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0 obisku delovne skupine centralnega komiteja Zveze komunistov 
Slovenije v nasi obcini smo dokaj izcrpno poroeali ze v prejsnji ste· 
vilki, prav tako tudi o osnovnih ugotovitvah te skupine, ki, naj bi 
opredelile sedanji drmbeno-politicni in gospodarski trenutek v na
sih delovnih or ganizacijah in skupnostih . 

Kmalu po obisku se je sestala obcinska konferenca Zveze komu
nis tov, n a k ateri so bili prlsotni tudi pr·edsednik CK ZKS tov. France 
POPIT in p a seveda clani delovne skupine, ki jo je vodil tovaris 
Ljubo JASNIC. 

Ceprav je kon f.zrenca casovno (seveda pa ne vsebinsko) ze neko
liko odmaknjena, naj nanizamo nekaj osnovnih ugotovitev. 

l zcr pn e uvode besede je pri- je in v drugih oblikah organizi· 
speval sekretar komiteja obcin- ranosti. Uspeli nismo narediti to
ske konference tovariS Joze rej bistvenega premika v vsebin
FRANK. V njih je posku5al ne· skem delovanju osnovnih organi
koliko osvetliti nekatere ugoto- zacij. 
vitve d elovne skupine, dodal pa Premalo skrbimo tudi za ob· 
je se n ekatera druga idejno-poli- navljanje clanstva organizacije. 
ticna vprasanja. ceprav se je stevilo clanstva v 

Formalno se je Zveza komuni- nekaj zadnjih letih povecalo sko
stov v nasi obcini sicer organizi· raj za polovico, smo se pod r e
rala v smislu sklepov preteklega publiSkim poprecjem; zaostaja· 
republiSkega kongresa, vendar so mo zl!isti. y obeh vecjih ~elo~ 
ze dosedanje ocene o delovanju orgamzactJah - Brestu m KoVl
os.novnih organizacij pokazale, da noplas tiki, v katerih dela vee kot 
kljub doloeenemu napredku svo- dve tretjini zaposlenih v obeini. 
je vloge ne uresnicujejo. Prepo- Osnovne. organ~acije si tudi ~re· 
red·ko se sestajajo, premalo se malo pnzadevaJo za nove obbke 
poglabljajo v neposredna idejno- delovanja in povezovanja med 
politiena vprasanja v svojih oko· prajevnimi skupnostmi in delov· 
ljih in prevec ter zgolj formalno .nimi organizacijami. 
obravnavajo zadeve, ki so »nare· Posebej velja izpostaviti vpra
kovane od zgoraj«. V osnovnih sanje (ne)odgovomosti komuni· 
organizacijah se izgovarjajo, da stov do izpolnjevanja svojih na
komunisti ze itak delujejo drug- log, kar u stvarja posploseni vtis, 

Z obcinske konference Zveze komunistov v Cerknic~ 

da je organizacija premalo de
lavna . 

Premalo pozornosti posveeamo 
idejni rasti clanstva in druzbeno
politicnemu izobra:l:evanju sploh, 
Ceprav je prav V zadnjem CaSU na 
tern podroeju le eutiti napredek 
- ob dogovoru z drugimi dru-
beno·p.olitic~imi organizacijami. Predsednik CK ZKS tov. Popit o nalogah komunistov 
Tako Je zafivela v.rsta novih. ob· ·'>"1.' · •• _ ·~-- ---7 - . :3'-!f<l· .• ,~,_•. -: ... r.:\~.i:'lir , ', ·;;:fl : .: ,-.1~ ··:· -... • • ·;:--; · .. ·· · ·-.. 7:--~ 
lik izobra:l:evanja za komUDiste, ·, ,~ · · •· · · '--" · ':'t .·" '-~·,~--~'{""IV_ ,;-- · .-~ ... r-·-~ , . • 
delegate, clane or ganov upravlja- proracunskih elementov, da n e javnosti se razvijajo premalo 
nja in druge; je pa kljub temu uresnicujemo naeela delitve po u skla.ieno. Tudi o vseh teh in po
videti tudi se vrs to slabosti, zla- delu, pri cemer prihaja tudi do dobnih zadevah osnovne organi· 
sti je premajhna odzivnost. manjsih konfliktnih situacij in zacije premalo poglobljeno, ali 

• v podobno. Osnovne organizacije p a sploh ne razpravljajo. 
Zatef!l se Je za~rzal ob ~~ogah so doslej premalo spremljale in Po teh izcrpnih in kriticnih 

ko~umstov pn ~prenun]anju analizirale vse te pojave. uvodnih ugotovitvah, ki so v pre-
druzb~no·ekonomski~ . 0 <!-nosov, V razvoju politienega sistema cejsnji meri izhajale tudi iz ugo
r~ZVf>JU sa~<_>UpravlJanJav ~ kre- je videti doloeen napredek, ven- tovitev v oceni delovne skupine, 
p1tv1 odlocUJoCega polozaJa . de- dar je se dosti slabosti v delova- je stekla sproscena, kriticna in 
lavc;!l· Cep~!lv so komunis!1 v nju delegatskega s istema, zlasti samokritiena razprava. Razpravo 
~VOJlh <>:kol]th v to nar~vnam, P!i pri delu samoupravnih interes- je pravzaprav vodil predsednik 
J~ opaztti pr emajhn<? m org~- nih skupnosti. Tudi za delo dru- tovaris Popit, ko se je ob ugoto
z~rano vlogo osnovmh .orgam~- gih drmbeno-politienih organiza- vitvah iz ocene zaustavljal ob .ne
ctj . Le-t~ se ne poglablJajo v ~~- cij so znacilne podobne slabosti katerih kljucnih vprasanjih druz
stv':_na m neposredna vprasan]a kot za Zve:w komunistov - pre- beno-politienega in gospodarske
dru~beno-e~<?noms!tfb odno.sov v malo neposrednega delovanja v ga zivljenja v naiii obcini. 
SV<?Jih okoljlh: pac. pay se lZgub_- posameznih zivljenjskih okoljih Tovaris Popit je najprej pouda-
ljaJO. v obrobm~, n~Jveckratv zg?.lJ in prevec forumskega dela. ril namen in cilj taksnih obiskov, 
tehmcno-f>perabvnih vprasanJth Tudi nismo razresili se vrste ki bodo trajna oblika dela; naj 
poslovanJa. · vprasanj v krajevni samoupravi jih komunisti ne jemljejo kot ne-

Zato ugotavljamo, da nismo za· (organiziranost in velikost k ra- kaksno >>hajkO<<, ki gre mimo, oni 
dovo!jni z uveljavljanjem dohod- jevnih skupnosti, lokalizmi in po- pa bodo delali se n aprej po st~
kovnih odnosov, da ima svobod- dobno). rem. Naj jih r azumejo kot traJ· 
na menjava dela se vedno pr evee Dalj se je zadr:l:al tudi ob n e- no spodbudo za u einkovitejse in 

katerih idejno-politicnih nalogah bolj poglobljeno delo p ri vsebin
komunistov na gospodarskem po- skem preoblikovanju nasega 
drocju. Kljub n ekaterim ugod· drubeno-politienega sistema. 
nim kazalcem rasti, rezultatom Ob zakljuenih racunih je po
brez izgub, novim naloz:bam ne udaril, da bi morale temeljne or
moremo biti zadovoljni . . . De- ganizaci.fe primer_jati svoje go
janska rast gospodarstva v obci- spodarske rezultate tudi z dru
ni v zadnjih letih ni vzporedna z gimi sorodnimi TOZD v panogi. 
republisko; ustvarj amo zelo rna- Vee bi morali s toriti za dosled· 
lo akumulacije; potreb.na b i bila no svobodno menjavo dela s sa
kriticna ocena o ueinkovitosti po- moupravnimi interes.nimi skup
sameznih nalozb; izvoz nazaduje; nostmi. 
ni jasnih konceptov o r azvoju Posebej se je zadrial ob kon
manj razvitih obmocij v obcini; cept u in vsebini usmerjenega ~o-
infrastruktura in drubene de- (Konec na 2. stram) 
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TUDI KOMU'NISTI V BRESTU OCENILI SVOJE 
DElO IN UCINKOVITOST 

Ugotovimo lahko, da je obisk delovne skupine CK ZKS zares 
spadbudil in razgibal osnovne organizacije komunistov na Brestu. 
Takoj po obcinski konferenci Zveze komunistov so se sestale vse 
osnovnc crganizacije ter na osnovi ugotovitev iz »ocene« kriticno 
preverile svoje delo ter ocenile samoupravne odnose in sprejemanje 
zakljucnih raeunov. 

S tako oblikovanimi staliSci so se komunisti s celotnega Bresta 
sestali na svoji konferenci (prvic po dalj~em casu; odkar so na 
novo organizirani, pa sploh). 

Na zaeetku konference so se
kretarji os.novnih organizacij po· 
rocali o stali~eih, ·ki so se obli
kovala na njihovih sestankih. Vsa 
porocila so si hila dokaj podob
na in enotna. Povsod je bilo sa
mokraticno ugotovljeno, da os
novne organizacije delujejo pre
malo ucinkovito in poglobljeno, 
da se premalo ukvarjajo z raz· 
resevanjem neposrednih vpra
sanj, da pa dobivajo tudi prema
lo pomoci in pobud od obCinske
ga komiteja oziroma konference. 

Po drugi strani so si bill enot
ni tudi v tern, da je ocena· delov
ne skupine prevec enostranska in 
posplo~ena oziroma prevee er.na, 

pline in izkoriseanju delovnega 
easa; produktivnost upada in pre
malo prispevamo k st~bilizaciji 
gospodarstva; premalo se zave
damo, da je samoupravljanje tu· 
di in predvsem skrb za dobro 
gospodarjenje ... 

Pri vseh dogovorjenili drufbe
no-politienih akcijah skoraj ni bi
lo organizirane pomoei osnovnih 
organizacij, pa so zato nosilci po
litienih akcij zgolj posamezniki 
- najveekrat poslovodni ali stro
kov.ni delavci. 

Temeljito bi morali pretehtati 
tudi nMo organiziranost in se po
sluievati novih oblik delovanja. 

Iz nove proizvodne hale v GABRU 

zlasti kar zadeva sprejemanje za
kljucnih racunov in obvescenost 
delavcev o gospodarskih rezulta
tih, samoupravne odnose in drui
beno-politieno dejavnost na Bre· 
stu. Res pa je tudi da prepoeasi 
uresnicujemo naeelo delitve po 
delu in enotni sistem nagrajeva
nja v delovni organizaciji, kar 
povzroca obcasne odpore. 

Tudi razprava je hila zelo kri· 
ticna. Poudarjen je bil namen 
obiska delovne skupine: spodbu
diti delo, opozoriti na pomanjk
ljivosti in slabosti, da bi jih uein
kovito odpravljali. Osnovne orga. 
nizacije res niso odigrale svoje 
vloge; v njihovem delu je prevec 
formalizma, premalo se ukvarja
jo s kljuenimi vprasanji Bresta. 
Ni reseno vprasanje nagrajeva
nja; pri tern pogosto nastopamo 
demagosko: pogovarjamo se le o 
tern, kako homo sredstva delili, 
ne pa, kako ustvarjali; premalo 
se posvecamo vprasanjem disci-

Tudi strokovno in idejno-poli
tieno srrto presibki, da bi obvla
dovali celotno samoupravno in 
gospodarsko podrocje. Zato bi bi
lo potrebnega vee dru.Zbeno-poli
tienega izobra.Zevanja. 

Do podohnih ugotovitev je pri
~el v svoji razpravi tudi sekretar 
obcinskega komiteja tov. Frank, 
ki je nakazal vrsto organizacij
skih in vsehinskih pohud za uein
kovitej~e delo Brestovih komu
nistov; narnen delovne skupine 
pa je hil, spodbuditi in pospesiti 
politicno aktivnost komunistov 
in postaviti jasne usmeritve za 
prihodnje delo. 

Ob koncu sta bila sprejeta na· 
slednja sklepa: osnovne organi
zacije morajo dosledno izpolnje
vati svoje akcijske programe; se
kretarji osnovnih organizacij pa 
naj pripravij~ predlog o povezo
vanju in organiziranju komuni· 
stov na Brestu. 

Kriticno in delavno na konferenci Brestovih komunistov 

I 
Drugi del konference je bil po· 

sveeen svobodni menjavi dela na 
Brestu, ki se je pojavil ob spre
jemanju letosnjega plana. Stvar 
se je zaostrila v TOZD Jelka -
zal sele »pol minute pred dva
na.fsto«. Plan je namrec nastajal 
vrsto mesecev, bile so planske 
konference, usklajevalni sestanki, 
javna razprava, cisto v zadnji fa
zi pa delavski svet Jelke plana ni 
sprejel. To so obrazlozili pred
vsem z dvojim: od prikljucitve 
k Brestu so si obetali dosti v~c; 
znesek za financiranje Skup,nih 
dejavnosti je previsok v primer· 
javi z ueinkovitostjo njihovega 
del a. 

V se to seveda povzroea in bo 
5e povzrocalo vrsto tezav v po
slovanju delovne organizacije, 
zlasti pa v financnem poslova
nju. 

Zal gradivo (podatki, utemelji· 
tev posameznih trditev in stalisc 
i.n podobno) za konferenco ni bi· 
Io pripravljeno, pa je bila temu 
ustrezna tudi razprava: dolgo-

BRESTOV OBZORNIK 

S konference Brestovih komunistov 

trajna, neucinkovita, neurejena, 
veasih celo zivcna. Seveda ob ne
pripravljenosti te tematike in 
talcsnt razpravi tudi ni bilo moe 
priCakovati, da bi se izoblikovala 
trdna stalisea in sklepi. 

Prav zato tudi ne kaze, da bi 
poskusali prikazati vsebino te 

razprave, saj homo o zavedah 
prav gotovo se veekrat pisali. Na 
konferenci je bil namree sprejet 
sklep, da temeljne organizacije in 
skupne dejavnosti oblikujejo 
skupno usklajevalno komisijo, ki 
bo gradivo temeljito pripravila 
za razpravo. B.Levec 

F riprava srednjeroCnega plana 
Na koncu preteklega in v za· 

cetku tega m eseca so delavski 
sveti temeljnih organizacij spre
jeli sklepe o obvezni pripravi 
srednjeroenega nacrta za obdob
.ie 1981-1985 in dolgorocnega na
crta za ohdobje 1986-1995. ce
prav se zdi, da je easa do novega 
srednjeroenega obdobja na pre· 
tek, pa bo prav tekma s casom 
najhujsa. To homo skusali pojas· 
niti ob posameznih fazah v pri· 
pravljanju plana. 

Pripravljalni fazi, ki je re za na
mi, sledi analiza uresnieevanja 
sedanjega srednjeroenega nacrta. 
Del te analize ze imamo v poslov
ni politiki, del pa bo treba se 
narediti. Na osnovi taksne anali
ze in ocene do leta 1980 homo 
izlu~cili tiste naloge, ki jih roo
ramo prenesti v naslednje sred· 
r~jerocno obdohje. Temu homo 
dali grobo oceno moznosti za 
razvoj ,. prihodnj.em planskein 
ohdobju s tern, da bodo mozno
sti za razvoj podane v vee inaci· 
cah. 

s tern ka.Ze, da je vecina dela 
za temeJi,ne organizacije oprav
ljenega. Vendar temu ni tako, saj 
vemo. da d.elavci v temeljni orga
nizaciji odloeajo o celotnem raz
voju druzbe, torej se je treba po
vezati z ostalimi nosilci planira
nja. To povezovanje pa poteka 
prek dogovarjanja oziroma prek 
samoupravnih sporazurnov o te
meljih plana. 

Kra.fevua skupnost na primer 
nacrtuje izgradnjo nekega objek
ta in med viri financiranja pred
vidi tudi udelezbo na~e delovne 
organizacije, mi pa tega v nasih 
naertih nimamo. Seveda je po· 
trebno, da se sedaj krajevua 
skupnost in temeljna organizaci· 
ja dogovorita o tern skupnem 
vpra~anju. Ce skupno ugotovita, 
da je ta ohjekt res potreben, po
t em mora temeljna organizacija 
s-eveda predvideti v svojem nacr
tu tudi financiranje oziroma vee-

ji delez iz dohodka za krajevno 
skupnost. 

Podobno mora teci dogovarja
nje z ostalimi temeljnimi organi· 
zacijami znotraj, pa tudi izven 
delovne org;wizacije, s samo
upravnimi interesnimi skupnost· 

m1 m z vsemi krajevnimi skup
nostmi. Seveda je taksno dogo· 
varjanje dolgotrajno, vendar je 
le tako mogoee sestaviti realen 
naert in zagotoviti, da se uresni· 
eijo interesi vseh nosilcev .nacr· 
tovanja. P. Oblak 

Splosno zdruzenje ,,L 
Na~a republiska ustava in zakon o zdruienem delu doloeata, da 

se organizacije, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, zdruiujejo v 
gospodarske zbornice ali v splo~na zdruZenja za skupno pospeseva
nje deJa in za usklajevanje posebnih, skupnih in splo~nih druZbenih 
interesov. §plosno zdruzenje se ustanovi za pospesevanje dela in po· 
slovanja organizacij zdru.Zcnega dela ene ali vee gospodarskih panog 
ali dejavnosti vse republike. 

