
Masiva 45.558 2656 5,82 
Iverka 18.347 4752 25,90 
Gaber 21.641 944 4,36 
Pro-daja 21.416 2488 13,11 
Jelka 23.195 1832 7,92 
Tapetnistvo 20.556 872 4.25 
DS SD 20.295 424 2,36 

BREST 320.037 19128 5,97 

V povprecju predstavljajo na Brestu zaradi poskodb izgubljene 
delovne ure 5,97 OJo od celotnega stevila bolniSkih ur, ,kar je na 
splosno zelo malo. V celotnem urnem fondu pa so bolniske ure 
zaradi pos·kodb udelezene z 0,388 OJo, kar pa kljub vsemu ni tako 
veliko. F. Mele 

v 

T udi v Zaualnici tezave z delovno silo 
Za izpo1njevanje leto5njih plan

skih obveznosti bi v na~i temelj
ni organizaciji potrebovali 210 
delavcev. Lani ·smo imeli v opov
preeju zaposlenih 202 delavca, to
rej manj od planiranih. Pomanj
kanje delavcev je cutiti predvsem 
v proizvodnji. Tako se je zacela 
fluktuacija ze v zacetku letosnje
ga leta, ko je zapustilo nasa te
meljno organizacijo s-edem delav
cev. Ti so odsli po lastni zelji in 
se zaposlHi v Kovinoplastiki v 
LoZu. Kot vzroke za o-dhajanje 
omenjajo sla:bo stimulacijo oziTo' 
rna boljse osebne dohodke v dru
gi -delovni or.ganizaciji. 

Odpovedi pa se se nadaljujejo 
in pricakujemo, da bo-do delavci 
se odhajali, ce ne bo popravljen 
sistem nagrajevanja. Zadeva je 
torej sirsega pomena in bi jo bilo 
potorebno tako tudi obravnavati. 

Novo pa je, da nameravamo 
odpreti drugo izmeno v oddelku 
kartonazne. kjer je potrebno no
vih osem delavcev, kako pa jib 
najti, je posebno vprasanje. 

Podobne tezave imajo tudi v 
Tovarni pohiStva Stari trg. 
Vpra~anja, nakazana v teh vr

sticah, so vredna razmi-Sljanja in 
ukrepov. 

M. SEPEC 
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Zbor delavcev v TOZD POHISTVO Cerknica 

Organizacija maloprodaje 
Kratka predstavitev malopro

dajnih objektov oziroma nasih 
trgovin s pohistvom nam poka
ze naslednje stanje: 

- BREST premore pet trgo
vin in sicer v Cerknici, Marlboro, 
Zagrebu, Bitoli in v Sarajevu; 

- v vseh prodajalnah je zapo
slenih skupaj z delavci v skla
discih in v servisu 51 delavcev; 

- prodaja v lastnih trgovinah 
predstavlja pribliZno 20 odstot
kov vse prodaje nasega pobistva 
na domacem triiscu; 

sicer morali odpisati precej vi
soko terjatev, .prodajalna v Za
grebu je hila usposobljena, ker 
smo placevali najemnino za raz
stavni pTostor za celo .Jeto in ta
ko naprej. Skratka, do te dejav
nosti smo se obnasali in se se 
obnasamo kot do necesa nepo
membnega, ceprav podatki .kaie
jo povsem nasprotno podobo. 

Menim, da bi bil zadnji cas, da 
tudl to dejavnost, kot vse ostale, 
analiziramo z organizacij&kega 

vidika in jo nato primerno orga
niziramo. Prav gotovo je na tem 
podrocju se mnogo neizkorl~ce
nih rezerv kar zadeva povecanje 
prodaje, pa tudi zmanjsevanje 
stroskov poslovanja, pred.vsem 
pa pri iskanju mofnosti za na
crtno razsirltev Iastne prodajne 
mreze. 

Moinosti so velike, cas pa bo 
pokazal, ali smo pravilno delo
vali in jih izkoristili. F. Mele 

- vse trgovine skupaj imajo 
okrog 15.000 kvadratnlh metrov 
prodajnega prostora; 

- prodajalne ob 15-odstotnem 
maloprodajnem rabatu vzdriuje
je prirocna skladisca, ki oskrbu
jejo z blagom tudi bllinje trgov· 
ske organizacije s pohistvom in 
ob vsem tern ustvarjajo glede na 

RdeCI prapor 
· svoj promet pribliZno 5 odstot

kov ostanka cistega dohodka, ki 
se razporeja nazaj v temeljne 
proizvodne organizacije; 

- iz dohodka trgovin financi
ramo pribllino cetrtino celotne 
Brestove propagande; 

- organizacijsko so prodajal
ne vezane na novo ustanovljeno 
temeljno organizacijo Prodaja. 

Podatki ka.Zejo, -da bi celatno 
dejavnost maloprodaje glede na 
promet in na ostale kazalce lah
ko primerjali z ostalimi manj
simi temeljnimi organizacijami v 
delovni organizaciji. Pri tern pa 
je takoj opaziti veliko organiza
cijsko neusklajenost, ki se ·kaze 
predvsem v tern, da imajo pro
izvodne temeljne organizacije 
svojo organizacijsko pi·ramido 
(vodje sluzb, tajniStvo, direktor
ja) , medtem ko tega pri malo
prodaji ni. 

Ze ·kratek pogled v zgodovino 
odpiranja prodajaln nam pove, 
da je do tega priSlo vee ali manj 
po nakljucju. Prodajalno v Cer.k
nici smo odprli zato, ker smo 
potrebovali sta.lno vzorcno Taz
stavo, v Mariboru zato, -ker bi 

ENAJSTO SRECANJE 

SAMO

UPRAVLJALCEV 

V KRAGUJEVCU 
Letosnje srecanje samouprav

ljalcev - »Rdeci prapor<< v Kra
gujevcu se je zacelo z jugoslo
vansko himno in s poeastitvijo 
preminulega revolucionarja, Ed
varda Kardelja. 

Predsednik odbora enajstega 
sreeanja tovariS Petar Stambollc 
je v svojih uvodnih beseda.h ugo
tovil, da Kardeljevo misel pre
pleta delo »Rdecega praporja<<, da 
j·e to srecanje ·ugotavljanje nepo
srednih Tesitev in zato ustvarjal
no prispeva k oblikovanju zave
sti in prakse v prihodnji graditvi 
nase socialisticne samouprave. 

Uvodni referat je prispeval to
variS Dusan Ckreblc, predsednik 
skupscine SR Srbije, ki je kritic
no poudaril, da dosezena stopnja 
uveljavljen~h druzbeno-ekonom
skih odnosov na podroeju svo-

Nasa maloprodajna mreia je vse vecja in ucinkovitejsa (salon v 
Cerknici) 

bodne menjave se vedno ne zago
tavlja odloeilnega vpliva ro~e
nega dela. Potrebno je, -da -se do
sedanji sistem prispev.kov pre
obra.zi v sistemu samouprav.nega 
zdruievanja sredstev na samo
upravno doloeenih osnovah in 
rarzvojnih nacrtih. Poudaril je, da 
je uresnicevanje ustave in zakona 
0 zdruienem delu nasa trajna 
naloga. 

Razprav·a na sr ecanju je bila v 
stirih komisijah, kjer so delegati 
izpovedovali neposredne izkus
nje pri premagovanj.u proracun
ske rniselnosti in pr·i graditvi :raz
voja -druibenih <iejavnosti. Drui
bene dejavnosti so sestoavina 
z-druienega dela, zato njihov raz
voj ne more mimo njegovega ce
lovitega razvoja. To pomeni, da 
drzava ni nosilec razvoja druibe
nih dejavnosti in posrednik, tern
vee je ta .razvoj brez posredni
kov, razvoj, .katerega nacr.tujejo 
in vsklajujejo delavci v materi.al
ni proizvodnji in delavci druzbe
nih dejavnosti. 

