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Razvojni program treh podjetij 
Na seji kraško-notranjskih občin 1. oktobra 1973 je bilo po 

ocenl doseženih rezultatatov na področju integracijskih povezav 
industrije in gozdarstva sklenjeno, da se preverijo in uskladijo 
kompleksni razvojni programi treh glavnih nosilcev lesne industrije 
v regiji - Brest, Javor in Lesonit, zlasti tudi v pogledu surovinskih 
možnosti v gozdnem območju in izven njega. Ob tem naj bi se ugo
tovile realne možnosti za poslovno povezovanje med lesnoindustrij
skimi podjetji na eni in oblikovanjem koncepta aktivnih odnosov 
do gozdnega gospodarstva na drugi strani. 

Tak strokovno izdelan predlog naj bi predstavljal temeljno iz
hodišče za prihodnje korake v samoupravnem integracijskem po
vezovanju. 

Za to delo je bila zadolžena skupina poslovodnih vodij Bresta, 
J!lvorja in Lesonita, usklajevalno delo in dokončno besedilo analize 
pa je opravil tovariš JOžE LESAR, s čigar privoljenjem objavljamo 
del tega gradi~ 

Delovna skupina ocenjuje, da je predloženi kocept tako v izho
diščih kot v predvidenih ciljih zahteven, vendar optimalno realen 
in da je uresničljiv pri večjih delovnih naporih kolektivov, ob 
upoštevanju načel poslo~e discipline samih partnerjev, zlasti pa 
gozdnega gospodarstva. 

Samoupravna osvojitev tega koncepta pa bo zapolnila tisto vrzel 
neusklajenosti, ki predstavlja glavno oviro za pripravljenost ak
tivnega sodelovanja odgovomih republiških organov in bank pri na
ložbah v predvidene programe. Razlogi in zagotavljanje možnosti 
angažiranja tudi republilkih organov temeljijo na dejstvih: 

a) da je v naši regiji nekaj žgočih zaostalih kompleksov, zlasti 
Brkini, in pa velika nesorazmerja v zaposlenosti in sociali sploh; 

b) da lesna industrija v regiji odločujoče prevladuje v strukturi 
narodnega dohodka in da ima glede na pretežno specialno pro
izvodnjo usmerjenost izredne možnosti za soliden družbeno-eko· 
nomski premik. 

In končno, zastavljeni cilji potrebujejo aktivno in enotno an
gažiranje družbeno-političnih organov in organizacij v kolektivih, 
na ravni občin ter notranjsko-kraške regije, saj gre za realne 
možnosti velike preobrazbe ekonomskih in socialnih razmer de
lovnih ljudi v regiji. 
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PROGRAMSKA 
USMERITEV IN 
PROIZVODNJA 

Vsa tri podjetja imajo svoje 
srednjeročne programe, ki so ča
sovno opredeljeni na investicij
ske podvige, sicer v nekoliko raz
ličnem časovnem obdobju do leta 
1980. Pri tej zastavljeni nalogi 
so nekatere programe dopolnili. 

Proizvodne usmeritve vsakega 
izmed partnerjev so specifične 
in dokaj avtohtone. 

BREST bo z izgradnjo nove to
vari].e ivernih plošč, ki jih bo 
deloma površinsko oplemenitil, 
proizvedel od sedanjih za dva 
in pol krat več teh tvoriv 
(60.000 m'). S to naložbo in z iz
popolnitvijo tehnoloških kapaci
tet pohištva se bo z reprodukcijo 
70 % lastnih iverk ob souporabi 
vgrajevanja elementov iz umet
nih mas uvrstil med nekaj naj
večjih proizvajalcev pohištva v 
državi. Proizvodni program ob· 
sega furnirano, masivno, sedežno 
in kuhinjsko pohištvo, v veliki 
meri namenjeno izvozu. 

JAVOR je ob renoviranju os
novnih kapacitet proizvodno in 
tržno uveljavljenih tvoriv veza
nega lesa in panel plošč usmer
jen na delno povečanje le-teh, 
če bo to rezultat modernizacije 
te tehnologije. Programira tudi 
delno rekonstrukcijo in tehnolo
ško izpopolnitev sedanje proiz-

,~ Pooblaščenci Brestovih temeljnih organizacij zdntženega .dela ob podpisu samoupravnega sporazuma o 
,, združitvi v delovno organizacijo 
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vodnje masivnega in sedežnega 
pohištva na raven srednjih fa
brikacij. Po zaključeni prvi etapi 
modernizacije p roizvodnje fur
nirja pa predvideva glavni pre
mik do leta 1980 v tej .Proizvod
nji od sedanjih 7 milijonov m• 
na 23 milijonov m 2 furnirja. S 
tem bo nastala koncentrirana ve
lefabrikacija furnirja, ki bo uspo
sobljena v glavnem pokrivati .po· 
trebe pohištva industrije Sloveni
je in delno tudi izvoza po vr stah 
in kvaliteti. Tako bo izpolnjena 
sedanja velika vrzel v verigi re
produkcije nacionalne primarne 
in sekundarne industrije, zlasti 
s plemenitimi furnirji. V tem 
kontekstu ima podjetje tudi na
men prouč.i.ti možnosti proizvod
nje fine-line. 

LESONIT je v akciji duplira
nja svojih osnovnih proizvodov 
lesonita, oplemenitega lesonita, 
lesomita in melanita, na novo 
pa programira proizvodnjo im
pregnirane foLije in sorazmerno 
predelavo teh tvoriv v ceneno 
pohištvo in vrata. Ob pogojnem 
naraščanju omenjene proizvod
nje namerava opustiti proizvod
njo furnirja (1978). Z osvojit
vijo proizvodnje umetnih snovi 
(PVC, poliuretana in podobno) bo 
nadomestil uporabo posebnih di
menzij žaganega lesa iglavcev za 
konstrukcijo vrat, kar programi
ra okrog leta 1983. Svoj program 
ima podjetje usklajen in odo
bren kot vodilna proi.zvodnja 
lesno-kemične smeri v državi. 

Razrez hlodovine v gozdnem 
območju bo na bazenski žaf.i v 
Pivki in v Starem trgu. Nova 
žaga v Pivki bo postavljena ~a 
velikoserijsko standardno proiz· 
vodnjo. Zaga v Starem trgu bo 
kombinirana. Imela bo tudi raz
rezovalni stroj >>Brento«, ki bo 
namenjen r azrezu posebnih n e
standardnih dimenzij za repro
dukcijo zlasti masivnega pohišt
va v Brestu. 

T->k razrezovalni stroj bo tudi 
v BaČil za razrez p rJkladnih di
menzij bukovine (8.000 m• reza
nega lesa) in bo kot sestavni del 
tovarne masivnega pohištva v 
tem kraju. »Bre?ta« bo ?elov~a 
tudi kot sestavm del pr01zvodn]e 
vrat Lesonit v Ilirski Bistrici za 
razrez posebnih dimenzij nos-il
nih konstrukcij vrat. Razrezala 
bo 8.500 m' žaganega lesa, pre
ostanek potreb standard:n~ di
menzij do 20.000 m• vpa naj bl. do: 
bavila iz centralne zage na P1vk1 
ozir·oma v Starem trgu. 

