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27. JUNIJA- PRED TRIDESETIMI LETI JE BILA USTVARJENA OS NOVA
NASEMU DRUZBENEMU ZIVLJENJU
Komunisticna partija Jugoslavije je leta 1950 sprejela zgodovin·
sko odlocitev o predaji ddavnih gospodarskih podjetij v upravljanje delovnim kolektivom. To revolucionarno dejanje je bilo
sprejeto tedaj, ko je v svetovnem komunisticnem gibanju previa·
dovala dogma, da lahko v socializmu le ddava upravlja in vodi
gospodarstvo in ostale druzbene dejavnosti.
Tudi v Jugoslaviji smo tedaj imeli drzavno-centralisticni sistem:
drlavno-partijsld aparat je zajel in prekril vse pore drufbenega
zivljenja. Na drugi strani pa so naso drlavo takrat politicno povsem osamili in gospodarsko blokirali. Vrh tega je hila izpostavljena neposredni vojni nevarnosti. Mednarodne in notranje okoliscine so bolj zahtevale krepitev drlave kot pa predajo tovarn delavcem. Toda kljub temu se je zgodilo prav slednje.
TOVARIS TITO 0 BISTVU SA·
MOUPRAVUANJA
V govoru ob izdaji predloga
temeljnega zakona o upravljanju
z driavnimi gospodarskimi pod-
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jetji in viSjimi gospodarskimi
zdruzenji po delovnih kolektivih
je tovariS Tito 27. junija 1950 v
ljudski skupscini poudaril med
drugim naslednje:

- Ljudska skupscina bo danes obravnavala osnutek enega
najpomembnejsih zakonov socia·
listiene Jugoslavije. Sprejem te·
ga zakona bo najpomembnejse
zgodovinsko
dejanje
ljudske
skupscine po sprejemu zakona
o nacionalizaciji sredstev za
proizvodnjo. S prevzemom sred·
stev za proizvodnjo v driavne
roke se se ni uresniCilo akcijsko
geslo delavskega gibanja »tovarne delavcem«, ker geslo »tovarne delavcem, zemljo kmetom« ni
abstraktno propagandisticno ge·
slo, temvec ima globljo vsebino. Vsebuje v sebi ves program
socialisticnih odnosov v proizvodnji, glede dru:lbene lastnine,
glede pravic in dol:lnosti delav·
cev, torej se lahko uresnici in
se mora uresniciti v praksi, ce
mislimo na resnicno izgradnjo
socializma.
- Nekateri mislijo, da je
uvedba tega zakona preuranjena, da delavci ne bodo sposobni
voditi tovame in podjetja ... To
ni res, in t o ni sprejeto pre·
zgodaj, ampak je prislo ze z do·
Ioceno zamudo .. .
- Obstajajo izredno velike tezave na poti graditve komunizma v tako zaostali dezeli, kot je
na5a. Toda kaj sedaj? Ali homo
cakali, da bodo vsi delavci enako pametni in sposobni za
upravljanje podjetij? Razume
se, da ne, ker bi morali drugace
Cakati neskoncno dolgo. Delavci
si bodo pridobili potrebne iz.
kusnje v procesu upravljanja in
dela.
- v cern je bistvo nase poti
v socializem? Ali je to nekaj
novega, kar zahteva teoreticno
obrazlozitev in kar bi vsaj pri
nekaterih vprasanjih pomenilo
zanikanje pravilnosti sedanje
stopnje marksisticne znanosti?
Razume se, da ne. Bistvo nase
poti v socializem ali, bolje receno, v komunizem, se lahko izrazi v nekaj besedah. Nasa pot
v socializem je to, da mi marksisticno znanost dosledno izvajamo v praksi ter v skladu s
posebnostmi, ki obstoje v nasi
domovini. Za nas ta znanost ni
dogma, ampak sredstvo za vodenje, sredstvo za usmeritev v
vsaki konkretni situaciji, ne glede na to, kako je zamotana ...
Te Titove besede niso samo
izsek iz pomembnega zgodovinskega trenutka, ampak po svoji
vsebini in pomenu natancno doIocajo glavno usmeritev v pre-

-

Ceprav te ni vee med nami, si ostal v nas .. .
Misel, custvo, razumska ugotovitev, ki nas spremljajo
ob slehernem Imraku, ob vseh nasih prizadevanjih, da bi
se: naprej trdno stopali po tvoji poti.
Pred dnevi smo spremljali prireditve ob dnevu mladosti. Morda smo se sele ob njih dokoncno ovedli, kako je
vse tvoje delo trajna vrednota, ki se je neizpodbitno vrasIa v vse nas.

DRU.ZE TITO, MI TI SE KUNEMO ...
Prisega vseh nas, ob kateri lahko trdno verujemo v
prihodnost ...

teklem, sedanjem in prihodnjem
razvoju nase poti v komunizem, potrjujejo pa jih pretekli
dogodki v zadnjih tridesetih letih.

NASTANEK
NJA

SAMOUPRAVLJA·

Na nasih tleh je sele socialisticna revolucija, ki je bila v
prvi fazi opravljena ze med narodnoosvobodilnim bojem, odpr·
Ia resnicne moznosti za uveljavitev delavskega razreda kot
vladajocega razreda. Prve primere zasledimo leta 1941 v Srbiji
ter pozneje drugod, kjer so de-.
lovala podjetja na osvobojenem
ozemlju.
Z zmago narodne revolucije leta 1945 je nastala nova socialisticna Jugoslavija, z novimi druibenoekonomskimi odnosi. Za nase povojno obdobje je bilo znacilno uveljavljanje moci ddave
in njenega aparata. Kljub temu
lahko u gotovimo, da so takoj
po vojni delavci delno sodelovali pri upravljanju podjetij ze
pred uvedbo delavskih svetov v
razlicnih oblikah.
Vse te oblike so bile posredne
in nerazvite oblike vpliva de·
lavcev na dejavnost podjetja,
zato so · bili potrebni novi, po·
gumnejsi koraki, treba je bilo
ustanoviti dolocene organe z
uzakonjenimi pravicami in s po·
oblastili za odlocanje. Ta pre-
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obrat je sovpadal z napadom
Informbiroja na Jugoslavijo. Prvo leto smo se branili proti kriticnim obtozbam, ze v naslednj em letu - leta 1949, pa se je
zacelo siroko zasnovano raziskovalno delo, da hi razlozili bistvo
spora in u gotovili vzroke napadov na naso dezelo.
IzhodiScna tocka pri tern proucevanju je bila analiza druibenoekonomskih pogojev ter vloge
in mesta vodilnih drt1Zbenih sil.
ki so poklicane graditi socialisticni druzbeni sistem. Analiza
prakticnih posledic centralistic·
nega upravljanja gospodarstva
je pripeljal a do logicnega sklepa, da so potrebne bistvene
spremembe v sist emu upravljanja in da je treba upravljanje
kar najbolj priblizati delavcem.
Ob koncu leta 1949 je tovariS
Kidric sklical sestanek s predstavniki sindikatov (Djuro Salaj
in drugi) . . Pogovarjali so se o
predlogu vlade, da bi zaceli u stanavljati delavske svete. Sprejeli
so sklep, da je treba prakso delavskih svetov n ajprej skrbno
prouciti. Izbrali so vecja drlavna podjetja v vseh republikah
(215), v katerih je bilo treba
voliti nove organe.
ze v nekaj m esecih prakticnega dela se je izkazalo, da je delavsko samoupravljanje prav tista oblika, s katero bo delavski
razred lahko prevzel neposredno
(Nadaljevanje na 2. strani)
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BRESTOV OBZORNIK

SamoupravUanje - vsebina naSega ZivUenja
(Nadaljevanj e s 1. strani)
u pravljanj e gospodarstva. Drzavni organi so sklenili, da je treba
pripraviti zakon o delavskem
upravljanju, ki bi pravno izrazil
nove spremembe in dal delavskim svetom side okvire za dejavnost.
Ta zakon je vnesel velike sprernernbe v dru:lbenoekonomsko
ureditev, doloceno z ustavo iz
leta 1946, zahteval spremembo
ddavnocentralisticnih odnosov s
sarnoupravnirni. demokraticnirni
odnosi. Z uvedbo delavskih svetov so delavci zaceli upravljati
tovarne v irnenu druzbe in s
tern je bil ustvarjen temelj, da
tisti, ki dela, tudi zanje plodove
svojega dela.
Delavski sveti imajo v razvoju socialisticnega sarnoupravljanja zgodovinski pornen, saj pre?stavljajo ogrodje samoupravmh
odnosov, hkrati pa so najpornembnejsi organ delavske sarnouprave.
PRVI DELAVSKI SVETI V SLOVENIJI
Glavni o d bor zveze sindikatov
je v Sloveniji prevzel odgovornost za izvedbo prvih volitev v
delavske svete in je zato 7. januarja 1950 sklical konferenco.
Na njej so sodelovali direktorji,
p redsedniki podrufu.i.c in partijski sekretarji podjetij, v katerih
naj bi bill izvoljeni delavski
sveti.

spodarskim nacrtom podjetja,
dajanja pripomb nanje, s cimer
naj bi odpravili tehnicne in administrativne slabosti podjetja,
ukvarjati se z vprasanji delovne
sile, vzgoje kadrov, sistemizacije,
z eno besedo, notranje organizacije podjetja. Delavski sveti naj
bi se sestajali enkrat mesecno
in njihovi sklepi so bili pravnomocni, torej jih je direktor moral upostevati.
Do sprejetja temeljnega zakona o upravljanju... 27. junija
1950 je bilo v Sloveniji izvoljenih se 120 delavskih svetov. Ti
prvi delavski sveti so imeli
predvsem posvetovalno funkcijo. Volitve so obicajno opravili
svecano in sicer s »predajo tovarniSkih kljucev s s trani ddave v rake delavcev«.
Od 7. januarja do 11. februarja 1950 so bili v Sloveniji izvoljeni delavski sveti v 47 podjetjih; najprej v kranjski Savi
(7. januarja).
POMEN

SAMOUPRAVLJANJA

Pornen uvedbe samoupravljanja je zelo tezko izraziti v nekaj besedah. Do danes je to
ena izmed najvecjih zgodovinskih vrednot, kar jih je izbojeval delavski razred Jugoslavije
od prvih zacetkov pa vse do dana5njih dni, bkrati pa je to tudi
visek dosedanjih bojev delavskega razreda na svetu sploh.

KAKO BOMO OBELEZILI TRIDESET LET
SAMOUPRAVLJANJA
Obelezje tridesetletnice samoupravljanja imajo pravzaprav
vse letosnje prireditve: posebno pozomost pa naj bi ji posvetili na delovnih slovesnostih po vseh temeljnih in delovnih
organizacijah ob dnevu samoupravljalcev - 27. juniju.
Osrednja republiska proslava bo 27. junija v Ljubljani, na
kateri bodo podeljena tudi priznanja samoupravljalcem.
V nasi obcini bo osrednja slovesnost prav tako 27. junija
s slavnostno sejo vseh zbor ov obcinske skupscine in predstavnikov druibenopoliticnih organizacij.
Na Brestu homo tridesetletnico samoupravljanja posebej
obeleZili v zgodnji jeseni (1. oktobra pred tridesetimi leti je
zasedal prvi delavski svet), pa tudi slovesna otvoritev nase
nove tovarne ognjevarnih plosc bo lep prispevek k tern slovesnostim.

Namen izvolitev prvih delavskih s vetov je bil, kot je bilo
receno na konferenci, doseci
cim vecjo demokraticnost v proizvodnji in vecje prizadevanje
delavcev pri izpolnjevanju gospodarskih nalog. Neposredne
naloge delavskih svetov so bile:
p r oucevanje nalog v zvezi z go·

Samoupravljanje je v teh tri·
desetih letih pr elllo pot od prvih
delavskih svetov kot posvetoval·
nih poskusnih teles v letu 1950,
delavskih svetov in upravnih
odborov, izvoljenih na podlagi
temeljnega zakona iz leta 1950,
do celovitega druZbenega sistema, kjer prevladuje druzbena

Jastnina proizvajalnib sredstev
in kjer zdruieni proizvajalci vse
bolj odlocajo o vseh dejavnikih
svojega dela, ravno tako pa o
celotnern razvoju druzbe.
Samoupravljanje se je mocno
razvilo in zajelo celotno druibeno Zivljenje ter postalo podlaga pr oizvodnih odnosov. Uveljavilo se j e kot prevladujoc
druZbenoekonomski odnos, kot
bistvo druibenega, socialnega,
gospodarskega, politienega in celotnega bitja socialisticne Jugoslavije, kot ideologija in kot nacin vsakodnevnega misljenja.
Samoupravljanje je postalo dejstvo in praksa milijonov ljudi,
trajna, neodtujljiva pravica in
dolinost vseh delovnih ljudi. Pokazalo se je kot najmocnejsi dejavnik pri spodbujanju dejavnosti in ustvarjalnosti ljudi na
vseh podrocjih druibenega zivljenja, kot mocan spodbujevalec
razvoja materialne podlage de·
Iovnih Ijudi. Kakovost tega odnosa se je pokazala predvsem z
bolj demokraticnim in burnanirn
nacinom pri resevanju nasprotij,
ki se pojavljajo v razvoju druzbe.
»Samoupravljanje je revolucionaren
proces
preobrazbe

To ni bil Ie podpis v zalno knjigo; bila je zobljuba, da homo nadaljevali T ITOVO pot
druzbe, ki se labko odrazi le v
pravi narodni socialisticni revoluciji. To je hila nasa revolucija.
V vsakem sociali.sticnem gibanju
se nujno pojavlja temja k samoupravljanju, in brez samoupravljanja tudi ni socializma.
Samoupravljanje je taksna oblika proizvodnih odnosov, v kate-

rih dobiva delovni clovek moznost, da neposredno upr avlja in
odloca o sredstvih, pogojih in
rezultatib svojega dela, to pa je
bistvo socialisticnih odnosov
med Ijudmi.«
(E. Kardelj)
Prirejeno po Informatorju
RS ZSS

Stvari se vendarle premikajo
PRED REFERENDUMOM 0 NOVEM
SPORAZUMU 0 ZDR UZITVI V SOZD
SLOVENIJALES
BRESTOV delavski svet je v januarju oblikoval vse pripombe,
ki so se v nasih temeljnih organizacijab porajale med javno razpravo o osnutku samoupravnega sporazuma o zdruzitvi v SOZD
Slovenijales-proizvodnja in trgovina Ljubljana.
Glavna pripornba je zadevala
sam pristop k izdelavi sporazuma. Menili srno, da v osnutku
ni jasno opredmeten 382. clen
zakona o zdru:lenem delu, taka
da bi ustrezal tudi glavnirn zdruzevalnim interesorn nase delovne
organizacije. V nadaljevanj u pripornb je bilo taksno stalisce po·
drobno pojasnjeno in obdelano
tudi ob besedilu posameznih clenov osnutka. Ob koncu je bilo
pou darjeno, da zaradi nastetih pomanjkljivosti sarnoupravni
sporazurn v pr edlagani vsebini
za BREST ni sprejemljiv.
Nase pripombe in pripornbe
drugih clanic je obravnavalo vee
organov ozirorna delovnih skupin. Nekaj nasih pripomb je
bil o upostevanih v celoti, nekaj
delno, dobra polovica pa ne.

