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PRIPRAVA SREDNJEROcNIH NAcRTOV- ODGOVORNA NALOGA
Na eni izmed svojih preteklih sej je izvrsni odbor republiskega
odbora sindikata delavcev gozdarstva in lesarstva Slovenije razpravljal o nalogah in razvojnih usmeritvah teh dveh gospodarskih
panog v obdobju 1981- 1985.
Ugotovljeno je bilo, da naloge,
zastavljene v srednjerocnem nacrtu za obdobje 1976-1980, ne
bodo v celoti izpolnjene. Zaosta·
jamo na podrocju izvoza, v povecevanju produktivnosti dela in v
posodabljanju proizvodne tehnologije v organizacijah zdruienega dela. Prav zato daje osnutek
smernic razvoja gozdarstva in lesarstva za obdobje 1981- 1985,
pripravljenem v splosnem zdru·
zenju , tern podrocjem vee poudarka.
Razvoj gozdarstva in lesarstva
ne more biti prepuscen stihiji,
temvec moramo ugotoviti skupne
interese in na tej podlagi nacrtovati Iastni in skupni razvoj. Razvoj lesarstva je ozko povezan z
gozdarstvom. Zato lesarstvo potrebuje zagotovljene surovine, ki
so podlaga za nacrtovanje novih

zmogljivosti in ustrezne dohodkovne povezanosti med gozdarstvom in lesarstvom.
Lesna industrija ni akumulativna panoga in ne more prevzeti
odgovornosti za nove nalozbe v
predelavo lesa, ce nima zagotovljene surovinske osnove. Po dru·
gi plati pa gozdarstvo potrebuje
mocno lesno industrijo, ki je
sposobna predelati surovine do
najvisje mome stopnje predelave.
ce upostevamo, da gozdarstvo
nacrtuje rast secnje za 0,8 odstotka Jetno (4 odstotke za srednjerocno obdobje), potem postaja surovinska osnova podJaga za
dogovarjanje o zagotovitvi suro·
vine med posameznimi porabni·
ki. Znano je, da se pretok hlodo·
vine opravi v posameznem gozdno gospodarskem obmocju in da

-

je vee tezav z oskrbo drobnega
lesa za pJosce, lesonit ter za proizvodnjo celuloze in papirja. Zato
se morajo porabniki v srednjerocnem nacrtu dogovoriti 0 raz·
delitvi surovin in o ukrepih za
vecjo proizvodnjo drobnega lesa.
Ocene kafejo, da je to mogoee
doseci le s pospesenim zdruZe·
vanjem sredstev za izgradnjo
gozdnih cest, z vlaganji v melioracijo in pogozdovanje ter z uveljavljanjem odnosov na osnovah
skupnega prihodka. Z uveljavljanjem odnosov v skupnem pri·
hodku se zagotavJjajo enakopravni pogoji za prido~ivanje doho~
ka ter za skupno odgovornost m
soodvisnost povezanih partnerjev (gozdarji - proizvodnja pa·
pirja lesarji}. Uveljavljanje
teh odnosov bo odpravilo administrativne vplive na cene, prekupcevanje in nesmotrno prevazanje lesa.
V pogojih za pridobivanje dohodka v lesni industriji pa je
nujno potrebno nacrtovati ukre-

pe za vecjo produktivnos~ dela,
za veeji izvoz in trdnejsi razvoj.
Da bi to dosegli, so nujni ukrepi
za delitev deJa v deJovnih in zlasti v sestavljenih organizacijah
zdruZenega deJa. lzgradnja novih
kapacitet (tudi x:ekonstrukcije in
modernizacije) v lesarstvu morajo hili utemeljene z vseh vidikov,
zlasti pa s podrocja prodaje. ce
ni jasno vpra.Sanje prodaje, potem je nalozba za gotovo vprasljiva in nesmotrna. Tudi nalozbe,
ki temeJjijo predvsem na bane·
nih sredstvih in povzrocajo velike obveznosti za odplacila kreditov, v prihodnjem naertu nimajo
s tvarne podlage.
Lesna industrija mora v naslednjem srednjeroenem nacrtu
izkoristiti prednosti domacih surovin in v okviru reprodukcijske
celote pogumneje uveljavljati odnose v skupnem prihodku. Sedanji deJez skupnega prihodka v
ceJotnem prihodku zna.Sa 5,2 odstotka: in je krepko pod dejanskimi momostmi.

Srednjeroeni nacrti morajo
biti celoviti in ne le pregled proizvodnje, prodaje in nalozb. Zla·
sti moramo naertovati pogoje za
oblikovanje in delitev dohodka
za vsa podrocja porabe. Tako
bodo delavci obveseeni in bodo
lahko pripravljali ukrepe za zagotovitev socialne in materialne
varnosti. Naert je tudi podlaga
za odpravljanje zaprtosti in podjetniskih usmeritev.
Da b i izpolnili te naloge, se
moramo ustrezno organizirati,
zagotoviti veeji vpliv delavcev in
vecjo odgovornost strokovnih
slufb za predlagane re8itve, V
naslednjem obdobju se moramo
zavzeti tudi za vecji vpliv naertovanja odnosov v sestavljenih organizacijah. Nacrti naj ne bodo
le stevileni prikazi, temvee celo·
ten pregled nalog in ukrepov za
doseganje opredeljenih skupnih
ciljev dohodkovno povezanih
partnerjev.

B. Misic

ekoliko slabSe od pritakovanj
NASE GOSPODARJENJE V LETOSNJEM PRVEM POLLETJU
ceprav j e pred nami se pol letosnjega leta, pa nam ze polletni
rezultati dajejo precej trdno osnovo za oceno, kako homo izpoJnili
zastavljeni nacrt in kaksni bodo rezultati v primerjavi z lanskimi.
PROIZVODNJA

Gradnja tovarne mineralnih plose- po naertih

V proizvodnji opaiamo precejsnjo razliko po posameznih
temeljnih organizacijah. Najbolj
sta pod letnim naertom proizvodnje TOZD Pohistvo in TOZD
Iverka. Za slednjo vee ali manj
vemo o tezavah z zastoji, pomanjkanjem lepila ter o remontu v jwrlju.
Bolj presenetljiva je izpolnitev
Ietnega plana v TOZD Pohistvo
z indeksom 45,9, kar pomeni, da
je vrednost proizvodnje v primerjavi z enakim obdobjem pretek·
lega leta porasla samo za 8 odstotkov. ceprav so na to vplivale
objektivne tezave, kot so rekonstrukcija tovarne, poveeane za·
loge in veasih tudi preskrba z
materiali, pa bo ta temeJjna organizacija vsekakor morala nadrobneje proueiti zakaj produk·
tivnost ne narasea.
Med temeljnimi organizacijami,
ki so presegle nacrt, bi izdvojili
Tapetnistvo, kjer je proizvodnja
vrednostno za 65 odstotkov vecja
kot lani. To potrjuje, da se je
proizvodnja po zaeetih teiavah
dokoncno normalizirala. Ob proizvodnji naj Se povemo, da je
steviJo zaposlenih v delovni organizaciji dalec pod nacrtom in
na isti ravni kot v letu 1978, kar
kaze na to, da stevilo delovne
sile moeno omejuje rast proizvodnje in zato lahko racunamo

daji starega programa predsta·
vile kupcu tudi nove.
Prodaja bi hila lahko veeja
tudi, ee bi pravocasno ukrepali
na vecjo proizvodnjo samo s po· ob manjsih zastojih v proizvodvecano produktivnostjo.
nji in zagotovili stalno zalozenost
trfisca. Tako je ob dokaj visokih zalogah gotovih izdelkov priPRODAJA
slo do pomanjkanja posameznih
Prodaja je za ceJotno organizaelementov in s tern do zastoja
cijo dosegJa 39,2 odstotkov ceJot·
zaradi nekompletiranega asortinega naerta, pri eemer je bila mana. Povprasevanje po primar·
na domaeem trgu znatno bolj nih proizvodih se se ni umirilo,
pod naertom kot v izvozu. Razlotako da pri pr odaji zaganega lesa
gov za manjso prodajo je vee. in ivernih plosc ni tezav. Prodaja
Nedvomno moramo upostevati se- ivernih plosc bi hila Jahko prezonski znacaj prodaje, saj je pocej viSja, vendar so zastoji v
histvena proizvodnja tesno poveproizvodnji in remont v juniju
zana z vseJjevanjem v nova sta- oteZili izpoJnjevanje pogodbenih
novanja, ki pa so zvecine dogra·
obveznosti.
jena v drugem polletju. K temu
I zvoz ni povsem dosegeJ Ietnel ahko dodamo se zaostajanje sta· ga naerta, vendar so s pridobitnovanjske izgradnje v nekaterih . vijo novega posJa za Libijo realrepublikah glede na srednjeroeni
ne momosti za njegovo izpolninacrt razvoja za obdobje 1976- tev. Se najbolje so izpolnili na1978.
crt izvoza v TOZD Masiva. V
Drugi vzrok tiCi v Ze sprejetih TOZD Pohistvo je izpad pri proin napovedanih restriktivnih daji v vzhodne evropske driave,
medtem ko je obcutno zmanjsaukrepih. Tako se je povecal ponje gJasbenih regalov in hisnih
log pri nakupu pohistva, poleg
barov v TOZD Jelka ter manjsa
tega se je delno spremenila tudi
prodaja stolov v TOZD J:agal·
struktura potrosnje, i stoeasno
nica.
pa se zaradi napovedanih ukreCe smo nanizali bolj splo8ne
pov veea varcevanje, kar zmanj·
vzroke za manjso prodajo, pa
suje kupno moe. v tern obdobju
je pdslo _tudi do spremembe pro- moramo povedati, da so razmere
po temeljnih organizacijah preizvodnih programov v vseh nasih
finaJnih temeljnih organizacijah. cej razliene. Predvsem so teiave
Zamenjavo programov spremlja· pri prodaji ploskovnega pohisjo teiave starih zalog, pa tudi tva v TOZD Pohistvo in TOZD
omejene momosti trgovskih or- Jelka. Zamenjave proizvodnih
(Konec na 2. strani)
ganizacij, da bi istocasno ob pro-
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Neko iko slabSe od pritakovanj
seganja celotnega prihodka samo
35. Vendar vpliva na rezultat
tudi manjsa proizvodnja, kar se
bo gotovo odrazilo v drugem
polletju, ko bo prodaja vecja in
ji proizvodnja ne bo mogla sle·
diti.
Ugodne rezultate so dosegle
temeljne orsranizacije Zagalnica,
Gaber in Iverka. Prvi dve imata
realne mo:l.nosti, da tudi v drugem polletju dose:l.eta taksne rezultate. Tega ni mogoce trditi za
Iverko, saj so :l.e do sedaj znane

(Nadaljevanje s 1. strani)
programov so to stanje samo se
zaostrile. Tefave so zlasti v drugem tromesecju tudi pri prodaji
na domacem trgu v TOZD Masiva, medtem ko so te:l.ave z zalogami v TOZD Tapetnistvo nekolilm manjse.
FINANcNI REZULTATI
Financni rezultati za celotno
delov.no organizacijo so naslednji:

v 000 din
plan
-

celotni prihodek
dohodek
cisti dohodek
ostanek cistega dohodka

dosezeno

1.514.739
529.896
349.435
82.614

V celoti je torej dose:l.en sorazmerno ugoden rezultat glede na
dosezeno prodajo, vendar je pod
drobnogledom slika slabSa. Tako
je amortizacija nad predpisano
stopnjo samo z 19 odstotki, ker
jo je bilo potrebno zaradi slabega rezultata v celoti crtati v
TOZD Pohistvo in v TOZD Ma·
siva, delno pa tudi v TOZD Prodaja. v nastetih temeljnih organizacijah in v TOZD TapetniStvo
tudi ni v celoti pokrita skupna
poraba.
Najvecje te:l.ave so vsekakor v
TOZD Masiva, k1 je zakljuCila
prvo polletje z izgubo. Eden iz·
med vzrokov je v strukturnem
neskiadju v dosezeni prodaji izdelkov. V tern obdobju je bil dose:l.en izvoz v viSini polovice letnega nacrta, medtem ko je prodaja na domacem trgu zaostala.
Prodaja izdelkov v izvozu pa je
pretezno v izgubi. Drugi pomembni vpliv na izgubo ima tudi
delez izdelavnih osebnih dohod·
kov v zalogah, k1 jib moramo
po zakonu sproti pokrivati, medtem ko smo jib v preteklih letih
Iahko knjiZili v zaloge. Ne nazadnje bo morala temeljna organizacija s sanacijskim programom
tudi ugotoviti, katere stroske
presegajo.
V TOZD Pohistvo je slab rezultat v preteZni meri pogojen z
nizko prodajo, saj je indeks do-

indeks

646.680
235.281
155.239
22.023

43
44
44
27

podraZitve nekaterib surovin in
repromaterialov (lesna surovina,
Iepilo, mazut) toliksne, da taks·

nega rezultata ne bo mogoce obdr:l.ati.
OSEBNI DOHODKI
TOZD

plan

dose:l.eno

indeks

Pohistvo
5.361
Masiva
5.272
Zagalnica 5.226
Gaber
5.263
Iverka
6.726
TapetniStvo 5.133
Jelka
5.510
Prodaja
6.815
Skupne
dejavnosti 7.217

