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NEKATERE POMEMBNEJSE NALOGE GOSPODARJENJA NA BRESTU
Ob sprejemanju zakljucnih racunov za lansko Ieto in planskih
dokumentov za letosnje so razprave v nasih kolektivih nakazale nekatera vprasanja, ki zadevajo gospodarjenje in jih moramo Ietos pospese.no resevati. Resevanje teb vprasanj je bistvenega pomena za
boljse gospodarjenje in za prihodnje poglabljanje samoupravljanja.
0 teh nalogab bodo razpravljale tudi druzbeno-politicne organizacije
in samoupravni organi na Brestu, dopolniti jih bo treba se po vse.
bini ter dolociti roke in nosilce. Naloge so:
I. PRIMERJALNE NALOGE GO·
SPODARJENJA

Ugotavljamo, da je bilo lani
gospodarjenje na Brestu relativn<;>. u15odr;o v .p rimerjavi s prejsDJimi let1. Vendar med sprejemanjem zakljucnih racunov nismo
mogli celoviteje primerjati na,s ih
rezultatov z rezultati poslovanja
~orodnih .tem~ljJ!-ih organizacij
m taka pnmeT]atl uspe5nosti nasega -poslovanja v sirsem gospodarskem prostoru.
Sedaj imamo na voljo podatke
o poslovanju sorodnih delovnih
organizacij v SOZD Slovenijales,
v slovenski in jugoslovanski lesni
industriji in truko tudi rnoinosti
za primerjave.
Naloge:
1. V maju mora strokovna
slu:Zba pripraviti ustrezne primerjalne analize za leto 1978 in
jih pos redovati vsem temeljnim
organizacijam v razpravo.
2. Primerjalne analize s sorod·
nimi delovnimi oziroma temeljnimi organizacijami mora strokovna sluzba izdelati tudi za posamezna obracunska obdobja v
letu 1979 takoj, ko dobi podatke.
II. ANALIZA URESNICEVANJA

SREDNJEROtNEGA
PROGRAMA
Dosedanje analize kazejo, da
nekoliko zaostajamo v ureS'Ilicevanju s rednjerocnega programa
zlasti pri nalozbah. v tern casu
je v pripravi tudi vrsta restrikcijskih ukrepov, ki zadevajo prav
podrocje nalozb in ostalih pogojev gospodarjenja. Taksno stanje zahteva ucinkovito preverjanje tudi ze sprejetih nacrtov,
predvsem pa temeljit pregled
predvidenih gospodarskih ucinkov posameznih nalo:Zb.
Naloge:
l.Oceno uresnieevanja srednje.
rocnega nacrta, ki je hila izde·
lana za obdobje 1976 do 1978 je
potrebno dopolniti se z ocenami
do konca srednjerocn~a obdobja ter na tej osnovi priceti s pripravami za novi srednjerocni
program.
2. V luci predvidenih ukrepov
zveznega izvrsnega sveta in na·
sib momosti je treba preverlti
investicijske nacrte do konca
srednjerocnega obdobja ter jib
realno popraviti oziroma dopolniti.
3. Nadaljevati je potrebno s
pripravami investicijskih programov predvsem v smeri ze zastav·

ljene investicijske polltike v Brestu (prestrukturiranje proizvodnje in modemizacijal sedanjih
proizvodnih kapacitet).
Ill. LIKVIDNOST
Trenutno sodi likvidnost rned
vecje tezave v poslovanju Bresta
in bo v zaostrenih pogojih gospodarjenja dobila se vecje razseznosti. Te tezave bodo v vecji ali
rnanjsi rneri prisotne cez vse -leta, zato je treba nenehno .budno
spremljati stanje na tern podrocju.
Naloge:
1. Dosledno morarno izpolnjevati sprejete ukrepe organov
upravljanja za izboljsanje likvidnosti.
2. Skrbeti moramo za taksno
stanje likvidnosti, ki bo zagotavljalo predvideno rast proizvod·
nje, pogojeno z visjo s topnjo
produktivnosti, nemotena izpla·
cila osebnih dohodkov in izpeljavo ze zacetih nalozb.
IV. EKONOMSKI ODNOSI
S TUJINO
Zelo pomembna kategorija v
nasem srednjerocnem programu
so odnosi v zunanjetrgovinskern
polsovanju. Pri tern ugotavljamo,
da razmerje med izvozorn in uvozom ka:Ze na vse vecje zmanjsevanje izvoza. Eden izmed dejavnikov, ki b i lahko prispeval k
boljsernu stanju je nedvornno
tudi ureditev rnedsebojnih odnosov pri stirnuliranju izvoza v
okviru delovne organizacije.
Naloge:
1. Prizadevati si moramo za
povecanje izvoza povsod tam,
kjer so tehnoloske in ekonomske
moznosti ter za zmanjsevanje
uvoza s tern, da se naprej nadomescamo surovine in reprodukcijske materiale iz domacih virov.
2. lzdelati moramo sistem notranjih stimulacij izvoza, s cimer bodo ustvarjeni pogoji za
bol.i realno vrednotenje izvoznih
kalkulacij, pa tudi razmerij cen
med domacimi in tujimi surovi·
nami oziroma reprodukcijskimi
materiali.
V. SVOBODNA MENJAVA DELA
NA BRESTU
Svobodna menjava dela na Brestu je zastavljena na medsebojnih dohodkovnih odnosih, ·ki jih

na.:-ekuje zakon o zdru:Zenem delu. Razprava o uveljavljanju neposredne svobodne menjave je
pokazala na nekatera vprasanja
in dilerne, ki zadevajo predvsem
vsebino in obseg dela delovne
skupnosti skupnih slu:Zb za posamezne temeljne organizacije in
s tern t udl na realnost rnedsebojnih dohodkovnih razmerij.
Naloge:
1. Ponovno je potrebno prouCiti in se v okviru temeljnih organizacij dogovoriti, katera opravila in naloge je smiselno zdru:Zevati kot skupne posle, ki jih
opravljajo delavci v delovni
skupnosti skupnih dejavnosti.
2. Ker so se doslej v zvezi z
nacinom pridobivanja dohodka
na podlagi opravljenih ur pojavljale posamezne dileme in pripombe, je potrebno med temelj.nimi organizacijami iskati ustrez.
nejsa merila za pridobivanje celotnega prihodka delovne skupnosti skupnih dejavnosti.

Naloge:
1. Pospe!leno je potrebno delati
pri poenotenju sistema VZD za
vse temeljne organizacije in delovno skupnost skupnih dejavnosti.
2. Sistem nagrajevanja je potrebno dopolniti z dodatnimi
oblikami nagrajevanja kot je na
primer nagrajevanje za zmanjsanje stroskov proizvodnje, poslovna uspesnost in podobno.
3. Ker do:Zivlja sistem ocenjevanja strokovnih kadrov precej
kritik, je potrebno ta sistem po·
novno preveriti in poiskati ustrez.
nejsa merila za nagrajevanje.
VIII. ORGANIZACIJA
Na podrocju organizacije je nastal neka'ksen premor in sicer iz
vee razlogov. Eden izmed pogla·

vitnih je nedvomno ta, da nirna·
mo ustreznih kadrov, ki bi sist ematicno delali na podrocj.u organizacije. Drugi razlog je tudi v
tern, da kadrov nasploh primanjkuje in je treba 'tudi temu pogosto podrejati organizacijo. Ne nazadnje rnoramo poudariti, da je
bilo obdobje za nami cas konstituiranja terneljnih organizacij,
kar porneni osnovo za novo organizacijsko zgradbo.
Naloge:
1. PospeSiti je potrebno delo
pri novi organizaciji skupnih de·
javnosti, ki mora temeljiti na dogovorje.nih skupnih poslih na
osnovi svobodne menjave dela.
2. Preveriti in izpopolniti je
treba organizacijo deJa v vseh
temeljnih organizacijah, zlasti pa
organizacijske povezave z ustreznimi strokovnimi slu:Zbami.
3. Za izvedbo teh nalog naj se
oblikuje delovna skupina iz vrst
delavcev Bresta, ki pa labko so
deluje tudi z ustreznhni zunanjimi ustanovami.
(Konec na 2. strani)

VI. KADROVSKA VPRAsANJA
Kadrovska vprasanja so tesno
povezana s prihodnjirn razvojern
Bresta zlasti v zvezi z zastavljenim prestrukturiranjem proizvodnje, z modemizacijo proizvodnje in z vkljucevanjem v sistem usmerjenega izobrazevanja.
To bo terjalo zahtevonejse profile
kadrov, z modernizacijo proizvodnje pa bomo reseva.Ji pornanjkanje delovne sile za enostavnejsa dela in opravila. Sedanje stanje kadrov ni najboljse; iz najr azlicnejsih razlogov se flll'ktuacija kadrov se ni umirila; rprimanjku ie zlasti strokovno usposobljenih kadrov za zahtevnejsa
deJa in opravila.
Naloge:
1. lzdelati moramo srednjerocni in dolgorocni plan potreb po
kadrih z nadrobnejso opredelitvijo potrebnih kadrovskih profilov.
2. Na podlagi kadrovskih pro·
gramov je treba jasno opredeliti
politiko stipendiranja in izobra·
zevanja ter stanovanjsko politiko.
3. Vzpostaviti je treba tesnejse
In trajnejse sodelovanje z ustreznimi strokovnimi ustanovami.
VII. NAGRAJEVANJE
Na podrocju nagrajevanja so
predvsern tri vee ali manj nere;c;:na vprasanja:
- enotna metodologija vred·
notcnja dela v vseh terneljnih organizacij ah z upostevanjem speci ficnosti enakega del a v razlicnih proizvodnih procesih,
- odpravlj anje tezenj po urav·
nilovki,
- nagrajevanje strokovnih delavcev.

MAJ- MESEC MLADOSTIIN VERE V PRIHODNOST. MAJ - NA TISOCE NAJBOLJSIH ZELJA
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Delimo lahko toliko, kolikor ustvarimo
0 NEKATERIH VPRASANJIH NAGRAJEVANJA NA BRESTU
Ce bi prlsluhnill pogovorom med delovnim casom ali tudi po
njem, ee bi prisluhnili t1him razgovorom na zborih delavcev, ali ce
bi imeli kalclno sredstvo neformalnega obvescanja, bi ugotovili, da
je poglavitna tema nedvomno sistem nagrajevanja. To nas sili v
r azmisljanje, ali tiel vprasanje res v sistemu nagrajevanja ali v spletu drugih dogodkov, ki skusajo sistem razvrednotiti. Vsekakor noben
sistem ni vecen in ga je potrebno spreminjati. V to nas silijo objektivne okoliscine; .na primer konjunkturni poklici, neposredna kadrovska zasedba, spremembe v organizaciji in drugo. Seveda se tako si·
stem polagoma spremeni v nesistem. Drugo, vcasih prevladujoee dejstvo pri spremembi sistema pa je v tern, da vsakdo pricakuje od novega sistema nagrajevanja visji osebni dohodek - rad bi si torej
vi§ji osebni standard zagotovil s spremembo sistema, ne pa z veejo
prizadevnostjo ~ri delu, z boljso organizacijo, s tehnoloskimi resitvami in podobmm.
SISTEM NE ZAGOTAVLJA VISJIH »PLAC«
Sistem sam po sebi ne more
zagotoviti visjih osel:mih dohodkov, ampak je treba iskati vzroke na drugem koncu: v pridobivanju dohodka. Osebnih dohod·
kov nam ne daje drzava, ne ka>k!sna druga ustanova, tern vee osi lahko razdelimo samo toliko ikot
).l•stvarimo.
To nacelo je povsem jasno za·
pisano tudi v nasih samoupravI}ih ak:tih, saj .Jahko osebni .dohodki nara.Scajo samo v skladu z
dohodkom, kar z drugimi besedami pomeni, samo v sldadu z
vrednostjo na5ega deJa, ki ga prizna dr~ba na trgu. Pri tern dohodka ne moremo jemati •k ot .izkljucno rezultat dela delavcev v
temeljni organizaciji, temvee je
dohodek drtdbena kategorija, saj
pogoje za njegovo ustvarjanje
dajejo tudi izobrazevanje, zdravstvo, socia.lno varstvo, otroolko
varstvo in podobno. Zato visji
osebni dohodlki nedvomno zahte·
vajo
manjse
zadovoljevanje
skupnih potreb in obratno.
.Ne bo odvee, ce prlpomnimo,
da si mora temeljna organizacija
zagbtoviti tudi sredstva za razsirjeno -reprodUikcijo'. lzdvajanje
za raisiTjeho Teprodukcijo namrec ne pomeni zmanj~evanja
osebnih dohodkov, temvee boljse
osebne dohod!ke v prihodnosti.
SKLADNOST V DELITVI
Vsa nakazana vprasanja zahtevajo veliko mero S·k ladnosti, trdnosti in stalnosti, tako da noben
element v delitvi do'hodka ni prizadet. Ce pogledamo razmerja v
delitvi dohodka na Brestu, potem
lahko ugotovimo, da je delitev
skladna s tern, da so v zadnjem
obdobju hitTeje narascale di1Uzbene obveznosti, kar .pa je Tazumljivo glede na to, da smo to
podrocje pombe v preteklosti
nekoHko prevec puscali ob strani.
V ·bistvu je torej 'VIprasanje visjih osebnih dohodkov v doseganj u veejega dohodlka in s tern

vecJe mase za osebne dohodke.
Ob tern pa se ne moremo ravno
pohvaliti, saj analize za ·preteklo
leto kazejo, da na~s nekatere sorodne temeljne oziroma delovne
or.ganizacije precej prekasajo.
Zato je treba bojevati bitko za
vecjo produktivnost, bolj5e izkoriscanje delovnega casa, boljso
organizacijo in vecjo delovno dis·
ciplino.
PRIZADEVATI
DOHODEK

Sl

ZA VECJI

Verjetno bi morala biti v temeljnih organizacijah Bresta ta
trenutek veliko bolj prisotna ta
plat osebnih dohodkov. To pomeni: kako pridobivati vecji dohodek in s tern vgje osebne dohodke. Seveda .pa tudi ureditve
druge p:lati .pri razdeljevanju
osebnih dohodkov po vlozenem
delu ni•k akor ne smemo pustiti
ob strani.
Pr1merjalne analize z zelo
uspesnimi sorodnimi delovnimi
oDganizacijami nas opozarjajo na
to V!prasanje. Tllldi stopicanje storilnooti na mestu dela luknjo v
na~i ucinkovitosti. ·P rej smo pripravljeni posumiti v rezultate
d:rugih :kot da bi svoje dali pod
drobnogled.
In ne samo zunanji ukrepi, na
primer ukrepi zveznega izVTsnega
sveta, temvec tudi nase Iastno
hotenje po veejem dohodku in po
visjih osebnih dohodkih nas mora siliti v to, da stor1mo se ko·
rak naprej v nasih prizadevanjih.
Vsa ta v.prasanja so nedvomno
abseina in sestavljena od - na
primer velikosti serij .pa do brlcas na8e delovne discipline. Ce
se bomo ·r esno lotili tega dela
bodisi v strokovnih sluzbah bod~si v ·proi.zvodnji, bamo ze pol
koraka naprej.
KATERI SISTEM?
Eden i:zJmed elementov za doseganje viSjega dohodika je tudi
si•stem nagrajevanja, ki. pomeni
razdelitev mase osebnih dohodkov med posamezni•ke na osnovi

plel nalog
(Na.daljevanje s 1. strani)
IX. OBVESCANJE
Kljub .Stevilnim oblikam obve·
scanja in obilici informacij ugotavljamo, da je obveseanje premalo ucin<kovi to in da j e p remalo trdnih oosnov za samoupravno
odlocanje. ·P remalo se zavedamo,
da so neposredne infor.macije
(govorjena beseda) najbolj ucinkovite in prav kvaliteti taksnih
informacij posvecamo premalo
pozornosti. Hkrati pa pomenijo
take oblike obvescanja moznost
za ugotavljanje stalisc delavcev
do posameznih vpra8anj in za povratne informacije.
. Naloge:
·1. Zaostriti je potrebno odgovornost delavcev, ld posredujejo
informacije in ki so po ustreznih
zakonskih predpisih dolzni posredovati informacije.
2. Skrbneje moramo pripravljati informacije za organe uprav.
ljanja (selekcioniranje gradiva,
predlogi v inacicah, preprostost
in razumljivost).
3. Preverlti je treba ucinkovitost in primernost organiziranja

sindikalnih (informativnih) skupin in zagotoviti kvalitetne neposredne informacije.
4. lzdelati moramo sistem povratnih informacij.