Nekateri razpravljalci so opo
zorili na dejstvo, da se vprasa
nje svobodne menjave pri-kazuje 
zgolj kot odnos •razmerij pri de
litvi sredstev za osebne dohodke, 
kar pomeni, ne dojemati vsebine 
druibeno-ekonomskega polozaja 
delavcev v materialni proizvodnji 
in delavcev v druzbenih dejavno
still. 

Neposredne izkusnje so opora 
prihodnjemu dogTajevanju do
hodkovnih odnosov na osnovah 
svobodne menjave in odgovor 
vsem, ki ugotavljajo, da teh od
nosov ni moe uresniciti. 

Na koncu sreeanja so bile po
deljene diplome kluba samo
upravljalcev Kragujevca, delov
nim organizacijam, drui:beno-po
liticnim delavcem in posamezni
kom. Med nagrajenci je .tudi Vin
ko Hafner, predsednik sveta Zve
ze sindikatov Slovenije. 

Udelezenci sreeanja so poslali 
tovarisu Titu pozdravno brzojav
ko, v kateTi se zavezujejo za do
sledno uresnicevanje zacrta.ne 
poti svobodne menJave dela in 
uve1javljanja socialistienega sa
moupravljanja. 

B. MiSic 



. .. ~.. ·- ·"' ... :."'-~ ..... .... 
' - - -:- 1-a,~ - - . . ,. 

~~~;:;~~;~~''"·!·.~;.'\ . .... ----

6 

v 

NASI LJUDJE 
Marija Zakrajsek se je p·red 

dvaintridesetimi leti rodila v 
Cerknici. Od prvega dne svojega 
zivljenja, ce izvzamemo .s~irile~o 
SOlanje na upravno-admmiStratiV· 
ni soli v Ljuibljani Zivi .jn dela v 
svojem .ro]S>tnem ·kraju. Bila je 
Brestova sbpendistka, zato se je 
leta 1966 zaposlila na Brestu v 
prodajnem oddelku, sprva kot 
disponent, zadnjih osem let pa 
zelo uspesno opravlja delovne 
na:loge prodajnega referenta na 
domacem trgu. V zakonu sta se 
ji rodila dva otroka: _Jani_ i? An
drej, sedaj staTa sest m_st·In let!l, 
ki ji predstavljata vehko sreco 
in skr.b obenem. 

Sarna pa je o svojem delu in 
zivljenju povedala: >>Ves cas SVO· 
jega dela na Brestu se v kol~k: 
tivu poeutim nadvse ugodno. Brtr 
clan kolektiva, pomeni ziveti tudi 
z vsemi problemi kolektiva, s 
prijetnimi in manj prijetnimi do
godki. Tezko si predstavljam de
lovno organizacijo, ki hodi po 
idealni poti , po poti brez zaplet
ljajev. . 

Na delovnem mestu - prodaJ
ni referent - se vsak dan srecu
jem s tezavami nasih kupcev -
prodajaln pohistva na eni stran~ 
in z na:simi moznostmi po drug1 
plati. Vcasih je \-Se to te7Jko 
uslcladi ti. ·Preds ta vniki trgovskih 
organizacij imajo razlicne pred
loge in zelje, ki jih vedno -ni mo
goce uresniciti. Odgovor pa mora 
bi:ti vedno jasen, predvsem pri 
dobavnih rokih. Pri delu z njimi 
pa me vedno spremlja mise!: ku
pec ima vedno prav. 

Kvaliteta opravljenega dela je 
poleg ugodnih krediotnih pogojev 
in asortimana blaga veliko od
visna tudi od lastnega dela. Ve
liko mi pomeni, ce na .posamez
nih podrocj-ih neki izdelek ni bil 
proda jno uspesen, pa koncno 
uspe in ga normalno prodajamo. 
V take primere je potrebno vlo· 
ziti veliko truda in lastne iz.najd
ljivosti. Zato me taki uspehi 
vzpodbujajo k delu. 

Sicer pa je delo ·prodajnega re
ferenta vseskozi razgibano in za
nimivo. 

Dobri odnosi z delovnimi tova
risi so osnova za dobro poeutje v 
lkolektivu, kar dokazuje clovek 
tudi z rezuHati svojega dela, zato 
poskusam vz.post_aviti z ~.semi so
delavci odnos, k1 temelJl na od
kritosti in tovariStvu. 

Sem clanica skupnega delav
skega sveta in komisije za koor
dinacijo osebnih dohodko~, t:=tko 
da so mi vsa sprotna .dogaJanJa v 
delovni organizaciji vee ali .manj 
znana. Moti me, da imajo nase 
temeljne organizacije razlicne si
steme za nagrajevanje in da so 
enaka delov-na mesta v posamez
nih temeljnih organi~a~ijah raz: 
lieno ovredqatena. M~shm, da br 
mo·rali cimprej preiti na enotno 
metodo vrednotenja del in nalog, 
oceno enakih delovnih mest ipO 
temeljnih organizacijah pa uskla
diti. 

Vedno sem se rada ukvarjala s 
sportom. ~a to mi. t~di. obvezno
sti doma m v sluzb1 ruso zamo
rile tega vesel1a. ~-r~vkar ~o se 
priceli ob IX!n~delJ k1h :ectm tr~
ningi v odboJkL Ob vseJ resnost1, 
ki jo dekleta ·kazejo z udelezbo, 
tudi sam a rt:ezka pricakam ta dan. 
Moram omeniti, da ima za taka 
veliko in redna udelezbo zasluge 
nas strakovni trener tovaris Joze 
Mel e. 

Rada tudi smucam - to pa je 
skupni sport moje druzine. 

Veckrat sem razmiSljala tudi a 
studi:ju na eni izmed vgjih Sol, 
vendar je ta odlocitev za enkrat 
se v megli. Taka obremenitev bi 
bila t renu tno res .prevelika, ce
prav ·mi je do sedaj uspelo z do
bro voljo lepo uskladiti delo v 
sluzbi z dolznostmi zene in mate
re. 

Vse vee govarimo o enakoprav
·nosti zena na podrocju drufbene 
aktivnosti, nalagamo jiom razlic
ne funkcije, gledamo, da je raz
merje med moskimi in zens·kami 
v samou.pravnih organih enako, 

Za nase pripravnike 
PROGRAM SPLOSNEGA DELA 
ZA PRIPRA VNIKE JE BIL OR· 
GANIZIRAN9 IZPELJAN 

Leta nazaj smo pogosto ugo
tavljali pomanjkljivo znanje iz 
splosnega dela pripravniskega 
pragrama. To je ugotovil tudi 
svet za kadre in sklenil, naj bi 
arganizirali primerna predavanja 
s preverjanjem znanja. Prav te
daj pa so bHe priprave pri Go
spodarski zbornici Slovenije za 
sprejem pravilnika o pri.prav.niS
tvu in strokovnih izpitih delav
cev v gospodarstvu. Dobili smo 
delovna gradivo ozi•roma osnu: 
tek. Resitve v tern aktu so bile 
skladne z nasimi predstavami in 
prizadevanji v izvajanju priprav
nistva. Spl<>Sni del pripravniske
ga programa smo priredili za 
Brestove pogaje. Ta·ko je nastal 
naslednji program: 

Poznavanje OZD kot celote, 
TOZD in delovne skupnosti. 

- dejavnost, oziroma predmet 
in kraj poslovanja, 

- stmktura in organizacija 
dela, 

- proizvodno-poslovni pro-
gram in razvojni nacrti, 

- vloga, pomen in polozaj 
Bresta v obcinskem, regijskem, 
s1ovenskem in jugoslovanskem 
prostoru, 