5.221
5.376
5.376
5.396
6.568
5.141
5.684
6.757

97
102
102
102
97
100
103
99

7.076

98

Skupaj:

5.685

99

5.711

V primerjavi z enakim lanskim
obdobjem so narastli za 22 odstotkov, vendar tudi tokrat opazamo, da se osebni dohodki ne
gibljejo v skladu z rezultati poslovanja.
P. Oblak

ooerac1

Morda bo moj prispevek izzvenel povsem osebno, kako sam
gledam na sodelovanje v Brestu.
Vendar born o:l.ivel vrsto misli,
ki so bile ze veekrat povedane,
vendar bolj malo uresnicene.
Nekaj let ze cutimo potrebo po
usklajenem delu, zlasti, kar zadeva tehnolosko-tehnisko sodelovanje v Brestu. V srednjeroenem
nacrtu za obdobje, ki se izteka,

smo zapisali, da bo prislo do cedalje veeje soodvisnosti med temeljnimi organizacijami bodisi
pri nacrtovanju proizvodnje bodisi pri nastopanju na trgu. Ob
sporazumevanju o skupnem nastopanju pa so preveekrat v
ospredju lastne koristi in prizadevanja za boljsi polozaj, k1 jib
pri tern iSee vsaka temeljna or·
ganizacija zase.
l:e pa se zavedamo, da celotna
delovna organizacija, pa tudi
druZba na sploh skupno in vzajemno dela, pa temu ne sme biti
tako. Soodvisnost med Brestovimi temeljnimi organizacijami
terja skupno nacrtovanje proizvodnje in razvoja. ce smo v preteklosti, pa tudi sedaj sredstva
zdruZevali zato, da smo posodabljali in sirili proizvodnjo v vseh
temeljnih organizacijah, enkrat v
eni, drugie v drugi po sprejetem
vrstnem redu, in ce imajo zato
danes posamezne temeljne orga·
nizacije vecje ali manjse tehnoloske prednosti, se ni treba biti
plat zvona. V tem pogledu smo
nedvomno napravill kar precejSen korak.
Vendar pa ob tem spletu soodvisnosti in ob neomejeni solidarnosti med temeljnimi organizacijami v skladu s samoupravnimi sporazumi sodim, da je potrebno pri skupnem nacrtovanju
in dogovarjanju napraviti vee,
prav tako pa tudi pri ugotavljanju skupnega prihodka tam, kjer
je to mogoee in normativno ugotovljivo. Samo tedaj se bosta ob
ugotavljanju deleia pri skupnem
prihodku ene ali druge temeljne
organizacije izrazili resnicna povezanost in soodvisnost. Zavedam
' se, da to ni preprosto. Razumljivo pa nam prav gotovo je, da
le tako resnicno pride do odgovornosti in pravic enega ali vee
partnerjev v nacrtovanju in ob
koncnem obracunu dogovorjenega sodelovanja.

v tem sirokem nizu vprasanj
in dela s podroeja kooperacije sodelovanja, je nujno, da v Brestu organiziramo delovno mesto
in dobimo delavca ali slu:l.bo, kl
se bo ukvarjala s temi vprasanji.
Za primer naj omenim, da se je
v TOZD Zagalnica financni obseg
sodelovanja z drugimi temeljnimi organizacijami v letosnjem
prvem polletju dvignil z lanskih
8.900.000 na 21.600.000 dinarjev,
kar vsekakor ni malo.
Mogoee moj clanek ne bo ravno ustrezal naslovu »Kooperacija
v Brestu« tako kot je bil misljen. Nanizal sem le nekaj misli,
k1 so se mi porodile ob nasem
sodelovanju in soodvisnosti.
Monta:l.a stiskalnice v nasi >>MINERALKI«

Vee pozornosti obveSCanJu
STALIScA KOMISIJE PREDSEDSTVA CK ZKS ZA AGITACIJO IN
PROPAGANDO 0 OBVES<:ANJU V ZDRUZENEM DELU

••

Takoj na zaeetku teh r~
ljanj si je treba zastaviti vprasanje, kaj je pravzaprav kooperacija. Beseda kooperacija je danes zelo pogosta tujka, za katero
imamo v slovenseini razumljivejse obrazloZitve:
- sodelovanje; skupno, vzajemno delo ali pomoe;
- oblika organizactJe dela,
kjer vee oseb sodeluje v istem
delovnem procesu ali v razlicnih
med seboj povezanih procesib.

Delo pri grobem celilniku v TOZD POHISTVO

A. Pisek

Iz Internib informacij republiskega sveta zveze sindikatov Slovenije (st. 9/ III.) ponatiskujemo staliSca o vprasanjib obveseanja v
zdru:l.enem delu, k1 jib je sprejela komisija predsedstva CK Z_KS .za
agitacijo in propaganda. Ocena stanja za naso delovno organiZaCijo
morda ne velja v celoti, vsekakor pa je to koristna spodbuda za
pril1odnje delo na tem podrocju. Ta stalisca objavljamo tudi zato,
da bi z njimi tudi opozorili druZbeno-politicne organizacije za nji·
hovo odgovornost in neposredno vlogo pri obveseanju.
Kornisija je nedavno obravnava!a obve.Scanje v zdru.Zenem delu na podlagi gradiva »Informiranje v organizacijah zdruienega dela«, k:i so ga clani komisije
dobili kot t emelj za razpravo o
prihodnjem razvoju odnosov :na
tem podrocju. Po razpravi so
sprejeli naslednje ugotovitve in
stalgca:
- obvescanje v zdr.u ienem delu se vedno ni sestavni del celovitega sistema obvescanja v d:ru.Zbi, ni ustrezno organizirano in ue
i2lhaja iz potreb delavcev v •t emeljnih organizacijah zdruienega d ela;
- vse to omogoca prevelik
vpliv oposlovodnih organov na politiko obvescanja in hkrati pred·
stavlja oviro pri uveljavlJanju
samoupravnih odnosov na t ern
podrocju;
- druzbenopoliticne organizacije in samoupravni organi premalo odgovorno in med. sa:bo
prernalo povezano uresnicujejo
svoje naloge in do.!Znosti pri
vzpostavljanju sistema olrve.Scanja in pri dolocanju politi:ke obvescanja v zdruienem delu;
- posamezni deli sistema obvescanja v zdruzenem delu (poslovni, sarnoupravni, druZbeno·politicni) d elujejo nepovezano,
drug mimo drugega, vcasih tudi
v nasprotju drug z drugim, in
tako kljub dolocenim uspehom
pri organiziranju katerega od
omenjenih podsistemov ne zagotavljajo delavcem pogojev za
kvalificirano odlocanje;
- pri uresnicevanju ustave in
zakona o zdruienem delu in pri
normativnem urejanju samoupravnih odnosov v zdrufenem
delu je podrocje obvescanja pomanjkljivo in neustrezno w-ejeno, -k ar se posebej odra:l.a v polozaju delavcev in -sru.Zb na podrocj u " obvescanja;
- dejavnost na podrocju obvescanja in delo delavcev na tern
podrocju nista ustrezno vrednotena in ni-mata taksnega polozaja
v zdru.Zenem delu, ki bi zagotavljal pogoje za kvalitetno delo in
na drugi strani za ustrezno obvescenost d elavcev;
- v organizacij ah zdruZenega
dela pogosto poskusajo .s formalnim izdajanjem glasil zadostiti
drmbenim zahtevkom po obvescanju, pri tern p a zanemarjajo
druge oblike obvescanja;
- vsebina, obseg in oblika samoupravnih informacij ne zagot avljajo zadostne obvescenosti,
razumljivosti in dostopnosti, to
je, osnovnih elementov informacij za odlocanje.
Nal·oge komunistov pri izboljsevanju stanja pri obvescanju
delavcev v zdru.Zenem delu:

1. Komunisti v samoupravnih
organih, delegacijah in dru:l.benopoliticnih organizacijah si morajo prizadevati za . oblikovanje in
delovanje celovitega, usklajenega
in ucinkovitega sistema obvelieanja.

2. Pogoj za razvoj sistema obveseanja v zdruZenem delu in
edino sredstvo v boju proti monopolom in drugim izkrivljanjem
na podrocju obvelicanja je njegova demokratizacija, vnasanje samoupravnih odnosov in podru:l.bIjanje. Zato se moramo zavzemati med drugim za ustanovitev
svetov za obvelicanje, ki bodo
vodili politiko obveseanja v organizacijah zdruZenega dela.
3. Dru:l.benopoliticne organizacije, predvsem sindikat, naj v
vseh organizacijah zdrufenega
dela ocenijo razmere na podrOOju obvescanja in komunikacijske
odnose ter zastavijo politicno akcijo za odpravo pomanjkljivosti.
Pri tem je treba posvetiti posebno pozornost:
statusu
informacijskih
slu:l.b in drugih strokovnih slu:l.b,
k1 opravljajo naloge na podrocju
obvescanja ter predvsem polofaju delavcev, ki delajo na tem
podrocju;
- ustrezni organiziranosti obvescanja na vseh ravneh organiziranja zdrufenega dela, posebej
pa v temeljnih organizacijah;
- uporabi vseh najrazlicnejsib
oblik, naeinov in metod obvelieanja;
- izpeljati je treba tesno povezavo m~d posameznimi podsistemi na podrocju obvescanja
(poslovni, samoupravni, druZbenopoliticni);
- glasila organizaci.i zdru:l.ene.
ga dela je treba preoblikovati tako, da bodo resnicno postala
sredstvo obvescanja za odloeanje;
- cimprej je treba normativno
urediti podrocje obvescanja v
zdru:l.enem delu;
- zagotoviti je treba politiko,
da obvescanje, selekcijo informacij opravljajo samoupravni organi, delegacije, predvsem pa svet
za obvescanje in ne poslovodnJ
organ ali strokovne slu:l.be;
- oblikovati je treba obvescanje o kazalcih gospodarjenja v
temeljnih organizacijah z zakonom o zdru:l.enem delu;
- pripraviti je treba .kazalce
za minimalno obvdcenost delavcev in na tej osnovi ocenjevati uspemost celotnega sistema
informiranja v neki organizaciji
zdruienega dela.
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Nasa vsakdanja obCila - casopisi, periodika, radio, televizija nenehno objavljajo vse, kar se zgodi ali ne zgodi v jugoslovansld
izvozni politiki. Izvoz raste prepoeasi, uvoz narasea hitreje od nacr·
tovanega, s tern je mocno poru5ena nasa zunanje trgovinska bilan·
ca . . . Resoluclje govore eno, neposredni rezultati izvoza pa doka
zujejo drugo. Vse skupaj pa se koncuje s pozivi, naj organizacije
zdruzenega dela vendarle posvecajo vee pozomosti svojemu izvozu;
le-te pa lepo raje prodajajo na domacem, umetno ustvarjenem kon·
junkturnem trgu. Zacarani krog, iz katerega bujno uspeva le nenor malno visoka inflacija in vse iz tega izvirajoce posledice.