delovnega prispevka vsa•kega delavca. To pa ni nikakrsno rutinsko opravi'lo, pac pa zahtevno
strokovno delo, obcutljivo socialno-ekonomos·k o V!prasanje ter zahtevno politicno in samoupravno
.dejanje. Zato tudi nasa zakonodaja nalaga obveznost, da je vsak
poseg v sistem nagrajevanja izpelian z neposrednim odlocanjem
Vl'E>lt delavcev.
Nedvomno je naP'rajevanje delavcev tisto podrocie. Jd je naibol i prekrito z naj.razlicneisimi
teoretiki in se bol i s priSepetalci
in naviiaci te~a ali onega sistema. Morda ie tudi to eden i:r.med razlogov, da sistem na·se
analiticne ocene v.isi na nitki.
Naibrf drii, d<t smo z leti dozorevarnja dosegli pra'V naS1J)rotno
in sicer tu , da ie analiticna ocena
Jahno V staraniu, cesar pa VeTietno ne smemo trditi z;~. samo vsebino si-sterria. Marda ii gre ocitek
samo v t<>li-ko. da temelii bol.i
na lesarski srneri. kar ie sicPr
razumljivo, ne pa vedno tudi
spreieml iivo.
Primeriave med VZD I in analiticno oc:eno so pokazale. da veli'kih razli·k v ·koncnern ovrednoteniu delovnih podroeii ni. kar v
bistvu pomeni. da smo vendarle
imeli enotP."'. sistem vrednotenia
dela razen Jelke, ki je svoi sistem
vrednoten i;~, del a spreiela ze
pred zdm~itviio. Da bi odpravili
pomanj•k l iivosti. ki so ~e :ooka:r.ale z vecletnim >>prireianiem«
an;~,liticne nr.ene iD tudi VZJD I,
sedaj v strakovnih krol!ih na pobud.o sindik11ta nri-orav~iaio nov
sistem - VZD II. Seveda iho morala strokovna sluzba svoj predlog preveriti v temelj.iti razoravi
vseh delavcev, sai vemo. da ta
akt sprejemamo na referendumu.
ENOTEN SISTEM!
Z enotnim sistemom vrednotenja del, ki naj bi ga sprejele vse
temeljne organizacije, mora biti
na Brestu se napr·ej zivo nacelo,
da vsak delavec Bresta dobi za
prlbliino enako delo pribJHno
enako '\}lacilo. Poleg tega je enoten sistem vrednotenja tudi
osnova za medsebojno ureJan.ie
dohodkovnih razmerij. V mislih
imamo predvsem solidarnostno
resevanje gospodarskih tezav v
temeljnih organizacijah {sanaci·
je, pokrivanje izgub in pokri·v a·
nje skupne porabe).
Eden i:z;med razlogov za izmaHcenje analiticne ocene je bil v
tern, da so bili crtani najnizji
razredi, ker je sindikalna lista
doloeala najnizji osebni dohode'k
v visini 60 odstotkov pov.precnega osebnega dohodka v gos.podarstvu za preteklo leto, ustvarjeni
dahodek. pa ni dopuscal vecje
mase za osebne dohodke. Ta bojazen je ziva tudi pri VZ.O II, ce
z boljsimi rezultati ne dose.Zemo
vecjega dohodka.
Tudi sicer velja ugotovitev, da
je za vsak prehod na novi sistem
prevrednotenja delovnih nalog
potrebna visja masa osebnih do-

Prostore stare tovarne ivernih plosc preurejamo za novo tovarno
mineralnih plosc
hodkov, ce noeemo, da bi bila
katerakoli ·k ategorija del prizadeta . .Zato pa je treba · najpr ej
prouciti,
ali
smo
sposobni
ustvariti taksno maso osebnih
dohodkov. Odigovor je: »da<d Od
nas samih pa je odvisno, v kaksnem casovnem obdobju.
Drugi razlog, ki lah1ko sla:bo
vpliva na novi sistem, je vpra5anje normativov. Predv·sem bo
treba resiti 'l.lprasanje, afi naj bodo normativi .predvsem funkcija
planiranja ali naj bodo tudi element, il.d s·proti vpliva na obli:kovanje cenikov. Prepogosto menjavanje normativov in s tern
cenikov je prav tako skodljivo
kot tudi predo1go zadrievanje
nerealni:h normativov.
Sam sistem pa je potrehno
dopolniH tudi z drugimi oblikami
nagrajevanja. Med njimi lbi omenili nagrajevanje prihrankov pri
materialu, za ·k ar se nimamo izdelanih meril. Ravno ta•k o je nereseno vprasanje nagrajevanja
ob perio.dicnih obracunih glede
na rezultate poslovanja temeljne
organizacije. Ta'k.Sna nagrajevanja seveda pridejo v postev, da
se odrazijo v vecjem .d ohodku in
s tern v vecji masi za osebne dohodke.
V s:kupnih dejavnostih in v temeljnih organizacijah smo skusali za de1a, ki niso povsem neposredno merlji'Va (re:iijska dela)
uvesti ocenjevanje na osnovi nacrtovanih nalog. Ta osistem dozivlja .precej kriticnih ocen zaradi mo.Znega subjektivnega Vlpliva. Zato bi .ga b.ilo treba opredeliti z bolj natancnimi merili, ceprav smo taksne poskuse na Erestu ze imeli. Vendar so tudi tedaj dezevale kritike in so bila

Za zakljucek lahko u gotovimo,
da sistemi nagrajevanja vselej
doZivljajo najvec kritik, kar je si·
cer do neke mere razumljivo, saj
gre za zelo obcutljivo gospodar·
sko in tudi socialno podrocje, ki
zadeva slehernega delavca. Po·
gresamo pa ustvarjalnih predlogov, ki bodo resnicno prispevali
k razre5evanju tega tako celovi·
tega, zapletenega in pomembnega
podroCja za vecjo delovno ucinkovitost, pa tudi za boljse po·
cutje delavca in za dobre med·
sebojne odnose. Nedvomno osta·
ja nedodelanih se splet vpraSanj,
ki lahko z uspe5no resitvijo vplivajo tudi na nas osebni doho·
dek. Tudi na~ Obzornik lahko
postane ob tem pomembna oblika za sprosceno izmenjavo mnenj
in verjetno bi jo kazalo izkoristiti.
In ne nazadnje lahko ugotovi·
mo, da Brest, pa tudi se vec~e
delovne organizacije od njega v
lesni industrlji nimajo ustreznih
strokovnih sltdb, ki bi celovito
razresevala vse sisteme nagrajevanja. Morda je temu vzrok obcutljivost podroeja, morda pomanjkanje kadrov, morda pa
prav nezdrave kritike. Tudi o teh
vpra5anjih velja posebej razmisljati.
D. Mlinar

0 gosp o d ar jenju n a d elki
Da •b l se izboljsali nase poslovanje, smo orga.nizirali siToko razpravo o gospadarjenju v prvem
tromeseej.u. Poleg razprav v dru·
Z.beno p<ilitiC:nih organizaciJab
smo or.ganizirali otudi temelj-ito
rarz;pravo na 2lborih delavcev.
V rarz;prl:Wi je bllo ugotovJ.jeno,
da so obracuni izdelani pre;pozno
in da p,red njihov~m sprejemanjem ni moe organizirati kvali·

X. DELOVNA DISCIPLINA
Eden iz.med razlogov za manjso produktivnost dela je tudi pomanjkljiva delovna disciplina, ki
se ka:ie v velikem stevilu bolniskega staleza, .podaljsevanju odmorov, neopravicenem zapuscanja dela in podobno.
Naloge:
1. Poostriti moramo delovno
disciplino v formalnem, pa tudi
v vsebinskem pogledu.
2. Prepreeevati je treba nezdra·
ve pojave v medsebojnih odno·
sib, ki rusijo enotna prizadeva·
nja za disciplino in ucinkovitejse
delo ter krepiti zaupanje v kadre (na primer preprecevati
»mojstrsko mentaliteto«).
3. Za red in disciplino je potrebno zaostriti
odgovornost
predvsem pri vodilnih in vodstvenih delavcih.

merila apuscena. Tako je bila
prodaja vezana na doseganje re·
alizacije, vema pa, da je ID.ajvec·
dela ravno takrat, .ko na trgu zaskriplje. In tedaj se je seveda
postavilo vprasanje, ·ka:ko je mogoce, da je ob intenzivnej.sem
delu osebni dohodek manjsi in
obratno.

S sprejema Titove stafete pred Brestom

tetne ra2Jpra:ve. Ocenjeno je, da
poslovanje ni bilo moteno, proizvodnja pa je bila skla.clna z naentom. Ve1iike tezave predstavlja
premajhna ;prodaja, zato naj
TOZD P.rodaja iz:dela program
ukirepov za zmanjsanje zalog iz
Jel•kime -proi.2vocmje.
E<vidooce o .za.Joga:h in prodaji
i.zJdelkov se vedno niso zadovolji·
ve (se vedno prihaja do zamenjav
med -izdel!ki ZALE, ki jih izdelujeta TOZD Pohistvo in Jelka).
Jebka naj ima v prihodnje svoj
proirzvodni prom-ram, obenem pa
je ttreba pripraviti rezerw:1i pro·
gram.
Silstem nagrajevanja •n i dovolj
spod!buden za dosegan:je vecjega
dohodka. Zato se .j e izoblikoval
predlog, na:j bi spremenili samoupravni sporazum o skupnih os·
novah im mea-i:lih za pddobivanje
in razporejanje dohod!ka tako, da
se dolocijo razmerja med dohodkom 1n sredstvi za osebne dohodke, sredstv.i za inovacije, sred·
stvi za minulo delo i.n druge ka·
tegocije. Po tromesecjih pa bi
mora'l biti izdelan poracun.
l2'N'I'.S11ni odibor sindikata je
razpravlja,l predVlSem o delovni
disdpli.ni. Cepnw je bilo v razpra'Vah ugotovljeno, da je deloVID.a
disciplill'la bo1jsa, je izvrsilni odbor opozoril, da jo nekateri po·
samezniki se vedno krsijo.
J . Opeka
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·mi ih pfmerjav
Tczave, ki se pojavljajo ob primerjavah na~ih rezuitatov s sorodnimi temeljnimi organizacijami, so predvsem v tern, da so ti podatld
na voljo sele takrat, ko je konec poslovnega leta ze precej oddaljen.
Zato je tudi ta sestavek prisel v nase glasilo nekoliko pomo.
Ogledali smo si podatke o poslovanju slovens-ke ·l esne industrije v letu 1978 ter primerjali
Brest z dvanajstimi delovnimi organizacijami, ki so imele lani nad
200 milijonov dinarjev dohodka
in s pov:precjem lesne industrije.
ce pogledamo dohodek na delavca kot enega izmed najvatnejsih kazalcev, vidimo, da je Brest
s 185.629 dinarji na delavca nekohko nad povprecjem lesne indus trije, ki ima 181.894 dinarjev
na delavca. Med .primerjanimi
dclovnimi
organizacijami
je
Brest na sedmem mestu od dvanajstih.
Ustvarjeni dohodek na zaposlenega zato tudi ne dopusca, da bi
bila delitev kaj dosti razliona od
povprecja lesnc industrije. Tako
je cisti dohodek na delavca na
povprecju lesne industrije, ob nekoliko nizjih osebnih dohodkih
in skupni porabi na delavca pa
je akumulacija nekoliko nad povprecjem. Isto velja tudi za primerjave z vecjimi delovnimi organizacijami, kjer je veCina kazalcev okrog sestega mesta. Poucen je vsekakor primer A1plesa, kjer je dohodek na delavca
izredno visok, zato pa so lahko
vse oblike porabe in akumulacija nadpovprecne.
Ker so delovne organizacije po
organizaci}ski sestavi precej razlicne, je vsekakor boljsa primerjava ·S sorodnimi temeljnimi organizacijami. Za ·p rimerjave smo
uporabili podatke SOZD Slovenijales, ki so bili na voljo.
TOZD Pohistvo smo primerjali
z Al:plesom - TOZD Tovarna pohistva, s Savinjo- TOZD •Pohistvo Celje, s Tovarno pohistva
Bre:lice, LIP Idrija - TOZD •Pohistvo in s celotno proizvodnjo
Slovenijalesa. Dohodek na deJavca v TOZD Pohistvo je nad
povprecjem in ga prekasa edina
Aliples, vendar pa za skoraj se
enkrat vee. Izlocena sredstva za
skupno in splosno porabo so sorazmerna z dohodkom, tako da
zapor edje pri cistern dohodku in
pri amortizaciji nad predpisano
stopnjo na delavca ostane med
primerjanimi temeljnimi organizacijami nespremenjeno. Za delitev cistega dohodka je znaCilno,
da imamo osebne dohodke na
delavca manjse od .povprecja,
pae pa TOZD izloca vee za stanovanjski prispevek (zaradi vecje stopnje) in za skupno porabo
(zaradi pokrivanja dvakratnega
zneska za topli obrok). Ta!ko lahko ocenimo lansko poslovanje
TOZD ·PohiStvo kot nadpoVIpreCno, vendar ima Alples se enkrat
boljse IJ'ezultate.
TOZD Masiva somo primerjali z
LIP Radomlje, s KLI Logatec -

TOZD Drobno pohistvo in •s Sto·
larno Dobrepolje. Ta primerjava
je sicer nekoliko vprasljiva, ker
je bilo za Iansko 'l eto v poslovnem rezultatu pri'kazano tudi tapetniStvo. Ne glede na to, velja
skoraj za vse primerjane temeljne organizacije, da pri dohodku
in delitvi dohodka zaostajajo za
povprecjem proizvodnje Slovenijalesa. Nekoliko boljse rezultate
dosega LIP Radomlje, sledi KLI
Logatec, Stolarna Dobrepolje in
TOZD Masiva pa sta priblizno
enaki.
TOZD Zagalnica smo primerjali z zagami v KLI Logatec, Lesonitu Ilirska Bistrica, Svea Begunje in LIP Idrija. Kot je videti
iz kazalcev, so zage nad povprecjem proizvodnje, s tern, da ima
manjsi dohodek na zaposlenega
od TOZD Zagalnica samo se Lesorlit. To je razumljivo, saj je v
sklopu temeljne organizacije tudi
stolarna, ki zaradi izvozne usmerjenosti zmanjsuje dohodek. Tudi
za delitev dohodka velja ·prejsnja ugotovitev.
TOZD Gaber smo primerjali s
Sveo Zagorje- TOZD Pohistvo.

Rezultati so boljsi tako od primerjane temeljne organizacije
kot tudi od povprecja Sresta in
povprecja proizvodnje v Slovenijalesu.
D~ obi imeli cirnbolj l!'ealno ']Jrimenavo, smo za TOZD Jelka
zdruzevali TOZD Zage in TOZD
PohiStvo v Alplesu ter v LIP
ldrija. Kazalci ;povedo, da sta
UP Idrija in Jelka pribliino enaki in tudi v okvirih :poVJPrecja.
Zopet je dalec najbolJsi Alples,
ki ima se enkrat boljse rezultate.
Za TOZD I verko nismo imeli
primerja:lnih -podatkov.
Ce naj sklenemo, vidimo, da
so nase temeljne organizacije po
rezultatih priblizno enake sorodnim temeljnim organizacijam
oziroma v nekaterih primerih nekaj boljse. To velja tudi za delitev dohodka, s tem, da so osebni dohodki nekoliko pod povprecjem, sta pa zato visja stanovanjski prispevek na delavca in sklad
skupne porabe.
Moramo ·p a letos se veliko
storiti, da bomo dosegli boljse
rezultate, kar bo omogoCi.Jo viSje
osebne dohodke, pa tudi veejo
akumulacijo.
P. Oblak

rsta novostl

z LETOSNJEGA

SEJMA

SVECANA SEJA OBCINSKE KONFERENCE ZK
25. maja je bila v Cerknici svecana seja obcinske konference
Zvere komunistov Slovenije, ki je hila posveeena rojstnemu
dnevu tovarilia Tita ter 60-letnlci Komunistiene partije Jugoslavije, SKOJ in revolucionarnih sindikatov.
Slavnostni govornik. je bil Tone Kra§ovec, clan centralnega
komiteja Zveze komunistov Slovenije. V svojem govoru je izcrpno orisal razvoj predvojnega delavskega in revolucionamega
gibanja na Notranjskem ter zlasti najpomembnejlie faze tega
burnega razvoja. Pri tern se je posebej zaustavil ob prvih
volitvah v Loski dolini 1919. leta, revolucionarnem vrenju v tem
obdobju, razvoju delavskega gibanja, prvih stavkah, delu delavskih drustev in organizacijski povezanosti naprednih kmetov in delavcev.
Izcrpno je prikazal tudi drugo fazo te revolucionarne poti,
zlasti vlogo Komunisticne partije in njeue prve celice v Loskl
dolini v pripravah na revolucijo in narodnoosvobodilni boj.
Ta pomembna vloga se ka.Ze tudi v dejstvu, da je bilo na naliem
podrocju 6 spansldh borcev, 7 narodnih herojev, 78 nosllcev
Spomenice 1941, da je 500 ljudi odslo v partizane ... Orisal je
tudi vlogo tedanjih pomembnih notranjskih partijskih aktivistov. (tovarilii Popit-Jokl, Novak-Ocka, Janez Hribar, Strle-Nino
in stevilni drugi).
Ko je na kratko prikazal povojno gospodarsko in druibeno
preobrazbo Notranjske, je posebej poudaril sedanje naloge komunistov zlasti pd stabilizaciji gospodarstva in krepitvi samoupravljanja.
Zatem je sekretar obcinske konference Jme Frank podelll
clanske izkaznice in spominska knji.Zna darlla novo sprejetim
clanom Zveze komunistov (v zadnjih mesecih jih je bilo sprejetih 43) ter potrdila slusateljem obcinske veceme politicne
sole.
S svecane seje so tovarisu Titu poslali pozdravno pismo z
iskrenimi najboljliimi zeljami ob njegovem rojstnem dne~
v drugem delu seje je bil se kulturni program, v katerem so
sodelovali recitatorji Kultumega drustva iz Cerknice in moliki
pevski zbor Tabor.
B. Levee

v K()LNU

V KOlnu v.sak.o leto prirejajo
mednarodni sejem orodij in materialov za pohistvo in notranjo
opremo stavb ter strojev in surovin za tapetniSiko industrijo.
Na letosnjem sejmu je razstavljalo 825 razstavljalcev iz 31 drzav, izmed okaterih je bilo kar 476
proizvajalcev iz Zahodne NemCije. Najmocneje so bile zastapane dr:lave evropske gospodarske
skupnosti. Proizvajalci so razstavljali na 75.000 kvadramih
metrih ra:llstavne povrsine. Poleg
sejma so v ·k onferencni dvorani
razprav.Jjali tudi o vprasanjih
svetovne lesno predelovalne industrije. Zanimanje za obisk sejma je vedno veliko saj ga je lani
obiskalo ok,rog 35.000 poslovnih
ljudi iz 71 dr:lav.
Sejemski prostor je razdeljen
po skupinah rnaterialov na
- surovine, polizdelke in izdelke za lesno industrijo;
- razlicne izdelke iz zeleza in
umetnih snovi;
- strojne naprave, polizdelke
in materiale za tapetniStvo;
- surovine, polizdelke in materiale za notranjo opremo;
- materiale za :povrsinsko obdelavo kot so laminati, folije,