Organiziranos t posameznega 
podrocja ali panoge na republiSki 
ravni temelji pred'1.'sem na zahte
vah, ki jih narekujejo splosni 
druzbcni interesi, pa tudi na 
skuponih interesih subjektov zdru
zenega deJa za skupno opravlja
nje t istih dejavnosti in nalog, ka
terih izvajanje se lahko opravlja 
le za panogo kot celoto. ali pa t a
ka zahtevajo racionalnost in 
ucinkovi-tost ter sploh smotrnost 
obravnave in resevanja dolocenih 
vprasanj v panogi. 

Taksna skupna osnova za 
ueinkovito in z vseh vidikov ute
meljeno organiziranost gospodar
stva pa -se mora glede na razlic
ne proizvodne in tehnoloske po
goje posameznih gospodarskih 
podrocij prilagoditi in usklajeva
t i z interesi in razmerami posa
meznih gos.podarskih deiavnosti. 

Lesar.stvo na mehanski nacin 
predeluje in obdeluje les doma
Cih in tujih vrst v lesna tvoriva 

(zagan les, furnir in lesne plo· 
sec) ter proizvaja koncne Ies.ne 
izdelke, predvsem stanovanjSJko 
in stav.bno pohistvo za potrebe 
domacega in tu jega tdisca. 

V slovcns·kem lesarstvu zdru
zuje delo in p r idobiva sredstva 
za skupni in svoj razvoj 36.700 
delavcev v 190 organizacijah 
zdruzeriega dela, ki predelajo let
no 1.600.000 kubicnih metrov le
sa v lcsna tvoriva in v •koncne 
lesne proizvode. V letu 1978 so do
segli 20 milij ard celotnega pri· 
hodka, 6 milijard dohodka, izvo
zili proizvodov za 160.000.000 do· 
larjev ter ustvarili nad 100.000.000 
dolarjev neto deviznega priliva. 

Ta i n druga dejstva so nareko
vala, naj se za dejavnost lesar
stva u~tanovi splosno zdruienje 
IP.sarstva Slovenije, ki naj med 
drugim nadaljuje ·trad.icionalno 
zdruzevanje slovenS'kih lesarskih 
kolektivov v poslovnem zdruze
nju »LES« Lj.U'bljan::t . P . Oblak 

Osnovna organizacija -
temeljna celica za delo 

(Nadaljevanje s 1. strani) 

braievanja. Delovne organizacije 
bodo morale· na os.novi temelji
tih kadrovskih analiz in naertov 
resnieno vkljuciti v vsebino us
merjenega izobraievanja - obli
kovati programe, nacrtno stipen
dirati, sooblikovati cene storitev, 
povezovati delo in izobrazevalni 
proces; le tako bo svobodna me
njava zares lahko za.Zivela tudi v 
praksi. 

Posegel je tudi v razmisljanja 
o razvoju manj razvitih podroeij 
v obeini. Ceprav je tam v zadnjih 
letih ze marsikaj storjenega, je 
razumljivo, da bodo ljudje se na
prej zapu5cali te kraje, ceprav v 
manjsi meri. Moznosti za razvoj 
so predvsem v kmetijstvu, v k.ar 
pa hi morali iti bolj velikopotez
no, in v turizmu, pri cemer pa bi 
morali hitreje re.Sevati tudi raz· 

voj gostinstva, oskrbe, komunal
nih in drugih storitev. 

Ob koncu konference je ~e en
krat poudaril, naj hi bill takS.ni 
obiski spodhuda in pomoe za ne
posredno delo k6munistov, saj 
pomeni prav nenehno in konkret
no delo v osnovnih organizacijah 
pomembno obliko idejnega uspo
sabljanja. 

Obcinska konferenca je svoje 
delo zakljucila s sklepom, da mo
rajo o oceni delovne skupine raz
pravljati vse osnovne organiza· 
cue komunistov; na tej osnovi 
.naj predvsem ocenijo dniibeno
polJtieno stanje v svojih delovnih 
okoljih in izdelajo svoje delovne 
programe za prihodnje. 0 teh 
stvareh naj razpravljajo in ·obli
kujejo svoje ukrepe tudi organi 
upravljanja v temeljnih in delov
nih organizacijah ter v drugih 
skupnostih. B. Levee 
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BRESTOV OBZORNIK 

Skladno s planom 
PROIZVODNJA ~N PRODAJA V PRVEM 
LETOSNJEM TROMESECJU 
PROIZVODNJA PO TEMELJNIH ORGANIZACIJAH V PRVEM 
TROMESEcJU: 

TOZD Plan DoseZ.eno I.-III. 79 Indeks 

Pohistvo 401.883 90.961 22,6 
Mas iva 97.067 23.402 24,1 
Zagalnica 125.719 35.813 28,5 
Gaber 141.608 37.710 26,6 
Iverka 267.456 55.522 20,7 
Tapetnistvo 95.812 21.189 22,1 
Jelka 114.085 26.214 23;0 
Prodaja 4.583 520 11,3 

SKUPAJ 1.248.213 291.331 23,3 

Proizvodni rezultati so torej pod nacrtovanimi, ce gledamo celot
no proizvodnjo. Ker pa so letos predvidene spremembe ·proizvodnih 
programov, je izpolnjevanje tromeseenih operativnih p1anov ugod
nejse in so pod planom samo tern eljne organizacije Poh1stvo, IverJ<a 
in Prodaja. V TOZD Pohistvo v veHki meri vpliva na rezuJtat pre
seljevanje nekaterih oddeJ.kov zaradi rekonstrukcije, 'POleg tega pa 
je okvara transportne naprave v marcu povzrooila .tri dnevne za
stoje. 

0 tezavah v TOZD lverka lahko povemo, da so se pomanj'kanju 
lepila v januarju pridruzili se zastoji zaradi razlicnih okvar na 
stiskainici, na:kfadalcu ... 0 ostalih temeljnih organizacijah ne bi .go
vorili, saj so mesecni operativrri plani iZlpOlnjeni. Vseeno bi izdvojili 
TapetniStvo, kjer je p'rOizvodnja po zacetnih tezavah .ugodneje stekla 
in lahko pricakujemo, da bo dala tudi boljse rezultate v letu 1979. 

PRODAJA 

Prvo letosnje tromesecje je bilo za prodajo pohistva dokaj ugodno. 
Povprasevanje se .sicer umirja v primerjavi z lanskim letom, vendar 
so dosezeni rezultati priblizno enaki nacrtovanim. Kot izredno kon
junkturno lahko ocenimo tdiSce vseh ·primarnih izdelkov, predvsem 
pa ivernih plosc. 

Ker so nastaja.Je tezave z nekaterimi velikimi trgovskimi hiSami, 
je prodaja skusala navezati sti,ke z manjsimi, kar pa izpada ni na
domestilo v celoti. Rezultati v nasih trgovinah so nekoliko boljsi od 
prodaje ostalim kupcem. To kaie, da je prodaja ob ·boljsi ponudibi v 
urejenem okolju kljub enakim cenam s ·konkurenco lahko zelo 
uspeSn.a. Primerjava fizicne realizadje vaznejsih izdelkov prvega 
tromesecja letosnjega leta z istim obdobjem !ani je naslednja: 

Naziv Leto 1978 Leto 1979 Indeks 

kuhinje 23.338 kom 34.557 kom 148 
Katarina 24.808 kom 27.182 ·kom 110 
Zala 24.582 ·kom 37.316 kom 152 
stoli 19.811 kom 20.200 ·kom 102 
Mojca 2.009 kom 4.066 kom 202 
garnirture 89 kom 303 ·kom 309 

SKUPAJ 94.646 kom 123.644 1kom 131 

Rezultati bi bili nekoliko boljsi v TOZD PohiStvo in TOZD Masiva, 
ce ne bi priSlo do pomanj~anja !JllZ za j":dilni.co Jasn';J-. in pri ~rO
gramu 12 ST. Tudi v Tapetmstvu Je 'PomanykanJe ogrodiJ za garmt~
re, spremenjena struMura prodaje elementov in obcasno pomanJ
kanje blaga pa je povzrocilo desortiranost. 

Pri prodaji Pt1n;tarni~ izdelkov so hHe pla?.s.ke _obveze v celc_>ti izpc_>~
njene, a:azen pn IVermh .ploscah. Raxvesel}IVO Je, da nam Je prv1c: 
od'kar obratuje Iinija za oplemenitenje izvernih p losc, usrpelo ztbrat1 
dovolj narocil za obratovanje v dveh izmenah. ·Pri neoplemenitenih 
ploscah pa so zastoji v proizvodnji povzroCili nei:z,polnjevanje po
godb. 

Nekoliko >labSe je bilo z izvozom, predvsem finalnih proizvodov. 
Eden od vzrokov je v tern, da smo i:meli konec lan.skega leta prema
lo narocil za lansiranje. Posebno pada povpr~sevanje po gla.sbenih 
omaricah iz TOZD Jelka in po stolih 530 iz TOZD Zagalnica, kjer 
bo treba poiskati ustrezne nadomestitve. Uspesno pa tece ta izvoz 
v TOZD Masiva in izvoz zaganega Iesa. 

se nekoliko o osebnih dohodkih. Le-ti so se gibali: 

TOZD I-III. 78 Plan 79 I-III. 79 Indeks Indeks 
79:78 na plan 

Pohistvo 4.277 5.361 5.080 118 94,7 
Mas iva 4.101 5.272 5.278 128 100,1 
Zagalnica 4.199 5.226 5.057 120 96,7 
Gaber 4.194 5.263 5.285 126 100,4 
Iverka 5.327 6.726 6.269 117 93,2 
Tapetnistvo 4.348 5.133 4.885 112 95,1 
Jelka 4.346 5.510 5.450 125 98,9 
PTodaja 5.480 6.815 6.575 120 96,4 
SD 5.806 7.217 6.780 117 93,9 

SKUPAJ: 4.546 5.711 5.493 120 96,2 

Rast je v primerjavi z istim lanskim obdobjem torej precejsnja, 
s cimer smo delno nadomestHi manjsi porast v letu 1978. Pri tern 
pa je porast po temeljnih organizacijah precej razlicen in s tern 
tudi sodeganje plana. 

P. Oblak 

Predsednik izvrsnega sveta SR Makedonije tov. Blagoj Popov si je 
z zanimanjem ogledal naso IVO 

Brestu se ena nagrada 
Na letosnjem mednarodnem sejmu pohistva in stanovanjske opre

me, ki je bil v Skoplju od. 23. do 29. marca na 25.000 kvadratnih 
metrih razstavnega prostora, so se predstavili stevilni proizvajalci 
pohistva iz vseh jugoslovanskih republik in pokrajin. Br est je raz
stavljal v okviru Slovenijalesa na povr.Sini 60 kvadratnih metrov. 

Obis•kovalcem sejma smo .p.red
stavHi .sestaV'ljivi sistem sobnega 
pohiMva KATARINA BL, lruhinji 
BREST 04 in 06, sedezni gannituri 
IVA in MOJCA ter jedilnici 12 
JM in 12 ST. 

Na sejmu nilsmo predstavili ce
lotnega proizvodnega programa, 
vendar je bilo za razstavljene 
Brestove izde1ke veliko zanima
nja med oblis:kovalci in poslovni
mi partnerji. V srectiscu pozorno
sti je bi,la sedezna garnitura 
IV A, ki je dobila tudi eno izmed 
tradicionalnih nagrad »SREBRE
NI MOST« za estetsko in funk
cionalno oblikovanje. 

Med ste\llilnimi obiskovalci sej
ma so bile tudi pomembnej5e 
drU:Zbeno•politicne osebnosti, med 
njimi tudi predsednik izvrsnega 
sveta SR Ma:kedonije tovariS 
Blagoj Popov. TovariS Popov je 
ob ogledu -nasega ;razstavnega 
prostora pokazal izredno zanima
nje, zla'Siti pa za sedefuo garnlitu
ro IVA, na •kateri je nekaj casa 
posedel in opovedal, da se na njej 
olovek lahko lepo odpoCije. 

Ker se na tern ·sejmu nismo 
preds-ta.vili z nasim celotnim pro-

iZJvodnim programom, si obiSiko
valci niso mogli u9tvaniti prave 
podobe o tern, kaj Brest je in 
ka:j proiz·vaja. Na sejem se tudi 
organizacij.sko nismo dovolj pri
pravili (nirsmo imeli rpropaga:nd
nega g.radiva - prospektav, za
stav.ic, rekiamnih 1aibel, nalepJ<:, 
znack). Ta, na videz malenkosten 
spodrs}jaj lah!ko vpliva tudi na 
prihodn.ie uveljavljanje Bresta na 
tern podrocju, na katerem bi mo
rali prek predstavniSke mrcie 
proda~ti za priblizno 2 milijardi 
sta·rih dinar.iev na-Sih proizvodov, 
v sa•lonu pohiStva v Bi•tol.i pa se 
priblizno eno milijaroo. Vsekakor 
tako obseZ.ne ·p.rodaje Brestovih 
izde1kov ne gre podcenjevati in bi 
morali zato mednarodnemu sej
mu pohi§tva na tern podmcju 
posvetirti znatno vee pozornos-ti. 

Ob ·letosnjih ugotovitvah pred
lagam nas•lednje: Ce namerava 
Bres-t tudi v prihodnje razstav
ljati na tern sejmu, rnaj pri'kaze 
celotni prmzvodni program in or
ganizira rellclamo in propaganda, 
ali pa naj sploh ne razstavl ja. 

K. Kostov 

Nova prodajalna 
v Banja Luk i 

V Banja Luki, mestu s pdbliZ
no 120.000 prebivalci homo 7. ma
ja priceli .s prodajo ·pohistva v 
nasi sesti lastni prodaja1ni. Pro
dajni prostor - le-ta meri pri
blizno 70 •kvadratnih metrov -
je v opritlicju zasebne hiSe, •ki 
stoji ob severni v.padnici v me
sto. J e povsem urejen, ogrev>an 
in ima telefonski prikljuce>k. Pro
dajalna, ki smo jo ·vzeli v najem, 
je sicer nekoliko majhna za .pred
stavitev celotnega Brestovega 
programa, vendar pa razrpored 
prostorov omogoca postavitev 
enega od ambientov za vse pohis
tvene programe. Za otvoritev 
smo ze dobili vsa .potrebna so
glasja in sklenili ustrezne po
godbe. 

V blizini prodajalne je manjsi 
skladiscni pros tor (okrog 200 kva
dratnih metrov), ki je last srednje 
sole. To skladiSce, ki ga bo po
trebno nekoliko preurediti, ko 
bomo sklenili najemno pogodbo, 
bo omogocilo, da bo prodajalna 
ze takoj na zacetku imela ugodne 
pogoje za svoje delo. 

in majhnemu prostoru raouna
mo, da bo prodaja'lna ze letos 
naredila okrog 7 rnHijonov dinar
jev prometa. Menimo, da ibo kas
neje porasla tudi prodaja 'Pri lo
kalni trgovs:ki mrezi in da bomo 
tako povecali prodajo v Ua'aju, 
kjer do sedaj skoraj nismo bili 
prisotrni. 

F. Mele 

Pricakujemo, da bo zaradi pre
maj'hnega casa za priucevanje 
novo sprejetih delavcev na nas 
nacin posiovanja, nekaj admini
strativnih tezav. Zato bo za za.Ce
tek nujna pomoc delavcev iz tr
govine v Cerknici. Kljub tezavam Nova izvedba na!e KATARINE 

3 

• a see 
v Zagreb 

Petek, 20. aprila. Peljemo se 
proti Zagrerbu po dokaj prazni 
cesti, ·kar sicer ni obicajno. Vse 
je bolj zeleno kot pri nas, ceprav 
je »slanca pala na zelene trav
nike«. V motelu na Catezu, kjer 
je obvezen postanek za toplo ma
'lico, je na pol prazno -'- kot da 
ne hi bilo spomladans,kega za
grebSikega velesejrna. Obicajno je . 
zivzav in komaj prosta miza na 
CateZU naznanjajo zivahno po
slovnost sejems-ke prireditve. 
Pred sejmom ni zadrege za 'Par
kirai:lje, na poti do nasega raz
stavnega ·paviljona komaj srecas 
kaksnega cloveka. Mrtvo, po 
»Standih« ne vidiS nobenih po
slovnih znancev. Povsod tiho, pu
sto, se ciganov, ki vedno ·punu
jajo svoje ivrgelace, kicasto ro
bo, ni nikjer. 

Kaj se dogaja s spomladan
skim sejmom v Zagrebu? Ali je 
tako le .prvi otvoritveni dan in 
se bo v prihodnjih dnch razvilo 
zivahneJse poslovno zivljenje? 
Upajmo, sicer ne bo izpolnil pri
cakovanj in opravicil visokih 
stroskov za sodelovanje, ki jih 
imajo z njim proizvodne organi
zacije. 