Novost iz GABRA -

otroska soba TANDEM

INTERNO SPODBUJANJE IZVOZA
Cedalje slabsa placilna bilanca, vse manjsi izvoz, ved.no vecje potrebe po uvozu in restrikcije uvoza so nedvomno teme, ki ne zade·
vajo samo nase delovne organizacije. Ena izmed moinosti za povecanje izvoza je tudi intemo spodbujanje. Ta ideja je na Brestu vse
prej kot nova, zato se je delovni skupini za izdelavo sistema internih
stimulacij izvoza v prvem trenutku ta naloga zdela sorazmemo pre·
prosta. Vendar je ze prvi poskus odprl stevilne dileme, ki jib morajo
pomati tudi clani d.elov.nih kolektivov. Vprasanja v zvezi s temi
dilemami bodo aktualna, ce ne prej, pa zlasti tedaj, ko bomo spre·
jemali samoupravni akt, ki bo to urejal.

ne cene vsebuje tudi veejo ceno
uvozne surovine.
b) >>Aktivoi« ne vplaoujejo v
sklad na osnovi odliva; viSetk deviznih pravic od9topajo »pasiv·
cern«. S tern ii.zgubimo realno
kalkulacijo uvoznih surovin in
Tepromaterialov pr.i »akti.vcih«.
c) Vpra5-anje same vi.Sine m-
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Vprasanje, ki se bo pojavljalo sredstev, zato se pojavlja vprapredvsem pri ti-stih temeljnih
sanje, ali naj bo zdrufevanje
organizaoijah, k.i imajo vecj<i deviznih sredstev za nalozbe tudi
uvoz lrot izvoz, je v sami de!.i:tvi
stimulirano ali ne.
dela znotraj Bresta. Nekatere tePosebej bo -t reba razmisliti, ali
meljne organizacije imajo proiz- enako stti.mulirati izvoz konCnih
vodni program za domaci trg, in ·p rimarnih izdelkov. Dejstvo je
medtem ko-so druge tudi izvozno namrec, da je razill<:a med lastno
usmerjene. Vendar ti pomisleki in izvozno ceno vel.i ko vecja pri terne stimulaoije in se nekatera
ne morejo zadrlati dejstva, da koncnih izdelikih. Razen tega je druga vprasanja.
izvoz pada in da bo treba po- tudi cilj druibe, da .izvaza izdelke
To so v .glavnem osnovne dileskusati z interno stimulacijo to viSje stopnje predelave.
me; v razpravi rpa se j.i.h bo poupadanje zavreti. Pac pa se pri
Na lkoncu imamo se -ra~licne javilo se vee. Ne ·g lede na to, pa
tern pojavlja drugo vprasanje. moinosti za -sam obraeun:
na:s stanje na podrocju gos:poLetos se rprilivi in odlivi deviznih
a) Vsak odliv dev.iznih sred- darskih odnosov s tujino sill v
sredstev ugotavljajo za Brest stev je povezan z doloeenim od- interno stimulacijo, dogovor tekot celoto m je s tern 'V bistvu
stotkom; ta sredstva so nato meljnih organizacij pa mora dati
tudi vsem »izvoznirn pasivcem« namenjena za stimulacijo izvoza. tud:i re5itev zgornjih clilem.
zagotovljen uvoz. Po novem letu, S tern 'kalkulacija uvoza m. lastP. Oblak
k;o bomo devizne pravice ugotavljali po temeljnih organizacijah, bodo imeli tudi »pasivci«
doloceno kvoto uvoza, s tern, da
bo verj etno ustrez.no zmanj sana
pravica »a!ktivcem«. Seveda so .to
samo predvidevanja, toda ·i z teh
razlogov ni mogoce izdelati dolgoroenejsega sistema, ampak ga
lahko postavimo samo do konca
leta.
Druga velika tezava je v tem,
da moramo z uvedbo ·i nteme stimulacije nujno opraviti tudi rebalans plana, saj bi to povzroeilo
izgubo v nekaterih temeljnih organizacijah.
Posebno poglavje je zdruievanje deviznih sredstev za skupne
dejavnosti in za nalo~be. Za slrupne dejavnosti bo to a·k tualno ze
prihodnje letx:> ob nabavi novega
racunalnillca. Ce ·s kupne dejavno-sti tudi dajejo interno -stimulacijo, potem gre tu za dvakratno
prikazovanje dohodka, saj se ta
znese.k nato poracuna prek svobodne meniave dela. Zato je primemejse, da se ustrezno poveca
odliv vsake temeljne organizacije s tem, da ostane se vedno
nere5eno v.prasanje !kriterija
(svobodna menjava dela all kaksen dru.g kr.iterij). Za nalozbe
~mamo v samoupravnem -sporazumu predvideno zdruZ.evanje lz na~e proizvodnje: komoda JASNA z vitrino
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Pustimo ob strani te splosno
znane vsalkdanje ugotovitve in
poglejmo, kje se je ob poJletju
znasel Brest v svojih prizadevanjih za izvoz.
Prva povrsna ugotovitev je, da
smo glede na spreje1li letni naCrt
na dinamiki izvoza - to je, 40odstotna reaHzacija, kar je za
prvo polletje povsem normalno.
Drugaeno podobo pa nam kaze sama struktura izvoza. Dosezena normalna dinamfka gre
predvsem na rovas Zi.vahnega izvoza primarnih izdelkov (iaganega lesa), ki je nad pricakovanj:i
visok, medtem ko smo v prodaji
koncnih izdelkov za nacrtovaninri predvidevanji. Kafe, da so potrebe po zaganem lesu v arab skem svetu neusahljive, medtem
ko je koncne izdelke vse teze
prodati na konkurencni svetovni
trg. Posebej naj omenimo, da so
moinosti za izvoz ivernih plosc
(tkot prejsnja leta), vendar jih
zaradi vecjega povprasevanja kot
ponudbe na domacem trgu prodajamo lev Jugoslaviji.
Zanimiva, a hkrati zaskrbljujoca je struktura izvoza po prodajno · zemljepisnih podrocjih.
Med drlavami-uvoznicami nasega pohistva se slej ko prej dalec
dalec na prvem mestu ze vrsto
let pojavljajo ZdruZene driave
Amerike s skoraj 80 odstotki vsega na5ega izvoza koncnih izdelkov. To pomeni, da na vse druge
driave bodisi s konvertibllnega
bodisi s klirinskega podrocja odpade Ie slabih 20 odstotkov nasega izvoza. Po mojem mnenju
je toliksna odvisnost od ameri·
skega trga lahko mee z dvema
ostrinama; kar je sicer posledica
nekdanjih sistematicnih naporov
Bresta za prodor na to triiSce,
je pa v danasnjih razmerah ran·
ljiv iz vee razlogov.
Prvie - ke·r v Zdruienih drlavah Amerike v.ladajo ~ovsem
trine ·r azmere; vsako manjse povprasevanje pogojuje oziroma
zmanjsuje naso stalno ponudbo.
Morebitna recesija, ki je po mnenju mnogili. gospodarstvenikov v
Zdruienih drlavah Amerike ze na
pomolu, mora obeutno prizadeti
Brestov izvoz, lci ga ni moe v
kratkem casu preusmeriti dru·
gam, v glavnem zaradi naroCilnisk:ega
Drugicsistema.
_ v sedanji ener.getski
ki
krizi je in bo cezmors pre':oz
postajal cedalje. pomembD;~JSa
ostavka v izvoz:nih ka}lkulaciJah.
dn
·
e tako visoke proiZvo e 51ro-

~

ske povecujejo se prevozn.i .stroski cez Atlantik, ·k ar naso izvozno ponudbo dodatno obremenjuje in zmanjsuje konkurencno
sposobnost.
Tretjic - v zadnjem casu se
na ameriSkih tleh soocamo s
cedalje vecjo naso domaco konkurenco v prodaji takih modelov, -k i so bilri. dolga leta predmet nasega - Brestovega in s.lovenskega ·izvoza. Glede na cene
takega stanja verjetno ne bomo
mogli vee vrorlati dolgo. Mnenja smo, da bo potrebno preiti
na visje, zahtevnejse modele, s
kvalitetnejso povrsinSJko obde·
lavo, z vee vlofenega dela, ki naj
bi presli v viSji cenovni razred.
Vprasanje pa je, ce bi bill nasi
sedanji kupci pripravljeni uspo·
sobiti svoje prodajne mreze za
prodajo takih izdelkov. Vsdkakor
bi. morala biti to pomembnejsa
naloga nasih izvoznikov oziroma
njihoV'ih marketingov pri raziskavi takih mofuosti.
Cetrtic - taka struktura izvoza nam ni pogodu tudi zato, ker
najvec ~zvaiamo v drzave, iz katerih ·skoraj nic ne uvazamo in
obratno, da nimamo skoraj nobenega izvoza v drlave evropske
gospo.dars'ke skupnosti, od koder
uvaiamo najvec opreme in reprodukcijskega materiala. To nas v
nedavni preteklosti niti ni motile.
V duhu novejsih predpisov .izvozuvoz po interesnih podrocjih pa
postaja vse pomembnejse.
Iz nanizanega sledi, da bi mo·
rali se naprej posveeati vso pozornost zlasti izvozu v driave evropske gospodarske skup.nosti in
v druge, ne tako oddaljene evropske in sredozemske driave.
To nam je delno Ze uspelo, zato
pricakujemo Zivahnejso rast izvoza koncnih izdelkov v drugem
polletju.
Med temeljnimi organrizacijami prevladuje po letnem nacrtu
TOZD Pohgtvo, ki pa v realizaciji zaostaja za pricakovanji.
Upamo, da bo z nekateri-mi novimi pos]j, ki so pred podpisom,
v drugem polletju ujel nonnalni
tempo. Iz:pad te temeljne organizacije bi se nedvornno poxnal
na celotni Brestovi izvozni realizaciji.
TOZD Masiva <izkazuje najvec-"- (nad so u d stotk ov)
ji odstot<>A
realiziranega izvoza v prvem
polletju. Delno gre to na racun
ze zgodaJ· ZaklJ'ucenih lk olicin za
izvoz, da je bila lahko p-ravocasno
izdelana proizvodna dinamika,
delno pa gre na racun dokaj nizkega nacrta izvoza (1 milijon dolarjev) za to terneljno organizacijo, ki je v prejsnjih letih vee
izvafala. Glede na to, da ima
tovama pokri:te domala vse zmogljivosti do lkO'JJca leta, lahko realno pricakujemo presezek nacrtovanih obveznosti.
Najvecjo realizacijo izkazuje
TOZD Zagalnica, kar pa .gre
predvsem na racun izvoza zaganega lesa. Talk tempo pricakujemo tudi v drugem polletju, tako da bo ta tovama lahko povsem nadomestila ·i zpad pro.iz·
vodnje za izvoz v stolami, ki bi
nadomestil opusceni. &tol No 530.
Jelka je na dinamiki izvoza,
ostale temeljne organizacije pa
se z izvozom ne ukvarjajo.
·
Kot vidimo, se tudi Brest vrti v istem krogu kot vsa ostala
jugoslovanska industrija - prodati cim vee doma, kjer je mogoce najlafe in najbolje prodati,
izvoziti pa le toliko, kolikor je
potrebno zaradi uvoza. Tudi v
prihodnje se stanje bdkone ne
bo popravilo, ee ne bo izvoma
dejavnost bolje stimulirana bodisi z drlavnimi premljami
bodisi z intemimi vzpodbudami.
I. Lavren~i~
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Disciolinska odgovornost
in naSa zavest
JAZ 1:E NE BOM PREDSEDNIK
DISCIPLINSKE KOMISIJE
K pisanju teh misli me je
vzpodbudil poseben dogodek. V
eni izmed .nasih temeljnih organizacij so po vseh zapletenih postopkih izvolili predsednika in
ostale clane disciplinske komisi·
je. Nato je prislo do prvih krsi·
t ev, ki naj bi jih komisija seveda obravnavala. Tedaj je n esojeni predsednik izjavil, da ne bo
predsednikoval in - konec.
Omenjeni primer ni osamljen.
Pravzaprav je ie kar tipicen, le
da so se posamezniki doslej
ubranili clanstva v d.isciplinskih
komisijah ze p r ej, pred sarrrimi
volitvami. Obicajni ugovori so
p r iblizno taki:
- kaj -sem jaz res na jbolj hudoben v kolek:tivu;
- bojim se; ce born jaz »Za:sil<<
druge, bodo potem .drugi mene;
- saj nisem jaz direktor, da bi
skrbel za di•s ciplino;
- nisem p lacan za sodnika;
- kako naj kaznujem sodelavce, s katerirni vsak dan delam;
- komisija nima nobene moci;
- ali res nisem s.posoben za
nob eno drugo funkcijo;
- nihce me ne bo prisilil, da
born b iric.
NASA KULTURA ODGOVORNOSTI
Iz nanizanih, pa tud.i se iz drugih izgovorov lahko ugotovimo,
da je vecina takih, k.i mislijo na
»zascito lastne koze<<, drugi
pa izra:Zajo doloeno nemoe, utrinek anarh istienosti v nasi s amo·
upravni praksi.
Nekateri izgovori irnajo v -s ebi
tudi zrno resnice in oso zato ra·
zumljivi glede na okoliscine, v
katerih so nastali. lz spleta vseh
in iz celotnega vzdusja ob disciplinskih postopkih pa lahko sklepamo, da je nasa kultura odgo·
vornosti skromna. Zaradi takega
pojmovanja, ki ga vidimo v prej
nanizanih izgovorih - clani disciplinske komisije nimaj o zaupanja va.se in v svoje delo. So o
vsem tern osebno razdvojeni, saj
niso prepricani, da je njihova
delo p ravilno in koristno oziroma menijo, da bi moral to delo
opravljati nekdo diug.
Po drugi plati pa nastopajo krsilci dogovorjene discipline najveckrat kot »Zrtve spletk in sikaniranja, ki se jim godi krivica«
ali pa kot »junaki, ki so se uprli
ozkosti in nesamoupravnemu kratenju pravic«. Spet t·retji iscejo
vzroke za svoje ravnanje v slabi
or ganizaciji, neenakosti v disciplinskih pos topkih in podobnem.
Zato ni cudno, da osebe, ki tako tdko priznajo svoje napacno
ravnanje, obtozujejo zanj vse
druge in zanikajo potrebnost in
primemost discipUnskih organov.
Poskubjo oblikovati mnenje, po
katerem je skoraj bolj sramotno

