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Pre malo neposrednega politiCnega dela 
DELOVNA SKUPINA CENTRALNEGA KOMITE
JA ZK SLOVENIJE V NASI OBCtNI 

V izpopolnjevanju metod dela v Zvezi komunistov je centralni 
komite ZK Slovenije ze v pripravah na 8. republiski In 11. zvezni 
kongres komunistov uveljavil novost za neposrednejsi stik s clan
stvom in zlasti z obCinskimi organizacijami, ko je vodstvo central
nega komiteja na celu s predsednikom Popitom in sekretarjem Se
tincem obiskalo vse slovenske obcine. Po kongresih se ta novost v 
nacinu dela nadaljuje in izpopolnjuje, s tern da so priprave bolj 
temeljite in obiski daljsi. Najprej je delovna skupina prisotna na se
stankih v osnovnih organizacijah temeljnih organizacij, krajevnlh 
skupnostih ter ob raznih drugih oblikah deJa, v zakljucnem delu 
pa sledi seja obcinskega komiteja ali konference, na katerih sta 
prisotna tudi tovarisa Popit in Setinc. 

Takti obiOSiki so letos ze ooli v reclno IS pomembnim material· 
nekaterih slovenskih obcinah. V nim ona.predlkom. 
marou pa j e bila delovna s k.upi- Naslednji razgovor je delovna 
na tudi v naSi obcini. Svoj ob<isk skupina opravila :S Jcomua:li-sti :iz 
t~ ze kon_Ca!la, v pripravi je poro- stanovanjske in .komunalne sa
Cl-1<?.0 obisku, rnedtern kobo seja mouprav.ne interesne skupnosti. 
obcmS>ke •konference, na tkateri Na njem je hila :prikazana osta
bo tudri. <tovariS ·Poptt, v zacebku novanjska in okomtmalna proble
CI!prila. rnarti'ka v obcini, opri cerner je biJ 

Del<YWlo srlrupino j e v naSi ob- ugotovljen pornemben napredek 
cilni. vodil Ljoubo Jasnic, .izvr.Sni v zadnjem o"bdobju !in izopostav
sekretar opredsedstva centorailine- ljeno ures.ni:Cevanje prihodnjih 
ga komiteja. V delovni -sk,upini na'log, Jcot so razvoj :samouoprave 
so bili se Stefan KorO'Sec, JO.Ze od hisnrlh svetov do kra:jeViile 
Stm9ic, Rudi llimic, Valeri~a Skupnosti ·in SIS v obCini, uve
S.kerbec, ZlaJtllro Vogr-ic in Joze ljavljanje novih o dnosov na os
F.raonk. novi s.vobodne menjave dela, uve-

Namem d elovne skupine je hil, 1javljanje akonomskih stanar.in, 
da se se2l!1arrri •s .poli<ti6nimi in go- vloga in odgovornost obcine •kot 
spodarskimi razmerami v obCini, druzbenopolilti6ne •skupnos.ti 2lla
z delom komllll1listov pri uresni- sti pri prostorskem plao::uixao:J.ju 
cevanju kongresnih ~n ak!tualnih in zazidalnih !Ilacr.tih, pl'i hitrej
druZibeno-opol<itticnrih nallog, z na- sem pd.dobjva:nju dokurnentaoi
cionom deJa v .svojih organizaci- je, Jci bi 1o obcan mora:! dobiti 
jah in -drugi1h oblikah d ela, v na enem mestu, uve~javllojanju 
druzben01X)I1i'tlti:nih or.ganizaci- d:ruZbenih dogovorov o ocenah 
jah , v delegatskem sistemu an stanovanjske gradnje in opodob
samoupravnih organi.h v zdru.ie- no. 
nem delu, v ~ajevnih s:lrupno- V Kov.inopla:stiki je bil :na-}prej 
s tih, samoupravnili .i!Il.teresnih razgovor s predstav.n-i.ki delov.ne 
sk.upnostih u•n dr.ugod. organizacije (po1itiCnih, samo-

upravnih in vodilnih st·ruktur). 
Program delovne 9kupine pri Ceprav je bi•l prvotni namen, 'Vi

nas je bil ranrneroma obsezen. de<ti zlasti vlogo si.ndikata opri 
Zacel se je 5. marca z obi•skom razresevanju r~voj:nih vpra5a:nj 
v Kmet1j;sk.i zadrugi Cerlmica. delovne OI'galll.izao~je, je sam ·raz
Z osnovno or-ga.nizacijo, vod- govor .zajel silrsi ·skilop v.prasanj 
stvom zadrusge 1ln z nelkaJter~mi _ gospodarskih, opolitilm.e si<tua
kometi kooperanti je beseda £tek.la cije, na6in nagra!jevanja, 12Jpelja
predvsem <> TazJmerah lin pulo- va aJkcije »Za!k~juOni. racuni« in 
:laju v K,metij.slki zadr.ugi an kme- drugo. Sledi'l je se sestanek OS· 
Uj's tvu v nas-i oboini. Zla!sti ISe novne o!1ganizacije v d elovni 
j.e po·kaza:la potreba rpo jasnej- skupnosti skupnih s·luib, kjer s:o 
sem in dolgoroC.nej•sem razvoju govori:li 0 delu komunistov ~il1 
z·ivinoreje oziroma sploh ·k!metij- osnovne organizaoi:je ter 0 polo
stva pri nas, V•ldjUCll0 2 VeCjO zajU S'krulpnili IS>1uzb in Odnosih S 
povezavo jrn dogovori s potroS· temeljrnimi arganizacijami. Tudi 
n.iki nasih kmeti}skih proi-zvodov tu je bila ob napredku ·in razvo
(predvsem mesto Ljubljana). ju ugotovt}jerrih vr.sta prob'lemov, 

Obisk se je nadaljeva'l !lla Bre- .pris.tnost stari:h odnosov oziro
stu, kjer .so clruni alajp:t:ej rpr·iJSo- rna oprepocaroo uresrnteevanje 
st:vovali sestanku ene od delov- staliSc tkongresov Zveze kamuni
nih - sindi'kaJJJrri.h skupin v TOZD stov ion nacel zakona o zdrufe
POHISTVO, opotem ·ses<tan!Jru os- nem del.u. 
novne organhzacije v otej tovaJI'Iloi, Razgovor IS predstavniki go
za.Jcljucil pa se je z razgovorom st-ins nra Cerknice in PostojnSike 
s politicrnm .in >Samoupravn-im jame je WI posveeen predvsem 
aktivom rtJer vodstvom Bresta. uresnieevanju ozir.oma vpra:Sa
Vsebilll'S'ki okvir j e obiSegal si-rSo njem O'b u:resnicevanjou STednje
paleto vpra5a!Ilj; naj omenim le, rocnega !l'azvojnega nacrta. Za
da ugotovit<ve lkaliejo, kallco samo- stavljene ISO b.iJe naloge za po
upraWli :in poli.rt.Iiani Tazvoj v Bre- speseno uresnicevao:J.je -p'lana (kot 
stu .ni sel dovolj hFtro in vzpo- osnovno v :tern -planu - gradnja 

motela v Cerknici), ob -teh raz
vojonih nalogaih pa •1iudi zahteva in 
politicne obveze po sanaoiji se
danjega nezadovoljivega stanja 
v gostmstv.u. 

Med k:rajevmmi skupnostmi je 
detl.ovna skoupina na:jprej obiskala 
Cajnarje - Zilce. Tam je bil 
skupni Tazsirjeni sestanelk dveh 
osnovnih oroganizacij in sicer .i.z 
krajevne <Sikupnosti in iz d.isloci
ranega obrata Isklra iz Cajnar
jev. Osnovna vsebma je bi.'la po
sveeena zlasti v;prasan:ju neraz
VIitosti in moznootim hi•trejsega 
raZ'Voja te nerazvt:ite •krajevne 
skiupnos>ti ter vlogr.i !ion mozno
stim obTata Islcre pri 'tern. Vpra
sanje nerazvitih in njihovega r az
voja je bila ·s sidega vidi•ka ipri
sotna tudi lila obig.k,u v ·kra;jevni 
skupnosti. Nova vas - Bloke. 

in podobno. P.recej pozomos·ti je 
bhlo posveeene .tudi vprasanju or
ganizi.ranos·ti. in velljkosti krajev
ne s-kupnosti. V zvezi s tern tka
ze, da je razgovor .poziotivno opri
speval k razjaosnitvoi nekaterih 
Vlprasanj o mol.nosti za organizi
ranje manjsih •klrajevnih s'kupno
sti !Ln. sopodbud:hl. k novim Ta.mtis
ljanjem -in a'ktivnostim pri tern. 

Zadnji .dan obiska je bil ISesta
nek Cllktiva lkomunrstov - onepo
srednih proizvaja:lcev pori obOin
skem komitej.u. 0 delu Cliktiva 
je skupina lahko ugotovHa Je, .da 
ni za.Zivelo in da aktiv ni oprav
lj al s.voje statutar.ne vil.oge. Zato 
so We spTejete 'smemice za bolj 
zivo dejavnost in za O.Zbolj-sanje 
dela aktiva. Alkllivu pa ISO bHe 
rudi ze posredovane infor.macije 

V knrjew'lli skupnosti Rakek je 
billa 1ema bolj specia!lizirana .in 
sicer - uresnicevanje koncepci-
je splosnega djudskega odpora in IZ VSEBINE: 
ch>llZbene samozasc:ilte. Odlbor v 

o obisku in delu •ter o prvih u go
tovitva:h delovne skupine. 

To je le nekaj osnovnih zadev 
iz prow-ama obi-Ska omenjene.de
lovne skupine v na5i obcini. Glob
lje bo o ugotoVliltva:h TaZpravljaJa 
obCims'ka ikonferenca v zacetku 
aprila. Naj ob zaicljuoku mor.da 
omenim samo se to, da je ena 
izmed b.istvenih ugoto~tev tucli 
ta, da osn:ovne orgao:J.izacije Zve
ze kornunistov ·in tudi drugih 
druibenopoilillienih CYJ:~ganizacij v 
temeljnih or-ganizacijah v okrajev
nih skupnostih one opxav}jajo svo
je v.Joge in na:log; p!rema:lo II!epo
sredino oSe ·uokva-rja:jo z l!'azreseva
n jem rv.prasanj delavcev iln obca
nov v svojern okolj u, prevee so 
zadovoljne z razpravljanjem ali 
obl:i'kovanjem tnelcih splosnih na-
cel. J. F.rank 

krajevni .Skupnosti zelo dobro GOSPODARJENJE V SLOVENSKI LESNI INDUSTRIJI • ·BREST 
~~b~~~~~~~e~~:i~:~~a IN L!KVIDNOST e ZDRU:ZENA SREDSTVA ZA NOVO PROIZ-

V klrajevru skupnoS>ti Loskado- VODNJO • REKONSTRUKCIJA V TOZD POHISTVO e BRESTU 
!ina je billa ob pri!sotonos.ti pred- JESENKOVO PRIZNANJE e AKCIJA ))ZAKLJUCNI RACUNI<< e 
stav:nikov •krajev·nih opol<itienih or- NA IVERKI SE ZASTOJI • ZAPUSTIL NAS JE MATEV:Z HACE • 
ganizaoij •ter clanov •SV•e1a s·kup-
nosti ranprava .usmerjena pred- SEDEMDESET LET LOJZETA PERKA • NOVE NALOGE KRA-
vsex;n v droz~enopoliticna v.pra- ~. JEVNIH SKUPNOSTI e NASE STALNE RUBRIKE 
sanJa te krajevne sklupnos.ti, v 
delovao:J.je klrajevne ::;a:Jl).oup·rave 

Delovna skupina na delnem zboru delavcev v TOZD POHISTVO Cerknica 
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VeC politiCnega dela 
DELOVNA SKUPINA CENTRALNEGA KOMITEJA 
ZVEZE KOMUNISTOV SLOVENIJE NA BRESTU 

V programu obiska omenjene skupine v cerkniski obcini je bil 
tudi na Brestu sestanek s predstavniki druibeno-politicnih organiza
cij iz vseh temeljnih organizacij. 

Uvodna -poroei;la, ki so se na
nasala na .ctelovanje Zveze komu
n:istov, sindikata, na 'Dazvoj ISa
moupravljatn:ja in vprasanja ma
terialnega :razvoja delovne or,ga
nizacije, so prispeva;li .preds-tav
niki Bresta. V njih je bHo ·po
udarjeno, da ~mamo se vedno 
pr·emalo komt.mistov v temeljni:h 
organizacijah, kar zahteva, da 
pricnemo sprejema:ti v Zvez:o ko
muTIJistov vee neposrednih proiz
vajalcev. 

Pri vlogi sindi·ka.ta la!hko ugo
tavJ:jamo, da vedno bolj tvomo 
sodeluje pm razpravah o razolic
n~h gradJivih. To se je pokazalo 
ZJlasti pri obli..k:ov.anjlll novo spo:e
jetih aktov. Ena ·i'llmed glaVillih 
akcij s1ndikata - obravna>va za
kljuenega mcuna za leto 1978 -
je poteika-la 'V <r.edu, saj za Brest 
to ni nOVOiSit, ker SO ze V preteklih. 
letih o zalcljucnih .in peniodilnih 
obracunih razpravlja!li ~bori de
lavcev. 

organizacij proizvaja enako a-li 
podobno pohisnvo in s podobno 
tehnologljo. Zaradi stalnega pa
danj-a reproduktivne sposobnosti 
in spremenjenih pogojev gospo
darjenja ocenjujemo, da ne ho
mo uresnicitli VISeh .zacrtanih oi
ljev iz srednjeroenega programa. 
Posebne tciave imamo pri obli
kovanju cen, z:lasti pri izdeDkih 
primarne proizvodnje. Trenutno 
pa se je pojavilo se vprasanje ne
Hkvidnosti, ld ga bomo v prvem 
polletju le IS tezavo re5ili. 

BRESTOV OBZORNIK 

Za razvoj samoupra'V-ljanja je 
znacilno poglab}janje in u1Jrjeva
nje samoupra'Vnih odnosov, ..k:ar 
se kaze 'V nepos•rednem uresni
cevanjlll ZaJkona 0 ~cJ.ruzenem de
Ju od •sprejema novih aikJtov do 
organilz>iranja novJh temeljnih 
organizaoij. TeZisce od!locanja se 
je v celoti preneslo na temeljne 
organizaci:je in v razldooe obli!ke 
neposrednega odlocanja, medtem 
ko imajo skupni organi uprav
ljanja vlogo uslclajevanja in ve
rif.iciranja. Prri delu or.ganov 
upravlja:nja ugotavljaa:no, da je 
delegatski sistem znot·raj del.ov
ne orgaJnizacije zazived, medtem 
ko ·so delegatiSke povezave navz
ven, med delovno or,galllizaci:jo in 
drugimi samoupraVillimi sk!upno
stmi pr.emalo zive ill mvljemjske. 

Na podrooju materiaJlnega raz
voja Bresta so vidni precejSn:ji 
uspehi. Ta!ko smo 1\.JS'Pf'li, da ima 
vsaka temeljna ~gaulizadja eno 
glavno dejavnost, ..k:a·r z drugimi 
besedami pomeni, da Slta znonraj 
de loVID.e OPga.nizac±je opredeljeni 
delitev dela in 151pe0ialrl:zaoija, 
o..k:rog 20 odst:otJmv .pa preill>tav
lja notranja 1kooperadja. K ta:kS
nemu razvoju je pri:spevalo tudi 
zdru.Zevanje sredstev za na:l&be, 
kjer se dele.Z ·posam=e .temelj
ne organizacije doloea za vsak 
prumer pooebej. 

Na osnovi teh porocil in poz
nejse razprave se je izoblikovala 
ocena, da je Brest storil velik ko
rak v materialnem razvoju, treba 
pa bo nekoliko poZiviti delo dru.Z
benopoliticnih organizacij. 