Nespor:po je. teoretično in pra}<
tično ugotovlJeno, da se dos~ze 
do 30% višji izkoristek suroyi!J, 
če se za finalizacijo razrezuJeJO 
izvenstandardne, vrikladne . ?i
menzije. To seveda v pogoJih, 
ko gre za toHkšen obseg in za 
tako finalizacijo, ki za sekundar
ne proizvode v ce~oti i_zkoristi 
žagarski razrezovalm strOJ »Bren
to<<. 

Iz teh razlogov lesnoindustrij 
ska podjetja v celoti sprejemajo 
usmerjnost gozdnega gospodar
stva v uvajanje strojne tehnolo
gije v gozdni proizvodnji, katere 
posledica bo dostava nelupljene 
nerazrezane oblovine na žage. In
dust rij ska podjetja so že v kon-

Nadaljevanje na 2. strani 
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Aktivnost pred 
volitvami 

. Tff d.'!i teče v organizacijah So
czallstzcne zveze delovnega ljud
stva in Zveze sindikatov zadnja 
faza v evidentiranju kandidatov 
v okviru koordinacijskih odborov 
za volitve v krajevnih skupnostih 
in temeljnih organizacijah, ki so 
sestavljeni iz predstavnikov druž
benopolitičnih organizacij (SZDL 
Zveze sindikatov, ZKS, ZMS; 
ZZBNOV in ZRVS). Po končanem 
tEvidentiranju kandidatov (doslej 
ze več kot 500!) za člane delegacij 
zbora krajevnih, fkupnosti, zbora 
delegatov zdruzenega dela in 
družbeno-političnega zbora občin
ske s_kupščine ter delegacij za re
publiško skupščino in zvezni zbor 
zvezne skupščine bosta sledila 
prffdkandidacijski in kandidacij
skz .postopek, ki ga bodo izpeljali 
volzlna komisija pri občinski 
konferenci SZDL, koordinacijski 
odbori za volitve pri krajevnih 
skuJ?nos.tih_ in TOZD s~upaj s 
k ra1evnzmz konferencamz Socia
listične zveze in osnovnimi orga
nizacijami sindikata v TOZD. 

Vohtve v zbor delegatov zdru
ženega dela in zbor delegatov 
krajevnih skupnosti bodo od 15. 
do 25. marca, medtem ko bodo 
volitve v družbeno-politični zbor 
od 25. do 5. aprila. Konstituiranje 
občinske skupščine in izvolitev 
t!elegacij z~ republiško skupščino 
zn delegacz70 za zvezni zbor zvez
ne skupščine SFRJ bo od 5. do 
15. aprila letos. 

Delegatski sistem, ki g~ vgraju
jemo v naš politični sistem, za
hteva od nosilcev volitev - SZ
DL in Zveze si11dikatov zelo od
govorno delovanje ob pogloblje
ni vsebini dela, tako da bodo no
va razmerja, pravice in obvezno
sti jasno in podrobno opredelje
ne v samoupravnih aktih TOZD, 
krajevnih skupnosti, občine in v 
drugih samoupravnih interesnih 
skupnostih. Zato se v času pred
volilne aktivnosti nujno vpletajo 
še naslednje naloge: 

- sprejem statutov krajevnih 
skupnosti; 

- sprejem statuta občine; -
- samoupravno preoblikovanje 

interesnih skupnosti; 
- sprejem volilne zakonodaje; 
- sprejem političnih dokumen-

tov. 
Nujno j e, da se v to razgibano 

politično aktivnost vključijo vsi 
delovni ljudje v naši občzni, še 
posebej pa vse družbeno-politčne 
organizacije. 

F. Sterle 

IZ VSEBINE: 
BREST KONSTITUIRAN 
NOVI EKONOMSKI ODNOSI 
V PODJETJU - NOVI ORGANI 
UPRAVLJANJA - LETO~NJE 
INVESTICIJE - STANOVANJ
SKA SREDSTVA PO NOVEM -
RAZGOVOR Z NOVIM SEKRE
TARJEM ZK - NASE STALNE 
RUBRIKE 



Razvojni program treh podjetij 
Nadaljevanje s l. strani 

kretni akciji, da se usposobijo 
za tak prevzem gozdnih proiz
vodov. 

Proizvodanja se bo od letos do 
leta 1980 povečala: 

Brest 
Javor 
Lesonit 
Skupaj: 

v 000 din 
1973 1980 % 

282.000 
236.000 
229.000 

747.000 

780.000 
393.000 
668.000 

1.841.000 

277 
167 
292 
246 

Pri obravnavi sedanjega obse
ga in povečanja proizvodnje, tako 
po vrstah posameznih proizvo
dov, kakor posameznega podjet
ja, je ugotovljeno, da so povsem 
realne možnosti za takšne dosež
ke in da je razvoj proizvodnje 
vseh vrst v skladu s politiko in 
programom srednjeročnega raz
voja lesne industrije Slovenije. 

Ob tem je J?Otrebno ugotoviti, 
da gre za tn dokaj specifične 
proizvodne usmeptve, ki jih oz
načuje svojstvena tehnologija in 
da je poleg precejšnje možnosti 
medsebojnega pokrivanja s tvo
rivi le osnovna usmeritev plasi
ranja blaga namenjena širšemu 
prostoru, pretežno po različnih 
kanalih doma, pa tudi v izvozu. 

INVESTICIJSKE 
NALOŽBE 

V OSNOVNA 
SREDSTVA 

Investicijski projekti in predvi
devanja slede po posameznih 
podjetjih usmeritvam, ki so na
kazane že v programih proizvod
nje. Pri tem so prikazane le na
ložbe v osnovna sredstva, brez 
obratnih sredstev in drugih inve
sticijskih potreb. 

Takšne investicije predvidevajo 
podjetja v naslednjem: 

Brest 
Javor 
Lesonit 
Skupaj: 

Vlšlna Razmerje Inv. v •t. 
investlclje oprema : gradnja 

315 
197 
310 

822 

81:19 
78:22 
70 :30 

75:25 

(Naložbe v milijonih din) 

Razmerje med investicijskim 
dinarjem in proizvodnim rezulta· 
tom je: 

- v Brestu 1,55 
- v Javorju 0,80 
- v Lesonitu 1,42 
Skupaj za vsa tri podjetja zna

ša to razmerje 1,33. 
To predstavlja zelo interesant

ne naložbe, hkrati pa je to rezul
tat kvalitete investiranja v naj-

' 

sodobnejšo tehnično in tehnolo
ško raven. 