u.krepati zoper krsilce kot krsiti
s amoupravni red in d elovno disciplino.
KJE SO VZROKI?
Odgovor na postavljeno vprasanje ni prepTOSt. Verjetno bi se
mu bilo laze izogniti kot o d go·
voriti n anj, vendar bi to pomenilo tiscati glavo v pesek. Odgovomost oziroma pravilneje neodgovornost je posledica
najrazlicnejsih druibenih vpli·
vov in bi bilo zgreseno trditi, da
so zanjo krivi recimo samo slabi
pravilniki, nizki osebni dohodki
ali pa denimo neprimemo ravna·
nje delavcev s posebnimi pooblastili in odgovomostmi. Prav gotovo gre za splet mnogih zadev,
ki posegajo v delavceve dusevne,
fizicne, socialne, vzgojne, politicne in druge interese in danosti
ter jih v nekem trenutku cez noc
ni mogoce spremeniti.
Za praktieno :uporabo bi kljub
omenjenim u gotovitvam vendarle morali oblikovati oceno, kateri so glavni vzroki nepTimernega vrednotenja priza.devanj za
vecjo odgovornost. Verjetno 'SO
med najbolj pogostimi naslednji:
- previdnost »za vsak primer« zaradi pogostnega lastnega
napacnega ravnanja;
- la:Zna solidarnost in ze -k ar
pravilo, da tudi nedelo in slabo
delo dobro placujemo;
- familiarnost;
- mnenje, da je skrb za discipline le zadeva vodilnih delav·
cev;
- ·razlieno uveljavljanje odgovornos·t i do posameznih delavcev·
~ zahtevnost postopkov pred
organi upravljanja v temeljni arganizaciji in kasneje pred sodisci;
- premalo razvit obcutek (odgovornosti) za skupno delo in
druzbeno last:nino;
- mnenje, da je disciplinski
ukrep sramotna kazen in s tern
povezan laini ponos: »kdo mi k aj
more« .
KAKO I ZBOLJSATI STANJE?
To je drugo nic manj zahtevno
vpra5anje. Nanj velja odgovoriti
in se truditi, poiskati resitve sele
potem, ko bomo razcistili neko
drugo vpra5anje: ali potrebujemo disciplinske norme, organe
in ukrepe?
1:e, ce skupaj Zivita dva cloveka, morata imeti za mirno soZitje vsaj neka nenapisana pravila. Vsak od njiju ima svoje
interese, posebnosti, navade, ld
so mnogokrat zelo razlicni. S stevilom )judi, ki Zive skupaj, raste
tudi stevilo int eresov. Nekateri
med njimi so izrazito nesocialni.
Nujen je dogovor; nujna so pra·
vila ravnanja. Ce nekdo le malo
krsi normalno ali dogovorjeno

Nasemu fotografu je u spela »lesarska
pravilo, se ni tezav. Pri hujsih
krsitvah pa so ogrozeni interesi
vseb. Pri najhujsih celo njihov
- v primeru temeljne organizacije - gospodarski obstanek.
Tako smo prisli do odgovora:
na sedanji stopnji nase zavesti
potrebujemo disciplinske norme,
organe in ukrepe v lastno zascito. v zascito vseh.
Pri tern bi veljalo opozoriti,
kako se moramo zavedati, da
lahko krsi dogovorjeno vedenje
oziroma ravnanje vsakdo in da to
ni huda sramota. Da pa se krsilca
opozori na njegovo nepravilnost
in da ne bi krsili se drugi, se iz.
recejo primemi ukrepi. v bistvu
so »racuni s tern poravnani« in

kom~ozicija«

zagotovili smo si momost, da bo
krsilcev kar najmanj. Zato pravni teoreti.ki zvecine zatrjujejo, da
v nacelu disciplinski ukrep ni kazen v klasicnem smislu. Gr e za
organiziran poziv delovnega okolja, v katerem delavec dela, da
n jegovo opa:Zeno ravnanje ni v
redu in naj ga delavec spremeni.
Sramotno in nevamo pa je,
kljub pozivu in kljub ukrepom
z nepravilnostmi nadaljevati, ali
pa storiti take krsitve, ki celo
ogrozajo glavne interese ostalih
delavcev. Zato se v najhujsih primerih izrece celo prenehanje delovnega razmerja.
ce soglasamo z dosedanjimi
ugotovitvami, potem je tudi ze

Proizvodnja in prodaja iverk
Ce ocenJUJemo proizvodnjo in
prodajo v nasi temeljni organi·
zaciji, vsaj v zadnjem casu ugotavljamo, da so momosti za prodajo vecje kot je proizvodnja.
Taksno stanje traja ze vee mesecev. Za razliko od prodaje pohiS-

tva prodaja i verk ni bila in ni
vprasljiva tudi v sicer sezonsko
neugodnih mesecih. Izgledi za
prodajo iverk so tudi v drugem
polletju obetavni bodisi za neoplemenitene bodisi za opleme·
nitene plosce.

Tudi letos sretan je borcev
Tudi letos je bilo 4. julija v Brestu organizirano srecanje borcev.
Srecanja se je udeleZilo okrog 140 borcev, med njimi tudi tisti, ki
so ze upokojeni.
Vsi prisotni borci so dobili v spomin na srecanje knjigo z narodnoosvobodilno tematiko, rdec nagelj in Brestovo znacko.
Pevski zbor iz Cerknice pa je zapel nekaj borbenih pesmi. Prisotne
sta pozdravila predsednik sindikalne konference tovaris Tone Lovko
in predsednik skupnega delavskega sveta tovaris MARJAN KUSIC,
ki je med drugim dejal:
>>Letosnje leto je za delavski razred, delovne ljudi in obcane, narode in narodnosti celotne Jugoslavije leto revolucionarnih jubilejev,
leto ponosa ob dosezenem in spodbud za prihodnost.
Praznujemo 60-letnico ustanovitve KPJ, SKOJ, revolucionamih sindikatov ter organizacije revolucionamih zena, kar je tedaj pomenilo
poenotenje razrednih interesov in pogoj za revolucionami boj delavskega razreda novo ustanovljene drlave Jugoslavije proti burioazni
ur~ditvi.

Bo surovin tudi v prihodnje dovol j ?

dokaj jasno, kakSna naloga je
pred nami. Ne tozarjenje za vsako malenkost! Voditi moramo
p remisljeno, zrelo, neopotekajoeo
se disciplinsko politiko, ki bo
zmaojSevala stevilo resnih krsitev. clani teh organov morajo
biti sposobni, pogledati krSilcu v
oci in mu reci, da njegovo ravna·
nje ni v redu. Ostali delavci jih
moramo moralno podpirati.
Razmislimo se o tern: Sci TITI
OKORE LEGA KRSILCA POMENI, ODVZETI ZASCITO VSEM
OSTALIM
DELAVCEM,
Kl
VESTNO IZPOLNJUJEJO SVOJE
NALOGE.
Z. Zabukovec

Ko se takole vsako leto zberemo na tovariSkem srecanju in smo
veseli ob snidenju, smo mi, mlajsa generacija, se posebej ponosni na
vse p ridobitve narodnoosvobodilnega boja, hkrati pa si vsak dan
bolj prizadevamo, pridobitve revolucije se mocneje negovati in spostovati.
Sarno tako homo dosegli prihodnji uspesni razvoj dobrih samoupravnih odnosov na vseh ravneh, ki so v dana snjih, dokaj bumih
casih se kako potrebni.
Le s trdnejsim dogovarjanjem in s skrbnim varovanjem pridobitev
revolucije bomo se naprej uspe5no poslovali in dobivali vsakodnevne
bitke za boljsi jutri.
. l'dnogi med vami ste ze v pokoju, pa ste kljub temu se aktivni na
vee podr ocjih. Vse to kaie na vaso moeno voljo, da poka:Zete mlajsim generacijam pravo pot za prihodnji razvoj nase socialisticne
samouprav.ne druibe.
·
Smo druiba, ki noce priznati, kaj sele gojiti neprizadetost in otopelost do vsakrsnih pristnih izvorov Ijudske moCi. Ta se mora nenehno napajati in bogatiti v izrocilih revolucije. To pa je tudi jamstvo za naso trdoZivost, svobodni razvoj in uveljavljanje pravih,
obce-cloveskih vrednot.«
J . Klancar.

Zaradi veejih momosti za prodajo smo s prvim julijem vpeljali v oddelku oplemenitenih
plosc troizmensko delo. S tem
ukrepom naj bi izdelali nad
20.000 kubicnih metrov taksnih
plosc, kar je precej vee kot smo
si zastavili z letnim nacrtom.
Ocenjujemo, da bi morali v p rlhodn.i e deld surovih iverk se
zmanjsati in povecati delez oplemenitenih plo5c. Nekateri sl~
venski proizvajalci iverk so v tern
pogledu izkoristili momosti d o
skrajnosti razpoloZljivih kapacitet.
SlaMa v primerjavi z letni.m
nacrtom pa bo proizvodnja neoplemenitenih iverk. Zastojev v
proizvodnji v zacetku leta ne bo
mogoce nadomestiti. Poznamo
objektivne razloge, ki so povzrocili manjso proizvodnjo, na primer pomanjkanje IepUa, pomanjkanje tehnicnega lesa, nadpovprecna vla:Znost lesnih ostankov
in podobno. Poleg tega smo morali zaradi objektivnih potreb
opraviti redni letni remont strojev in opreme ze v juniju, ceprav smo ga nacrtovali v avgustu.
ce za nase prihodnje delo
p redvidevamo, da nas omenjene
tefave v drugem polletju ne bodo
v toliksni meri ovirale, lahko
optimisticno racunamo na vecjo
proizvodnjo kot v prvem polletju
tudi p ri surovih ploscah.
Se vedno pa ostane pred kolektivom vprasanje kako se znebitl
vrste organizacijskih in drugih
nasih slabosti, zaradi katerih
prihaja do zastojev. Zato moraroo neprestano iskati nove oblike
za boljso izrabo delovnega easa.
Sarno s p ravoeasnimi in hitriml
ukrepi za odstranitev vzrokov
Iahko racunamo na vecjo proizvodnjo.
D. Mazij
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lovenSCi a v javni ra i

NASI LJUDJE
1. avgusta leta 1949, torej natanko pred tridesetimi leti, je
postal Alojz Otonicar Brestov
delavec.
Kot ·petnajstleten fantic je iz
rojstne vas.ice Beeaj:i priSel v takratni LIP Cerknica v uk za mizarja,
Po koncani ucni dobi je v mizarski delavnici, kjer so tedaj izdelovali stavbno pohiStvo, sprva
opravljal vsa mizarska dela in
kasneje dela medfaznega kontrolorja.
Nato je bil premescen v obrat
galanterijskih izdelkov v Martinjak. Tam se je srecal s svojo
prvo druzbenopoliticno funkcijo
- bil je tajnik -sindikalne podruinice. Zaradi aktivnega dela
in prizadevanj v sindikalni organizaciji je bil tedaj sprejet tudi
v zvezo komunistov. V Martinjak
je kolesaril - s slu.Zbenim kolesom - dolga stiri 1eta, nato pa
je bil premeseen nazaj, tokrat ze
v tovarno pohistva BREST Cerknica.
Sprva je bil vodja treh oddelkov za pO'V:.rSinsko obdelavo, dober mesec se je ukvarjal s kadrovskimi vprasanji, kasneje pa
je bil tudi obratni konstruktor.
ie od leta 1963 vestno in uspesno
apravlja delo tehnologa za povrsinsko abdelavo lesa.
Ves ta cas je opravljal celo
vrsto samoupravnih funkcij in
druzbeno-politicnih nalog in tako
veliko prispeval k uveljavljanju
samoupravljanja in druzbenopoliticnega dela v temeljni organizaciji, delovni organizaciji in v
obcini.
Ob lanskih volitvah je bil izvoIjen za clana izvr5nega sveta
skupscine obCine Cerknica, na 9.
kongresu zveze sindikatov Slovenije pa za clana sveta zveze

sindikatov Jugoslavije. Je tudi
predsednik komisije za podeljevanje priznanj pri skupscini obcine Cerknica, delegat v obcinskem sindikalnem svetu, clan ka·
drovske komisije prl obcinskem
sindikalnem svetu ter delegat in
clan izvrsnega odbora republi·
skega odbora delavcev gozdar·
stva in lesarstva.
Za svojo vsestransko in dolgoletno dejavnost v kolektivu in v
obcini je od predsednika republike ze leta 1969 prejel medaljo
dela, leta 1975 medaljo dela s
srebrnim vencem, za praznik ob·
cine Cerk.nica pla:keto obcine ter
27. junija letos republiSko na·
grado in priznanje samoupravljalcev.
Sam pa je skromen: »Res je,
da sem za dasledno opravljanje
vseh funkcij in nalog zrtvoval
ogromno prostega casa. Pri vsem
svojem delu pa sem ves cas imel
veliko podpore, vzpodbujanja in
razumevanja pri sodelavcih in
nadrejenih. Zato menim, da je
vsako priznanje za dosefke na
druzbeno-politienem podrocju ne
samo priznanje posamezniku,
ampa.k tudi vsemu kolektivu. Obcutek, da sem nekaj malega le
prispeval za ;razvoj nase sociali-

Republiski odbor sindikata delavcev gozdarstva in lesarstva je
obravnaval in sprejel zamisel o
proizvodnem tekmovanju delavcev v gozdarstvu in lesarstvu. Ta
zamisel je sestaViili del prizadevanj 'Sindikata za boljse gospodarjenje v temeljnih organizaci-

Iz sosednjih kolektivov

V Kovinoplastiki je skoraj polovica komunistov zaposlenih v
skupnih sluibah, med tern ko
imajo nekatere osnovne organizacije zveze komunistov .po temeljnih organizacijah malo cianov. Da bi okrepili osnovne organizacije po temeljnih organiza·
cijah, so letos v njih nacrtno
sprejemall nove clane. Doslej je
bilo v njih sprejetih 17 novih

·

~
·
·
·-·

sticne dru.Zbe, pa je vee kot prijeten in zelel bi storiti se vee.
Na Brestu .p a si bomo morali
v prihodnje bolj prizadevati vsi,
da bo delegatski s istem odigral
svojo vlogo, da bodo odstranjene
pregrade med nami in onimi ·ter
se zavzemati, da bo nagrajevanje
resnicno nagrajevanje za opravljeno delo.«
»Takih kot je Lojz, <bi v nasi
drmbi morale biti vee!« so pripomnili njegovi sodelavci.
z. Jeric

Koristna pobuda

Montaina dela v tovarni mineralnih plosc

V Kovinoplastiki so te d.ni za·
belezili se eno pomembno delov·
no zmago. Kolektiv TOZD Inox,
ki steje 133 delavcev, se je iz starih delovnih prostorov preselil v
novo .proizvodno halo v Lozu.
V novih prostorih so neprimerno boljsi delovni pogoji in organizacija deJa, velike moznasti pa
bo ta temeljna organizacija imela tudi za sodoben razvoj zlasti
na tehnoloskem podrocju, kar v
starih delovnih prostorih ni bilo
mogoee.
Kljub temu, da je selitev trajala skoraj mesec dni, je ta te·
meljna organizacija v tern casu
z dobro organizacijo dela dasegla
proizvodni nacrt za junij s 47 od·
stotki.