Delo pri susilnem kanalu v TOZD POHisTVO

---------------------------------------------------------

Zato je bil sredi aprila v BRE·
STU poseben sestanek, na katerem je bil tudi predsednik po·
slovodnega odbora sestavljene
organizacije tovaris Petrovic.
Pr isotni so bili tudi odgovorni
predstavniki druibenopoliticnega
zivljenja v nasi obcini in regiji.
Namen sestanka je bil, da bi
novernu predsedniku vsaj v glavnem obrazlozili dosedanja stalisca in interese BRESTA v okviru sestavljene organizacije. Posebej je t ekla beseda tudi o raz·
logih, k i po nasih zapazanjih povzrocaj o, da so doslej izostali
bistveni ucin ki zdruZevanja.
Receno je bilo, da bi se - po
nasem mnenju morali zdruievanja v sestavljeno organizacijo
lotevati analiticno, ugotoviti interese in dej anske momosti za
ucinkovito zdruievanje t er sporazum nato dialekticno (stro·
kovno-razvojno) uresnicevati po
nacelu »iz malega raste veliko«.
Tako pa· smo vse d oslej zajernali
zelje s preveliko zlico. Zato smo
tudi tokrat menili, da krpanje
na pamet pisanega osnutka ru
najbolj prava pot. S takim svojim mnenjem pa je BREST
ostal v manjsini. Ne moremo se
znebiti obcutka, da mnoge cianice vendarle prcrnalo odgovorno obravnavajo vprasanja sestavljene organizacije.
Da bi dokazali BRESTOV
ustvarjalen odnos ozirorna njegovo pripravljenost za sarnoupravno
sporazurnevanje,
so
njegovi delegati na pretekli seji
delavskega sveta sestavljene organizacije strnili preostale (doslej neupostevane) pripombe. Te
so v obliki amandmajev (dodatnih predlogov), rnimo katerih ni·
kakor ne bi mogli, posredovali
delavskemu svetu ter jih na
omenjeni seji v zacetku maja
tudi sprejeli kot sestavni del
predloga samoupravnega sp orazurna.
Verjetno s sprejetimi dopolnili
nismo resili vseh pomanjkljivosti v predlogu sporazurna. Odstranili pa srno n ekatere glavne
ureditve, ki so nas motile, ker
so puscale dolocene obveze

BRESTA prevec odprte. Predvsem gre za troje zadev:
1. Podrocje zdruievanja deJa
in sredstev mora biti urejeno
tako, da vsako zdruievanje
skrbno ocenijo same zainteresirane organizacije zdruzenega dela in trdno drlijo v rokab po·
goje in ucinke takega zdruievanja. Nikakor se ne smejo porajati s e novi, kot jim pravimo,
odtujeni centri moci.
2. Brest lahko usklajuje svojo
poslovno politiko z drugimi le v
obsegu zagotovljene prodaje v
okviru sestavljene organizacije.
Ne more si dopustiti, da bi na
primer ob samo dvajsetih odstotkih zagotovljenega prorneta
blaga v okviru sestavljene organizacije ne srnel usklajevati
poslovnih pogojev z drugimi o
preostalih osemdesetih odstotkih prometa, ki ga mora tudi
uresniciti za svoj obstanek.
3. Glede skupnih sluib sestavljene organizacije fell BREST
takSno ureditev, da bodo clanice
s placevanjem na osnovi svobodne menjave dela obvladovale
organsko rast teh sluib, to je,
da bodo plaeevale tisto, kar res
potrebujejo. Pri tern moramo
zagotoviti srnotmo organiziranje,
da ne bi prislo do dvakratnega
ali celo trikratnega opravljanja
posameznih funkcij ali do njihovega organiziranja za vsako
ceno.
Z. Zabukovec

Iz MASIVE -

stol MILKA
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Skupno natrtovanje
OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 0 TEMELJIH PLANA
DELOVNE ORGANIZACIJE BREST PRED JAVNO RAZPRAVO
S smernicami za pripravo plana so si Brestove temeljne organizacije zastavile temeljne cilje in razvojne usmeritve v naslednjem
srednjerocnem obdobju. Seveda vseh ciljev in interesov ni mogoce
uresniciti samostojno, ampak je potrebno sodelovanje vseh udeleiencev v nacrtovanju.
Zato so bili istocasno s smernicami obravnavani tudi elementi za sklepanje samoupra~
sporazumov, v katerih so temeljne organizacije opredelile naloge, ki jih ielijo resevati skupaj
z drugimi udelezenci nacrtova·
nja. Skupne interese in cilje v
delovni organizaciji tako opredeIijo s samoupravnim sporazumom o temeljih plana.
Opredelili bi samo najvafnejse
skupne cilje. Na podrocju pro·
izvodnje je vsekalmr osnovna
naloga nadaljevati s prestruktu·
riranjem. Le·to pa je pojmovano
nekoliko sidle:
- hitrejsa rast nelesnih dejavnosti v okviru delovne organizacije,
- zmanjsevanje stevila zaposlenih v lesni dejavnosti,
- viSjo stopnjo obdelave in
kvalitetnejso proizvodnjo koncnih proizvodov,
- vecjo stopnjo opremljenosti delovne sile, boljso organizacijo dela in vecjo kooperacijo.
Pri medsebojni delitvi dela je
v skladu s predvidenimi nalozbami predvideno postopno osredotocenje susenja iaganega Iesa
v TOZD Zagalnica, proizvodnja
decimiranega lesa v TOZD Za·
galnica in koncentracija proizvodnje masivnega pohistva v
TOZD Masiva.
V zacetku srednjerocnega obdobja pa bo treba dolociti tudi
vecjo in trajnejso delitev programov med TOZD Pohistvo in
TOZD Jelka. Dolocena je tudi
medsebojna dobava surovin in
polizdelkov med temeljnimi organizacijami. Za vse dobave, ld
imajo velik obseg medsebojnega
poslovanja, bodo temeljne organizacije urejale odnose na osnovi skupnega prihodka.
Pri nalozbah je vrstni red pribliino taksen kot je opredeljen
v smernicah temeljnih organizacij. Pri tern so tudi opredeljene osnove za ugotavljanje
skupnega dohodka.

Nas novi delovni uspeh -

-

---_·------ .....

Poleg vsega nastetega obsega
sporazum tudi razporejanje dohodka, skupno nastopanje na domacero in tujem trgu, zunanjctrgovinsko menjavo, pogoje za
delovanje delovne skupnosti, soIidarnostne pravice ter ostale
skupne interese in cilje. Razprava po temeljnih organizacijah
mora sporazum se dopolniti, tako da bo dejansko odraial skupne cilje vseh Brestovih temeljnih organizacij.
P. Oblak

Stara IVERKA -

nova MINER -\LKA

Rojevanje temet·ne organlzaeije
KMALU BOMO IMELI NOVO TEMELJNO
ORGANIZACIJO- MINERALKO
Ali ste ie kdaj pomislili na to, kako se »rOdi<< nova temeljna
organizacija? Kdo vse oziroma bolje, kaj vse je potrebno storiti,
da delo s stroji, ki so last nas vseh, zaiivi kot zdruzeno delo lmt delo z obelezjem vseh pravic in odgovornosti, uspehov in teiav,
lepih in grenldh dni, k i ga spremljajo?
Vecrat so bili v Obzomiku ze
omenjeni napori. ki so jih prispenli delavci najrazlicnejsih poklkcv, da je priSlo clo novega
uspeha Bresta - do rekonstrukcije prejsnje tovarne ivernih
plosc v tovarno ognjeodpornih
mineralnih plosc. Uspeh je se
vecji tudi zuto, ker smo ob tern
uspeli povezati in uskladiti z
Brestovo tezn jo po prestrukturiranju p roizvodn je tudi razlicne
interese drugih delovnih organizacij.
Tokrat preskocimo dosedanje
napore od odlocitve o tej nalozbi do njene dokoncne uresnicitve in poglejmo, kaj je treba
storiti zdaj, ko ognjeodporne plosce ze prihajajo iz stiskalnice.
Osnovna misel o organiziranju
nove temeljne organizacije je zapisana ze v samoupravnem sporazumu, s katerim so Brest, Belinka, Lesnina in Melamin zdruZili svoje sile za novo dejavnost. Toda temeljna organizaci-

MINERALKA

ja se lahko orgalliZlra le po natancno predpisancm postopku in
ob natancno dolocenih pogojih.
V primeru tovarne ognjeodpomih mineralnih plosc je z;-.
snovan takle »VOzni red<<:
- 4. junija - seja delavskega
sveta delovne organizacije; delavski svet naj prouci razloge
oziroma pogoje in poda zboru
delavcev pobudo za organiziranje nove temeljne organizacije;
- 9. junija - zbor vseh delavcev, ki delajo na delih oziroma
nalogah v tovarni ognjeodpomih
mineralnih plosc; zbor delavcev
naj oceni pobudo delavskega sveta delovne organizacije in sprejme sklepe, k i vodijo k organiziranju temeljne organizacije;
- 24. junija - referendum, na
katerem delavci, ki so razporejeni na dela oziroma naloge v tovarni ognjeodpornih mineralnih
plosc odlocijo o organiziranju nove temeljne organizacije.
Ob tern velja opozoriti na dolocila zakona o zdruzenem delu,
po katerih je organizacija temeljne organizacije pravica in
dolznost delavcev.
Z drugirni besedarni: nihce ne
more delavcem ovirati organiziranja terneljne organizacije, ce
so 1zpolnjeni z zakonorn doloceni pogoji. se vee, tudi delavci
sami se tej pravici ne rnorejo
odreci. Glavni narnen zakona je
gotovo v tern, da si drzavljani
SFRJ, clani nase druzbene ureditve poleg uresnicevanja svojih
druzbeno-ekonomskih pravic zagotovimo primerno gospodarjenje z druZbenirni sredstvi. Naj
se spomnimo, da je temeljna organizacija samoupravna skupnost delavcev, temeljna oblika
za pridobivanje dohodka in osnova za nadaljnje zdruievanje
dela in sredstev.
Da bi se delavci lahko odloci·
li o pobudi za organiziranje nove temeljne organizacije. je potrebno, da poprej ocenijo, ce so
izpolnjeni zakonski pogoji. Iz
gracliva, ki je zbrano za sejo
delavskega sveta in za zbor delavcev, je videti, da so vsi trije
glavni pogoji izpolnjeni:
- tovarna ognjeodpornih mineralnih plosc je delovna ceJo.
ta·
:_ rezultat skupnega dela delavcev v tej delovni celoti je m<r
goce samostojno izraziti kot
vrednost v delovni organizacijJ
in na trgu;
- utemeljeno lahko pricakujemo, da bodo delavci kot temeljna samoupravna skupnost v
tej delovni enoti uresnicevali

svoje druibeno-ekonomske in
druge samoupravne pravice, povezovali interese z drugimi temeljnimi organizacijami in side
ter da organiziranje nove temeljne organizacije ne bo oviralo
iivljenjskih interesov drugih.
Odlocilno besedo o tern bodo
seveda izrekli delavci na referendumu. Sluzbe, ki gradivo pripravljajo, pa predstavljajo neizogibno potrebno pornoc za dosego skupnih ciljev.
Ce bo vse potekalo tako kot je
zasnovano, naj bi se 27. junija
letos priglasila za vpis predzaznarnbe v sodni register nova
clanica velike Brestove druzine:
TOZD MINERALKA.