Novi proizvodni prostori v TOZD GABER
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furnirji, blago, lepilo in podobno.
Naj:bolj so me zanimala negorljiva gradiva, saj je dobro deveti,
kaksno je stanje na zahodnem trziScu. Teh gradiv je zelo veliko,
vendar so to v glavnem lesnocementne plosce, modificirane vezne plosce in plosce iz umetnih
snovi. Plosce iz taksnih s-urovin
kot so nase, je razstavljal samo
en proizvajalec.
Zelo velika pa je hila ~bira
fumirjev, laminatov, folij in drugih materialov. Imam obcutek,
da ze prevJadujejo laminati in folije, ne pa furnir kot do sedaj .
Mnogo proizvajalcev je ·razstavljalo tudi tezko vnetljive obloge,
ki so v svetu cedalje bolj is-kane.
Na sejrnu so dajali samo informativne prospekte, ohSirnejsa
gradi.'va pa je moe dobiti sele
kasneje v samih tovarnah.- Iskal
sem prospekte ,r.redelnih sten,
oblog in s-puseenih stropov. .Dobil sem precej prospektnega gradiva, tako da obomo irneli sedaj
precej boljsi ·pregled nad evropsko industrijo ognje odpornih
plosc.
Sejem je bil zelo zanimiv in na
njem je lahko vsa,k,do nasel dovolj zanimivosti za svoje delo v
industriji.
D. Mikse

Skladilice ivernih plosc

0 razvoju lesarstva
S SEJE NA SPLOSNEM ZDRUZENJU LES
Ceprav je bil dnevni red seje izvrsilnega odbora splosnega zdruZenja »Les« precej obSiren, bi se orneji.J samo na dve temi in sicer
na osnutek predloga lesarskih poklicev in osnutek smern.ic za razvoj lesarstva v Sloveniji v obdobju 1981-1985.
Osnutek predloga lesarskih poklicev je tesno povezan s preobra~bo
vzgoje in izobrazevanja oziroma z usmerjenim izobraievanjem in
zato vnasa stevilne novosti. Vendar se je ze pri osnutku rpokazalo,
da manjkajo nekateri poklici; na primer tapetnik, steklar ... Druga
vprasljiva zadeva je v tern, da osnutek ukinja stare nazive kot je
mizar in uvaja ime lesar, kar pa lahko pri odlocanju mladine za
razliene poklice slabo Vipliva. Vsa ta vprasanja bo treba razresiti se
med javno razpravo, ko bo potrebno tudi pri nas kaj vee reei 0 tern.
V smernicah za razvoj slovenskega lesarstva v obdobju 1981-1985
so predvidene naslednje povprecne letne storpnje rasti:
- :lagan les vseh vrst
I do 1,5 odstot•k a,
- slepi furnir
do 2 odstotka,
- plemeniti furnir
8,4 odstotka,
- neoplemenitene gradbene ve4 odstot>ke,
zane plosce
4 odstotke,
- neoplemenitene iverne plO'Sce
6 odstotke,
- oplemenitene plosee vseh vrst
- impregnacija lesa
7 odstotkov,
- proizvodnja lesenega pohistva
- proizvodn i a .J esene ernbalaze
_ proizvodnja elementov za gract.
5 odstotkov.
beniStvo
Vsekakor so te rasti manjse kot so zelje -posameznih terneljnih
organizacij. Za nas je zanimiva proizvodnja lesenega pohistva, kjer
je stopnja rasti prav gotovo manjsa kot tbi zelele vse proizvajalke
pohiStva. Glede na sedanje stanje na trgu in upostevajoc, da ostane
delez izvoza pohiStva vsaj nespremenjen, pa je ta stopnja stvama.
Moznosti za dotok hlodovine iz slovenskih gozdov je zelo omejila tudi
stopnjo rasti v proizvodnji zaganega lesa. To seveda ne pomeni, da
posamezna temeljna organizacija ne bo lahko .povecala proizvodnje
tudi za vee, vendar bo potrebno se dosti dogovarjanja, ce hocemo,
da homo v prihodnjem petletnem obdobju poveeali kapacitete lesne
industrije.
P. Oblak
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Novost v proizvodnji pohistva

Vroci
jubilanti

Po skoraj enoletnib pripravah je ob koncu maja pri~la iz proizvod·
nje prva serija programa Katarina WH. Oznaka WH pomeni da so
elementi izdelani v wenge furnirju s hrastovo izvedbo. P~gram
Katarina WH predstavlja pravzaprav razvoj opu5eenega programa
Katarina V v estetskem, pa tudi v funkcionalnem smislu.
Bistvene novosti novega programa, Jd ga lahko .delimo v
omarasto-regalski in spalnioni
del, -so:
- uvedba novih elementov kot
so zakljucni element in :kotni elementi pri omarastem delu ter
celotni spalnicni .s estav;
- uvedba okrasnih letev, lki jih
:vstavljamo med .posamezne elemente; letve so iz masivnega ra·
miranega lesa;
- uvedba novih rocajev, ki so
tudi i;z ma.sivnega ramiranega lesa;
- uvedba zakljucnih st>ranic,
ki jih dodajamo <Sestavom na
obeh .straneh, razen tedaj, ce uporabljamo zakljucni element;
- uvedba novega WH lepljenega furnirja.
Novost je tudi ~irin~ki raztes
elementov in izracun sirine posameznega sestava. Elementi imajo
naslednje sirine: 912 milimetrov,
462 milimetrov, 2034 milimetrov
pri mostnem elementu, 24 milimetrov ptri markantni letvi in 17
milirrietrov .pri zaiJcljuCni stranici.
Tako si izracunamo sirino zeljenega sestava s preprostim racu-

vgin in sicer 2362 milimetrov pri
postavitvi elementov omaraste
ga .dela z naostavki, 1870 milimetrov pri omarastih elementih
brez nastavkov, 1167 milimetrov
pri :spalnicnih elementih z nastavki in 680 milimetrov ;pri spalnicnih elementih ·b rez nastavkov.
Kot smo ze rekli, je iz proizvodnje prva serija, k1 jo sestavljajo elementi omarasto·regalskega dela, v proizvodnji pa je
tudi druga serija, ki jo tvorijo
elementi spalnicnega dela.
Med pripravami proizvo.dnje je
bhl izdelan tudi del nacrtovanega
propagandnega gradiva. ·P osnet in
tudi ze prikazan je •bil televizijski reklamni film o pro@I'amu,
izdelana so navodila za prodajo,
izdelane so skice elementov, v
tisku je tudi prospekt. Prodajna
sluiba je zadolzila na~e predstavnike, da zagotovijo v trgovinah
cim vee postavitev novega programa. Potro~nilru oziroma trgovini priznavamo .povracilo stroskov montaze v visini 3 odstotkov vrednosti kupljenega blaga.
Se bi lahko na~teval vrsto akcij
in drobcev, ki tvorijo celoto. To
pac spremlja pojav novega iz-

Ena izmed izvedenk programa KATARINA WH
nom: -skupna d oliina sestava je
dolzina vseh elementov plus stevilo okra:snih letev .krat 24 milimetrov plus stevilo zakljuC.nih
stranic krat 17 milimetrov.
Program Katarina WH daje
moznost za •k ombiniranje stirih

delka na triiscu. Verjetno vsi nestr:pno pricalrujemo odziv potrosnikov na n~o Katarino WH,
prepriean pa sem, da smo pravilno ocenili potrosnikov okus
ter njegove pot;rebe in zahteve.
V. Harmel

SlOVENSCINA V JAVNI RABI
Ljubljanski Dnevnik je 5. maja (upraviceno) vscipnil nase
glasllo, ce5, da v sestavkih, namenjenih delavcem, uporabljamo tujke in preprostim bralcem nerazumljive ekonomske
izraze. To stevilko Dnevnika sem prebral posebej pazljivo, pregledal se nekatere Ca.sopise in revije, ki so bile pri rokl, pre·
listal neko delegatsko gradivo in se spomnil stevllnih popisanih
papirjev, ki pridejo cloveku v roke v vsakdanjem Zivljenju in
pri delu. In se zgrozil . . .
Kako clovek ob vseh teh jezikovnih grehih, kl ga nepre·
stano oblivajo in prelivajo, otopi! Postopoma smo sredi lepega
in cistega slovenskega jezika izoblikovali povsem nov jezik, ki
marsikomu pomeni pravzaprav edino obliko medcloveskega
obeevanja.
V na~em glasilu bomo priceli z novo stalno rubriko - »Slovenscina v javni rabi.« Najprej nameravamo splosneje spregovoriti o nekaterih sedanjih pojavih v sloven~Cini, kasneje o
poglavitnih slabostih in napakah v >>druibeno--politienem in samoupr avnem« ter v »poslovnem« jeziku in nato v vsaki ~tevi1ki
ob primerih iz neposrednega Z:ivljenja opozarjati na najpogo·
stejse in najbolj oCitne napake pri n~em pisnem izraianju.
Seveda to ne bo ponavljanje osnovno~olske sloven~cine (raba
loCi!, velika zaeetnica in podobno), ampak spopadanje z najbolj
boleCimi (ne)jezikovnimi pojavi.
K sodelovanju vabimo prav vse bralce. Opozarjajte nas na
najbolj krieece primere jezikovnega pacenja, spra~ujte nas za
nasvet! l:e ne bomo mogli odgovoriti sami, bomo poiskali po·
moe pri ustreznih ustanovah in posameznikib.
. J~zik s~. tudi v n~sem glasilu (podobno kot v drugih easoplSih, reVlJah in knjxgah- zlasti strokovnih) ne bo kar eez noc
kaj prida spremenil, saj tudi lektor, zlasti v casovni stiski, ne
zmore popraviti vsega, ampak le najnujnej~. Gre nam pred·
vsem za to, da bi se pri sleherniku oblikovala in kreplla zavest,
da je cistost materinega jezika pomemben del Clovekove narodne zavesti.
Urednik

Ko je temeljna organizacija
JELKA dala pobudo za spremem·

bo dolocll, ki urejajo »jubllantske nagrade«, verjetno ni pricakovala, da bo s svojim predlogom sproZila pravi »vroCi val«,
ki se je imenitno skladal z vrocimi majskimi dnevi.

Nekoliko zapoznel posnetek z Zagrebskega velesejma

Skandinavski sejem pohistva
Tudi letos smo si ogledali t a
tradicionalni sejem pohistva; bil
je v Kopenhagnu :med 2. in 6. majem. To je pregled pohistvenih
dosezkov izklj ucno severnih dezel - Danske, Svedske, NorveSke, Finske in Islandije. Na tern
sejmu je bila letos tudi razstava
pohistva iz dciel, ki zelijo trgovati s S'kandinavci. Mednje sodi
tudi Jugoslavija, ki je v okviru
Slovenijalesa, Exportdrva in Lesnine prikazala izdeloke nase
pohistvene industrije, pred:vsem
izdelke iz masivne borovine, jedilnice, posteljne koncnice. V
sklopu Slovenijalesa smo raz·
sta-vljali t udi mi in sicer hiSni
bar iz Tovarne •p ohistva Jelka, -ki
ga je ze doslej kupoval da.nski
kupec Linde.
Na vecjem delu razstavnega
prostora je b ilo pohiStvo iz ma-sivnega lesa, saj le r edko •k ot
osnovno surovino up orabljajo
kaj drugega. PohiStvene elemente iz iverk smatrajo za stvar preteklosti in jih zvecine upor abljajo le za otrosko .pohiStvo.
Tudi letos prevladuje masi.vni
bor, pa tudi masivni teak je se
vedno priljubljen. Torej ni t reba
posebej poudarjati, da se kot
osnovna elem enta pojavljata
fun'kcionalnost kosovnega pobiS·t va in udobnost sed.einih garnitur.
Vecina razstavljenih izdelkov
je oblikovana tako, da nimajo
resne}sih tekmecev v svetu, kar
zadeva obli<kovanje, dognanost,
izdelavo in povrsinsko obdelavo.
Vse je kot u lito, saj so vsi vogali

in robovi na mizah, stolih in oma-

rab mehko zaobljeni in seveda
kvalitetno obdelani.
Prikazan je bil eel niz stolov iz
ukrivljenega vezanega lesa in iz
masivnega Jesa iglavcev. Plasti:ke
in kovin je zelo malo.
Tudi mize so masivne; bodisi
podnozja bodisi plosce. Plosce
imajo v glavnem masivni okvir,
sredina pa je okrasem.a s keramicnimi ploscami, kar jim daje
estetstki in uporaben videz.
Pri vseh sedemih garnituxah je
outiti skrb za ugobnost. Za tapeciranj e le-teh UlpOrabljajo pre·
tezno m ehko usnje, zamet in
tvid. Malo je b ilo .prikazanega
omaras-tega pohistva, pa se tisto,
kar ga je bilo, predstavlja sklop
malih zlozljivih omaric bodisi v
visino ali v poljubno sirino.
Precej je bilo sestavljivih elementov, ikaterih montaia je iz.
·r edno preprosta in hitra. To preprostost in praktionost sm o videli tudi pri ogledu velike trgovine p ohiSt:va in notranje opreme
IKEA.
Trrgovina je v bistvu sa.mopo·
stre~ba, 'k jer si sam izbiras .med
razstavljenimi izde1ki, ki so zve·
cine demontaini; zato ni tehv
s prevozom. Cene so izredno nizke, zato za naso proizvodnjo niso
spodbudne.
V glavnem je opaziti, da sodobni nagli zivljenjski utrip cloveka
utruja, zato si zeli umirjene d omacnosti, ki jo znajo p ricarati
Skandinavci s svojimi sedanjimi
oblikovalnimi resitvami.
A. Cencur

Novice iz Gabra
V GABRU je 20. aprila u spesno
stekla akcija o zbiranju prosto·
volj[):ih p r.ispevkov za prebivalce
t.rne gore, 'ki gih de pr.izadel potres. Odziv je bil izredno velik
Ceprav so n ekart:eri delavci prispevali ze drugod, so zwali
13.640 dinaiijev, od t ega Y.540 v
denarju, :za 4100 dinarjev pa je
bilo obveZoDic. To vsekakor ni ma·l o :za 140-Clansk:i :kole1m.iv.
26. apri:la je bila v GABRU jav·
na ra!Zlprava, na kateri smo razpra'VI1jalli o periodicnem obracunu. Ken- je ibhlo poslovanje .z elo
uspe5no v 1primen-javi s prej snjim Jetom, pa llludi v primerjalvi z dr.ugimi ltemeljnimi orgaruzacijaani ni bilo veejih pripomb.
Iz tega j e moe sklepa~ti, da je
kolek!tiv s poslovanjem za.d.ovoljen in si zeli ·se ltakih uspehov.
RaJZ;prodaj a poskodova.nih kuhinj&kih elementov in elemenOPRAVI{;ILO BRALCEM
Tokrat je nase glasllo prislo
med vas nekaj dni kasneje kot
obicajno. Gradivo za to stevilko
je uredniskl odbor s sodelavci
sicer pripravil pravoeasno, ven·
dar pa so bill v tiskarni preoblozeni z delom ob izdaji novega
voznega reda in je moralo tiska·
nje Obzornika nekoliko poeakati.
Bralcem se zaradi zakasnitve
vljudno opravicujemo in jib pro·
simo za razumevanje!

tov izven programa ni vee na
Marofu pri Cenknici, ampak v
Starem tr.gu ·v Hacetovemu skednjlll poleg ga:sil:s.kega doma. J e p a
se -vedno ob tor.Jdh, .cepr av bi bilo
u godneje kak;sen drugi dan, tli!ko
da bi p.ri.Sli na svo:j racun tudi
kupoi <S pam1mi registrskimi steviJ.kaani. Upajmo, da se bo rt:ega
delavski svet kaj kmalu spomnil
in doloeitl .ustre2'Jilejsi dan za razprodajo.
F. Gruden