Letos praznuje Zagreb celo 70-
letnico svojih sejems.kih priredi
tev in ob tern je bilo izrecenih 
mnogo visokoletecih besed, ud naj 
bi naS.le trdna tla v obliki po
membnih komercialnih dogovo
rov. Ali ·bo tako? V 'SVetu se ze 
nekaj let uveljavljajo bolj strogo 
specializirani sejmi in razstave, 
ki imajo .svoj krog stalnih obi
skovalcev - poslovnezev in ki 
dosegajo pricakovane komercial
ne ucinke. Zagreb§ki spomladan
ski »malo za vsakega nekaj« ie 
verjetno v agoniji in bo v taki 
obhki brvkone ·scasoma umrl. Si
cer je pa to problem za to pokli
canih, mi opa ·Se ozrimo po Jetos
nji pohiStveni ·beri, za katero se 
lahko ta:koj rece, da ni ravno bo
gata. 

Na splosno je moe ugotoviti, 
da novosti ni, da so se pohiStve
niki »izstreliali« ze novemibra v 
Beogradu, v 'zagrebu pa, ce ·Sploh 
nastopajo, ponavljajo jesensko 
»uprizoritev«, morebitne novosti 
pa verjetno stedijo 'Za junijs.ki sa 
lon v Ljlllbljani. Kar ·simpaticen 
izbor novih s-palnic je prikazal 
Meblo, o-stali vidni proi"'vajaki 
sicer tudi nekaj novih prijemov, 
ki pa niso toliko prodorni, da bi 
jib mora'li posebej omenjati. 

Brest se je na svojem stalnem 
razstavnem prostoru .predst:J:vil 
taJ<o kot se tald ·proizvodni orga
nizaci.ii ·spodobi. Novi Katarini, 
begunjska in cerkniSka, zav.wma
ta vidno mesto in tako opazno re
prezentimta nas prihodnji vodil
ni proizvodni program. Redki pr
vi obiskovalci, ·ki so nas obiskali. 
pa tudi ze •prvi tr.govci, ISO Se 0 

njiju pohvalno izrazali, hkrati 'Pa 
izrazali bojazen o 'Prihodu le-teh 
na tdi-Sce ob nepravem casu (cas 
pred sezonskimi dopusti, novi 
kreditni pogoji). ·Po mojem mne
nju smo ose z novima Katarinama 
spet povzpeli med . vodilne jugo
slovanske proizvajalce pohiStva 

(Konec na 3. strani) 
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S samoupravnim sporm;umom 
o svobodni menjavi dela in o 
uredit\1i drugih razmerij med de
Iovno slcupnostjo Skupnib dejav
nosti in temeljnimi organizacija
mi zdruienega dela smo se v letu 
1977 sporazumeli o razmerjih, ki 
se nanasajo zlasti na: 

- vrste del skupnega pomena, 
ki jih opravlja delovna skup
nost , 

- temelj.na izbodisca glede se
stave del oziroma nalog in glede 
na kvalifikacijske strukture ka
urov v delovni skupnosti, 

- vskJajevanje deJa med po
slovodnim organom deJovne or
ganizacije in vodjo delovne 
skupnosti, 

- osnove in merila za prido
biva.nje dobodka delovne skup
nosti, 

- pravice, ki jih ima delovna 
skuonost pl"i odlocanju o sred
stvib, 

- odgovornost delovne skup
nosti, 

- nacin resevanja sporov, ki 
bi nastali v zvezi s tern sporazu
mom. 

Proizvodne temeljne organiza
cije so se glede na gospodarnost 
opredelile, kaj sodi med zadeve, 
ki so skupnega pomena za celot
no delovno organizacijo. To so 
opravile s samoupravnim spora
zumom o zdruiitvi v deJovno or
ganizacijo. 

S spremembo samoupravnega 
sporazuma so dolocile, katere od 
teb nalog opravlja temeljna or
ganizaci.la zdrufenega dela Pro
daja in katere deJovna skupnost 
Skupnih dejavnosti. 

Podrobneie so dolocena dela in 
naloge, ki jib opravJ_jata Prodaja 
in Skupne dejavnosti s posehnim 
samoupravnim sporazumom o 
svobodni m enjavi deJa m ed nji
ma in proizvodnimi t emeljnimi 
organizacijami. Tako so v tern 
sporazumu opredeljene nasledn_te 
vrzte del skupnega pomena, ki 
jib opravl.ia delovna Skupnost 
skupnih dejavnosti: 

- raziskovalna in strokovno 
razvojna dela, 

- projektiranje, 
- strokovna dela v zve.zi z in-

vesticiiami in vzdr.levanjem, 
- planska dela, 
- ekonomsko financna dela, 
- racunovodska, knjigovodska 

in druga evidencna deJa, 
- analitska dela, 
- dela kadrovsi<e funkcije, 

.. 
a seJem 

v Zagre 
(Nadaljevanje s 3. strani) 

in upajmo, da nam bo prodaja 
lc-teh s tekla, ce ne prej, pa v 
jesenskem casu. 

S kuhinjami smo tudi lepo 
nreds tavlieni in mislim, da s svo
jo raznoliko povr sinsko obdelavo 
zadovoljujejo zahtevnost in olms 
na isirsega sloja prebivalstva. H 
kuhinj am se ie s-kladno ujel Mar
tinjak z jedilnirni garniturami, 
Marof na je pri~meval iedilne m i
ze M-77 in stol No. 530. Med se
deznimi garniturami vzbuia ·po
sebno ·pozornos-t IV A bodisi po 
videzu oziroma izdelavi, bodisi po 
izboru tapetniSkega blaga. K celo
vitemu prijetnemu videzu ra:z
stavnega prostora so znova pri
spevali hrastniSki »Si_ia; .. s svet
lobnimi telesi, kr.an}ski »Ibi«, 
»Induplati« z Jars pa z zavesam i 
in namiznimi pregrinjali. 

Tehnicno-strokavno oceno pre
puscam strokovnjakom. Nanizal 
sem le bezna opaianja s p rvega 
m·odnega cine zaf?:rebskega vele
se ima. ko se obicajne solske mla
dezi ni bilo •na ogled. Upajmo, da 
bo v naslednjih dneh bolje. S 
predstavljenim 'Programom ima
mo osnovo za tako pr ica·kovan.ie 
in mislimo, da komercialni. uci
nek ne bo i:zostal. 

J. Lavrencic 

- deJa sluihe var.nosti pri de· 
lu, 

- splosno varstvena dela, 
- informiranje in stiki z jav-

nostjo, 
- dela ·elektronske obdelave 

podatkov, 
- splosno upravna in pravna 

dela, 
- strokovna deJa vrednotenja 

del, 
- administrativna dela, 
- dela nabav.ne funkcije na 

domacem trgu in v zunanjetrgo
vinskem poslovanju, 

- dela izvozne funkcije, 
- d.ruga skupna oziroma po-

moina dela. 
Skupni delavski svet doloci 

osnovno organizacijsko struktu
ro skupnih dejavnosti tako, da 
doloci .slufb-e in njihov .okvir 
dela. 

Dela in n aloge Skupnih dejav
nosti so torej dogovorjena s sa
moupravnim sporazumom. Obseg 
dela in nalog oziroma program 
dela Skupnih dejavnosti po orga
nizaciisldh enotah pa je odvisen 
od ciljev, ki jih sprejmejo vse 
temcljne organizacije zdruien e
f!a dela v svojih pr ogramih in od 
cil.iev skupne poslovne politike 
delovne organ\zacije. 

'b.lto je ootrebno socasno pla
:airanje. Plan iuvesticij, plan 
proizvodnje, plan prooa.fe in talm 
naprej bistveno vplivajo na ob
seg posameznih nalog. Posamez
ne funkcije so .orga.nsko med 
sehoj tako povezane, da vplivajo 
na koncni rezultat. Le vsklajeno 
delovanje vseh, ki opmvljajo de
Ia in naloge, od neposrednega 
oroizvodnega dela, dela v stro
kovnih in pomoinih slufbah te
meljne organizacije zdruienega 
dela , do dela v tem eljni organi
zaciji v Prodaji ali v deJovni 
skupnosti Skupnih dejavnosti, 
omogoca kar najvecji dobodek. 

Delavci delovne skupnosti 
skupnih sl~b s svojim ddom 
prispevajo k uspehu pri poslova
nju in zadovol.ievanju potreb in 
interesov temeljnih organizacij. 

lstoeasno, ko sprejemawo plan 
v temeljnih organizacijah, se od
loeamo tudi o svobodni nenjavi 
dela med delavci delovne skupno
sti in deiavcl tem eljnib organi
zacij. 

Podlaga za to je ovrednoten 
program deJa delovne skupnosti 
oo vseh organizacijsldh enotah 
iJl stroskovnih mestih. Na plan
skem posvetovanju z delavci po
sameznih temeljnih organizaci_j 
se opravi ze pri pripravi osnutka 
prvo \·sk.Iajevanje. 

Celotni prihodek delovne skup
n osti se giblje v odvisnosti od 
dosezenega dohodka vsake te· 
meljne organizacije. 

To pomeni, da je planski pri
bodek, planski cilj in da je konc
ni prihodek odvisen od tega, ka
ko smo gospodarili vsi, delavci 
v temeljni organizaciji in v 
Skupnih dejavnostih. V vrogra
mu dela deJovne skupnosti vsaka 
sluiba opredeli dela in opravUa 
vrste stroskov ter potrehno ste
vilo ur za posamezno temeljno 
organizacijo. 

Iz skupno ugotovljenega pro
grama temeljne organizacije po
tr.lujejo tudi letni nacrt delovne 
sile. 

Delavci temeljnih organizacij, 
ki sodelujejo v programiran,iu 
dela delovne skupnosti skupnih 
sluzb in na posvetih, ko se pri
pravlja plan za nasled~je ob
dobje, h i Jabko v svo.Jem okol_ju 
bolj temeljito in vsestransko oh
vescali delavce 0 svohodni me
njavi dela, o vrsti in obse~u ter 
potrehnosti posameznih del ter o 
prispevku delovne skupnosti 
Sku1>nih dejavnosti k us_pehu pri 
pos[ovan.lu in zadovoljevanju po
treb in tnteresov temel_inih orga
nizacij, saj so dobili dovolj oh
sirno gradivo. 

Miselnost, da nekateri ustvarja
jo in drugi trosijo, je se povsod 
prisotna. Z izgraievanjem celot
ne~a sistema svobodne meniave 
dela, z vecjo medsebojno ohve
seenostjo in tudi s kvalitetnejsim 
delom bomo postopoma presegali 
to miselnost in tudi vplivali na 
bol,ise medsebojne odnose in na 
vecje zaupanje. Preseganje tega 
pa pomeni tudi ugodnejse pogoje 
za ustvarj3nje vecjega dobodka 
in vecjega osehnega dobodka. 

Operativno planiranje del in 
.l"'llcg ter tromesecno ocenievan.ie 
izpolnjevanja nalog v Skupnib 
d.ej<:tvnostih je mo7.nost, da spro
ti ocenjujemo kolicino in kvali
teto opravljenega deJa in da vpli
"amo na prizadevanfe vsake2:a 
delll.vca, da dela opravi v roku in 
k valitetno. 

· Celovita ocena uspesnosti dela 
posameznih sluih je mogoca, saf 
se uspeh odraia v koncnem rezul. 
tatu vsake temeljne organizacije. 
Tako srr:o J.Rhko ocenili delo posa
meznih sluzb tudi ob zakljucnem 
.-acunu preteklega leta in ugoto
vjli. da so se rezultati gibali v 
okviru plansldh predvidevanj. z 
ustvarjalnim izbodiScem homo 
lahko razlicne interese ob strp
nosti sproti vsklajevali; posehno 
pa bo to potreb.no sedaj, ko pri
pravljamo srednjerocni program 
razvoja za prihodnje obdobje. 

J. Hren 

BRESTOV OBZORNIK 

LETOSNJA RAZPRODAJA 
Letosnja razprodaja pohiStva 

je bila od 14. do 21. aprila v pro
storih nase delavske r estavracije. 
Njen cilj je bil, razprodati opu
scene programe iz vseh Bresto
vih temeljnih organizacij. 

Zanimi\o za letosnio pomla
dans·ko razprodajo je bilo, da je 
bilo zanjo izredno veliko zanima
nje, saj smo ze prvi dan razpro
daje prodali skupaj s salonom po
histva za 100 starih milijonov di
narjev i-zdelkov. 

Za:to so imeli na jvec zaslug de
lavci, ki so sodelovali pri razpro
da.ii in delavci, ki so delali v sa
lonu . Pri tern je potrebno ome
niti, da je znalo osebje kljub ce
lodnevncmu delu V!Sakemu kupcu 
svetovati in prisluhniti tezavam, 

ki jih ni malo, kadar o·prernlja
mo stanovanje. Tudi ostale slu:Z
be so se izkazale, predvsem 
skladiSenc, saj so s-krbele za 
sprotno odpremo. 

Glede na kolicino prodanega 
pohistva ter na stevilo obiskovai
cev lahko ocenimo letosnjo raz
prodajo kot zelo uspesno. Po
membna je predvsem zato, ker 
smo v veli·ki meri razprodali po
hiStvo iz opuscenih programov, 
uspesna pa tudi zato, ker je iz
redno veliko obiskovalcev obi
skalo tudi salon in se je t alco po
vecala prodaja tudi v njem. 

Ob tej priloznosti so se kupci 
prepricali 0 nasi kvalitetni proiz
vod:tji pohistva. 

D. Krasevec 

• s ~em 
Krani ima boga to sejemsko 

tradicijo, ki po svoje vpiiva na 
sodobni posJO'Vni u6inek Gor enj
skega sejma. Zaradi ugodne lege 
na meji m ed Avstrijo in ItaHjo, 
neposredne bliiine letalisca, aV'to
bt•sne posta ie, zeleznice, pomeni 
sest osrednjih sejemskih pri.re
ditev prJIOZ.nost za vecje uveljav
lianje nasega gospodars·tva -na 
domacem i n tujem trgu. 

Ocl 6. do 16. aprila smo tudi mi 
sodelovali z nasimi iz-delki na 
XVIII. m ednarodnem kmetij
skem in goxdarS>kem seimu. Se
ie.n je druga najvecja taJ<:Sna de
ia\'nost v Ju~oslavJ.ii Na njem so 
razsta\ liali in prodajaLi sodobne 
kmeti iske stroje, stroje za prido
biv<'rt.ie hrane, mJ.ekars-kc in dru
ge nrehrambene izdelke, blago 
siroke p orabe za opremo •kmetij
skih gospodar!;tev in opremo sta
novanj. 

Razstavljali smo v sklopu ·tr
govskih organizacij, ki redno so· 
delujejo na seimih in s icer Mer
catorja iz Trlica, Zarje .iz Jesenic, 
Slovenijalesa iz Vizmarij, Kokre 

iz Kranja in Lesnine iz Kranja. V 
r azstav.nih prostorih smo 'Pred
stavili vse nase izdelke v raZ'lic
nih postavitvah . Kupcem so h ila 
na voljo vsa pojas-nila in nasveti 
v zvezi z nakupom pohiStva. 

Ker stalno nastopamo na sej
mih in raz-s.tavah, nam 10 zago
tavlja, da so :kupci seznanjeni z 
izbiro -in 'kvalrteto nasih i?Jdelkov. 
Pohistva ,Jj.udje ne kupujejo vsak 
dan, zato si stranke ve6kr at ogle
dajo razlicnc razstavne prostore 
in postavitve le-teh primerjaio s 
svojim prostorom, ki naj b.i ga 
opremile. 
Nc~·niselno je ·takoj po zakljuc

ku nekega sejma ugotavljati nje
go·, o uspesnost samo po stevilu 
prodanih elementov med prodaj
no akoijo. Ce so bili kupci zado
vol jni z -informaci.iami, ki so jih 
bili delezni ob obisku sejma, v 
kar ne dvomimo, lahko pricaku
jemo .narocila ,tudi po za:kljucku 
sejma. 

H. Zakrajsek 

0 USMERJENEI\.~ 
IZOBRAZEVANJU 

Na razsirjeni seji Brestove kon
ference sindikata so pretel<li te
den razpravljali o osnutku zako
na o usmerjenem izobrazevanju, 
ki ·bo v javni razpravi do konca 
maja. Javna razprava •bo po vseh 
organizacijah zdruzenega dela, v 
krajevnih skupnostih in v \Seh 
drugih samoupravnih sredinah. 

Zakon o usmerjenem izobraze
vanju je osrednii akt za temeljito 
oreobrazbo srednjega in visokega 
solstva v usmer jeno izobrazeva
n je. Sprejet naj bi bil se letos, ta
ko da bi lahko ze v so!S>kem letu 
198CV81 presli na usmerjeno izo
braievanje. 

Razprava bo usmerjena pred
vsem na 'Predlog »nomenklature 
lesarskih poklicev«, ki sta ga pr i
pravi,la splosno zdruzenje lesar
stva Slovenije in izobrazevalna 
skupnost Sloveniie. 0 niej bo te
kla ra:wrava tudi v vseh drugih 
lesarskih organizacijah zdrl1Zene
ga dela. V-prasanje je tudi locira
n ost sole za Brestove lesarske ka
dre in nacin financir anja za iz
gradn jo sedemtisocdvesto kva
dratnih metrov solskega prosto
r a , ki je pogoj za uvajanje 
usmerjenega izobrazevanja. 