Mednarodni seiem gradbeniStva
Letosnja deseta mednarodua sejemska prireditev GRADBENISTVO v Zagrebu je b ila prvic samostojna in je imela nalogo, obli·
lwvati lcvalitetno mednarodno ponudbo uveljavljenih proizvajalcev.
Namenjena je hila predvsem jugoslovanskim uporabnikom, pa tudi
poslovnim ljudem iz tujine, ki to priznano trziSce ze tradicionalno
izrabijo za poslovne sestanke in za dogovarjanje poslov.
Svoje proizvode je razstavljalo
okrog dvesto domacih in tujih
proizvajalcev:
- gradbenega materiala in su·
rovin vseh vrst,
- strojev in oprerne za visoko
in nizko gradnjo,
- strojev za obdelovanje gradb enih materialov,
- proizvodov kovinske, lesne,
elektro in kernijske industrije za
gradbenistvo,
- p rojektiranja.
Na sejmu, ki je trajal od 12.
do 17. maja, je razstavljal tudi
Brest svoj novi proizvod, namenjen gradbeniStvu. Prvic smo
prikazali vecjemu krogu strokovnjakov NEGOR ognjeodporne plosce, jih obvestili o njih in
jim nakazali moinosti za njihovo uporabo. Prikazali smo tudi
njihovo negorljivost. Plosca je
podobna iverici, ob delovanju
plamena na plosco pa se je lahko vsakdo preprical, da ne gori.
lnfonnacije smo posredovali
nad 600 predstavnikom gradbenih, projektnih in drugih organizacij, ki so ocenili na5 proizvod kot zelo potreben, uporaben in iskan na nasem tdiscu.
Neposrednih prodajnih pogodb
sicer se nismo sklenili, ker je
za vecino gradbenikov to povsem nov proizvod in vsak uporabnik ieli plosce najprej preizkusiti ali pa dobiti atest kot dokaz negorljivosti.
Za nas proizvod se zanima
tudi jugoslovanski gradbeni center, ki zeli, da sodelujemo z
Negor ploscami na sejmih v teskoslovaski in v Angoli.

.

-

.

~

--

.

.

S tern sc' eda vse se ni zaklj uceno pravzaprav narobe: s
tem se za delavce nove terneli nc
organizacije vsc sele pricne. Preteci mora se n ckaj mesecev, da
lahko opravijo vse naloge, ki so
potrebne za konstituiranjc terneljne organizacije. To pa je ze
nova zgodba, 0 katcri borno se
pisali.
Morda ste prezrli predvideni
datum vpisa odlocitve o organiziranju nove temeljne organizacije v sodni register- 27. junij!
Na ta dan leta 1950 je zvezna
slrupscina sprejela zakon o samoupravljanju. Naj bo tudi ta
nas uspeh ponoven dokaz, d a
smo pred tridesetimi leti ubrali
pravilno smer.
Z. Zabukovec
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Veliko povprasevanje je bilo
tudi po izdelkih iz Negor plosc
kot so predeine stene, zidne obloge in podobno.
Sejem je bil za prodajo novega proizvoda zelo koristen, saj
je pribli.Zal naso novo dejavnost
gradbenikom in projektantom iz
vse Jugoslavije.
D. Mikse

NOVI IZDELKI V MASIVI
Da bi zamenjali dosedanji
proizvodni program z novejsimi
izvedbami in z vecjo prilagoditvijo tdisca, je tudi Masiva pripravila nekatere nove izdelke.
Pravkar so v delu vzorci klubskih mizic, novih jedilniskih stolov BALI, iz proizvodnje pa prihajajo stoli za jedilnico BREDA. Z GABROM pripravljarno
tudi nove fronte kuhinj. V pripravi so tudi novi izdelki za iz·
voz; garnitura MIKA je ze v pr<r
izvodnji. Novost sta se dva modela stolov in sicer v surovem,
bru5enem stanju. Skratka, v proizvodnji je vee kot dve tretjini
novih izdelkov, kar zahteva dodatne napore vseh zaposlenih
kar zadeva kvaliteto, pa tudi
izpolnjevanje rokov za odpremo. Slednji so se posebej vprasljivi, ker imamo zastarelo s trojno opremo. V najkrajsem moznem casu ga bo treba zamenjati
oziroma prenoviti, kajti le tako
in pa ob skrajno discipliniranem
sodelovanju vseh zaposlenih v
tovarni bomo dosegli boljse poslovne rezultate.
M. Kusic
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LetoSnja prodaja
Za letos pricakujemo, da bo·
roo zastavljeni nacrt prodaje na
domacem trgu izpolnili. Vendar
to ne bo lHo brez tezav, se po·
sebno tezavno pa je prvo polletje. Ce pregledamo prodajo v
prvih petih mesecih vidimo, da
je bila delno pod nacrtom, vendar pa se vedno v okviru pricakovanj.
Omeniti je treba, da prodaia
ni spremljala razgibane proizvodnje. Temu je vzrok, ker smo
proizvajali pretemo za domaci
trg, pa tudi sicer analize preteklih let ka:Zejo, da se prodaja
giblje v razmerju 40 : 60 v korist
drugega polletja.
Da bi cim bolje kljubovali tezavam, smo sprejeli nekatere
ukrepe in sicer:
- okrepili smo potnisko slu:Zbo za podrocje vzhodne Srbije;
- pospeseno smo montirali
pohistvo v trgovinah in v dogovoru z njimi pripravili prodajne
akcije, da bi tako cim bolj pribli:Zali nase proizvode kupcem;
- sproti smo analizirali prodajo z vecjimi trgovskimi organizacijami in ob razlikah od plana ustrezno ukrepali;
- okrepili smo reklamo;

- odprli smo nov prodajni salon v Beogradu in posvetili posebno pozornost nasi maloprodajni mreii;
- prlzadevno smo iskali nove
lastne prodajne prostore;
- pripravljali smo nove proizvodne programe.
Prodaja po temeljnih organiza·
cijah je zelo razlicna. Kakor lahko trdimo, da je za kuhinje odlicna, tega ne moremo reci za
sobno pohistvo.
Vsekakor se je pri prodaji pojavljala tudi vrsta lastnih slabosti; pogosto nismo kompletni,
pri cemer bi se posebno poudaril tapetnistvo, kjer se stalno pojavlja vprasanje nekompletnosti
predvsem pri lVI in MOJCI. Ne·
kaj teiav je tudi pri redni oskr·
bi z letvami od TOZD Pohistva.
Nic novega tudi ni zavlacevanje
z dobavnimi roki pri kuhinjah.
Lahko bi torej bila nasa prodaja
v teh mesecih vsekakor vecja,
ce nam bi uspelo odpraviti omenjene pomanjkljivosti.
V prihodnje bo potrebno veliko bolj prizadevno delati pri odpravljanju omenjenih pomanjkljivosti. Ce bomo to storili, lahko pricakujemo tudi vecje prodajne uspehe.
S. Zidar

SkladiStenje ·in transport
Skladiscenje materiala, polizdelkov in gotovih izdelkov je v vsaki
delovni organizaciji zelo pomembno, saj neposredno vpliva na kvaliteto in rentabilnost v poslovanju, ne nazadnje pa tudi na njen
ugled pri poslovnih partnerjih.
Tu<li nasi delavci v transportu
- soferji se sleherni dan srecujejo z obilico tezav pri dostavi
pohistva, plosc, zaganega lesa in
drugih nasih proizvodov po vsej
ddavi. To je odgovorno, pa tudi
t ezko delo; zato je zelo pornembno sodelovanje s skladiscnirni delavci v temeljnih organizacijah in v centralnem skladiscu .
SkladiScne zmogljivosti v terneljnih organizacijah, pa tudi v
centralnem skladiscu za normalno poslovanje sicer zadoscajo.
Vendar pa nastanejo tezave tedaj, ko p ride do zastojev v pro·
daji pohiStva, najsi bo to zaradi
sezonskih vplivov ali kaksnih
drugih vzrokov (omejitve potrosniskih kreditov, rnenjava programov in podobno).
Ker se nase poslovanje iz leta
v leto siri, bo treba vecati tudi
skladiscne zmogljivosti. Centralno skladisce je sicer sodobno
urej eno in rnehanizirano, vendar
glede na zelo sirok izbor in velikega pretoka blaga predvsem v
sezonskem casu, prihaja do posameznih t ezav in napak. Vecino
teh pomanjkljivosti je sicer tezko predvideti, vendar so tudi
taksne, ki izvirajo iz neznanja,
premajhne pazljivosti ali celo
rnalornarnosti. Ternu je seveda
potrebno prav sedaj posvetiti vso
pozornost, tako da bi z boljso
organizacijo in prizadevnostjo

popravili dosedanje napake in se
pripravili na jesensko prodajno
sezono.
Tezave pri dostavi blaga kupcern so razlicne: od pornanjkljivosti v odprernnih dokurnentih,
do razlicnih zamenjav blaga, kar
je rnogoce predvsern pri pohis tvu. Tudi posamezni skladiScni
delavci pri na~ih poslovnih partnerjih niso povsod usposobljeni
za delo s pohiStvom in rnnogokrat povzrocajo poskodbe in zamenjave, kar vse vpliva na dobra in solidno poslovanje in seveda s kodi predvsern ugledu dobavitelja, v nasem prirneru Bresta.
Seveda ne moremo in ne sme·
rno trditi, da na tern podrocju
ne storimo nicesar; celo zelo resno obravnavarno nastale tezave
s posarnezniki in skupinami soferjev ter skladiscnih delavcev,
ki se potern tudi sarni trudijo,
vsak na svojern podrocju, da bi
napake odpravili. Vendar mora·
rno pri tako velikern in zapletenern procesu poslovanja tudi v
prihodnje vloziti vee prizadevanj
in sredstev, da bomo poslovali
v korist in v zadovoljstvo n asih
kupcev.
V mnogocem pri odpravljanju
ornenjenih pomanjkljivosti lahko pomagajo tudi proizvodne terneljne organizacije, saj rnorata
biti interes, pa tudi odgovornost,
prisotna v slehernern clanu naF. Turk
sega kolektiva.

Iz nase proizvodnje -

garnitura BREDA

0 gospodarjenju in organiziranosti
S PRETEKLE SEJE DELAVSKEGA SVETA SOZD SLOVENIJALES
Nedavno se je drugic sestal novoizvoljeni delavski svet SOZD
Slovenijales in obravnaval vrsto pomembnih vprasanj, ki zadevajo
delovanje in prihodnji razvoj sestavljene organizacije. Iz obsemega
dnevnega reda homo posku~ali izlusciti nekaj bistvenih tock, ki bi
utegnile zanimati nase delavce.
NOVI SAMOUPRAVNI AKTI
ze na seji prej smo razpravljali o poslovniku za delo delavskega sveta SOZD. Na nj egovo
vsebino je bilo eel kup pripomb (najvec iz TP Idrija in iz
Bresta), sedaj pa je bil predlozen v ponovno obravnavo in
sprejern. Delegat i BRESTA so
zastopali stalisce, naj bodo v
poslovniku zgolj doloCila o nacinu dela, vsebina dela pa mora
biti dolocena s statutom. Ker
pa bo nov statut treba se izdelati, je bilo predlagano, naj se
poslovnik sprejrne tak kot je
predlozen; ko pa bo sprejet nov
statut, se lahko cleni, ki so
sporni, izlocijo.
Sprejet je bil tudi poslovnik o
delu p oslovnega odbora SOZD s
pripombo, da je grajen na st a·
rem sarnoui.'ravnern sporazurnu
o zdruzevanJu v SOZD in ga bo
potrebno po sprejemu novega
sporazuma le-temu prilagoditi.
Osrednja tocka dnevnega reda
je bila nedvornno dolocitev sa·
rnoupravnega sporazuma o zdruzitvi v SOZD z rokovnikorn sprejernanja.
JUNIJA- REFERENDUM
Na osnutek sarnoupravnega
sporazurna o zdru:Zitvi v sestavljeno organizacijo, ki je bil dan
v javno obravnavo aprila, je bilo
iz delovnih organizacij sedernnajst amandmajev (devet iz
Bresta) in stirinajst redakcij skih pripornb.
Vse arnandmaje in pripornbe
je obdelala posebna delovna
skupina in k vsakernu predlogu
dala svoje mnenj e. Z veliko vecino glasov so bili sprejeti vsi
predlogi delovne skupine. Re·
ferendum o tern sporazumu pa
bo predvidoma v ponedeljek, 16.
junija.
Obravnavana in sprejeta je
bila tudi analiza o druzbenoekonornski upravicenosti pristo·
pa k SOZD Slovenijales za delovne organizacije Inles Ribnica,
Podjetje za impregnacijo lesa
Hoce, Silvaprodukt Ljubljana in
TOZD Inkop Kocevje.