P. OMaJk Delni zbor delavcev v TOZD POHISTVO 

Slabsi ·rezultati pa so dose.Zeni 
v okvhu sestavtjene organizacije 
Sloven.ijales, kjer dele.Z prodaje 
prek njene <trgovine cetlo nekoli
ko pacta, hkrati pa je zelo teiiko 
opravi<ti del1tev .proizvodnih ·pro
gramov, saj vee kot 20 temedjnih 

Dokaj ogodna 
GOSPODARJENJE SLOVENSKEGA 
LESARSTVA IN GOZDARSTVA LANI 

Na pretekli seji je republiski odbor sindikata delavcev gozdarstva 
in Iesarstva ocenil gospodarjenje v teh dveh panogah. Naj nanizamo 
nekaj osnovnih ugotovitev. 

Prvti dve leti ureSID.ricevanja 
srednjerocnega naorta sta ·bHi v 
gozda11stv.u :in lesarst:vu dokaj 
uspesni ob vseh OSID.OVillih opre
deliitvah. Leto 1978 ·pa je znacilno 

predvsem po upa:danju i zvozne 
usmerjenos·ti in po padcu pro
duktivnosti '<lela ktju!b dokaj 
ugocmim vrednostnim kazakem. 

KritiCni in delovni pogovori 
V odnosih med goroarstvom 

in lesno lindustr·ijo Mj:ub napo
rom .za urooi:tev dohodk:ovrr1e so
odvisnosti se vedno iprevladiUjeta 
pogodbeni in cenovni odnos. Po
manj.kanje .Jesa za VISe Tazpoloz
ljlve zmog1jivosti vodli v p;repila
cevanje surovin in dvilganje cen 
mimo dogovorjnih 'kri·terijev. DELOVNA SKUPINA CK ZKS NA SESTANKU OSNOVNE 

ORGANIZACIJE ZVEZE KOMUNISTOV V TOZD POHISTVO 

5. marca je TOZD POHISTVO 
ob.iska.J.-a deloVDJa skupi,na CK 
ZKS, ki jo je vodhl .tovariS Lj'llibo 
Jasnic. 

Na osn:ovi programa obj,ska je 
bila del.oVID.a skupim:a •na zboru 
delavcev, ki je bhl rav.no ,ta dan 
skldcan po delovnih enotah. De-
1ovna enota-na.nos ploSikov:Diih 
elementov in obdelave - je talco 
kot ostaile .deloWle enote odLoea
la o .razporeditvti. preseikov sred
stev samoupra'Vlllih 1n1Jeresnih 
skupnosti iz leta 1978 ill1 razpra'V
ljala o oSID.utku samoupravrr1ega 
sporazuma o delovruih raxmerjih. 
Po informaciji o preseikih s.red
stev, kd jo je posredovatl <tovani.S 
Dani!l.o MJri.nar, so se dehwci 
>~kljucili v razpravo. Po razpravi 
pa se nikakor .nismo mogli od:lo
Citi za predlog, da bi ta sreidstva 
namenili za liilgrednjo sole v No
vi vasri.. Ko so delavci postavllili 
doda~na vprasanja in dobi'li od
govor, so Je .pomx:lili p:redlog, naj 
se ostanek sredstev :nameni za 
izgradnjo sole v No'Vli va<Si. 

Istega dne popoldne je delov
na skup;ina sodelovala na sestan
ku osnovne organizacije Zveze 
komumstov. Na tSestanku je •bhlo 
opozorjeno na nekaj vprasal!lj, o 
katerih komuni•sti IIlismo dovolj 
ustvarjalno, kri1liooo in pravo
easno razpr,avljali. ·Prav gotovo 

Novi proizvodni prostori v GABRU 

so to slabosti in napake v orga
nizacij.i ter v metodi deda :pili re
sevanju posamezruih vprasanj. 

Res pa je pri. vsej iZadevi tudi 
to, da je aktivnost korrrunitstov v 
nasi te melj<nri. organizaciji -prav 
gotovo veeja ikot je -bilo mogoee 
ugotov.iti tovar.i:sem iz skupiline 
na osnovi rarzprave s tega sestan
ka. Problemskd sestanek osnovne 
011gamiz;acije :in tudJ drugi <Ses<tam.
ki bl mora1i b.i.ti seveda b.olje 
pri.pravljeni. Sekreta:rriat bi. mo
ral ziasti. do tega sestanka limeti 
vee odgovomosti t er pripravirti 
boljse porocHo o delu nasili ko
munistov ~n 0 resevanju posa
meznih vpras·anj. 

Komwri<Stom IIJaiiil vendanle ne 
more biri VJs·eerw, kako se priika:Ze 
naSe dedo, saj ISO V nasa orgaDJJi
zaciji t ak&ne metode dela, s ka
terimi se po svojlih moooh bori
mo za nove druzbeoo-ekoooms..k:e 
odnose, za to, d-a kolektiv samo
upravno Ziv:i in cba je samouprav
no organiziran v •sklaJdu z dru.Z
beni.mi od:nOISi. 

Ne more.rno tDdi!tli., da je vsaka 
kritiika napredna re samo zato, 
ker se ~a !l:ako !TazgLasa. Ne bi 
bhli objektivni, ce ne bi da.J.ii. .prl
znanje tistim komunistom, ki :so 
tako a.1i. drugace prispevali k te
mu, da so -r,azprave na ·samo-

uprav.n:ih orga<nih raz,sodne in 
sk.rbne. Kdo more trrliti, da nas 
s.im.dika<t stoji ob .strani? Zlas.ti v 
zadnjem casu mu je t:reba pri
znati vse veejo alctivnost, ·saj se 
njegovo delo vsebinsko odraZa 
v ceda:lje vecjem vldvu Ilia delo 
in 2li:vljemje v TOZD. Res je, da 
mladi:nska organiZJaoija po zadnji 
programski vol~liili ·konferenci se 
ni zazivela, vendar se organizira 
in je v zadnjem casu ze tudi cu
titi njeno ak!tivnost; to aktliN
nost pa mara razsir·i!l:i na ·sirsi 
k.rog mlad1h d e la'Vcev, ki jili je 
v TOZD 20 odstotkov. 

Delegacije za samoupravne in
teresne IS·kupnosti (imamo stia-l 
skupne Ln tri posebne) se redno 
sestajajo. Opazamo pa nekatere 
slabostJ:i; na primer preslabo po
vezovanje delegatov z delavci in 
premalo povratnih dlnfor-macij v 
obeh smereh. Le-te .se obicajoo 
ustavdjo na skups-cinah skupno
s.ti. .Se vedno so gradiva p:reob
sirna in zapleteno nap.i&ana. So 
p11imeni., ko zaradi nepomembnih 
stvari ne vidiano histva. Glede na 
vse to je potrebno se vee pomooi 
delegacijam s stra:n.i <Strokiovnih 
sluZb znotraj TOZD li!n Zl.l.Ilaj :nje. 

Na sestanku 5. marca b~ mo
ral sekretariat, lkot re receno, 'Po:'i
kazati nekatera dejsltva taksna, 
kak.rS.na so, bolj temeljlirto. Isto
casno .pa ibi. morailii. rizkorri.stiti pri
sotnost tO'V'ariSev ·iz skupine in 
jlih vprasati za rnnenje in pomoe. 

Talco pa ni cud:no, ce gostje 
niso bdJ.i zadovo:l.jni z metodo de
la nase osnovne or.ga:n.izacije, saj 
nima dlldelanega delovnega pro
grama. Komunis-ti •Smo .se vklju
eevali v 'l'a2lresevan:je prob~ema
tike tak!rat, ·ko je le-ta :nastala. 
i':lasti to velja za Vlprasan~a :zno
traj temeljne organizaoije. Po 
drugi strani rpa <tudi d!rzi oCirtek 
delovne Slkupi:ne, da nrl:so bHa ob
ravnavana 1lista pereca v;prasa
nja, kli so s.icer s tvar •strokowrih 
sluZb, pa jib .ntsmo ZillaiJ.i poli
ticno opredeliti. :Arav gorovo Je 
na mestu dogovor, :da bo tJreba v 
prihodnje te stva:ri .spremeniti, 
s-e mocneje organlitzi.r·ati, iZJdelati 
ptrograms..k:o zasnovo 'in •svojo ak
tivnost usmerjati tUidli na notra
nja vprasanja. Pr.i tern pa bo mo
ralo tudi obCinsko vodstvo kot 
01rga:n.izator idej!Il.opollitianega de
Ja Zveze ·komunistov nudJIV:i vee 
pomoOi.. 

J. Kla.ncar 

Sistemi sestaW.jemili or.ganiza
ci.j so 'kilj<Ub dalj·semu obstoj:U se 
vedno premcrlo uoinkovJt i. .Priso
tni so rtrrem.rtni dnteres-i .posamez:
nih clalllic, •ki jri.h skusajo uvelja
viVi kot osnovni interes vseh cla
nri.c .sestav1jenih ol1gaiOJizacij. Uve-
1javlj:anje druZbeno-elkonomslk±h 
odnosov 1tn dolochl zakona o zdPu
zenem deLu 'V nepooredni poslov
ni praksti je prepocasno. Temu 
je med .dr.ug;i.m vzrok •tudi. po
manjrkanje skupnih ·razvojnih na
crtov dn .skupne ga :planiranja ter 
v .tern, ·da posamezne organiza
cije zdruZenega dela iSoejo rpired
vsem trenutne ugodnoslli. 

Akcija mzakl:jucni raCuni« je v 
gozda!'stvu in lesaiiiS'tvu pokazala 
na nekatere tSJabosti; na pr-imer: 
sta1ni prutiski na poveeevanje cen 
s pomoejo novirh tizide1kov in mo
delov .ter v:se manjse izvozne 
usme11itve. Gozdar.stvo :in leSID.a 
industdja sene moreta ~razvi:jati. 
loceno. Nj.un usklajen razvoj ter
ja slrupno nacntavanje, zdruie
vanje dela ·in sredstev in ·koope
radjo proizvodnje. Razdrobljena 
in glede na s troske slabo aikiumu
latiVID.a pmoi:ZJvodnja v lesarSitvu 
ne zagota'V'lja hitrejse rasti do
hodika in osebndh dooodkorv. Ob
seg .proiZJvodnje je lbiJ v letu 
1978: 

Indeks 
- proizvodnja 1esa in rplosc 101,8 
- proizvodnja poh~·S.tva 101,6 
- gozdarstvo 93 

Ce upostevamo, da je s sred
njer.oeninl naortom za:stavljena 
stopnja rasti v lesau-mvu za 8 od
stotkov -in v .gozdarst'V.u za 2 od
stotka, potem je :irlpad proizvod
nje ociten. 

Pri takem obsegu proizvodnje 
se j e poveea!l cedotilli prihodek v 
lesar<Stvu za 26 odstotkov in v 
gozda'I'Stvu za 46 od:sto1Jrov. 

Ta:k porast celotmega pnihod.ka 
je potem·takem rez.ulitat 'Vgjih 
cen, ki so se zv.i:S~le: 

- zagan .Jes in plosce za 5 od
sto1Jkov, 

- za koncne lesne izde1ke za 
26 odstotkov, 

- za gozdne sorti.menre za 15 
odstotlcov. 

IZVOZ VECJI ZA 7 ODSTOTKOV 

Izvoz je pomemben dejavni·k 
za razvoj tim. rast rleSille industri
je; venidar :kljiUJb wed:nostnemu 
pO'VeCanjru ne dosega planirane 

ocena 
dinaJlllli,ke in se njegov delez v 
celn!!nem .pmhodku zmanjsuje. To 
ugotovitev najbolje osveNi na
slednja tabela: 

Leto 

1975 
1976 
1977 
1978 

delez izvoza v celotnem prihodku 

13,02 odstotka, 
17,50 odstotka, 
14,96 odstotka, 
12,87 odstotka. 

Izvoz ostaja tra.jna naloga le
sarstva, ki mora preseC.i t<radicio
nalne izvozne ·polli .in kanale ter 
z odpiranjem novih trgov stalno 
siriti. izvozne UStll1eritve. Pri tern 
se bomo zavzehi za selektivno rpo
liti•ko izvoznih stJmulacij - s po· 
vecanjem izvoznih premij izdel
kov vsa!ke stopnje predelave. 

IZGUBE NIZJE KOT PREJSNJE 
LETO 

Izgube v lesa>rstvu kaiejo, da 
se zmanjsujejo, kar naa:n najlbo
lje pokaze nas•lednja tabela: 

Leto 

1975 
1976 
1977 
1978 

Delez izgube v dohodku 

2,2 odstotka, 
2,5 odiStotka, 
1,2 odstotlk:a, 
1 ,2 odstotika. 

Izgube so ooitne predviSem v 
tovama:h iverlllih .p:losc, kau- je 
pos'ledica neurejenih cen lin ne
raz;resenih dohodkovlllih odnosov. 
Cene •k.ub.icnega metra i'Vemih 
plosc so na 'domacem tr.gu za 
okrog 300 dinarjev niij.e od cen 
v Avstriji in v Zahodnri. NemOiji. 
Klj·ub temu je ocen}eno, da ·bo 
izguba v .Jesarstvu v celoti .po
krita, razen v »Les« Ptuj, :lci je 
TOZD Savinja Celje. Ocene ka
zejo, da do1goroonih reSitev za 
uspesno sanacijo ;ni in bo v tej 
organizaoijti zdruzenega della po
treben rsteeaj. 

V 1etu 1978 so se osebni dohod-
ki poveeali: 

- gospodaTostvo SRS 21 Ofo, 
- lesna indus·tllija 21 Ofo, 
- gozdarstvo 26 °/o. 

Porast osebnih dohodkov v goz
darst!vu je tudi ;pos·ledica prene
senega terenSikega dodatka in 
materia1nih stros:kov v osebne 
dohodke. V'Pl1v .tega prenosa zna
sa pov;preeno 10 odstotkov. 

Gospodarjenje v gozdarstvu Jn 
lesars•tv:u je podlla:ga za oceno 
lastme uspesnos•ti v temeJ.j,IJJi or
ganizaciji - ,in na6rtovanje ak
tivnosti. Zlasti se bo potrelbno 
letos, ko bomo SID.ova'li :razvojne 
usmeri:tve za nasled!Il.je ISrednje
roono obdobje, se bo~j p!Ilizade
vati za skrupno nacvtova:nje, zdru
zevanje dela •in sredstev in s rteo:n 
za usklajen in raz;giban razvoj. 

B.MiSic 

u 
v 
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BRESTOV OBZORNIK 

Brest in lik"idnost 
S sprejemom poslovne politike in plana za leto 1979 smo se dogo

vorili, da bomo proizvedli za 29 odstotkov vee kot lani in da hodo 
prodaja izdelkov in storitve celo za 31 odstotkov vecje kot v pre
teklem letu. Te naloge v letu 1979 postavljajo pred nas velike obvez
nosti, zlasti se, ce upostevamo, da na trgu ze mocno upadajo kon
ju.nkturna gihanja iz leta 1978. Znamenja nelikvidnosti gospodarstva 
se ze pojavljajo v obliki kreditiranja za izplacila osehnih dohodkov. 
Pri .nasi poslovni hanki je bilo v Ietosnjem marcu rekordno stevilo 
prosilcev za premostitvene kredite za osehne dohodke (krediti za 
deset dni). Tudi na Brestu smo imeli letos prvic po desetih letih vecje 
tezave z izplacilom osebnih dohodkov, zato smo morali od hanke 
dobiti kredit za osehne dohodke in eskont menic v visini 14 milijo
nov dinarjev. 

penzacij se nato izdela tromesec
no. V ta namen je potrebno vzpo
redno s fakturo izpisati tudi bre
menilno .noto za znesek kompen
zacij. Ce avans za kompenzacije 
ni izplacan, imajo izkljucno pred
nost kupci, ki so v celoti plaeali 
avanse in opravili obracune kom
penzacij. 

prvih dneh maja, pa tudi za pre
ostali dolg. Pogoji za pridobitev 
kredita so taki kot veljajo na 
tujem trgu kapitala. 