- razvoj Brcsta, 
- poslovna, strokovna, druz-

beno-politicna in upravna pove
zanost Bresta, 

- osnove pravnih predpisov, 
druzbeni dogovori in samouprav
ni sporazumi. 

Poznavanje in uresnieevanje za. 
kona o zdruzenem de]u na Bre
stu. 

- pridobivanje in razporeja
nje dohodka, cistega dahodka in 
deHtev s redstev za osebne do
hodke, 

- sarnoupravna organiziranost 
na Brestu in samCYUpravni splos
ni akti, 

- delo in organiz·iranost druz
beno-politicn~h arganizacij, 

- sistem informiranja, poslov
na tajnost, 

- varstvo pri delu. 
Organizirana so bila predava

nja iz te vsebine dvakrat po stiri 
ure. Predavatelji so pripravili 
tudi kratko gradivo, namenjeno 
vsem 23 pripravnikom, kolikor 
jih opravlja pripravnistvo na 
Brestu. 

Po enotedenskem presledku je 
bilo tudi pismeno preverjanje 
znanja. Vseh rezu:ltatov se nima
mo, vemo le-to, da bodo morali 
nekateri .pripravniki se na ustni 
razgovor. 

F. Tursic 

Svojo zgodavinsko vlogo pri graditvi socialisticne druzbe 
lahko delavski razred kot vodilna samoupravna sila uspesno 
odigra sama kot organizirana sila v zdruzenem delu, kat orga
nizirana sila v samoupravnem uresnicevanju svojih socialistic
nih, kulturnih in drugih interesov, kot organizirana idejnopo
liticna sila pri neprestanem krcenju poti, ki vodijo k uresni
cevanju njegovih dolgorocnih zgodovinskih interesov in smo
trov, kot organizirana sila pri obrambi socialisticnega razvoja 
v dru:t:beni praksi. Samoupravljanje mora izrazati vse manife-
stacije biti delavskega razreda. E. Kardelj 

skratka, vse bolj jih postavljamo 
v vlogo 5amoupravlja1k. Vendar 
pa na drugi strani ne storimo ni
cesar, da bi jih na drugih pod
roc}ih njihovega dela razbreme
nili. 

Za blizajoci se praznik dan_ ze
na pa naj veljajo iskrene cest1~ke 
vsem delav·kam-samoupravlJal
kam in materam nasega kolek
tiva!« 

Z. Jeric 

~[/1[/J/ 

\BllE$TO\/l 
upolcojenci o 

brestu eiJ 
Hladno nedeljsko dopoldne je 

bilo, ko sem obiskal tovariSa 
Andreja HERBLANA na njego
vem domu. Z veseljem je zacel 
obujati spomine na .Cas, ko je bil 
se Brestov delavec. 

Upokojil se je pred petimi leti, 
Jro je miniJ.o natanko cetrt sto
letja od takrat, ko je prvic pre
stop11 prag Tovarne. pohiStva v 
Cerknici. To je bilo prav v casu, 
ik.o je Brest prerasel plenice in 

zacel svoj hitri razvoj. Verjetno 
ni d elcka proizvodnega procesa 
v nasi tovarni, ki ga 1ovaris 
Herblan ne bi poz.nai, -saj je vrsto 
let pred upokojitvijo opravljal 
dela vodje kontrolne slwbe. 
»Ugotavljam,« pravi tova:rg 
Herblan, >>da se sedaj, ·ko mineva 
peta leto, odkar sem prenehal z 
delom v tavarni, podzavestno se 
vedno zivim z Brestom. Z vese
ljem gledam na rezult <lite, ki jih 
Brest dosega, se posebno pa sem 
zadovoljen s tern, da je ra'lvoj 
BTesta omogocil, da so vsi 1jud1e 
z nasega obmocja dob1li zaposU
tev in s tern vsa:kdanji kruh.« 

Z upokojitvijo tovaris Herblan 
ni preneha:l z delom, temvec se je 
posvetil delu doma in v krajevni 
skupnosti, kjer p rav sedaj pre
daja dolznost ·predsednika sveta 
-krajevne skupnosti. V prostem 
casu, ki si ga bolj skopo odmer
ja, ostaja zvest svojemu konjiC:
ku - lovstvu, kar razkriva boga
ta zbi'I'ka trofej ob vhodu v nje· 
govo hi,~o. 

TovariS Herblan redno sprem
lja dogajanja v del'Ovni organiza
ciji prek Brestovega obzarnika, 
zelo rad pa spregovori (l nekda
njimi sodelavci, ik.i mu posredu
jejo dobre in sJabe novice iz Ziv
ljenja Bresta. Posebno prvih, pra
vi, da je zelo vesel. 

A. Sega 

v 

Se dos 
S SEJE 
DELAVSKEGA SVET A 
SOZD 
SLOVENIJALES 

Sedma seja delavskega sveta 
SOZD je bila dne 20. februarja. 
Glavne tocke dnevnega recta so 
bile: 

- Priprava na srednjerocni 
plan SOZD za razdobje 1981-
1985 s poroeilom o realizaci:ji pla
na v letu 1978 in sestavi plana za 
1979. leto. 

- PoroCilo o icdelavi samo
upravnega sporazuma o zdruzitvi 
v SOZD s predlogom o imenova
nju drufbenega sveta. 

- Pred:log progra.ma dela de
lovne skupnosti SOZD s financ
nim planom za Ieto 1979. 

Delavski sv-et je sprejel poro
cilo 0 realizaciji srednjerocnega 
in letnega plana 11a leto 1978, za 
planiranje za naslednje srednje
roeno obdobje pa je delavski svet 
imenoval odbor za pripravo izho
disc, v katerega je iz nase delov
ne organizacije imenovan Polde 
Oblak. . 

Ob predlogu samoupravnega 
sporazuma o zdrufitvi v SOZD so 
se v javni razpravi obli:kovalc 
stevilne pripombe, ki so vsebin-
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skega pomena, tako da je prak
ticno ·potrebno izdelati nov pred· 
log sporazuma. Za analiziranje 
prispelih pripomb in usmerja
nje dela ·pri izdelavi dopolnjene
ga predloga sporazuma je delav
ski svet imenoval druibeni svet, 
ki ga sestavljajo delegati posa
meznih obCinskih konferenc Zve
ze .komunistov, v katerih ~majo 
sedez posamezne delovne organi
zacije, clanice SOZD. 

Na predlog posameznih delega
tov in po ·krajsi razpravi je delav· 
ski svet v dr.uZbeni svet imeno
val tudi tovarisa Razdevska, 
predsedn~ka poslovodnega od·bO· 
ra SOZD. Svet ima tudi naiogo, 
da usmeri delo pri raz•resevanju 
neresenih vprasanj v . odnosih 
proizvodnja - trgovina, da po
maga .pri usmeritvi v prihodkov
no-dohodkovnih odnosih in .pri 
usmeritvi v zdruievanje dela in 
sred5tev v okviru SOZD. 

Ob obravnavi predloga progra
ma dela delovne skupnosti SOZD 
je bilo poudarjeno, da je predla· 
gani program dela za naslednje 
leto samo zacasen, ker je da
koncen plan dela odvisen ad na
log in del, ki bodo opredeljene v 
samoupravnem sporazumu o 
zdruzitvi v SOZD Slovenijales 
proizvodnja in trgovina. 

M. Joakovac 

lz drugih lesarskih kolektivov 
ELAN je v sodelovanju s trgov