Posebnost pri omenjenih na
ložbah je zlasti v tem, da gre 
pri Brestu in Lesonitu za nove 
investicije, medtem ko je pri Ja
vorju skoraj polovica naložb na
menjena rekonstrukciji in moder
nizaciji dosedanjih dotrajanih ka
pacitet nekaterih glavnih proiz
vodenj, kot so vezani les in žagal
nica, zaradi česar se kaže nižja 
stopnja produkcijskega učinka 
na vloženi denar. 

Podjetja imajo vsaka za svoj 
program za glavne naložbe sko
raj v celoti izdelano potrebno 
investicijsko dokumentacijo. Za 
manjše naložbe pa imajo oziro
ma so v delu idejni programi. 

Podjetja imajo bančne in druge 
aranžmaje in tako je od predvi
denih investicij delno realizira
nih oziroma bančno angažiranih 
že okrog 40 ~lo, in sicer: 

- BREST ima od 315 milijo
nov dinarjev bančno zagotovlje
nih že 225 milijonov. To se nana
ša na tovarno ivernih plošč, delno 
za skladišče gotovih izdelkov in 
rekonstrukcijo žage in skladišča 
hlodovine. 

- JAVOR ima od 197 milijo
nov dinarjev v realizaciji že 40 
milijonov, 46 pa bančno zagotov
ljenih. To se nanaša predvsem na 
modernizacijo proizvodnje veza
nega lesa in modernizacijo proiz
vodnje pohištva. 

- LESONIT je od 310 milijo
nov dinarjev celotne investicije 
septembra lani predložil investi
cijski zahtevek v višini 200 mili
jonov, ki se nanaša na proizvod
njo oplemenitenega lesonita, me· 
lanita, impregniranih folij in 
vrat. Za novo progo lesonita pa 
bo predložen investicijski zahte
vek v začetku leta 1974. Sedanji 
pristop k naložbam predstavlja 
tako imenovani program B, ker 
je bil program A realiziran pred 
dobrim letom. 

Vsa tri podjetja imajo naveza
ve poleg domačih tudi s tujimi 
bankami. Lesonit ima tudi mož
nost koriščenja tujega sovlagate
lja kot poslovnega partnerja. 

Podjetja po svoji ožji tehnolo
ški posebnosti aktivno in učinko
vito koristijo tudi tovrstne insti
tucije zlasti v zahodni Evropi. 

IZVOZ 
Podjetja, sorazmerno s trendom 

proizvodnje, :predvidevajo takle 
izvoz: 

v 000$ 
1973 1980 0/o 

Brest 4.400$ 12.500$ 284 
Javor 7.500$ 14.000$ 187 
Lesoni!t 2.400$ 5.700$ 238 
Skupaj: 14.300 $ 32.200$ 225 

Največja Brestova TOZD - Tovarna pohištva Cerknica 

Izvoz bo olkrog 70 °/o na kon
vert~bilno, 30 Of o ila na vzhodna 
in ostala tržišča. Lesonit v tej 
oceni ni računal na možnosti iz
voza, ki bodo nastale, če se an
gažira zunanji poolovni koope
rant pri naložbah. 

Podjetja imajo, nekatera več, 
drlUg,Ja .manj, ustaljene zunanje 
kupce. Ob tako povečani proiz
vodnji in po1•rebah po večjem iz
voam, pooamezni partnerji srrna
tra~jo za nujne poslovne navezave 
na funkcionalno integriran, zlasti 
·tržni s1stem, skladno s svojo ož
jo proizvodno speoiainostjo. To 
velja za usmerjanje -svojih proiz
vodov na .tržišče, zlasti v •izvoz, 
pa tudi za oskrbo z nekaterimi 
surov~namri in tvorivi iz uvoza. 

ZAPOSLENI 
Akrt.iviraJIJ.je zaposlenih: 

1973 1980 0/o 

Brest 1.880 2.100 112 
Ja'Vor 1.525 1.600 105 
Lesonirt: 1.000 1.550 155 

Sk.upaj: 4.405 5.250 119 

Delovna tSila se tako malo po
večuje zato, ker se. nekatere ve
J~ke kapacitete fe zamenjujejo 
z novo tehnologijo, ki bo ·imela 
sicer . večjo !Proizvodnjo, vendar 
ma.nU zaposlenih (iverka, vezan 
les, žagalnica, opus•titev furnir
ja) in :gre za ;precejšen del delav
cev, iki se bodo prekvalificirali 
znotra~j posameznega podjetja. 

Za zaposlovanje delavcev je ;po
ložaj v občinah Cevknica in Po
stojll.1la brez pooebnih delovnih 
rezerv, drugaee pa je iV Ilir-ski 
Bistrici, kjer se poleg 1.500 brez
poselnih vo:zJi. na delo od Reke 
VtSe do Vrhnilke 700 delavcev. 

Podjetja so tudi angažirana v 
pridobivanju strokoVIIlih kadrov 
im. se ocenju•je, da bo njihova 
udeležba nek!Je, ob zunanji po
moči, zmogla strokovne naloge 
ob tako zahtevnih .trendih raz
vaja. Poleg tega imajo podjetja 
aranžmaje tudi z domačimi to
vrstnimi ra.zi:S'kova:lnimi ali teh
nološkimi organizacijami. Zlasti 
smatrajo za ,potrebno okrepiti so
delovanje za oprav>i;la z delovnega 
področja mai1keti!llga. 

SUROVINE 
To področje ;predsta,vlja naj

važnejše vprašanje v konceptu 
p11ihodnjega razvoja ·regionalne 
lesne i:ndustvije. Ta posebnost se 
kaže v tem, da n i območja v Slo
venijO., ·ktje r bi bile .insta:lirane ka
pacitete tako močne :Za predelavo 
tolikih tkol·ičin lesnih surovin, zla
sti pa, kjer bi omenjene kapacite-

--.... 

BRESTOV OBZORNIK 

Pri oskrbi s surovinami je vse več težav 

te koristile že tako visok delež 
izrabe netehničnih gozdnih suro
VIin in i:rudustrij1skih odpadkov. Se 
do nedav>nega so menili, da je 
razvoj .predelave lesa odvisen 
:z,go1j od gozdnih skladov, tkalkor 
še danes !POjmujejo nekateri pla
nerji, !Projek tanti in bančniki. 
Vendar povzroča sedanji razvoj 
lesnO-lpredelo.valne ·tehnike vse 
večjo uporabo odpadkov, kot so 
odče1ki, .skoblanci in žagovim.a, Ici 
je :predstav~jala ma-r.sikje problem 
odlaganja. Ob moderni, visoko 
:razviti tehnologij~, je odpadek na
šel svojo v>rednost •kot predelav
no ·tJvorivo. Razvoj v tej smeri gre 
na~glo naprej, -zaradi česar bodo 
vse bolj vrednos.tili vsakršen les
·ni odpadek. 