- Za kredit za trajna obratna 
sredstva v visini 4.516.000 dinar
jev TOZD Iverka se banki posre
duje vlogo za obnovitev kredita. 
Enaka vloga se poslje tudi Zava
rovalnici Postojna, ker je bil ta 
kredit pridobljen na osnovi sred
stev zavarovalnice. 

- ce bo dovoljeval likvidni in
vesticijski potencial, bomo z ava
liranimi menicami TOZD resevali 
Iikvidnostne primanjkljaje. Prav 
tak'o se bo tudi z eskontom me
nic od kupcev za terjatve delno 
resevala likvidnost. 

- Dokoncanje zacetih investi
cijskih vlaganj je pogojeno s pri
dobitvijo dodatnih virov obratnih 
sredstev; prav tako tudi ostale 
nujne nabave opreme ,.,o planu 
za leto 1979. V ta namen se iSce
jo moznosti za pridobitev blagov
nih kreditov pri dobaviteljib 
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Volitve clanov disciplinske komisije v TOZD POHISTVO 

Zdruzena sredstva 

Glede na sezonske vplive v pro
daji pohistva in na majhna vla
ganja po zakljucnem racunu za 
leto 1978 v poslovni sklad za 
trajna ohratna sredstva viri oh
ratnih sredstev v prvem polletju 
letos ne bodo zadoscali za nemo
ten potek proizvodnje. Zato se 
homo v naslednjih petih mese
cih, tja do septemhra, srecevali 
z velikimi tezavami zaradi neli
kvidnosti. Posledice nelikvidnosti 
lahko povzrocijo zastoje v pro
izvodnji s cimer ho obseg pro
izvodnje manjsi od nacrtovane
ga. Vzrok za zastoje ho predvsem 
pomanjkanje reprodukcijskih ma
terialov in surovin. Preprosto po
vedano; ce ni denarja na Ziro 
racunu, tudi ni mo:Znosti za na
kup hlaga. 

- Za izplacila osebnih dohod
kov bo treba najemati premo
stitvenekratkorocne•kredite. Moz
nosti za pridobitev takSnih kre
ditov so pri poslovni banki, re
publiskih skupnih rezervah in 
pri zavarovalnici. Visina najetih 
kreditev za mesecno izplaCilo 
osebnih dohodkov je do 20.000.000 
dinarjev in obrestna stopnja od 
9 do 12 odstotkov ter z rokom 
vracila do 3 mesece. 

opreme oziroma izvajalcih del. za 
- S sovlagatelji v investicijo 

ognjevarnih plosc se izdela dina-
novo proizvodnjo 

TakSno likvidnostno stanje ho 
vplivalo tudi na zagotavljanje 
sredstev za nalozhe. V tern casu 
je pred nami najtezja naloga -
dokoncati ze zacete investicije v 
TOZD Pohistvo, Gaber, Jelka 
(kotlovnica) in v ognjevame plo
sce. Zato pricakujemo od vseh 
stTokovnih slu:Zb v TOZD in v de
lovni skupnosti, da si skupno pri
zadevamo in za najbolj smotrno 
resevanje tezav. Vsem samo
upravnim organom smo posredo
vali v raz}>ravo in v sklepanje 
informacijo s predlogi ukrepov. 

Informacija o likvidnostnih te
zavah, s katerimi se homo srece
vali Ietos, je napravljena na os
novi planskih predvidevanj o pro
daji izdelkov in vseh obveznosti. 
V likvidnostni bilanci sredstev 
smo upostevali priliv sredstev od 
prodaje izdelkov in storitev po 
mesecni dinamiki, medtem ko je 
dinami•ka porabe srcdstev na
pravljena prav tako po mesecih; 
zanjo je osnova letni plan proiz
vodnje in plan ostalih obve'LtlO· 
sti, ki jib placujemo iz dohodka. 

Likvidnostni izracun nam za 
Brest za letos pokaze primanjk
ljaj v skupni vrednosti nekaj nad 
10 milijonov dinarjev. Primanjk
ljaj je predvsem na racun TOZD 
lverka, pri kateri znasa 12 mili
jonov dinarjev in v TOZD Pohi
stvo 3,8 milijonov dinarjev. lzra
cun za prvo polletje pri vecini 
temeljnih organizacij izkazuje se 
vecji primanjkljaj ohratnih sred
stev. 

Temu ustrezno je potrehno uk
repati za prehroditev likvidnost
nih te:Zav v tern obdohju. Zato 
moramo posvetiti posebno pozor
nost nalogam, ki jib morajo stro
kovne sluzhe TOZD in delovne 
skupnosti opraviti se v _tern me
secu. Te naloge so naslednje: 

- Analizirati je treha zaloge 
reprodukcijskih materialov in 
drohnega inventarja v vseh skla
discih, pri cemer je treha uposte. 
vati zlasti starost zalog. Obenem 
naj bi dolocili minimalne ter od
prodali nekurantne zaloge. 

- Za pravilni kvalitetni in ko
licinski prevzem reprodukcijskih 
materialov, surovin i.n drobnega 
inventarja v skladiScih TOZD in 
delovne skupnosti se doloci r ok 
osem dni. V tern roku se opravi 
prevzem blaga in storitev ter s 
tern nastanek dol:ZniSko-upniske
ga razmerja (DUR) za poravnavo 
obveznosti. 

- S tujimi dobavitel.ii repro
materialov se komercialni dogo
vori sklepajo tako, da znasa.io 
splosni roki placil od 60 do 90 
dni. V izjemnih primerih so pla
ciJ.ni roki lahko najmanj 15 do 
30 dni za dobavo. 

- S kupci ivernih plosc se je 
treba dogovarjati o avansiranju 
za mesecne dobave plosc. Prav 
tako se morajo vzporedno z do
bavo oziroma s placili plosc avan
sirati tudi zneski kompenzacij 
za vsako fakturo. Obracun kom-

miko por~be sredstev ~ osta~ih -;;::::-:- ~~- ~roizvod.njo ognjevarnih plosc bodo sredstva zdru:Zile poleg 
obveznostx P? sporazumih. Loce- BRESTA se tri delovne organizacije. Sovlaganje postaja vse bol] 
no o~ ost~Ih ~ovlagateljev se ht blik Vsak delovna organizaciJ'a zadovoljuje svoje po-usklaJuje dinanuka porabe sred- za evna 0 a. a 

- Obnovi se kratkorocni kre
dit za premostitev primanjkljaja 
obratnih sredstev v skupnem zne
sku 43.000.000 dinarjev. 

stev z Melaminom Kocevje za- trebe. 
radi obojestransl(ega sovlaganja. fued casom smo v naSem gla-

- Za odplacilo deviznega kre
dita za TOZD Iverka se isce moz
.nost, da bi najeli novi devizni 
kredit za anuiteto, ki zapade v 

- v skladu s povecanjem pia- silu s ekromno novico ze opozo
na izvoza zaganega Iesa se vzpo- rili na novQ nalozbo za proizvod
redno spremljajo tudi rezultati, njo ognjevarn.ih plosc, o ·kateri 
dosezeni na osnovi izvoznih sti- so se odloooe vse temeljne or
mulacij in dodatnega kreditira- ganizacije BRESTA. V .ta namen 
nja proizvodnje za izvoz in zalog so Siklenile poseben -samoUipra'Vn~ 
za izvoz. T. Zigmund sporazum 0 zdvuZ:evanju dela in 

sred.stev za Tekonstlukc~o prej-5-
nje tovarne ~vemih plosc v kapa
citete .za proizvod:njo ogqjevannih 
plosc. KQt ?Je :i:me sporazuma ,po
ve, bo nova proizvodnja stelda v 
nekdanji -tovarni O.vernih rp;losc v 
Cerkniai. Dobavnelj in izldelova
lec strojne opreme za proizvod
no linijo je zahodnonemska fir
ma Siempellkamp, s lkastero je 
BREST ze &kllerul pogodbo. Ce 
bodo dela potekala obrea; tresnej
Sih ovir, bo tava:rna u-s.posoblje
na za !Ilovo proizvodnjo v letu 
1980. 

LESNINA kQt tr.govska organi
zacija zdruzenega dela in lrot do
sedanji uvoznik o~jeva:nnih 
plosc. LESNINA si ze.lli za,goto
viti take plosce jz domace proiz
vodlnje in bo zart:o z BRESTOM 
tesn:o sodelovala ob tehnolosko
komercia.lnih vprasanjih. 

Za BREST <pomeni mvesticija 
v omemjeno Tekonsstru!kcijo resi
tev dveh vprasanj: boljse izkori
scan je dosedanjih kapacitet (sta
ra tovarna ivernih plosc ;zdaj Illi 
zasedena) m pres11r'll'kturiranje 
proizvodnje v slclaldu s -soreclnje
roenim programom <razvoja. Za
radi opisani.h ra'Zllitnih 1ntere
sov, k.i so z:nacilni za ~amezne 
delO'\IIIle orgamizaaije, Je bilo tre. 
ba poiskati sku pen cilj, :lci sluzi 
kot povezovailino jed!ro samo
uprav.nega :spora-:l!uma. Talk cilj 
vseh udele:Zenk je, da zagotovijo 
domaCe:rn.u trgu ikva1itetne ognje
varne p'losce, ·kli jib sedaj uvaia
mo - po moZ.nosti pa bi del teh 
plooc ·tudi izvaiali. Hika'ati bodo 
podpi-snice udelezene p:r.i skup
nem dohodku, ustvaorjenem-s pro
izvodnjQ oziroma ·s ;prodajo og
njevarn:ih plosc. 

Nekoliko kasnimo 
KAKO JE Z REKONSTRUKCIJO V TOZD POHISTVO 

V TOZD Pohistvo Cerknica smo ze Iani priceli z rekonstrukcijo 
in modernizacijo proizvodnih zmogljivosti. S tern se je prieelo ures
nicevanje nalozb v skladu s srednjerocnim programom razvoja. Po
trebna strojna oprema iz uvoza je bila v celoti dobavljena ze v 
novembru. Del te opreme smo lahko takoj instalirali in ze obratuje, 
instaliranje ostale pa je zaradi prostorskih in tehnicnih razlogov ve
zano na potek del pri nalozbi v povrsinsko obdelavo. 

Vee vzrokov je, da izvajamje Zaradi zagotavljanja potreb-
naJ.ozbenih del ne g.re po zastav- nih d.okumenrt:ov za (lacatek obra
ljeni dinamiki in sicer: tovanja z redlli.m obratoOvanjem 

1. zahte\·nej sa ~zvedba gradbe
nih del pori dzgradnji ;proiozvodne 
hale za .pov<I'Sinsko obdelavo; 

2. preobremenjenost gradbene 
oper.atri.ve, zara.d.i cesar smo s pri
cetkom gradbenih del kaS111ili za 
prlbl,iino tri mesece; 

3. zamuj~je dobavnih rokov 
dobaviteljev elementov 1inije za 
:2_ovr8.inskQ obdelavo SOP Krsko, 
lCi to utemeljuje z zarnujoanjem 
dobavnih rokov ·svoj.ih stevilnih 
·kooperaa:lltov. 

V novozgrajeni ha11i za powSin
sko obdelavo, ki je razen neka
terih nadrolmosti gradbeno izgo
tavljena, so v telru dela na elelk
tniOnih in na stroj·nih naporavah. 
Z dobaviteljem la.k.ime linije je 
dogovorjen:o, da bo dobava vseh 
elementov, ce spet !Ile bo nepred.
viden.ih tezav, za-klljucena do lron
ca marca, montazo pa naj bi, 
vkljucno z napnwo za avtx>mat
sko gasen1e, ·koncalli v dru~ po
lovici aptila. 

hlinije ne moremo rncumati prej 
kot v prvi polovti.ci maja. Pred 
tern mo:mmo namree O.zpolniti tu
dii. vse pogoje za vedni ·proces 
povrsinske obdelave masi.vn.ih.po
histvenih elementov, k.i b'O v ob
jektu poteka~l vzporedno z linijo. 

Po0tekajo tudi gradbena dela na 
obJektu, namenjenemu za ·sk.la
disce.nje fumirja, ki bodo pred
vidoma koncana do ikonca apri
la. 

Zakljuena faza p redviderrih na
lozb je torej resn<iOno p:red nam.i. 
Se e.nkrat se je potrdhl.o praov:iio, 
da ni .najlepse, ko so zidarji v 
hisi. Mnogo je bi!l.o opravicenih 
razburjanj zaradi tezjih.delovnih 
pogojev, pa hkratri. vlozenega ve
lliko truda, da bi 1kljub vsemu de
la.bi cim bolje. Verjeti je namret, 
da se vsakdo sam pri sebi zave
da, da smo se z odpovedova!Iljem 
odlooilri. statim nekaj takega, da 
bo ob boljsem jutri tudi. tezav in 
razburjamj vedno manj. 

D. Lesar 

Dela pri rekonstrukciji v TOZD POHISTVO 

Poleg BREST A bodo zd.r1Uzi•le 
sredstva za omenjeno proizvod
njo se tri delovne O'Pganizacije 
in -sicer: BELINKA, tovarna ke
mirnih i:zzdel!k.ov iz Ljub~jane, 
LESNINA, tr.gavska organi-zacija 
iz Ljubljame ter MELAMIN, ke
micna tova.pna liz Koeevja. Med
tem, kQ je BELINKA !k .sporazu: 
m u ze pri'S-topila, vodita os~a'l1 
dve ust:rezne postopke v Olkviru 
svojih Qrganov uprav'ljanja in 
pricakujemo podpis spoa-azuma 
n ajkasneje v apriiu . 

Sam spora:rum je !llekoli!ko za
pletena zadeva, saj :se pojav~ja.j? 
v njem §tiri del~':'fl~ orgaruz~cn: 
je; vsa:ka s SVO.J1ffil ;pos~~:bn1m-1 
interesi. Ta!lw BELINKA m ME
LAMIN poveeujeta svojo proiz
vodno-financno oziroma pOSJlovno 
pavezavo keomiene z ~esno oindu
str.ijo. V posebnem lpD'loza!iu je 

Ker je interes vsa:k:e posamez
ne delavne organizaaije odvisen 
od pvimernega izp.ollfljevanja na
log, se udeleienke sporazuma do
govorijo, kat nam je :z,nano, da 
bodo o glavnih zadevah 9lcup!Ile
ga pomena ocllocale v oikviii"U od
bor a udeleierrk, kli ga bodo obli
kovale v devetdesetih dneh po 
podpisu sporaJ)uma. Verrdar gre 
pri tem ze za izvaj anj e ·spoca-
7!uma, za ;planiranje, za ~zvedbe. 
na dela rekonstlrukcije, za proiz
vodnjo - skratfk:a: ·ro je ze dTuga 
zgodba, o :kateili bo treba .Se po-
drobno pisati. Z. Zabukovec 

BRESTU - JESENKOVO PRIZNANJE 
Leto5nja podelitev Jesenkovih priznanj, ki jib vsako Ieto marca 

podeljuje ljubljanska Biotehniska fakulteta, je bila za naso delovno 
organizacijo se posebej slovesna. 