JELKA je predlagala, da bi
spremenili d osedanja dolocila sam oupravnega splosnega. akta, ki
ureja pogoje za izplacila nagrad
za delovne jubileje. Sedanji pogoj je, da je delavec dela-1 v BRESTU deset, dvajset ali t rideset
let nepretrgoma (z dopustnimi
izjemami). Zadeva je urejena v
aktu o skupnih osnovah in merilih, ·ki so jih sprejele vse temeljne organizacije.
Po novem predlogu naj bi .kot
pogoj za p ridobitev n a grade veljala vsa delovna doba, ne glede
na to, v kateri delovni organizaciji je delavec delal, ali pa naj bi
vsaka temeljna organizacija Cisto
po svoje uredila to obliko na.grajevanja za »minulo delo«.
Po sklepu skupnega delavskega
sveta so predlog pretehtale vse
temeljne organizacije in skupne
dejavnosti in o tern zavzele razlicna staliSca. Takole je bilo: sti·
ri temeljne organizacije so za
s·p remembo, po kateri naj se vsteva celotna delovna doba, tri .so
proti vsalld spremembi, ena temeljna organizacija in S'kupne
dejavnosti pa se n iso izjasnile.
. ?-a.govorniki sprememb poudarJaJo, da moramo upo~tevati dr.uzbenost dohodlka in da za dxuibo
kot celoto ni pomembno, kje je
posameznik opravljal svoje delo.
Dodajajo se, da je t ako pojmo·
vanje pravilno, saj razbija ozko
podjetnisko oziroma lokalisticno
pojmovanje.
Nasprotniki sprememb pa z
enako vnemo dokazujej o, d a je
nagrada za delovni jubilej v delovni organizaciji edina oblika
naogra~eva.z:j a za zve~to~o. delovni
orgaruzaCIJI, da naJ t1sti, ·k i so
delali drugod, dobijo iz tistega
dela ·t udi plaei.lo in da je celotna
delovna doba ze nagrajevana s
posebnim »dodatkom za delovno
dobo«. ·P ri tern pa se dodaj ajo, da
je konec solidarnosti za taksna
izplacila, ce menijo v drugih temeljnih organizacijah drugace
urediti omenjena dolocila.
Ker je zadeva urejena v slwp·
nih osnovah in merilih, je delavski svet delovne organizacije prek
razprave pozval na strpnost in
opozoril, da to vendarle ni Ziv·
ljen jsko odloC:ilna zadeva. Pretehtal je obe momosti in na koncu
sprejel sklep, o katerem naj se
obvesti vse temelj.n e organizacije, kl so za predlagano spremem·
bo. Le-te naj se na podlagi po·
drobne obrazloZitve stanja same
odloeijo, ali bodo svoje stalisce
za spremembo umaknile ali pa
vztrajajo pri predlogu in s tern
zahtevajo uvedbo usklajevalnega
postopka v skladu z dolocili sa·
moupravnega sporazuma o zdruZitvi v delovno organizacijo.
Z. Zab.ukovec

Stiskalnica, izdelana na Brestu za Iastne potrebe

Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE
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0 STANJU NALOZB IN SREDSTEV ZA URESNICITEV PROGRAMA IZ·
GRADNJE SOLSKIH PROSTOROV IN TELOVADNIC NA OSNOVI SAMO·
I. UVOD

Na OSID:ovi referenduma o samoprispeV!ku ObCa!Il.OV sestih k.rajevnih skupnosrt:i Cer.knica, Rakek,
Grahovo, Begl.l[1je, Nova vas in
Cajnarje-Zi!lce te.r samoupraVlllega .sporazuma o zdill.lZevanju osredstev gospodarost:va v obcini Cerkinica 'SIDO zaeeJli Zlbirati sredS'tva
za izgradnjo solskih objekttov in
telovadni.c v omen1enih krajevnih slmpnostih.
Sredstva iz .samoprispevka se
2lbirajo za obdobje od 1. 7. 1975
do 30. 6. 1980 in sred.stva gospodarstva po zalkljucnih Tacunil). od
leta 1975 do vlcljucno leta 1982.
Gradbemi odbor je za nemoteno in 'll6iklajeno delo izmed svojih
clwav imenova:l vee komisij :tehnieno, fimmeno illl komisijo za samoupravno sporazumevanje s temelj:nimi orgwizacijami. Vsaka
komisiga je opravljala naloge s
svojega podrocja Iter .poroeala in
uskllajevala &Vaje de.lo na skupnih sejah -g radbenega odbora. Potrebno je omenitt::i, da je gradbeni
octbm' sestav.bjen .tako, da so v
njem zaSitopani clani vseh ·k rajevn~h skru']Jillosrt:i, v katerih je
predv~dena Jzgradnja.
Na .krat ko povzeanamo dosedanje delo •ko:m1sij.
- tehnicna komisija je v skiladu s programo.m izgradnje pripravila stlrokOWJ.o tehnicno dokumentaciJjo, opravila lidtacijo za
izgradnjo objekrt:ov v krajevni
skU!pnosti Cerknica, opravljala
nadzor nad grad:njo in slrupaj s
finw&lo komi:sijo ses.tavila predlog gratdbene pogodbe z izvajalci
del;
- financna komisija je sproti
spremljala dotok s['edstev, sodelovala 'Pri financih naer.tih za izgradnjo objekitov v krajevni skupnosti Cerlk!nica, urejala finaneno
delo s .strokovnimi :s1uzbami izobrazevalm.e skmp.nosti 'Pri pripravi finanane dakumentacije;
- komisija za samoupravno
sporazumevanje z zdruienim de·
lorn j e pripravila pre.dlog samoupra'Vlllega ·s pora:ruma o solidarno.srtnem filnandranju in ga sku·
pa.j s sociali151ti6no zvezo uveljavila v teaneljnih organizacijah.
Pri rtem je •k omisija v skla:du
s 'Plan.skimi dokumel1lti obcinskega •r azvoja v julil'iju 1976. leta sporaz,um vklljucila v celCJI!Ini. palket
samoupravnih sporarz,umov za
sprejem v zd:ruZemem delu. Do
sedaj so sporazuan podpisale vse
temeljne ongwizacije v obcini,
r~en v krajeVilli skupnosti LoS.ka
dolina.

II. PREDRAcUNSKA
VREDNOST NALOZB
Mar.ca 1977.leta je gra:dbeni odbor pr1pra'Vil porocilo o poteku
naloibernih dei in o novem vrednotenju naloob glede na novo
oce.ni.tev zararli nara:sca:nja cen
v g·radbeni!Stvu :t:er sto.riltev. Poroeilo je bilo posredova:no obcinsiki siktt!pscini, dru2Jbe:nopoliticnim
orrganizacijam v obCini ter prek
inrt:ernih .glasill tudi obcanom .zdru:Z:e. al.cem sredstev.
Klj·u b temu zaradi boljse obvescenosrt:i ne bo odvee, ce ponov1mo predra6tmsko vrednost naloibe, ki je bila objavlje.na ob
razpi:su referenduma in novo
predxaeunsko vrednost, ki jo je
okv~rmo opredel'il gradbeni odbor na o.snovi :predvidene rast:i
cen oziroma s.t roskov v gradbeniStvu in v storitvenih dejavnoS>tih.

a) Predracunska vrednost nalozbe

Prva etapa je pomenila izgrad·
njo telavadnice s pricetkom izgradinje v novembru 1976 in z dokoncanjem v seprtembru 1977. l.
V drugi ertapi so hili zgrajeni
dQpolm.ilni objekti - ucilnice s
price<tkom del v jiUDi:ju 1977 in
dakonca:njem v oktobru 1978. l.
Obe nalo.Zbi sta zakljuceni.
KonOnia vrednost obeh nail.oib
v Cer.knici znasa 31.894.000 din.
Obracun koncnih nalozb
Obe nalo.Zbi je .gradbe:ni odbor
sprennljai s.proti in gradnjo je
stalno nadzoroval, saj je bil clan
gradbenega odbora hkrart:i rtudi
mdzormi or.gw. Med gradnjo je
predvsem sprernljal roke, kvaliteto deJa ter aJklti'VIlo reseval vse
te.Zave, :ki. so nastajale pri nalozbah (resevanje nadrobnosti, is:kanje materia:lov, ki jih je na ·t riiscu primanjtkovalo, usklajevanje
med izvajaloi posam~ih del in
podobno).
Gradbeni odbor ugotavlja, da
sta -k ljub iiZrednim te.Zavam .med
v 000 din
Po referendumu

Za porast
stro~kov

l2lgradrrja osmih ucilnic iin .telovadnic v Cerknici 11.940
Izgradnja uciJJnic in obnovitev doma TVD Partizam v :Novi vasi
8.380
Izgradlllja 4 uci:IJnic, veaname:ns.kega prostora in
adapt. telovadnice na Raikeku
4.650
fugra:dnja te.lovadm.ice v Grahavem
1.280
Adaptacija prostoro:v za telovadnico 1n ureditev
kwalizacije v Begunjah
550
Izdelava invesrt:Aehniene dok. te-r komunalna
ureditev zemljisc
9.200

26.600

Skupaj: 36.000

71.100

Tatko za~poredje pomeni hkrati
tudi us1lrerzni vr:sltni red na:lozb,
ki je bH sprejet z l!'eferendumom.
PredractmSka vrednost, ki je
bila ap.redeJ:.iena z referemdumom,
je zna!Sala 36 mi.J.ijonov dinarjev
in je bila izdelana pod moenim
Vlti:som Sltabilizacijsik:ih prizadevamJj. Prav taka so bile v predraCulOJSki vrednosrt:i upoS1:evane cene za cas, v kaJt:erem je bil referendum, ikar pomeni, da ni bilo
upo§tevanih pod!razitev in obresti
od najemanja pl"emostttvernih
kreditov. Na~ert:i kredi<ti pa omogocado h itrej!So izgradnjo, delno
para:lizimjo porast cen gradbenih rSto-ritev, seveda pa hkrart:i po·
veeujejo predTa6nnsko vrednost.
III. URESNICEVANJE
PROGRAMA NALOZB
Glede na fi.nancne moinosti,
se je gradibeni odibor lotH uresni·
cevanja programa nalozb pri osnOVilli soli v Cerknici. Izgradnja
j e 'hila v -dveh el!:aipah.

23.000
10.300
9.700
1.500

gradnjo objelk<ta :z:grajena kvalite-tno in :v realnih rokih, v primerjavi z .veljruvnimi cenami
gradben:ih in obrtni5Jk.ih del pa
tudi z relativno nizkimi stroski.
P<JVrsina novih objektov v
Ce:nk.nici znasa slrupaj 3.858 kvadra:tnih metro:v. S!Toski za i:z,gradnjo obeh objelk!tov zna5ajo skupaj z nacrt<i, ko1llovnico, notranjo
oprerno in zunanjo ureditvijo
8.137,38 dinarjev za k'Vadratni
meter. Gradbeni odbor ugort:avlja,
da je ta cena .ugodna.
Nadzormi organ je ob zakljucku del .pTegJledal in potrdil celotno .gradbeno knjigo, obracun rezilj!Skih del pa so vodili z v.pisi v
graldbenli dnev:nitk.
VrednOSit posameznih del je
hila:
a) OSIO.Ovna sola Cerknica
- gradbe.na dela
- jeklema konstru!k:.
- obr.tniska dela
- instailacijska dela
- dodatn.a dela
- podxaZirt:ve
- oprema
Skupaj:

5.181.189,87
597.116,23
4.723.189,08
2.869.313,11
776.513,32
824.623,91
1.769.246,00

rgr:adbena dela
jeklena kOil.SitTUJk.
obDtniStka dela
ins.taiacijs:ka dela
dodart:na dela
opreana

4.057.437,49
831.663,20
2.146.789,11
2.486.019,26
1.651.662,35
704.708,00

Sku'Paj : 11.878.279,41
c) sokupni st·r oski za osnOVIno solo
in telovadnko
-

·k utlovnica
1.119.467,15
955.093,02
Ztli!l.anja ure<tiltev
700.000,00
projekti in 0511:alo
prispevek za primarno kwalizacijo 500.000,00
Slk:upaj: 3.274.560,17

I z nase dogovorjene solidarnosti Dane

asfaltirana cesta ZerovnicaVSEGA:

IV. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV
Od zacetka prilivov sredstev po refere.ndumu - od 1. 7. 1975 do
31. 12. 1978 so bila za i2lgradnjo solskih objekitov zbrana naslednja
su:-eds.t va:
v 000 din
1. Sredstva iz samoprispevoka obcanov
20.719
2. Sredstva 'PO sporazumu iz gospodarr:st<va
2.321
3. Sred.stva irzobraievalne skupnosti abCilne Ce.rknica
200
4. Sredstva os.noVille Sole Cerknica
295
SkUipaj:

23.535

Delovne ongwizacije so do konca leta 1978 vplacale 1p0 samoupravnem sporazumu naslednja sred.stva:
v 000 dial
Po zaklj.
ra¢. 1976

Po zaklj.
ra¢. 1977

Akont.
197H

Skupaj

63

1.741
217
65

16.741.191,52

b) te.lova:dnica CePknica
-

Urcjanje ka."lali.zacije s Pescanka v Cerknici

31.894.031,10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Brest Cerknica
Gradisce Cevkinica
Kartonama tovarma R:akek
Tral1JSUJvto Marof
Gramex Nova vas
Kovind Unec
Nanos Ratkek

818
38
65
31
25
20

Skupaj: 997
Opomba: V akviru Bresta so
Vlplaeevale ISredsillva Tovarna poh~
stJva Cemknica, Tovarna pohiMva
Mai1tinjak in Iverka Cerkndca.
Iz preg>leda je ocitno videti, da
vee .delovnih oziroma temeljnih
organizacij ni poravnrulo svojih
obveznosti v dolocenih rokih.

923
116
39

/0

25
63
120 .
1.261

!13

120
63

2.321

Groobea:ri odbor ~e v imenu izobra.Zevru1ne skupnotSiti za nemoten
poteik del in za pravo<;a,sno zagotovi<tev sred:stev (sredstva :za :nalozbe morajo biti po zakonu zagotovljena v celoti pred pricetkom tka~krsnihkoli del) pridobil
naJSled!nje kredirte:

v 000 din
1. BlagoV!D.i kredit izvajalca del Graden.j iz Posll:ojiile za
iz,gradnljo :t:elovadnice
2.000
2. BJagoVllli kredil!: izvajaka del Gradenj iz Postojne za
iz~radnjo uCilnic
7.500
(Konec na naslednji strani)

~--~--------------·

. .

.

,

.'

.

-

.

-

...

. ... .

--"~

.:..... .....

-· ...

--------

Mesec mladosti pri nas
Letos praznujemo vrsto pomembnih jubllejev - 87. obletnico tovarib Tita ter 60-letnico Komunistiene partije Jugoslavije, SKOJ
in revolucionarnlli sindikatov. Vse te obletnice pomenijo pomembne
mejnike v izgradnji in razvoju socialisticne samoupravne Jugoslavije, zato je prav, da jib na primeren naCin proslavimo.

lnlorrnacija Nasiobcani
so za
solidarnost

(NadaljeV'anje s prejsnje strani)
3. BlagoV'lli kredi.t dobav:i!telja opreme Slovenijales za
telovadnico
4. Blagovru kredi1 dobcwiltelja opreme Slovenijales za
uci1nice
5. Kredirt repub. telesno-lauiirt:llmne skupnosti za telovaid!nico
6. Premostitveni krediit Ljuhljamske banke, Komuna;lnostanovanjske banke

2.650

Skruipaj:

15.915

Zelo uspe5no je .biJo tudi wdelovanje s poslovnima bankama
Ljubljanske banke: Kreditn.o ba.nko Koper in Sta.navanjsko komuna1no banko Ljubljana. Pri •t eh
dveh bankah smo dobill:i ustrezna
porostva na prihodnje prilive
sredstev in poroswa na me.nice
za od.placila kn~di.tov.
Od vseh ome.nj e:nih kreditov j e
doslej v celoti odplacan le kredit
pod zap. st. 1 Gradnjam iz Postojne.

496

1.769

1.500

aranimaiili. smo predvsem pospesiJi grad:rujo ~brez kreditov se danes ne bi mogli priceti z izgradnjo uciln.ic v Cerkinici) in zniZali
stroSke 'j,zg.radnje (st-roski obresti
znasajo 2,2 milijona din in so
zn<rtno niZji od porasta cen gradbe.nega materiooa in .storitev).
Od:lok o uvedbi ·samo.prispevika
je bill s staliSca funkcionalnosti
objekrt:ov nepop.lln. Celo vee - v
tflkstu odJoka je bilo posebej
poudarje.no, da bodo vsi, z refe·

V. BILANCA PRIHODNJIH VIROV IN PORABE SREDSTEV

Izhajajoc iz sedanjega stanja sredstev ter prihodnjih dohodkov in
odhod.kov oce.njujemo, da bodo do konca placevanja sredstev samoprispevka m srec:Lstev gos.podaJrstva po sporazumu r~olozljiva v
naslednjih obdobjih naslednja sredstva;
1979

A. Dohodki
1. Stanje -51reds·t ev na dan 1. 1. 1979 520
2. Prmvi od s amopri9pevka
8.030
3. Prilivi sredstev gospoda.nstva
1.500
Sk.upaj dohodki:

B. Odhodki
1. Odplacila kred.i.rtov
C. Prosta sredstva
za nove i.!ll!vesticije (A+ B)
D.

Kumula~tiva

prostlih sred.