mzJe kot pretekla leta; v proiz·
vodnih clanicah pa je tudi nizje
od povprecja slovenske lesne
industrije;
- fizicni obseg proizvodnje se
je povecal in sicer ob nizji stop·
nji rasti zaposlovanja;
- cene koncnirn izdelkorn so
rasle pocasneje kot leta poprej,
kar kaze na povecano produktivnost;
- iz leta v leto je delez izvoza v celotni prodaji niZji (1976
- 23 %, 1977 - 19.8 %, 1978
16.8% in 1979 - 14.9 %);
- pada
delez
proizvodni11
clanic v okvin.t Slovenijales trgovina: 1976 - 41 %, 1977 36.2 %, 1979 37 %, 1978 33.2 %; s tern se rahljajo ko-

mercialne vezi rned proizvodnjo
in trgovino znotraj SOZD, o cerner je potrebno izdelati analiza
vzrokov;
- amortizacija se je indeksno
precej povecala, vendar je bila
osnova iz leta prej dokaj nizka;
- ekonornicnost
je
ostala
taksna kot leto prej;
- dohodek se v proizvodnih
organizacijah giblje v rnejah po·
vecanega celotnega prihodka;
- cisti dohodek se je gibal
v
rnejah
gibanja dohodka,
osebni dohodki pa so niZji od
rasti dohodka in so realni osebni dohodki ostali na ravni preteklega leta;
- sklad s kupne porabe je na
lanski ravni;
- poslovni sklad je precej porastel;
- akurnulacija se je nekoliko
povecala, vendar se ne zagotavlja reproduktivne sposobnos ti
p roizvodnih organizacij;
- povecale so se tudi zaloge
gotovih izdelkov, ker upada konjunktura prodaje iz preteklih
let.
TUDI IZGUBE
Med stiriindvaj setirni cla nicami so le tri delovne organizacije, ki so poslovale z izgubo, so
pa v primerjavi s preteklim letorn »UStvarile« sestkrat vee iz·
gub in sicer:
-

0 GOSPODARJENJU

Na~i

novi jedihiiski stoli BALI

PoroCilo o lanskcrn gospodar ·
jenju clanic SOZD je zajelo rned
drugimi naslednje ugotovitve:
- povecanje celotn ega prihod·
ka v proizvodnji in t rgovini je

LESONIT
Ilistra Bistrica 64.218.725 din
- LIK Savinja
Celje
23.041.184 din
- PLATANA
Murska Sobota 5.765.869 din
SKUPAJ:
93.025.77'8 din

Glavni vzrok izgube v Lesonitu je izpad proizvodnje v tovarni vlaknenih plosc po suhem
postopku in sicer iz planiranih
24.000 ton na 12.314 ton med
uvajanjern proizvodnje. Poleg
tega pa so se povecale cene lesnih surovin od 35 do 117 odstotkov, rnedtern ko se je cena lesonita dvignila le za 6 odstot·
kov.
V LIK Savinja Celje je vzrok
izgub v TOZD Furnirnica, kjer
tako stanje opravicujejo z neugodnirni sistemskimi ukrepi, ki
so bill uveljavljeni takoj potern,
ko je stekla proizvodnja v njej.
Zaradi zapiranja dornacega trga
so se rnorali preusmeriti izkljucno na uvozeno tropsko hlodovi·
no, ki je obcutno drazja. Del
vzrokov pa je tudi znotraj
TOZD zaradi pocasnega uvajanja
nove tehnologije.
V Platani se izguba kopiCi ze
od leta 1978, ko so pri prevzernu del na vecjih objektih delo
slabo organizirali. Novi proizvodni prostori se niso. dokoncani, zato je proizvodnja se v
starih ob zastareli strojni opre·
mi. Proizvodnja je tudi slabo
organizirana.
KAKO POMAGATI?
Na osnovi teh podatkov in sanacijskih prograrnov je bil predlozen nacin pornoci pri pokrivanju teh izgub. Skupni znesek
18.420.477 dinarjev, ki ga zago·
tavl.ia SOZD, naj bi zbrale njene clanice v visini 1.25 odstotka,
od dohodka, ki presega poravnane zakonske in pogodbene obveznosti in izplacane osebne dohodke iz leta 1977, 1978 in 1979.
Ob tern pa so imeli delegati
BRESTA vee pripomb, ki se na·
na5ajo na nacin obracunavanja
prispevkov:
- Rezervna sredstva v temelj·
nih, delovnih, sestavljenih organizacijah ter v obcini in republiki zdruiujejo le temeljne organizacije, zato ne more biti
osnova za izracun rezultat deIovne organizacije.
- Rezervnih sredstev ne more
zdruzevati delovna skupnost
skupnih slu:Zb, ker jib sama ne
oblikuje, s cistim dohodkom pa
je v rezultatu delovne organizacije upostevana.
- Zakon o rezervah je omejil
zdru:Zevanje sredstev rezerv do
visine dvanajstine izplacanih
osebnih dohodkov oziroma na
50 odstotkov ustvarjenih sredstev rezerv. Preko teh omejitev
TOZD ne more zdru:Zevati sredstev rezerv niti v okviru delov·
ne organizacije niti izven nje,
- Uporaba kriterija cistega
dohodka, zmanjsanega za oseb(Nadaljevanje na 5. strani) ·
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LetoSnja stanovanjska izgradnja
v zacetku aprila je koordinacijska komisija za stanovanjske
zadeve izoblikovala predlog za
razdelitev sredstev, namenjenih
stanovanjski izgradnji. 0 tern
predlogu so odloCali delavski sveti temeljnih organizacij in delovne skupnosti ter dolocili razmerja med sredstvi namenjenimi
- za izgradnjo (nakup) druibcnih stanovanj,
- za usmerjeno izgradnjo
(nakup) stanovanj v stanovanjskih zadrugah,
- za izgradnjo (nakup) zasebnih stanovanj.
V samoupravnem sporazumu
o urejanju stanovanjskih zadev
so se temeljne organizacije in
delovna sk:upnost dogovorile, da
zdruzujejo sredstva, namenjena
za gradnjo druzbenih stanovanj
in za usmerjeno stanovanjsko
izgradnjo v stanovanjskih zadrugah in da z njimi sk:upno gospodarijo v okviru Cerkniske
oziroma Loske doline. Zaradi
zdruzevanja in skupnega gospodarjenja sprejmejo delavski sveti temeljnih organizacij oziroma
skupnih dejavnosti za vsako leto
enak odstotek oziroma enako
razmerje med sredstvi, namenjenimi za druzbeno gradnjo, za
usmerjeno izgradnjo in za zasebno izgradnjo stanovanj.
Delavski sveti temeljnih organizacij in Skupnih dejavnosti v
okviru CerkniSke doline so za
leto 1980 sprejeli naslednjo deletive sredstev, namenjenih za
stanovanjsko izgradnjo:
- 19 odstotkov za izgradnjo
(nakup) druzbenih stanovanj,

- 33 odstotkov za usmerjeno
izgradnjo (nakup) stanovanj v
stanovanjskih zadrugah,
- 48 odstotkov za izgradnjo
(nakup) zasebnih stanovanj.
Delavska sveta temeljnih organizacij iz Loske doline sta sicer
predlog koordinacijske komisije
za stanovanjske zadeve za razdelitev sredstev, namenjenih za
stanovanjsko izgradnjo, sprejela,
vendar je TOZD ZAGALNICA
oddvojila 12 odstotkov svojih
sredstev za nakup druzbenih
stanovanj, medtem ko TOZD
GABER v letu 1980 ni bil pripravljen zdruievati sredstev v
okviru Loske doline za nakup
druzbenih stanovanj.
Kljub temu, da temeljne organizacije in delovna skupnost
v Cerkniski dolini ze dve leti
niso zdruzevale sredstev za nakup druibenih stanovanj, ker ni
bilo momosti za njihov nakup,
tudi letos nekatere temeljne organizacije niso bile pripravljene
zdruziti toliko sredstev, da bi
nakupili predvidenih 20 stano·
vanj »Za vrtovi« v Cerknici. Z
nakupom teh 20 stanovanj bi
nekako izpolnili sprejeti nacrt
za nakup druibenih stanovanj v
obdobju 1976-1980.
Zategadelj je bil nato posre·
dovan in tudi sprejet predlog,
da se v letu 1980 oddvoji za nakup teh 20 stanovanj le 19 odstotkov letosnjih sredstev ali
3.304.000 dinarjev, medtem ko se
razlika 5.422.000 dinarjev rezervira oziroma oddvoji iz sred·
stev, ki bodo sproscena v marcu
leta 1981.

gospodarjenju ...
(Nadaljevanje s 4. strani)
ne dohodke za celotno delovno
organizacijo, ni sprejemljiva za
TOZD, ki je bodisi sama v izgubi ali pa ne ustvari toliksnega
cistega dohodka, da bi lahko
oblikovala lastna sredstva rezerv. To bi pomenilo dodatno
obremenitev ostalih temeljnih
organizacij, kar pa je v nasprotju z naslmi samoupravnimi
sporazumi.
- Tiste delovne in temeljne
organizacije, ki imajo delez pri
zdrufenih sredstvih rezerv v
SOZD, so doline zdruZevati ta
sredstva tudi po delitvi za poslovni leti 1977 in 1978, kar v
predlogu ni bilo opredeljeno.
Ceprav so prisotni delegati
glasovali za predlozeni predlog
zdrufevanja, so se nasi delegati
glasovanja vzddali s pripombo,
da bodo svojo odlocitev posredovali kasneje, ker je treba razcistiti zakonitost taksnega nacina zbiranja sredstev za rezervni
sklad SOZD.
RAZVOJNI CILJI
Razvojni cilji sestavljene organizacije za leto 1980 v grobem
obsegajo:

-- povecanje fbdcnega obsega
proizvodnje ob enakem ali manjsem stevilu zaposlenih;
-- boljso izrabo kapacitet in
delovnega casa in tako vecjo
produktivnost dela;
-- usmeritev proizvodnje v
zahtevnejse programe z vee vlo·
zenega umskega dela;
-- krepitev izvozne dejavnosti
in zmanj~evanje uvozne odvisnosti;
- rast druzbenega proizvoda
nad predvidevanji resolucije·
-- nalozbe, ki so predvide~e v
srednjerocnem nacrtu·
-- boljso povezavo 'med proizvodnjo in trgovino znotraj
SOZD;
-- vecje uveljavljanje dohodkovnih odnosov na vseh podrocjih.

Zelo zgosceno smo poskusali
nanizati najvaznejsa vprasanja z
omenjene seje. Zaradi zelo obSirnega gradiva, ki j e bil posredovan ~ele~atom, pa bi le-ti zeleli,
da b1 bilo tega manj in raje
kaksna seja vee, saj je zelo tezko temeljito prouciti vsa pomembna vprasanja.
P. Kovsca

TakSni obis.k l vedno vzbudijo precej zanimanja

...
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Letos je banka zaradi prevelike porabe stanovanjskih sredstev sklenila, da se ta sredstva
ne morejo uporabiti takoj, ko se
zberejo, pac pa sele po sestmesecni cakalni dobi. Zaradi tega
bancnega ukrepa bo tudi v nasi
delovni organizaciji letos na voljo precej manj stanovanjskih
sredstev kat bi jih bilo, ce ne
bi bilo tega ukrepa.
Na koncu bi rad poudaril se
to, da hocejo nekatere temeljne
organizacije zaradi trenutnih interesov drugace deliti stanovanjska sredstva kot je dogovorjeno
in sprejeto v samoupravnem
sporazumu, ceprav se je tak
nacin uporabe stanovanjskih
sredstev glede na dosezene rezultate v glavnem pokazal kat
uspesen.
A. Percic
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moznicenje

Skandinavski sejem oohiStva

Sejem, na katerem prikazujejo svoje pohistvo predvsem Skandinavci, ni namenjen le strokovnjakom, ampak vsem ljudem. To je
prva ugotovitev, kajti na tako majhnem prostoru toliko videti
je enk:ratna prilomost.
'
Omenil bi nekaj splosnih podatkov o sejmu v Kopenhagnu.
Prikazujejo v glavnem sedezno
pobistvo, jedilnice, manj spalnice in dnevne sobe, kuhinj skoraj ni. V sen ci sejma pa je tudi
razstavni prostor drugih dezel.
Za Skandinavce vedno govorimo ali pisemo, da so dobri oblikovalci, da imajo velike moznosti, ker so bogati, ker imajo
veliko lesa in iScemo vse mogoce izgovore, da bi zavarovali
seb<:. M~~lim, da je to opravicevanJe nJihovega dobrega obliko·
vanja zgreseno. Ne bi se spuscal
v razlago njihovega preprostega
oblikovanja, pac pa samo ornenil n ekaj osnovnih dejstev.
Obde!ava lesa in uporaba te
naravne surovine je zanje nekaj
povsem vsakdanjega, ne pa
skrivnost tehnologije. Hocem povedati, da so ti ljudje kupci in
proizvajalci, zelo logicni in preprosti. Les uporabijo taksnega
kot je in se ne izogibajo narav-

nih pojavov kot so grce, neenakomerna rast, borova plavina
in podobnega. Taksen material
je za nas neuporaben.
Les pridno in z na tancnostjo
nasih nekdanjih mizarjev obdelajo in vgradijo v izdelek. Pri
nas smo pozabili na vse lesne
spoje in se jib celo namerno izogibamo.
Gremo se revolucijo velike
proizvodnje s cepljenjem - moznicenjem in vse drugo zavracamo ali namerno pozabljamo.
Opaziti je tudi, da si Skandinavci prizadevajo za izboljsave elementov -- v oblikovnem in
konstrukcijskem smislu, kakrsne
smo mi ze zdavnaj zavrgli. Zato
nisem bil presenecen, da so cene
nekaterih · stolov ali miz nizje
od nasih, ne glede na njihov
Zivljenjski standard. Skratka, za
cloveka z energijo in z zanosom ustvarjanja, a podrejenemu
nasi proizvodnji, je to obcutek,
da to ni res, da so to sanje.
T. Zagar

Sejem v Milanu
. V Milanu je hila od 15. do 20. maja mednarodna razstava stroJev za lesno obdelavo INTERBIMALL '80. Na sejmu je razstavljalo 591 razstavljalcev z vsega sveta.
Glavna znacilnost sejma je hila, da so proizvajalci dali mnogo
poudarka strojem za obdelavo
ogroglih in profiliranih robov.
Taka so robovne furnirke prireJene za furniranje okroglih in
profiliranih robov. Z razlicnimi
kombinacijami pritisnih valjev,
ki pritiskajo furnir na profil in
segrevanjem na visoko frekvenC? se doseze, da se furnir prilepl po celotnem robu.
Tudi izdelovalci brusilnih strojev so zaceli v glavnem izdelovati brusilne stroje za izdelavo
profilnih nozev. Na sejmu je bil
prikazan nadmizni rezkar z raeunalniSko-elektronsko vodenimi
rezkalnimi svedri. V stroj se
vpne obdelovalec, vstavi kartico
in stroj sam po programu izrezka doloceno r ezbarijo ali profil.
.
Skoraj pri vseh formatnih zagah pa so prigrajene posebne zascitne kapine proti hrupu.
Velika j e tudi ponudba pretocnih moznicark z mo:Znostmi
kombiniranja za najrazlicnejse
vrtanje, pa tudi prigraditev avtomatov za zabijanje moznikov
in montazo okovja.
Mnogo strojev je povezanih v
linije. Tako so poleg osnovnega
stroja se nakladalne, razkladalne, obracalne in razlicne prevozne naprave.
Malo je bilo prikazanih pre~
tocnih stiskalnic za montazo in
lepljenje predalov, vee pa . za

.

ploskovno furniranje s folijo in
furnirjem.
IstoCa.sno je trajal tudi sejem
SASMIL '80. To je sejem furnirja, folij in pomoznih materialov
za lesno industrijo. Na tern sejmu je hila prikazana velika izbira furnirj a in folij razlienih
imitacij od lesa pa do kovin in
marmorja. Mnogo je bilo tudi
robovnega furnirja v kolutih, ki
je tudi ze lakiran.