skim podjetjem Slovenijasport 
ze drugic organiziral seminar na 
Pokljuki za trgovce iz vseh slo
venskih sportnih tr:govin. Semi
nar je bil namenjen izkl~ucno 
spaznavanju tekaske opreme in 
teJkom na smuceh ill je izredno 
uspel. Slabse pa je uspel semi
nar za clane organov upravlja
nja, .saj ga je dbi!skovala le slaiba 
tretjina vseh vabljenih. 

V STOLU nacrtujejo, da se bo 
letosnja prodaja povecala za vee 
kot 11 odstatkov. Tudi letos velja 
paudarek prodaji na domacem 
trii-~cu, saj predvidevaj'O, da 'bo
do morali vee kot 86 odstotkov 
prodaje realizirati na domacem 
trgu. Vee kot tretjino celotne 
prodaje predstavlja pisarnisko 
pohiStvo. Izvoz se letos ne bo 
bistveno povecal. 

LESNINA je nedavno sJovesno 
praznovala svojo tridesetletnico. 
V delovno orga:nizacijo je soli
darno povezanih 13 temeljnih or· 
ganizacij. Zaposlenih •je 2550 de
lavcev, od tega 1190 v lastni pro
izvodnji; imajo 850 milijonov 
lastnih poslovnih in rezervni'h 
sredstev, skoraj 70 prodajaln, 
pradajnih skladisc, blagovnic in 
prodajnih centrov v 37 jugoslo
vanskih mestrh, 8 predstavniStev 
v Jugoslaviji ter 7 podjetij in 
predstavnistev v tujini ... 

LIP BLED je organizator leto~
njih jubilejnih (dvajset ih) zim. 
skih sportnih iger .Jesarjev, goz
darjev in lovcev. Tekmovanje v 
tekih je bilo na standardni FIS 
pragi v Bohinju, tekmovanje v 
veleslalomu pa na Kobli. 

SLOVENIJALES - trgovina iz. 
vaia v 54 drlav. Na p rvem me
stu je jzvoz v Italijo, .sledijo pa 
Zdr:ufene drlave Amerike in 
Zvezna repu!blika Nemcija. Izvoz 
finalnih izdellkov v te tr i drlave 
je presegel izvoz polfinalnih .iz. 
delkov, ·kar je uspeh slrupnih pri
zadevanj, da v ·tujino prodamo 
ti-m vee vlozenega dela. Izvoz je 
v primerjavi z le tom 1977 vi~ji 
za 9 odstotkov. Nedavno je bilo 
odprto novo stalno predstavni·
stvo v Caracasu (Venezuela). 

V NOVOLESU se je v pretek
lem letu izobrazevalo 897 delav
cev; pri tern gre v glavnem za 
r azlicne tecaje za ·pridobitev kva
lifikacij, zlasti pa za seminarje s 
podrocja ljudske obrambe in 
druzbene samozascite. Studij ob 
delu je bil odobren 23 delavcem. 
V tern solskem ·letu je .bH v No
V6IIl mestu odprt se en dislocira· 
ni oddelek tehniske srednje sole 
za .Jesarstvo, t ako d a sedaj delu
jeta prvi jn cetrti letnik te sole. 

V JELOVICI ocenjujejo gospo
darjenje v pretek:lem letu za do
kaj uspesno. Povecali so se pro
duktivnost, dohodek, akumulaci
ja in osebni dohodki (popreeno 
znasajo 5700 din) in na osnovi te
ga - kot ugotavljajo - je pora· 
sel tudi zivljenjski standard de
lavcev. Odprli so tudi .zobno am
bulanto, ki je doslej opravila 
zdr avljenje zobovja ze 400 delav
cem. 

TOVARNA MERIL je nabavila 
nov polnojarmenik - v Sovjet
ski zvezi - in ga prav sedaj 
montirajo. Polnojarmenik bo v 
osmih urah razzagal 30 .kubicnih 
metrov hlodovine i n je njegova 
kapaciteta trikrat vecja od dose
danjega. Zaskrbljeni pa so, ali 
jim bo uspelo sproti zagotoviti 
dovolj surovine zanj oziroma za 
svoje potrebe. 

NOVICE IZ NASEGA ORGANI· 
ZIRANJA 

Registrsko sodisce v Ljubljani 
je na podlagi proglasitve, ki smo 
jo vloiili 28. decembra 1978, 
sprejela dva sklepa, s katerima je 
vpisala v ta register predzaznam
bi obeh sklepov, s katerima so 
delavci iz okvira nase delovne 
organizacije organizirati dve te
meljni organizaciji: TOZD PRO
daja - organizacija za promet 
blaga n.sol.o in TOZD T APET
NISTVO - tovarna oblazinjene· 
ga pohiStva n. sol. o. 

V nadaljnjih 60 dneh od spre· 
jema (predzaznambe) obeh sk:le
pov morajo delavci obeh enot 
storiti vse potrebno za njuno 
konstituiranje. Med te naloge so
dijo sprejemi naslednjih samo· 
upravnih splosnih alctov: 

- samoupravnega sporazuma 
o zdruievanju deJa delavcev v 
temeljno organizacijo, 

- statuta temeljne organizaci
je in 

- samoupravnega sporazuma 
o zdruievanju v delovno organi· 
zacijo. 

Vsaka temeljna organizacija 
mora izvoliti tudi svoj delavsld 
svet. Poleg tega je treba seveda 
pravocasno imenovati direktorja 
temeljne organizacije in urediti 
premozenjsko-pravna vprasanja 
z drugimi temeljnimi organizaci
jami. 

Ugotovimo lahko, da je pretez
ni del omenjenih nalog ze oprav
ljen in da bo do 20. 3. 1979, to je 
do roka, ki ga je postavilo sodi
sce, moino priglasiti vpis konsti· 
tuiranja obeh novih temeljnih or· 
ganizacij. 
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PUST 1979 

Pustno dru5tvo .ki je koncno na~lo zavetisce v zvezi kul:turnih or
ganizacij Cerkni~a, je letos n~ pustno. ne~_eljo . s :pomocj~ ?stall~ 
skupin v okviru zveze kultur.nih orgaruzaciJ pnredi:lo tradicwnalni 
pustni sprevod. · . . 

Notranjska ima precej bogato etnografsko, pa tudi ·~Juds~o l~ro
eilo in stare cekniSke navade so bogate. Namen pustnih pnred1tev 
je, prikazati staore notTanjske obieaje, obenem pa prikazati najbolj 
SVeze in »VroCe« dogodke leta. 

Tako smo lahko letos spremljali pustno P'rkeditev, ki je bila v 
dveh delih: sam sprevod in vrh sprevoda, ki predstavlja nastop ce
sarstva in Krpana na trgu, kjer pridejo na dan resnice, 1ki obieajno 
med Ietom ne smejo. Letos je za popestritev nastopil hudic, ki 
zares ni imel dlake na jeziku. Karneval se je ·koncal s sprevodom 
za tiste, k i jim »pustni ~tosi J<asneje pridejo«. 

Vsako leto sodeluje v pripravah na pustno prireditev vedno vee 
ljudi in labko recemo, da je raven ka:rnevala ze zadovoljiva, ceprav 
bi .biJo s pomoejo sir se druzbene skupnosti lahko se dosti bolje. 
Zavedati se je treba, da karneval pripravljajo ·ljudje - amaterji, iki 
pa so za delo zelo zagnani. Nikdar ni tezav pri tern, Jcdo bo kaj 