Opomba: V l . 1980 je izraeun
samoprispe1Mca samo za 1. polletje, ko poteee petletno obdobje
placevanj a samoprispevka.
V.ZAK.LJUCEK.
Nedvomno lahrko ugotovimo, da
je izgradnja 5o1skih objektov v
Cerk.nici pokazail.a, da je dosedanje uresnicevan.je programa v
okviru momosti sredstev zelo
uspe5no.
Ob izgradnji objekltov so bile
povsem izkoriscene mO.Znost'i za
pridobitve kredirov. 0 tern nam
davolj zgovorn.o pricajo s tevilke,
ki kaZejo na to, da se na prihodnje pri.live sredstev iz samoprispevka (edini vir za odpla.C"ila
kreditov) ne moremo vee zadolzevati. Z uspesnimi k:redi tnimi

1980

1981

1982

5.550
1.700

1.900

10.050

7.250

1.900

9.570

580

370

370

480

6.670

1.530

370

480

7.150

8.680

8.310

re:n:dumom opredeljeni objekti
brez nove opreme. Ker ni bilo dodatnega vira sredstev za nakup
opreme :i!zven ze .znaruh virov fina!Ildranja, je .bilo nujno potreb·
no poprav1ti odlok na obcinski
sk.upscmi.
Nars.J.ednja naJ.ozba po vrstnem
redu, lki ga opredeljuje odlok o
izvedbi refere.nduma, je nova sola
in obnovill:ev .telavad.nice v Novi
vasi. Predra&mska vrednost te
nalozbe (po.p.ra"W!jena za 10%
podraiitve) znasa 25 milijonov dinan:-jev.
Nall.owa bo tako kot v Cerlmici
ra:zdelje.na v dve fa:zi zarad.i dinamike ip'I'i.}i<va sredstev. Z izgra-dnjo prve etape bomo predvidoma
priceli kooec j1.1:Illj a ali v za.Cetku
juJija letos.
Gra:dbeni odbor

Delovni ljudje in obcani nase
obcine so hitro in v velikem stevilu ponudili pomoc crnogorskemu Primorju, ki ga je prizadel
katastrofalni potres. Povsod so
bili delovni ljudje in obCani takoj pripravljeni pomagati, saj
so delavci sami od sebe sklenili,
da bodo delali na prosto soboto in tako prispevali svoj delez k solidarnosti za odpravo posledic potresa.
Pri zbiranju pomoci je uspesno sodeloval tudi Rdeci krii v
nasih krajevnih skupnostih in v
temeljnih organizacijah, kjer so
njegovi aktivisti zbirali pomoc.
Nekatere temeljne organizacije
in delovne skupnosti so svoje
obveze (enodnevni zaslu.Zek) ze
opravile ob koncu aprila ali v
zacetku maja, drugi pa ~e bodo.
Pricakujemo, da bo velik del
enodnevnih zaslU.Zkov nakazan
na ziro racun Rdecega kriZa ob
izplacilu majskih osebnih dohodkov.
Da bi v celoti uresnicili poziv, ki ga je delavcem naslovil
svet zveze sindikatov Jugoslavije in republiSki svet sindikatov,
bodo morali delavci, katerih
osebni dohodki znasajo mesecno
nad 8.000 dinarjev, dati se en
dnevni zaslu.Zek. Seveda morajo
Ie-ti za dodatni enodnevni zaslu.Zek dati svoj pristanek. Tudi
ta pobuda sindikatov je naletela na dober sprejem med zaposlenimi.
Ko je predsedstvo obcinskega
sindikalnega sveta na svoji pretekli seji ob porocilih iz osnovnih organizacij razpravljalo o teh
vprasanjih, je z veseljem ugotovilo, da so dosedanje akcije v
zvezi s pomocjo crnogorskemu
Primorju dobro opravljene in
usklajene. Ob tern gre se posebna zahvala pripadnikom civilne zascite, aktivistom Rdecega kriZa ter vsem delovnim ljudem in obCa.nom, ki so kakor
koli ze ali se bodo prispevali
svoj delez k hitrejsi odpravi posledic potresa.
Tako tudi neposredno potrjujemo, da pojem »solidarnost«
kot veliko vrednoto socialisticne
druzbe uspesno vgrajujemo v
nas vsakdan.
F. Zagar

Tudi v delu mladih v nasi obcini ima posebno mesto mesec
rnladosti. V tern mesecu se povecajo tudi vrste clanov organizacije, kajti najbolj delavne iz
vrst
pionirske
organizacije
sprejmemo v nase vrste.
Komisij a za delo s pionirji,
ki deluje pri predsedstvu obcinske konference, je v zaeetku maja po vseh osnovnih solah opravila predavanja kandidatom za
sprejem. 25. maja so bile po vseh
osnovnih solah proslave s krajsim kulturnim programom in s
sprejemom pionirjev v mladinsko organizacijo. Tako so se nase vrste povecale za pribliino
275 novih clanov.
Poleg tega v maju ze vrsto
let organiziramo sportna tekmovanja, ki so do leta 1977 nosila
naziv »tekmovanje za Hribarjev
pokak Lani so se na podlagi
odlocitve vseh mladih preimenovale V »Obcinske sportne igre
mladih«. To tekmovanje postaja
iz leta v leto bolj popularno, saj
stevilo sodelujocih stalno narasca. Tako smo letos tekmovali
v sedmih razlicnih panogah: v
kegljanju, namiznem tenisu, sahu, krosu, kosarki, malem nogometu in streljanju. Nastopilo
je nad 800 rnladih. Tako smo delorna dosegli en izmed nasih osnovnih zelja in tudi ciljev obcinskih sportnih iger mladih pospesevanje mnozicnosti in
sportno rekreativne dejavnosti
mladih. Poleg obcinskih iger pa
v okviru posameznih krajevnih
skupnosti potekajo v pocastitev
meseca mladosti tekmovanja v
razlicnih sportnih disciplinah.

Maja so gostovali v Cerknici
taborniki iz vse Slovenije. Sku·
paj z njimi je hila v Cerknici
organizirana proslava v pocastitev 25. maja - dneva mladosti.
Na tej proslavi smo podelili tudi
priznanja
najbolj
zasluZnim
mentorjem mladinskih organizacij in najbolj delavnim mladincem, ki so jih za priznanja predlagale posamezne osnovne organizacije.
Pohodna enota, ki je organizirana pri obcinski konferenci,
je bila 26. maja na osrednji proslavi v poeastitev 60-letnice
SKOJ v Cepovanu.
Mladinci iz nase obcine so
skupaj s clani zveze rezervnih
vojaskih staresin sodelovali na
osmem republiskem takticnoorientacijskem tekmovanju v Postojni.
V maju so tudi priprave za
sodelovanje v mladinskih delovnih brigadah za mladinske delovne akcije v nasi republiki in
izven nje. v zacetku junija bo
odsla na zvezno mladinsko delovno akcijo PALIC '79 regijska
brigada »Tone Tomsic«, ki jo sestavljajo mladi iz obcin Postojna, Ilirska Bistrica in Cerknica.
V okviru priprav so nekatere osnovne organizacije opravile tudi
Iokalne delovne akcije.
Obcinska konferenca se pripravlja tudi na volilno in programsko konferenco.
To je Ie kratek pregled dejavnosti, ki so jih mladi nase obcine opravili v maju, mesecu
mladosti.
L. Martincic

Letosn je poletno taborjenje
Ta:borniska odreda Jezerska scuka iz Cerknice in -P resihajoce jezero iz Grahovega basta organizirala letno taborjenje za svoje clane
in ostalo mladino od 1. do 13. avgusta v PODZEMLJU v Bell lcrajillli
(ob Kol!pi).
Taborniki bodo razdeljeni v vode (10 do 12 clanov) . Vshl: vod ibo
imel svojega vodnika, :ki je clan taborniskega vodstva. Taborno vodstvo {stare5ina tabora, taborovodja, nacelnik, ekonom, medicinska
sestra in ·k uharica) bo shbelo za dnevni red, pravilno prehrano,
varnost in program dela. Glavna naJoga tabornega vodstva in vodnikov pa bo spoznavanje otrok in mladine z naravo, s taborniSkimi
vescinami, skrb za telesno krepitev in dusevno S'prostitev. Spoznali
bodo tudi nov kraj, njegovo 2lgodovino, navade in ljudi.
Dnev111a oskrbovalnina na taborj enju bo 60 dinarjev (stirje obroki
hrane, prevoz) in jo bo treba poravnati do 20. julija. P.rijave bomo
.ziJ;lirali do 1. julija v pisarni zveze telesno-kulturnih or.ganizacij, Gerb1ceva 32. Tam baste lahko dobili tudi ostale infor.macije osebno ali
po telefonu 791-256.

ZELSKI KONCERT SEDMIC
Tudi v letosnjem av~stu se bomo ob pel!kih zveeer sreeevali v slikovi ti cerkvici, kulturno zgodovinskem spomeniku izjemnih akusticnih vrednot, na »Ze1Skih veeerih«.
Kultumo sk,upnost Cerknica, ki je letos ze sedmic o:r.ganizat<;>r. teh priTeditev, j e za. letosnje zelSke veeere uspela zagoto·
v1t1 vrhunske poustvarlJalce .g iasbene umetnosti. Letos bodo
v Ze!Sah nastopali:
ORKESTER BAROCNIH GLASBIL,
STUDENTSKI OKTET,
PEVCI SAMOSPEVOV IN OPERNIH ARIJ,
SLOVENSKI OKTET.
Kdaj bodo nastopali posamezni izvajalci, se ni dokoncno
znano. To bomo zvedeli do 15. junija in bralce o tern obvestili
Novo pri letos?jih zeMkih vecerih je dvoje. Odlocili smo
se :za nove cene ill :pa za abo.nman, :ki obsega vse stiri predstave.
Za posa~ezD:i obisk bo .t~eba odsteti 50 dinarjev, ce pa se
boste abomrah za vse •S tln predstave, bo taka abonmajska
cena skupaj 150 dinarjev. Sedez bomo ostevilcili, prijave za
~bo~an pa bomo. sprejemal! od 15. jtmija do 31. julija 1979
ill srcer na Kulturni skupnosti Cerknica, telefon 791-256.
Pristop do cerkvice je z osebrnmi avtomobili dovoljen le za
izvajalce in organizatorje, obiskovalci pa •b odo Ja.hko parkirali
v vasi ZelSe.
Vee o koncertih homo brake seznanili s e v prihodnji ste·
vi..JJki.
KULTURNA SKUPNOST
Cerknica

BRESTOV OBZORNIK

5

NASI LJUDJE
V maju, mesecu mladih, smo si
za nasega sogovornika izbrali
mladinca in aktivnega druibenopoliticnega delavca Draga Frlana.
Med drugim nam je ipovedal:
>>Zdi se mi pomembno ·poudariti, da s ta hila moje zivljenje in delo vseskozi tesno povezana z BRESTOM .tern velid<:anom SiloVTenske lesno predelovalne industrije. Prve .s tike z lesno
industrijo in s tern seveda tudi
z BRESTOM sem imel ze -leta
1964, ko sem med solskimi pocitnicami delal v odde!Jku furnirnice in s i tako z delom pridobil
svoj prvi za~s luiek. Po osnovni
soli sem se vpi:sal na :tehniSko
srednjo solo - lesni oddelek.
Kot vemo, je bil prav tedaj na
pobudo in ob finanCni pomoei
BRESTA v Cerknici ustanovljen
dis.locirani oddelek Jjubljans<ke
tehnicne sole. Ta~ko sem imel
momost, da si pridobim poklic
tako rekoc doma. Ob tern velja
omeniti, da prav na·s a generacija
predstavlja prvo skupino tB Testovih tehni:kov, izsolanih doma. Na
Brestu sem se za~poslil v oktobru
1969. leta in tu sem seveda se danes.«
- Kaksne so delovne naloge?
»V teh desetih letih, odkar sem
na Brestu, sem delal v -k ontrolni
S•luzbi, kasneje po vrnitvi iz ·vojske, pa v pripravi dela. Sedaj
opravljam dela in naloge vodje
analitikov v temel.ini organizaciji
POHISTVO Cerknica. Delo je tesno povezano z novo zakonodajo
in predvsem s stalnirni sprememba.mi v druibeno ekonomslkih
odnosih (ustava, zgkon o zdruienern delu, ostali si•sternski zalkoni, ki 1SO izS.li na tej podlagi)-. Tezisce dela so prav ogotovo prizadev-anja za dosledno uresnicitev
zakonskega nacela: za pr1bliino
enako .delo priblizno ena:ko placilo. Priznati rnorarn, da nas na
tern podrocju caka se veliko dela,
medsebojnegi\ dogovarjanja in
sod elovanj a.<

- Kaj pa politicno delo?
»Tudi moje delovanje v druzbeno ipoliticnih organizadjah s e
je pricelo s prihodom na Brest.
Takoj sem prieel z delom v mladinski organizaciji in v njej pred
odhodom v vojsko opravljal dolznosti predsedni.ka ml•adinskega
aktiva -(po takratni organizaciji
so ·billi namrec a'k tivi, vendar v

smislu sedanjih osnovnih organizacij).
Mladinski organizaciji sem
ost-a.l zvest tudi po vrnitvi iz vojske in ves cas opravljal ra:zlicne
zadolzitve v tej organizaciji na
vseh ravneh njene organirziranosti.
Vzporedno s tern delom sem
se vkljuceval v delo sindikata kot
najsirse organizacije delavcev.
Ti dve druzbeno politicni or.ganizaciji tSta hili in ostali teiiSce
mojega :politicnega delovanja.«
- .Povej nekaj besed o danasnji mladini, njeni delavnosti oziroma nede}avnosti!
»Mladina je bila in seveda
ostaja tudi v danamjem, razgtbanem svetu odraz druzbe in njenih znacilnosti, ostaja slej ko
prej naj:bolj revolucionaren in
napreden del samoupravne socialisticne druZJbe.
Verno, da je mlada generacija
organizirana v zvezi soicalisticne
mladine in da predstavlja njena
siroka organiziranost, ki zajema
vsa podrocja zivljenja in dela,
najrnocnejse orozje pri S!premi-

Cerkniski (delegatskH) zaromet
Ze nekaj mesecev piiihaja ta
»zaro.mffi:« v naso obCino med li:sti
Dnevnika, zlootd v branje stevilnim delegatam, ka!terim je pred-

Varnost 1n delovna organizacija
08 DNEVU
VARNOSTI
»Temeljna or.ganizacija zdruienega dela je, ta'ko -k ot jo opredeljuje ustava, osnovna oblika
zdruzenega dela, v kateri delavci
nepos:redno in enakopravno uresnicujejo svoje drutbenoekonomske in druge sa:moU!pravne :pravice in odlocajo o drug1h vpra5anjih svojega druibenoekonomstkega polozaja. Temeljna organizacija prevzema torej tudi odgovomost za druzbeno samozascito
in vamostne razmere v svojem
okolju.
Delovni ljudje in ob.CaJni z d:ruzbeno samozascito .uresnioujejo
svojo pravico in izpolnjujejo
dolinost pri varovanju ustavne
ureditve, samoupravnih pravic,
clovekovih svoboscin, druzbenega
in z asebnega premozenja in nedotakljivosti osebnosti. V tern je
tudi smi·s el podruZ.bljanja varnostnih zadev, kar je nas temeljni in neposredni cilj v graditvi in
uresnicevanju taJkega varnostnega sistema, •k i ustreza socia1isticni samoupravni ureditvi. ·P odruibljanje tega podrocja je torej nujno tudi glede na smer nasega celotmega razvoja ~benih
odnosov, v katerih delovni ljudje
postajajo nosilci odlocanja o
vseh pogojih in re2lultatih svojega dela m jih sami varujejo
pred odtujevanjem, varujejo pa
tudi svojo pravico do odloeanja.
Druzbeno samozascito tvorijo
stevilne in ra:zlicne, posamezne
ali med seboj po:vezane dejavnosti, ukrepi in dejanja, ki jih izvajajo posamezniki, or.ga:nizacije in
organi. Zato je uspesno in ucinkovito uresnicevanje druzbene
samozascite mogoce
le
ob
ustrezni stopnji cln1Zbene zavesti,
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njanju dl:l~Ebeno ekonomskega in
samoupravnega poloiaja mladih.
Pri tern ISO prav mladi delavci
temelj te opganizacije, saj ob
vsakdanjem delu v delovnih kolektivih .spoznavajo resnicne interese delavskega ra:zreda, se z
njim enacijo in ga 'S politicnim
delom v ·s voji ovganizaciji tudi
razresujejo.
Osnovne organizacije so zelo
razlicno aktivne, to pa predvsem
zato, ker vse prepogosto naletimo na pokroviteljski odnos s
strani drugih druzbeno .p olitienih
o.r.ganizacij . Zavedati se mommo,
da ne moremo ime:ti deloVllle in
politicno ucinkovite osnovne organizacije komunistov oziroma
sindikata brez akdj.s.ko usposobljene in delavne osnovne organi·
zacije mladine.
- Kaj pa .tvoj ·prosti cas?
»Prostega casa je izredtn.o malo, saj m i druzbeno politicna dejavnost ter obveznosti V soli Vilamejo prakticno ves cas; kolikor
pa ga ostane, je namenjen druzini ter rekreaciji.«
- In se tvoje zelje?
»Zelim zwavja sebi in svoji
druzini, kolektivu :pa, .da bi nasel
pot pri :premagovanju nastalih
gospodarskih tezav.«
v. z n idarsic