Dobili smo Jesenkovo priznanje za dolgoletno uspesno strokovno, 
pospe5evalno, kadrovsko in razvojno delo, ki je imelo mocan vpliv 
na biter razvoj Iastne delovne organizacije in je spodbudno vplivalo 
na oblikovanje celotnega lesarstva Sloveni)e. . . . _ 

p.riznanje, im.enova:no po prvem profesorJu J;>otanJJke na _lJub1Jansk:i 
tmi.ver7Ji ter znanstveniku, 'l:"azJiskava!lcu rasulinske genelliJke Francu 
Jesenku (1875-1932), so poleg nase orgamizacije dobili St!: 

- M!j.lovan Zrildar, pred.sednik zve7inega komilteja za kmetijstvo: 
za uspehe pri razvoju .in organi1Ji1ranju .slo:venskega ·kmetJijiS'tva, 

- prof.dr. F.rcmc Jame7Jic: za dclo .na podrocju fitomed.icine, 
- prof. dr. Ernest Majer: za pe?agosko delo na .p~drocju botan~~· 
- prof. dr. Ma·rtin Cokl: za pnspevek na opodroCJU dentrometnje 

.in prira~stoolovj a, 
- prof. dr. Jore Jurkovti.c: za poil1tvava·1no lim. uspesno de•lo pr.i 

arganizinmju slovenske konjereje, 
- prof. dr. Aleksander Konj ajev: za pomemben pdspevek k raz

voju studija 2Jivi:lske tehnologije, 
- p rof. dr. Frame Krvina: za uspeS!Ilo pospesevalno delo na pod

rocju mlekarstva, zlasti pr.o.izvodinj.i mleka. 
Jesenkovo opo:i:znanje za na5o delov.no orgarrizaoijo je v -imenu vseh 

Bresrt.O'V'ih delavcev sprejel g:lavni <llia:eJktor i·ng. Joze Strle. To pri:zma
nje je :nagrada za doseda:nje d€Jlo, se l;>olj pa ~podbuda za.-J?'l'ihodnje 
Se U'Spesnejse strokOV>llO, •kadl'O'VSkO J1Il raZVOJ!IlO d.elo, .kaJ1n le takO 
bOIDO se naprej USpCSnO gospodariJi in dosegali se Veli:ko USpeJ:?V-

M.KUSlC 
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Bolj ali manj uspeSno 
OCENA RAZPRAV 0 ZAKLJUCNIH RACUNIH 

Sklepna razpr ava na skupni seji obcinskega sveta Zve:ze sindikatov 
in komiteja obcinske konference Zveze komunistov je pokazala, da 
so razprave o zakljucnih racunih bistveno prispevale k vsebinsko 
bogatejsem potrjevanju zakljucnih racunov. K temu so vsekakor 
prispevale razprave po sindikalnih skupinah, ugotovljene pa so bile 
tudi slabosti, ki jih bo treba cimprej odpraviti. 

Sprejeta ocema poudarja da so tezo razprav .iz si.ndi!kalnih slru· 
bile priprave za obravna~o za- pin ·in jili predilozile zbo.l"u de
~j.u~ih racunov dolrro oprav- lavcev ali vsaj delavsJdm svetom 
ljene m da so •sodelovali viSii de- v :Sprejem. Vsebina ~ra~prav na 
javniki. VetiJk delef .so z razume- sindlikalnih S·kmpina:h je pokazaia 
vanj_em. p.revrzeli :pos·lovodni de- tudi nekatere e lemente ·mezdne 
lav~1, k1 <So od samega zaeetk.a rnisclnost<i opri razpravljalaih, 
ak!Uvn? sodel<?va1i. Bi1o je lllekaj predvsem .pa ~pr:i razJpravah ·ode
zace~ pormslclrov, ·preden so litvi, saj so ,posamezne ,ginodikal
~tvan s_tedcle, nato pa so bi!le de- ne skupine stale lila sta:lisom, da 
JaV\llosti nemotene. Tudi vodemje je treba vee razdeliti za osebne 
razp-:av ~e b-ilo zadav.olj:ivo, saj dohodke, ne .glede na ustvarje.ni 
so bile razpra,ve v v.seh sindikal- dohodek in na .delirt.vena razmer
nih ·s:k!upinah. Te .razprave v sin- ja, za ka:tere smo 1se dogovorili s 
d~alnJh skup.inah rpa so ze od- samoupravni.mi akti. 
k!ri.J.e nekatere slabosui ki se ka- Vse to Jcaie, oda druZbeno-poli
zejo predvsem v tern,' da pone- ticne organizacije v •temeljnih or
kod tako delo se ni ·uveljavljeno. ganizacijah ne opravljajo svoje
Prav bi hi..lo, da delavci sami oce- ga pravega po.s-lanstva, da ni:so 
nijo pre~ost razprav v rnanj.Sih vselej .prisotne rpm o.bravnavi .ta
s.ku.pmah m da od vodstva s:indi- ko pomeml>nih vpra.Sanj. Da je 
katov zahtevajo tatksno obrav- temu ·tako, .so pokazale xazprave 
navo tudli diug.ih vp.rasanj. rned delavci lin vkll.jucevanje po-

sameznih vodstev dr.uzbeno-poli
uicnih organizacij v -razp:rave. 

Zato moramo v vsa'ki >temeljni 
organizaciji pri.pravli.ti rtemel.jite 
pred.loge za dozbo1jsanje gospodar
jenja, jih oceni!ti in prechlagati 
organom upravljooja v sprejern, 
obenern pa moramo opredeliti 
rake in nosilce v vodstvih osnov
nih or.ganizadj silldikata pa te
meljito ocen1ti dosedanje delo. 

Samoupravne mteresne Stkup
nosti so uspele pripraviti .poro
cila v dogovo.rjenem ro!Qu in jih 
dostaviti temeljnirn onganizaai
jam, le skupnost :zJdravs-tvenega 
zavarovanja je zamujala. Tudi na 
tern podroc}u je potrebno spre
j.eti trdem dogovor, da bodo ta 
poroChla rprilpravljena v roku in 
bodo v temeljnili orga.nizacijah 
hk:rati ·s poslovni-mi poroeili. Ta
k.o bi omogotali, da .se delavci 
celovito odloca.jo o delitvi dohod
ka in ocenijo <izpol:njevanje do
govo.rj enih nalog. 

Prav je, da v ·tern .trenutiku k.r.i
ticno pogledamo slaibosti. in •uSipe
he, da bi jmri se bolje delali, 
kajti le 10 je pogoj za nas na-
predek. F.Zagar 

Ocena rudi. govori, da so bila 
poslovna porocilla sk.l"bno pri
pravljena, imela pa so ponekod 
tudi ·sla:bosti, ki so se kazaile 
~dvsem vpoma:njtkll.jivih -sprern
nih ocenah in •pomanj•kanju po
dat.kov, .ki jih zahteva 140. Clen 
za•kooa o 1ldrruienern delu. Veli;ko 
je biilo St.icer povedanega v raz
pravah na ilsvrsnih odborih os
novnih organJzacij Zveze Slhndika
tov ter na razpravah v sindikal
nih_ s._kl.llp'inah, teZko pa se op;re
delJUJemo do ·teh poroeid zlasti 
~oliko_ so pojasnjeva1e ·§tevdlke 
m kohko •so rproblemsko odipira
la razpra:vo. Poroe~la so vsebo
va!l.a doka:j enotno pr.imerjavo 
posam~Z:D.Ii!h podatlrov .s planom, 
preteldrm letom in dohodkovno 
povezan.imi 1emetjalimi organi
zacijami v akviru delovne orga
nizacije. Manj -je <bilo pllimerjav 
s panogo in drugimi .temelj!Il.imi 
Ol'ganizacijami v panogi !iz ra
zumljivih v.zro.kov, ker podatkov 
tedaj ni hi.lo na voljo, na 'kax je 
opozorila tudti sklepna ra:z;prava. 

Na lverki se vedno zaston 

. ~z poroC.i:l osnovnih OTga'Il.!iza
CIJ . Zveze sim:illkatov je bilo vi
deu, da so J»le Tazprave na sin
di-kalnih skupdnah in 7iborih de
lavcev r~gibane, odprle .pa :so 
tudi vrrsto Vlprasanj o organiza
Cl:J 1 .p.roizvodnj e, izJcoriscanju de
lovnega casa, delovnih in iiv
ljenjsk.ih p.ogoj•iih delavcev in ne 
nazadnje o oSamoup:raVIllih odno
&ih in nagrajevanj.u. Ra'Zlprave in 
poslovna poroehla ,kafejo, da je 
gospodax-ski •poloiaj posameznih 
terneljnih orga.nizacij zelo nuili
cen. Doseien:i dohod!ki so nekol<i
ko pod nacrtovanimi, •kar zadeva 
temeljito obravnavo v V\Sakem 
okolju, se tehtneJso razp.ravo •pa 
zasJuZi os-tanek dohodka za deli
tev na tSik:lade, 1ki marSt.ikateri .te
meljni orgarrizaciji ne zagotavlja 
razvoja, ki so si ga zastaWJ.e. 

Ravno to podroeje pa je v 
sklepni razpraV'i odp.rlo ·vrstopo
rnanj•lcl1·ivosti iz :razprav v te
meljnih organtizacijah. Dejstvo 
je, da so le ,redke pl'i1pravtle sin-

Na zacetku leta 1979 je za naso temeljno organizacijo znacilno, da 
nas proizvodne prekinitve bolj bremenijo kot minula tri leta. Poleg 
ze .akutnega vpra:Sanja cezmernih zastojev zaradi okvar, so se v 
prvih dveh mesecih pridru.iili te:Zavam tudi zastoji zaradi pomanj
kanja lepila, v marcu pa tudi zastoji zaradi pomanjkanja tehnicnega 
lesa. lzpad proizvodnje v januarju in februarju je bil za 11.673.000 
dinarjev. Tudi v marcu proizvodnega plana ne bomo izpolnili. Ko 
zmanjka metrskih drv in goli, je tezava v tern, ker na sedanjih na
pravah za izdelavo iverja iz samih sekancev ne moremo izdelati do
volj iverja. To pomanjkanje iverja iz sekancev se pojavi tudi tedaj, 
ce vse naprave pri predelavi sekancev delajo optimalno. Vsekakor 
pa povzrocajo okvare se dodatne zastoje. 

Drugi sklop tezav !Se p.ojavJja <J:abi sekancev ze pri seda:njern 
zaradi ve!like lkohlcme vlag:e v se- stanju. Prav tako se borno prti.
kancih, .k.i srno jih dep.on.ira:IJ. v pravriJ.i na hltrejSe poprav:Homl!i
zirnskern obdobju .in so praktic- nov za predelavo sekancev ob 
no prepojeni z vodo. Tezave na- rednem .remontu al1i ee pride do 
stopajo pr.i susenju O.verja, pa strojelorna. Ker je pred nami 
tudi ka:sneje v s-11i.skailinici, kjer tudi letni ·remont, moramo naj'ti 
nam odstopanja v vlagi werja ¥Se rnogoce onganizacij-Sike oblike, 
povz,rocajo razsJojevanje izdel- da rem<mt opravJ.rnosohld:no, ven
kov v .preSi. Te tezave re5u.jemo darr v ,kJrajsem casu kat prejsnja 
z daljsimi easi sllPskanja plosc leta. Tako 'bi vsaj tdelno na:do
za okrog 15 odstotkov, rk.a.r .se od- mes.tili liZ!pedle looliCi.ne tivemih 
ra.Za v rnanjsih kolrl.cinah proiz- plosc. 
vedenih plosc. 

Terneljna orgarr:uizacija vseh teh 
teiav ne sprem1ja ,krifern rok. 
V sklopu ukrepov, kJ. ISIDJO jih 
predvJdeli v praizvodm.ji, so ne
ka:ter.i ddlgorocneJse narave. Ta
ko srno se Joti'li ·i1ldelave pred
·loga za tehnoloSko ~popol:nitev 
lmi.je za predelavo lesnih ostan
kov, s ka.tero bi zagotov:ili per
spek11i.VIIlo vsa:j za 20 od:stotkov 
vecji delez predelanih sekancev 
v strukturi porabe surovti!n. Nalo
ga je aktualna, saj nam vse ooa
lize kazejo, da bo .tezav z lllemo
tooo oskrbo tehnicnega -1-esa tiz 
dneva v dan vee. 

Pr.i.pravljamo .tudi tptredlog za 
resitev popo!nej§e separaoije se
kancev od razliCni.h kovinskib 
tujtkov, ki narn povzrocajo zaradli 
rnoinosh strojelornov i2lpade v 
neprekinjeni in kar najvecji upo-

P-ri tproitzvod!Il.j i oplemerri.ttenili 
iverk bomo dzpade skusali nado
mestiti z delorn ob ·pmstih oobo
tah, ce bo pov;prasevanje po ,teh. 
izde1kih taksno ~ot je bilo v mi
nulih rnesecili. 

Prav tako pa borno pllipravlili 
tudi S.i.rsi pregled. -kad:rovsk.ih te
zav, k;i bodo zan:adi pomanjJcanja 
nekaterih oprofilov lin zaradi za
puscanja dela na iverki v nasled
njem obdobju se vecje lrot -so 
sedaj. 

To je Ie ·nekaj ukrepov ob 1e
za vah, Jd. smo jJh v tdosedanjem 
obratovanju ugotovili. kot glaVIIle 
vzroke, <ia ne dosegamo vecje 
proizvodlnje. Vsak us.peh na teh 
podroeji-h dela <Semora od-raz1ti v 
nOI1IllalnejSi proizvod<njti. Ta pa 
je v seda:njem -stanju za naso te
meljno organizacijo zrvljenjskega 
pornena, o.benem pa bi s ·tern po 
svojih moeeh ublarliliLi tudi v.pra
sanje likv.id!nosbi, kti spremlja l!la
se poslovooje v tern ·trenu:tku. 

D. MazJij 

REFERENDUM USPEL 
25. rnarca je bil v •krajevni. 

slku.pnosti Grahovo referendum o 
k:rajevnem sarnop:r~spe'Wru za 
ureditev ceste Grahovo-Cerkni
ca, ki je ze neika<j •let strah !in tre
pet vseh voznikov motorn.ih vo
zil. Referenduma ·se je udeleiilo 
nekaj nad 80 od-sto1lkov Uipravi
cencev, »ZA« pa je gla.sovalo 62 
odstotkov vpisanih volhlcev. 

Na osnovi raz1icnih kmterijev 
bi v petih letih krajani 2lbrali 
okrog 100 milijonov staTih dinar
jev, preostali znesek pa bi po
iskali iz d:rugih v.i.rov (hediti, 
zdruzeno delo ... ) . 

BRESTOV OBZORNIK 

Praznovanje v TOZD TAPETNISTVO 

PRAZNOVALI SMO DAIN ZENA 
Ceprev irna pri nas pra7lnov.anje osrnega rnarca ze tradicijo, slav

nos11i. ob ·tern ooevu izgubljajo svoj prvotni pomen. 
Na ta dan naj bi of.ilvljali spomine na revoluaionarno pot delav

s·kega razreda, v kateri so si renske izbojevale tudi svojo lastlllo 
osvoboditev tin enakopravnost. Na ta dan naj bi skupaj z rnoskimi 
ocenjevali danaSr1ji polozaj zenske - delavke - rnatere v naSi sa
moupravni. drutb<i. Dogovarjali naj bi se o nalogah, ·ki jih moramo 
se izpolnitli, da se bo fem;oka lahko v po1ni rneri uveljaviJ.a v svo
jem osebnem, politianen1 dn druzbenem Zivljenju. 

Nas veliki ma!I'ksisticni mislec Edvard Kardelj je vedtno poudarjal, 
da se »stvarna enakopravnost zens.ke pricne sele tak:rat, ko zavzame 
enalk:01prawro mesto v procesu druzbenega dela«. In v tej smer.i naj 
bi .danasnjta generacija zensk nadaljevala bogata izrocHo revolucio
narne prmeklosti. 

Revoluaionaocka pa je da:nes vsaka delavka v 21drufenem delu, ki 
ustvarja materoial!ne in duhovne dobrine in ki samoupravno odloca. 
Posebna priznanja pa danes zasluiijo predvsern zenske, ki poleg 
dela 1n druZi.nskih obveznosti aktivno sodelujejo tudi v samouprav
nih i1ll drufbeno-potiti{:nih organih. 