2Jnači1nos-t .projektov naše lesne 
industrije so v tem, da gre po 
eni tstratiJ..i za opt-imalno racional
no ·iZJkoriščanje tehničnega· lesa in 
visdko .stopnjo njegovega ople
menitenja (finalna !Proizvodnja, 
furnirji) in .za veliko 5oudeležbo 
dvv, zlasti pa ·industrijs-lci.h od
paidlkov 'V visoko vredne proizvo-
de. · 

Stanje potreb in struk,turo su
rov.illl nam kaže naslednji pcikaz: 

- letošnja skupna masa po
trebnih surovin za vsa tri pod
jenja maša 235.000 m'. Pri tem je 
delež lesnih odpadkov le okrog 
10 °/o; 

- tpotreba surovin .proti tkonou 
programiranega obdobja pa bo 
znaiŠala: 

optimalirzacije gozdne proi:z,vod
nje m tenrziviral jn čeprav šele v 
določeni perSipeJk,tivi ustvarjal 
skla.dnejša razmerja med .!Proiz
vodnjo in .porabo. Jesa. Pra tem je 
rriiš:ljtm tudi načrten 1pristop k 
intenziviranju ·trajno opuščenih 
kmetij&kih zemljišč, 'ki jih je v 
naši ;regiji že okrog 9.000 hekta
rov. 

Hlodovina y IIJ.ašerp območju 
predstavlja trenllltno najbolj ;pro
blematičen asor.timent. Aalar.hič-

. no usmerjanje, prekvalifikacije · 
im. neurejene cene, ki so splošni 
pojav, prispevajo tk nes-kladju in 
negotovosti ;posameznih lesnoin-

dustrijskih podjetij. Na ;podlagi 
programskih usmer.itev posamez
nih pod1etij na:j bi se hlodovina 
usmePjala po naslednj.ih ·k:rLteri-
jih in tlroličinah: . 

a} R.ar.roebtev je napravljena na 
podlagi letJnega poprečnega de
setletnega gozdno-gospodarStkega 

Skupaj Tehnični les Drva Odpadki 
m' .,. m' .,, m• .,, m• .,, 

Brest 175.500 100 85.500 .48 37.000 21 53.000 . 31 
Javor 140.000 100· 140.000 100 
Lesonit 194.500 100 12.500 6 60.000 31 122.000 63 
Skupaj: 510.000 100 238:000 46 97.000 19' 175.000 35 " 

Ta .prikaz nazorno kaže na ·S!pe
cia!lizirano usmeritev posameznih 
podjetij, v čemer je podano jam
stvo za najtbolj ·racionalno iz'ko
riščanje vseh vrst J.esnih suro
vin, saj se delež ·lesnih dopadkov 
po daJIJ.ašnj.ih možnostih dviga na 
35 °/o. 

Nasled!nji opr1kaz kaže teritorial
noSJt irzvora .predvidenih ·surovin 
za potrebe naše indus trije: 

Naše Izven 
območje 

m• 
območja 

m• 

Brest 115.400 53.000 
Javor 69.000 76.900 . . 
Lesonit n.soo 103.200 

Skupaj . 276.900 233.100 
54~/o 46 °/o 

načvta območja. P.ri tem se upo
števa deja.nsoka · napadlosi na že 
v~č •k~t ·~esetletje r~zmejenih_gra
Vltact]tski>h ipodroč]lh: cerlrn.iško, 
pivško in :ilirskobistriško z manj
šim delom Mašuna. 

b) U!Poštevaje gornje kriterije 
bi tbi:lo u sme11janje hlodovine po 

· planskih •količinah naslednje: 

iglavci li5tavci 
m• ro• 

Bresrt: 65.500 5.650 
Javor. 60.000 5.000 
Lesonit 8".350 "2.850 
Sk.il,llpaj: 133.850 13.500 

· · ·Količina h lodov.!ne iglavcev za 
.. :Lesoni't napade 5.820m• iz GO 

Ilirska Bistrica, 2.530· pa jz ož
jega ·grwitacijskega predela GO 
Mašun. 

Manj kot polovica vseh suro- . Poleg tega je Lesonit pri.?rav· 
vin je predy.idena dz ,v.itov izven ljen rzarri.enjati napadlo bukovo 
območja. To se deloma nana~a . hlodovino s ·svojega gravitacij
na hlodov-ino, zlasti furnir.sko, stk:ega ·področja z . ·Javorjem, kr 
ka1ere velik del bo Javor· uvozil jo ra~bJ. na Baču, za hlodovino 
:Zlast·i [z Afrike, ostalo pa pred- 1~lavcev. Da bi 5i Lesonit z<;J.goto
stavlja · pretežno d-r.va in žarna-· ya•l .potrebne iglavce za posebne 
nje. Glavni doba'Vni vir je po- dimenzije, bi bil .potreben \UDterij 
dročje Hrvatske, zlasti Gorske- · zamenjave 1,5 v ·.kori·st listavcev. 
ga Kotora. To so · sicer trajnej- :Predvideno . naP.adla· ·hlodovina 
ši viri, · vendar se ;perspektiWJ.o listavcev je manJša, kot -je letno 
računa s tendenco upadanja, saj . po;preQje deSetletnega načrta za~ 
se dopušča možnost, da se bOdo to •. k:er ,ge v. načr.tu ·združeno pri~ 
tudi na Hrvatskem razvijale ka- k~ujejo hlodi listavcev kot ža
padtete, ki bodo porabnik". tak· · .. govci in pragi. Dejmska riapad
šnih ~rovin. Zato so si vsa tri lost in ·usmeFjenost ,pa bo po 
podjetja edina, da je nujno pre- sotvarni klasifhlcadji hlod: žago
Hi od ;pozici.j potrošnika v ak- vec in po kriteriju gravitacij
tivno sooelovooje :pri raivoju skega območja. 
go2ldnih skladov v obmooju. S RuriJJins.ka hlodovjna s cerkni
tem bi _se _.~edan:ji, več . aM, ma~j. &kega področja se. usm.erja na Ja-
ekstenzl'Vnl odnos do možnosti vor. . Konec na 3. strani 



BRESTOV OBZORNIK 

Brest ,konstituiran -. ... ~ - . . . . . 

spet nove naloge ·; 
-

Družba je lani postavila pre~ .nas; ki upravljamo in si slu-
žimo kruh z njenimi (torej ·tudi s svojimi) sredstvi, vrsto ·sa· 
moupravnih nalog. Najpomembnejše med njimi je povezala 
tako, da jih je .d~lovna skupnost vsekakor morala opraviti, 
če je hotela . doseči konstituiranje, omogočiti ·ponovni vpis v 
sodni register in s tem nadaljevanje svojega poslovanja. 

nizacijami in razmerji v njih sa
mih. . 