Zvezna stafeta mladih tovarisu Titu je prenocila v TOZD Zagalnica.
Posnetek s svecanega sprejema

varnostne kulture, solidarnosti
med ljudmi, druibene in samoupravne organiziranosti in usposobljenosti. Vse to je mogoce doseei le s stalnim ·politicnim delorn ter z or.ganiziranim delovanjem zveze komunistov, socialisticne zveze in drugih druibenopoliticnih ter druibenih organizacij in drustev.
V temeljni in drugih organizacijah zdTl.IZenega dela delovni
ljudje in obCani na podlagi
ustavnih doloeil organizirano
.r azvijajo samozascitne dejavnosti ter preuoujejo, preprecujejo
in odpravljajo ogro.Zanje ustavne
ureditve, razlicne pojavne oblike
v.znemirjenosti, ogrozanje samoupravnih pravic in dru~benih odnosov, politicno, moralno ali materialno skodo, ogrozanje zivljenja ali 2ldravja delovnih '!judi in
druga varnostna vprasanja. Pri
tern ra'liv.i jajo vrsto druibenopoliticnih aktivnosti, ki prispevajo
k rasti vanwstne .ku1ture. Nosilci
te aktivnosti so zlasti drutbeno·
politicne organizacije.
Na podlagi zakona o -r epubliskih upravnih organi:h ima republiS.ki sekretar za notranje zadeve dolfuosti in odgovornosti na
podroeju varnosti in sistema
dru~bene samozascite. Tudi .po
zakonu o druibeni samozasCiti,
vaTDosti in notranj:ih zadevah so
v smislu njegove III. preambule
orgam za notranje zadeve ;v slkladu z zakonskimi poob-lastili dolzni opravljati dolocene naloge v
sistemu druZibene samozascite,
dajati ipobude, .predloge in drugo
strokovno pomoc pri organiziran j u in izvajanju druzbene samo·
zascite. Delovne ljudi in obcane
so dolini tudi seznanjati z vsebino, metodami in oblikami sovra:Znega delovanja in z druibeno negativnimi in skodljivimi
pojavi, ki jih odkrivajo ter z
vzroki za nastajanje takih pojavov. Tudi jz pravilnika o oznakah in ravnanju z orozjem v naTOdni zasciti imajo o.r.gani za no·
tranje zadeve dolocene stTokavn e, nadzorstvene in druge naloge.« (Iz :brosure >~Druzbena samozascita v temeljni or.ganizaciji
zdruienega dela«).
V nasi obcini ·smo pred nedavnim ocenili .uresnicevanje dr.uzbene samozascite pri ra:zlicnih
nosi:lcih teh dejavnosti. Te ra:zprave bi bilo mogoce strniti v
nekaj slmpnih ugotovitev:
- teprav je ze 31. decembra
lani potekel zakonski rok za
sprejemanje prvih varnostnih
ocen in s tern v zvezi tudi nacr·
tov, marsikje le-teh se vedno ni·
majo.
- Z ocenami so skoraj povsod
seznanjeni Ie ozki krogi (odborl
in drugi organi), le malokje pa
vsi delavci. To onemogoea, da bi
se delavci samozasCitno obnasali, ker pac ne pomajo Iastnlh

varnostnih vpra.5anj, svojih doiZnosti in pravic.
- Pri sprejemanju varnostnih
oceni in pri njih izdelavi so bile
druibenopoliticne
organizacije
premalo aktivne, marsikje pa so
ocene sprejeli odbori tudi v imenu druibenopoliticnth organiza·
cij.
- Varnostne ocene po prvem
sprejemu skoraj nikjer niso dopolnili oziroma vnesli novih elementov in novih okoliscin.
- Marsikje so v odbore vkljucili premalo zensk in mladine,
ceprav prevladujejo med zaposlenimi.
Kadar ogovorimo o varnosti v
delovnih or.ganizacijah, ne obi
smeli .prez:reti tudi zelo pomembnih dejavnikov znotraj delovnih
organizacij, zlasti pa na odgovornosti samou:pravnm organov,
strOikovnih sluzb varstva pri delu,
delavcev, ki delajo pri fizicnem
varovanju posameznih organizacij, se pravi, vratarjev-cuvajev,
organov delavske kontrole in
drugih.
Zlasti, ko ocenjujemo dejavnost vratarsko-cuvajske smbe,
velikokrat ugotavljamo, da to
slu2Jbo maTSi'k je se vedno podcenjujemo. Se vse prepogosto na
taka delovna rnesta ra:zporejajo
delavce, d<:i so invalidi, starejsi
in najve~krat niso sposobni za
druga opravila. -Pri tern seveda
velikokrat rp ozabljamo, da je
marsikje cuvaj edini delavec na
'Primer v nocnem casu, :ki mora
hitro, .preudarno in ucinkovito
ukrepati ob pozaru, •kaznivem dejanju in ob drugih varnostnoproblematicnih zadevah. To pa seveda terja, da je tak dela;vec za
taka apravila telesno in strokov·
no usposoibljen oziroma sposoben.
Z ures·n icevanje druibene samozascite smo torej vsi odgovorni za naso varnost. To pa samo
.po sebi se ni dovolj. Premalo je,
ce se v tern smislu samo organiziramo. Sleherni dan se moramo
ta:ko tudi obnasati, nacrtovati in
usmerjati svoje dejavnosti. Ta
odgovornost mora preiti v nas
vsakdan, v naso zavest in odgovomost. To pa tudi porneni spremeniti se mora nasa varnostna kultura. Tega pa ni moe do·
seCi samo s pravilniki, dogovarjanjem, lepimi besedami in podobnim.
Vamost, druZbena samozascita
in var.nostna kultura ze postajajo
del nas in to je razveseljivo. Seveda nas caka se veliko dela in
pri tern ni pocitka, nikoli ne bomo naredili vsega. Tudi nasi so·
vraZniki ne poeivajo.
V tern spoznanju smo tudi .p raznovali letosnji dan varnosti, delavno in brez velikih besed.
L. Spita1ar

vsem namenjen. Odzivi nanj so
med njimd in drugimi obcani dok aj raruiam. Predvsem so zadovoJ;jni, da je sed.aj t.u:di v sirsi
slCYVenslci javnosti VeC novic 0 dogajanjjh v !Ila:Si obcini, cesar nam
dosedanji sistem tdop:isniStva pri:
skora!j vseh tS.lovenslcih ja'Vnih obCil.ih ni omogoeal. J e pa tudi eel a
v•r sta ooriticn~h pripomb, zlasti. na
koncept oziroma na temeljno vsebinsko zrusnovo lte priloge.
V vseh poprej-snjih ra:zgovorih
pred rojiStvom 1te pl'iloge je bilo
jasno opredel.jeno, naj bo priloga v tpomoe delegatom .pri njihove:m samoupTavnem odlocanju
naj bo torej svO'jevrstna in ;z;goscena oblika delegatskega obvesca:nja. Reslllli.ci na ljubo, doslej
priloga •t e tSvoje 'Vloge ni opraVIila, saj ka.k&nih delegaJtS'kih gradirv (krart:kih, ojaSill!i.h povzetkov) ni
bhlo objavljenilh; pac pa tl e ·k ratke
novice, anikete in drugi paberki
(vcaJSih ·duhomti, 'Vcasih tudi ne)
predw;em o IPretedclih dogod.kih.
Po moj em mnen~u so vzroki
za tta~lcl:no podobo:
- urednrl.slci. od!bor priloge na
zacetlku ni oblikovall. it:nlnega :kml.cepta oriroma rt:emeljne vsebinske zasno.ve in ISe sedaj se iSce;
•tudi ni talk:snega koncepta obravnarvall. ali ~sprejel kdo drug;
- strokoVllle sJru.Zbe samouprav:nih inrt:eresnih in .k.rajevnih skupnOSiti ter skupscim.e obcine ne
pr.ipr<WJjajo rta!ksnih delegatskih
gradiv, ,Jci bi jih morala vsebovati
priloga;
- v rtaOOS:n.i sttuaciji je urednistvo DnevnjJka pac pi'llagodilo
koncept rpri.loge svojemu koncep·
nu dapisniS'klih strani.
Ta >>delegartski zarornet« je torej pra:vzcvprav stirr.i.najs·t dnevni
skUipelk novic z tnasega obmocja,
ki bi morale najrti svoje mesto
med vsa:tl.rodnevn.imi novicami na
dop]sniMdh -straneh Dnevndka.
Tako je s :to sroranjo (ki jo placu-

jemo i•n zveeine .p isemo sami) reseno vpra:Sanje do.pisnistva, z obvesceno:sotjo delega>tov pa je taka
kot tpo.prej.
Naj ob 'koncu poudarim, da so
te nametane mioSli povtSem dobronaJIIleme. Vsekakor bi se moral
uredniski odbor priloge v nekol<~ko rraz.Sii'jenti sestavi (se z drugimi predstavnilld, ki ·SO zainteresiram.i za to obliko delegatskega
obvescam.ja) temeljirt:o pogovoriti
o vsebinskern konceptu »zarometa« in morda naj-ti •tud.i kaksne
nove tresitve.
B. Levee
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Nekaterl se znajdejo . . . Delavec iz TOZD POHISTVO se ob nekaterih »zaporah« pripelje na delo kar s traktorjem

(lz Uevilke 20-31. maj 1969)
LETOS JE 105 DELAVCEV PRAZNOVALO DELOVNI JUBILEJ
Dan pred 1. majem so. P?. poslovnih en~tah organizi~a~i sest~e
slavljencev. Pred razdelitVlJO nagrad so Jim predsednik:i delavskih
svetov v svojih govorih cestitali za delovni jubilej. Potem, ko so
ugotovili gospodarske uspehe, ki jih zlasti v zadnjem casu dosega
nase podjetje, so poudarili tudi zas1uge, ki jih imajo jubilanti za
razvoj podjetja. Poudarili so, da so nagrade za stalnost dela pravza.prav priznam.je delavcem za vse tisto, tkar pojmujemo pod strokovnostjo, uspehom pri delu, disciplino in podobnim.
Dolgoletni delovni staz pri podjetju nedvomno pomeni delavcu
veejo strokovnost in vecjo uveljavitev njegovih delovnih sposobnosti.
OBISK GOSPODA MORSA
Kakor vsako leto, nas je tudi letos obiskal gospod Mors, lastnik
firme z enakim imenom. Za njegov obisk <Smo pripravili lepo kolekcijo vzorcev, na osnovi ·k aterih bo pripravil program za leto 1870.
lzmed njih je pri~lo v ozjo izbiro J.e nekaj vzorcev, ki .pa jih bo treba
konstrukcijsko in oblikovno se obdelaii in prilpraviti nove vzorce za
septembrski obisk.
PRVI MATURANTI TUDI V CERKNICI
Gaudeamus igitur! - Veselimo se torej!
To staro pesem maturantov je ob •k oncu rednega pouka zapelo 23
dijakov tehniske sole lesne stroke dislociranega oddelka v Cerknici.
Prva generacija mladih deklet in fantov, doma iz razliCnih krajev
cerkniske obcine, je prisla do cilja, ki -si ga je zastavila pred ~tirimi
leti.
To je pomemben dogodek za Cerknico. Se pomembnej~i pa je za
mlade bodoce tehnike in za Brest, kamor bodo skoraj vsi pdsli na
delo.
NEDELJSKI OBISK V MARTINJAKU
Lepa sonena uedelja. Dopo1dne, 25. maja.
Obilica osebnih avtomobilov na parkiri~cu pred Tovarno pohistva
v Martinjaku je ze pri vhodu kazala, da se v tovarni nekaj dogaja.
In res, v skladu z nacrtom so tocno v terminu dovrsili premik strojev iz s tarih v nove delovne p.rostore. Velika nova dvorana, svetla,
da je kaj, je sprejela vrsto strojev, ki so se doslej skrivali po temacnih kotih tovarne.
ze sedaj, •ko stoje stroji in polizdelki sami, daje novi objellct mogocen vtis dolgega, svetlega prostora, ko pa bodo pri~li delavci in
dali strojem zivljenje, bo to se lep~e.

Da bi pospesili dejavnost na
podrocju izumov tehniCnih iz.
boljsav in korisimh predlogov,
so v STOLU vpeljali nagrado
»Stolov inovator leta«. Letos so
jo podeltli prvic. Nagrado podeljujejo tistemu, ki s svojim predlogom zagotavlja najvecji prihranek v tistem letu in znasa 5000
dinarjev, s tern, da mora biti visi!lla letnega prihranka najmanj
35.000 dinarjev.
LESNINA je v a.prilu odprJa
nov prodajni center v Sarajevu.
Na 3000 .kvadratnih metr.ih. raz·
stavnega prostora bo potrosni·
kom na voljo najsirsi ~bor .pohistva, pa tudi vse vrste osta.le
stanovanjske opreme. Nalozba
je veljala 50 milijonov dinarjev.
ELAN pa je v Beogradu odprl
sportno trgovino. Doslej so stevilni posamezni predstavniki sol
in drustev prihajali naroeat potrebne sportne rekvizite prav v
tovarno. z novo sportno ·trgovino
so se priblizali stevilnim kupcem, katerim bodo nudili izdelke
vseh Elanovih proizvodnih programov, pa tudi pr.i:m eren servis
in strokovno postreZ,bo.
V LIP Bled znasajo popreCn.i
mesecru dohodki v .prvem letosnjem cetrtletju 6.080 d.inaTjev in
so za dobrih osem odstotkov visji kot v ena!k.em lanskem obdobju. Ugotavljajo, da osebni dohodki nara~cajo skladno z rastjo
produk.tivnosti.
V MEBLU ugotavljajo, da so
cetrtletni rezultati gospodarjenja
v novi tovarni ivernih ploic
ugodnejsi kot so jih pricaJkovaii.
Odpravili so vrsto notranjih
vzrokov za slabse poslovanje (v
leto'Snjem eetrt.letju so naredili
3800 kubicnih met-rov surovih
plose vee kot v lanSikem, bilo je
za pribli!Zno 100 ur manj zastojev,
manjsi so bili direktni stroski}.
Tudi samoupravni sporazrum o
kompenzaciji, ki so ga podpisali
uporabniki .p.losc, prina5a prve
rezultaie, saj je z njim dosezena
visja cena. Tako v teh mesecih
planirana izguba ni tbila doseiena, ceprav teiave se ostajajo in
grozijo nove.
V SLOVENUALESU-trgovina
bodo zamenjali racunalnik. PTVega so imeli pred osmimi leti, ta
pa bo tretji, seveda z znatno
veejo &mogljivostjo. Dosedanji
racunalnik ni vee kos zahtevam,
ki jih narek.uje nenehna rast prodaje na domacem in na tujih trziSeih. Nova oprema bo predvidoma postavljena v zacetlku prihodnjega leta v novem poslovnoprodajnem centru, ·k i je bil svecam.o odprt 9. maja.
Tudi v MARLESU imajo teiave
z i.zvozom pohistva. Lani je zna~al celotni izvoz 76.707.021 dinarjev, kar je 89 odstotkov Jetnega
nacrta. Od tega je bilo izvoienih
za slabo polovico zagarSikih iz.
delkov, drugo polovico predstavljajo montafne stavbe, medtem
ko j e izvoz pohiSiva .k omaj
omembe vreden, ceprav predstavlja proizvodnja pohistva pribliino polovico celotne Marlesove proixvodnje. Obetajo pa si
nov vellk izvozni posel - izvoz
montaznih his v Venezuela (za
zacetek 40 hiS).
JELOVICA pa si obeta lep posel na Madagaskarju. Tam naj bi

sodelovala pri izgradnji in usposabljanju novih tovarn za montafne elemente, poleg tega pa bi
dobavila t1.1di veeje stevilo ias.tnih montafnih his, prilagojenih
tamkajsnjim podnebnim x:~eram. Taksne bi potem tudi 1z~elovali na Mada:gaskarj~, Jelov1ca
pa bi se napreJ dobavlJala stavbno pohistvo in polkna. . .
V ALPLESU se .pripravlJaJO na
i.zdelavo srednjerocnega nacrta
za obdobje 1981-1985. Med dru-

lz sosednjih kolektivov
Ta stalna rubrlka, ki smo jo vpeljali pred mesecl na pobudo nallega uredniskega sveta, kar ne more in ne more zaiiveti. Novice dobivamo predvsem i.z Kovinoplastike in Gradisca, kjer tudi sicer posvecajo obvescanju precejsnjo pozornost, iz drugih, predvsem manjsih kolektivov pa novic, ceprav so nam jib odgovorni za obve5canje
obljubljali, ni. Misli.mo, da je predvsem v njibovem interesu, da naSi
obcani zvedo za novosti i.z Kartonafe, Novolita, lskre v Cajnarjih,
Avtomontafe, SAP-a, Komunalnega podjetja, Kovinda, Trgovine, Gostinstva in iz drugih kolektivov, ki smo jib zaprosili za sodelovanje.
KOVINOPLASTIKA REZULTATI

UGODNI

V prvih treh letosujili mesecih
so temeljne organizacije Kovinoplastilke presegle planirano vrednos·t proizvodnje za slabih 6 odstot!kov. Glede na proizvodnjo
preteklega leta je pri TOZD
Okovje Vliden skok proi.7!vodnje
sodobnega okovja, pri TOZD
Inox pa velik: pora:st proizvodnje
pomi-valnikov iz nerjaveeega je·
.Jcla.
TOZD Pla·s tika je presegla p lan
proizvodnje za 17 odstotkov. Tudi TOZD Roto - Loz ima dober
rezultM proizvodnje, saj je za 18
odstonkov nad planirano. TOZD
Metalpres pa zaostaja za planom
za dva odstotka.
Plan prodaje je preseien za dobrih 7 odstollkov; pri tern ixSltopata TOZ.D Inox, ki je .presegla
plan za 13,4 odstotka ter TOZD
Plastilka, :ki je p1an presegla za
21,7 ods.totka, medtem iko TOZD
Roto - Loi plana ari dosegla.
Temeljni organizaciji Okovje in
Metalpres sta plan presegli in sicer Okovje za 2,2 odstotka in Metalpres za 8,9 odstotka.