Vse zene v nasih temelJI!li.h organizacijah so ta dan pr~ovale ob 
pogostitvi ill ob kulturnem ·programu, kJ so .ga v veeillli temeljnih 
organizacij izvOOli ucenci osnovnih sol. Osnovne organizacije sin
·dikata pa so zene tllldi obdatr.hl.e in s cestlitko pozvale tucLi k prihod
njernu boju za enakopravne odnose. 

Vendar- aJ.;i je za potrdlitev enak.opravnosti zensk dovolj skromno 
daril).o .in slovesno vzdusje v delovnih kolektivih? Ce bi hotele ohra
niti prvotni pornen <tega dne, bi se morale upreti zem~ke ,game -
odpovedati hi se morale osebnim darilom .in zahtevati svoje pravice, 
zahrt:evati, da se pnie.na njihova enakopravnost ne ·le v ustavnih <Loku
mentih, ampak tudi v pra:ksi.. 

Osmi marec 1je pac sarno dan v letu, minljiv kot so minljtiiVli vsi 
dru-gi dinevi, se na.prej pa bi rnoralo osttati njegovo poslanstvo, nje-
gov prvotr:ui. pornen. Z. Jeric 

• I ....... . 
~ 

. . . in v TOZD POHISTVO 
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Delo sindikata dokaj uspesno 
Zelo malo p1semo o delu na

sega sindikata. S tern pa seveda 
ni receno, da le-ta tudi ne dela. 
Ravno nasprotno. V tern letu, ce
prav smo se na zacetku, je bilo 

ze veliko storjenega, od razprave 
o zakljucnem racunu pa do sa
rnoupravnega sporazurna o de-

lovnih razmerjih. Razprava je bi
la zivahna in tudi pred.logov je 
bilo precej. 

Tudi o osebnih dohodkih je te
kla razprava. Sprejeli smo stall
see, da je treba tudi na tern po
drocju napraviti dolocene premi
ke. Tudi na kultu rnem podrocju 
so se pokazali prvi uspehi. Orga
niziranih je bilo vee predstav. 
Sindikat je iz svojih sredstev od
kupil vee kart in j ih razdelil rned 
clane kolektiva. Odziv je bil ve
lik, kar je zelo spodbudno, saj 
delovni clovek potrebuje tudi 
kulturo. Tudi v prihodnje si bo
rno prizadevali, da bi se bolj 
raz~irili to dejavnost, ki je bila 
dolga leta odrnaknjena od nase
ga delovnega cloveka. 

v. znidarsic 
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NASI LJUDJE 
Slavka Beeaj je iz kmecke dru

zine; rojena je bila na Gornjem 
Jezeru. Vse do konca vojne je 
bila doma, v letu 1946 pa se je 
preselila v Podskrajnik. Takrat 
se j e tudi zaposlila v takra tnem 
LIP Cerknica. Na vpra~anje, kje 
vse je delala, mi je povedala: 

»Prva leta sem bila zaposlena 
v zabojami, pa pri pleskanju, v 
skladiScu materiala in kdo ve se 
kje, saj takrat so bile velike po
trebe povsod, vsega nam je pri
manjkovalo. Med drugim se tudi 
spominja, da so -dela!li tudi ob 
nedeljah in praznikih v tezkih 
pogojih, seveda brez placila. Se
daj so pogoji dela mnogo laiji. 
To je seveda tudi prav, ceprav 
radi pozabljamo na to, kako je 
bilo.« 

Povemo naj tum, da j e Slavka 
tik pred upokojitvijo. 

In kaj meni o sedanjem delu 
in odnosih? 

>>Na delovnem mestu - obra
eun osebnih dohodkov sem ~e kar 
zadovoljna, ceprav ni vse t aka 
lepo kot !Se ~di. TJUdi tlllkaj so te
zave, ker pa se v oddelku dobra 
razumemo in si .med seboj poma
gamo, n imarrn ·kaksnih veejih te
za-v. Nisem pa zadovoljna z odnosi 
med sluzbami, ki bi bili lahko 
boljsi. Veckrat slisim kaksno pi
kro posebno ob izplacilu osebnih 
dohodkov, pa ceprav nagrajeva
nje ne sodi v m oje podrocje de
la. Smo pac ljudje. Toda kljub 
tezavam sem s ·svojim delom za
dovoljna.« 

Seveda je Slavka prizadevna 
tudi v politicnem delu. Dolga le
ta deluje p r i sin dikatu in moram 
reci, da kar skrbno opravlja svo
je delo in naloge. 

0 prostem casu .pravi, da ga 
je zelo malo, saj Je zaposlena 
zena prakticno neprekinjeno pri 
delu: delo v sluibi, pa gospo
dinjstvo in se vrsta drugih del. 
Toda kljub temu najde cas za 
vezenje in tudi zase. Kot vecina 
zena rma tudi Slavka veselje do 
vsega lepega, in t o je lepo u re
jen vrt okoli hiSe. 

0 svojih zeljah je rekla, da j ih 
je veliko, vse se pa ne morejo 
izpolniti. Predvsem pa zeli, da bi 
bila se naprej zdrava. To zeli tu
di vsej druiini, kolektivu pa vsaj 
take delovne uspehe kat smo jih 
dosegali -do seda:j. 

v. Znidarsic 

Slavka Beeaj dela pri obracunu 

osebnih dohodkov v TOZD Pohi~

tvo Cerknica 

Letosnji izobrazevalni 
•v • program uresniCUJemo 

Program Kluba samoupravljalcev smo sprejeli in danes lahko trdi
mo, da smo ga zvecine tudi uresnieili. V tern :obdobju smo izpeljali 
celotni program za usposabljanje vseh Clanov organov upravljanja 
in delegatov, ki so bili izvoljeni lani. Organizirali smo tridnevni se
minar o zakonu o delovnih razmerjih, dvodnevni seminar za clane 
delavskih kontrol in vee enodnevnih seminarjev za elane delavskih 
svetov, za clane disciplinskih komisij in za elane poravnalnih svetov 
krajevne skupnosti. 

Zapustil nas je MatevZ Hace 
Poleg tega smo \i(l)peljaJ.i cik.lus 

seminarjev za usposabljan~e de
legarov, kLi de1ujejo v delegacijah 
za samoup·raV'Ile interesne skup
nos1li in za zbore skups5ne obci
ne. 

zal ta optia.ni.sticm oHj ni v celo
ti uspel. Ceprav so -hila v tern 
ci-klusu usposabljanja potrebna 
precej~nja :sredstva (glede na 
v..soto, s ka.toco razpol.aga !club), 
ugotavljamo, da bomo vendal'le 
morali nadaljevati z organizacijo 
takih in p odobnih obl<i:k, saj so 
slusatelji na .teh sem.in.a!I'j-ih ugod
no ocenili 'kva.li.teto p redava.nj in 
izrazali zahtevo .po nov.ih rta.kS.n:ih 
oblM<ah u&posaibl.ja.nja. 

Neizprosna smrt nam je 1. mar
ca iz Zivljenja iztrgala revolucio
narja, politkomisarja legendarne 
XIV. proletarske divizije, polkov
nika JLA v rezervi, druibenopoli
ticnega delavca in plsatelja MA
TEVZA HACETA. 

Ze z enajstimi leti si je zaeel 
sluiiti kruh: najprej kot pastir, 
s stirinajstimi leti pa kot deJa
vee v opekarni ter nato kot za
garski in gozdni delavec. Odpor 
proti krivicam in izkoriseanju in 
njegov napredni dub sta ga kma
lu usmerila v organizirano socia
listicno gibanje. 

Z veliko zavzetostjo je sodelo
val pri vseh oblikah dela in ak
cijah organiziranega delavstva v 
sindikatu lesnih delavcev, v de
lavskem kulturnem drustvu Svo
boda in kasneje v Vzajemnosti 
v Loski dolini. Bil je drulltveni 
knji:Znicar. Veliko je prebiral zgo
dovinska in literarna dela nasih 
pisateljev, zlasti dela ruskih kla· 
sikov (Gorkega), ki obravnavajo 
usode zatiranih in spodbujajo k 
boju za pravice. Tako ni bilo na
kljucje, da se je sredi tridesetih 
let vkljucil v marksisticni kro
zek, ki sta ga organizirala Franc 
Strle-Nino in Janez Hribar ter z 
zanimanjem studiral ilegalno in 
legalno partijsko Uteraturo, ki je 
dajala smernice Titove in Karde
ljeve strategije in taktike Partije 
za zdruiitev vseh demokraticnih 
in rodoljubnih sil v boju proti 
osovrazenemu protiljudskemu re
zimu in njegovemu paktiranju s 
fa5istienimi silami. S svojim za. 
rom je sodeloval pri snovanju in 
formiranju kmeeko-delavskega 
gibanja v Loski dolini, ki je do
segla zmage na obcinskih volit
vah v letih 1936 in 1938. Tedaj 
je zacel pisati v delavski tisk. 
Leta 1940 je bil sprejet v Komu
nistieno partijo Slovenije. 

Leta 1941 vidimo Haceta med 
organizatorji Osvobodilne fronte, 
leta 1942, kako kot sekretar ra
jonskega odbora Osvobodilne 
fronte Loski potok uresnicuje prl
dobitve enoletnega boja partizan
ske vojske, ko organizira volitve 
v organe ljudske oblasti in sode
luje pri uresnieevanju njenih 
sklepov. 

Po hudi italijanski ofenzivi po
leti 1942. leta ga vidimo kot polit
komisarja II. Notranjskega od
reda, Tom5ieeve brigade in kone-

no IV. operativne cone za Sta
jersko in Korosko. Vidimo ga 
bkrati kot izkusenega politicnega 
aktivista, kl je ljudem in borcem 
v najhujsih dneh vlival z bo
gatimi izkusnjami in s tovari
skim odnosom zaupanje in vero 
v koncno zmago. 

Po vojni je opravljal stevilne 
odgovorne dolinosti. Bil je in
struktor CK KPS, predsednik 
enotnih sindikatov Slovenije, po
mocnik ministra za kmetijstvo in 
gozdarstvo LRS, sekretar OK 
KPS Postojna, predsednik Gasil
ske zveze Slovenije. Bil je tudi 
zvezni in vee mandatov republi
skl ljudski poslanec. 

Ob vsem tern delu je nasel cas 
za pisanje aktualoih politienih 
elankov, zlasti pa za pisanje le
poslovnih in spominskih besedil, 
v katerih je opisoval junastva in 
usode borcev in aktivistov med 
NOB. Ugodna odzivnost bralcev 
ga je vzpodbujala k pisanju dalj
sih leposlovnih del, v katerih je 
opisoval partizansko tematiko in 
ozjo Notranjsko, ki jo je odkril 
Sirsi slovenski javnosti. Za pi
sateljsko delo je prejel vee vi
sokih literarnih priznanj, prebi
valci cerkniSke obcine pa so ga 
izbrali za castnega obeana. 

A.Avsec 

* 
Drugi dragoceni del Hacetove 

osebnosti je njegovo pisanje, v 
katero je preill vso svojo prvin
sko ljubezen do notranjskega elo
veka, svojo trmasto revolucio
narnost in vseclovesko huma
nost. 

Ob neki priloznosti nam je de
jal: »Poka:Zimo, da Notranjska ni 
samo dezela kmetov, gozdarjev 
in tihotapcev ... PokaZimo, da ni
smo samo praktiki, suhi razuma
rji. Saj vemo, da so v nas tudi 
liricne strune. Morda smo res 
malo prevec zaprti vase - sko
raj sramefljivi.« 

In v svojem pisanju je pri
povedoval: >>Vse moje pisanje te
melji na resnienih dogodkih. 0, 
veekrat sem ze imel sitnosti za
radi tega. se sreea, da smo No
tranjci trmasti. Ja, tudi jaz sem 
trmast. Nasa notranjska trma je 
najveekrat pozitivna.« 

Taksen je bil Hace kot clovek 
in kot pisatelj. Ves je zrasel iz 
notranjske zemlje in ves se je 
razdajal notranjski zemlji ... Ker 

smo ga dobro poznali, nas ne 
preseneea njegova izredna ust
varjalna energija, saj je napisal 
vee kot dvajset knjig in vsaka 
od njih predstavlja med platnice 
prelito vihamo, silovito, prvinsko 
Zivljenje notranjskega cloveka. 

In temu cloveku je posvetil vse 
svoje Zivljenje, posvetll mu je 
svoje revolucionarno in svoje 
ustvarjaloo pisateljsko delo. To 
delo je svojevrstna in dragocena 
kronika Notranjske, kronika vseh 
pomembnih in korenitih prelom
nic na nasih tleh, viharnih do
godkov, ki jib je preZivljal in so
oblikoval notranjski clovek. 

Ob njegovih delih podoZivlja
mo revolucionarne prevrate na 
Notranjskem v preteklem stolet
ju, pa te:Zke socialne in moraine 
krize v predvojni Jugoslaviji, 
predvsem pa burna leta nasega 
narodnoosvobodilnega boja in 
revolucije ter povojne graditve 
nove dru:Zbe. Pri tern je treba po
sebej poudariti, da je bil vedno 
v osreju njegove pozornosti clo
vek - notranjski samorasli clo
vek, ki se mu upirajo brezsrc
nost, nelogienost, administracija, 
predpisi, teoretizlranja, skratka 
vse, kar ni v skladu z njegovo 
zdravo, nepotvorjeno pametjo. 

Prav zato so njegova dela za 
razliko od drugih dokumentar
nih pricevanj 0 teh easib tako 
pristna, tako elovdka. Prav zato 
tudi prera5eajo na videz ozko u
sklajenost v notranjske okvire in 
dobivajo obelezje obeeclovesko
sti, dobivajo obrise izrazitega 
konflikta med naravnostjo in 
prvinskostjo ter med izumetnice
nim prenarejanjem, ki eloveka 
spridi. 

In s temi svojimi deli bo za 
vedno ostal med nami - ostala 
bodo njegova dragocena in iskre
na prleevanja o - njemu tako 
dragi Notranjski - prlcevanja o 
njegovi izjemni osebnosti. 

Kar ne moremo se sprijazniti 
s kruto resnico, da ne homo vee 
slisali njegovega presernega sme. 
ha, da ga ne homo vee srecali 
s koso v roki na ozarah Ulake 
ali se z njim sporekli ob kozarc
ku, da ne homo mogli brati nje
govih knjig, kl jib je snoval v 
svoji trmasti ustvarjalnosti ... 

B . Levee 

V kra.t'kem lah!ko ocenimo, da 
je za nami r azgrbano, pa tudi 
uspeSn.o obdobje, saj je b.i~o l!lad 
250 ur predavanj, na ka.tocih 
smo usposaba.jali pr.ihlli.:no 850 
slusateljev. Po moj:i ocerui pa je 
v delegacije jiiJ. v samoupravne or
gane izvol!jenih najmanj 2500 de
lovnih 1ju di. in obCanov. Zclo hi
t.ro lahko ugutovimo, !kaj pravza
prav pomeni to Tao2lme:rje. 

V.prasati ISe -moramo , atli res 
ve li:ka tVeOim.a delavcev - OlanOIV 
samoupravnih organov, katetr.im 
smo obcani in d elovni 'lju<lje 
nase obC.ine na volitvah zaupali 
odgovor:ne fuJnkcijoe, <Ia v ·silstemu 
demokrati:Cnega od:loeanda in do
govarjanja odgovonno opr av!jajo 
naloge, ISIDatra, <Ia '50 ze dovolj 
usposob'ljen.i za opravJjanje teh 
na!l.og. Vendaor pa 'Praksa marsi
kje kaie prav nasprotno. Dejstvo 
je, da se prav v vsakdanjem delu 
kaee stalna potreba, da se samo
upravlja.Jci l!lepr-enehoma u spo
sabljamo, kaj:ti :Je ta.ko lahoko 
zna.mo pra'VIillno razumevati in 
sprejemat.i od:locnve, pred kate
re smo postatV'ljeni 'V'sa!k da.n. 