Zdaj, po konstituiranju smo 
dobili (to posebej velja za 
BREST) ustavno-pravno potrdi

. tev, .da je bila pravilna odlo
čitev delovne skupnosti v · letu 

ko zadovoljni, ker nas izkušnje 
učijo, da je bolj spoštovan in 
bolj uporaben tisti samoupravni 
akt ali dogovor, ki je natančno 
preučevan že v fazi nastajanja 
in sprejemanja. Zavedati se mo
ramo, da je oblikovati enotno 
besedilo sporazuma, ki naj zado
volji vseh pet temeljnih organi
zacij, težavna naloga in da nam 
včasih to najbrž ne bo uspelo. 

1 

Dokaj aktivno smo morali za:
staviti izvedbo »amandmajskih' 
nalog«. tudi .na BRESTU . .1\la pod
lagi analize, ki je bila ob !?Ode
lovanju vseh poslovnih enot . iz
~elana do precejšnjih podrob
nosti, se je, kot vemo, organi
ziralo pet temeljnih organizacij 
združenega dela .. S samouprav
nim sporazumom o združitvi v 
delovno organizacijo BREST pa 
so za opravljanje skupnih zadev 
ustanovile (potrdile potrebo ob
stoja) še Skupne dejavnosti kot 
del delovne organizacije, ki sicer 
nima položaja temeljne organiza
cije (ni pravna oseba), ima pa 
vrsto določenih samoupravnih 
pravic, ki so določene z ustavo, 
s· samoupravnim sporazumom in 
z drugimi samoupravnimi akti ali 
s pogodbami. 

· 1965, ko je podjetje organizacij
sko in scu;noupravno »razdelila« 
na poslovne enote in prav tako 
samoupravni sporazum,. ki je ob 
koncu leta · 1971 že postavil prVe 
temelje takih razmerij, ki so 
značilna za dogovore med te
meljnimi organizacijami združe
nega dela. 

Ker smo o vsebini samouprav
nega sporazuma o združevanju 
v preteklih dneh veliko razprav
ljaLi, naj ponovimo le to, da je 
to najvišji samoupravni splošni 
akt v delovni organizaciji in kot 
tak temeljno izhodišče za vse 
ostale akte: za tiste, ki jih bodo 
temeljne organizacije sprejema
le sk!upno (v enotnem besedilu) 
za ureditev skupnih ZC).dev :in za 
tiste, ki jih bodo sprejemale po
vsem neodvisno od drugih te
meljnih organizacij . 

Vedro razpoloženje po podpisu sporazuma o združitvi 

Oboje, organiziranje temeljnih 
organizacij in sprejetje samo
upravnega sporazuma o združe
vanju, pomeni skupno z izvolit
vijo delavskih svetov, konstitu
iranje delovne organizacije. Kon
stituiranje, ki je sad disciplini
ranega in poglobljenega samo
upravnega· dela, pa ne pomeni 
lovorike, na kateri lahko poči
varno. Nasprotno, odpira novo 
obdobje, nov način reševanja 
razmerij med temeljnimi orga-

Samoupravni sporazum o zdru
ževanju v delovno organizacijo 
smo sprejemali na zborih delav
cev, in sicer v celotnem pod
jetju 26. decembra 1973. Poob
laščeni predstavniki temelj'n,ih 
organizacij so sporazum podpi
sali naslednji dan, 27. decembra 
1973 in zato ta datum tudi na
vajamo kot >>dan sprejetja spo
razuma«, kajti zakon o konstitu
iranju pravi, da je sporazum 
sprejet, ko ga sprejmejo delavci 
in podpišejo njihovi pooblaščeni 
predstavniki. 

Usoklajevanje pogojev in -volje 
posameznih temeljnih organiza
cij je pomenilo precej dela. Kljub 
temu oziroma prav zato smo lah-

Ne bo odveč, če bomo v ka
teri izmed prihodnjih številk OB
ZORN IKA zapisali nekaj več o 
vr·s·ti in o vseb-ini samoup-ravnili 
splošnih aktov, ki jih bomo spre
jemali v novih pogojih oziroma 
bolje rečeno, o razlikah v prime
rjavi z dosedanjimi. 

Tokrat si oglejmo le tiste na
loge, ki so že »na pragu«: 

- vsaka temeljna organizaci
ja mora sprejeti svoj statut v 60 
dneh po vpisu konstituiranja v 
sodni register, 

- celotna delovna skupnost 
(delovna organizacija kot celota) 

mora v istem času sprejeti svoj 
statut, 

- skupne dejavnosti morajc 
sprejeti svoj statut in izvoliti no
ve organe, 

- zelo hitro je treba rešiti ne
kaj vprašanj s področja medse
bojnih delovnih razmerij in od
ločanja o stanovanjih oziroma 
stanovanjskih sredstvih. 

V teku so dela v zvezi z izde
lavo osnutkov (in kasneje pred
logov) statutov temeljnih organi
zacij, o katerih bodo odločali vsi 
člani p osamezne temeljne orga
nizacije. Osnova za izdelavo os
nutkov so dosedanji statutarni 
sklepi. Nekako v času, ko se tiska 
ta številka OBZORNIKA, bo skup-

Razvojni · program treh podjetij 
Nadaljevanje z 2. strani 

MOŽNOSTI 
BLAGOVNEGA 

PROMETA TVORIV IN 
POLIZDELKOV MED 

PARTNERJI 

v območju rpriJpravljeni roruže
vati dodatm.a. sredstva, sk!ladno z 
dogovorjenim načrtom. 

- Skupno obravnavanje vseh 
organ~acijskih -in tehnoloških 
vprašanj za skJadnejše, gospodar
nost!no datičišče med gozdno in 
lesnoindustrijsko proizvodnjo. 

- Slrupno ol:;lravnaNanje :letnih 
plaiiav IProizvodil.je in konkretno 
tržno dogovarjanje o .usmerjanju 
gozdnih proizvodov nosilcev pre
delave aesa in ostalih ekonom
s:lcih cin telmionih pogojev, sklad
no s kri1er.iji •dolgoročnega .plana 
Oziroma grav.i.tadje. 

vZJgojo kadrov, z možnostjo or
ganizaoije šo1skega srecUšča v ta 
namen. 

- Sodelovanje .pri s-kupni upo
ra:bi mehanografije. 

- Razvijanje !koncepta medse
bojnega sodelovanja razvojnih 
slu:Žlb in umruščenje pozi•tivnih po
sJOIVnJh d~ušenj vseh <treh ,part
nerjev. 