naredil in za ure, ki jih prezivijo ob pripravah, ne dobijo nicesaT. 
Edino priznanje jim je zadovoljstvo zares stevilnih obiskovalcev pri
reditve. 

Ce hocemo ;zadriat i letosnjo raven karnevala, pa so potrebna veeja 
financna sredstva. Glede nato, da u spesno izpeljan kar.neva..J. presega 
abcinske meje, b i morala ~irsa druibena s·kupnost zagotoviti fi
nancna sredstv.a za izvedbo ·karneva:la. Glede na to, da je »Pustno 
d rustvo« brez sredstev in da je vse .delo na prostovoljni osnovi, Iah
ko reeemo, da smo -dosegli veli:ko, celo vee 'kot kar.nevala v Ptuju 
in Litijl, ki imata bogato zaledje, pa tudi znatno visja financna sred-
stva. B. Tursic 

1 ~nM~;a~~rwu~lk 
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ZNACILNOSTI PLANA ZA LETO 1969 
Skladno s povecanjem proizvodnj.e, prodaje in izvoza se pove

eujejo tudi financni rezultati. Tako podjetje v letu 1969 .povecuje 
dohodek rza indeks 123, medtem 'ko povecuje osebne dohodke za i.n
deks 108. Povecanje dohodlka pomeni zagotovitev sr edstev tza eno
stav.no in :razsir'jeno reprodukcijo, ki bo v pogojih delovanja 1rin.ih 
giibanj omogocila nadaljnji razvoj podjetja. 

REZULTATI GOSPODARJENJA V LETU 1968 
Proizvodnja, merjena vrednostno, se je v letu 1968 pr.imerjaJno 

z dosezeno proizvodnjo v letu 1967, poveca1a za 31 Ofo . .Povecanje ob
sega ·proizvodnje gre predvsem na racun povecanja obsega proiz
vodnje v poslovni>h enotah za ·koncne izdelke, kar nam najbolj 
prikaze naslednja Tazpredelnka: 

1967 1968 
- koneni izdelki 64,5 Ofo 68,2 Ofo 
- osnovni izd.elki 35,5 Ofo 31,8 Ofo 

Na povecanje proizvodnje so ugodno vplivali naslednji dejavnilki: 
vecja produktivnost pri delu, veeja ser.ijs ka proizvodnja, vecja ·ko
operacijska .proizvodnja med poslovnimi enotami, izpopolnitev o r
ganirzacije tehnoloS.kih postopkov itd. 

VARNOST PRI DELU IN ~E KAJ 
Leto 1968 smo glede na nesreee p ri delu 1kar sreono zakljuc~li. Ste

vilo po~kodb pri delu se je glede na prejosnje leto zmanjsalo za 
9,2 Ofo, stevilo izgubljenih delovnih d.ni zaradi poskodb pri delu pa 
kar za 30,2 Ofo. 

Rezultati so se nekoli·kO ugodnejsi, ce upostevamo, da se je v tern 
casu 'POVecalo poprecno steviolo zaposlenih (za 5,8 Ofo). Rarzveseljivo 
je tudi dejstvo, da so bile vse pookodbe pri delu laije ter niso po
vzroeile invalidnosti. 

SKLEPI OBCNIH ZBOROV SINDIKATA 
- Godbo na pihala je treba ponovno organizirati i.n zagotoviti 

s:redstva za obstoj godbe in vzdrievanje kapelniika. 
- Analiticno oceno delovnih mest je potrebno podvreei reviziji, 

ker je n astalo ogromno sprememb od taik.rat, tko je 'bila sprej'eta 
in usklajena z delovnimi mesti v poslovnih enotah. 

- v bodoce je t:reba posvetiti vee ;pozornosti informacijam cia
nov ·kolektiva o vseh poblemih v kolektivu, ker v »Obzorniku« ni 
mogoee podati vseh informacij o dogaja.nju v 'kolektivu. 

TAPETNI~TVO SE siRI IN NAPREDUJE 
Hitro vldjucevanje tapetnf.Ske proi.zvodnje v celotni proizvodni po

stopcl< Bresta kaze osvajanje nove proizvodnje in nove tehnologije. 
V januarju letos j e bil za nove delavce ':prirejen enomesecni teeaj. 
Na teeaju so hili delavci seznanjeni z osnovami tapetnistva. IPo 
koncanem tecaju so opravili izpit za priucenega industrijskega ta
petnika. To je osnova za nadaljnje delo in hitr ejse vk~jucevanje v 
proizvo:dnjo, talro da s pridobljeno osnovo lahko sledijo siroki ta
petniski d~avnosti. 

PRISPEVEK ZA UPORABO MESTNEGA ZEMLJI~CA 
P·recej negodovanja in razburjanja je v Cevknici, ko je svet tkra

jevne skupnosti obvestil obcane, da morajo placati pris.pevek ;za 
·uporabo mestnega zemljisca. 

Obcani se neutemeljeno hudujejo na svet ikrajevne skupnosti, ce5, 
da samo zahteva, obeanom pa malo nudi .. Stari pregovor pravi: Za 
ma:lo denarja-malo muzike. S prispevkom za mestno zemlji!See bo 
svet kra:jevne skupnosti lahko obcanom nudH marsikaj, cesaT do
slej zaradi majhnih dotacij ni mogel. 
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Odgovorne naloge v prihodnje 
VOLITVE V KRAJEVNE KON
FERENCE SZDL SO ZAKLJU
CENE 

V decembru p reteklega leta .in 
v januarju ·letos so bile volilne 
konference krajevnih organizacij 
SZDL. Priprave na volitve so bile 
nacrtne in organizi<rane, zato lah
ko z zadovoljstvom ugotav·ljamo, 
da ni bHo posebnih zapletov in 
teiav. 

KadrovS1ke priprave na volitve 
v SZJDL so se prieele 1.e O'b volit
vah v delegacije skupscine obCi
ne in samoupravnih interesnih 
skupnosti, kar je v vel·iki meri 
olajsalo delo kandidacijskim 
zborom obcanov, ki so za razliko 
od prejsnjih zborov bili v s.leher
ni va~ki skupnosti. Obcani sami 
so ugotavljali, da je bila prejsnja 
oblika sklicevanja obcanov na 
ravni krajevne skupnosti ne
ustrezna. 

v vecini krajevnih s kupnosti 
so se ob ·leto~njih volitvah odlo
cili in ustanovili vee vaskih od
borov SZDL. Ta·ko so .na primer 
v Cer1knici iz enega odbore na
stali novi trije, v Loski dolini iz 
prejsnjih 9- 18 novih odborov. 
Podobno je tudi v ostaiih krajev
nih skupnostih . Da bi bili trdneje 
politicno povezani v obcinskem 
merilu m da bi jim ·bil o mogocen 
neposredni vpliv v obcinski orga
nizaciji SZDL, so se obcani Bab
nega polja in Otav z okoliskimi 
vasmi odlocili, da so ustanovili 
svoj.i krajevni organizaciji SZDL. 
Tako imamo sedaj v obcini devet 
·krajevnih ·konferenc SZDL. Volil
ne konference in zbori obcanov 
so obl'avnavali in ocenjevali 
opravljeno delo v preteklem man
datu. V veliki meri je priSl.a do 
izraza frontnost delovanja vseh 
dmzbenopoliticnih organizacij, 

pa tu·di ckuibenih organizacij in 
drustev. T·ak~no delovanje se je 
potrdilo v zivljenju, ·kar .pa ne
dvomno kaze, da se uresnicuje 