Cilj t a!ko za:staovoljenega uspo
sablja-oja je •tudi v tern, da kva
litetne prograrrne predavanj p;Pi· 
bli.zamo samoupravrljalcem (do 
sedaj ISO ISe posamezniki na ta
kih .ozi,roma podobnih seminar
jib usposablja·m v LjubJjani., Po
s.toj.ni, POII'toroiu in drugod) in 
da usposahrj anje organiziramo v 
obCici. V bistvu bi se 'lahko 
prav vsak .samoupravJojalec vkJ.ju
cil v ta predaovanj a. V endar nam 

- · - --- -~ - ' ~ . -- ---~--~ 

Klub 'bo tudi v prihodnje 
uresniceval vse pobude iz temelj
nih okolij, eeprav smo ze tik 
pred dej:stvom, da ome<j1mo na~a 
priza.devanja zaJradii neodgovor
nega odnosa p osame:mih podpis
nic samoupraViilega sporazuma o 
ustanovitv!i IGuba ·samouprav
ljalcev, iker ne poravnavajo red
no svojlih fim.anenili obvez.nosti. 
Prav Brest ·klj uib ob~jubam .in 
zagotovi'J.om odgovornih tovari
sev se do danes .n.i poravnal 
svojih fma.nC.nih obveznosti do 
ktluba. 

Tudi d!rugi d eQ izobrazevanja v 
tej sezani uspeSn.o koneujemo. V 
februM:ju smo zak.lju cm s pre
davanji :na obCin1ski -polrirti-eni so
li. V programu je tbiJlo 100 p eda
goskih ur predavanj in razgo:vo
rov. Pred. slu5ateljli je Sarno se 
zakljuCn.i razgovor in .podeLi•tev 
ustreznih :s.prieeva!l. Ocenjujemo, 
da bo obeinsko pol;itiano solo 
k.onca:Io p nilblifuo 20 slusateljev. 
2:e sedatj j e oCiltln.o, da neJkatea:i 
slusalt.elji ·solanj a l!le bodo uspes
no zakljuCi-1i. Dogo.v.orili smo se, 
da bo odsJ.ej .orgam.i'Ziran vsako 
leta po en ·oddelek obai.nske po
liticne sole, ·S Cimer lbi predvsem 
clane Zveze tkomun.i.•stov u:sp osab
ljatli za delovanje v nasem -samo
upravnem ·SOCia'H.sticnem sist e-
mu. M. Jennejcic 
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Iz drugih lesarskih koiektivov 
V MEBLU ocenjujejo, da bodo 

pogoji gospodarjenja Ietos znat
no tezji kat pre teklo leto zlasti 
zaradi velikih podraZitev oonov
nih surovin ·in materialov ·ter za
radi slab~e k01llk.uren6ne ·sposob
nosti pri vlclJucevanju IV medna
r<?<~no ~enjavo. Zaradi .P?'kriva
DJa veJj;ke ·lZgube temeLJn<I orga
nizaciji Iverka rter z reaiizacijo 
sprejetih nalo7Jb 'Pr.icakujejo za
ostrene pogoje pri zagotavljan:ju 
potrebnih 'likvidnih .sredstev za 
planirani obseg poslovanja. 

LIP Bled j e v pretektlem letu 
uspe~no izvaial in sicer iZJkJ:juano 
na konvertibillno podrocje. Izvoz 

je w-ednostno ~na~al 5.887.735 do
larjev, ka<r j e za 19 odstotkov 
vee ·kot leto poprej in za 2 od
stot>ka manj kot je bilo pred'Voi
deno s planom. Tri eetrt in e vse
ga i2voza predstavljajo opaine 
plosce. 

V JELOVICI l.majo svojo ·splos
no in zobCYLdTavstveno ambuJan
to, sedaj pa se rdogovarJajo o d.z
gradnj i lastnega vrtca, v ka.terem 
oo naS.Io prostor pribliZn.o 100 
ma!lckov <tistih mater, ·ki de!lajo v 
J elovici. K sodelovanju pr.i grad
nji nameravajo pritegniti •nudi 
druge delOV:lle organizaci·je. Naj 
5e omenimo, da ocenjujejo mon-

SreCno, umetnik! 
PERKO. LOJZE PERKO. SLI

KAR LOJZE PERKO. Skromno 
zveni in domace. Ime postaja na
~a last. Povsem je ie na~e - no
tranjsko in slovensko. Potem ob
ceclove~ko kot je obceclove~ka 
vsaka umetnost, ki privre iz vro
cega, nemirnega cloveskega srca. 

Na obrazu, zaznamovanim :z 
»ilakom poduhovljenosti<<, se da 
iz mnozice natancno prepoznati 
umetnika, tudi ee sname svojo ve
cno bohemsko bareto, tako kot 
se da prepoznati birokrata, cetu
di je snel »rokavice<<, in profe
sorja, ceprav je pozabil redoval
nico. 

Rodil se je v Lo~ki dolini -
med ostrnicami. 

V svojem nemiru iivi ze se
demdeset let. Ne kaie jib. Ne 
utegne se starati; poznamo ga 
leta v enaki gibenosti, z enako 
~egavostjo in enaldm iskanjem. 
Oci samo i~cejo, merijo, sodijo. 
Ne poznamo ga pri ustvarjanju: 
kdo bi ga motil! Ko pa gledamo 
njegovo koneano podobo, se nam 
zdi nedokoneana. Nekam povd
na, kot osnutek, kot skoraj do
delana skica. 

In smo prisiljeni, da jo dode
ljujemo, dopolnjujemo, da vrta
mo vanjo, da iScemo v stari kam
ri cloveka, k.i ga ni vee tam; pod 
povdjem pomladnih trav in vo
da slutimo pravo pozelenje se
men in korenin po klitju, brste
nju, cvetenju in iivljenju, po no
vi plodnosti. V neznatni gmotici 

osamljene zanjice sredi sirokega 
polja ni le zanjica: je zena, je 
mati, je trpinka, suznja, rednica, 
svetnica; pod rdeco ruto, k.i ji 
zakriva glavo pred soncem, je 
IDisel, pogreznjena vase, samo 
njena - nikomur in nikoli izpo
vedana. Le sllkar ve za njen svet 
- zato jo postavi tja - nam v 
razmislek in clove~ki nemir. Ni
koli ne vemo, kaj skriva globo
ka temna voda, kak~na usoda ce
pi :za skromnimi okenci notranj
ske hlse, kod se klatijo IDisli ob 
blodih pretegnjenega kmeta, ka
ksna je zgodovina in kak~na pri
hodnost cloveka na »Zadnji poti«. 
Nikoli ne vemo, kam se bo usu
la zloba, viseca v oblaku nad je
zerom, kaj bo prinesla svetloba 
jutra in kdo bo umrl v negibni 
otrplosti zime . .. 

Nic se ne ve! HCi, Ol.ovek! 
Brskaj in misli! Tudi Lojze je 
moral, ce je hotel postati nas 
slikar. Menda je zgodaj spoznal, 
da je umetnost v nedorecenem 
in da tudi tega ni nikoli konec. 

Ob njegovem sedemdesetem 
letu, k.i ga bo praznoval 21. apri
la, mu ne privo~cimo miru, ze
limo mu ~e sto novih vznemir
jenj, umetngke mrzlice in vecne 
nepote~enosti. To bo nasega sli
karja ohranjalo mladega, na~o 
umetnost bo bogatilo, na~o no
tranjsko in slovensko ter clove
sko lepoto pa razkrivalo nam in 
svetu. 

J. Praprotnik 

taio 43 hg v Cerkniai kot enega 
pomembneJsih delovnih uspehov 
v pretek.lem let>u. 

LESNINA je slovesno prosla
vila svojo tridesetletnico. Ob tej 
pri:lo:lnosti je preds~dnik Tito 
odlikoval kolektiv z redom dela 
z zlatim vencem. Odli,kovan i so 
b ili tudi .§tev~lni .posameZIIlilci iz 
Lesnininih •temeljnih organiza·cij. 

SLOVENIJALES - tvgovina 
ima v 1Jujini dOkaj razvejano pro
dajno mrezo. Sestavolja jo trinaj•st 
s talnih in ·zacasn~h predstavoni
stev na vseh celiJIJ.ah, pet las1ll1lih 
poojet ij v •UUjini z osmimi eno
tami, katerim se bo v kratkem 
pridruiHo se sesto .ter dve me
sani podjetj-i, v :katerih 'ima.jo 
veeinski ikapi tal in ·kateri:ma se 
bo v krat!kem pridruzilo ~e tret
je. 

Prvo leto uresnieevanja sana
cijskega programa v TOVARNI 
MERIL je bilo usp~no. Napori 
kole.ktliva niso bHi zaman in ISO 
glede na njihove objekii-vne po
goje po'Silovan~a prebHi :tisto ma
gieno mejo celotnega rprihodka 
in dohoctka, ki v nadaljnji delitvi 
vendarle da ze tudi ostanek ci
stega dohodka. 

V STOLU ugotaV~ljajo, da je 
splo~na poraba v preteklem letu 
mocno porasla. Kazalci kazejo, 
da boclo •tudi 1letos -sredstva za 
zadovo}jevanje skupne in s:plo~
ne por abe znova hi:treje nara~ea
la kot se bo vecal dohodek. Zato 
bodo organi diru2lbenopoliltJienih 
skupnosti, d:rufbeno-pohticne or
gaJD.izacije v delovni organizaciji 
in delegati posveca•li temu dej
stvu posebno skrb. 

JAVOR je z .novim letom povi
sal cene v svojem obratu drui
bene prebrane. Cena obrdka -
kos1la ~nasa sedaj 11 dinarjev. 
Pri tern poSk:usajo u p ostevati ta
bele kaloricnih vrednosti obro
kov, ki jih priporoea replllbliski 
zavod za zdrawtveno va.rstvo. 

ELAN je za oopehe pri p roiz
vodnji spor;tne opreme in naprav 
dobil spominsko plaketo, kar je 
najviSje pr iznaJD.'je SmucarsJ.<.e 
zveze Jugoslavije. Nas•ploh oce
njujejo lansko poslovanje za zelo 
us.pesno. 

Tudi v NOVOLESU s o razprav
ljali o preseZkih samoupravnih 
interesnih skupnosti v preteklem 
letu. Na .pobudo izvtTsnega sveta 
skupsCine obCiJIJ.e naj b i jih n a
menm za izgradnjo centra 
usmerjenega hobraievanja v 
SmiheLu pr.i Novem mestu. 

ZADOVOUNI Z ABONMAJSKI· 
MI PREDSTAV AMI 

>>Vsec nann je taka obli;ka ponud
be kulturnih do7Jivetij,« .smo ime
li orga.n:izatorji ~bonmajsk:ih 
predstav prrlo2most veckrat sli
sati. 

Res j e, dvorane ·SO bile polne: 
v Ce!Pknici Sli je ogleda!lo pet 
predstav 1500 i:st~h gJ.edalcev, v 
Staxem trgu 912. Vprasanje je, 
aoli sta bHa dan lin ura .pr~merna 
za vse obiskovall.ce (v Staxem <tr
gu sobote ni!SO bii1e najbotj lp1'i
merne, •ker ISO za nekatere delov
ne); ali so bile ·predstaJVe vsee 
vsem, •saj jih obca.ni. mso imeli 
prHo2mosti ·i:zbilrati; za vse inte
resente !l1ii hilo dovolj kart ... 

Smo pa lcljub vsem.u z<bd.ovolj
ni s sodelova!Il'jem sind<i'kartov ·in 
Zveze lrukturnih orga!Il:izao1j, saj 
smo n:jim .prodali vemno abon
m ajev in od onjih tu<li pricaku
jemo, da nam 1bodo 'POSredovali 
monenja oj.n rpripombe ter zelje za 
plt'ihodnje d elo. 

Gostovanje po:JilHcnih gleda!l:isc 
in ansallllblov ni bi!l.o namenjeno 
samo oboim-stvu, temvee t udi oraz
govorom p o predstavah med ,po
klicnimi ~n ·lj ubitelj sk1mi de'lav
ci na gledaMkem podroeju. 

Sodobno celovJto pojmovanje 
ku:1nlll1nih pot>reb bo moralo po
s tart:i skrb s lehernega obcana -
odraiala 'Pa se bo v zami<s1i. ob
novljenih ali IIl.O'II'ih ~Wtumih do
mov. Sele takra!t bomo lahko 
-gledali zahtew1ejse, .bolj kvalitet
·ne ion stell'iJnejse prirectitve do
rna. 

S. Sestanovie 

, 

PRAZNOV ANJE DNEVA 2:ENA 
V KS BEGUNJE 

Tako, ali m alo drugaee kot 
drug-ad, je bHo organizirano 
prazmovanje dneva zena 'bud:i za 
zene v krajevni sk.upnostri. Begu
nj.e. OrganiiZirala ga je •krajevna 
konferenca SZDL. Nadv.se prije
ten lrultunni program, ki .so ga 
izvedli pevci, mladina in ucenci 
osnovne sole iz Be~j. je b i-lo 
pri·jetno doiJivetje . ·Po kultu:nnem 
programu je bi:l.a sk.romna zaku
~ka. 

. 
j 

BRESTOV OBZORNIK 

2al pa v •k.rajevni skupnosti n i
mamo p rostora, .k?jer bi bilo mo
goce taka ali rpodohna -praznova
nja ~e lep~e or:gaJD.izllrati. zelnno, 
da bi bilo sreeanje ob praznova
nju 8. marca :skupno za vse zene 
iz krajev.ne skupnosti, pa rtudi za 
delavke .jz Tovarne pol:u:istva Jel
ka. To p a nam sedaj omejeni 
prostori onemogoeajo. Upallllo, 
da bomo v prihodnje z obnovit
vijo kulturnega doma v Begunjah 
tudi to dosegli .in praznovanje 8. 
marca se lepse prupravi1i. 

J . Opeka 

0 vzdrZevanju strojev 
V TOZD POHISTVO je bil 13. 

marca redni strokovni sestanek 
vseh delavcev, ki so kakorkoli od
govorni za organiziranje proiz
vodnje. Ker je bilo na dnevnem 
redu tudi vprasanje vzdrzevanja 
strojev, so bili na sestanku pri
sotni tudi vsi delavci, ki delajo 
p r i vzdrievanju. 

V razpra vi je bilo ugotovlje
no, da so stroji iztroseni in da so 
zato potrebni se veejega vzdrie
vanja. Vzdrzevalci so zahtevali 
p rirocno skladiSce z vsemi po
trebnimi rezervnimi deli. 

Predlagano je bilo, da je tre
b a izdelati sistem vzdrzevanja, 
saj bo le tako mogoce vzdrzeva
nje, ki ne bo povzrocalo zasto
jev. Seveda so bila kritieno os
vetljena se druga vprasanja. 

Razprava je opozorila tudi na 
druga vprasanja, ki tezijo pro
izvodnjo. Tehnoloska priprava 
dela ni vedno zadostna. Tudi na 
podroeju normiranj a je vee te
zav. Kritizirano je bilo staliSce 
nekaterih vodij oddelkov, ki ne 
organizirajo dela tako r acional
no, da bi bila norma veeja, se
veda ob enakem naporu delav-

ca. Vee je treba narediti ·tudi za 
uvajanje novih delavcev. Tudi 
ustr ezni razporeditvi delavcev je 
treba posvetiti veejo skrb. ze ve
likokrat je bilo naceto vprasa
nje t ransportnih vozickov, ki jih 
je treba nabaviti eimprej. 

Tudi z razsvetljavo na nekate
rih delih proizvodnje ni vse v re
du. 

Predlagali so, naj bi sablone 
izdelovali iz »skart« elementov. 

Naceta so bila tudi vprasanja 
o dokoneanju investicijskih del 
skladisca fu rnirja, kar b i lahko 
bolj pospeseno gradili. 