TRADICIONALNI POHOD PO
POTEH DOMICILNIH ENOT
NOTRANJSKE
30. junija se bo pricel ze osmi
t radicionalni pohod po poteh domicilnih enot Notranjske. Tokrat bo zbor in zacetek pohoda
v Novi vasi, konec pa 4. julija
na Velikih Blokah, ko basta v
domu JLA zakljucna slovesnost
in brigadna konferenca.
Udelezenci pohoda bodo razdeljeni v naslednje domicilne
enote: VDV bataljon, Braeiceva
brigada, Notranjski in Laski adred ter Jurillni bataljon 18. divizije. Komandant pohoda bo tokrat Ivan Jemejcic iz TOZD Pohistvo Cerknica.
Na okoli 130 kilometrov dolgem pohodu, ki bo z zbornega
mesta potekal do Bezuljaka, Rakeka, pa skozi Cerknico, Marti-

1
Nekaj za Cerknico .. . Oddaja
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BOGATEJ$A INDUSTRIJSK.A
CONA V PODSKRAJNIKU
Zapisimo najprej, da so nacrtovano priceli uresnicevati. Nedavno tega smo bill pri<;e zaee·
tim zemeljskim delom v novi industrijs:k i coni v ·P odskrajni:ku.
Na platoju, ki nastaja, bodo
postavljene hale iz armiranobe·tonskih konstrukcij, namenjene
pa bodo za skladisca, mehanicne, mizarske in tesarske delavnice ter zelezokrivnice.
V b liznji prihodnosti bo tja
preseljena tudi betonarna, nekoliko kasneje pa bo tam postavljena tudi povsem nova tovarna
granol suhe malte. Vidimo torej,
da se bodo z nekaterimi dejavnostmi odselili s sedanje lokacije,
•ki je v strnjenem stanovanjskem naselju v Cerknici.
Ta nalozba bo potekala v fazah, od katerih prva bo dozivela
svoj zacetek v 1980. letu, ki. je za
GRADISCE jubilarno, .saj bodo
v tern letu praznovali 30-letnico
svojega uspesnega delovanja in
razvoja.

Letos Ze osmiC

BLI:2:A SE CAS LETNIH DOPUSTOV
Res je, da je pred leti vee clanov ·kolektiva letovalo or.g anizirano v
skupinah, to je bilo se v casih, ko je bil .dopust regresiran s strani
podjetja. Ker pa je bila sprozena akcija, da se kolektivna potrosnja
prenese na osebne dohodke, ni vee mozno dajati regresov za tkolektivne dopuste. Dejstvo je tudi, da te kolektivne potro~nje niso i:z:rabili vsi clani kolektiva, v najboljsem primeru le ena sestina vseh
zaposlenih, zato je bil sklep o odpravi kolektivne potrosnje pravilen.
KEGUASK.A SEZONA 1968/69 JE KONCANA
Vsi kegljaci, pa tudi drugi obcani, 'k i se zanimajo za ta 5-port, zelijo, da bi tudi cerkniSki Brest dobil avtomaticno kegljiSce. Z vsestranskim razvojem cerkniSke obcine, zlasti z ·r azvojem turizma bo
potreba .po avtomaticnem kegljiScu vse vecja. KegljiSce se bo tedaj
lahko samo vzdrievalo, Je nekdo bi moral zaeasno financirati av.tomate. Ta nalozba ne bi bila ·zastonj, saj bi denar v avtomatih vracal
zacetno investicijo, pa tudi za vzdi'zevanje bi se ostalo.

gim so izc;J.elali natancen. :pr.ogram dela m nalog (z nosilc1 m
roki) za pripravo nacrta v letosnjem in prihodnjem le~u.
.
y ~OVARN~ MERIL Je po tn~aJstlh. me.secJh znova stekla P.roIZvod~Ja zaganega lesa. Toliik:o
cas~ J~ namre~ po:teklo.. da so _nabav1~1 m .montrrah no:r1. polnoJ.arm~mk, ~l so g<: nab~v1h v .sov)etslp ~vez1. .SedaJ. stroJ v em d.~loyru IZmeni raz:zaga 30 kub1cnih
metrov hlodovme.

:2:ivocc iz nasega malega mesta

njak, Zerovnico, Markovec do
Velikih Blok, bodo obiskali stevilna spominska obelezja iz NOB,
pripravili pogovore z nekdanjimi borci in aktivisti ter imeli
politicne ure in kultume prireditve.

Dosedanjih pohodov se je povprecno udelezilo po 140 mladincev in mladink iz obcine, predstavnikov mladinskih organizacij iz sosednjih obcin, clanov
ZRVS in drugih.
S.Bogovcic
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PripravniStvo o novem
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je dal na prehodu k avtobusni postaji postaviti oglasno tablo.
Trenutno so na njej fotografije tezjih prometnih nesrec v obcini
in prispevki mladih. Ogled priporoeamo posebno novo pecenim
voznikom in tistim, ki imajo ufitek pritiskati na plin.
Inforrnacije ne bodo odvec tudi ostalim udelezencem v prometu
na~ega malega mesta.
- 0V Ljubljanskem dnevniku je bilo v rubriki »povedano na uho«
med ostalim zapisano ze znano dejstvo, da v na~em malem mestu
gradijo blagovnico, ki bo imela stiri tisoc kvadratnih metrov prodajnih povrsin. Do tukaj je vse v redu in prav. Toda v nadaljevanju
clanka, ki opisuje pogovor dveh neznancev, je razumeti, da bodo
na policah nove veleblagovnice na~ega malega mesta le najrazlicnejsi elaborati.
Me~cani se zaskrbljeno spra~ujejo, ali bodo morali se naprej na
potrehne nakupe v Ljubljana. To ne bo nic prijetno sprico zapor
za parne in neparne stevilke in podrafitve avtobusnih storitev.

PrlpravnUtvo je z novimi predpisl doZivelo nekaj sprememb
ozlroma novosti, ki jib bom posku~al na kratko opisati.
Pripravnik ~e 'VSa!k delavec, ki
prvic zaene opravljati delo ozilroma naloge, pa v okvinl rprogJTama izohrazevanja ,za poklic ni
imel prograJina prakticnega pouka, proizrvodnega dela ali proizvodne prakse v talkem obsegu, da
bi lahko samostojn:o opTa'VIl!jal
delo v svoji stroki. Po pra,viiliniku
o pripravni.Stvu in strokovnih izpitih dela'Vcev v .gospoda:rstV'l.l, ki
ga je Uxia1a gospodar&ka 2Jbornica Slovenije ,ge smat:ra, da ne tzpolnjuje pogojev za takoj&njo
oprav1Janje samostojne.ga dela v
svoji 'Sltroki delavec, ki ni >imel
v vsem 'PrOgJT<miU J.zobrafevanja
za poldic na!imanj polovice u6nega programa oprav}jenega na
prarkticnem pouUru, rproizrvodne.m
delu a'li rprmzvodni rpraksi ali ni
zanj posebej drugace dolocen
program pripra'Wl!istva in strokovnega izp.ita.
Organhaailj e zdl"lrlenega dela
lalh.ko v svojih 'SamoupraVI!lih
sploS1lih ak>tih doloCijo pripravnistvo in .strokOV'Ili iz.pit tudi za
pok!l.ice, za \katere •s icer po OIIDenjene.m praviJ!nilk,u to l1'i ob'Vezno,
ce presodijo, da dosedanji irwbraZeva!lni 'Programi ne vsebujejo dO'Va:lj pr~ticnega pouka, proizvodnega dela ali proizvodne
pra:kse ~ede na zahteve delovnega procesa.
P:riopravni:k ·l ahko ·sllcleme delovno razmerje tudi za doloeen cas
in sicer:
- ce v !l:e.me~jni orgmzaciji ni
pogojev, da se po koncani p-ppxav:niSki dobi J:l po opraV'lJe;nem strokovnem l2lpl.W .r az;poredt
na ustrezna dela oziroma lk nalogam;
·
ilk ze1''1 V t e- ce Sl· pmpravnJ
meljni ooga.DJizao~ji ipridolbi!ti de•l<YWJ.e ;jzlrusnje, potrebne rza .sarno&tojno oprav·l janje .gvojega poklica.
Steviil.o pdp<ravnikov za posamezne ostopnje in VII'ste ~~rokO'V
nosti ki jj!h bodo sprejeli v delov:no razmerje v v.sakean. Ietu,
doloeiio de1a-vci v temrujni oi1ganizaoiji na podlagi sredn!jeroenih
potreb po •kadrih d:n v s~1adu z
letnim ·k adrovski.m naCntom.
Pr.itprav:niM<a doba <t!r;:ja l~o
na6man:j sest mesecev an naJveC
eno letO, ce z~on za 'P(>Slmlezne
vrste I)X>ldicev ne doloea drugace. Do'!ZiJDa pripravniske dobe se
doloci v samoupraov:nem spl~s
nem aJkrlJU ~ede na zahtevnost ·t n
posebnost ?el ozi;ro!lla n~og.
P·ripravn~ku, ~1 Je rpn opra:v!Janju pri'P'!'aVI!li.Skega prog~rama
in delovnih nalog ·posebno us.pesen in s tern dokaze, da s~ je pridobii i7Jlwsn1e, rpotrebne za •sarnostojno delo v svoji s.troki, se
Ia:hko na :predlog delavca, ki vodi
in spreml,ia pri~ravnilk.ovo. delo,
skra}sa prrl.pra~i!Ska doba y~ d<?voli da opra.v1 strokovn1 azp1t
pred .potekam polovice zahtevane redne pripraJVni~ke do'be.
Namen prlpravniUva je, d.a se
pripravnik -po dolocenem p~
gramu in nacrtu \'Od strokovmm
vodstvom seznani ter vpelje v deIovno okolje in usposobi ~ neposredno delo v pokllcu onroma
v stroki, za katero se glede
svojo strokovno izobrazbo pn·
pravlja in prldobiva delovne izkusnje za samostojno delo.
.
ProJ(raltle prlpravnistva doloe1
temeljna organizacija za • posamezne vrste pokllcev ozxrorna
strok.
Program
stro~ovnega
usposabljanja prlpr avnikov se
sestoji iz splo§nega deJa, ki je
enoten za vse pripravnike, ne glede na njlhovo strokovno izobrazbo in iz posebnega dela. Splosnl
dei zatema pridobitev splo~nib
delovnih izkusen.1 glede na delovno okolje, zlastl spomavan1e z
organirlranostjo,
poslovan]em,
razvojem in plani temelJne or~tanizaclje ter dru.Zbeno-ekonom:
skimi odnosi in samo~pra~
pravlcami, obveznostmi in dolZnostml. Posebnl del vsebuje spomavan1e stroke in prak.ticno
usposablianje za opravljanje sa·
mostojnlh del oziroma nalog doJocenega poklica oziroma strov

Tretji maj je hil zares prelomnica za avtomobilski ropot. Posebno
je novi ukrep ohcutiti prvo soboto in nedeljo v mesecu. Obcani
nasega malega mesta so nekako zhegano kukali skozi okna, ker
niso hili navajeni na ljuhi nedeljski mir.
Za vesel konec prve »neparne nedelje« je poskrbela pisana druscina z glashenimi instrumenti, ki se je vozila na pravi pravcati
kociji z dvemi konjskimi rnocmi in s poskusno, rocno narejeno
tahlico 001-004.
Na postaji milice so povedali, da do sedaj ni hilo posehnih krsitev
teh predpisov. So pa primeri, ko se posamezniki znajdejo in se v
easu zapore za ~tirikolesnike pripeljejo v slu.Zbo ali po drugih
opravkih s kolesom, mopedom in celo s traktorjem.

Praznik cebelarjev
16. marca 1919. leta je hila
ustanO'V'Jjena .prva podlillZn~ca
slovenskega osrednjega cebelarskega druStva ;z;a sodna Oikraj a
Cenkmica .iaJ. Loz -s s edezem v Grahovem. Na o'bcnem zboru je bilo
nad 50 cebela.rjev. Stevilo Clanstva je hirtlro :narasca:lo in jih je
bilo do na5lednjega obenega zbora, lki rje tbil 21. decembra istega
leta, ze 82. Na tern obC:nem zboru
so ustanovili dve podruinici in
sicer v Cer.kinici in Sta:rem trgu.
Od takrart: do d.alnes obe drustvi
z ma:njsimi pralcinitvami stalno
delujma, ·l e da je dru~tvo .iz Cerkntice preneslo svoj sedez na
Ra:kek.

Obletnico ,US>tamovitve p rve cebelarske ovganizacije pri nas bodo Jetos dostojno rproslavili in sicer v nedeljo, 24. junlja v Cerknici. Onga.rrizacijo .proslave je
prew:ela obcrunska zveza cebelarskih dlru.St:ev Cev.k!n!i.ca, ki zdruzuje !VSa .tri osn<JViila drustva z
Rakeka, iz &.tarega trga 'iln Nove
vasi, rpdlcroviteljstvo pa je prevzela Kmetijska .zadruga Cerknica.
S'la,v:nostni del bo ze dopoldnc
in Slicer ob 9.30, ko bo izpred
BRBSTA oillel sprevod cebelar-

~

--

jev z godlbo na pihala do sole,
kjer bo osredin!ja proslava z razv~tjem prarpora, tkar V>Si cebelaTji
ze dolgo zelijo. v soli bo <tudi
cehela:r.ska raczsta'Va ter tekmovanje mladih cebela:rjev - krozkarjev iz nekaterih ~ol ljubljan·
skega a:kolisa iil1 iz Primorske.
Tega dne ibodo predali soJ.am na
Rakeku in Cecimici, kjer ze dalj
casa delujma cebelamka krozka,
dva manjsa cebelnja!ka - pavi1jon6ka. Pa:nje za oba .Cebelniaka
j e darovalo podljetje MEDEX iz
Lj;ublljane, res pa je JELKA iz Begunj.
lsltega dne bo odprta tudi plemenibna postaja v Javornhlcu, ki
jo bodo urporabll~ali za plemenitev mladih matic od cebelarjev
iz domacih in sosednjih dru~tev.
Med slavnosrtmim delom proslave bodo podeljene tudi d~lo
me cas.tnim clanom - cebe1arjem, ki so dolga leta cebelarili
ali :pa se cebelarijo in imajo zasluge za razvoj organizacije.

Po.poldne bo ob Cerkniskem
je;z;eru veseli del 'Prosla'Ve, kjer
bodo za jedaco in pijaco poskrbeli cehelarji in ribici, zabaval
pa bo ansambel SLAK.
M. Juvancic

.

- - --

Med priprawisko dobo ISe pri.p rav:nik stlrokovno usposa'blja
pod nepos.redllim vodstvom an
nadzororn stJrokovnjaka-men.torja. Po :kon>Carrri pripra'V'niski dohi
pripravnik opravi'ja s.trokovni izpit pred triclanslko i.xp~tno i<oanisijo, kii jo imanuje pr.i!stojni organ te.mel:ja1e organizacije. Dva
cla.na ·komisije ISta iz v.rst IStrokovnjaJrov temeljne ongan:izacije,
eden pa iz !1i:Stt:e strokOV'Djakovclanov ~zpirtnih komisij, ki jo
sprej.mejo organa -spl.o5nih zdruzenj posame21llih >Strok oziroma
med.obcinskih zbornic. Cian izpitne komisije, ·ki je ~menovan .iz
te !liste S>trolroVIIljakov, je tudi
predsedll'rilk i..Zipitne komisije.
Strokowi ·i zpn je lahko iUsten
ali pismen oz.i.roma ,ges•tav19e:n in
obsega sp1o5ni i:n posebo:ri del.
Pripra.vni.ku, lk.i .p.rvikrat ne oprav.i strokovnega i..Zipiota, se mu podaljsa pripravniska doba za to-

liiko casa, ·kdlikor je .po oceni .izpitne komisije potrebno za njegovo u-sposobi·t ev za samostojno
opra.vlja.nje del oziroma nalog,
verrda:r najdalj za polovico !Pripravni.Ske dobe, ki mu je bi'la doloeena glede na njegovo ·st opnjo
izobrazbe.
Ptripravni·k u, ki ze dru,g ic ne
opravi strokovnega izpirt:a , preneha delovno razmerj e z .dnem, ko
ne opravi izpilta.
Iz v·s ega opovedanega •l ahko
sklepam-o, da je opripravnistvo
obravna'Vano ~e bolj resno in dosledno 'ka!kor do sedaj, saj bo z
vkljucitvijo zunanjih Slt:Tokovnjakov v i'1lpi·til1e ikomisije zagotovljeno, da >Se bo pr.itp.ravnistvo izvaja:lo tako, da tbo solufilo •svojemu osnovnernu narnenu, ki je v
tern, da se iUSposobi teoreticno
podkova:ne strokovnjake za sa·
mostojno delo v prarksli..
A. Percic

Usmerjena gradnja v Begunjah
Lani je bi.l izdelan podroben
unbllllristiCni ·n aert naselja Begunje. KomnnaJna skupnost je del
zemljisc, :ki so s tern nacrtom
dolocene za za.zida.vo, ze odkupila. Tako so u:stvarjeni vsi po·
goji, da hi Ita zemljisca pozidali
z zasebnimi sta:nova:njskimi hisami. V javni ra.upra:vi o sporazumu
o ureja.nju stanovanjs:kih zadev
so del.a'Vci JELKE pokazali veliko
zalll.bmanje .za go:-adnjo stanovanjskih his v ok'Vi:ru Stt:anova:njske
zadruge.
Zato se je svet za kadrovske
zadeve JELKE odJocil, da ustanov.iJj o enoto s.tanovanj&ke zadruge. Za ustano.virtev te enote so
dali naeelno soglasje Jtudi predstavni:ki samoupravne stanO'Vanjske skilllpnosti, ko:munalne skupnosti ·i n stanovanj ske zadruge.
Koordinaci}s:ka lkomis.ija za stanovanj•s ke zadeve BRESTA pa je
pri ohlilkOIVanrju predloga za deloi:tev sred.stev za stanovanjsko
gradnjo pred'Videla tudi ustrez:na
sredlStva za pokoritje finananega
nacr.ta il:e enote stanovanjske zadrtuge.
Do sedan se je prijavilo za enoto ·sta.nO'Vanjslke zarlruge v Begunjah ena.jst delav<:ev i.z JELKE.
Zanjo pa se za.nima:jo tudi nekateri dela:vci iz drugih Brestovih

temeljnih or.ganizacij in delavci
1z dru.gih delovnili organizacij.
Ker 1rdk za pxijave ~e ni potekel,
kon6no ~tevilo prijavJjencev se ni
zmano.
Ugotavljamo, da je za gradnjo
v ok.v.iru stanovanjskih zadrug
vedno vet. zanimanja. Cedadije vee
dela.vcev 'Vidi, da ima grad.Illja v
okviru zadruge vee prednosti:
kompleks zemlji~c je rnogoce bolje in ceneje apremiti s komuna:lnimi. narpravami, gradnja se
laihko konca zelo hiltro, stanovanjska sredstva delovne or.ganizacije
in gradiJteljev se oplernenitijo s
sredstvi banke ter dobaviteljev
Stt:anovanjskih hg in samoupravne .stanova:nj\Sike skiupnosti. P·riprave na usta.nov~tev enote stanovanjiSoke zad.ruge teeejo .po nacrtih m pricalkujemo, da bo do
kooca avgusta urejena vsa dokumemacija.
Cepra.v delavs:ki sveti do sedaj
Se IDISO sprejeli predloga za de·
litev sredstev, po •k aterem je predvideno, oaj bi v cermi~ki da:lini
30 odstotkov sredstev namenili
za gradnje 'V olw]ru stanova;njske
zadruge, pa interesenti pricakujejo, da •bo akcija stekla tako
kot je zastavljena.
J . Opeka

n:-
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Maja je blla v na5em salonu pohHtva v Cerknici razstava knjig. Po·
sebnega komercialnega uspeha nl bilo ...