Pesnikujoci pogovor s pesniki, kakor sem ga poskusal v zadnjih
dveh letih vzpostaviti kot eno od mogocih branj in razumevanj raz·
licnih pesniskih artikulacij jezika in ki je prepotovalo pot od iz
Iastne pesniske prakse izvirajocega izklicevanja lepote, kot obvla·
dujocega principa in skrajnega dometa pesniske govorice, k teorlji
in praksi kot izven-Cutne substance ali sistema, je nasel svojo prak·
ticno in teoretieno potrditev nacela emblematizma tudi v pesniskem
postopku Ni!ta Grafenauerja. Kajti emblematizem se kali v ognju
ki ne plamti iz razlike med videzom in resnico, med umete~
(»ornamentalnim«, »filotehnicnim«, kot pravi Grafenauer) in naravnim (»filo-sofskim«, didatiCnim, ideolosldm), ki ne priznava vee ontoloske diference med bitjo in bivanjem jezika. kajti clovekov dom
je jezik; »v jeziku hisa« zarisuje Grafenauer eno od svojih sonetnih
stukatur.
(Iz razmisljanj o poeziji Nil<a Grafenauerja- Delo, K.nj;izevni Esti
19. 7. 1979)

clanov. Poleg tega pa 'SO se komunisti na svojem prete!Qem
z,boru dogovorili o prerazporeditvi nekaterih komunistov iz
osnovne organizacije delovne
skupnosti. Tako bo odslej 6 CJ.anov zveze komunistov iz te OSTIO'V·
ne organizacije delovalo v TOZD
Okovje in trije v TOZD Plastika.
Na novo so bili raZJporejeni zlasti tisti komunisti, ki so prek
delovnega mesta povezani s posameznimi temeljrrimi organizacijami.
S. Berglez
IZ TOZD MASIVA
Osnovna organizacija sindikata
v Masivi je 1. julija organizirala
za ves kolelctiv pi:k.nik v naravi.
Bila je to nedelja, polna razvedrila. Dopoldne so bile na sporedu sportne igre: nogomet, balinanje in v;leeenje vrvi. Popoldanski cas pa je bil namenjen petju,
plesu in sproscenem kramljanju.
Seveda ni slo brez dobre zakuske.
F. Gagula

.

-

.

jah. K.ljub nenehnemu razvoju
tehnike in tehnologije namrec na
visjo produktivnoSit dela lahko
pomembno in neposredno vplivajo de1avai s svojimi osebni.mi
sposobnostmi. Na osnovi posredovanih predlogov pride za lesno :industrijo v postev predvsem
izbor najboljsega delavca - i.novatorja
ht racionalizatorja.
Za izbiro.
najboljs~~a delav-ca
na podrOCJU movaCIJ so b~la
predlagana
merila: iz.
vr5ni
odbor naslednja
osnovne organizaaije
sindikata v temeljni organizaciji
naj bi se zavzemal za -sprotno
evidence prijavljenih in uveljavljenih inovaoij, koci.stnih .predlo·
gov in pri>spevkov h gospodarnemu poslovanju. Vsake tri mesece naj ob ·r azpravah o periodicnih obracunih izvrlni odbor
osnovne organizacije zagotovi, da
bado poimensko objavljeni vsi
predlogi z oceno neposred.ne gospodarske 'koristi.
Osnovna organizacija <Sinclikata v temeljni organizaciji bi predlagala organom upravljanja, da
se najboljsega inovaitorja poleg
ze uveljavljenega dela osebnib
dohodkov dodatno gmotno nagradi ikot inovatorja leta v te·
meljni organizaciji. Isti postopek
naj bi bil tudi ·na ravni delovne
organizacije in sestavljene organizacije, pa vse do razglasitve
inovatorja leta v lesarstvu; let ega bi predlagal republiski odbor sindikata delavcev gozdarstva in lesarstva.
S tern republis·k i odbor s in·dikata delavcev gozdarstva in iesarstva fe1i spodbuditi v.ge osnovne organizacije sind.ikata, da bi
si tvorneje prizadevale za bolj>se
gospodarje.nje v temeljnih organizacijah ter da bi spodbujale vse
zaposlene, naj s svojixm korist·
nimi predlogi prispevajo svoj
deleZ.

Tudi v Brestu je na tern pod·
rocju se veliko s·k ritih rezerv. Ta
predlog sind.ikata naj bo spodbu·
da za bolj nacrtno delo sindikalne organizacije, organov upravljanja in tudi strokoVIIlih sluzb.
da podprejo vsako .predlagano
izboljsavo. Ne nazadnje pa bo
potrebno pri nas Cimprej sprejeti novi pravilnik o .tehn.icnih
izboljsavah, ·k i bo to podroCje
tudi gmotno >SpOdbujal.
A. Otonica<r

Samozadovoljevanje? Morda. Toda zakaj v DELU? Zaraili omejenega prostora ne moremo objaviti celotne ocene, sicer pa enake
ali se hujse vozle srecamo v kateremkoli odstavku besedila, pribllino 1200 b esed dolgega. (Da ne bi kdo slucajno ocita:l metode iztr·
ganih citatovl)
Ne Ie jezik delegatov, torej tudi slovenscina Slovencev, 'ki menijo,
da v tern jeziku ustvarjajo nove vrednote in ki dru.g drugemu te
dosezke ocenjujejo s pretvezo, da jih predstavljajo javnosti, je nerazumljiva ali vsaj zelo teZko razumljiva.
Na vprasanje, za'kaj p i'iiejo tako zapleteno, ta'ko zahtevno in uceno,
lahko samo ugibamo:
- Ali res pisejo le zase in za skromno omizje svojih obcudovalcev? (Ce je tako, potem ni treba casopisa z na'klado kot jo ima
DELO! Naj razmnozujejo z AERO PAPIRJEM- dO'Volj bo izvodov!)
- Ali jim je jezik sredstvo, s katerim si zelijo 'l.l&tvariti slavo
nedosezenega slovenskega izobra.Zenca, ·k i bo le s talk:S:no zamotanostjo v izra.Zanju dajal vtis evropskega, ce ne svetovnega misleca?
(Napacna pot: zal s takSn.im jezikom se med Slovenci nic ne :pomenijo!)
- Ali je v taksnem izrazanju naiasc skrit namen, odrin iti iz obmocja kulturnega ustvar janja in ocenjevanja 'lrulturnih dobr<in naroda - narod in zadrfati izkljucno .pravico za to delo zase? (Neuspesno: Glejte, celo NOTRANJCI si v svojem polproletarskem listu
upamo pisati o najbolj kulturnih receh!)

·~~~~~~~~~{i~r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~:~~~=~:;~~~fj~~~~~~
t ...

Tak.Snole pisanje beremo, ce vztrajamo seveda, na vseh »kulturnih« stra.neh DaSJh javnih obcil: Posebne izvedence imamo za ocerrjevanje glasbenih stvaritev. (Zelo rad bi vedel, ce jih rarumeta
vsaj DUibravka Tomsic in A-lojz Srebotnjak- sam imam rad njune
skladbe .in poustvaritve, ne razumem pa ocen rrjunega del.a!)
:Ziv Slovenec ne razume ocen li:kovnih del, no in zdaj -se celo srecujemo z nerazumljJvim.i ocenami nerazumljivih slovenskih slovstvenih dosciikov.
Potem se pa vsi falostni in razocarani mozje po telev.iziji spra.Sujejo: Kako da ni med Slavenci odzi·v a, kako da se 'k njiga ne prodaja,
kako da so graficni listi nedostopni, kako da je gledalisce v 'krizi in tako naprej do •g nilega obt~~pavaJD.ja nad nek,uJJturnostjo slovenskega ljudstva.
Baje so v starem Egiptu s trasi:li narod s poplava:mi iz,braJD.i sveceniki, ki so iz zvezd prebra1i, kdaj bo NIL prestopil bregove. Znanje
o zvezdah su.Znjem, ki so sestavljali veane piramide - ni bilo
dostopno.
Kulturni dom Ivana Cankarja v Lj ubljani gradimo vsi Slovenci.
Vsak s svojim cLinarjem. Ali se bomo pustili zastrasilti s poplavo
kultumis.kega besedovanja, s hieroglifi, ki nam jih ponujajo sveeeniki slavenskega jezika in slovenske 'kulture, pa bomo prepustili
ta tempelj njim, da nas bodo se od tam »farbali«?!
Glejte, tako postane jezik po1iticno v.prasanje, eetudi bi kdo
mislil da ni.
J. Praprotnik

Rekonstrukcijska dela v TOZD POHISTVO
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z drugih mlektivov lesarske industrije

Na eni :izmed ulic nasega malega mesta kup zasipnega materiala
ze vee tedrrov mo6no ovira opromet. Uporabnikom ceste je ostalo
na voljo le se dober meter asfaltiranega cestisca. Ce je ze lasnnik
do tega vprasanja tako bre21brizen, pa ne bi srneli biti brezbriZni
odgovarni o rgani krajevne skupnosti ali Komunalno podjetje, kdor
·pac ima v oskrbi to ulico; verjetno so na dopustu ... !

SOZD UNILES se v samoupravnem in poslovnem pogledu
vse bolj oblikuje in utrjuje. Vanjo
je bilo doslej vkljucenih devet
delovnih organizacij .(Iztok, J avor, Liko, Maries, Meblo, Novoles, Stol, Lesnina, Krasoprema)
z nad 15.000 delavci in z ustvarjenim celotnim prihodkom skoraj 1.400 milijard starih dinarjev. Delavci teh delovnih organi·
zacij so se odlocili za na:slednja
skupna podrocja: marketing, zunanja trgovina, planiranje in
usmerjanje razvoja, kooperacija,
finance. Vse te zadeve so opredelili v temeljnih splosnih aktih,
ki jih bodo sprejemali predvidoma v septembru.
HOJA, ki je ze od 1974. leta
opazovalni clan Unilesa, je sedaj
postala deseta Clanica :te sestavljene organizacije.
DrZ.avna delegacija pohistvenikov LR IGtajske je v organizaciji
Lesnine obiskala proizvodne
obrate v STOLU, LIPI, MEBLU,
SAVI NJI in MARLESU in vee pohistvenih salonov; Ta:ko se j e seznanila s celotno lesarsko tehnologijo - od primarne do :koncne
predelave lesa. Zanimala pa se je
predvsem za izvoz tehnologije m
nasih strokovnih izkusenj.
LESNI NA je ob koncu junija
po komaj letu dni gradbenih del
odprla v Ljubljani novi poslovni
center. Stavba je plod saJIIloupravnega zdruZ:evanja dela in