Problem je velika odsotnost 
delavcev z dela zaradi bolniSke 
(9,2 odstotka), pa tudi drugih 
vzrokov odsotnosti je veliko; s 
tern v zvezi bo slej ko prej tre
ba sprejeti ustrezne ukrepe. 

Na koncu sestanka je direktor 
temeljne organizacije prisotne 
opozoril na veejo discipline pri 
opravljanju rednega dela in po
sebnih ukrepov, sicer bo potreb
no v interesu kolektiva ukrepati 
tako, da se bodo stvari obrnile 
na bolje. 

J .K.lancar 

" fil z ocm1 
naSe 

kamere 

Tale lopa je lep okrasek pred TOZD MASIVA v Martinjaku 



9RESTOV OBZORNIK 

22. maorca je preds.ta'111Ilistvo nove 'Pivovarne iz BUZETA organizi
ralo poizkusnjo tSvoj.ih Wde.bkov v Srt:arern trgu, na Rakelru ·in v na
sern malern mestu. Poi'llk!u5nja je b.i'la ·v Blagovnici. Pom.11di!l!i so vee 
vr.st piva, ki ga i:zx:lelujejo ·po avstrijski Hcenci Wn po domacilh re
cept·ih. Ljubditelji te osvezhlne pi~ace nasega malega rnesta so b ild 
s kva1Heto za.riovoljni, prirediite~Ji pa so obljubili, da bodo v pri
hodnje pOSiklrbeli, da bodo nj<ihovi proizvodi nasim ·potroSnikom na 
voljo po trgovi:nah po vsej na:Si obotni. 

Ceravno •je do zaceUka tra!diciona1nega ·pohoda po poteh domicilnili 
ffilOt Not:ra.njslke se tr.i mesece, so pr-1prave ze v telru. Stab -pohodne 
enote je lime! dve sej!i, na katerih .so se dogovonili. o oPganizacijsUcih 
uk.repih, doloeih funiJ<.cije in izbra:Ii traso pohoda do ·spOIJ'Den-ikov 
in spOIJ'Dinskih obelefi:j liz Tevolud0111ame 'Preteklosti v nas.ih kra.jili. 
T.okrat se bodo poleg mladih pohoda udelezioJ.i tudi s ta'l'ejsi obcani 
in predstavniki mladih irz sosednjih obCi.n. 

PUST 1979 V SLIKI 

FILMI V APRILU 
1. 4. ob 16. uni. - amer.iski pustoloYski film MOZ Z ZELEZNO 

MASKO. 
1. 4. ob 19.30 - armmiska kdm<illlaJ:ka RDECILO ZA USTNICE. 
2. 4. ob 19.30- ameriska krimimalka TRUE NEUSTRASNI. 
5. 4. ob 19.30 - arnedili western MANAJA. 
7. 4. ob 19.30 m 8. 4. ob 16. Ul'i - ]ta!l.ijanska •komedi.ja SKOFOVA 

SPALNICA 
8. 4. ob 19.30 - francoska drarrna UJETNICA SAMOSTANA. 
9. 4. ob 19.30 - fr.ancoska komedija ANNIE HILL. 

12. 4. ob 19.30 - nemska krimina}ka DEKLE IZ HONG KONGA. 
14. 4. ob 19.30 dr:n. 15. 4. ob 16. uri - n emskri wes.te:r:n VINETOU IN 

OLD FIREHAND. 
15. 4. ob 19.30 - svedsk:i glasbffili fil:rn ABBA. 
16. 4. ob 19.30 - £rancoska k'l"1rninal-ka PREISKAVA POD STRA

HOM. 
19. 4. ob 19.30 - amer<iska krimi!na1ka TAKSIST. 
21. 4. ob 19.30 in 22. 4. ob 16. ·mi - hongkong9ki •kara.te film ROKA 

SMRTI. 
22. 4. ob 19.30 - amer.iski pu9tolovski £Hm GUSAR. 
23. 4. ob 19.30 - jugoslovanSiki zgodovin•slki film LJUBEZEN IN 

SRD. 
26. 4. ob 19.30 - amerli.S.ki pustolov.ski £ilm PEKEL NA FLORI-D!. 
27. 4. ob 16. UlrJ in 19.30 - (Se 'lli pred.viden) 
28. 4. ob 16. uri i.IJ.1 19.30 - ameriSki 19lasbeni film ZADNJI NASTOP 

EL VISA PRESL Y A. 
29. 4. ob 16. uri im 19.30 - amerisk.i farrtasti-mi film ALEJA PRO

KLETSTVA. 
30. 4. o b 19.30 - italijaiilska komedija GINEKOLOG SOCIALNEGA 

ZAVAROVANJA. 
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Nove naloue krajevnih skupnosti 
Ob konstituiranju novo izvoljenih delegatskih skupscin krajevnih 

skupnosti so hili izvoljeni tudi novi organi. Vodstvene funkcije so 
zvecine prevzeli novi kadri. 0 moznih kandidatih je tekla zelo siroka 
razprava v zborih obcanov v vaskih skupnostih, vodila pa jo je 
Socialisticna zveza skupaj z vodstvi drugih drt1Zbenopoliticnih or
ganizacij v krajevnih skupnostih. Ob tern velja poudariti, da so ob
cani in delovnl ljudje pri odlocanju izhajali iz dejstva, da bo mo
goce v prihodnje razvijati krajevno samoupravo, ce bodo na prava 
rnesta izvolili prave ljudi. 

Ko so na prvih skupscinah oce
njevali opravljeno delo v pretek
lem mandatu, so ugotavlj ali, da 
naloge izpolnjujemo v skladu s 
srednjerocnim programom, ki so 
si ga zastavile krajevne skupno
sti. Naloge iz tega obdobja pred
stavljajo zvecine resevanje komu
nalnih vprasanj, dopolnjujejo pa 
se se s plan om srednj eroenega 
razvoja obcine in obmocnih in
teresnih skupnosti. Ugotavljajo, 
da zunanji nosilci planskih nalog 
nekoliko zaostajajo z uresnice
vanjem, kar zlasti velja za elek
trifikacijo, PTT storitve, izgrad
njo solskih objektov in urejenost 
okolja. Ob tern pa so zaceli ob
can in delovnd .Jjudje spozna-vati 
resnico med zeljami. in dejanski
mi mofuostmi za pridobitev vseh 
tis tih dobrin, ki so za delo in 
zivljenje krajevne skupnosti po
trebne. 

vecini krajevnih skupnosti, iz
gradnjo vodovodov, elektrifikaci
je naselij in se vrsto drugih pri
dobljenih komunalnih dobrin. 

Programska usmeritev do kon
ca tega srednjerocnega obdobja 
le se dopolnjuje izvedbo nacrto
vanih akcij, vendar so v progra
mih le tiste naloge, ki so dejan
sko financno pokrite. Istocasno 
pa se ze oblikujejo zahteve po 
r azvoju krajevnih skupnosti v 
naslednjem srednjerocnern ob
dobju od leta 1980 do 1985. V 
sklop teh nalog pa prihajajo v 
ospredje tudi ze naloge, ki so jih 
p o ustavni opredelitvi in J?.O ust
reznih samoupravnih akt1h pri
s tojne in doline izvajati krajev
ne skupnosti v sodelovanju z 
vsemi nosilci razvoja in napred
ka. Te naloge pa se kaiejo v kre
pitvi rnaterialne osnove za raz
voj solstva in usmerjenega iz-

NOVI PREDSEDNIKI SKUPSCIN IN SVETOV 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

predsednik 
skupscine 

Cerknica 
Rakek 
Begunje 
Nova vas 
Lo§ka dolina 
Cajnarje-2:ilce 
Grahovo 

Hren Joze 
Kavcic Franc 
Intihar Ivan 
Anzeljc Drago 
Cimpric Valentin 
Pirman Janko 
Turk Franc 

predsednik sveta 

Kebe Tone 
Vukicevic Momo 
Skrlj Ivan 
KriZ Anton 
Je§el.nik Franc 
Kovacic Slavko 
se ni izvoljen 

lzkusnje zadnjih nekaj let go
vorijo, da je bil vsak dinar, ki 
ga je prispevala druibena skup
nost, nekajk rat oplerneniten s fi
nancnimi prispevki, zbranimi 
rned obcani in od temeljnih or
ganizacij , pa tudi z materialnimi 
prispevki in s prostovoljnim de
lorn. Tako zasledimo vrsto uspes
nih akcij pri asfaltiranju cest v 

obrazevanja, za razvoj otroskega 
varstva, telesne kulture in kultur
ne dejavnosti, prihodnji razvoj 
terneljnih organizacij in drugih 
druzbenih dejavnosti. 

V tern rnandatnem obdobju se 
p rvic pojavljajo kot oblika pove
zovanja med terneljno organiza
cijo in krajevno skupnostjo tudi 
sindikati, ki bodo na ravni kra-

Mladi se pripravljajo 
TEKMOVANJE MLADIH OB 
PROSLAVI TRIDESETLETNICE 
USPOSABLJANJA ZA SPLOSNI 
LJUDSKI ODPOR 

To so1sko •leto je juibHejno leto 
ovgaiilizi-ranega usposablja:nja in 
pripravljanja mladime za splo$.ni 
ljudski od'Por. Za1o je bil v zve:z
nem mer iJ.u ustanovJ.jen koorrli
nacdjski odbor za p-rOS'lavo te de
j avnosti. Odbor ·je ·sklenil, -da bo
rno ta 1-ub-Hej proslavi.li v V'Seh 
repub-1i.kah in pokrajinalh rz: mno
Zicnimi aikcijarni. 

RepubliSiki odbor za proSilavo 
je ·s.prejel okvirni fProgram tek
movanj in akoij. Tekrnovan:j a za-

8. MAREC - DAN ZME~NJAVE 

8. marec - dan zena< -
rnoz z otroki sam dOIJ'Da. 
Razbija, vpije in krici, 
da prihite sosedje vsi. 

»Kje je zena tvoja ta, 
in taksen di-rendaj doma?« 
»Zenka moja ima svoj praznik, 
rekla je, naj born j az pruznik!« 

Otroci ucijo se ~ad:iti, 
moz pa ze zacel je p irti. 
Vsi se derejo na glas, 
manjkata tr~benta, bas. 

Ko pride zena spet v svoj stan, 
izgubila skoraj ves je d an . 
Pospravlja, dela kot vse dni, 
da se v glavi ji vrti. 

Metoda Sajn, 8. b 

jernajo ucence 7. in 8. razreda 
osnovnih sol, 1. i n 2. 't'azreda 
srednjih sol (teh 'V nasi oboini 
ni) ter delavs-ko in kmooko mla-
dino. . 

Prograrni .tekmovanj, Jd bodo 
ob javljeni v sols.Jcih glasil-ih lbo
do: 

a) sols'ka tekmovanja opravijo 
sole same do 14. apri!a; 

b) obCinska tek!movanja or.ga
ni·zirajo obCin-stki sta:bi; do 20. 4. 

c) p odroen a ·tekmovanja orga
nizirajo rnedobcinski sta'bi in 
center sols'kih :Sportnili druStev 
Slovenije do 10. maja; 

d)za repubhSko •tekmovanje 
je odgovoren republiskri stab, le
tos bo 25. maja. 

Tc:ikmovanje obsega: prvo po
moc, orientacijski pohod, 'POZna
vanje orozja, voj.ne opreme in 
streljanje. 

J. Klanear 

IZID NAGRADNEGA 
2:REBANJA 

Zrebanja pravzapnw ni bil.o, 
ker sta :se na nagradni I"a'2lpi.s v 
prejS,nji s tevilki odzvali ·le dve 
bralki, lci sta izpol.II1.'jeva.niko obe 
pravilno r e5ili. Mi j e morda 
vzrok v razpisanih na:gradah? Je 
nekaj tisoca!kov valbJjivej:sih od 
dobre knjige? 

Nagrajenki sta Milka Brence, 
Ce11knica, Tabor 32 in Angela 
Rappl, 69000 Murska Sobma, Mi
losa KUiliiil:ica 15. 

Obema iskreno cestitamo! Na
gradi jirna bomo poslal1i po po
sti. 

jevne skupnosti nastopali v ko
ordinacijskem odboru kot pove
zovalci zelja, zahtev in interesov 
med zdruienirn delom in k.rajev
n o skupnostjo. S tern prihajata 
do izraza svobodna menjava de
la in skupni interes za razvoj 
krajevne skupnosti, saj se isti 
ljudje pojavljajo v zdruZenem 
delu kot ustvarjalci sredstev, ob
enem pa v krajevni skupnosti kot 
potrosniki dobrin. 

Za tako opredeljen prihodnji 
razvoj pa se bodo mor ali vsi or
gani in organizacije v krajevni 
skupnosti cim bolje organizirati 
ter povezovati zelje in interese 
v skupne akcije, da bi zadovolji
li skup ne in osebne potrebe kra
janov. 

F. Tavzelj 

Cerkniski 
delegatskl 
zaromet 
Dolgoletno iskanje oblik za sprat
no obvescanje obcanov in delov
nih ljudi v na5i obcini o dogod
kih v njihovern delu in zivljenju 
je koneno pripeljalo do neposred
nih zakljuckov. Na osnovi le-teh 
je sklenjen sporazum z Ljubljan
skim dnevnikorn, ki bo prinasal 
sveze novice v posebni prilogi 
Cerkniski delegatski iarornet, in 
sicer za zacetek vsako drugo sre
do v mesecu. 

Dogovorjeno je, da bodo Ljub
ljanski dnevnik s to prilogo dobi
vale vse delegatske strukture v 
temeljnih organizacijah in kra
jevnih skupnostih in jim bo do
stavljen se isti dan, ko izide. To 
bo nadomestna oblika obvesca
nja, ki jo je svoje case opravljal 
Glas Notranjske in ga je marsi
kdo v nasi obcini pogresal. 

Za oblikovanje vsebine priloge 
je imenovan poseben uredniski 
odbor, ki ga sestavljajo predstav
niki politicnih, samoupravnih in 
gospodarskih struktur v obcini 
ter dva poklicna novinarja in fo
toreporterja. Ze sedaj pa p oziva
mo vse bralce, naj dajejo pri
pombe na vsebino, posredujejo 
pa tudi svoje prispevke, ki jih 
bomo rade volje sprejeli in tako 
dopolnili informacije s kriticne
ga in objektivnega vidika. 

F. Tavzelj 

Brestova mladina 
uspesna 

Akcija »NajboJ.jsa osnovna or
gani'lacija Zve:ze socialistiene 
mladine v SOZD Slovenijales« za 
preteklo •leto je .koncana. 

Akcija je potekala po ·toOkoval
nern s.istemu, ·ki je bi:l sprejet 
na konfer enci .koordinacijskega 
sveta Zveze sociaJ.isticne mladi
ne SOZD Slovenijales. 

Na seji sekretaTiata tega sve
ta, ki je hlla 3. januarja, so na 
pod!ag1 poslanih zap isnikov 1n 
poroOi.l ocenitli aktivnost vseh 
osnovnih organizacij, Jd so ·se 
vkljucile v ·to akcijo. Le-teh je 
btl.o 29. Ocene 'Pa so dale nasle--<1.
-nji izid: 

1. LIP Spodnja Idrija 145 
2. BRE ST TOZD 

TLI Sita·ri t'l'g 138 
3. BREST TOZD TP Cerknica 119 
4. STIL Koper 104 
5. trgovina TOZD 300 81 
6. trgovil!l.a TOZD 500 79 

itd. 