REVIJA NOTRANJSKIH PIHALNIH ORKESTROV
Ciani pihalnih orkestrov iz Notranjoske so se dogovorili, da se tbodo
vsako Ieto 7Jbrali v doloeenern kraju in pokazali svoje doseZke na
glasbenern podrocju.
Letos bo revija prvic in sicer v Cerknici 30. j-unija ob 20. uri pred
osnovno soJ.o. :Sodelovali bodo pihalni orkestri iz Postojne, Idrije,
Vrhnike, Logatca in iz Cerknice.
Pred zacetkom programa bo mimohod vseh sodelujocih · orkestrov
skozi Cerknico. Vsak or:kester naj bi izvedel .p rogram, ki ho dolg
priblizno petindvajset minut.
V zacetku junija se bodo sestali 'Strokovni vodje orkestrov in se
se nadrobneje domenili 0 vsehini in poteku programa.
Namen revije, ki naj bi post ala tradicionalna, n i sarno rpr~kaz znanja, ampak izmenjava izkusenj, medsebojno spoznavanje in iskanje
novih poti v svetu pihalne glasbe.
S. Tornic

-
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OC~ORNIK

Osme v
drzavi

T O Z.!) iV[C!..IU"l
S.rRO~l·~l SUC!..OV(N

Potrpi, Gustelj! se malo te born nategnil, da bos dosegel rast stro·
skov

FILMI V JUNIJU
2. 6. ob 20. uri in 3. 6. ob 16. uri - ameriska kornedija HERBY
ZOPET TEKMUJE.
3. 6. ob 20. uri - ameriska krimin alka ELITA UBIJALCEV.
4. 6. ob 16. in 20. uri - japonski karate film ZNAMENJE RDECEGA
ZMAJA.
7. 6. ob 20. uri - francoska drama VSE :ZIVLJENJE JE PRED
TEBOJ.
9. 6. ob 20. uri in 10. 6. ob 16. uri - ameri.Ski pustolovski film
VELIKI IZZIV.
10. 6. ob 20. uri - ameriSka drama LO<'::ENKA.
11. 6. ob 20. uri - ameriski western ODPADNIK JOSE WELS.
14. 6. ob 20. uri - ameriski pustolovski film DIVJA DIRKA.
16. 6. ob 16. uri - am eriSke risanke TOM IN JERRY.
16. 6. ob 20. uri in 17. 6. ob 16. uri- arneriski pu stolovski film CUDOVITI SVET DIVJINE.
17. 6. ob 20. uri - ameriski pustolovski film SUPER KASKADER.
18. 6. ob 20. uri - amergka kriminalka VLOMILEC NA SVOBODI.
21. 6. ob 20. uri - arneriski vojni film BITKA ZA MARRET.
23. 6. ob 20. uri in 24. 6. ob 16. uri - japonski karate film KARATE
IZ TEMPLA SAOLIN
24. 6. ob 20. uri - italijanska drama SVAKINJA.
25. 6. ob 20. uri - francoska drama NA POSESTVU POGORELEGA
:2:ITA.
28. 6. ob 20. uri - ameri6ka kriminalka PROSTOR V PEKLU.
30. 6. ob 20. uri - ameriski pustolovski film KORAKAJ ALI UMRI.
REs iTEV
NAGRADNE KRI:2:ANK.E

IZID NAGRADNEGA
ZREBANJA

KORESPONDENCA - ASTROMEHANIKA - SI - GRB NAV - ANTON - ARI - ORA
- PRAZNIK DELA - ONEK PAN- OKTONOG- SEDAKA
- KOLESARKA - BM - T VRAN - SREDSTVA - KRI OBAD - EGON - OI - OLAJ
- VERENA - NAPA- SMU<::INA - ADLER - INA - B ANICA - POT - JOK - JOR
- OUE - ATA - MEGLA NA - ANDORA - CS - IRIDIJ
- IL - ELA - RA - IKONA
- RIPS- ·P RT- DAN- JAL
- NAUKI - ER - ZMAGE ISIS ASIRIJA - OTA UNAC - ENOLOG - TOMAHAVK - SKAKALEC - AMARO
- AI - TARA - ADA.

Tokrat je bil odziv resevalcev
kri.Zank nekoliko slabSi od obicajnega, saj srno do roka doblli
le 78 re~itev. Komisija je izZrebala takole:
Po 50 dinarjev dobijo: Romana Kovac, Grahovo n.h., 61384
Grahovo, Ales Zemljak, Grahovo
n.h., 61384 Grahovo, Vera Pok,
Ljubljana-Polje c. XVI/15, 61260
Ljubljana-Polje, Mateja Kovsca,
Rakek, Pot na Kilovec n.h. in
Pepca Zumer, Cesta 4. maja 47,
61380 Cerknica.
100 dinarjev dobi Dusan Ponikvar, Ljubljanska 17, 61381 Rakek, 150 dinarjev Branka Galanti,
Cesta heroja Iztoka 3, 61381 Rakek in 200 dinarjev Angela Rappl,
Milosa Kuzmica 15, 69000 Murska
Sobota.
Nagrajencem iskreno cestitarno! Nagrade lahko dvignejo v
blagajni Skupnih dejavnosti,
ostalirn pa jih borno poslali po
posti.

BRESTOV OBZORNIK - glasllo delovne
skup nostl Brest Cerknica n. sol. o. GlavnJ
ln odgovorni o:rednlk Bolo LEVEC. Ureja
urednRid odbor: Pranjo GAGULA, Vojko
IL\RMEI.. Mate JAKOVAC, Bofo LEVEC,
Danllo MUNAR, Leopold OBLAK, Janez
OPEKA, And rej SEGA, Miha SEPEC, Franc
TRUDEN, Zen!' ZEMI.JAK ln Viktor ZNIDARSIC. Foto: Joie SKRU. Tiska :Zelez·
nlSka tiskarna v Ljubljanl. Naklada 2800
lzvodov.
Glasilo sodi med proizvode iz 7. tockc
pxvega odstavka 36. ~!lena zakona o obdav·
eevanju prolzvodov In storitev v prometu,
:za katere se ne plal!uje temeljni davek od
prometa p roizvodov (mnenje sekretariata
za informiranje izvrlnega sveta SR Slovc·
uije lt. 421-ln2 z dne 24. okto'bra 1974).

NASI UPOKOJENCI
V aprilu je iz temeljne organizacije Zagalnica Stari trg odsel v
pokoj Rudolf URBIHA iz Podgore. V temeljni organizaciji je bil
zaposlen nad enajst let; najprej
kot delavec pri varovanju premozenja, nazadnje pa je delal pri
montazi okovja v delovni e.noti
stolarna.
Ob odhodu v zasluzeni pokoj
mu zelimo se veliko zdra'Vih in
zadovoljnih let.
Kolektiv TOZD Zagalnica
Stari trg

12., 13., 19. in 20. maja je bilo
v Rovinju polfinale driavnega
prvenstva z~nsk~h keglj~skip
ekip. Nastop1lo Je 16 ekip 12
vse Jugoslavije. Letosnje driavno prvenstvo je pokazalo zelo
velik napredek kegljaskega sporta. Vse ekipe so bile zelo dobro
pripravljene, tako da so bile razlike zelo majhne.
zenska ekipa BRESTA se je
uvrstila na 8. mesto le za 24
kegljev za cetrto uvrsceno ekiP?·
Tako so Brestovke tekmovan]e
koncale. V finale so se uvrstile
~kipe iz. Re_ke, Maribora, Celja in
1z Kopnvruce.
Rezultatl:
kegljev
1. Reka
5028
2. Maribor
4965
3. Celje
4959
4. Podravka Koprivnica
4956
5. Auto Hrvatska Zagreb 4956
6. Hmezad Zalec
4955
7. Tekstilac Zagreb
4945
8. Brest Cerknica
4932
itd.
PRVENSTVO K.LUBA
V maju je bilo zakljuceno prvenstvo keglj askega kluba Brest.
Sodelovalo je 52 tekmovalcev in
tekmovalk.
Moski 3 X 200 rnetov
Gornik Franc
Mulec Stanko
Puntar Janko
Zaloznik Tone
5. Urbas Franci

1.
2.
3.
4.

3 X 100 rnetov
1. Kum Anton

kegljev
2548
2543
2540
2536
2524
itd.

Mo~ki

2. Skrlj Janez
3. Svigelj Franc
4. Miklic Tone
5. Turk Franc ml.

1278
1205
1192
1182
1095
itd.

Zenske 3 X 100 rnetov
1. Kralj Fani
2. Janlla Anka
3. Cencic Toncka
4. Pokleka Dragica
5. Skraba Stefka

1187
1179
1121
1116
1105

Mladinci 3 X 200 rnetov
2409
1. Gaspar Dusan
2390
2. Kelnaric Igor
2378
3. Gornik Joze
2286
4. Terzic Edo
2229
5. Gornik Janez
D. Pokleka

Maja so se mladi pomerili v obcinskih sportnih igrah

Prvenstvo Bresta v kegljan ju
Koncano je vsakoletno tekmovanje v kegljanju , ki je ~jub. manjsernu stevilu nastopajocih kot pretekla leta se vedno na]bOl] mnoZicna organizirana rekreacijska dejavnost na BRESTU.
Priceli smo z borbenirni igr ami, kjer je nastopilo sedem moskih
in dve zeoski ekipi.
VRSTNI RED:
Moski: 1. Masiva (151), 2. Iverka (148), 3. SD - slu:Zba skupnih
zadev (133), 4. :2:agalnica (124), 5. Pohistvo (122), 6. Prodaja II. (115),
7. Prodaja I. (99).
zenske: 1. AOP (83), 2. Pohistvo (78)
V tekmovanju ekip v terneljnih organizacijah je nastopilo enajst
rnoskih in stiri zenske ekipe.
V pornarnezni TOZD so se ekipe uvrstile tako:
Moski: Skupne dejavnosti: 1. Slu:Zba skupnih zadev (790), 2. AOP
(700); Prodaja: 1. Prodaja II. (687), 2. Prodaja I. (682); Masiva:
1. Brusilnica (785), 2. TPM II. (554); Pohistvo: 1. Pogonski servis (821);
Iverka: 1. Rezija (774) 2. Mehanicna (731); Pohistvo: 1. TPS I. (663);
:Zagalnica: 1. Vzdrzevanje (710)
Zenske: SD: Sluzba skupnih zadev (249), 2. AOP I. (177), 3. AOP II.
(165); Iverlca: Iverka I. (205)
Vrstni red ekip v tekmovanju rned terneljnimi organizacijami:
Moski: 1. Iverka (2383), 2. Prodaja (2323), 3. Masiva (2142), 4. Skupne
dejavnosti (2122) 5. Pohistvo (1957)
Zenske: 1. Skupne dejavnosti (493).
V finalu najboljsih posameznikov, ki so tekmovali v disciplini
2 X 100 lucajev mesano in posarneznic v disciplini 2 X 50 Iucajev
mesano, je vrstni red naslednji:
Moski: 1. Gornik Franc, TPC (862), 2. Drobnic Marjan , TPC (845),
3. Strukelj Franc, Prodaja (818), 4. Svigelj Franc, Prodaja (814),
5. Ris Ludvik, TIP (802) itd.
Zenske:
1. Pokleka Dragica, SD (353), 2. Turk Joza, Prodaja (337), 3. Turk
Aoica, SD (317) itd.
P.Kov~ca

VECNO DRUG I
DESETI TRADICIONALNI
SPORTNI CETVEROBOJ

BREST je 26 . .maja orgaciziral
jubilejni deseti cetveroboj
med S!por.tniki Kovinoplas-tike,
Lame, T-itam.a in Bresta. V imenu
pokrov~telja iger je sportni·ke pozdraW.l in:Z. Joze Hren in jim zazelel oimvec S<port-nih uspehov.
Rezultati:
Nogornet
l. Bres.t
2. Titan itd.
Kegljanje - moski
NOVICE IZ TOZD POHisTVO
l. KovinopJas6ka
TOZD POHISTVO
2. Brest iotd.
Na pobudo delavskega s.v eta je Kegljanje - ienske
razpravljala o zelo slabi udelezbi 1. Titam.
delegart:ov na .sejah delavskega 2. Brest ·i:td.
sveta in na sejah njegovih izvrsil· Streljanje - mo~ki
nih organov. Sklenili so, naj b i 1. Tiltan
se z vsemi delegat:i pogovorili o 2. Brest ttd.
Streljanje - zenske
njihovern delu in obveznostih.
- 01. Titan
0rgani upravljam.ja, strokovna 2. Brest itd.
konferenca i.n. sindikati so raz· Kros- moski
prruvljali o sedanjem sJabem sta· 1. Ti•tan
nju na t!Iiiseu. Med d.rugimi so 2. Brest itd.
se obli:kova'li naslednji predlogi:
Kros - zenske
- poiskatti je treba nove trgo· 1. Bres.t
vine, ki bi prodaja1e nase pohi· 2. T.i.tan itd .
Namizni tenis - moski
stvo;
- raz~iriti moramo pro.pagan· 1. Titan
do v javnih obcilih;
2. Brest itd.
- izdel!ke moramo cimbolj Namizni tenis - zenske
kvaJitemo :izdelati in s cim manj- 1. Brest
simi stroski.
2. Kovinoplasri.ka itd.
0 rekon&trukciji smo ze vec- Sah
krat pisali, a ne bo odvec, ce 1. Titan
2. Brest itd.
poveano k.je -smo zdaj.
Gradbena dela v susilnern ka- Odbojka
natlu so koncana, prav tako tudi v
1. THan
skkladiscu furniria. Teze pa je z 3. Bresil: itd.
opremo, ki jo dobivamo zelo po- Vleeenje vrvi
casi, zato dela tudi ne gredo p o
1. Kovinopla•s tika
zaslavljt:mem programu.
3. Brest

Skupna uvrstitev:
1. Titan - 41 tock
2. Brest - 37 tock
3. Kovinoplastika 4. Lama - 9 tock

29 tock
V. Dovjak

PRED LETOsNJO LESARIADO
0 novostih, ki jib prina~a X. jubilejna LESARIADA, (23. junija v Novern rnestu) smo .Ze pi·
sali. V zvezi s tern pa je potreb·
no opozoritl se na nekatere posebnosti, ki jih homo rnorali v
pripravah na to tekmovanje upostevatl.
Ker bodo vsa tekmovanja, razen v kegljanju, sahu, streljanju
in v plavanju, po sisternu izlocanja, je izredno pornernben vsak
prvi nastop, ki ob zmagi omogoca uvrstltev v prvo polovico
nastopajocih in s tern tudi vee
tock v skupni uvrstitvi. Napak
iz prve tekme torej ni vee rnogoce popravljatl. Seveda pa bo,
kakor na vsakern tekmovanju,
imela pri tern se posebno veliko
vlogo tudi sportna sreca oziroma
srnola, bodisi pri irebu bodisi
pri sarnern tekmovanju.
V vseh akcijah srno poskrbeli,
da bodo priprave uspesne in zavzete, se najvec pozomostl pa
rnoramo letos posvetltl plavanju
kot novi panogi ter igranju borbenih iger v kegljanju in sestavi
hornogene rnoske in .Zenske ekipe. Zaradi novega sistema tekrnovanja je zelo teiko napovedati koncno skupno uvrstltev. Pornernbno je predvsern, da bodo
vse ekipe kolikor je rnogoce dobro pripravljene in da bo borbenost vseh na~ih tekmovalcev
prirnema.
P. Kovsca