ustavna opredelitev temeljnib 
ce.lic nase dr uzbene 'skupnosti. 

Naj omenim saano nekaj pogla
vitnih naiog, ki so bile opravljene 
v bliznji preteklosti: volitve dele
gatskih skup~cin, uspesno izpe
ljan referendum za .pomoe sol
stvu, pomoe Posocju , .posojHo za 
ceste, odstop obveznic za iz.grad
njo obeinskih cest , uresni6evanje 
zakona o zdr uienem delu, po
druibljanje ljudske ob-rambe in 
druibene samozaseite, vee uspes
nih akcij za ~biranje sredstev za 
krajevne potrebe in se vee dru
gih akcij •komuna-lnega pomena. 

Programska i.iliodisca za delo v 
pr ihodnjem obdobju temeljijo na 
nalogah, k i so opredeljene v sred
njerocnem programu razvoja ob
cine, nana·sajo pa 'Se na prihod
njo . izgradnjo sols tva, usmerje
nega izobrazevanja, razvoj .kultu
re in telesne kulture, •krepitev in 
razvoj gos·podarstva, prihodnjo 
izgradnjo in utrjevanje krajevne 
samouprave, ·kr epitev ma:terial.ne 
osnove 1krajevnih skupnosti, svo
bodno menjavo deJa, izgradnjo 
primarnih ob-jektov komunalne 
potrosnje in druge naloge, ·ki naj 
bodo posledica skupnega dogo
vora izvaja.Jcev in porabnikov. 
Vse, kar je za-stavljeno, pa mora 
imeti materialno podlago in ne 
smejo biti samo ielje, .ki smo jib 
bili v preteklosti vajeni. 

V novo izvoljenih organih SZDL 
sreoujemo mnogo novih obrazov: 
Izvoljeno je vecje stevilo mladih 
in zensk Vee kot dve tretjini no
vo izvoljenih clanov v organih 
SZDL se prvic srecuje z odgovor
nim politicnim delom v Sociali
sticni zvezi, zato bo se .toliko 

RAZST AVA OTROSKEGA EKSLIBRISA 
V OSNOVNI SOLI V CERKNICI 

Ob Dnevu zena ~e v avli osnovne sole Cerknica graficna Tazstava 
posebne vrste. To Je razstava ekslibrisov solskih otrok. Drustvo EX
LJ.B~~S SI:OVENIAE iz Ljubljane - kat edino ta-ko druStvo v Jugo
slaVlJl - m Osnovna sola Ko menda-Moste sta razpisala nateeaj za 
izdela~o eksJ.!bTi~ov. Odzvalo se je 61 sol iz Slovenije, Bosne in Her
cegovme, VoJvodme, Hrvatske, Cr.ne gore, T~sta in Gorice. 

fuija je med n.ajbolj uspele izbrala tudi ekslibris iz cerkniske 
sole. Izdelal ga je ucenec Roman Piletic 1L motivom earovnic nad 
Slivnico. 

Zbinka 370 graficnih listov je bila prvic razstavljena v Osnovni soli 
Komenda·Moste od 25. maja do 15. junija 1978. Takrat smo hili tudi 
povabljeni na svecano otvoritev razstave, kjer smo dobili castno pri
znanje in nagrado. 

Kaj je pravzaprav ekslibris? 
To je drobna, umetniSko izdelana grafika. Danes bi rekli nalepka 

ki jo nalepimo v knjigo na notranjo stran sprednje platnice. Tako 
oznacimo Iastni1stvo knjige. 

Ljubitelji -lepe knjige so ze v davni preteldosti zaznamovali svoje 
knjige na ·razlicne nacine. 

Pri nas segajo ·ti zacetki v 16. stoletje, ko so nasi izob<raienci imeli 
v latinscini izpisane in likovno tako opremljene eks.Ji.brise, da so z 
njih r azhralr stanovske, poklicne in dTuge znacilnosti Jastnika ·knjige. 
Zato se danes vidimo besedila v latinscini- EX LJ.BRIS - iz moje 
kn'iZnice. 
~o zaslugi Dr ustva Exlibris Sloveniae pa je zaniiiilanje za dTobno 

graHko posebej naraslo. Ne samo za opremo ~jig, temvec tudi iz 
zbirateljskih nagibov, podobno kot pocnejo filatelisti, nurnizmatiki 
in drugi ljubi.telji lepega. K. Knez 

FILMI V MARCU 
1. 3. ob 19.30 - jugoslovanska drama PES, KI JE UUBIL VLAKE. 
2. 3. ob 19.30 in 5. 3. ob 19.30 - jugoslovanski film OKUPACIJA V 

26 SLIKAH. 
3. 3. ob 19.30 in 4. 3. ob 16. uri - ameri~ki pustolovski film GUSAR 

IZ JAMAJKE. 
4. 3. ob 19.30 - am eriski pustolovski film RA2JBIJAC. 
6. 3. ob 19.30- ameriSki pus tolovski film SUROVA IGRA. 
8. 3. ob 19.30 - forancoska drama GILLY 

10. 3. ob 19.30 in 11. 3. ob 16. uri - ameris•ki »karate« film PE6T 
VELIKEGA ZMAJA. 

11. 3. O'b 19.30 - francos·ka drama MADAM OLOUD. 
12. 3. ob 19.30 - ameriska drama ZIVUENJSKA RAZPOTNICA. 
15. 3. ob 19.30- ameriski pustolovski film NAVIJACICE. 
17. 3. ob 19.30 in 18. 3. ob 16. uri - francoski pustolovski film 

DIVJAK IZ PARIZA. 
18. 3. ob 19.30 - francoska komedija PRHVZETNEZ. 
19. 3. ob 19.30 - jugoslovan-ska drama VONJ POLJSKEGA CVETJA. 
22. 3. ob 19.30 - ameriska drama NESKONONA NOC. 
24. 3. ob 19.30 - jugoslovanska drama TRENER. 
25. 3. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriSki fantasticni film VOJNA 

ZVEZD. 
26. 3. ob 19.30 - f.rancoska komedija KAKO POSNETI PORNO-

FILM. . 
29. 3. ob 19.30 - ameriSki western EL MACO KAVBOJ. 
31. 3. db 19.30 - ameriSki western ZA PEST DOLARJEV. 

bolj potrebno da si vsi clani So
cialisticne zveze kar na:jbol~ pri
zadevajo pri .iz-peljavi nalog, ki 
stojijo pred nami. 

Iz vrst delegatov ·krajevnih 
konferenc SZDL bodo sestavljeni 
tudi or.gani obcins:ke konference 
SZDL, le-ta pa se bo konstituirala 
v aprilu. 

Novi predsedn1ki krajevnih 
konferenc SZDL: 

Cerknica - Mehad.Zi~ Fikret 
Rakek - Perko Franc 
Grahovo - Debevc Rudi 
Nova vas - Modic Franc 
Begunje - Debevc Evgenija 
Loska dolina- Obreza Tone 
Cajnarje-Zilce - Stel'le Viktor 
Otave - Hiti Slavko 
Babno polje - Vesel Tone 

F. Tavzelj 

Iz sosednjih 
kolektivov 

Splosno gradbeno podjetje 
GRADISCE Cerknica se namera
va v prihOidnjem •letu preseliti z 
vsemi svojimi dejav.nostmi iz se
danje Iokacije v srediScu Cel'kni
ce. v ~ove prostore, ·ki jih bodo 
pnceh graditi v industrijS1ki coni 
v Podsokmjnik·u. Sprico vse vecje
ga obsega dela tega .podjetja na 
podrocju obCin Cer.k.nica, Vrhni
ka, Cabar in Ribnica so doseda
nji prostori postali premajhni·. 
Zato bo zgrajena pro.izvodna ha
la s povrS-ino 4000 kvadra1nih 
metrov v Podskrajn iku. V .novem 
objektu bodo :prostori za meha
nicne delavnice, za mizai\Siko de
lavni<;o, ~elezokrivnico, garaie, 
skladisca m nekatere pisarniske 