Novi Ciani ZK
OB PRAZNOVANJU DNEVA
MLADOSTI 38 NOVIH CLANOV
ZVEZE KOMUNISTOV
Obcinska konferenca ZKS je
ob letosnjem praznovanju dneva
mladosti organizir ala svecan
sprejem novih clanov. Vse letosnje leta so trajali v osnovnih
organizacijah postopki za evidentiranje novih clanov. Pri tej
stalni nalogi zveze komunistov
smo tudi letos dosegli pomembne uspehe.
Vedno vee kandidatov je iz
vrst neposrednih proizvajalcev.
Skoraj polovica novo sprejetih
pa je bilo zensk.
V aprilu smo organizirali seminar za usposablj anje kandidatov pred sprejemom. Ugotavl.iamo, da so skoraj vsi kandidati opravili uspesno seminar in
se taka odgovorno pripravili za
sprejem v clanstvo.
Sprejem, ki smo ga zdruiili
tudi z obiskom razstave o delu
in zivljenju Edvarda Kardelja v
Kopru, predstavlja pomemben
dogodek za 38 novih komunistov,
saj bodo lahko kot mladi druibeno politicni delavci se tvorneje nadaljevali s svojim delom za
napredek nase druzbe. v tej izobra.Zevalni sezoni je to ze drugi
sprejem v clanstvo, saj smo decembra lani sprejeli 19 clanov,
z majskim sprejemom pa je to
kar 57 novih komunistov.
Za naso obcino je to izredno
pomemben uspeh. Nedvomno je
to posledica siroke dejavnosti
osnovnih organizacij in drugih
druibeno-poli ticnih organizacij.

Obisk taksnega sejma je posebno dozivetje, saj lahko vidis
kako dalec je svetovna industrija strojev za lesno obdelavo in
kje smo mi. Naj povem, da je
b1l edini jugoslovanski razstavljalec Arnol Janez iz Skofje Lake, ki je razstavljal stroj za iz·
delavo zobotrebcev, kapacitete
50.000 kosov na uro.
Lahko se vprasamo, kje so
Zicnica, Bratstvo in ostali nasi
proizvajalci.
B. Skerlj

.

Na letosnji slovesnosti smo
svecano zaklju cili tudi z delom
oddelka dopisne sole marksizma
v nasi obcini. Podelili smo potrdila in skromne knjiZne na·
~ade stirinajstim uspesnim slusateljem. Slusatelji, ki so uspesno opravili to zahtevno obliko
idejno politicnega usposabljanja,
bodo s svojim delom v osnovnih
organizacijah pomembno prispevali k se vecji zavzetostipdidejno politicnem usposabljanju
clanstva.
M. Jernejcic ·
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BRESTOV OBZORNIK
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Db preteklem referendu u
Referendum je za nami. Rezultati so znani. Od vseh vpisanih. v
obcinske volilne imenike je obkroZilo »Za« 79,12 odstotka vohvcev, kar pomeni 29 odstotkov vee kot je potrebno za uvedbo samoprispevka.
Od leta 1975 smo v skupnem
r ezultatu za 10 odstotkov boljsi, mnogo boljsi pa smo, ce pogledamo rezultate po voliscih.
Leta 1975 je od skupno 47 volisc zbralo manj kot 50 odstotkov pozitivnih glasov kar 7 volilnih okolisev; se pravi, da smo
samoprispevek izglasovali le na
85 odstotkov volisc, medtem ko
je sedanji referendum pote·
kal na 70 m estih, od katerih le
na enem samoprispevek ni bil
izglasovan. To volisce pa predstavlja manj kot 1,5 odstotka
vseh glasovalnih mest.
V vseh okoljih, kjer je pred
petimi leti referendum »propadel«, smo zdaj dosegli pozitiven
izid. Na najslabSem voliscu iz
leta 1975 (Bezuljak 19,58 odstotka) je letos dosezen rezultat 51
odstotkov ali za 31,42 odstotka
boljsi uspeh; najslabsa temeljna
organizacija iz leta 1975 je bila
Kovind (42,18 %); zdaj so tam
izglasovali samoprispevek z rezultatom 85,14 odstotka, kar je
za 42,96 odstotka boljse.
ce primerjamo rezultate v temeljnih organizacijah in v kra·
jevnih skupnostih, na prvi pogled ni vecjih razlik, vendar je
bil v prvem referendumu skupni
izid v temeljnih organizacijah
skoraj za 5 odstotkov boljsi kot
v krajevnih skupnostih, medtem
ko smo letos v krajevnih skupnostih dosegli celo za spoznanje
visji rezultat kot v temeljnih organizacijah.
Krajevna skupnost Begunje je
leta 1975 v celoti (z Jelko vred)
glasovala izpod 50 odstotkov,
zdaj pa je skupni rezultat vseh
volisc 66,67 odstotka glasov »za«.
Da se izmotamo iz teh stevilk,
ki so vendarle zanimive, bomo
dali Sarno se tale podatek: Letosnji najslabSi rezultat v temeljnih organizacijah je za 1,67
odstotka boljsi od najslabsega
pred leti, letosnji najslab!li v
krajevni skupnosti pa kar za
31,42 odstotka boljsi kot v pr·
vern referendumu.
Kakorkoli ze, rezultat je visok in zato se posebej obvei:uje

POSTILJON PEPI

KANON
Od tega je ze zelo, zelo dolgo in
le malo jih je, ki se ga se spominjajo. Bil je postiljon in vozil je
cesarsko-kraljevo posto iz Rakeka
v Loz in spet nazaj . . . lz dneva v
dan, iz tedna v mesec, iz meseca
v leto ... Pepi Kanon ... To ni bilo
njegovo pravo ime, to je bil samo
vzdevek; kako se je pisal, tega ni
vedel nihce, celo strogi postar
cerkniski Zagorjan ne. Pac, eden
je verjetno vedel: to je bil Ivan
Levar iz Grahovega, silni bariton,
s katerim je Pepi prodajal konje
v Milan, kadar Ivan ni prepeval
lepih baritonskih arij ...
Kaksen je bil? Tezko vprasanje.
Ako zaprem oci in si skusam predstaviti in obnoviti Ilk Pepija Kanona, moram priznati, da to ne
gre. Sarno nek~ trsatega vidim,
nekaj svetu odmaknjenega, kot si
predstavljamo stare Napoleonove
grenadirje. Vraga! To je domislek.
Morda je bil Pepi res nekoc grenadir in je potem smrt pozabila

druZbeno skupnost, da se skrajno odgovomo loti gradnj e po
sprejetem programu.
ZAKAJ TAKO USPEsNO?
Kje so vzroki za tako visoke
rezultate? Tega ne moremo vee
ugotavljati v odstotkih, ceprav
bi bilo mogoce z znanstveno obdelavo, ki bi bila izredno zanimiva, tudi to ugotoviti.
- Kot enega od spodbudnih
vzrokov za pozitivno opredelitev je treba najbrl jemati napredek v letih 1975-1980. Kljub
temu, da vsega ni bilo moe zgraditi, so ljudje posteno ocenili,
da je bil uspeh prvega samoprispevka v skladu s pricakovanji in predvsem z momostmi ter
da se je s sredstvi skrbno gospodarilo.
To zaupanje je bilo potrebno
pridobiti po nekaterih slabsih
izku8njah pred letom 1975. Zdaj
ga je treba ohraniti in utrditi.
- Na drugo mesto bi postavi1
program, za katerega smo se odloeali: sem ze in znova poudarjam, da je sedanji program nastajal v krajevnih skupnostih,
ne v pripravljalnem odboru. Ta
je program poskusal le ovrednotiti in usklajevati zelje in potrebe z momostmi. Zato je razumljivo, da so se ljudje zanj laze
odloeali kot ce bi jim nekdo vse
skupaj vsilil.
- Casa za pripravo in pripom·
be je bilo dovolj in pred referendumom o programu in vrstnem redu ni bilo vee bistvenih
nesoglasij.
- Spoznanje po potrebi uspesnega resevanja solskih in otrosko varstvenih prostorov je v
petih Jetih doseglo bistveno visjo raven kot je bilo to leta 1975.
Takrat smo zares prebijali led.
Danes se delavci in krajani ze
cutijo soodgovome tudi za potrebe, ki niso zgolj podjetniske·
ga ali komunalnega znacaja. Celovito gledanje na razvoj postaja v krajevnih skupnostih vse
bolj samoumevna metoda razmisljanja.

nanj. Morda je prekoracil Berezino in morda je oddal lmperatorju
na Elbi salut vdanosti . . . Kdo ve?
Pa pustimo to! 0 tem ne tece
beseda. - Pepi je vozil posto sleherni dan iz Rakeka v Loz. Petek
in svetek je sedel visoko na kozlu
in vozil cerknisko postno kocijo
preko »Velike gaseu po klancu, mimo sole, tja v Martinjak, Grahovo,
do Loza . . . lmel je trobento in v
to je vcasih zatrobil svoj velicastni prihod ali odhod . . . Prav res,
se danes ne morem govoriti o njegovi muzikalnosti, ceprav je bil
prijatelj muzikalnega Ivana iz Grahovega, vendar se z veseljem spominjam tulbe iz njegove vedno
krasno se svetece trobente ...

*

Ta trobenta! Ta je bila posrednica najinega poznanstva. Sleherni
dan je vodil svoje konjicke mimo
sole in sleherni dan sem ga cakal in zaprosil, naj ureze arijo na
trobento. Pa je storil; odmevalo je
vse naokrog, Hrenova Franca je
pravila, da Pepi nori, soseda Branislovka je trdila, da se je napil.
Oce pa, ki je bil pameten moz, mu

- Pomemben delez uspeha je
treba pripisati dokaj dobri organiziranosti nasih }judi V OSDOV·
nih organizacijah sindikata in v
krajevnih konferencah SZDL. Ti
dve organizaciji sta vsekakor poskrbeli, da je hila ze priprava
programa dovolj mnoZicno delo,
potrudili pa sta se tudi, da s ta
svoje clanstvo cimbolje pripravlli na referendum.
Pokazalo se je, da je ocenjevanje pripravljenosti za druZbeno
delovanje po stevilu udelezbe na
pripravljalnih sestankih povsem
zgresesno. Na zbore v krajevnih
skupnostih so prihajali ljudje, ki
jim je tak nacin edini vir obvescenosti, drugih pa ni bilo. To je
povsem razumljivo, saj so mnoge zadeve slisali na zborih delavcev, v sindikalnih skupinab,
delegacijah ali na razlicnih drugih sestankih, marsikaj pa so
lahko prebrali v delavskih glasilih, v 2arometu, se pravocasno
pa tudi v brosuri in v drugem
propagandnem gradivu. Ljudje
pac ne hodijo na sestanke zato,
da so sejne sobe polne - prav
imajo! - gredo pa, ce si obetajo
zvedeti kaj novega in ce vedo,
da je sestanek pac edini nacin
za resitev kaksne zadeve, za katero se zanimajo.
PRVIC -

CELOTNA OBciNA

Po necem pa je ta referendum
pomenil precejsnjo novost: prvil:
bomo v tern obdobju ob skupnem programu zdruZeni obcani
vse obcine. Loska dolina je vse
doslej gospodarila po svoje, moramo pa ugotoviti, da je predvsem Kovinoplastika s svojimi
dokaj visokimi odstotki glasov
»Za« precej prispevala k ugodnemu skupnemu rezultatu.
Visok odstotek pozitivnih glasov so oddali v krajevni skupnosti Cerknica. Osebno v tak
odziv Cerknicanov nisem nikoli
podvomil, so pa nekateri spekulirali s slabimi napovedmi, ces,
oni solo ze imajo, telovadnico
tudi, zdaj gradijo se vrtec, pa
bodo stall ob strani. Pokazalo
se je, da zavest Cerknieanov ni
tako kratka. Nasprotno, znajo
ceniti solidamost, s katero smo
Cerknico podprli v prvem referendumu in so mno:Zicno pri·
pravljeni to solidamost tudi vracati.

je poklonil virzinko, katero je njemu poklonil silni Jerala, o katerem
bomo se govorili.
Torej s trobento se je pricelo ...
Tudi virzinke so storile svoje. Prise! je dan, ko je Pepi pred solo
ustavil svoje vrance in ukazal:
nSmrkavec, splezaj na kozla k menil« In z neznansko radostjo je
zlezel pokovec na voz k Pepiju, pa
smo jo urezali po Veliki gasi, tja
do Serkove zage. Tam sva se poslovila . ..
Minevali so tedni . . . Prijateljstvo
se je utrdilo in vselej, kadar sem
cakal, me je Pepi povabil, da prisedem. se vee! Dovolil mi je celo, da sem zatrobil v trobento .. .
seveda, ne po »Veliki gasiu, ampak
tam proti Podskrajniku, kjer je bilo
na drzavni cesti malo prometa, tam
mi je dovolil, da pokazem svoje
muzikalne talente. Bilo je krasno! ...