Za ohvJadovanje predvidenega 
sodelovanja je treba proučiti 
možnost za obHkovanje stalnega 
deleg<~~tskega organa vseh •treh 
partnerJev... Volilna komisija v TP Cerknica 

ni posvet vseh temeljnih organi
zacij oziroma njihovih komisij, 
ki so zadolžene za izdelavo osnut
kov statutov. Izmenjava mnenj 
in izkušenj bo nedvomno korist
na za vse temeljne organizacije, 
posebej pa še za tiste, ki imajo 
šibkejše strokovne službe. Ver
jetno bo primerno, da . bodo te
meljne organizacije sestavile 
skupno strokovno komisijo, ki 
naj pripravi sistematičen pregled 
vsebine statuta temeljne organi
zacije. Taka komisija bo lahko 
tudi že opozorila na zadeve, ki 
morajo biti zaradi predpisov ali 
zaradi določil samoupravnega 
sporazuma o združevanju rešene 
enotno. Z. Zabukovec 

Potrebe za ;prihodnjo reproduk
ci-jo materi.aJlov, Jci. jih bo -rabilo 
posam=o !pOdjetje [n ki jih pro· 
izvaja .partner, so in:teresa.n.tne. 
Vrednost .možne 'blagovne menja
ve predsrta.vlja :poprečno letno 
v-rednost nad 70 milijonov dinar
jev. 

Navajamo važnejše količine in 
artikle : 

- Obč<~~sno -in sprotno skUJPnO 
razreševanje -tekočih in dolgoroč
nih VIPrašand tako, da se· zagoto
vi sklla.dnost v doseganju dogo
vorjenih operaHvnih cilJev. KAKO PO NOVEM? 

- 3 milijone m• furnirja, 
- 1,3 milijona m• lesonita in le· 
· somala, 

- 500.000 m 2 vezanih. upognjenih 
edemen:tov, 

- 4.000m3 civernih plošč, 
- ·25.000 m3 jelovega žaganega le-

sa po standardu. 

PREDLOG AKTIVNIH 
ODNOSOV DO 

GOZDNEGA 
OBMOČJA, 
OZIROMA 

GOZDNEGA 
GOSPODARSTVA 

Za pe!1S;pekt i!Vno oskrbo s suro
vinami imajo nos.iki lesne indu
str.i.je za nujno, da ~se vzpostavijo 
organizirani medsebojni odnosi 
s samolllpravno vsebino, da bi 
Siku,pno obvladovali zlasti nasled
nja ViPrašanja: 

- Intenzivi:ranje odnosov do 
gojenja gozdov nasploh. V ta na
men je ·treba .popraviti plan bio
loških akcij in zajemart:i tudi -traj
no 01puščena kmetij&ka zernlj i-
šča. . 
. - K doda~tnim naložbam v ta 

namen so nosilci lesne ·indU.St rije 

MOŽNOSTI IN POGOJI 
SKUPNIH NASTOPOV 

PARTNERJEV. 
-_ O.ptimalizaoija .raz-vojnih 

prograanov, njihovo medsebojno 
uSklajevanje ob upoštevanju de
litev dela in specializacije ;proiz
vodnje na samoupravnem dogo
varjanju. · 

- Spro.tno medsebojno obve
ščanje in uskla jevanje namerava
nih ~rememb programov pro
izvodnje in ·.poslovne usmeri-tve. 

- Skupno dogovarjanje in 
usklajevanje akcij pri nabavni 
manjv·rednih gozdnih •so.rtimen
tov in lesnoindus.tr.ij!Skih odpad
kov izven območja. 

- Organ~iran -nasto.p pri pred
videnih .iJWesticij•skili zahtevkih . 

- Proučev-anje .in ·koriščenje 
možnoS<ti za .skupne investicijske 
nailo:žlbe ·tako v razvoj lesne indu
str.ije, 1kot v .razvoj •su rovin&ke 
baze. 

- Medsebojno .prioritetno IPD
kriJvaalje potreb s tistimi proiz
vodnimi a-vti!kli, ..s kaJterimi vsi 
trije JPartnerji .razpolagajo oziro
ma jih :potrebujejo. 

- ProučMev možnosti za USikla
jeno oz-iroma skupno 'Prodajo na 
domačem in tujem t -r.gu. 

- Izdelava skupnega koncepta 
za poklicno ·.in srednje strokovno 

NOVI EKONOMSKI ODNOSI NA BRESTU PO 
PODPISU SPORAZUMA O ZDRUŽITVI 

Samoupravni sporazum o združitvi temeljnih organizacij v orga
nizacijo združenega dela je bil podpisan ob koncu leta 1973. Pot do 
podpisa sporazuma se je pričela že s prvimi sestanki po poslovnih 
enotah ob izdelavi analize pogojev za organiziranje TOZD ter samo· 
upravnih načel prihodnje organiziranosti. 

Kljub temu, da je Brest že imel 
organizirane evidence po TOZD, 
predstavlja podpisani samo
upravni sporazum novo osnovo 
za dograjevanje odnosov na 
ustavnih izhodiščih. 

Razdelitev celotnega premože
nja postavlja temeljne organiza
cije v čiste ekonomske odnose z 
upoštevanjem solidarnosti kot 
kategorije pospešenega razvoja 
združenega dela. Razdeljeno pre
moženje ne predstavlja droblje
nja podjetja, temveč postavlja 
pred temeljne organizacije več
jo odgovornost za uresničevanje 
demokratično sprejetih načel ra
zvojnih programov. S tem je pri
bližano odločanje o ustvarjenem 
dohodku tistim, ki ga dosegajo. 
Delavci v temeljni organizaciji 
neposredno odločajo o razvojnih 
in letnih programih, o delitvi do
hodka in o vseh važnejših zade
vah gospodarskega procesa. 

Mislim, da je zelo važno pouda
riti bistveno spremembo statusa 

skupnih služb. že sama bojazen, 
da bodo skupne službe izgubile 
vlogo v poslovnem procesu, je 
bila odvečna, saj je njihova se
danja organiziranost v samo
upravni delovni skupnosti Skup
ne dejavnosti dejansko potrebna 
za prihodnji r azvoj Bresta, ker 
bosta strokovnost in obveznost 
za opravljanje nalog temeljnim 
organizacijam čedalje pomemb
nejša. 

Za ostale samoupravne skup
nosti Skupnih dejavnosti je po
membno poudariti, da ne razpo
lagajo z morebitno doseženo pre
sežno vrednostjo, temveč o tem 
odločajo temeljne organizacije v 
skladu s skupnimi interesi. Pri 
tem je onemogočeno vsako preli
vanje dohodka iz temeljnih orga
nizacij. Sredstva za s tanovanjsko 
izgradnjo so po sporazwnu na 
ravni TOZD, kar pa tudi ne po
meni, da jih ni mogoče združe
vati za skupne cilje in interese 
temeljnih organizacij (na primer 

.. _. --- ·- ·-· . ... . - -

temeljne organizacije s sedežem 
v Cerknici oziroma temeljne or
ganizacije s sedežem v Starem 
trgu). 

Ob združevanju sredstev je po
trebno poudariti, da se združu
jejo sredstva poslovnega sklada, 
rezervnega sklada, sredstva za iz. 
obraževanje (vsa sredstva se vo
dijo po TOZD), da bi laže dose
gali zastavljeni srednjeročni pro
gram. Tako združevanje izhaja iz 
združengea dela in sredstev, druž
bene lastnine sredstev in solidar
nosti med temeljnimi organiza
cijami. 