0 0
z razpi-som stipendij vsa!ko leto
izra:lamo prihodnje kadrovske
potrebe bodisi za enostavno ali
·r azsirjeno kadrovsJw reprodukcijo.
Razpis stipe ndij za sol-sko Qeto
1979/80 je bil objavljen v januarski steviloki Brestovega Obzornika, torej v casu, ko se ni bilo
zivih interesov za stipendije.
Mnogi so ta razpis prezrli oziroma nanj pozabili. V njem je bil
objavljen tudi rok za vlaganje
prijav, to je 26. junij. Da smo
razpis objavili tako zgodaj, ima
tudi svoj vzrok.
Skupnost za zaposlovanje zahteva do zadnjega januarja v posebnem porocilu tudi razpis stipendij. Ta gre potem v obdelavo,
nakar je objavljen skupni razpi..s stipendij za VSO Slovenijo v
dnevnem casopi:sju.
Morda bi bilo prav, da bi pri
nas ponoww objavili razpis v Informatorju. To bi bilo se bolj
utemeljeno, ker so med tern
casorri nastajale nove potrebe po
nekateroih pOildicih. Tako so se
nekatere temeljne organizacije
odlocile, da bodo sprejele vecje
stevilo ucencev v gospodarstvu
kot doslej, nekatere pa so odprle
nova ucna mesta ob s:poznanju,
da ·si morajo kadre za svoje potrebe vzgojiti same. V tako razsiritev so sle predvsem IVERKA,
.ZAGALNICA in GABER.
Taiko je bilo razpisanih 38 ucnih mest za ucence v gospodarstvu, 17 stipendij na stiriletnih

srednjih solah, 17 stipendij na
viSjih in visokih solah ter 20
stipendij za studij ob delu. Torej
s]:s)upno za 82 udeleze.ncev v izobra:levanju. To pa za Brest predstav.J.ja k.ar veliko stevilko, se
posebej, ko so skoraj .izkljucene
izobrazevalne potrebe za osnovno
delo v neposredni proizvodnji.
Do rdka, pa tudi malo eez, je
prispelo 32 .prijav za pokHone
sole, 28 prijav za stiriletne srednje sole, 17 prijav za visje in visake sole ter 10 prijav za Stud.ij
ob delu.
Podrobnejsi pregled pa ka:le,
da v·s e prijave niso ustrezne. Zlasti je izredno veliko prijav za
poklice ekonomije, sorazmerno
malo pa jih je za tehniene poklice.
I zmed prijav je bilo moe zadovoljiti 26 prijavljenim za ucence
v gospodacrstvu. Kljub temu so
ostala nezapolnjena nekatera
uena mesta in sicer:
TOZD GABER - 2 modelna
mizarja,
TOZD .ZAGALNICA -1 strojni
kljueavnicar,
TOZD IVERKA - 1 strugar,
TOZD GABER - 2 obrart:na
elektrikarj a,
TOZD TAPETNISTVO - 1 tapetnik.
Za &tiriletne srednje sole je
bilo podeljenih 20 stipendij. Svet
za kadre je dodatno ugotovil ·s e
nekatere potrebe in sicer za tpoklic ekonomsk.i tehnik iz 4 na 6,
za poklic strojni tehnik iz 2 na 4

Samski dom ob Cerkniscici lepo raste

ter dodatno 4 kemijs'ke tehnike
ter e.nega elekt1:otehnika.
Za studij na viSjih in visoJ.dh
solah je bilo podeljerrih 12 stipendij, od katerih prednjacijo
ekonomisti, stipendisti tehn.icnih
strok pa so v manjsini. Tako so
ostale nepodeljene stipendije za
studij lesarstva in prava - po
dve stipendiji, za studij strojnistva, gradbenistva in kemijske
tehnologije pa po ena S.tipendija.
z ueenci v gospodarstvu bomo
sklepali pogodbe v prvi polovioi
avgusta, z ostalimi stipendisti pa
v drugi polovici avgusta.

Tud.i prijav za studij ob delu
je odlocno premalo. Nekatere
druge delovne organizaci.ie imajo to podroeje precej bolj razvito. Razioge za nezainteresiranost
je treba iskati predvsem v domacih razmerah. Nekatere sole so
blize kot so bile poprej. Tako delavska univerza v P.ostojni organizira izobrazevanje za celo vrsto pok1icev, med njimi tudi tehnienih. Kljuh blizini pa skorajda
ni prijav. Ali tudi nimamo potreb?
Za zakljueek lahko ugotovimo,
da je opazen dolocen napredek
v primerjavi s prejS.njimi leti v
tern, da imamo le nekoliko vecje
stevilo prijav za poklicne sole.
Se vedno pa ostaja odprto vprasanje izobra.Zevanja mladine za
p<>klice v neposredni proizvodnji.
Treba bo pocakati na preobrazbo
v usmerjeno izobrazevanje, kakr5no je nakazoval osnutek zakona. Prav v teh dneh potekajo
intenzivne studije 0 rezultatih
javne razprave, ki ze nakazujejo
neko1ikanj drugaeno podobo preobrazbe. Brestova prizadevanj a
v okviru preobrazbe so predysem
v tern, da bi sistemsko uredili
izobra:levanj e tudi za delo v neposredni proizvodnji. Toda, Ito je
ze druga tematika, 0 kateri borne
spregovori1i kodaj drugic.
F. TurSJ.c

sredstev VISeh temeljnih organizacij Lesnine. To je prvic, da so
zdruZ:ili sredstva za potrebe trgovskih temeljnih organizacij
oziroma delovne skupnosti, saj
so v preteklem ,s tiriletnem obdobju cdruzevali sredstva za nalozbe v p:roizvodne temeljne organizacije. V novi poslovni center, ki meri sedem tisoc kvadratnih metrov, je vlozenih priblizno 12 milijard starih dinarjev.
SLOVENIJALES - tr govina bo
v kratkem pricela graditi skladiScno-prodajni center v Crnucah. Sedanji skladiScni prostori
ne ustrezajo vee potrebam; od
tod negodovanj a kupcev zaradi
dolgih dobavnih rokov. Sredstva
za izgradnjo centra so ze v celoti zagotovlje.na.
TovariS Janez STER je bil junija znova izbran za generalnega
direktorja Slovenijalesa - trgovina. Ob tej prilomosti je podal
obSirni delovni program, oki obsega predvsem: poglabljanje samoupravnih odnosov in samoupravne organiziranosti; samoupravno povezovanje v SO.ZD
Slovenijales; planiranje; razvoj
zuna:nje trgovine; reorganizacijo
sk::upnih ·s luzb; skrb za delovnega
cloveka; razvoj sistema nagrajevanja po delu; obdrzati dosedanji razvojni tempo.
ELAN je orga:niziral srecanje z
vsemi svojimi tujimi kupci
smucL Predstavili so jim proizvoclni program za prihodnji dve
smucarski sezoni. Ob tej priloznosti so tudi temeljito ana:lizirali
stanje na svetovnem triiscu smuCi, kjer ponudba ze presega povprasevanje; zato je konkurencni
boj se huj'si.
Elan bo tudi dobavitelj tekmovalnili orodij za letosnj e mediteranske igre (predvsem orodja za
orodno telovadbo).
ALPLES je clan tudi sestavljene organizacije GLG. Na njegovo
pobudo je pdslo v okviru SOZD
do sovlaganja za izgradnjo salona pohistva v Splitu. Kot nosilec
nalozbe bo Alples zagotovil priblizno polovico sredstev, ostalo
polovico pa sovlagatelja LIP
Bled in ZLIT Trl.ic. Alples pa bo
zato sodeloval pri razvoju in pxodaji masiovnega pohiStva LIP
Bled, bo pa tudi sovlagatelj pri
razvoju tapetniStva v ZLIT ·Trzie.
LIKO Vrhnika ze deset let prek
Lesnine uspesno izvaza stole na
ameriSko trruce. km.eriskemu
kupcu Friedmanu so prodali ze
2 milijona stolov v pribliZni vrednosti 20 milijonov dolarjev. Lani
so i:z:delali 600.000 stolov, kar jih
uvrsca v vrh jugoslovans.ke tovrstne proizvoclnje.
V MEBLU se ze lep cas intenzivneje ukvarjajo s stu dijem
dela. Ze pred desetimi leti so tehnologi priceli obrskovati seminarje za uvajanje WORK-FAKTOR ..sistema, vendar so prve
norme po tern si:stemu uvedli
sele leta 1976 in se to le po nekaterih temeljnih organizacijah.
V neposredni proizvodnji jim je
uspelo postaviti merila le za 34
odstotkov celotnega dela, dve
tretjini dela in porabljenega easa
pa nihce ne spremlja, kar velja
tudi za c elotno rezijo.
LIP Bled je v temeljni organizaciji Reeica price! graditi skladBcno lopo, ki bo predvidoma
koncana v septembru. Vecina
prostora v skladiS6u bo namenjena za skladiseenje suhega zaganega lesa, namenjenega za proizvodnjo oblog.
Pred casom je bila v LESONITU dokoneana ena izmed najpomembnejsih naloib v industriji
k'r asko-notranjske regije - tovarna plosc vlaknenk. Osnovna
surovina so lesni ·odpadki in droben les, ki j ih po posebnem postopku preoblikujejo v vlakna,
jim dodajo posebne kemicne
snovi in obdelajo v plosce. Letno
bodo izdelali 52.000 ton teh
plose. Nalozba je veljala 707 milijonov dinarjev.
Letosnje jubilejne nagrade na
JAVORJU znasajo: za desetletnike 1.440 dinarjev, dvajsetletnike
2.880 dinarjev in tridesetletnike

4.800 dinarjev. Za nagrade upostevajo delovno dobo v tej delovni organizaciji.
Nalozbena dejavnost je zivahna tudi v GLIN Nazarje, k i je sicer Clanica SOZD Gorenje. Ceprav vsa gradbena in montazna
dela proizvodne dvorane za predelavo ivernih plosc se niso koncana, so ze priceli s poskusno
proizvodnjo p redalov iz ivernih
plose. Priceli pa so tudi ze z zemeljskimi deli za izgradnjo zagalnice drobne oblovine in za izdelavo opazev. Naertujejo tudi
mehanizirano skladisee in avtomatsko sortirnico zaganega lesa.

Prema o
vsk ajeno
Na osnovi sklepa konference
koordinacijskega sveta mladine
SOZD Slovenijales je vsako leto
organizirano sreeanje mladih v
okviru sestavljene organizacije.
Srecanje je sestavljeno iz konference koor dinacijskega sveta mladine in iz sportnega dela. Letos
je to tradicionalno srecanje or·
ganizirala delovna organizacija
Platana v Murski Soboti.
V zvezi z dosedanjim delom je
bi.lo ugotovljeno, da m.J.adina kot
druzbenopo1iticna organizacija se
ni nasla pravega mes<ta in da je
njeno sodelovanje z drugimi
druzbeno-politiCnimi organizacijami marsikje slabo; vse prevee
se angaziramo v sportnih in podobnih akcijah, medtem ko je
zanimam.je za druzbeno-politicno
in samoupravno delovanje zelo
majhno.
Prisotu:J.i so bili sezna:njeni tudi
z vecjimi akcijami mladine v
preteklem letu. V zadnjJh mesecih leta 1978 so bile v vseh
osnovnih organizacijah problems.ke razprave na temo »INOVACIJE V OZD«. Na podJ.a;gi teh
razprav je bila arganizirana problemska konferenca z izobra:leva.Jnim sern..inarjem, na ·k ateri so
bili poleg mladincev med dru~i
mi prisotlni se predstavni'ki republiSkega odbora sindikata lesne industrije in gozdarstva Slovenije,
predstavniki
vodstva
SOZD Slove.nijales, nekateri di·r ektorji delovnih orgamzacij v
SOZD in pr.edstavni:ki tiska. Razprave, priporocila in zakljucke s
konference so biJ.i izdani v posebnem biltenu z zeljo, da bi to
vplivalo na nadaljnje po:ritivne
rezultate.
Decembra lani pa je bila organizirana problemska konferenca
v zvezi s samoupravnim sporazumo m o zdru.Zevanju v SOZD
Slove.nijales. Ugotovljeno je bilo,
da moramo na -ravni SOZD zdruZiti posame:z:ne dejavnosti, urediti
odnose med proizvodnjo in trgo·
vino, delitev dela, da bomo tako
sposobni hitreje vecati dohodek
in a.kumulacijo in s tern zagotoviti vecjo ekoncxmsko in socialno
varnost delavcev.
Na letoSinji konferenci so raz·pravljali tudi o programu d ela
koordinacijs'kega sveta za vsak
mesec do konca aeta. Med drugim bodo ocenili prispela porocila iz osnovnih arganizacij v
zvezi z akcijo za naj.bolj5o
osnovno organizacijo v ;prvem
letosnjem polletju. Znano je, da
sta za uspesno delo in aktivnost
na podlagi tockovalnega sistema
lani dobili priznanje tudi nasi
osnovllii organizaciji iz TOZD Pohi.Stvo in Zagalnica.
Pri tern naj omenim, da je v
nasi delovni organizaciji cutitf
precejsnjo
odtujenost
med
osnovnimi organizacijami mla·
dine, saj vsaka deluje samostojno, povezave med njimi pa ni.
Zato bi bilo verjetno dobro oZiveti koordinacijski svet mladine
Bresta, kjer bi se sestajali pred·
sedniki mladine iz vseh temeljnih
organizacij in tako pripomogli k
povezavi in prl usklajevanju posameznih akcij.
V. Dovjak