*
Prijateljstvo je bilo vzpostavljeno!
Ce je Pepi vedel, da sem doma, je
vselej ustavil kocijo pred solo. Vcasih mi je celo dovolil, da sem vodil njegove konjicke ... Bic je imel,
to je resnica, a resnica je tudi, da
ga nikoli ni uporabljal . . . Njegovi
konjicki so ubogali na besedo, ki
je bila vcasih zelo trda in kruta
... Na kozlu je sedel, mracen in v
besedah nem, gledal predse in razmlsljal . . • 0 cern? Nikoli sl ga ni·
sem upal motiti, ceprav sem se pe·
ljal z njim vcasih prav do »Cesarjevihu v Martinjaku . . . Enkrat s e
je pa zgodilo ...

Na voliScu v TOZD Pohistvo so bili tudi pionirji
Posebej smo dolZni izpostaviti krajevno skupnost Cajnarje2ilce. Ta krajevna skupnost je
namrec dosegla najvisji odstotek glasov »Za« (88,21 %), edini
delovni kolektiv na njihovem terenu Iskra Cajnarje pa 91,80 odstotka. In vendar v tej krajevni
skupnosti ni ne sole ne vrtca.
Ljudje iz teh oddaljenih vasi sicer vedo, da se cerkniski in begunjski program gradi tudi zanje, vendar upostevajmo, da je
v tej krajevni skupnosti najmanj
soloobveznih otrok in se ti so
od svojih solskih sredisc najbolj oddaljeni.
Volivci iz tega okolja torej
posteno gledajo na razmere kakr~ne so, in predvsem ob vsaki
druibeni akciji sproti dokazujejo, da visoko cenijo vsak dinar, ki ga obclnska skupnost nameni za izboljsanje njihovih razmer; naj bo to cesta, tovamica
ali zadruZni dom. Za taksne I judi je lepo delati in naloga druibene skupnosti, ki izvira iz taksnega odziva prebivalstva, je lahko le ta, da tudi v prihodnje z
vsemi silami moralno in gmotno
podpre vsako akcijo, ki lahko
pomeni za te kraje premik k napredku in lazjemu Zivljenju.

no udeleibo in s 100 % glasov
za), Kmetijska zadruga, obe temeljni organizaciji Gozdnega gospodarstva, Gradisee, Komunala
in se kdo. To so vendar delovne
organizacije, katerih delavci so
raztreseni po vseh krajevnih
skupnostih, po vseh asfaltnil1 in
makadamskih cestah, po vseb
gradbiScih in gozdovih v obcini
in celo zunaj nje. Njihova visoka udelezba na voliscih nedvomno dol<azuje, da so se odgovomi
politicni in poslovodni organi
potrudili stopiti do svojih !judi,
da so jib uspeli ogreti za stvar
in jim omogocili, da svoj druibeni interes postavijo pred pod·
jetniskega in svojega lastnega.

*
Kakor koli ze: resnica o visoki udeleibi in torej tudi o visoki osvescenosti in solidamosti
nasih ljudi se je izkazala neizpodbitna.

Podobna ugotovitev velja za
Babno polje, ki je izmed vseh
volisc v nedeljo doseglo najviSji odstotek udele:Zbe in pozitivnih glasov.
Marsikoga presenecajo tudi rezultati, dosezeni v delovnih organizacijah kot so na primer Jelen Sneznik (edini s 100 odstot-

Delno je k temu gotovo prispcvala tudi velika kaplja grenkobe, ki nas je v tistih dneh se
bolj zdruZila, se bolj strnila
okrog skupnih nalog, ki smo jib
nacrtovali se skupaj s Titom,
uresnicevati pa jib bomo morali
brez njega. Toda to le potrjuje
v teh dneh nestetokrat ponovljeno misel, da Titovo veliko delo ostaja v nas kot vodilo, kot
smer in kot narocilo, potrjuje
m isel, da smo imeli dobrega uei·
telja in da smo njegovi vrednl
ucenci. Vse to pa lahko ob te7.ki
izgubi vnasa v naso skupnost
novo vedrino in ustvarjalni opti·
mizem.
J. Praprotnik

Zgodilo se je pred Werlijevo stacuno. Tam je gospodovala prelepa
gospa, ki ni bila gospa in je gojila najlepse vrtnice tega sveta . ..
Bila je sama vrtnica, Jepa in dobra
in vse je bilo zaljubljeno vanjo ...
Tudi Pepi . . . tudi jaz . . . Pa je bila pri Werliju stacuna, bila je ostarija, bila je pa tudi - in to je
v8Zno loterija ...

bento zatrobim, da je malo drugace, a loterija, to je pa tisto, od
cesar sem ziv . . . Poglej: pa s i
mislim, da so izvlecene vse tri
stevilke in da sem dobil veliki dobitek . . . Tu na kozlu sedim, Abra
in lzak vleceta kocijo, jaz pa sem
kupil domacijo, kupil sem lepo
crno obleko in masne solne. Pa se
tako pentljo, kot jo ima tvoj oce,
sem kupil . . . in se to . . . in se
ono . . .«

*
Loterija, to je bila strast Pepija
J<anona. Tista staroslavna loterija,
kjer stavis stevilke, ki so se ti
sanjale, ali pa jih poisces na podJagl sanj v »Velikih sanjskih bukvahcc' katere so ugotovili ze veliki
egiptovski ucenjaki. Torej to je
bila s ilna strast, kateri je Pepi podlege!. Vsako soboto je ustavil svojo kocijo pred Werlijevo stacuno,
splezal s kozla in postavil svoje
stevilke . . . 63, 85, 12 . . . ali drugace . . . saj sanje se menjajo . ..
In neke sobote, ko je Pepi oddal svoje krajcarje v Werlijevi sta·
cuni, sva se zblizala. Prasal sem
ga, ko sem kociral konjice proti
Martinjaku: »Pepi, zakaj pa igras v
loterijo?« Pa mi je po dolgem molcanju odgovoril:
»Vidis Pepi (jaz sem namrec tudi
Pepi), ne vern, ce bos razumel. Ti
si smrkavec in se ziveti nisi pri·
eel. Jaz pa sem star in v grob visim. Ampak, nada, upanje, to je
nekaj . . . Od tega zivim. Tu na
kozlu s edim, od Rakeka do Loza,
danes, jutri, sleherni dan .. . V tro-

Tako sva se vozila, tako upala in
pricakovala, sanjala visoko na koz·
lu postne kocije o vseh lepotah, ki
jih lahko pokloni sreca ... Kje so?
Leta so tekla ... Postne kocije ni
bilo vee in glas Pepijeve trobente
ni vee dramil nVelike gase« v Gerknici . . . Da, da, leta so tekla ...
Pa stopam po Mestnem trgu z
najlepso Poljakinjo tega sveta, z
gospo Lewandovsko, pa pride nasproti nekdo ... bos, brez suknjica,
ogromen in trsat - Pepi Kanon.
Obsta! je, malo se je zamislil, razsiril roke, me objel in stisnil in rekel: »lzaka ni vee in ne Abre, trobento imam pa se . ..« Pa sva po·
vabila s prelepo gospo Lewandov·
sko bosjaka in brezdomca Pepija
Kanona v krcmo . . . in obnasal se
je kot dognan k.avalir .. .

...
»Ej, kje so casi, ko smo skup
junacili?« Kje je posta in strogi
postar Zagorjan, kje je ostala trobenta, in kje pociva postilion Pepi
Kanon? Lep pozdrav, prijatelj! .. ·"
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Mislite na kurivo!

Hvalevredna in tudi zelo ueinkovita akcija mladih zbiralcev papirja
(za solski izlet bo)

(l:z

stevilke 32 -

31. maja 1970)

PRED NOVO ANALITICNO OCENO DELOVNIH MEST

Vecanje proizvodnje in skladno s tern povecane zahteve za boljse
obvladovanje vseh podrocij poslovanja ter novi s·istemi, ki jih uvajamo,
so nujno terjali spremembo organizacije vseh sluzb. S prilagoditvijo
organizacije novim zahtevam so se tudi v strokovnih sluzbah porus~ la
razmerja na mnogih delovnih mestih, nekatera delovna mesta so bila
ukinjena, druga pa so na novo odprli. Skratka, Brest je dozivel preobrazbo na vseh ravneh poslovanja in je zato postalo nujno, da se
napravi tudi nova analiticna ocenitev delovnih mest.
GIBANJE GOSPODARSTVA OSCINE CERKNICA V LETU 1970

Vzporedno z narascanjem bruto produkta je narascalo tudi gibanje
zalog. Le zaloge gotovih proizvodov so narascale hitreje z indeksom
162. Ze samo ta podatek nam pove, da velika konjunktura, ki je bila
zadnji dve leti, upada. Trzisce se umirja in napori za prodajo bodo
vedno vecji.
Ker je cedalje teze prodajati blago iz zalog gotovih izdelkov in so
roki placil cedalje daljsi, je moe pricakovati, da bo gospodarstvo manj
likvidno.
Nelikvidnost pa lahko pripelje do najrazlicnejsih tezav. Zato morajo
strokovne sluzbe podjetij storiti vse, da do t eh zapletov ne bi prislo.
OSKRBA SUROVIN V ZASTOJU

Tudi v nasem podjetju smo bili zaradi slabih vremenskih razmer prvic
v povojnih letih prisiljeni prenehati z delom v zagalnici Stari trg za
eel mesec dni, kljub temu, da smo imeli dokaj zadovoljive prehodne
za loge konec preteklega leta.
lzpad proizvodnje borno poskusali nadomestiti. Seveda bo to izvedljivo
le, ce bodo gozdarji izpolnili nacrt secnje in dobave, kar sicer zatrjujejo.
PRO!ZVODNJA V PRVIH STIRIH MESECIH

Pri planiranju proizvodnje primarnih izdelkov smo sledili nacelom poslovne politike. Da bi pospesili koncentracijo zagarske proizvodnje v TLI
Stari trg, bomo proizvodnjo v BZ Cerknica v drugi polovici leta ukinili.
Hkrati bomo tudi v TLI Stari trg povecali proizvodnjo na racun kooperacijskega sodelovanja s TP Martinjak.
Z AMBULANTO SMO ZADOVOLJNI
Vecina delavcev je zadovoljnih s tern, da je nase podjetje organizi ralo

lastno ambulanto, saj bo taka izboljsano zdravljenje zaposlenih . Zato bo
tudi manj izostankov z dela in seveda manj izgubljenih ur.
AVTOMATICNA TELEFONSKA CENTRALA

Po dolgoletnih obljubah je Cerknica naposled le dobila avtomaticno
telefonsko centrale. Vsi telefonski narocniki na obmocju Cerknice imajo
sedaj moznost za direktno povezavo z vsemi kraji, ki imajo avtomaticne
telefonske centrale.
CIGAVI SO NASADI?

Odkar so zgradili stanovanjske bloke pri Brestu in so ob njih zaceli
urejati zelene povrsine, so se zlile v obsezno vrtno enoto. Podoben prostar se utegne kmalu razviti tudi okrog avtobusne postaje, obcine in
spomenika, tretji del cerkniske lepote pa bi mogel nastati ob novi soli,
ce bi solski vrt razsirili. To bi bilo potrebno, saj se tam zbira z obseznega notranjskega podrocja mladina, ki bo morda prav v solskem vrtu
nasla pobude za urejanje domacega vrta.
ALI VESTE?

V splosni sluzbi so prodali kar 9 1 vstopnic za svetovno prvenstvo
v kosarki, ceprav so bile po 40 din. Vstopnice so kupili predvsem clani
iz skupnih strokovnih sluzb.

.