Z. J eric 



Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE 

Lansko gospodarjenje v obCini 
~a splo.sno ugotavljamo, da je gosl?odarstvo v nasi obeini doseglo 

lam relahvno dobre rezultate. Relatxvno zato, ker veeina kazalcev 
gospodarjenja kaie na ugodno gospodarsko rast, hkrati pa ti rezul
~ati ne omogoeajo vecjih vlaganj v razsirjeno reprodukcijo. Rezultati 
lanskega gospodarjenja, merjeni z druzbenim proizvodom kazejo 
primerjalno s srednjeroenim programom razvoja obcine, da 'se druz
beni proizvod giblje v skladu s predvidevanji. Druzbeni proizvod 
je namree v letu 1978 za 37 odstotkov visji od dosezenega v letu 1977. 
Z izloeitvij? vpliva gibanja cen izracuni kazejo, da je povprecni.letni 
po~ast druzbenega proizvoda v obdobju triletne realizacije srednje
rocnega programa dosezen s planirano realno stopnjo rasti v okvirili 
visini 9 odstotkov. 

PROIZVODNJA 

Vrednostni prikaz proizvodnje 
kaie lani za 19 odstotkov. Zani· 
miv bi bil podatek o fizicnem po
rastu proizvodnje, zal p~ teh po
datkov ni. Po sredi so tudi ob
jektivne tezave kot so spremi
njanje programov proizvodnje, 
razliena gibanja cen posameznim 
izdelkom in podobno. Letni plan 
proizvoi!:nje pa kljub ugOdni ra
sti ni bil dosezen in je za 4 od
stotke pod predvidenim. 

MoC.no je proizvodnja porasla v 
Kovinoplastiki Loz - TOZD Roto 
Nova vas in v AvtomontaZi Cerk· 
nica. Obe sta presegli lansko pro
izvodnjo za priblizno dvainpol
krat. TOZD Roto Nova vas je 
poveeal proizvodnjo zato, . ker je 
bilo leto 1977: uvajalno leto, leta 
1-978 pa so bile kapacitete polno 
izkoriscene ob osvojitvi dodatne
ga proizvodnega programa. TOZD 
Avtomontaza pa je poveeala pro
izvodnjo .z novim programom in 
vecjim stevilom zaposlenih. 

CELOTNI PRIHODEK 

. Celotni prihodek smo lani .ugo
tavljali nekoliko drugaee kot v 
preteklih letih, vendar spremem
be niso bistveno vplivale na visi
no ter na primerjavo z letom 
1977. 

Celotni prihodek je lani pora
sel za 27 odstotkov, v primerjavi 
z letnim planom pa za en odsto
tek. V strukturi celotnega pri· 
hodka se kaze hitrejsa rast pro· 
daje na domaeem tr gu, medtem 
je izvoz manjsi. 

Za prodajo na domaeem trgu 
je hila se vedno znacilna dokaj 
nizka konjunktura, podprta s 
kreditno monetarnimi ukrepi. 

Gospodarstvo se je v iskanju 
moinosti za veeji dol:todek usmer
jalo nekoliko bolj na domace 
trZisee. Pritiski na porast cen so 
hili prisotni tudi v gospodarstvu 
nase obcine. Predvsem je slo za 
ublaiitev pritiska visjih cen su· 
rovin in reprodukcijskih materia· 
lov, obenem pa za ustvarjanje 
moznosti za vi§je osebne dohod· 
ke. Teinje po veeji inflaciji se na
daljujejo tudi v letu 1979, kar bo 
nedvomno zahtevalo ukrepe 
predvsem na podroeju vseh oblik 
porabe. Ker tej stopnji inflacije 
ni sledil tudi teeaj dinarja do tu
jih valut, je nastala prevelika 
razlika med domaco in izvozno 
ceno, kar je oviralo narascanje 
izvoza predvsem na konvertibil
na podroeja. 

Pri izvozu na vzhodna trZisea se 
je gospodarstvo sreeevalo z ze 
vee let znanimi tezavami. Pred
vsem gre za vprasanje blagovnih 
list (omejevanje· uvoza) in vee 
let (plansko obdobje) nespreme
njene cene. 

DOHODEK 

Pdmerjava .z letom 1977 kaie, 
da je dohodek porasel za 39 od
stotkov, kar naj bi pomenilo, da 
so porabljena sredstva (stroski 
poslovanja) naraseali poeasneje 
od celotnega prihodka. Vendar je 
taka trditev zelo sporna, ker je 
zaradi sistemskih sprememb v 
naeinu knjigovodskega evidenti
ranja dohodka p d slo do podvo
jitve dohodka TOZD, namenjene
ga za financiranje delovnih skup
nosti skupnih slufb .(celotni pri
hodek delovne skupnosti). Stva
ren prikaz hi po nasi oceni poka
zal celo nekoliko vHjo rast porab
ljenih sredstev od rasti celotnega 
prihodka. 

Kaie, da tudi letos ne bo slo 
brez tako imenovanih metodolo
sko-knjigovodskih sprememb, ki 
vselej zameglijo primerjalne ana
lize. 

Obveznosti iz tako oblikovanega 
dohodka so porasle za 43 odstot
~ov. Predvsem so v skladu s po
rastom dohodka porasle davcne 
obveznosti (davek od dohodka). 

Primerjave rasti dohodka (za 
39 odstotkov), obveznosti iz do
hodka (za 43 odstotke) ter rasti 
osebne in skupne porabe v cistern 
dohodku (za 37 odstotkov) kaie
jo, da se je lani nase gospodar· 
stvo ponasalo gospodarno. Manj
si porast osebne in skupne pora
be kot porast dohodk.a je nespor
no kazalec, ki kaze na tako ugo
tovitev. Seveda pa taka ocena ne 
more veljati za udelezence v de
litvi izven gospodarstva, kar se 
kaze v obveznostih iz dohodka, 
ki so naraseale hitreje od njihove 
rasti. 

CISTI DOHODEK 

Cisti dohodek je zaradi hitrej
se rasti obveznosti iz dohodka 
naraseal poeasneje od dohodka in 
je viSji za 37 odstotkov. 

v strukturi delitve eistega do
hodka so se povecala sredstva 
rezerv zaradi visjega dohodka in 
zaradi spremenjenih stopenj, ki 
jih doloea zakon. To je sicer 
ugodno, ce upostevamo, da so se 
skladi rezerv ponekod v zadnjih 
letih nekoliko zniZali zaradi po
krivanja izgub, seveda pod pogo
jem, da jih gospodarstvo, dokler 
so sredstva prosta, lahko uporabi 
kot obratna sredstva. 

Delitev kaie, da so se v struk
tud cistega dohodka zniZala sred· 
stva za razsidtev materialne pod
lage dela (poslovni sklad), zlasti 
se, ko ugotavljamo, da so se 
sredstva pospesene amortizacije 
znizala za okrog 12 odstotkov. 

Pri tern velja opozoriti, da so v 
poslovnem skladu tudi obvezno
sti iz zdrufevanja sredstev po 
sprejetih samoupravnih sporazu
mih in drufbenih dogovorih (raz
voj ielezniskih zmogljivosti, raz
voj cestnega omrezja, izgradnja 
energetskih objektov) ter po .za
konskih dolocilih (posojila za ne
razvita podroeja). 

AKUMULACIJA 
Ce poslov.nemu skladu dodamo 

se amortizacijo po predpisanih 
stopnjah in pospeseno amortiza
cijo, govorimo o akumulaciji. Le
ta se je v letu 1978 poveeala za 
14 odstotkov in znasa 167 milijo
nov dinarjev. Pri tern opozarja
mo na obveznosti iz poslovnega 
sklada (zaradi teh obveznosti se 
dejansko razpolozljivi pO'Glovni 
sklad bistveno zmanjsa). Kljub 
upostevanju celot.nega poslovne
ga sklada in ob enakem delezu 
osebnih dohodkov in skupne po· 
rabe v cistern dohodk.u, pa ugo
tavljamo, da je rast dosezene 
akumulacije znatno pocasnejsa 
od rasti dohodka ( dohodek je 
viSji za 39 odstotkov, akumulaci
ja -pa visja za 14 odstotkov). 

Reproduktivna in akumulativ· 
·na · sposobnost gospodarstva 
kljub »vztrajnemu« boju za brz
danje pretiranega obremenjeva
nja gospodarstva in za izboljsa
nje njegovega polozaja v celotni 
delitvi torej iz leta v leto pada. 
Posledice se delno kaiejo v oseb
nih dohodkih v gospodarstvu, 
vecji del pa v reproduktivni spo
sobnosti gospodarstva. Nedvom
no se tak polozaj gospodarstva 
odraza tudi v investicijski politi-

ki, saj danes ugotavljamo, da 
investicijske nalozbe, opredelje· 
ne v srednjerocnem programu 
razvoja obcine, kasnijo. 

Ob tako osiroma5enih sred
stvih, ki ne zadoscajo niti za po
krivanje povecanja obratnih 
sredstev iz naslova inflacijskih 
gibanj, je jasno, da gospodarstvo 
pada v vedno vecje dolgove in da 
sta njegovo sprotno poslovanje in 
reprodukcija vedno bolj odvisna 
od bancnih kreditov. 

se na nekaj velja posebej opo
zoriti. Po nekaj letih spremljanja 
poslovanja nasega gospodarstva 
lahko z veseljem ugotavljamo, da 
letos nobena temeljna organiza· 
cija zdrufenega dela ni poslova· 
Ia z izgubo. 

OSEBNI DOHODKI IN SKUPNA 
PORABA 

Skupna poraba je v letu 1978 
bistveno porasla , ker je vecina te
meljanih organizacij v skladu z 
zakonom izdvojila dvakratni zne· 
sek sredstev za pokrivanje regre
sa za prehrano med delom. 

Neto mesecni osebni dohodki 
na ·zaposlenega so v letu 1978 
porasli za 14 odstotkov, medtem 
ko so se prispevki iz osebnih do· 
hodkov poveeali za 25 odstotkov. 
Zivljenjski stroski stiriclanske 
drufine so v Ietu 1978 porasli za 
15,7 odstotka, kar pomeni, da so 
realni osebni dohodki delavcev v 
gospodarstvu padli lani za 1,7 od
stotka. 

Republisko povprecje osebnih 
dohodkov v gospodarstvu je zna· 
salo leta 1978 5.730 dinarjev in 
leta 1977 4.693 dinarjev. To pa po
meni, da so hili osebni dohodki 
gospodar stva v obcini Cerknica 
leta 1977 za 6 odstotkov in leta 
1978 ·za 12 odstotkov niZji od re
publiskega povprecja. Glede na 
dosezene rezultate poslovanja 
kaze taka razporeditev cistega 
dohodka za osebne dohodke na 
zelo gospodarno obnasanje pre· 
tezne vecine temeljnih organiza
cij zdrurenega dela. Vsekakor ra· 
cunamo, da se bodo letos odnosi 
v delitvi nekoliko spremenili v 
prid hitrejse rasti osebnih dohod
kov. 

SREDSTVA 

V drugi polovici leta 1978 se 
je zacelo gospodarstvo zopet 
ukvarjati z nelikvidnostjo, ki se 
je zlasti zaostrila v prvih letos
njih mesecih. To je vsekakor 
problem, ki bo imel posledice v 
zagotavljanju dinamike investi· 
cij, ce ne celo pri odlocitvah za 
uresnicevanje investicijskih pro
gramov iz srednjerocnega plana. 

Zaloge obratnih sredstev (suro
vin, repromaterialov, drobnega 
inventarja, nedokoneane proiz
vodnje, polizdelkov in gotovih 
izdelkov) so porasle za 40 odstot
kov, tako da so znasale konec le
ta 1978 775 milijonov dinarjev. 

-·j 
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Ob praznikih bo odprta asfaltirana cesta Cajnarje-Selscek 

Cetrtino vseh zalog ob koncu leta 
1978 pomenijo zaloge gotovih iz
delkov, medtem ko so znasale za
loge gotovih izdelkov konec leta 
1977 31,4 odstotka vseh zalog. 

Gospodarstvo je vprasanje za
gotavljanja sredstev re5evalo 

predvsem s tujimi viri, ki so za
stopani s 60 odstotki. Lani so se 
viti sredstev povecali za 39 od· 
stotkov. Najvec so se povecali 
kratkorocni krediti (do enega Ie· 
ta) in sicer kar za 78 odstotkov. 

D.Mlinar 

Zastavili m si nove naloge 
VOLILNA KONFERENCA OBCINSKE ORGANIZACIJE 
SOCIALISTICNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA 

Preteklo je se eno stiriletno obdobje dela obcinske organizacije 
SZ~.L, zato J.e hila .2~. aprila volilna konferenca te frontne organi
zactJe delovnih ljudx m obcanov. 

Po izvolitvi organov konferen
ce je bil •sprejet s.tatutarni sklep 
o ·sestavi in delegiranju .delega
tov v obcinsko konferenco SZDL. 
Obcins'ko konferenco SZUL se
sta'V'lja 64 delegatov in ·sicer izvo
lijo krajevne konference SZDL 25 
delegatov, obcinske dm2lbeno· 
politicne organizaci1e 23 delega
t?:V• obcinske :drutbene o!1ganiza
CIJe, druSiva m druga zdruienja 
obcanov in delovnih .!Judi pa 16 
delegatov. Zaradi ·posebnih pogo
jev dela in oddaljenosti od sede
za krajevne ·S'~upnosti so :Se db
~ani_ v dveh krajevn.i!h skupnostih 
m s1cer zaselkov okrog Otav i:n 
vasi Babno ·polje od!l.ocili, da ob
likujejo samostojno krajevno 
konferenco SZDL, tarko da ima
mo sedaj v sodmih •krajevnih 
skupnostih devet •krajevnih kon
ferenc SZDL. 

Porocilo o delu obcinske orga
nizacije SZDL v pretelklem man
datnem obdobju je zelo rea1no 
prikazalo delo te organizacije v 
preteklih stirih letih in sicer od 
tezav na zacet:kru do iUSpehOV rpri 
razresevanju dru0benopoliticnih, 
gospodarskih, infra:str.ukturnih in 
drugih 'VIprasanj, ki s.premljajo 
na5 dru:libeni raz.voj. 

V preteklem mandatnem ob
dobju se je ob uveljavljanju in 
krepiotvi smeri razvoja politicne
ga sistema samoupravljanja tudi 
socialisticna zveza oblilkova:la de
legatsko, s cimer je postala 

usklajevalec akcij in politicnega 
dela. 

:S?cialisticna zveza je v te.m 
s tmletnem obdobju opravila 
predv~~m pomembne naloge na 
podroqu del~~atskih razmerij, 
SOlstva, kmetl]Stva obve&canja 
splosnega ljudskeg~ odpora u{ 
druzbene ·samozascite. Seveda se 
je vklj~cila ~udi v siroko rpolitic
n? akCIJO za ngradnjo in posodo
bLtev :t:e.Jinlibl~~ in .regionalnilh 
cest, ki je v oocmi uspela kljub 
tern;'!! ·da . so pos~ezniki v tej 
akciJl s t ail.1 ob stram. Vse .solidar
nostne akcije za Kozjansko Po
socje in tudi .prejsnje so usp~vale 
brez pridrzkov ali ·negodovanj in 
tako lahko ob tern ugotovimo, da 
so delovni ljudje in obcani za so
~idarnost, ce so jim prikaJ;ana 
Jasna izhodiSca in cilji. 

V razpravi so hila osvetljena 
se nekatera vprasanja, katerim 
bo treba v prihodnje posvetiti 
vso pozornost. Resevanje teh na
kazanih vprasanj je treba vklju
citi v program dela obCinske or
ganirzacije SZDL v novem man
datnem obdobju. 

Po porocilih in razpravi je kon
ferenca sprejela razresnico dooe
danjih organov obcinske konfe
r~nce SZDL in na podlagi poro
cila vo1ilne komisije izvolila no
ve organe. Na .koncu je konfe
renca sprejela se programs·ka iz
hodisca za delo obcinske organi
zacije SZDL v ::1aslednjem obdob-
ju. A. Percic 

Nova proizvodna hala KARTONAZE na Rakeku 
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Se so slabosli 
POSVET 0 DELOVANJU DELEGATSKEGA SISTEMA 

Predsedstvo skupscine SR Slovenije je v februarju, marcu in aprl
lu v dogovoru z republisko konferenco SZDL organiziralo v regijskih 
srediSCih posvete o delovanju delegatskega oziroma skupsCinskega 
sistema. Tak posvet je bil v prvi polovici aprila tudi za notranjsko
krasko regijo v Postojni. 

DELEGATI IMAJO LE SVOJA 
STALISl:A 

ravna:vo gradiva, saj odlocilno po
gojuje kvaliteto .delegatskih od
locitev. Zato je biJo na posvetu 
ugotovljeno, <la mora biti 30· 
dnevni rok za obravnavo gradiva 
repuJbliSke -skupsCine le izjema; 
uveljavH naj ·bi se daljsi rok, ki 
bi omogotil obravnavo gra<liva v 
temeljnih samoupravnih organi
zacijah in skupnostih. Osnovni namen .posveta je bil, 

ugotoviti oziroma opozoriti na 
pomanjJdjivosti, ki ovirajo nepo
sredno delovanje skupin delega
tov za delegiranje delegatov v 
zbor obcin in zbor zdruienega 
deJa republiSke slrupscine, ven
dar je temeljita razprava zajela 
celovitost delegatskih odnosov od 
nastajanja pobud pa vse tja do 
spremljanja uresnicevanja dele
gatskih odloeitev. 