Od pr votnih želja smo se neko
liko oddaljili, ker v sporazumu 
ni zapisane inteme banke, tem
več so zapisana interna ·načela 
evidenc in obdelav podatkov. 
Prav gotovo je, da bi z organi
zacijo interne banke omogočili 
določeno prelivanje sredstev iz 
ene temeljne organizacije v dru
go. Poleg tega bi ožji krog dele
gatov imel dejansko preobsežna 
pooblastila. Zato je tudi odloči· 
tev, da se o pomembnih vpraša
njih odloča na zborih delavcev 
(sprejem plana, zaključnega ra
čuna in podobno) povsem ute
meljena. 

Poleg tega. menim, da je ne le 
ekonomsko, temveč tudi sa~o
upravno pomemben status skup

Konec na 4. strani 
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Novi organi upravljanja 
V VSEH TEMELJNIH ORGANIZACIJAH BRESTA SO BILE 

VOLITVE V DELAVSKE SVETE 27. DECEMBRA 1973. TOKRAT 
žE LAHKO ZAPišEMO IMENA NOVIH čLANOV - DELEGA
TOV, KI NAS BODO ZASTOPALI V TEH ORGANIH V PRIHOD
NJIH DVEH LETIH. UGOTOVIMO žAL, DA JE SKUPNI DELAV
SKI SVET SESTAVLJEN IZ PRECEJ >>ENAKI Hu KANDIDATOV IN 
NE ZAGOTAVLJA DOVOLJ RAZGIBANE STRUKTURE V DELU 
USTAVNIH DOLOčiL. 

·Temeljne organizacije sicer za
trjujejo, da je bila v kandidacij
skem postopku omogočena in tu
di dosežena udeležba vseh de
lavcev in da so volitve same dale 
dokončni sestav, vendar bo v pri
hodnje le treba kaj storiti, da se 
ne bi več pripetilo, da bi na pri
mer .skupni delavski s.vet ne imel 
med člani nobene ženske- in to 
v kolektivu, ki ga sestavlja 50 
odstotkov žena. 

V posamezne delavske svete so 
bili izvoljepi: 

V SKUPNI DELA VSK.I SVET 
l. Mlakar Franc TPC 
2. Siraj Tone TPC 
3. Strle Jože TPC 
4. Zevnik Jože TPC 
S. Kos Polde TPC 
6. žnidaršič Janez TPC 
7. Zevnik Franc TPC 
8. Kebe Jože TIP 
9. Mrak Jože TIP 

10. Klančar Franc TIP 
11. Kraševec Franc TLI 
12. Kandare Anton TLI 
13. Kraševec Rajko TLI 
14. Strle Jože TLI 
15. Hribljan Stane TPM 
16. Pirman Alojz TPM 
17. Abrahamsberg Jože TPM 
18. Močnik Ivan TPM 
19. Vesel Anton TPM 
20. Godejša Janez TPM 
21. Mahne Anton TPM 
22. Klančar Matevž TPS 
23. Truden Stane TPS 
24. Voljč Janez TPS 
2S. Modic Milan SKS 
26. Komac Ciril SKS 
27. Lavrenčič Janez SKS 
28. Peternel Ana SKS 
Zadnji štirje so predstavniki 

skupnih dejavnosti, ki jim bo po
tekel mandat z izvolitvijo novih 
delegat9v po določilih novega sta
tuta. 

V DELAVSKE SVETE TOZD 
TOZD Tovarna pohištvl\ Cerknica 

l. Bauman Majda 

16. Kraševec Stanislava 
17. Braniselj Jože 
18. Sernelj Jože 
19. Kem Olga 
20. Mekina Andrej 
21. Porok Nada 
22. Bavec Jože 
23. Urbas Mirko 

TOZD Tovarna ivernih plošč 
Cerknica 

l. Ba sar Ivan 
2. Caserman Stane 
3. Komočar Bogomir 
4. Snoj Jože 
S. Zalar Jože 
6. Brezec Franc 
7. Gostiša Anton 

TOZD Tovarna pohištva 
Martinjak 

l. Znidaršič Edvard 
2. Jakopin Ruža 
3. Vesel Franc 
4. Kovačič Franc 
5. Albreht Slavko 
6. Bavec Zdravko 
7. Kraševec Peter 

8. Debevc Vera 
10. Zgonc-Močnik Marija 

9. Sivec Rozka 
11. Rok Vera 
12. Resinovič Ivanka 
13. Hribar Franc 
14. Hrbljan Ivanka 
lS. Znidaršič Ivanka 
16. Lunka Janez 
17. Zbačnik Kr istina 
18. Modic Marija 
19. Kusič Marjan 
20. žnidaršič Darko 
21. Stritof Vera 

TOZD Tovarna lesnih izdelkov 
Stari trg 

l. Porok Ivan 
2. Klanfar Jože 
3. Strle Jože 
4. Truden Vinko 
S. Kernc Emil 
6. Glažar Dar·inka 
7. Troha Alojz 
8. Mlakar Anton 
9. Klepac Roman 

10. Strle Vinko 
11. Strle Domin 

TOZD Tovarna pohištva Stari trg 

l. Kodrca Franc 
2. Mlakar Franc 
3. Speh Alojz 
4. Kandare Franc 
S. Turk Ivanka 
6. Benčina Frančiška 
7. Zagar Milan 
8. Skrbec Anton 

2. Majer Konrad 
3. Skerlj Srečo V našo mariborsko prodajalno je prispela nova Brestova pošiljka 
4. Nared Andrej 
S. Mikše Slavko 
6. Horvatin Iva 
7. Sparemblek Viktor 
8. Kebe Tone 
9. Strle Jože 

10. Meden Franc 
11 . Benčina Jože 
12. Snoj Anica 
13. Obreza Vida 
14. Borštnik Franc 
15. Zalar Stane 

Kako po 
novem? 

Nadaljevanje s 3. strani 
nega delavskega sveta. Delegaci
je posameznih temeljnih organi
zacij le verificirajo sklepe delav
skih svetov TOZD oziroma v manj 
pomembnih zadevah odločajo s 
soglasjem vseh delegacij. Dose
danjega preglasovanja med te
meljnimi organizacijami ni, kar 
je v sistemu nove Brestove orga
nizacije povsem razumljivo. 

Tudi odgovornost delegatov in 
delegacij je nakazana v sporazu
mu, vendar je potrebno to vpra· 
šanje nadrobneje obdelati v sta· 
tutih TOZD in podjetja. 