---~-.._.--

Zaradi znanih tezav ob uvozu
nafte je vse vee tezav tudi s
preskrbo potrosnikov s trdimi
gorivi. Premogovniki so bili v
casu poceni naftnih goriv potisnjeni v vseh pogledih vstran,
nekaj pa so jib zaradi nerentabilnosti tudi zaprli (v Sloveniji
Kocevje, Krmelj, Zabukovica,
Secovlje). Neugoden gospodarski
polo:laj , pomanjkanje delovne
sile in zastarelost opreme so narekovali tudi zmanjsanje proizvodnje.
In v takem polozaju je najnovejsa energetska kriza nasla nase premogovnike, ki so bili na
popolnoma preobmjeni polozaj
nepripravljeni. Premog je nenadoma postal zopet zelo iskan
energetski vir v industriji, pa
tudi v siroki potrosnji. Naglemu
povecanju povprasevanja po
premogu pa iz prej omenjenih
vzrokov ni mogoce v kratkem
casu zadovoljiti, zato se na trziscu srecujemo s pomanjkanjem tega goriva.
Na Brestu smo se od leta
1976 do 1978 brez posebnih tezav
oskrbovali s kvalitetnim rjavim
premogom iz bosanskega rudnika BanoviCi prek specializirane
trgovske organizacije KURIVOPRODAJA iz Ljubljane. V prvih
lanskih mesecih je ta preskrba
se potekala nemoteno, od maja
naprej pa je bila dobava iz Banovicev nenadoma ustavljena z
opravicilom, da so proizvodnjo
zmanjsali zaradi rekonstrukcije.
Znano pa je, da so precej premoga tudi izvozili, da so si lahko preskrbeli devizna sredstva
za nakup rudarske opreme.
Letosnje stanje s preskrbo rjavega premoga ni nic boljse. Za
siroko porabo ga je nemogoce
dobiti, ker z n jim v prvi vrsti
oskrbujejo bolnisnice, sole, vrtce
in druge javne ustanove ter industrijo.
Celotno kolieino premoga, ki
jo potrebujejo nasi delavci, smo
pravocasno narocili in po razporedu bi morali zadnje kolieine dobiti in dobaviti najkasneje
v juniju. Tako pa smo do sedaj,
ko bi morali imeti pokritih 83

odstotkov potreb, prejeli le 20
odstotkov narocenega premoga.
Zastoj je nastal zaradi eakanja
na nove cene, ki so bile sprejete sele 17. aprila letos in SO Ob·
eutno visje. Tako stane sedaj
velenjski lignit, nalozen v vagonu 661,92 din za tono (kosi), trboveljski rjavi premog 1278,43
din za tono (kocke) in zeniSki
rjavi premog 895,17 din za tono
(kocke). K tern cenam je treba
pristeti se stroske prevoza do
zelezniske postaje Rakek, stro·

Rdeti kriz za tloveka
zivimo v casu, ko veliko razmiSljamo o vseh mislih, ki nam
jib je kdaj izrekel nas dragi
predsednik marsal Tito. Te misli
nam pokazejo, kaj je prav in
kaj ni, nas hrabrijo, kadar ugotavljamo, da smo na pravi poti,
so nam vodilo za prihodnje delo.
Od nas se je poslovil prav v zacetku letosnjega tedna Rdecega
kriza. Zato se bolj opiramo nanj
letosnje geslo tega tedna, ki se
glasi: »rdeci kriz za cloveka«.
Ce primerjamo humane te:lnje
Rdecega kriza z dejanji nasega
Tita, vidimo, da je on najbolj
vestno izpolnjeval vse naloge nase organizacije oziroma, da se
njegova dejanja v celoti prekrivajo z nalogami nase organizacije.
Ko je mednarodni Rdeci kriz
leta 1963. praznoval stoletnico
svojega delovanja, je tovaris
Tito poslal kongresu te organi·
zacije poslanico, v kateri med
drugim pise:
»Rdeci kriz je bil pobudnik
vrste mednarodnih konvencij,
katerih humana nacela so bila
sprejeta kot norme mednarodnega prava in pravnih odnosov
med ljudmi. Ideali, ki jih je ze
pred sto leti zacel razvijati Rdeci kriz, so zlasti v danasnjem
casu priSli do veljave v listini
Zdruzenih narodov. To so ideali

Natnesto s ale lfJeseca
NEIZPODBITEN DOMAci SUPER ATEST
Tovama ognjeodpornih plose je pripravljena za proizvodnjo. Prvi
izdelki nase MINERALKE so ze zagledali beli dan. Preden jib lahko ponudimo kupcem, je treba med drugim pridobiti tudi ateste
kontrolnih zavodov. Z atesti bomo dokazovali, da imajo nove
plosee take lastnosti kot jim jib pripisujemo, zlasti pa, da so negorljive.
Verjetno se ne veste, da smo v Brestu na lastno pobudo ze opravili atest negorljivosti - pravzaprav nehote.
Vratar v vratamici ob MINERALKI je kot po navadi zelel zakuriti v svoji pecici. Vanjo je dal precej papirja in druge podnete
in na to odrezke >>ivernih plose«. DrobiZ je zgorel, »iveme plosee«
pa se niso niti osmodile. Zarobantil je, pihal v pee, dodajal suhega
drobiia - pa nie. Nazadnje se je se opekel, ko je jemal razgrete
kose eudnih drv iz peeice.
To smo izvedeli, ne vemo pa, kdaj je nas vratar zvedel, da je
tehnologija pri izdelavi ognjeodpomih plose kar prlmema. Res je
tudi to, da so plosee iz MINERALKE na prvi pogled enake kot
plosee iz IVERKE. Ej, kaksni easi! Niti na dobro staro Iesno industrijo se elovek ne more vee zanesti!

MAJHEN SPOMIN NA VELIKE DOGODKE
11. maj, praznik krajevne skupnosti Grahovo, spomin na prvi
napad, ki je bil v tern kraju leta 1942, smo krajani praznovali nekoliko pozneje. Nikakor pa ne gre prezreti, da je tudi referendum,
ki je bil 11. maja, svojevrsten praznik vseh, ki zelimo v nasi dru:lbeni skupnosti izboljsati pogoje za delo in zivljenje.
Krajevni praznik in dan mladosti smo letos praznovali skupaj
z mladinci pohodne enote iz Ljubljane in borci IV. brigade VDV
bataljona. Mladince pohodne enote smo pricakali v petek, 23. maja.
Po vecerji smo skupaj odsli na Solzen, kjer smo imeli kulturni
program in sprejem pionirjev v zvezo socialisticne mladine Jugoslavije. Spontano se je po udarnem delu programa zacelo viti kolo:
Ide Tito preko Romanije ...
Mladinci, borci in ostali krajani smo ob tabornem ognju in melodijah, namenjenih Titu in Jugoslaviji, ugotavljali, da so taka srecanja potrebna vsem. Navezujejo prijateljske stike, spoznavamo in
prenasamo tradicije NOB, utrjujemo splosni ljudski odpor. Naslednjega dne, 24. maja smo bili prica uprizorjenemu napadu na Grahovo, ki ga j e vodil borec VDV bataljona tov. Stane SimCic-Jelen.
Po boju so pionirji kat domacini dobili orozje, ki so ga borci zaplenili »sovraznilm«.
Osrednja proslava je bila ob 10. uri pred spomenikom v Grahovem. Z zalostjo v srcih, vendar ponosni, da pripadamo Titovi Jugoslaviji, smo praznovali prvic brez ljubljenega voditelja, katerega
delo in ideje nadaljujemo.
I. Kranjc

-

ske nakladanja in prevoza do
narocnika.
Veci na dobavljenega premoga
bo velenjski lignit, ki pa ni najbolj primeren za kurjenje centralne kurjave. Se pa njegova
kvaliteta precej dvigne, ce je
dobro osusen, zato svetujemo,
da ga hranite v zracnih, suhih
prostorih.
Ker je v zadnjih dneh dobava
lignita nekoliko bolj stekla,
upamo, da bomo uspeli zadovoljiti vse narocnike. Ni pa odvec,
ce se skusamo oskrbeti nekoliko
bolj tudi z drvmi, saj je znano,
da precej kvalitetnih drv se
vedno trohni v gozdovih.
P. Kovsca

-

.

-

miru in obsodbe vojne, ki so
globoko zakoreninjeni v vas1
organizaciji in pomenijo danes
izraz prizadevanja narodov in
imperativ nasega casa. Zato so
vsi prostovoljni delavci Rdeeega
kriZa - in to so milijoni !judi
sirom po svetu - lahko ponosni, ker so v vrstah organizacije,
ki je nosilka takih plemenitih
tezenj, humanih dejavnosti ter
konstruktivnega
miroljubnega
sodelovanja med narodi.«
Ob koncu aprila smo opravili
zelo uspesno krvodajalsko akcijo. Upali smo sicer na dober
uspeh, toda na tako lep odziv
nismo racunali. To je zasluga
zavednih krvodajalcev, aktivistov rdecega kri:la v delovnih
organizacijah, aktivih. solah in
v krajevnih skupnostih. V drugi
polovici maja smo organizirali
lepe, prisrcne sprejeme ucencev
prvih razredov med mlade clane
Rdecega kriza, ucence sedmih
razredov pa med redne clane.
Po krajevnih organizacijah smo
nabirali nove clane in pobrali
letosnjo clanarino, da smo tako
utrdili clanstvo.
24. maja se je v Zilcah med
seboj pomerilo 32 ekip civilne
zascite iz programa prve pomoci. Najbolj si bodo v junijo sodelovali na republiSkem tekmovanju v Ljubljani. S tern se najbolje pripravljajo v smislu Titovega naroeila, da moramo biti
pripravljeni na to, ce bi bila
jutri vojna.
V zacetku junija bo solidarnostni teden. Cetrtega junija bomo po vsej obcini zbirali obleko, obutev in posteljnino. Stern
bomo zagotovili zlasti :lrtvam
morebitnih elementarnih nesrec
to, kar jim bo nujno p otrebno.
V juniju bo tudi dan krvodajalcev, ko bomo na primeren
nacin izrekli najprizadevnejsim
pri teh akcijah iskreno zahvalo.
R. Gorjan

USPESNO DELO
AMD CERKNICA JE ZBOROVALO
Na obcnem zboru avto moto
drustva Cerknica, ki je bil 27.
aprila, so prisotni v izcrpni razpravi izoblikovali program prihodnjega dela sekcij in drustva.
Med drugim bodo skupno z
zdru:lenjem soferjev in avtomehanikov organizirali predavanje,
za praznik 13. julija pa izlet v
neznano in tekmovanja. Zaradi
varcevanja z gorivom tradicionalne parade letos ne bo.
Za predsednika drustva je bil
znova izvoljen Franc Turk.
Na zakljucku zbora so dobili
priznanja drustva naslednji zasluzni clani:
Milek Anton, Krajnc Pet er,
Robnik Martin, MiSic Janez, Ravselj Franc, .Sega Marjan, Pajk
Joze, Doles Mirko, BogovCic stefan, Mele Milan, Pavlic Vencelj,
Zabukovec Dominik, Meden Marjan, Arko Tone, Petrovcic Edvard, Turk Franc, .Sepec Joze
za plodno sodelovanje zdruzenja
soferjev in avtomehanikov Cerknica.
S. Bogovcic
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Telesna kultura v nasi obcini

Kar cez noc je nastal »Bufet pri Ancki« na enem delu blagovnice
nasega malega mesta. Stevilna ekipa RTV Ljubljana namrec snema telcvizijsko nadaljevanko »Scuke pa ni«, ki jo bomo na nasih
televizijskih zaslonih gledali v jeseni v sedmih nadaljevankah. Nadaljevanko snemajo v Ccrknici in okolici po znani Partljicevi komedijL Rezira jo Joze Babic. Nastopa cez sedemdeset igralcev iz
vseh slovenskih gledalisc, od katcrih so bolj znani Danilo Bezlaj,
Danilo Benedicic, Peter Ternovsek, Breda Jenkova, Polde Bibic,
Janez Klasinc, Janez Hocevar - Rifle in drugL
Organizator in vodja ckipe Igor Pobegajlo je povedal, da je zelo
zadovoljen, ker jim nudijo pomoc organi in obcani nasega malega
mesta.
Kaksna bo zadeva potem, bomo se videlL Omeniti pa velja, da so
pri snemanju rabili krapa. Ker ga v jezeru ni bilo moe ujeti, so ga
morali uvoziti.