prostore. Trgovina z gra:dbenim 
mater.ialom pa bo nekaj casa 
ostala 'se v Cerknioi, 'kjer bo do
bHa z izpraznitvijo delavnic 
~n~tno vee prostora. Tako p rica· 
kl:l.JemO, da bo trgovina v prihod
nJem letu mnogo bolje zaloiena 
z razlicnirni gradbenimi materia
.Ji, saj bo imela prostorske moz
nosti. 

Preselitev podjetoja v nove pro
s tore nacrtujejo v ':prihodnjem Je
tlu in sicer v casu, ·ko bo kolektiv 
:praznoval 30. obletnico svojega 
dela. 

KOVIND UNEC. Letos bo za
kljucena v 1978. letu zaceta na-lor.l
ba. Kolektiv KOVINDA je vloZil v 
izboljsanje delovfiih pogojev in v 
modernirzacijo strojne opreme 
okTog rnHij a.r do starlh di.narjev. 
~a:bavHi so nekaj novih str.ojev 
m pettonsko mostno dvigalo, ikar 
je hila ob tezkem delu njihova 
d?lgoletna felja. Posebna prido
bitev -pa sta toplotma izolacija 
proizvodne hale in cent:r alno 
ogrevanje. Z izpe}javo te investi
oije si kolektiv obeta hitrejsi raz
voj in veejo produktivnost. 

Komunalno podjetje Cerknica 
opozarja vse uporabnike vodovo
da Cerknica-Rakek, da so zad
nje meritve bakterioloske kvali
tete vode iz izvirkov pokaxale 
poslabsanje v stanju kvalitete vo
de. Vzrok je v velikih nalivih v 
zad.njem casu. Zato prosimo upo
rabnike vode na otem podrocju, 
da se driijo dogovora in navodil 
ter vodo pred uporabo preku
hajo. 

A VTOMONTA:lA CERKNICA. 
Znani so prvi rezultati iz progra
ma .proizvodnje palet, ki j ih izde
lujejo za zahodnonemskega part
nerja MAN v okviru dolgoroene 
pogodbe o ·kooperaciji. 

Lani so namrec izdelali 8117 
kosov razlienih enot, 'kar pred
stavlja vrednost 12,224.000 dinar
jev. 

Ce upos-tevamo, da se pojavijo 
pri vsakem uvajanju novega pro
grama zacetne tezave in da je 
delovni proces v .zelo neprimer
nih prostorih, sodimo, da je to 
vsekakor ve.lik uspeh, hkrati pa 
tudi spodbuda k uresnicevanju 
ciljev, ki smo si jih zadali. 
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Spremembe v organizaciji lesariad 
Sportno drustvo lesnega kom

bi.nata NOVOLES iz Novega me
sta nam je posredovalo predlog 
sprememb v organizaciji letosnje 
jubilejne LESARIADE. 

Ugotovili so, da je to tekmo
vanje, organizirano v :preteklih 
letih, precej izgubilo na pomenu, 
ker je bilo raztegnjeno na tri dni 
in so postajali sportni rezultati 
prvi cilj, izmenjav izku~enj, med
sebojnega spoznavanja in zbliie
vanja delavcev pa tako rekoc ni 
bilo vee. 

Zato predlagajo, .da bi ·tekmo
vanje •trajalo en sam dan in bi s 
tern imelo predvsem manifesta
t ivni -znacaj. Sportni rezultati naj 
bi bill v ozadju, vee casa .pa b i 
ostalo za medsebojno oSpoznava
nje in spoznavanje kraja, v kate· 
rem LESARI·ADA poteka. 

Zato naj bi ·se spremenil nacin 
tekmovanja, ki bi potekalo po 
sistemu izlocanja do .finala. Ta 
sprememba b i zajela vse panoge 
razen st·reljanja, balinanje pa bi 
zaradi premalo objektov ·trajalo 
dva dni. 

Sprememba je tudi pri keglja
nju, kjer bi tekmovali v borbe
nih igrah (6 X 3 X 6), uvaja pa se 
nova panoga - plavanje. 

Predlagajo tudi, oda ne tbi oce
njevali skupnega zmagovalca, 
temvee le vrstni red v panogi. 

Odbor za sportno rekreacijo 
BRESTA je razpravljal o pred
logu organizatorja in ga skoraj 
v celoti sprejel z naoSlednjimi pri
pomobami: 

- Ocenjevanje skupnega zma
govalca naj ostane zaradi jubileja 
vsaj se letos, upostevati pa je 
treba, da lahko ta ukinitev 'PO
vzroci padec mnO.ZiCn.osti, •ker bo
do delovne organizacije posiljale 
na tekmovanje le ekipe, ki imajo 
moznost za solidno uvrstitev. 

- Organizator bo moral tudi 
pri sistemu i.zloeanja upostevati 
stevilo srecanj, ki jih bosta oiDO· 
raia odigrati finalista. To stevilo 
ne sme biti vecje kot jih dovolju
jejo pravila sindi·kalnih tekmo
vanj. 

- Za uvedbo plavanja so bila 
mnenja deljena, ker glede moz
nosti za vadbo in tovrstno re
·kreacijo delovne organizacije ni
so v izenacenem polozaju, vendar 
so clani le soglasali z njegovo 
uvedbo. 

- PTedlagali smo tudi, da bi 
kot novo d~sciplino uvedli kros 
(moski in iens'ke), ki bi bil spre
jemljiv za vse; zagotovljena bi 
bila mnozicnost, v organizacij
skem pogledu pa veTjetno tudi ne 
bi bilo tezav. 

- Ker bo kegljaiD.je na razlic
nih kegljiJScih, je bH odbor mne-

Zimska Iesariada 
UVRSTITVE NASIH 
TEKMOVALCEV NA 
XX. ZIMSKI LESARIADI 

Letosnja ZIMSKA LESARIA
DA je bila 23. in 24. februarja na 
Kobli pri Bohinjski Bistrici. Na 
njej so sodelovali tudi naSi tek
movalci, ki so se .glede na nase 
smuearske razmeTe dokaj solid
no uvrstili in sicer takole: 

TEKI MOSKI 
do 35 let 

MIHELCIC Stanko 
O:ZBOLT Da-nko 
KUNSTEK Miro 
RIS Rajko 

Uvrscenih je •bilo 70 
cev. 

nad 35 let 

KANDARE Anton 
KRANJC Franc 

Uvrscenih je bilo 33 
cev. 

28.mesto, 
38. mesto, 
44.mesto, 
46. mesto. 
tekmoval-

8. mesto, 
24.mesto. 
tekmoval-

VELESLALOM :lENSKE 
do 35 let 
MULEC Helena 8. mesto, 

JAKOPIN Breda 23. mesto, 
MODIC Marta 38. mesto. 

Uvl'scenih je bilo 53 tekmovalk. 

VELESI..ALOM MOSKI 
do 35 let 

DEBEVEC Rudi 34. mesto, 
KOROSEC Franc 67. mesto, 
ZALAR Tone 76. mesto, 
SVET Gvido 122. mesto, 
SKUK Tone 143. mesto, 
GOSTISA Tone 149. mesto 
(nastopati bi moral v kategoriji 
nad 35 let, vendar je moral za
radi napake v prijavi startati 
med mlajsimi). 

Uvrscenih je bilo 153 tekmo
valcev. 

Tekaci so med 17 mostvi za
sedli 9. mesto. 

Zenska ekipa v veleslalomu n.i
ma uvrstitve, ker nimamo tekmo
valke v s tarostnem razredu nad 
35 Jet. 

Isto velja za mosko ekipo v ve· 
leslalomu, :ker je Gostisa pomo
toma tekmoval v viSjem razredu. 

V s-kupni uvrstitvi pa je BREST 
pristal na 20. mesru med 31 eki-
pami. P. Kov5ca 

• Kegljaske nOVIC8 