N a 11. mesto ·so se uvrst-ile 
Skupne d ejavnos-ti Bresta s 66 
tookami, na 20. mesto TOZD Pro
daja z 20 ·toOkami in na 28. me
sto TOZD J ell!ka z 11 tookami. 
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ZA 32 MILIJONOV DIN INVESTICIJ 
Brest iz leta v leto povecuje obseg p.roirzvodnj·e in fJnanone xe

zul<tate. 
V zadnjtih 'Pellih lellih je tiz,icni obseg pro.i.zvoclinje popreeno letno 

visji za 14 0/o, <lobice.k IS~upa!j z M'!loc.t+zacij_o :Pa k~ .. za 34 °/o. Z~
nimi'Vo pri vsem tern. pa Je, da s.mo ameLi vecJa .mvestnOlJS.ka vlaganJa 
do 1963.leta, od tedaj naprej pa IIllismo v nove •kapaoitete vlaga.Ji vee 
kot znasa amortizac1ja. Dosezeni rezu1tati so torej posledica izko
riscanja Vllozeruih sred.stev. 

Osnovni namen nove inv~cije lahko izrazimo v na:siedn.jtih ugo
tovitvah: 

- modernizacija in <lelna zamenjava IS1Ir.ojne opreme, 
- irzpopolmtev pr~vodno-tebnoloskili postopkov na raven na~so-

dobnejse ltehnologije na podroCju f.inalme predelave lesa, 
- rekOI[)StJrukaija proiozvodnje iver:nih plosc, 
- lizpopo1nitev energetskih naprav, 
- pl'ilagoditev <lelovnih .prostorov noVIim tpraizvodnim potreLam 

Z IDOV'i.mi objektJi. 

SKUPNA PORABA PRED RAZDELITVIJO 
CeDit:ra.kl.i delavski svet B:res1:a bo ·na prvj pr.i.ho<lnjli. seji obravna

vaJ predlog financira111ja in razde.Li.tve sre<lstev s kupne porabe za 
leto 1969. Potxebe po IScred&tvtih s'kupne potrosnje so zelo velike, ve.n
dar jc razdelitev teh sred:stev odov.i:sna od iiina:nCnri.h mozn'J&t!i. pod· 
jetja. Skupna vrednos-t sreds1:ev skupne porabe, ·ki bo po;trosena 
v letu 1969 til11 delno tudi v letu 1970 (dokonca·nje stanovan~.skega 
bloka), znasa 3,9 milijona N dinarjev. 

ZAKAJ NI DOBAV JELOVE HLODOVINE 
Vsa preteklla !eta je ob.iJJ.a us.taljena praik>sa, da smo se v zacetku 

novega poslovnega •leta sestali z vodi•linimi -delavci GG Pos-tojna in 
se dogovorilli za ustrezne cene hdodovine ter .za kalitinske doba'Ve. 
Cena hlodovli.ne je b.iJa vedno enaka oe111am, iki .so se dosega'le v 
Slovenij~. To, ze ustaljeno obliko dogova~rjan.ta so gozdarji letos 
zamenj~ z w.Umcrtom. Dne 10. 1. 1969 nas je obiska:l ·nj:ihov komer
cilrlist, l}ci je povedal njihove pogoje, vse lroliO.i.ne iz na5ega bawna 
usme:nili. drugam. Tri dni kasneje sta sefa •gozdnih obratov na na
sem obmoeju prejela ukaz, naj takoj oprenehaota z dobavo hlodov:i.ne 
na nase zage. 

TURISTICNE PERSPEKTIVE 
I<lejilli. projek.t ·prosto~ke turisllicne izrabe Cer~kega jezera je 

seveda najpomemibnejsi. Z njdm je US1tva1:jena ~dejna os-nova za pd
hodnje programe, ·k9. pa morajo hiti "Seveda tudi ekonomsko ob<lela
ni. Tudi sedaoje objek!te kot so Ralrov Skocja:n, Sli'VIl'lica, Grad Sne:Z
Illik s oel.otnim parkom 88 ha, Kr.V.ma jama, Bloska pJ.anota :ill1 :2:-i'lce, 
je treba obdelati oprogumsko in s ·konkretlllimi :investicijsk~mi oa· 
crti. Zato ze .sedaj teee vse !p'Otrebno, <la bi se ·l!udi. Cerknica z vsemi 
omenjenimi objekti, naravnimi znamem:tostmi, predvsem pa IS Cerk· 
nf.~kim jezerom vkljuC:ila v !fegiona!lino prostorsko plani<ranje Slo
venije. 

Dos.top 111a Sllivnnco je najveeja :tezava, saj ver.1o, da je v ximskih 
mesecih z vooitli skoraj nemogoc. Zato je verje tno ediina reSitev 
~raditi 2D.cnlice d12 Marofa do v:rha Sllvnice, na s mucarsk:ih 11:erenih 
pa postavilli v'leC.nice. Sedaj je v delu idejni nacrt za Zicnko 'Pri 
Transtux.i:stu 1z Skofje Loke. 

IzdelaJJ pa so ze zazidairui. nacr>t za poCitll!i'§ko naselje Gornje Je
zero rza priibliino 80 poeitniskih hlsic. ze ob koncu marca ali v za
eetku apnilla obo Zavod za turizem ra~pi.sal lici.taaiijo za oddajo zem
Jj,isc na Gomjem Jezeru. Zani.:manje je precej~nje, saj je ze sedaj 
okoli 30 'Pro5enj. 

Brestove kegljavke 
cetrte 
v Slovenljl 
NEKAJ KEGUASKIH NOVIC 

V poeastitev dneva :lena je KK 
BREST organiziral mnozicno ·re
kreacijsko •kegljanje za z~e. 
Kegljalo je 25 igralk. Pred p:rel~
k.u.Snjo podiranja lkegljev Je 
predsednik tkl.uba Franc TURK 
pozdravil vse prisotne in jim ce
stital k prazniku, nato pa je sle
dhl kulturni program, ki -so ga 
izvedli rucenci osnovne sole Cei1k
nica. 

BRESTOV OB~ORNIK 

Zatem je v.sccl<a :lena vrgla 50 
metov. V razgovoru z fenami 
smo ugotovili, da si zelijo ~udi 
v J!I'ihodnje vee tatkih osreca!llJ ~e 
le v kegLjanju, pac pa v d•rugih 
sportnih 'J)3.DOgah, kjer bi se Iah
ko razvedrile in pozabile na vsaik
danje skrbi . 

Dan iena tudi sportno - na kegljiscu 

* 
zenska eldpa KK BREST .ie 

zelo uspesno zakljucila republi
sko prvenstvo. Zasedle so cetrto 
mesto in se tako uvrstile v tek
movanje v zveznem razredu. 
Vrstni red: 
1. Maribor 
2. Celje 
3. Triglav Kranj 
4. BREST Cerknica 
5. Hmezad Zalec ltd. 

Vseh pet ekip bo sodelovalo na 
drzavnem prvenstvu, ki bo pred
vidoma 12. in 19. maja 1979 (pol
finale) in 6. junija (finale). 

Na •kegljiSC.u v Ce.r1knici pa se je 
konCa:la trim ~<iga za poka:l keg
ljiSca. Ob zakljuC:k;u lige pa so se 
ekipe .pomer-ile se v borbenih 
igrah. 

Rezultati trim lige: 
kegijev 

l . TENKIST Vrhni:ka 19633 
2. KARTONAZNA Rakek 19405 
3. KOVINOPLASTIKA Loz 19513 
4. BRE:ST Cerknica 19193 
5. GRADISCE Cei1k:nica 19186 
6. GOZDNA Cer.k.nica 18636 
7. ELEKTRO Cer.knica 17979 
8. GRADNIK Logatec 17444 
9. Obcina Cerknica 17718 

PETI BLOSKI TEKI-· JESENI 
Organizacijski odbor Bloskih tekov je sklenil, da zaradi neugodnih 

vremenskih razmer preloii Bloske teke na jesensko sezono. 
Organlzirali jib bomo takoj, ko bodo ugodne snefne razmere; pred

vidoma v novembru. Tako bodo udelefenci 5. Bloskih tekov lahko 
pokazali svoje telesne sposobnosti, ki si jib bodo nabirall prek 

leta. · · jib 1 di Vse prijavljene tekmovalce prosimo za razumevanJe m u 
obvescamo, da bomo 6. Bloske teke organizirali normalno na prvo 
nedeljo v februarju 1980. leta. 

Organizacijski odbor 

lz sosednjih kolektivov 
Delavci v KOVINOPLASTIKI so 

dokaj dobro poslovali v ·letu 1978. 
Veeje investicije, ki so jib v 
glavnem dokoncali v preteklem 
letu, bodo v letu 1979 ze dajale 
primerne rezultate. 
Naj navedemo nekaj podatkov iz 
njihovih progra:mov za leto 1979: 

- -proizvodnjo .bodo povecall 
za 21 °/o, 

- druzbeni proizvod za 20 Ofo, 
- planirani dohodek naj bi bil 

viSji za 190/o, 
- izvoz bodo povecali za dobro 

tretjino, 
- za:poslili bOdO 3 Ofo vee deJav

cev, 
- realni osebni dohodki bodo 

porasli za slabe 3 Ofo, . . 
- ·produk.tivnost v temelJDih 

organizacijah bo porasla za 
10 °/o. 

V letu 1979 nameravaio poslati 
na trjZ vrsto novih izdelkov, ki so 
posledica veeletnih ra:z_iska~ . v 
lastnih razvojnih oddelkih. T1 l Z
delki bodo namen ieni domacemu 
in tujemu 1:rgu. Znacilno zanj~ 
pa je, da -smo jih <lo sedaJ 
uvazali. Naj jih omenimo le 
nekaj : nova rolo omarica za 
okna je -sad strokovnega dela 
delavcev v. Lofu in Novi vasi; 
prograiTl okovja za okna bodo 
<lopolnili z okovji za aluminijasta 
okna in tako naprej. 

KOVIND UNEC -
ORGANIZIRAN PREVOZ NA 
DELO 

V zacetku apriJa bo zaceJ VO· 
ziti delavski avtobus na progi 
Cerknica-Unec- Cerknica. Avto
bus bo imel zvezo s kraji v smeri 
zilce in Rakitna in s kraji v sme
ri Grahovo. 

ze dalj casa opa.Zamo, da je 
eden izmed vzrokov za pocasnej
se zaposlovanje v nasem kolek
tivu ravno oddaljenost med ob
cinskim srediScem in zaledjem 
delovne sile. Tezave s prevozom 

imajo predvsem mlajsi delavci in 
ucenci, ki si se ne morejo pri
vosciti lastnega prevoznega sred
stva. Zato se je kolektiv odlocil 
in sklenil s SAP Cerknica pogod
bo o uvedbi delavske proge. 

Mislimo, da bomo s tern dati 
mo:lnost stevilnim delavcem, ki 
se zelijo zaposliti v Kovindu, a 
nimajo lastnega prevoznega sred
stva. 

SGP GRADISCE CERKNICA 
NOVI SAMSKI DOM 

Delavci TOZD Gozdarstvo 
Cerknica in SGP Gradisce Cerk
nica so se odlocili za izgradnio 
sams·kega <lorna v .Cerknici.. Ob
jekt bo stal ob vod1 nasprot1 To
varne pohistva Cerknica, to je po
leg garaz Gozdnega gospodarstva. 
Samski dom bo zgrajen po vseh 
standardih, ki so danes v veljavi 
za samske domovne. !mel bo dvo
posteljne sobe, eajne kuhinje, 
garderobe, susilnico, pralnico, 
klubske prostore in prostore za 
rekreacijo. Objekt bo glede na 
blizino tovarne pohiStva ogrevan 
z energijo pare, ki jo bo dobil 
prek vode iz Brestove tovarne. 
7.mogliivosti samskega doma bo
de vee kot 100 nostelj , tako kot 
so po standardih za samske do
move predvidene. 

Gozdno gospodarstvo in SGP 
Gradisce - oba imata potrebe 
po delavcih, ki rabijo samsko na
stanitev - sta se sporazumela za 
razdelitev sob tako, da bo vsak: 
do lahko imel nastanjenih 50 de
lavcev. Temu ustrezno ie tudi fi
nanciran.ie objekta h ·kateremu 
sodi tudi izg;radnja kanalizacije 
in ceste do glavnega prehoda sko
zi Cerknico. 

Oba investitor ja sta preprica
na, da bo s sodelovanjem pri raz
resevanju stanovanjskih vprasan.i 
dclavcev in ob pomoci BREST A 
objekt lahko uspesno dograjen 
se letos. 

REZULTATI borbenih iger: 
!kegljev 

1. KOVINOPLASTIKA Loz 337 
2. BREST Cenknica 328 
3. TENKIST VrhnPka 327 
4. KARTONA:2:NA Rakek 326 
5. GRADISCE Cerknica 304 
6. GOZDNA Cer.k.nica 301 
7. UPOKOJENCI Cerknica 292 
8. ELEKTRO Cerknica 251 

KK BREST organizira v aprilu 
odprto klubsko prvenstvo za cla
ne 3 X 200 in 3 X 100 lucajev me
sano, za mladince 3 X 200 in za 
clanice 3 X 100 lucajev mesano. 
Prvi trije iz vseh stirlh disciplin 
prejmejo kolajne. Vsem tekmo
valcem zelimo veliko sportnih 
uspehov! 

D. Pok.leka 

Nasi upokojenci 
26. marca je odsel iz TOZD 

Masiva Martinjak v pOlroj nas 
dolgoletni .delavec Jakob Baraga 
iz Grahovega. 

V Tovarni 'pohistva Masiva je 
bi,l zaposlen od 1. 1. 1947. deta. 
Delai .ie na raznPh oprav1lih :in 
nalogah v strojn.ih oddel.krih to
va.me. V pokoj je odsel iz oprav
ljanja del lin nalog- V!Odja stroj
nega bru5enja. 

Delovni !kolektiv se mu za nje
govo nesebicno, po:lrtvova:lno in 
ustvarjalno delo zahvaljuje in 
mu ze}.j se mnogo 2ldra'Vih :let. 

Kolekitiv TOZD 
Masiva TP Mantiojak 

V spornin 
Delovna skupnost TOZD MA

SIVA TP Martinjak sporoea ia
lostno novico, da je nenadoma 
umrl nas upokojenec Joze JENC 
iz Grahovega. 

V temeljni organizaciji je bil 
zaposlen od 1. 8. 1957. leta na 
raz.nih opravilih in nalogah, leta 
1964 pa je odsel v zasluieni po· 
koj. Ohranili ga bomo v lepem 
spominu kot marljivega in mir
nega sodelavca. 

Kolektiv TOZD 
MAS IV A TP Martinjak 

v najJepsi dobi zi!vljenja nas je 
po k:ratkotraj.n.i in zahrbtni bo
lezni -zapust:hla Anica ULE. 

Na Skupnih dejavnostih je de
lala v ekonoiil'S>ko-fina<ncni sluz
bi, prej pa je bila zaposleoa v 
TOZD JELKA Begunje. 

Kot :dobra in vestna delaVIka 
nam bo os ta!la za vedno v spo
minu. 

Xolehiv Skupiii.ih deja·mo&ti 

BRESTOV OBZORNIK - glasllo delovne 
akupnostl Brest Cerknlca n . sol. o. Glavnl 
In odgovornl urednlk Boio LEVEC. Ureja 
uredniJki odbor: Pranjo GAGULA, Vojko 
HARMEL, Mate JAKOVAC, Bolo LEVEC, 
D&DIIo MLINAR, Leopold OBLAK, Janet 
OPEKA, Andrej SEGA, Miha SEPEC, Franc 
TRUDEN, :teni ZEMUAK in Vlktor :tNI· 
DARSIC. Foto: Joie SKRU. Tlska Zclez· 
nl.§ka Uskarna v Ljubljani. Naklada 2800 
ixvodov. 

Glasilo ~eli med proizvode iz 7. tockc 
prvega odstavka 36. flena zakona o obdav
eevanju proizvodov in storitev v prometu, 
za katere se ne plal:uje temeljni davek od 
prometa proizvodov (mnenje sekretariata 
za informiranie izvrlnega sveta SR Slove· 
nije lt. 421-Im z dne 24. okto'>ra 1974). 