Ugotovljeno je bilo, da s kupi
ne delegatov za delegiranje dele
gatov v Z'bor obcin in zbor zd11u· 
zenega dela republiske SklliPSCine 
ka t usklajevalno tela oziroma kat 
metoda dela za ·sodelovanje med 
republisko in obCinsko sikupscino 
se vedno prepogosto ostajajo 
brez stalisc in smernic iz svojega 
okolja. V prvem letu novega man
data je sicer pri delu skupin de
legatov opazi•ti napredek, ki pa 
vse prepogosto zajema samo or
ganizacijsko plat njihovega de'lo· 
vanja. 

Delegati so zoper hitri posto
pek pri sr.rejemanju aktov; ·le-ta 
naj bi b1l samo, kadar gre za 
varnost oziroma obr(llmbo in za 
sprejemanje ukrepov v primerih 
elemental"nih nesrec. Prisotno je 
bilo tudi vprasanje obravnavanJa 
strogo zaupnega gradiva, ki ga 
obravnwajo skupine delegatov 
samo v .svojem okviru. 

Pripombe so bile tudi na pre
obseznost dnevnih redov, dolzino 
in pogostost sej. pa tudi na ne
poznavanje poslovni.ika republi
ske skupscine oziroma njenih 
:z:borov. Povratne informacije o 

Nova Iekarna v Cerknici (odprta bo 9. maja) 
Letos so republiske in z njo 

tudi obCinske skupscine presle 
na letno ;programiranje svojega 
dela. Letm programi dela (slrup
scina obcine Cerknica g a je spre
jela februarja) pa se ne .pred
stavljajo celotne <lru2:benO-<poli
ticne aktivnosti v obcini, temvec 
ostajajo ~e programi obCinske 
skupscine, njenili delovnih teles, 
izvrsnega ·sveta in 'llpravnih orga
nov. Delegatske sk;upscine in 
dru.Zbeno.politicne organizacije .Se 
niso uspele uskladiti prograanov 
dela oziroma casovno uskla:diti 
obravnavo posameznih zadev, lki 
pa jih je v praklsi veliko. To se 
najpogosteje ka.Ze v dnwbeno· 
politicnem zboru .obcinske s'k!up
scine, ko delegati tega zbora ne 
prihajajo na seje s .stali.Sci, obli
kovanimi v svojih dl1.lZbenopoli
ticnih organizacijah, temvec za
stopajo lastna rnnenja in ·stail.i
sca, ki jih oblikujejo na podlagi 
osebne obvescenosti. 

Logatec in [erknica na TV 
SREBRNI ZNAK ·SINDIKATOV 

Ni znano, ali je taka dolocil zreb 
ali .pa sta to dva na}bolj pogumna 
kraja v Slovenijl, saj sta prva nasto· 
pila v novl televiz~jski oddaji z na· 
slovom ·Siovenski kraj i med seboj• . 
Oddaja je .bila 20. aprila o'b 20. uri. 
Pogum je b il res potreben, ampak 
ne ilam, gledalcem pred zasloni, 
temvec nastopajbcim, ki jih je bur
ja zastonj brila, da so bi·li ·njihovi 
nosovl rdeci celo v crnobeli 1:ehnl<kl. 
Z oburjo se 11ekako ni ujemala ne
kak&na uvodna amer.iska -himna, ob 
kateri so se ogrele mlade Logatcan· 
ke; pa je menda bilo to zaradi na
slednje oddaje - vserazumevajoce
ga serifa Sarna Me Clauda, iki je t a
·istl vecer imel sltnosti s sneznim in 
svincenim mert:ezem v New Yorku. 

Letos bodo za dolgoletno in aktivno delovanje v sindikalni or
ganizaciji doblli tradicionalni »Srebrni znak sindikatov« trije 
njeni clani: 

Vlado MULEC - Kovinoplastika Loz, 
Marlja CUK - Brest - TOZD Masiva Martinjak, 
Anton BAVEC-Cene- Lo§ka dolina (upokojenec). 

Prav delovanje delegll!tov v or
ganih d.IlllZbeno-politicnih orga
nizacij pa potegne za seboj v;pra· 
sanje u deleZibe na sejah zbora, 
saj se pojavi, sicer r edlko, tudi 
v.prasanje sklepcnosti. 

Dele~atska v.prasanja so zelo 
redka m ISO najpogosteje vezana 
na interese iz V!Sakdanjega Ziv
ljenja delegatov, niso pa vezana 
na delovanje politionega •sistema, 
druzbenoekonomske odnose, va·r· 
stvo clovekovih pravic in obve
scanj e. Druibenopoliticne organi
zacije se ne predstavljajo kon
ference delegacij za dru2lbenopo
liticni 21bor obcinske sku.pScine in 
bo potrebno to ustavno nacelo 
uveljaviti pogoSII:eje, ne samo viz
jemnih primerih. 

Naj:pomembnejse za<leve iz pro
grama republiske skupscine so 
sicer v programih dela obcin-ske 
skupscine in so casovno uskla
jene z obravnavo v republiski 
sl:Qupscini. Taka le-ta nasto.pa kat 
konferenca delegacij za zbor 
zdru.Zenega dela in zbor o'bcin re
publiske .Skup5cine, s tern •Pa se 
tudi obli-kujejo stalisca oziroma 
smernice za delo skupin delega
tov, kar pa je ob nezadostni po· 
moei izvrsnega sveta, upravnih 
organov in dru2benopoliticnih or
ganizacij se vedno prema.lo. 
Kljub dobri kadrovski sestavi se 
tako najveekrat stali§ce skupin 
delegatov izoblikuje na podlagi 
lastnih mnenj clanov os!kupin, ce
sar pa ne moremo poistovetiti s 
staliscem obcine kat drufbeno
politicne sku:pnosti oziroma nje
nega zdruienega dela. 

l:ASOVNA NEUSKLAJENOST 

Pomemben je tudi cas, ki ga 
imajo na voljo delegati za ob-

NOVO PREDSEDSTVO OBCINSKE 
KONFERENCE SZDL 

1. Otoniear J anez - predsednik, BREST Cerknica 
2. Plos Tone - podpredsednik, Kovinoplastika Loz 
3. Tavzelj Franc - sekretar, Obcinska konferenca SZDL 
4. Frank Joze, Obcinska konferenca ZKS 
5. Ponikvar Rado, Obcinski svet ZSS 
6. Telic Joze, Obcinski odbor ZZB NOV 
7. Martincic Ludvik, Obcinska konferenca ZSMS 
8. PakiZ Janez, Skupscina obcine 
9. Sterle Franc, SO - izvrmi svet 

10. Opeka Janez, Brest - TOZD Jelka 
11. Furlan Franc, GG TOZD Sneznik 
12. Sega Aleksandra, Strokovne slufbe SIS 
13. Praprotnik Janez, OS Nova vas 
14. Telic Nu5a, VVZ Stari trg 
15. Sterle Milan, Kartonafa Rakek 
16. Ule Alojz, upokojenec 
17. Lonear Sreco, Kovind Unec 
18. Juvancic Miro, Komunalno podjetje 
19. Kovacic Slavko, Iskra Cajnarje 
20. :Zagar Filip, ObCinski sindikalni svet 
21. 9 breza Tone, Brest - TOZD 2:agalnica 

IZVRSNI ODBOR PREDSEDSTVA OK SZDL 

1. Tavzelj Franc, predsednik izvdnega odbora 
2. Juvancic Mira, predsednik koordinacijsko-kadrovskega 

odbora . 
3. Furlan Franc, predsednik komisije za dru-Zbenoekonom

ske odnose 
4. Lonear Sreco, predsednik sveta za org. in razvoj SZDL 
5. Sterle Milan, predsednik komisije za verska vpra§anja 

skupscine obCine 
6. Telic Nusa, predsed. sveta za druZbeno aktivnost zensk 
7. Plos Tone, podpredsednik OK SZDL 
8. Opeka Janez, predsednik komisije za zdrav. in soc. po

litiko 
9. :Zagar Filip, sekretar obcinskega sindikalnega sveta 

delu delegatov na sejah :zJborov 
republis.ke s:kupscine se ustavijo 
v krogu oSkupin delegatov. Dele
gati so se izrekli tudi za dvofaz
no obravnavo gradiva na sejah 
delovnih teles republiske ·skup· 
seine, saj je znano, da so njihovi 
predlogi, mnenja in staliSea po· 
gosto najbolj oprijemljiva infor
macija za oblikovanje stali.scsku
pin delegatov. 

Oddajo sta v zi·vo vodi la Dare Mi
lic .., ·Logatcu in Sasa Veronik v 
Cer·kn ici. Za zacetek ·sta bila prika· 

LETOSNJA PRIZNANJA OSVOBODILNE 
FRONTE 

Tudi letos bodo ob praznovanju dneva Osvobodilne fronte 
podeljena »prioznanja OF«. Za svoje dn.ul!benopoliti:cno delo jih 
bodo prejeli: 

Janez OTONil:AR - Cerknic~ 
Slave KOl:EV AR - Loz 
Roman GORJAN- Unec 
Zofija INTIHAR - Velike Bloke 
Janez MOHAR - Markovec 

Ce skusamo vse ugotovitve s 
posveta prikazati v delovanju de
legatskega sistema v nasi obcini, 
lahko strnemo, da smo lahko za
dovoljni z aktivnostjo delegatov 
zbora zdruzenega dela in zbora 
krajevnih skupnosti obcinske 
skupscine, da pa je v delovanju 
dru.Zbenopoliticnega zbora obCut· 
no pomanj'kanje sta:lisc iz njego
ve »baze« in da so skupine dele
gatov pri oblikovanju staJi.sc se 
vse prepogosto prepu~cene same 
sebi. A. Pavlic 

zana filmska opisa obeh krajev. Ver
jetno bi lbUo mogoce v tern prvem 
- nekol~ko zgodovinskem stiku s 
krajem :povedati nelkolioko vee in oboJj 
pri·st'nega. Zlasti v Logatcu so se te
levizijci nekoJ.iko :premalo potrudili. 

V nadal·jevanju pa je bilo vsega 
vel~ko in dovo11 (JPrevec?) po .Stewilu 
utrin'kov, flastopajociil i.n sekvenc In 
vcasih kar obeh televizijsklh vodi
teljev v isti mah. To vse ni .prevec 
motilo. Videti pa je bilo, kako sta 
se voditelja odd~je bala, da ne bl 
dol9ocasila 9 ledalcev pred zasloni in 

ObCani! 
Zaradi nesrec in ne.predvidenih kll!tastrof potrebujemo vedno 

vee krvi. s transfuzijami krvi resujemo vsak dan zivljenja 
tisoti-m otrokam, delavcem in materam. Nikoli ne vema, kdaj 
bomo lkri .potrebovali tudi .mi. 

v nasi obcini bo odvzem krvi v cetrtek, 3. maja od 7. do 
14. ure v osnovni ~oli Starl trg za Lo~ko dolino in v petek in 
soboto 4. in 5. maja 1979 od 6. do J.3. ure v novi' §oli v Cerknici 
za ostale obeane. 

V.sail.c krvodajalec bo pred odvzemom krvi skrbno zdra'll-stve
no pregledan, taka da odvzeta kri ne bo ~kodila zdravju krvo
dajaka. 

Krvodajalci! Ne prihajajte na odvzem tesci saj lah ko zaj
trkujete crno kava, caj, kruh, marm elado in sokove. Ne smete 
p~ zauZ.iti mastnih jedi. Po odvzemu dobite malico. 

Obcani nad 18 let! Pridite na odvzem, saj bo letos zaradi 
veejih prostorov potekal brez zastojev, vendar ne prihaja,jte 
vsi v zgodnjih jutranjih urah. 

Racunamo na vasa humanost in zavest! 
Kri resuje zivljenja! 

Obcinski odbor RK Cer knica 

sta nastopajoee, LJtrinke in sekven
ce skr&jse.vala, jih vljudno _preki· 
njala in zao§pinHa, ceprav vcasih na 
skodo ·kaokl zani.mivosti, ·ki se je abe
tala. 

Kaj smo l'!vedeli o .Logatcu iil kaj o 
Cer.knici? :Oa sta .kraja s tpodobnimi 
pogojl in tezavami ter s .podobnimi 
uspehi. Da so logaski gasilci stro· 
kovno boljsi, cerkniskl pa ·nemara 
bali zviti. Pa nato ·kosarkarji z moni· 
torskim izletom v Mani.Jo , gozdarji, 
godbeni.ki in pevci, oba vlozka o so
delovanju z zamejskimi S~ovenci, 
jamarji, ribici, pol,harji qn lovci. 

V oddaji je bilo seveda .nei'2Jbeino 
t udi oprecej s loverr&kega ·kdo bo 
koga?• Ej, so jo zagodli •logaski ·ri· 
bici cerkniskim. Ujeli so najvecjo 
rrbo v zadnjih casih . .Cerk·nicanom iz
pred nosa (revica se je ocitno skr· 
cila zaradl mraza na vecer oddaje -
k sreci le za en centimeter). No, 
pa se !pO necem so v Logatou .pred 
Cerknico: imajo 1kar dve obcins:ki 
hisi in se tretje pol. No, je .pa v 
Cerknici toliko avtomobi·lov okot da 
se po dva Cer.J<nitana odpeljeta na 
izlet s tremi tioki. ~e dobro, da 
v Logatcu n iso vedel i, •kako se vo
zi·jo stanQ\Ialci iz petdeset do s to 
metro oddaljenih stanovanjs kih blo
kov na delo z avtomobHi. 

Poskus tmo okoncati z naso Terzin
ko kot se spodobi , ceprav se nismo 
omeniJi 'V!sega. 

O.ddaja je pokazala, da se v obeh 
krajih vellko dogaja. Da vsak o:bCan 
lahko •zajase• -svojega ·konjicka. Ni 
pa povedala, kaj je tisto,. •kar nas 
pritegne k posameznim dejavnostim. 
Ne:kdo bl rad .vedel, zakaj se jamar
ji izpostavljajo nevamostim po dro
bovju matere zeml1e, .dr.ugi, zak·aj 
balinarjl ure in ure gladijo svoje 
krogle, tretji ·naj bi :POhvalil gasilce, 
ki veliko svojega prostega casa pro
stovo·~}no ilrtvujejo za naso varnost. 

Lovci so nekolirko , Lojze Perko pa 
na IPredvecer svoje 70-letnice, v ce· 
loti zacutiJi, cesa je oddaji o sloven
skih krajih se potrehno poleg mno
ziCrlosti podat'kov In dogodko.v. 
Cimvecje naravnosti in srca - lju
bezni do kraja in ljudi, kjer si po
gnal korenine. •Ni le~ih okrajev in 
ne bo.lj cudovitih l}udi o:d Notranj
cev,• je dejal nas umetni.k in se do
dal: •Danes sem star trideset, oe 
sedemdeset let.• fla mu je ·kdo ugo
varjal? Ne, kajti to j~ pomeni1o, da 
ni lepslh kra]e-v od Slovenije in fie 
bolj cudovitih ljudi od Slovencev in 
se, da ni •le.pSi·h krajev od JugoS'Ia
vije In tako na,prej ... Pravzaprav ;e 
bilo ::;llsati : »Ljubimo svojo domovi
no in cl<weka v nasi« 

Z. Zabukovec 



fiRESTOV OBZORNIK 

V tern mesecu so bile po osno vnih organizacijah sindikata letne 
skupscine - n ajlepsa priloznost, da se celoviteje oceni dosedanje 
delo sindikata in jasno opredcli prihodnje cilje, pa tudi bistvena 
druzhenc-politicna vprasanja v Brestu. 

P rav zato smo zaprosili za por ocila o vseh teh skupscinah. Zal 
smo jih dobili le iz TOZD Pohistvo in iz TOZD Masiva, od drugod 
pa je bil le molk. 

Sicer ne vemo; morda pa so na teh skupscinah razpravljali tudi 
kaj o obvescanju ... 

TOZD POHISTVO 
6. aprila je imela osnovna or

ganizacija sindikata v TOZD Po
histvo svojo letno skupscino. To 
leto jc bila nekoliko pozneje kot 
v preteklih letih, predvsem zara
di nekaterih organizacijskih 
sprcmemb. 

Skupscino je price! predsednik 
konfercnce in nato v kratkem po
rocilu pri·kazal dejavnost sindi
kata v preteklem letu. Iz porocila 
jc bilo videti, da je bilo delo 
prizadevno in da -se je sindikat 
ukvarjal z zadevami, ki so se po
iavil e med 1etom. Zelo malo pa 
·smo storili za oddih delavcev. 
.Se vedno je preha.}hna obvesce
nost, vcasih celo napa·cna, za kar 
so delno krivi tudi sami sindikal
ni poverjeniki. Premalo se pogo
varjajo v svojih skupinah. Zato 
pr ide do te.zav al-i celo do manj
sih prekinitev dela, ceprav bi lah
ko marsikaj resili tudi brez tega. 