3RESTOV OBZORNIK

1

artizanska in revoluc!onarna .pesem$e

Morda se niste vedeli, da imajo tp rebivalci Partizanske ceste !Ilasega malega mesta nekaksen nepisani sarnoupravni s.poraz:um za
vzdrievanje cistoce pred svojirni hisami. Dejstvo je, da je to cestisee
od hotela do zdravstvenega doma vedno cisto, le okrog vrtca je precej papirrnate in ostale sare.
Pobvale vredna je tudi urejenost n ovega naselja na Kamni gorici.
Lepo UTejen je tudi Videm. Nikakor pa ni pohvale vredno, d a SGP
Gradisce svoj parkiirn.i prostor za voz.ila in delovne stroje uporablja
tudi za skladiscenje stresne ope'ke in odvecne embalafue saTe, saj
prostor ni ograjen in pri glavnem vpadu v .:nase malo mesto resda
ne nudi kaj prijetnega videza.
*
22. julija so bila precej red!ka proeelja hiS na5ega malega mesta
okrasena z zas·t avami. Odgovorni so verjetno pozahHrl. na ta slovenski
praznik in skoraj V'Sa Cesta 4. maja je bila brez zastav.
Stanovalci naselij LaSko in Kamna gorica ze te:Zko pricakujejo dan,
ko ibo zasuta jama osrednjega ·s metiSca, iz katere iz dneva v dan
nezno sno smrdi in s e kachi. Nekaterim pa to odlagalisce ·s are le pride
prav. VeClcrat llJO'Same<lniki br·s kajo po tej raznovrstni saTi za se
lroristnimi p redmeti, ·k aterih ni malo. Marsikdo se vpra5a, ali jim je
to res potrebno.
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REZULTATI PRVEGA POLLETJA SO UGODNI
Povecanj e obsega proizvodnje je rezultat poveeane produktrl.vnosti
dela, vecjega stevila zaposlenih, vetje serijske proizvodnje, ik:valitetneJsega a:sortimenta proizvod.nje in vecjega izkoriScanja kapacitet.
ZlaJSti je visoka tendenca rasti v TP Cerkn.ica (indeks 150) in v TP
Martinjak (indeks 138), medtem ko je obseg pro&vodnje v primarnih
poslovnih enotah ozko povezan z mofuostjo surovin.
REKLAMACIJE, Kl BI JIH NE SMELO BITI
Ugotovitve kaiejo, da je od celotnega blaga okrog 3 odstotke ta·
kega, ki je reklamkano. Ta odstotek sicer ni tako zaskrhljujoc, ce·
prav j e nekje na meji dopustnosti. Zaskrboljujoce .pa je, ce izvor
reklamacij razvr stimo po vrstah vzrokov in ugotovimo, <d.a jih je vee
kot so odstotkov popolnoma subjektivnega znacaja.
POCITNISKA PRAKSA DIJAKOV
v zaeetku meseca je prjslo v podjetje vecje s tevilo praktikantovsrednje.Solcev, ·k i v proizvodnji opravljajo obvezno pocitnisko prakso.
Dijak i ~n dijakinje razlicnih poklicnih sol delajo po programih, ki so
j.ih predpisale sole. Strokovnjaki Bresta :s o mentorji, .k i bodoce
strokovnjake uvajajo v skrivnosti, kako teoreticno znanje uporabiti
v praksi.

Predvsem u acrtov Ju
S PRETEKLE SEJE SKUPSCINE OBCINE
Delegati zbora zdruZenega dela in zbora krajevnih skup.nosti sirupseine obcine Cerknica so na 12. seji 20. julija rned drugim razpravIj ali o »analizi m o:Znosti razvoja obcine Cerknica v obdobju 19811985« ter o »Srnernicah za pripravo srednjerocnega nacrta razvoja
obCine Cerknica za obdobje 1981- 1985.«
Analiza moznosti razvoja vse· javno razpravo. Vse delegacije
buje oceno o uresnicevanjlll dru:Znaj bi svoje pripornbe in pred·
benega nacrta obcin e v sedanjem loge posredovale upravnernu or·
srednjeroCn.em obdobju. Ob ana· ganu skup!lcine obcine do 20. av·
lizi zastavljenih nalog je hilo gusta. Dopolnjena dokwnenta pa
u g.otovljeno, da sedanji srednje· bo skupscina sprejernala na prvi
roeni nacrt dokaj dobro uresni·
jesenski seji.
cujemo, da nekatere zastavljene
Obravnava:n je bil t udi odlok
oilje celo presegamo ter da bi 0 urbanistienem nacrtu ·krajevne
bilo m oe uresniciti vse zastav· skupnosti LoSika dolina. Ta proljene naloge, ce obi se V'Si nosilci
jekt so zaradi .razlienih v.z rokov
nacrta dosledno drzali zastavJje- pripravljali od januarja 1977. le·
nib izhodgc in temeljnih ciljev t a. V anj pa so vne5ene V'Se prir azvoja.
pombe, k.i so bile pasredovane
S smernicami za pripravo sred·
na osnutek g·r aficnih prilog v
njeroenega nacrta razvoja obci· javni <ra21pravi.
ne Cerknica za obdobje 1981Delegati iz krajevne skupnosti
1985 opredeljuje •skupsci.:na obcine Loska dolina in ·delegati iz deCerlmica skupne cilje, izhodisca, lovne organizacije Kovinoplastiusmeritve in okvire op oliti•k e ob
ka so na odlok .imeli dodaltne
upostevanju analize doseda:njega pripombe in 1udi predloge.
razvoja ter ocenjenih moznosti
Odlok o urbanistianem naertu
za prihod.nji razvoj.
krajevne skupnosti LoStka dolina
Tako kot delegati druibenopo· so delegati z V'Semi dodatnimi
liticnega zbora na seji 17. julija, pripombami in predlogi sprejeli.
so tudi delegati omenjenih dveb
Komisija za volitve .in imeno·
zborov v razpr avi ugotovlli, da vanja skupscine obcine Ljubljaso nekatera podrocja, predvsem na-Center je razpisala devet prost ih ISod.niskih mest pri temeljpodrocje gospodarstva, v obeh
dokumentih pornanjkljivo obde- nem sodiscu v Ljubljani. Glede
lana in bi jih bilo potrebno do- na dejanske potrebe in n eposredpolniti z novimi idejami in pred- ne naloge temeljnega sodiSca je
logi.
i<lpolnjevalo
najvec
pogojev
Sklenlli so, naj se predlog obeh
osem predlagan~h ·ka.ndidatov, ki
dokumentov, ki naj b i ju na tej
so j.ih delegati vseh zborov S O·
seji ze sprejemali, sprerneni v glasno p otrdili.
osnutek in ga dali ponovno v
z. Jeric

V AVGUSTU KONCANA POGLAVITNA GRADBENA DELA
Pred nami je m esec avg.ust. Navadno je vroc, letos pa bo - tudi
ce bi sneililo - se dosti bolj vroce. v avgustu morajo biiti koneani
p oglavitni gradbeni objekti v Cerknici, pa tudi v Martinjalru. Do
konca meseca je treba koncati .:rekonstrukcijo ostre~j a v Tovarni
pohiStva Cerknica, dokoncati staro klejarno in jo spremeniti v II.
strojno (novega imena se ni).
REORGANIZACIJA VRATARSKE SLU:ZBE V TP CERKNICA
Nasa vratarska sluiba, ki varuje imovino poslovnih enot podjetja
v Cerknici, je glede rra fizicno sposobnost posameznikov v tej rSluibi,
kakor tudi glede na n jihova strdkovno usposobljenost, dokaj Sibka.
POZAR V TP MARTINJAK
Pri celotni akciji okrog pozara pa so pretiravali z alarmom, kajti
po:Zar je bil ze omejen, ko je Sirena v Cerknici sele dala znak za
alarm, pa ~e ta n i bil i:zveden po veljavnili doiociiili.

no, kot je v svojern nagovoru
poudaril tudi tovariS Janez Otonicar. Namen srecanja pa naj bi
bil - poleg pocastitve slovenskega praznika - nenehna gojitev
in oZivljanje na8e partizanske in
revolucionarne pesmi, ki mora
biti Zivo prisotna v delovanju
slehernega pevskega zbora. To
srecanje naj po vsebinski in kvalltetni plati predstavlja vsako
leto visek amaterske glasbene dejavnosti.
Na letosnjern srecanju je sodelovalo devet pevskih zborov in
sicer: mo!iki pevski zbor »SVOBODA« Loska dolina - zboro-

21. julija je bilo v Cerknici sreeanje pevskih zborov nase obcine. Srecanje je organizirala zveza kulturnih organizacij obCine
Cerknica v pocastitev dneva
vstaje slovenskega naroda. Bilo
je pod geslorn »PARTIZANSKA
IN REVOLUCIONARNA PESEM«.
To je bllo prvo taksno sreca·
nje pevskih zborov iz vseh krajevnih skupnosti nase obcine z izkljucno borbeno tematiko.
ObCinska konferenca SZDL in
obcinska zveza kulturnih organizacij sta si zastavili nalogo, naj
to sreeanje postane tradicional·
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NOVO NASELJE V CERKNICI
Spomladi leta 1967 so zavihtel.i krampe in lopate na Kamni gorici.
Tam je namrec enajst clanov kolektiva Brest zacelo graditi svoje
hi§ice. Z mnogo truda, odpovedovanja slehernemu prostemu casu
in pr.itrgovanja od ust je nas talo licno naselje, ki bo ze konec avgu·
sta sprejelo prve stanovalce.
SPOMINSKA PLOSCA ZASLU:ZNEMU VOJSKOVODJI IN PESNIKU
RUDOLFU MAISTRU-VOJANOVU
V nedeljo, 27. julija so na Uncu slovesno odkrili spominsko ·p losco
najza·siu:Znernu poveljniku nas.ih bojevnikov za severno mejo leta
1918/19, osvoboditelju Mar.ibora, pesniku in rodoljubu, generalu Ru·
dolfu Maistru-Vojanovu. Moz je bil rojen 29. marca 1874 v Kamniku, umrl pa je 26. julija 1934 na Uncu.
RIBISKI TROBOJ
V nedeljo, 28. julija so clani RibiSke drllZine iz Cerknice organizirali ribiSko tekmovanje v troboju v suhih disciplinah. Troboj s o se·
st avljale tri discipline: metanje obtezilnika v cilj, metanje obte:Zilnika v d alj.ino in metanje obtezilnika v zaporedne cilje. Tekmovanja
se je u deleziolo 21 tekmovalcev. Prvih p et tekmovalcev je prejelo
prakticna darila, zmagovalec pa tudi prehodni pokal.
Vrstni r ed p rve petorice je bil naslednji:
1. Karel Baihun
2. J anez Mele

-- - -=·--~

tocke
129
127

3. Marjan Meden
4. Franc Pregelj
5. Evgen Pazic

124
123
117

,. .,

Se enkrat naj vas spomnirno, da labko p rihodnji mesec ob petkovih vecerih uZivate ob zares kvalitetnih kulturnih prireditvah na

tradicionalnih zelSkih koncertih.
Abonmajske karte so !le na voljo. Dobite jih lahko v strokovnih
slu:Zbah SIS v Cerknicl, na Gerbicevi 32.
'

z~vi c

Q

Q

vodja Viko :Znidarsic, rne5anl
pevski zbor »MARTIN KRPAN«
Sivce - zborovodja Milan Zni·
dar sic, n ovo u stanovljeni ienski
pevski zbor krajevne skupnosti
Begunje zborovodja Janez
Kranjc, moski pevski zbor sindikalne podru.Znice »NOVOLIT«
Nova vas, se en novo u stanovljeni rnoski pevski zbor »JELKA« Begunje - zborovodja Miro
Bavdek, moski, zenski in mesani
pevski zbor prosvetnega drustva
»H EROJ IZTOK« Rakek - zborovodja Mirko Rebolj, moski
pevski zbor TABOR Cerknica zborovodja Janez Kranjc.
Za uvod so v pocastitev praz·
nika zdru:Zeni zbori - nad 150
pevcev - zapeli pod vodstvorn
Mir ka Rebolja I nteracionalo.
Na tern mestu je potrebno se
posebej poudariti ·prijetno dejstvo, da tudi v nasi obcini ustanavljamo nove pevske zbore, kar
je dokaz, kako si nasi Ijudje Zelijo dornaeel!a petja.
Srecanje, ki je bilo v prijetnem
okolju ob sporneniku zrtvam
vojne v Cerknici in ki ga je obiskalo stevilno obcinstvo, je tako
povsern uspelo. Znova smo bill
prica dejstvu, da imajo amaterska kulturna drmtva in zborov·
sko petje kot del niihove dejav·
nosti pornembno vlogo pri du·
hovnern bogatenju delovnih lju·
di, dviganju njihove u stvarjalnostl, bogatenju in razvijanju njihovega okusa in obcutka za kulturne vrednote in s tern njihove
druZbene in pollticne zavesti. V
tern okviru lahko najde svoje
plemenito poslanstvo tudi leto.S.
nje srecanje pevskih zborov obcine Cerknica.
R. Rebolj