Koncano je peto ·kolo trim -

lige za >>pokal kegljisca<<. 

Trenutni vrstni red: 

1. Tenk.ist Vrhnika 9 toek 
2. Kovinoplastika Loz 6 tock 
3. Kartonafna Rakek 6 tock 
4. Gradisce Cerknica 5 toek 
5. BRBST Cerknica 4 toeke 
6. Gozdna Cerknica 4 tocke 
7. Elektro CeTJmica 2 tocke 
8. Sob Cer.knica 0 toek 
9. Gradntk Logatec 0 tock 

Trim liga se bo koncala v mar
cu. Za zakljucek pa se bodo vse 
nastopajoce ekipe pomerile se v 
bovbenih igrah. 

Zenska ekipa je odigrala dru
go in tretje kolo republiskega 
prvenstva, ki je bilo v Novem 
mestu in v MaTiboru. 

Trenutni vrstni red: 

1. Triglav Kranj 
2. Hmezad Zalec 
3. BREST Cerknica 
4. Krka Novo m esto 
5. Gra-dis Ljubljana 
Ekipi Konstruktorja in Celja 

se nista odigrali tretjega kola. 

Zadnje kolo bodo dekleta odi· 
grale 3. in 4. maTca v Medvodah. 

Ob praznovan.iu dneva zena 
Kegljaski klub BREST organizira 
odprto rekreacijsko kegljanje za 
zene. Vablje.ne so vse zene, ki jib 
ta vrsta rekreacije zanima. Keg
ljanje bo na kegljiScu BRESTA 
v Cerknici v torek, 6. marca s pri· 
cetkom ob 16. uri. Vsaka igralka 
bo vrgla 25 metov v polno in 25 
v ciscenje. Tista igralka, ki bo 
prvic kegljala, pa bo imela to 
prednost, da bo metala vseh SO 
metov samo na polno. Prijavite 
se lahko pisme.no ali po telefonu 
na naslov KK BREST Cerknica, 
tel. 791-203 do 5. marca. 

D. Pokleka 

NASI UPOKOJENCI 

24. januarja je odsla v pokoj 
IV ANKA CUCEK. Na Brestu je 
delala vee kot 20 let. v pokoj je 
odsla z opravljanja del v kontro
li kot prva upokojenka nase no
ve temeljne organizacije. 

Za njeno delo se ji clani .kolek
tiva zahvaljujejo in ji zelijo pred
vsem zdravja ter obilo osebne 
srece in zadovoljstva. 

TOZD Tapetnistvo 

nja, da je potrebno vsem ekipam 
zagotoviti enake pogoje, ker re
zultati z ·razlicnih kegljisc med 
seboj niso primerljivi. 

zeleli bi, da bi organizator cim
prej sklical sestanek predstavni
kov udeleiencev LESA!RIADE, na 
katerem bodo dileme dokoneno 
razciscene, da se bomo na tek
movanje ustrezno pripravili. 

P. Kov5ca 

NASI UPOKOJENCI 

14. februarja je odsla iz TOZ.D 
MASIVA Martinjak v pokoj nasa 
dolgoletna delavka Toncka Mo
har. 

V tovarni pohiStva Masiva je 
bila zaposlena od 1. 1. 1961. leta. 
Delala je na opravljanju del in 
nalog v oddelku .krojilnica. V po
koj je odsla iz opravJjanja del in 
nalog na tracru zagi. Delovni ko
lektiv lSe ji zahvaljuje za njeno 
marljivost pri delu ter ji zeli se 
mnogo zdravih let. 

Kolektiv TOZD MASIVA 
Martinjak 

V SPOMIN 
Pred dnevi smo se za vedno 

poslovili od dolgoletnega sodelav
ca JANEZA ZGONCA iz Vrhnike. 
Zahrbtna bolezen ga je iztr gala 
z delovnega mesta, iz sredine sa
moupravnega dogajanja, v casu 
najbolj ustvarjalnega dela. Omah· 
nil je nenadoma, star komaj 42 
let. 

Ves cas, od prve zaposlitve leta 
1954, je ostal zvest in izredno pri
zadeven delavec Bresta. Nickoli· 
kokrat so mu bile zaupane naj
~je odgovornosti v organib 
upravljanja in druZbeno poUtic
nih organizacijah, ki jih je oprav
Ijal vestno, odgovorno, poln za. 
upanja v samoupravne odnose in 
sol j udi. 

Vsi, ki smo ga poznali, se za
vedamo, da smo z njim izgubili 
dobrega sodelavca in tovarib, 
Taksnega kot je bil, nam bo ostal 
v trajnem spominu. 

Delovna skupnost 
TOZD :lagalnica 

Stari trg 

BRESTOV OBZORNIK - glasllo delovne 
skupnostl Brest Cerlmlca n. aol. o. Glavnt 
In odgovornt urednlk Bo!o LEVEC. Ureja 
urednl§ld odbor: Pranjo GAGULA, Vojko 
RARMEL, Mate JAKOVAC, Bolo LEVEC, 
Dantlo MUNAR, Leopold OBLAK, J ane20 
OPEKA, Andrej SEGA, Mtha SEPEC, Franc 
TRUDEN, :len! ZEMLJAK in Vlktor :ZNI
DARSIC. Foto: Joic SKRLJ. Tlska :lelez
nUka tlskama v Ljubljanl. Naklada 2800 
lzvodov. 

Glasllo sodi med proizvode iz 7. totkc 
prvega odstavka 36. fleoa zakona o obdav
~ju proizvodov In storltev v prometu, 
za katere se ne plal!uje temeljni dave.k od 
prometa proizvodov (mnenje sekretariata 
za informiranle izvdnega sveta SR Slove. 
nije !t. 421-1/72 z d.ne 24. okto~ra 1974) . 

BRESTOV OB.:.':.ORNIK 
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NAGRADNA IZPOLNJEVANKA 

1. zenska, ki cisti, 2. clanica delovnega kolektiva, 3. zenska, ki 
pesnikuje, 4. tista, ki plete, 5. sekretarka, 6. pevka <~. nizkim glasom, 
7. zenska, ki prede, 8. strokovnjakinja za agronomijo, 9. zenska, ki 
likvidira, 10. priimek in ime slovenske .pisateljice (Misterij zene), 
11. naTodna herojinja iz Maribora, 12. nesreena zenska oseba iz ljud
ske pesmi, 13. koroska tragicna junakinja iz povesti s snovjo iz tur
skih ca,sov, 14. To1stojeva nesretna juna-kinja, 15. S·lovenska gledali-ska 
igralk~, 16. slovenska operna solistka, 17. slavistka - avt orica zivlje
nja in dela Antona ASkerca, 18. slovenska sli-karka (Ljubljana, 1861 
do 1926). 

Ob pravilnih re5itvah dobite na obkroZenih poljih stavek, ki ga 
podarjamo na~im sodelavkam ob njihovem prazniku. 

NAGRADNI RAZPIS 

Seveda tudi ob izpolnjevanki za dan zena ne boste brez nagrad. 
Iz.med resitev bomo i.zZrebali tri in jib na.gradili s knji.Znim.i nagra
dami. Zato ob resitvi navedite po moinosti tudi svojo starost, da 
bomo izbrali ustrezno ·knjigo. 

Resitve s .pripisom >>nagradna izpolnjevanka<< posljite urednistvu 
najkasneje do vldjucno 21. marca. 
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Vecina obcanov meni, da to ograjo okrog >>Jelke« na Rakeku gradi 
Kartonaia, s cimer bi restavraciji odvzela parkirni prostor. To je 
zmotno; za dela se je odloCilo THP Jama, da bi tik ob cesti imela 
restavracija menda teraso za poletne mesece. Zlobneii pravijo, da je 
to prva vecja investicija v gostinstvu na nasem obmocju v nekaj 
zadnjih letih. 