Sindikat se je ukvarjal tudi s 
stanovanjsko poiitiko. Tudi n a 
podr ocju kulture so bili. dosezeni 
premiki. Ne moremo pa m~mo 
ugotovit ve, da se vedno ni reseno 
vprasanje nagrajevanja, ceprav 
so bile moznosti, da bi ga resili. 
To je tudi ena izmed temeljnih 
prihodn,iih nalog si.ndi-kata. 

Po poroCilu jc bila razprava, •k i 
je hila v primerjavi s preteklimi 
!eti doka.i dobra in kriticna. To-

variS direktor nas je seznanil s 
trenutnim stanjem, ki je vse 
prej kot rofuato. Med drugim je 
poudaril, da je prodaja s laba, 
poleg tega pa narascajo tudi 
stroski, ki se ·bo1j otezujejo polo
zaj. Ceprav na nekatere pojave 
ne moremo vplivati, pa so tudi 
taki, ki bi jih Iahko odpravili ali 
vsaj zmanj-sali; to so recimo 
okvare strojev, pomanjkanje 
papirja in iverk, sinotrno iz·kori
scenje delovnega casa. Razprava 
ie stekla tudi o iztrosenih stro
jih, pred'V'sem susilnicah, pa se 0 
vrsti drugih vprasan.i. ki na prvi 
pogled niso pomembna, vendar 
jih ne bi smcli zanemariti. 
· v. znidarsic 

TOZD MASIVA 
Udelezba je bila mocno pod 

povprecjem, mor>da zaradi pro
ste sobote: takrat pac pozablja
mo na svoje obveznosti. 

Kljub slabi udelezbi je bila 
konferenca se kar plodna. VeJ.iko 
dobr-ih rpredlogov so prispevali 
clani kofe'ktiva; le-te so oblikova
li v skleoe, >ki naj hi jih Cimprej 
uresnicili. 

Kolektiv se zaveda, da prostor
skih vprasanj ni moe resiti ·brez 
nove 1ovarne. Zato bi bil eden 
i:zJmed osnovnih -sklepov: p ospe
seno si j e treba prizadevati, da 

letos pridobimo vsaj lokacijsko 
dovoljenje za novo tovarno. 

Sind:ikat naj podpira nemoteno 
izobrazevanje ob delu. 

Nabava kvalitetne surovine je 
Yprasljiva in zaradi tega je nujno 
potrebno boljse sodelovanje z na
bavno slu1Jbo. V zvezi z nakupom 
poeitniskega doma se zadolzi 
konferenco sindikata Bresta, ·ki 
naj izobldkuje najboljse predloge 
in jih posreduje osnovnim orga
nizacijam v razpravo. Podpiramo 
sklep konference sindikata Bre
s ta za uresnicevanje enotne me
tod-ologije vredn-otenja del in na
log v vsej delovni organizaciji. 

RazmiSljanja, pred:logi ~n po
bude so bile :live Se dolgo v noc 
ob neuradnem programu pri za
kus.ki in kozarcu. 

F. Gagula 

0 

Parkiranje pred Brestom ogroza ze javni promet 

lakaj DOVI IZO azevalni sistem 
V zgodovinskem razvoju vzgo

je in izobrazevanja poznamo tri 
stopnje: 

1. posamicno prenasanje izku
stev in znanj na mladi rod, kar · 
je trajalo od zacetkov 15. sto
letja; 

2. organizirano prenasanje iz
k ustev v razredih - loceno po 
starosti, kar j e trajalo do danes 
oziroma se vedno traja; 

3. uceca drufba - tako smo 
zaceli imenovati obdobje, ki se 
zacenja oziroma se je v nekate
rih okoljih ze zacelo. 

Smo na prehodu k tej s topnji, 
ki jo zahteva tehn oloski, tehnic
ni in znanstveni razvoj ter kot 
posledica tudi dr uzbeni razvoj . 

V danasnjem casu se stvari tako 
hitro spreminjajo in zastarevajo 
na vseh podrocjih, da se moramo 
neprcstano uCiti oziroma sprem
ljati najnovejse dosezke in spo
znanja. Poznavalci trdijo, da ima 
diplomirani ekonomist ze ob za
kljucku solanja nekoliko zastare
lo znanje. Ce pa se ne vkljuCi v 
delo v svoji stroki, njegovo zna
nje docela zastara ze v dveh le
tih. 

Z >>uceco druzbo<< si predstav
ljamo najrazlicnejse seminarje, 
tecaje, individualno izobrazeva
nje na delu, ob delu in v prostem 
casu. Skratka, znanje pridoblje
no v soli, ne bo zadostovalo za 
vse zivljenje kot je bilo na prejs
nji stopnji. 

In kje smo danes? 

da generacija vkljucuje v sred
nje sole. Hkrati pa smo v vseh 
solah spreminjali programe in 
jih prilagajali druzbenim potre
bam. Sistem pa je ostal. 

V zadnjem casu postaja raz
pon v obsegu solanja v solah za 
delo in v solah za upravljanje 
cedalje vecji. Cedalje vee mladi
ne se vkljucuje v sole za uprav
ljanje, da bi si zagotovila boljsi 
zasluzek, visji standard in ne na
zadnje, ugleden poklic. Ne bi ho
tel nadrobneje ugotavljati vzro
kov za tako stanje; bolj nas lah
ko zaskrbljujejo posledice. Iz 
sol, ki vzgajajo za delo, prihaja 
cedalje manj mladine, pa se ta 
si cez cas kaj hitro poisce pot 
v drugi, najveckrat neproizvodni 
poklic. 

Obiska!i smo tovarno ,Savrit" 
Solski sistem smo nasledili iz 

prejsnje druzbene ureditve, ki si 
ga je zgradila za sebe - za raz
redne potrebe: enemu razredu 
delo, drugemu pa upravljanje; 
torej dualisticni solski sistem. 
s trogo so locene sole za delo -
poklicne in mojstrske in sole za 
upravljanje, tehniSke, visje in vi
sake ter gimnazije kot posebne 
elitne sole. Udelezencem v solah 
za upravljanje je zagotovljeno 
skoraj nemoteno naprcdovanje 
do najvisjih sol, medtem ko so 
udelezenci v solah za delo lahko 
nadaljevali solanje le v mojstr
sk!.h oziroma delovodskih. Ce je 
hotel mojster nadaljevati solanj e 
na visji soli svoje stroke, je mo
ral najprej osvojiti znanje teh
niSke sole svoje stroke oziroma 
celo gimnazije. V sole za delo se 
je vkljuccvala mladina iz delav
skih in kmeckih druzin, v sole za 
upravljanje pa m ladina iz vrst 
»visjega« razdreda. 

Ce bo slo tako naprej, bomo 
kaj kmalu postali druzba uprav
ljalcev, v kateri bodo prevlado
vali administrativni in neproiz
vodni poklici. 

I 
I 

N 
J U JE 

Toncko Kocevarjevo poznamo 
po vedrem nasmehu, po .gla-su, ki 
dalee odmeva, po srcu, ki ga 
razdaja sebi in nam. 

>>Doma scm iz Slovenskih Ko
njic,« je povedala, »Ceprav ie moj 
pravi dom -v Grahovem.« Toncka 
ie ze 1956. le ta priSla na Brest 
in sicer v Tovarno pohistva Mar
tiniaok. Sedemnajst •let je delala 
v lakirni, ·kar je dolgo obdobje 
za tako tezavna dela. Toncka 
smcje pr>ipoveduie (nikdar ni 
brez smeha), da ii delo ne dela 
te:lav. Od otroskih let je vajena 
trdo delati. Zadnjih sedem let je 
zaposlena v tapetniskem oddel
ku. Povedala ie, da je cfelo mno
go lazje in dovoli primerno za 
drw>;i »polcas« delovne dobe. 

Kot v tovarni je tudi v zaseb
nem zivljenju zadovoljna. Z mo
zem skrbita za otroka, ki ·sta se 
soloobvezna: sin ie v osnovni soli, 
hCi pa hodi v ekonomsko solo. 
Z mozem sta zgradila hiS-a, tpa ne 
brez tezav in -odrekanj. Ljudje 
imajo veliko zelja in zato sem jo 
vprasal, ·ka:ksne nacr>te ima v pri
hodnje. >>Zelim samo eno - veli
ko zdravja druz-ini in sebi.« 

· :Zelimo ji, da se .H 1a zelia 
uresniCi, pa se vse tiste, ki jih 
je zamolcala. 

F. Gagu.Ia 

Na pobudo osnovne organiza
cijen sindil;:ata in vecjega stevi
la delavcev nase tovarne smo or
E"anizirali strokovni izlet v tovar
no >>Savric«. Ceprav so na izlet 
zeleli mnogi, pa je bilo Stevilo 
omejeno, tako da je slo na pot le 
54 clanov nasega kolektiva. Res
nicno za1, kajti imeli smo kaj vi
deti. 

V Zagrebu sta nas· pred tovar
no pricakala direktor in njegov 
pomocnik. ze ob sprejemu smo 
lahko opazili, da zelo cenijo 
Brest kot uglednega in priznane
ga proizvajalca pohiStva. 

Po krajsih uvodnih besedah di
rektorja tovarne smo si ogledali 
vse proizvodne prostore. Seveda 
smo si se posebno dobra ogle
dali proizvodnjo tapetniskih iz
delkov. Hoteli smo videti vse in 
izvedeti vse. Neposredno smo se 
pogovarjali z delavci na delov
nih mestih in vprasanja so kar 
dezevala. Bili smo navduseni nad 
njihova orranizacijo dela, storil
nostjo in discipline. Temu pri
merni so seveda tudi n jihovi 
osebni dohodki in druzbeni stan
dard. Naj samo omenim, da ne 
poznajo osebnega dohodka pod 
4500 dinarjev in niso redki oseb
ni dohodki delavcev v proizvod
nji nad 10.000 dinarjev. 

Po ogledu tovarne so nas pova .. 
bili v delavsko restavracijo, kjer 
smo se ob skodelici kave spro
sceno pogovarjali. Direktorju to
varne smo postavili precej vpra
sanj o gospodarskih rezultatih, 
storilnosti, organiziranosti, disci
plini in standardu zaposlenih. Na 
vsa vprasanja smo dobili hitre in 
neposredne odgovore. 

Ugotovili in p repricali smo se 
lahko, da ima ta kolektiv zelo vi
soko stopnjo organiziranosti, sto
rilnosti in delovne discipline. Od 
tod tudi dobri gospodarski re
zultati, osebni in dru:lbeni stan
dard zaposlenih. V delavski re
stavraciji imajo na voljo tri raz
licne vrste tople hrane, tudi di
etno hrano. Do konca leta bo re
seno stanovanjsko vprasanje 
vseh zaposlenih. Njihov povprec-

ni osebni dohodek je okoli 6400 
dinarjev. 

Vse to je posledica zelo dobrih 
gospodarskih rezultatov, saj 800 
zaposlenih ustvari 40 milijonov 
cistega dohodka. Ce to primer
jamo z nasimi rezultati, ugoto
vimo, da 2300 zaposlenih ustvari 
60 milijonov cistega dohodka. 

Mislim, da se od tega kolekti
va lahko veliko naucimo. Mora
roo pa seveda priznati, da ima
jo veliko boljse pogoje dela. To
varna je nova, z najmodernejso 
tehnologijo in klimatskimi na
pravami, temperatura j e stalna, 
prepiha ne p oznajo, skladisca so 
velika in moderno urej ena. 

Videli smo torej vse, kar smo 
hoteli videti. Mislim, da je to ze
lo dobra vplivalo na nas kolek
tiv. Sedaj ze lahko delno primer
jamo nase delo in rezultate z dru
gimi. 

Ta tovarna in kolektiv bi nam 
lahko bila vzor za nase prihod
nje delo. Ob nenehni primerjavi 
z delom in rezultati tega kolek
tiva bomo lahko pravocasno od
stranjevali nase napake in po-
manjkljivosti. F. Skrlj 

Po vojni je manjkalo kadra 
vseh stopenj in strok. Zato se je 
iz leta v leto znatno vecal obseg 
izobrazevanja za vse prebival
stvo. S sprejetjem druzbenega 
dogovora in samoupravnega spo
razuma 0 stipendijski politiki pa 
je omogoceno vkljucevanje v iz
obrazevanje tu.di najbolj odda
ljenim ucencem in ucencem iz 
delavskih in kmeckih dru:lin. Ta
ka se danes prakticno vsa mla-

Televizijska kamera zaide vcasih tudi med nase delavce 

Poklicne sole, ki vzgajajo ucen
ce za delo, ostajajo prazne, ali 
pa sprejemajo ucence z izredno 
nizkimi sposobnostmi. Razurnlji
vo je torej, da iz takega mate
r iala ni moe zagotoviti najbolj
sih >>izdelkoV«. 

Poklicne sole so nastale za po
trebe obrti in imajo svoje zasno
ve se iz cehovskih casov. Redke 
polclicne sole vzgajajo ucence za 
potrebe industrije. 

Skratka, ugotovimo lahko, da 
sedanji vzgojnoizobrazevalni si
stem n i prilagojen druzbenim 
potrebam. Zato snujemo nov 
vzgojno izobrazevalni sistem, ki 
bo izobrazeval mladino in delav
ce za delo, samoupravljanje in za 
zivlienje. Ce bomo Glosledno u re
snicevali gornjo trditev, potem 
pomeni preobrazba v usmerjeno 
izobrazevanje temeljno revolu
cionarno spremembo v nasi druz
bi, v kateri bo zagotovljena ista 
pot v izobrazevanju vsem gene
racijam - pot izobrazevanja in 
usposabljanja za delo. 

F. Tursic 

PRISRCEN SPREJEM 
TITOVE ST A FETE 

Stafeta mlados.ti je prepotova
la vso Sloven:ijo. Povsod so jo 
mladi prisrcno pozdravili, saj 
nam je prirasla k srcu ko-t sim
bol mladosti, zivljenja in dela. 

stafetna palica je prispela tudi 
v naso TOZD ZAGALNICA v Sta
rem vrgu. Mladina iz nase temelj
ne organizacije je J.mela se poseb
no .nalogo, saj je lokalna s.tafeta 
pri nas -prenoceva-la. · 

Ob sprejemu in odhodu smo 
skupaj z vsem kolektivom po
castili ta dogodek ta'ko, da smo 
ril.ladi iz kolektiva pripravili tudi 
kulturn\ program, sodelovali pa 
smo tudi na osredn ji proslavi, ki 
je bila ·1etos v Lozu. 

S. Turk 
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Kolesarnica za delavce Skupnih dejavnosti 

ve moinosti st 
INTERNE OBJAVE PROSTIH DEL OZ. NALOG 

V razpravi o predlogu samoupravnega sporazuma o delovnih raz
merjih .na Skupnih dejavnostih je bila na drugem delnem zboru de
lavcev posredovana prlpomba, naj bo v samoupravnem sporazumu 
zapisano, da se na Skupnih dejavnostih interno objavlja vsa prosta 
delo oziroma naloge in n e le tista, ki se na novo uvedejo a: razvidom 
del oziroma nalog. v tem clanku born poskusil na kratko" prlkazati, 
kako .nova zakonodaja ureja razporejanje delavcev. 

Zakon o zdruzenem deJu (177. 
elen) in zakon 0 delovnih ra~mer
jih (43 . .Clen) doloeata, da je de
lavec med trajanjem delovnega 
razmerja lahlko razporejen na 
vsako delo oziroma k vsaik:i -na
logi, ·kd ustreza njegovi strokov
ni izobrazbi oziroma !Z delam pri
dobljeni zmoznosti. Ra~porejanje 
delavcev se izvaja na podlagi ugo
tovljenih delovnih potreb v skla
du z meril-i, ki jih <ioloea samo
upravni splosni akt o <ielovnih 
ra!Zmerjih in v skladu z ·Ulkrepi za 
cim uspe5nejse uresnicevanje de
javnosti i111 nalog iz -sa-mouprav
nega sporazuma o temeljih p-la
na. 

Oba zaikona ohranjata oziroma 
celo poveeujeta vecjo elasticnoot 
pri raZJporejanju delavcev. Sedaj 
nimamo vee delovnega mesta, 
pae pa dela oziroma naloge in je 
delavec na podlagi ugotovljenrlh 
delovnih potreb lahko razporejen 
na VISako delo oziroma naloge, ki 
ustreza njegovi strokovni izobraz
bi- oziroma z delom .pridobljeni 
delovni zmoznosti. Po 515. clenu 
zakona o zdruienem delu ima v 
delovnem procesu poslovodni or
gan .pravico •in do:l:lnos-t nalagati 
v s-kladu s -samoupravnimi splo5-
nimi akti posamezn~m delavcem 
ali skupinam delavcev, da oprav
ljajo dolocene zadeve ali naloge. 