N agel·
v Cerknici
Med turnejo po Sloveniji so
clani folklorne skupine NAGEIJ
iz Toronta obiskali tudi nase kra·
je. Sku.pino sestavljajo otroci nasih izseljen'CeV, Stari od dvajset
do petindvajset let, 'ki .poznajo
domovino svojih starsev 1e iz pripovedovanj - ne o sedanjosti,
temvec o njeni preteklosti. Zato
ni bil namen tega obiska le prikaza'!Ji slovenske p lese, ·k i jili
ohranjajo po izroeilu svojih starsev - izseljencev, temvec spoznati kraje, kjer so se .rodili njihovi s tarsi, se srecati z Jjudmi, z
zgodovinskimrl. in ·kultunnimi znamenitostmi, gospodarstvom . ..
Pri restavraciji JEZERO v
Cerknici so clane folklorne skup ine, nj ihovega strokovnega vodjo in preds-tavnico slovenske izseljeniSke matice iz Ljubljane
sprejeli clani mo~kega pevskega
zb or a Taibor, .p redstavniki zveze
kulturnih organizaaij in preclsednik izvrsnega svet a skupsCine obcine Cer.Jmica.
Nemalo smo bd.Ji presenecen i,
ko smo slisali njihova slovens.ko
govorico, zacutili nj ihova sproscenost in mladostno razpolozenost. Po sprejemu so obiskali
industrijo pohiStva BREST (del
proizvodnega procesa .in salon
pohistva), polhaa-sko zbiorko na
Goricicah, grad SneZnik, Cerlmisko jezero .in Rakov Skocjan. Ob
20. uri so v sportni dvorani v
Cerknici pred 400 gledalci .prikazali stajerske, gorenjske m prekmurske plese, zveza kultui"nih o.rganizacij pa jim je podaril.a spo·
mins·k o darilo (vecjo barvno fotografijo »Cer.kniska do1ina 79«,
Notranjsk e liste in vsa.kemu Clanu malo coprnico in prospekt).
Vsem, ki so :kakorkoli prispevali k le:pemu sprejemu in vedremu raz.pO'l ozenju mladih Kanadcanov pri nas, se toplo zahvaljujemo. S turJsticnega dru ~tva v
Postojni so nam narnrec sporocili, d a so odsli gostje od nas polni h vale in zahvale, se s posebno
prijetnimi spomini pa na enodnevno bivanje v n aSi obcini.
S . .Sestanovic
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Staro in mladonapohodu
Planinsko drustvo, s mucarski
k.lub in temeljna telesno-kulturna skupnost Cerknica s o v nedeljo, 22. julija organizirali trim
pohod na Sliv.nico. Pohoda ·s e
je udeleZHo 110 udelezencev. Najstarejsi »pohodnik« je bil Stane
SKRLJ, ki se je k.ljub svojim
sedmim kri.Zem dobra odrezal.
Naj.mlajsa »pohodnica« je bila
Metka MELE, .ki j e pris.pela na
cilj na hrbtu svojih. star.Sev,
medtem lro je triletna Marjana
MELE pr.isla na cilj resnieno s
svojimi nogami.
Najbolj stevilna dru2ina na pohodu je bila RadojCiceva iz
Marti.nJaka; kar deset njih je
prisopihalo na Slivnico.
Zakljucek pohoda je bi1 pri
»Stalah«, kjer so organizatorji
podelili za uteho dva nahrbtnika,
nogometno zogo in hladil.!no
torbo. Vsak pohodnik je dobil
trim znacko. Organizatorji nacrtuj ejo, da bodo se letos v oikviru
akcije »Nic nas ne .sme presenetiti« organ.izirali pohod iz
Cerknice na Slivnico, Topol,
Stra:ZiSce, Minge in nazaj v Cerknico. Trajal naj bi okoli pet ur
zmerne hoje.
S. Bogovcic
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-

Zakaj je direktor danes tako r azpolozen?
Zaloge
pobistva je zavaroval
_.;:;,, ..,,::--.'-.....-.......
.. . pred »SKYLABOM<<!

-

2. 8. ob 20. uri - ameriska kriminal.ka SAM PROTI KLANU.
4. 8. ob 20. in 5. 8. ob 16. uri - ameriski pustolovski film TOBOGAN SMRTI.
5. 8. ob 20. uri - francoska .k:omedija BEDRCE ALI PBRUTNICKA.
6. 8. ob 20. ur i - francoska drama IZKUSNJE PRVE LJUBEZNI.
9. 8. ob 20. uri- ameriska kriminalka POT MAMIL.
11. 8. ob 20. in 12. 8. ob 16. uri - ameniS:ki vojni film BITKA ZA
MARET.
12. 8. ob 20. ur i - ameriSka kriminalka POLICAJ PROTI TOLPI.
13. 8. ob 20. uri - italijanski pus·tolov.ski film POLICAJ.
16. 8. ob 20. uri - ameriSka komedija VELIKI AVTOBUS.
18. 8. ob 20. -in 19. 8. o b 16. ur.i - ameriska kriminalka UGRABITEV.
19. 8. ob 20. uri - francoska drama LEDENE PRSI.
20. 8. ob 20. uri - francoska d rama SORODNICA NENE.
23. 8. ob 20. ur i - ameriS.k:a drama SLEPI KONJI.
25. 8. ob 20. in 26. 8. ob 16. uri - ameriSka komedija NOC, KO JE
NASTAL STRIPTEASE.
26. 8. ob 20. uri - ameriska grozljivka IZGANJALEC HUDICA.
27. 8. ob 20. uri- ameriski pusrolovski film PO&LEDNJI MANDINGO.
30. 8. ob 20. uri - ameriska kriminalka NEZNANEC, KI NAS ZASLEDUJE.

Na5e j ezero poleti (kadar je kaj vode)

Nasi

upoko~eecj

30. juni-ja je odSel iz temeljne
organizaoije :ZAGALNICA Stari
trg v pokoj d elavec Slavko .ZA·
GAR.
v nasi delovni organizaciji je
bil zap oslen ·od 19. 4. 1971. leta
na delih in nalogah - monta:Za
v stolarni.
Bil j e ma~rljiv in vesten delavec ter dober tovariS.
Kolektiv zAGALNICE mu -~eli
se veliko sreCnih in zdravih let.
TOZD ZAGALNICA
TLI Stari trg

BRESTOV OBZORNIK - glasllo delovue
slrupnostt Bre.ot Cerknlca n. sol. o. Glavnl
In odgovorni uredntlt Bolo LEVEC. Ureja
ureclD.UkJ odbor: Pranjo GAGULA, Vojko
HARMEL, Boio LEVEC, Danilo MLINAR,
Leopold OBLAK, Janez OPEKA, Andrej
SEGA, Miba SEPEC, Franc TRUDEN,
:Zen! ZEMLJAK In Vl.ktor miDARSIC.
Foto: Jo!e SKRLJ. Tiska :ZeleznUka tlskarna v Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.
Glasilo sodi med proi.zvode iz 7. tOC kc
prvega odstavka 36. elena zakona 0 obdav·
('e;:vanju proizvodov in storitev v prometu,
za katere se ne pla~uje temelj ni davek od
prometa proi.zvodov (mnenje sekr etariata
za informiranje izvrlnega sveta SR ::iloveu.ije ~t. 421-Jm z doe 24. okto.,ra 1974).

Z lanskih kvalifikacij za vstop v republi§ko ligo

Cerkniski kosarkarji
v retekli sezon1•
DOBER ZACE TEK

SLAB~I

KONEC

Po obetavnem zacet ku v 'Prvem
delu slovenske kosarkarske lige
smo verjeli, da bodo tudi v nadaljnjem tekmovanju v SK.L Zahod, kljub p omladitvi ek.i.pe
fantje jgrali kar najbolje. Po.kazalo pa se je, da mso bili dovolj
pripravJjeni za sorazmerno dolgotrajno tekmovanje, ki je trajalo od 28. oktobra lani do 16. aprila letos. Ceprav so se veekrat
sesta1i in dogovorili, da bodo delali resneje, j e vee ali manj ostalo pri besedah.
Clanska ekipa je taka v Stirinajstih tekmah sra.. - zahod v
letu 1979 OSVlCljli:la le sest took. S
tern je doseg)).a 22. do 23. mesto v
skupni u vrstitvi vseh ek.i.p, ·k i so
tekmovale v pretekli sezoni v slovenski kosarkars.kJ li.gi. To je
glede na uvrstitev v prvem delu
tekmovanja, ko je ekipa r esnp
kandidkala za vstop v »super
ligo«, izrazit neuspeh. Res je, da
so temu botrovale nekatere ob·
jektiv.ne okoliscine (poskodbe D.
Jernejcica in Z. Drobnica ·ter
odhod Z. Drobnica v JLA), k ar
pa v nicemer ne oprav.icuje tako
slabe pr1pravljenosti ekipe.
Enaka podoba se je p oikazala
tudi v letosnjih kvali.fikacijs<kih
tek:mah notr anjske kosarkars-ke
zveze. Za konec tega tekmovmja
so igralci neresno vzeli tek.mo
proti Postojni doma. Nek.ateri
igral.ci so namrec ves dan igraJi
na m ladinskih §portnih ;i.grah, ne
da b i jih pri tern motilo, da jih
zvecer caka od1oCilna t ekma. Neresno je bilo t udi v gosteh proti
isti ekipi. Nasa so sicer igrali dobra, vendar so p.risli le s sedmimi
igralci.
Posledica
celoletnega
dela
clanske ekipe je bi'l tarej n jen
izp ad iz tekmovanja v republi·
skem merilu. Ta:ko basta v naslednji sezoni iz Notranjske tekmovali v SKL e.kipi Lesonita iz
Ilirske Bistrice ,in Postojne.
P.redvsem smo pri clanih pogresali volje in zelje 'PO zmagi ter
borbenosti, s katero so se prej
ponasali. Tako bi opravicili zaupanje telesnokulturne javnosti,
ne nazadnje tudi zaradi .sorazmerno velikih stroskov ta.k:ega
tekmovanja.
Vseeno moramo pohvaliti igralce, na katerih je ves cas lezalo
breme in sicer Marka Tuhtana,
Dusana Jernejcica, Ivana KTanjca, Zdravka Drobnica in Branka
Kranjca. zad je bilo takih pri cianih premalo.
Zato ·so tolilw bolj spodbudni
r ezultati mladinske in :kadenske
ekipe v spomladanskem delu tekmovanja notranjske kosarkarske
zveze in medobcinske kosarkarske zveze Se:Zana, v katerem nastopajo ekipe kosarka!rSkili 1dubov Vrhnike , Logatca, Postojne,
Ilirske Bistrice, Senoiec, Kraskega zidarja iz Sezane in T omosa dz
Kopra. Mladinska ekipa je brez
poraza na prvem mestu, kadets ka pa na tretjem.
V enoletnem obdobju, v kater em z obem a ekipama resneje

delajo, so mladi igralci pokazali,
da so mnogo bolj resni od s vojih starejsih tovarisev. Razveseljlito je tudi, da je kvaliteta kosarke cedalje boljsa, kar je nedvomno t udi posledica dela v
solskih sportnih druStvih; to velja t udi za Cerknico. Zato glede
na dosedanje uspehe utemeljeno
pricakujemo t ake rezuJtate tudi
v prihodnje. Ta-ko bi znova, seveda le ob ·c klsedanjem nati.nu dela,
lahko uspeli, da bi cez nekaj sezon spet gledali v Cerknici kosarkarske tekme na republiski
ravni.
T. Urbas

Na§i

upo.k®jen~ii

30. junija je odsla iz TOZD Masiva - tovarna pohistva Martinjak v pokoj nasa dolgolmna delavka Matilda Modic iz Lipsenja.
V tovarni .pohistva Martinjak
j e bila zaposlena od 4. maja 1965.
leta. Delala je v strojnem oddelku tovarne. V pokoj je odsla z
opravljanja del in nalog - ciscenje prostorov v strojni obdelav.i.

30. junija je odsia iz TOZD Masiva - tovarna pohistva Martinjak v pokoj nasa dolgoletna delavka Marija Prem.rov iz Martinjaka.
Pili nas je hila zaposlena od
3. novembra 1961. let a. Delala je
na razlicnih opravilih in nalogah
v tovarni. V pokoj je odsla z
opravljanja del .in n alog - ci·
scenje pisarniskih prostorov.
Dne 30. junij.a je odsla iz TOZD
Masiva - .tovarna pohistva Martinjak v pokoj nasa dolgoletna
delavka Zofka Mramor iz Martin j a.ka.

V tovarni pohiStva Martinjak
je bila zaposlena od 26. marca
1953. l eta. Delala je na razlicnih
opravilih in nalogah v tovarni. V
pokoj je odsla z o.pravljanja del
in nalog - tapeciranje sede:Zev.
Poznamo jo kot marljivo in
vestno delavko, ter dobra delovno tovariSico.
Delovni kolektiv se vsem trem
sodelavkam zahvaljuje za njihova
delo in jim zeli se m n ogo z<kavih
let!
Kolelktiv
TOZD MASIVA
- TP Marti.njak