•

••

V JUniJU
1. 6. ob 16. in 20. uri - ameriski pustolovski film ZAKLAD MORSKEGA PSA
2. 6. ob 16. in 20. uri - hongkonski »karate« film MOJSTRI SAOUNA
5. 6. ob 20. uri - italijanska kriminalka INSPEKTOR V AKCIJI
7. 6. ob 20. uri in 8. 6. ob 16. uri- ameriski vojni film NEV ARNI
PREHOD
8. 6. ob 20. uri - danski ljubezenski film PRIDI V MOJO POSTEUO
9. 6. ob 20. uri - italijanska kriminalka POLICAJ, KI JE UUBIL
ZENSKE
12. 6. ob 20. uri - italijanska komedija SLUGA SVOJIH GOSPODARJEV
14. 6. ob 20. uri in 15. 6. ob 16. uri - ameriSki pustolovski film CLOVEK IZ SAN FERNANDA
15. 6. ob 20. uri - ameriska grozljivka OCI LAVRE MARS
16. 6. ob 20. uri - ameriSka drama NE UKRADI MI OTROKA
19. 6. ob 20. uri - ameriSka kriminalka MODRI OVRATNIK
21. 6. ob 20. uri in 22. 6. ob 16. uri - ameriSki pustolovski film
ORCA - KIT UBIJALEC
22. 6. ob 20. uri - italijanski ljubezenski film VANESSA
23. 6. ob 20. uri - nemska drama TAKA KOT SI
26. 6. ob 20. uri - francoska drama OTROK NOCI
28. 6. ob 20. uri in 29. 6. ob 16. uri jugoslovanski vojni film
VRNITEV
29. 6. ob 20. uri - francoska komedija LULU
30. 6. ob 20. uri - ameriska drama BOZANSKI DNEVI
IZID NAGRADNEGA
ZREBANJA
Ceprav j e bila nagradna izpolnjevanka v aprilski stevilki izredno lahka (morda celo prelahka), smo do roka dobili le 26
resitev. Ali pa morda knjil.ne nagrade niso tako vabljive kot stari tisocak ali dva?
Komisija je izl.rebala naslednji nagrajenki: Mileno Hribljan,
Tabor 21, Cerknica in Cvetko
Gode.Sa, Skupne dejavnosti. Obe
dobita za nagrado prvi zvezek
NOTRANJSKIH LISTOV.
Nagrajenkama iskreno cestitamol
Po knjigi lahko prideta h glavnemu in odgovornemu uredniku
(v sluzbi skupnih zadev).
NASI UPOKOJENCI
S 1. majem je odsla iz nasega
kolektiva Jozefa MARTINCIC,
ki je zaradi svojega zdravs·tvenega stanja prevzela druiinsko
pokojnino po pokojnem moiu.
V temeljni organizaciji je bila
neprekinjeno zaposlena od leta

1968 na delih in nalogah »brizgalne kabine« in nazadnje »sivanje kartonov«.
Poznamo jo kot marljivo in
prizadevno delavko ter dobra
delovno tovariSico.
Ob odhodu v pokoj j i zelimo
se veliko srecnih in zdravih let!
Kolektiv TOZD Zagalnica
Stari trg
30. aprila letos je odsla v pokoj nasa dolgoletna delavka Rozina SIVEC.
V tovarni pohistva Masiva je
bila zaposlena od 6. 11. 1958. leta. Opravljala je razlicna dela
in naloge v tovarni. V pokoj je
odsla z opravil in nalog »glavni
delavec pri lepljenju na korpus
stiskalnici« v oddelku predmon:
taza.
Delovni kolektiv se ji zahvaljuje za njen dolgoletni marljivi
prispevek v razvoju TOZD MASIVA in ji zeli se mnogo zdravih let!
Kolektiv TOZD Masiva
·
Martinjak

Telesni kulturi posvecamo posebno druibeno pozomost od leta 1973 dalje, ko smo tudi na
tem podrocju zaceli ustanavljati
samoupravne interesne skupnosti. Poleg sprejetja zakona o telesnokulturnih skupnostih je za
prihodnji razvoj telesne kulture
prispevala tudi republiska lmnferenca SZDL s staliSci o telesni
kulturi, na podlagi katerlh so
bill sprejeti tako imenovani »portoro~ki sklepi«. Njihovo bistvo
je bila poudarjena skr b za mnozicnost, ki je bila in je ~e danes
temeljna slabost v telesni kulturi.
Od takrat dalje smo temu podrocju druibenih dejavnosti tudi v
nasi obcini zaceli posvecati mnogo vee druibenopoliticne dejavnosti kot v vsem povojnem obdobju. 0 telesni kulturi so prvic
razpravljali v sindikatlh, SZDL
in zvezi komunistov. Sprejeta
stalisca so bila skupna osnova
za razvoj telesne kulture. Tako
nam je v zadnjih letih uspelo,
da so se nepovezani klubi in
drustva organizacljsko ter vsebinsko utrdili in tako v ZTKO
uresnicujejo enotno sprejeto politiko.
Velik napredek je pomenil tudi delegatski sistem, ceprav se
vedno ne moremo reci, da so
delegatska pota in obve~canje
ze dovolj utrjena. V analizi leta
1977 je bilo ugotovljeno, velja
pa tudi se sedaj, da so delavci
v zdrufenem delu se vedno prevee odtujeni od odlocanja 0 delitvi sredstev.
Poleg tega tudi dobrsen del
sredstev priteka posameznim telesnokulturnim organizacijam mimo samoupravne interesne skupnosti. V prihodnjem srednjerocnem obdobju je zato ena bistvenih nalog, da z vsklajenim nacrtovanjem vkljuCimo tudi ta
sredstva in vplivamo na njihovo
uporabo (v obliki neposredne
menjave dela).
Ker pravega tekDaovalnega
sporta nismo imeli razvitega, je
bilo toliko Iafe zaceti z uresnicevanjem mnozicnosti. Tako smo
v preteklem letu namenili za
mnoZicnost nad 70 odstotkov
vseh sredstev. Mnoiicnost pa je
iz sirine pre.Sla tudi v kvaliteto,
ld se odraia v perspektivnih
sportnikih, katerim moramo tudi vnaprej zagotoviti primeme
moinosti za razvoj. Teh moino-

V SPOMIN
V letosnjem aprilu smo se za
vedno poslovili od dolgoletnega
sodelavca Joieta FAJDIGE iz
Pudoba, zaposlenega na delih in
nalogah »kurjenje parnega kotIau.
Umrl je za posledicami delovne nezgode, ki se mu je pripetila v marcu.
Njegovo plemenito dejanje in
poirtvovalnost, s katero je hotel prepreciti gospodarsko skodo, je bila zanj usodna. Od nas
je odsel tlho in nepricakovano,
komaj v 49. letu starosti. Zivljenje, ki je ugasnilo skromnemu
sodelavcu, tovarisu, prijatelju,
nam bo trajno ostalo v spominu.

Kolektlv TOZD

~agalnica

Stari trg

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizacije Brest Cerknica,
n. soLo.
Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC.
Ureja urednllkl odbor: Marta DRAGOLI¢,
Yanda HACE, Borut JERNEJ¢1¢, Ana KO·
GEJ, Bozo LEVEC, Marta MODIC, Leopold
OBLAK, Anton OBREZA, Bernarda PETRI¢,
Beno SKERW, Irena ZEMWAK in Viktor
ZNIDAR!liC. Foto: Joze SKRW.

Tiska ~elezniska tiskarna v Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.
Glasilo sodl med proizvode lz 7. toeke
prvega odstavka 36. elena zakona 0 obdavc enju prolzvodov in storitev \1 prometu, za
katere se ne placuje temeiJnl davek od
prometa proizvodov (mnenje sekretariata za
informfranJe izvrsnega sveta SR Slovenlje,
st. 421-1/72 z dne 24. oktobra 1974)

sti pa v okviru TKS (zaradi povecane aktivnosti na podrocju
mnoZicnosti in sodelovanju na
mejnih podrocjih) ne bomo mogli uresnicitl v celoti.
Kljub prizadevanjem in delu
posameznikov pa telesna kultura se vedno ni prodrla v posamezne organizacije zdruienega
dela tako kot bi morala. To se
kafe v uresnicevanju sklepa, naj
bi na vsaldh 500 delavcev profesionalno deloval en organizator
rekreacije. teprav to podrocje
ni organizirano niti v delovnih
organizacijah niti v krajevnih
skupnostih, pa narasca stevilo
tistih, ki se obcasno ukvarjajo
z eno izmed oblik sportne rekreacije (TRIM akclje hoje in
teka, obcinske sindikalne igre in
podobno).
Ce zelimo telesno kulturo dojeti kot stah10 sestavino Zivljenja, potem moramo z vzgojo zaceti ze v vzgojno-varstvenih in v
solskih ustanovah. Ob velikem
zanimanju mladih za sport nam
prav na tern podrocju primanjkuje mentorjev s pravilnim pedagoskim posluhom, vaditeljev
in organizatorjev. Povsod, kjer
so zaceli z rednim in resnim de1om, se ie kaiejo lepi uspebi.
Za doseganje ieljenih uspehov
na podrocju mnoZicnosti in perspektivnih sportnikov so nujno
potrebni strokovni delavci in
sportni objekti. Prizadevati si
moramo, da bomo vsakemu drustvu in klubu zagotovili ustrezni
strokovni kader. Z zdruievanjem
sredstev delavcev nam je v preteklem obdobju uspelo zaceti
uresnicevati program izgradnje

sportno rekreacijskih objektov.
Sportna dvorana v Cerknici, atletski stadion pri osnovni soli
Cerknica, SRC Dovce pri Rakeku, izgradnja atletskega stadiona
v Starem trgu prav gotovo zagotavljajo boljse moznosti za
sportno rekreacijsko dejavnost.
Ti pogoji bodo z izvedbo celot- •
nega programa zagotovljeni v
vseh krajevnih skupnostih.
Telesna kultura pa ne sme bitl loeena od drugih druibenih
dejavnosti, zato je nujno povezovanje v obliki mejnih podrocij z izobrazevalno skupnostjo,
skupnostjo otros!o:ega varstva in
zdravstveno skupnostjo.
0 teh in drugih vpra~anjih telesne kulture bo javna razprava,
ki bo organizirana po krajevnih
skupnostih. Zakljucek razprave
bo v zacetku junija, ko bodo
OK SZDL, TKS in ZTKO ter komisija za sport in rekreacijo pri
sindikatih ocenjevali prehojeno
pot in doloeali nove usmeritve,
ki bodo prav gotovo najboljsa
podlaga za razvoj telesne kulture v naslednjem srednjerocnem obdobju.
Vloga telesne kulture narekuje, da njena vprasanja niso stvar
samo telesnokulturnih organizacij in skupnosti, ampak tudi sirse druzbe. z utrjevanjem delegatskega sistema, vecjo odgovornostjo, neposrednim odlocanjem
delavcev ter primernim informiranjem in organiziranjem v temeljnih organizacijah in krajevnih skupnostih bomo skupno utrdili vlogo telesne kulture.
T. Urbas

Znova zastavljeno delo
VOLILNA PROGRAMSKA KONFERENCA OBCINSKE
RENCE ZVEZE SOCIALISTICNE MLADINE
Volilna konferenca je bila 26.
aprila. Vse osnovne organizacije,
ki delujejo v krajevnih skupnostih in v delovnih organizacijah,
pa so volilne programske konference opravile ze v marcu.
Letos smo posebno pozornost
posvetili kadrovanju vodstva,
kajti od prizadevnosti in usposobljenosti le-tega v veliki meri
zavisi dejavnost mladih. Obcinska konferenca in vse osnovne
organizacije so
konstituirale
svoje organe na podlagi kolektivnega vodenja. V postopku evidentiranja smo zajeli sirok krog
mladih, kajti vsem je potrebno
omogociti drul.beno uveljavitev
na podlagi lastnega dela.
Z doslednim uresnicevanjem
nacela rotacije, selekcije in zamenljivosti kadrov bo moral
cim sirsi krog mladih ljudi dobiti moznost za svojo uveljavitev v drul.benem in politicnem
zivljenju. Delegati osnovnih organizacij so na konferenci soglasno sprejeli nova pravila o
organiziranosti mladih v obcini
Cerknica, ki so pripravljena v
skladu s smernicami kolektivnega vodenja. Vendar bo za izpeljavo nove organiziranosti potrebno vloziti se veliko truda.
Delegati so na konferenci sprejeli vee pomembnih sklepov 0
prihodnjem delu. Naj omenim
samo nekatere:
- delo pri krepitvi politicne
in akcijske sposobnosti;
- tvomo vkljueevanje v stabilizacijo gospodarstva v obcini,
saj mladi predstavljajo pomemben del delovnih !judi v gospodarstvu nasega obmocja;

KONFE-

- sodelovanje pri izvedbi referenduma za izgradnjo solskih
objektov na obmocju obCine.
Beseda je tekla tu di o usmerjencm izobraievanj u, s tanovanjski politiki, izobrazevanju clanstva, evidentiranju mladih za
sprejem v Zvezo komunistov in
drugem. Za uresnicevanje sprejetega delovnega programa se
bo t reba izjemno prizadevati. V
prvi vrsti pa si moramo prizadevati, da bomo mladi delovali
kot druzbenopoliticna organizacija.
Novo izvolj<memu predsedniku
Slavku DJURICU, sekretarju
Zdravku NOVAKU, predsedstvu
in drugim organom konference
so delegati zafeleli veliko uspeha pri prihodnjem vodenju mladih.
L. Martincic

USPEL POHOD
NASLIVNICO
V pocastitev dneva mladosti,
je planinsko drustvo Cerknica
ob sodelovanju z zvezo telesno
kulturnih organizacij pripravila
i.e tradicionalni pohod na vrh
Slivnice.
Ob lepem nedeljskem vremenu 25. maja je bilo na pohodu
kar 141 Cerknicanov in okolicanov, kar je doslej rekordno stevilo.
Po zakljucku pohoda je vsak
pohodnik dobil znacko drustva
in malico, bilo pa je tudi zrebanje simbolicnih nagrad.
Pripomniti velja, da je bilo na
letosnjem pohodu nad polovico
starejsih od stirideset let.
S. Bogovcic

NAJBOLJSI MLADI IZ GRAHOVEGA
LETOSNJE OBCINSKE SPORTNE IGRE MLADIH
V pocastitev dncva mladosti, rojstnega dneva na.Sega dragega
predsednika TITA, je obcinska konferenca ZSMS organizirala tradicionalne sportne igre mladih, na katerih je nastopilo nad dvesto
tekmovalcev. Najvec sportnega duha pri tekmovanju so pokazale
ekipe Bresta, Grahovega in Kovinoplastike iz Loza, ki so tudi dosegle najbolj~e rezultate. Koncni zmagovalec in s tern dobitnik prehodnega pokala je postala ekipa osnovne organizacije Grahovo.