Doloeila obeh zaikonov· o -razpo
rejanju delavcev so zapisana tudi 
v predl~ s.pora~a in ISicer v 
59. in naslednjlih clenih. 0 razpo
rejanju delavcev 'V delovni skup
nosti odloea svet za tkadrovske 
zadeve. To je koleMivni izvr-silni 
organ delavskega .sveta. Potrebe 
po raZJporeditvi delavcev posre
dujejo posamezne sluzbe ·splos
no-kadrovski s1utbi, ari pri.pravi 
predlog za r~poreditev. 

Predloge za raZJporedi tev delav
cev dobijo clani sveta za ·kadrov
ske zadeve nekaj dni pred .sejo, 
talko da se lahko o razporeditvah 
posvetujejo .z delavci posameznih 
sluzb oziroma ·vseh slu zb. Svet 
za ·kadrovske zadeve ni dolZan 
izbrati .kandida1a, eeprav le-t a iz
poln_iuje vse pogoje. To je po
membna novost .nove zakonoda
_ie, ker ie Ie tako mogoce .uresni
cevati kadrov.sko polirtiko. 

Ceprav je sedaj razporejanje 
bolj elasticno in pateka po opisa
nem postopku, je priSlo do ome
njene pripombe. 

Zakon o zdxuzenem d elu in za
kon o delovnih razmerjih ne <io· 
loeata, da je za razporejanje po
trebna poprejsnja interna obja
va, seveda tega tudi ne prepove
dujeta. Za-kon o delovnih razmer
jih v svojem komentaTju podpira 
J?rej opisani nacin razporejanja 
(torej tak, kot je urejen v pred
logu sporazurna), ko se o name
ravani ra2lporeditvi lah'ko v&i de
lavci med seboj posvetujejo. 

Ce bi 'II'Sa prosta dela oziroma 
naloge interno objavljali, bi se 
lahiko V'Sak deiavec, ki s odi, da n-z
polnjuje pogoje za zasedbo in
terno objavljenih del oziroma na
log, •prijavil na to interno objavo. 
Ker se vna:prej ne ve, •kateri karn
didat bo izbran, bo .potrebno po· 
tern interno objaviti se dela ozi
roma naloge tistega, •ld. bo izbran 
za prva dela O!Ziroma na1oge in 
je s tern izprazni-1 svoja in tako 
natPrej. 

Tako bi -prihajalo do verizne· 
ga r~porejanja stirih, petih ali 
vee delavcev i!n za vsalko tako raz
porejanje bi p-otrebova:li celotni 
postopek objavljanja, toliko sej 
pri•stojnih orF:anov in temu pn
meren daljsi cas (za pet razpore
ditev olkrog 200 dni, ce ne bi bilo 
prevel~kega Stevila zah'tev za var
stvo pravic, se pravi, pritozb). 
Zaradi gornjih ugotovitev se je 
bila komisija pri sestavi osnut· 
ka s-porazumno od!ocila za pre
prostej-so ureditev. 

Glede na vse omenjeno predla
gamo za resitev pripomlbe 0 i-n
ternem ob-ja'Vljanju .prostih del 
oziroma nalog n~lednji resitvi: 

- Ureditev razporejania ·de
lavcev oSII:ane tatksna, kakor je 
zapisana v predlogu .samouprav
nega sporaruma o delovnih raz
merjih (brez internih objav). 

0 razporejanju odloea svet za 
kadTovske zadeve, gradivo o na
mera:vanih razporeditvah morajo 
dobiti clani sveta za kadrov,s.ke 
zadeve najmanj tri dni tpred se
jo, na kateri -se bo odlocalo o 
r~poreditvah. 

- Prosta <:lela oziroma naloge 
na Skupnih dejavnosti:h se »inter
no objavljaio«. Sklep o interni 
obiavi .sprejme svet za ·kadrovske 
zadeve, lid s ·s kJepom razporedi 
ustreznega delavca na interno Olb
javljena deJa oziroona naloge po 
pos·topku, do1oeenem v samo
upravnem sporazumu. 

A. Pereie 

BRESTOV OBZORNIK 

je bomo le ovali letos 
Ceprav se nam zdi cas dopu

stov se dalee, je -prav, da 0 njih 
razmi-Sljamo in se odloeimo ze 
sedaj, se posebej zato, 'ker je 
videti, da bo .nasa obala spet 
oblegana od domacih in tujih 
gos·tov. 

Letos bodo nasi delavci lahko 
letova:li na Rabu -in v Valbadonu 
pri Puli. Zal letos ne bo najbolj_ 
priljubljene oblike oddiha - pri
kolic. V avtocarnpu Medveja so 
namree vse prikolice zaradi za
starelosti iln dotrajanja proda:li ill1 
se odlociH za gradnjo bungalo
vov. Najemnina prikolic v drugih 
avtocampih pa je za na.Se razme
re obCutno prev-isoka, s'aj znasa 
dnevno od 300 do 400 dinarjev 
(-lani so nasi delavci plaeali za 
velf.ko prikolico 180 din in za ma
lo 140 din dnevno). 

RAB: 

V zakup s-mo vzcli devet sob, 
tri s ~tir-imi in sest s tremi lezi
sei. 

Cena penziona: 
Dnevni penzion (hrana in pre~ 

nocisce) stane 162,00 din, posebej 
pa je treba placati takiso :in za· 
varovanje 8 din na dan. Otroci 
do stirinajstega leta so oproseeni 
plaeila tur-i-stiene ta!kse. Za otro
ke do sedmih let je na ceno pen
ziona 25 odstotkov popusta. Ce 
pa otroci do sedmega leta spijo 
s s•tarsi oziroma ne uporabl.iajo 
posebnega ·lez.iSea, •placajo 82,50 
din na dan. Za otroke nad sedem 
let je treba platati poln penzion. 

cas letovanja: 
Od 20. 6. do 1. 9. 1979. Trajanje 

izmene je lahko 7, 10 ali 14 dni. 

OSTALI POGOJI: 

- prijave sprejema referent za 
rekreacijo Peter KOVSCA (teL 
381) -in sicer do 15. maja. Opo
zarjamo, da bomo letos pri raz
poredu letovanja ·ttpostevali vrst
ni red .prijav, rta:ko da bodo imeli 
tisti. ki se bodo prijavili prej, vee 

mo:lnosti za izbi·ro ustr eznega 
termina. Se posebej vas moramo 
opozoriti, da ne bo mogoee do
datno najemati kapacitet v juliju 
in v avgustu in da je le omejeno 
stevilo 1e:liSe; 

- stroske letovanja na Rabu in 
v Valbadonu boste placali v 
treh obro-kih po koncanem Ieto· 
vanju (turistieno ta:kso je treba 
plaeati takoj v mestu letovanja); 

- spremembe prijav ali odpo
vedi bomo -sprejemali do 1. ju
nija. Vse kasnejse odpovedi do 
deset dni pred zacet-kom letova
nja pa so vezane s plaeilom 50 
odstotkov cene rezerviranega pr e
noeiSea. Kdor odpove p~ tern ro
ku, je dolZan -plaeati za Rab 
110.- din za dan in za Valban
don 51.- din za dan. 

Na podlagi dosedanjih ickusenj 
svetujemo v-sem, da si doloeijo 
tudi »rezervni -ter.min«, ker ni 
mozno, <ia bi vsi, •ki to zelijo, le
tovali na primer od 10. do 31. ju
lija. Lezisca moramo imeti zase
dena od 20. 6. pa do 30. 8. oz. 
10. 9.; v tern obdob ju pa si lahko 
vsakdo najde vsaj dva u.strezna 
term ina. 

P. Kovsca 

Tudi letos smo se odloeili za 
letovanje na tern otOiku, saj so 
bi'li !ani •tam v glavnem vsi zelo 
zatdovoljni. Lezisea so v treh za
sebnih sobah (dve s tremi •in ena 
z -dvemi leziSei z -moznostjo po
s-tavj.tve pomoznega leziSca), pre
.hrana pa je organizirana v resta
'Taciji avtocampa III Padova, ki 
je tik ab morju ter od prenoeise 
oddaljena najvee -pet mi•nut ho
da. Avtocamp je dva kilometra 
j-uineje od mesta Raba v boro
vem gozd-icku ob lepi peseeni 
plazi, k-i je zelo primerna za otro
ke, saj sega pli·tvina precej dalee 
od obale. V avtocampu je ·se do
b ro zalozena samopostre:lna tr
govi.na, stiristezno avtomats-ko 
kegljisce, disco klub, kavarna in 
minigolf. 

lz drugih lesarskih kolektivov 

Cene penziona: 
Dnevni penzion (hrana in pre

noeisee) stane 180,00 dinarjev, 
posebej pa je treba (v recepciji 
avtocampa) -placa:ti ·turistieno 
takso. Za otroke do Mirinajstega 
leta ta:k-se ni treba placati. Otro
ci do treh let imajo 50 odstovkov 
popusta na ceno .penziona, ce spi
jo skupaj s -starsi. Penzion za 
otroke do desetega leta z.nasa 
140.00 din dnevno, ee uporaibljajo 
dodatno le:li-see. Za otroke nad 
deset :let je treba .plaeatti poln 
penzion. 

cas letovanja: 

Od 20. 6. do 10. 9. 1979. Traja
nje izmede je lah:ko 7, 10 ali 14 
dni. 

VALBADON: 

Ker ni vee mo:lnosti za prilk:oli
ce v Medveji, s-mo najeli sobe 
o2Jiroma qe:lisea v letoviseu JURE 
KALC v Valbadonu, •ki ga uprarv
lja sekretariat za notranje zade
ve Hrvatske. 

LetoviSce je tri blometre od 
P·ule in dva kilometra od Fa.Zane. 
v letoviSeu je vee poei•tni§k:ih 
domov, restavracija, v karteri se 
bodo hranili tudi naS-i delavci, 
a<Vtocamp, S.portni objeJk:ti, vse 
pa je v neposredni bliiini morja 

· oziroma .pla.Ze, ki je primerna za 
otroke in odrasle. 

V STOLU bodo v •kratkem pri
eeH gradl ti novo kovinsko-tapet
nisko del~vnico. Ta gradnja je v 
skladu ·s pi'ihodnjo •proizvodno 
usmeritvijo te delovne organiza
cije, ki ne namerava siri.tti »leStTie« 
proizvodnje, pac pa ·razvijati tDove 
proiZJVodne dejavnosti (i7idehld iz 
poLiureta:na, veeja tproizvodnja 
tapetniskih izdelkov). Nalofbba ve
lja nekaj nad 63.000.000 dinarjev. 

V MEBLU si -prizadevajo, da bi 
b.ili osebni dohodki v TOZD Tr
govina bo.tj kat doslej odvisni od 
dose:Zenih rezultatov dela. Oseb· 
ni dohodkli bodo odvisni: 37,5 od
SII:atlka od -dosezenega dohodJka 
posameZIIlega salona, 37,5 odstot
ka od dosezenega normativa !l:'e
a:Iizacije in 25 odstotkO'V od dose
zenega dohodika TOZD, 'ka;terih 
izdehke prodajajo. V upravi tr
govin .pa: 75 odstotkov od <iosega
nja norma1i:vov vseh salonov, 25 
odstotkov 'Pa od dohod-ka TOZD, 
za ka.tere delajo. 

Pri gradnji prodajno-poslovne
ga centra SLOVENIJALESA na 
Titov.i cesti v Ljubljani se Slicer 
poja:v.Jjajo neka1ere te:lave, ven
dar so se na tSesta11'lru z izvaj alci 
del dogovorili, da bo gradnja 
koncana do 1. maJ,a letos. 

LIKO je v preteklem letu do
segel 92,8 odsrto't'ka nacrtovane 
proicvodnje. Da :Plan ni bil dose
zen, so vzroki v raz<irob}jenem 
proizvod!Ilem p.rogramu, slabsi or
ganizaciji proizvodnje, redu in 
delovni disc~p1ini, izokoriseanju 
delovnega .Casa, pomanjkanju in 
slabi kvaliteti sur ovin, zastojih 
in v J?Omanjtka:nju deloVille sile. 
Proda:J.ni rezultatri (40 odstotkov 
izvoza!) so b ili ugodni, prav talko 
tlrdi financni. 

Robovno furniranje v TOZD Pohistvo 

V LIP BLED ocenjujejo, da so 
uspe5no izpeljali akcijo »zakljuc
ni racuni«. Razprave o reroltatih 
gospodarjenja so zajele v-se de
lavce i.n so prispevale tud!i vrsto 
predlogov za se boljSe gos.podar
jenje. Delavci so zahtevali, naj 
bodo taksne razprave tudi ob pe
riodicnih obracunih. 

ELAN se v ostri •konkurenci ev
ropskih proiz-vajaokev tSmuci 
uspe5no uveljav}ja. Po .p.Jani rani 
proizvodnji bo v prihodnjih dveh 
letih cetrti proizvajalec smuci na 
svetu. K temu so prav got ovo ve
liko prispevali velilci te.k-movaln i 
uspehi Stenmarka in nasih alp
skih smucarjev. 

V LESNINI so zadovol ini z Ian
skim go-spodarjenie. Nobena t e
meljna <Wga·nizacija pos-lovnega 
leta ni zakljucila z izgubo. Rast 
celotnega prihodka je ibHa zelo 
veli•ka (indekls 153), prav .tako je 
moeno porasel dohodetk (illldeik-s 
131). Srecujejo pa se z liik-vidnost
nimi tezavami, ki pa so - ko-t 
pravijo - posledtica hWtre rasti 
celotnega prihodlka. Ob rtakem 
gibanju se namree .pojavljajo .te
za:ve pri pridob~vanju ustreznih 
viJrov financiranja. 

V NOVOLESU so obnovili :Za
galnico. Pred nekaj vee kot le
tom in pol je namree pogorela 
:laga v Sotes'ki ob Krki. Sedaj 
zaga spet obratuje; je v celoti 
mehanizirana, s eimer so odpadla 
vsa tdka dela, ki jih je bilo prej 
kar precej. Dnevno razrezejo -
predvsem za laSII:ne potrebe -
pritblizno 40 •kubienih metrov 
lesa. 

Nekega dne, ko je mocno lilo 
s temnega neba, sem sreeal ne
jevoljnega postarja, ki je na vse 
pretege robantil, ker ni nasel na
slovnikov, poste pa je bilo pred 
prazniki ogromno. 

Veeina novih his na Kamni go
rici in na Pescenku :le vee let ni
ma hiSnih stevilk. Kaj res ne mo
rejo odgovorni sproti ob vselitvi 
ali se prej poskrbeti za hisne ste
vilke? To je za nas, povpreene 
obeane majhna stvar, za pismo
nose pa poleg psov se kaksna 
tezava! 

S. Bogoveic 



JRESTOII OBZORNIK 

V dovoldans!<.:ih urah 7. aprila je prislo do manjsega pogiua postrvi 
r CcrkniScici pri glavnem mostu, kjer ima Ribiska druZina Cer.knica 
sYoj rezervat. Prizadevni ribic je takoj odnesel dve poginuli ribi na 
preis-kavo in obvcstil o nemilcm dogodku ustrezne organe. 

Preiskavo poginulih rib je opravil Zavod za ribistvo. Ugotov
l,icno j e bilo, da je zastrupi-tev nastala zaradi kemicnih snovi. Po
dobni skodljivi izlivi iz ·kanalizacij v Ce11kniScico so sicer redki. Toda 
zadnji dogodek naj bi bil opozorilo vscm, da dobra pretehtajo, kaj 
je za kanalizacijo in kaj ne. Za nasa naravna bogastva, cistost voda 
in \'arnost zivlja v njih smo odgovorni vsi. 

Dan in noc od 16. do 18. aprila je bilo na gradbiScu nove blagov
nice pravcato rohnenje s-trojev in delavcev. Betonirali so namrec 
prvo obscino p losco pritlicja ogromne stavbe. 

Stevilni mescani nasega malega mesta se resno boje, da bodo se 
:cckrat prikrajsani za dnevni in nocni mir, ki ga ze tako kali avto
mobilski promet. 

Splosno gradbeno podjetje GRADiscE ze ob vhodu v Cerknico raz· 
stavlja svojo mebanizacijo. Naj \ si vidijo, kako smo moderni ... 

Fl Ml v MAJ 
I. 5. ob 16. in 20. uri - hongkongs·ki film PRISEL JE TIGER. 
:!. 5. ob 16. in 20. uri - ameriska kriminalka PAUL CARSEY NE 

ODPUSCA. 
3. 5. ob 20. uri - ameriska komedija VISOKA NAPETOST. 
5. 5. ob 20. in 6. 5. ob 16. uri - ameriS·ki pustolovski film POL 

NE2:NO, POL GROBO. 
6. 5. ob 20. uri - se ni predviden 
7. 5. ob 20. uri - ameriSka drama KACJE JAJCE. 

10. 5. ob 20. u ri - jugoslovanska drama TRENER. 
12. 5. ob 20. uri - jugoslovanska drama KRONIKA NEKEGA ZLO· 

CINA. 
13. 5. ob 16. in 20. uri - ameriski western OBRACUN NA KACJEM 

KLAN CU. 
14. 5. ob 20. uri - ameriSki pustolovski fi.lm CLOVEK IZ DOLIN£. 
17. 5. ob 20. uri- ameriSka drama MOZ NA MOZA. 

19. 5. ob 20. in 20. 5. ob 16. uri - ameri9ki karate film ZMAJI TE2:KO 
UMIRAJO. 

20. 5. ob 20. uri - francoski zabavni film PARISKI NORI KONJ. 
21. 5. ob 20. uri - ameriska komedija SMESNA LJUBEZEN V NEW 

YORKU. 
24. 5. O"b 20. uri - ameriski kriminalni film PREDVSEM POLICAJ. 
25. 5. ob 16. uri - japonska risanka MALA MORSKA DEKLICA. 
26. 5. ob 20. in 27. 5. ob 16. uri - italijanski pustolovski film PU-

SCICA, MEc IN KARATE. . 
27. 5. ob 20. uri- ameriska kdminalka NA SLEDI ZLOCINA. 
28. 5. ob 20. uri - ameriska -kriminal'ka ZLATI RANZESVOUS. 
31. 5. ob 20. uri - ameriSki pustulovski film GUSARJEVO MASCE

VANJE. 
Obiskovalci, upostevajte spremenj~no uro ve~ernih predstav! 

Tabornisko~ 
partizansl<i 
mnogoboj 

Komisija za izvedbo tega mno
goboja pri Zvezi taborni!kov 
Slovenije se je odlocila, da bo 
replllbliska akcija, ki zajema ta
bornice in taborni'ke od 15 do 20 
let v Cerknici. Akcija bo 25., 26. 
in 27. maja. 

V Cerk-nici torej pricakujemo 
ob DNEVU MLADOSTI okrog 
sto ekip, se pravi, tpetsto mladih, 
ki bodo tekmovali v dvodnevnem 
orientacijskem pohodu z bivaki
ranjem na podrocju razgibanega 
ozemlja MeniSije. Pokrovitelj ak
cije bo stab za teritorialno 
obrambo Cerknica. Pri organiza
cijski izvedbi pa bodo sodelovali 
taborniki, strelci, planinci, smu
carji in ostala mladina .ter ·kul· 
turno drustvo Cerknica. Tabor 
bo predvidoma na trikotnem 
zemljiScu pri osnovni soli v Cerk
nici. 

Okvirni program: 
25. maj 1979 - petek 
do 18. ure - prihaja11je ekip, 

postavljanje tabora 
ob 18.30 - pohod ekip po uli

cah Cerknice z godbo na celu 
ob 20. uri - taborni ogenj s 

kulturnim programom 
26. maj 1979- sobota 
ob 4. uri zjutraj zacetek tek

movanja 
27. maj 1979 - nedelja 
do 12. ure - prihajanje ekip 

na d lj, 
ob 15. uri razglasitev rezulta

tov. 
Vse obcane; posebe.i pa se m la

dino, vabimo na prizoriSce pri 
osnovni soli, predvsem O'tvoritve 
- v petek ob 18.30 in zakljucnega 
dela v nedeljo ob 15. uri. 

Hkrati si bodo Iahko v avli 
osnovne sole ogledali razstavo 
Iikovnih del notranjskih mladih 
in odraslih ustvarjalcev na temo 
MOJA - NASA MLADOST in 
MOJ DOMAci KRAJ ter REVIJO 
otroskih in mladinskih pev.skih 
zborov obcine Cerknica, ki bo v 
nedeljo, 27. maja 1979 od 13. do 
15. ure. 

S. Sestanovic 

Obcinsko 
sindikalno 
prvenstvo 

V aprilu so bila koncana ob
cinska -?indikalna prv~nstva v 
streljaniu, kosai'ki in v sahu. 
KOSARKA 
1. GG Ce11knica 5 5 0 222:190 10 
2. Kovinoplastika5 3 2 200:157 6 
3. Brest .TIP 5 3 2 198:191 6 
4. Brest 5 2 3 160:125 4 
5. GradiSce 5 1 4 156:202 2 
6. Skup. obcine 5 0 5 105:176 0 
STRELJANJE- moski 
1. Brest 
2. GG Cerknica I. 
3. Kovinoplastil<a I. 
4. GG Cer.knica II. 
5. Brest SD 
6. Kovinoplasti1<a II. 
7. Kovinopla:sti-ka III. 
8. Brest TPC 
9. Brest TPM 
posamezno 

1401 
·1377 
1272 
1212 
1193 
1134 
1120 
1060 

1. Zadn~k GG 360 
2. Jstenic GG 357 
3. Mahne Brest 356 
4. Krasevec Brest 351 
5. Kebe Brest 351 
itd. 
STRELJANJE - zenske 
1. Brest SD 978 
2. Kovinoplastika 523 
Posamezno 
1. Tursic 334 
2. Srnel 332 
3. Turk 314 vse Brest itd. 
SAH- moS.ki 

1. Br.<;!St 
2. GG Cer1knica · 
3. Brest TPC . 
4. Kovinoplastika I. 
5. Kovinoplas t:i!ka II. 
6. Br est TPS 
7. Kovind 

Med zenskimi ekipami .ie hila 
prijavljena samo ekipa Bresta. 
V maju so po programu tekmo
vanja v odboj'k1, namiznem temi-
su in v ba'linanju. F. Gornik 
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(Iz stevilke 19 - 30. april 1969) 

TP CERKNICA PRED REKONSTRUKCIJO IN PO NJEJ 
Tehnoloska studija je temeljila na naslednjih nacelih : 
1. Potek materiala mora biti cimbolj •kontinuiran. 
2. Transport posamezne vrste materiala mora biti cimbolj cnoten 

ocl zacetl~a do ·konca tchnoloske ·pOti. 
3. Zagotovilli. je treba moznost za proizvodnjo velikih serij z vmes

nimi skladisci. 
4. Usk~aditi je treba ·kapacitete posameznih strojev, kolikor je le 

mogoce. 
5. Delovna mesta (stroji) naj bodo cimbolj •kompleksna, talco da je 

mogoce na enem mestu istocasno opraviti cimvec operacij. 

KDAJ NOVI STATUT IN PRAVILNIKI? 

S posebnim zakonom je ·bilo doloceno, da morajo delovne organi
zacije uskladiti svoje s tatute in druge splosne akte (pravilnike) z 
ustavo in zakoni naj kasneje do 31. decembra tega leta. Z ·delom srno 
tudi v nasem podjetju ze ·pviceli, vemdar prevec hiteti ne kaie, ce 
nocemo komaj sprejetih sprememb ponovno spremin j ati. 

ZAKLJUCKI SINDIKATA V TP CERKNI CA 

- Izvrsni odbor sindikata nujno zahteva ureditev ncsorazmernih 
razponov v osebnih dohodkih med clani koleklliva. Izvrsni -odbor sin· 
di.kata ni za uravnilu-V>k<>, ampak se zavzema in se bo tudi v prihodnje 
za realno delitev osebnih dohodkov po delu. To velja zlasti za de
litev med etkonomskimi enotami. 

- Izvrsni odbor sindikata je od DS TP Cerknica zahteval ta
koj§njo namestitev in ureditev kolesarnic. Ko bodo urejene kole
sarnice, pa izvrsni odbor sindikata TP Cerknica poziva vse delavce, 
naj redno puscajo kolesa in mopede na mestih, ki so za to dolocena. 

- Izvrsni odbor sindikata TP C~rknica poziva vse delavce k vecji 
disciplini. Znano je, da so letos pred nami velike naloge, predvsem 
rekonstrukcija tovarne in pa same -planske naloge, katerih namen 
je nas gmotni polozaj in osebni s tandard nas vseh, pa tudi bliinje 
okolkc in posredno sir5e domovine se izbo1jsati in poveeati . 

KMECKI GLAS V i:IVI BESEDI 

Urednistvo Kmeckega glasu se je odloCilo, da bi ·SVOj casopis z 
zivo besedo pribliialo obcanom nase obcine. 7. aprila letos je v cer k
niS'ki kinodvorani organiziralo ustni casopis. Zbralo se je toliko po
slusalcev, da 'l'l>iso .dobil<i vsi prostora. 

SEMINAR KONCAN 
V dneh 17., 18. in 19. aprila 1969 je bH orgamzuan seminar za 

clane ccntralnih samoupravnih organov, za predsednike delavskih 
svetov in predsednike upravnih odborov poslovnih eno.t. Ceprav je 
seminar potekal Yse dni nemoteno, ne moremo biti s samim uspehom 
scminar~a povsem zadovoljni. . 

Za:kaj . Poprecna udelezba na ·seminarju je bila komaj 42 odstot
kov. Najvee je bilo odsotnih novoizvoljenih cla.nov ccntralnecra de-
lavskega sveta in centralnega upravnega odbora. "' 

Kegljaske 
Medobcinska komisija za okeg

ljanje je razpisala izbirno tekmo
vanje za posameznike in pare. 
Tekmovanje je bHo od 7. do 15. 
aprila, v Hirski Bistrici, Ceriknici 
in P·i:v.ki. Najboljsi S.tirje posa
mezniki in posameznice ter po 
dva para v obeh konkurencah 
bodo '!1astopili na repubiiskem 
prvenstvu, ki bo predvidoma v 
septembru. 

· Rezultati: 
i:enske posamezno: 
1. Mulec Helena, KK BREST 

403 keglji 
2. Kralj Fani, KK BREST .403 

ke~lj.i 
3. Jansa Artka, KK BREST 394 

keglji 
4. Cencic TonC:ka, KK BREST 

380 keglj·i 
5. Pokleka Dragica, KK BREST 

375 ikeglji i1:d. 

Zenske v parih 
1. KK BREST (Cencic-Mulec 

790 keg1jev) 

l<aj V' ves 0 
V Novi vasi je bilo 10. apri-la 

obcinsko tekmovanje rols'lcih 
ekip z nazivom "Kaj ves o pro
metu?« 

Tekmovanje je organiziral svet 
za preventive in vzgojo v cest
nem tprometu. 

E·kipe so se pomerile v teore
tienem znanju ter v spretnostni 
voznH s ko1esi in ocenjevalni 
voinji skozi naselje. 

Ekipni rezultati: 
1. OS Cei1k:nica - 2770 tOOk 
2. OS Graihovo - 2635 .took 
3. OS Stari trg- 2632 tock 

,. 
nO VIC 

2. KK BREST (Kralj-Jansa 790 
kegljev) 

3. KK BREST (Pokleka-Skraba 
765 kegljev) 

4. KK Ilirska Bistrica 
5. KK Iirs•ka Bistrica itd. 
Moski posamezno: · 
1. Sterzaj Franc, KK PROTE

US 
2. Mulec S.tan'ko, KK PROTE

US 
3. Rol~h Janez, KK Ilirska Bi

s trica 
4. Urbas Franci, KK BREST 
5. Puntar Julija'l1, KK BREST 

itd. 
Moski v parih 
1. KK PROTEUS (Steriaj-Za

loznik 5048) 
2. KK PROTEUS (Gornik-Mu

lec 5017) 
3. KK ILIRSKA BISTRICA 

(Konestabo-Rolih 4998) 
4. KK BREST (Ur-bas-HlabSe 

4995) 
S. KK BREST (Pu.ntar-Ris 4888) 

itd. 
D. Pokleka 

prometu? 
4. OS Rakek - 2402 .took 
5. OS Nova vas - 2365 tock 
Posamezniki: 
Naiboljsi je bil Branko ZALAR 

iz OS Grahovo, k i je dobil 730 
took in bo zas.topal Cerknico ,na 
repubHskem tekmovanju v Slo
venj Gradcu. 

Drugi je bi<l Boris KOCEVAR 
iz OS Stari trg- 705 took, tretji 
pa Martin KNEZ iz OS Cerknica 
- 705 took. 

0 u.spehih nasJ.b -predstavnikov 
v Slovenj Gradcu homo porocali 
v prihodnji Stevillci. 

S. Bogovcic 

-·-----. 
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lnterni razpis 
ZA IME BRESTOVE OGNJEODPORNE PLOScE 

Z izgra-dnjo veLikih objektov v gradbenistvu in v ladjedelnistvu se 
kljub sodobnim gradbenim delom pojavljajo tudi vse vecje nevar
nosti pred pozari. Da bi zagotovili vecjo varnost -pred pozari, bomo 
zaceli v Brestu izdelovati ognjeodporne mineralne plosce. Po zuna
njem videzu so plosce podobne iverki, izde1ane pa so iz ekspandi
ranega minerala vermi~u1ita in iz anorganskih veziv. Vermikulit je 
U.s~nat silika-t, sestavljen iz sljud. Za plosce je predvsem znacilno, 
da so sorazmerno lahke .in da jih je mogoce obdelovati z lesno
predelova1nimi stroji, izdelane pa so iz surovin, ki so same po sebi 
negorljive ali tezko gorlj ive, i.majo dobre termoizolacijs·ke iastnosti 
in ucinkovito prepreeujejo sirjenje pozara. 

Plo·sce bodo uporabljali v gradbeniStvu 'in v JadjedelniStvu za pre
delne stene, visece stropove, ob1oge sten, stropov, razlicnih kon
s-tru.kcij in povsod drugod, kjer zelimo omejiti pozar. 

S tern razpisom zelimo dobiti ime ognjeodporne plosce. 

Kriteriji za izbiro imena: 

1. Ime ne sme biti splosen pojem (na primer: plosca, mineral, 
ogenj, stena), temvec izmisljeno abstraktno ime, ki se ni v uporabi 
kot blagovni znak (na primer - mineralka). 

2. Ime .naj b i po moznosti oznacevalo lastnosti, namen ali uporabo 
plosce, kar pa ni nujno. . 

3. lme naj bo po momosti kratko - stiri do 5est crk. 
4. lme naj bo brez sicnikov in sumnikov, lahko izgovorljivo v 

slovenscini. in srbobrvascini, po momosti pa tudi v tujih jezikih. 

Avtor izbranega imena bo nagrajen s 1.000 dinarji. Ime bo izbrala 
posebna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki BRESTA in LES· 
NINE. 

Vse dodatne informacije posreduje DARKO MIKSE v razvojnem 
oddelku Bresta . 

Prijave oddajte v zaprti kuverti brez imena avtorja in oznacene 
s sifro do 15.maja na naslov: 

BREST CERKNICA, RAZVOJNI ODDELEK z oznako niME PLO
SCE«. 

Av-tor izbranega imena bo svoje avtorstvo dokazal s 'kopijo po
slanega predloga. 

NAGRADNI RAZPIS 

AJJTO "" 
IUGOltC 

Tudi tokrat smo vam za prvo
majsk~ praznike pripravili kri
zank.o. Ker je nagradna, so se
veda tudi nagrade: 

1. nagrada 200 din, 
2. nagrada 150 din, 

• 

Ao • ~ __.,...._. -~ .... • '"' - _,.. -

3. nagrada 100 din 
in pet nagrad po 50 din. 

Resitve s pripisom nnagradna 
kriianka« posljite urednistvu naj
kasneje do vkljucno 21. maja 
1979. 

Kot obicajno vam zelimo nekaj 
razvedrila ob resevanju, pri zre
banju pa cimvec srece! 

BRESTOV OC:ORNIK 

KARlOV'-C A~TOIJ 

NAIJUT 

.i:LAI1TWf loJOffovA 

PL. IU BAR!!~ 

SE ENKRAT: IZID 
NAGRADNEGA ZREBANJA 

V prejsnji stevi.Lki smo ne.koli
ko trpko ugotavljaJ.i, da ~ta pri
speli le dve re!linvi nnagradne iz
polnjevanke«. Vendar pa jih je 
bHo sedemnajs1, le da so preosta
le ,zasle« in ,smo ji:h prepozno 
odkrili, ceprav so bile poslane 
pravocasno. Da bi izpolnili ob 
ljubo, je izmed njih komi.sija iz
zrebala tri nagrajenke: Anico Zi
dar, Cerknica, Partizanska 4, An
drejo Premrov - Skupne dejav
nosti in Mileno Hribljan - Skup
ne dejavnosti. 

Vseh pet (tudi nagrajeDlki., ki 
smo ju omenili v prejsriji stevil
ki) bo dobilo ·knjifue nagrade. 

nRESTOV OBZORNIK - glasUo delovne 
skupoosU Brest Cerknica n . sol. o . Glavnl 
In odgovoml urednlk Bofo LEVEC. Ureja 
uredn!Akl odbor: Pranjo GAGULA, Vojko 
IIAR.VU-.1.. \1ate JAKOVAC, Bolo LEVEC, 
Oantlo MUNAR, Leopold OBLAK, Janez 
OPEKA, Andrej SEGA, Miha SEPEC, Franc 
TRUDEN, 2.e.ni ZEMUAK in Vi.ktor 2Nl
DARSIC. Foto: Joie SKRLJ. Tiska 2:.elez
nUka tiskamn v Ljubljanl. Naklada 2800 
lzvodov. 

Glasilo •'"ldi med proiz.vode iz 7. tockc 
prvega odstavka 36. tfena zakona o obd~v
·'""vanJu J'lroi7.voc1ov in '4:toritev v prometu, 
u katere se ne platuje temeljnl davek od 
prometa proirvodov (mnenje sekretariata 
za infonniranie irvrinega sveta SR Slove
uije !t. 42I-ln2 z dne 24. okto>,ra 19741. 