Ceprav je v sporazumu veliko 
napisanega, mislim, da je sedaj 
pomembno in potrebno uresni
čevati zapisana načela v vsakda
nji praksi. Morebitne spodrsljaje 
bo potrebno s skupno akcijo ta· 
koj odpraviti, ker le tako lahko 
pričakujemo uresničitev zastav-
ljenih ciljev. B. Mišič 

Cim bliže potrošniku 
USPESNA LASTNA PRODAJA -
LETOS NOVE NALOGE 

Ko ocenjujemo poslovno uspeš
nost podjetJa v preteklem letu, 
ne moremo mimo maloprodaje, 
ki se je dokaj razvila. Odprli smo 
pročla..jalno v Mariboru in močno 
pavečaH prQTilet v Salonu pohišt
va v Ce.rk.nici. Tako smo dosegli 
v SaJ.onu v Cerknici nad dve mi
lijairdi in pol prometa, v Maribo
ru pa je bilo v sedmih mesecih 
blaga za več 'kot pol milijarde 
starih di.narjev. 

Doseženi uspehi, ki so v pri
merjavi !Z drugimi takšnimi pro
dajalnaani v Slovenij-i zelo dobri, 
nas zavezujejo, da še bolj ugla
simo celot<ni prodajni servi.s, še 
bolij s!k.rajšamo dostavni rok, do
stavo pa moramo dvignit·i na viš
jo kulturno raven. Se vedno nas 
ovirajo nelkompletne zaloge izdel
kov, težavna od.prema zaradi dis
looiranih sldadišč in premalo ka
mionov. V Mariboru se nam po
j avLja •tefuva z vskladJ.ščeva.njem 
minima:lfn.ih zalog in ma·niiJ?:ulacij o 
bl.a!ga v pretesn.ih prostorih. 

Posebno 1p0zornost bomo mo
rali posvetiti •kulturni postrežbi 
k!upcev s tpoudarkom na kvali!tet
nem \Svetovanju. V se več drupcev 
se zanima rz;a dopol!lli-lne izdelke 
k programu, manjše .predelave 
in podobno, zato bomo .posk'llšali 
v okov-iru vzorčne delavnice taike 
žell,je upoštevati. Oba •salona bo
mo mora-li uredi.ti tako, da ne 
bosta .zaostajala m drugimi spe
ciali!li'l'am.imi ~prodajalnami po
hištva. Za zahtevano prizadevno 

in kvalitetno delo delavcev malo
prodaje bomo morali poiskati tu
di .pi1irrnernejše oblike nagrajeva
nja, J;otili pa se bomo tudi llleka
terih -novih organizacijskih pri
jemov. 

L2lk.ušnje, k..i smo jih pridobili, 
in delovni uspehi so nam porok, 
da bomo v pi'ihodnje laže iskali 
novih in boljših .poti. 

F. Sterle 

BREST NA RADIU 
Pnrv na p:rwi letoš·n!ii dan je 

bila na ljJUbljanskem .radiu v ok
viru lpiazm.ičnega programa eno
urna oddaja o d elavcih Bresta. 
Oddaja je spregovori'la o gospo
da·rske.rn in samoUipravnem raz
voj.u Bresta od nepomembnih ža
galnic do moderne industrije in 
o sedanjih pr·izavdevanjiih, pa tu
di o povezanost i in vlogi, iki jo 
ima Bres·t za gospodarski dn druž
beni razvoj tega območja No
tranj-ske. 

Ce,prav je bilo v zadnjih m e
secih o naših .prizadevanjih v jav
nih občilih 'Več j.nfoilillacij, bi 
bilo prav, da bi še pogosteje 
prerasli svojo zaprtost in .sprega
vodili o svojih gospodarskih in 
samoupravnih dosežkih. 

BRESTOV OBZORNIK 

... 

Volitve v nove organe upravljanja v TP Cerknica 

9. Kordiš Jure 
10. Klešnik Branko 
11. Pišek Ana 

V januarju so delavski sveti iz
volili oziroma imenovali tudi že 
ostale organe v temeljnih orga
nizacijah, tako da lahko začnejo 
z rednim delom. 

V skupnih dejavnostih pa bo 
najprej potrebno sprejeti nov sta-

tut, ki bo v skladu s sporazu
mom urejal vprašanje upravlja
nja v tej samoupravni delovni 
skupnosti. Do takrat bo najvaž
nejše zadeve urejal dosedanji de
lavski svet. 

Vsem izvoljenim gredo naše 
čestitke in želje, c;la bi bilo nji· 
hovo delo uspešno. 

Z. Zabukovec 

Letošnje investicije 
Letošnje leto bo - kar zadeva 

investicije, bolj razgibano kot 
prejšnja leta. Pomembno je pred· 
vsem to, da začenjamo letos z 
investicijo v novo tovarno iver
nih plošč. To je v zgodovini Bre
sta zelo pogumna naložba, naj si 
bo, kar se tiče višine vloženih 
sredstev, naj si bo zaradi rezul
tatov, ki naj bi jih dala naložba. 
Definitivne pogodbe za gradbena 
dela in opremo bomo sklepali v 
marcu. Trenutno pa si še priza· 
devamo za pridobitev vseh pot
rebnih ·soglasij za začetek grad· 
nje. 

Za naše temeljne organizacije 
je vsekakor zelo pomembno, da 
bodo letos dobile novo skladišče 
s površino 10.000 kvadratnih met
rov - skladišče za gotove izdel
ke. V tem trenutku opravljajo ze
meljska dela. Zaradi dokaj ugod
nih vremenskih razmer lahko upa
mo, da ne bo zastojev v gradnji 
in da bo skladišče sposobno za 
uporabo v letošnjem avgustu. 

Vzporedno z omenjenimi deli 
pri skladišču gotovih izdelkov in 
ob pripravah za začetek gradnje 
tovarne ivernih plošč tečejo dela 
v pripravah za izgradnjo nove 
žagalnice v Tovarni lesnih izdel
kov Stari trg. Računamo, da bodo 
organi upravljanja sklepali o tej 
investiciji v februarju. Tedaj bo 
namreč izdelan investicijski pro· 
gram. V sklopu priprav za mo
dernizacijo tehnologije v TLI Sta
ri trg sodijo tudi pripravljalna 
dela za izgradnjo centralega me
haniziraega skladišča za luplje
nje in krojenje hlodovine. Nosi
lec nalog za to investicijo je 
Gozdno gospodarstvo Postojna. 

Kot vsako leto, imajo tudi letos 
naše temeljne organizacije, željo 
izpopolniti svoje proizvodne ka
pacitete z nekaterimi novimi os
novnimi sredstvi. Pri tem gre 
predvsem za redno zamenjavo iz
trošenih strojev z novimi ter za 
nabavo opreme, ki je pogojena 
z novimi izdelki v proizvodnji. 
Glede na velikost Bresta so te 
potrebe velike in za sedaj prese
gajo naše možnosti. Zato bo po
trebno, tako kot vsako leto, tudi 
letos izdelati prioritetno listo in 
ugoditi samo res najnujnejšim 
zahtevkom. (Naj omenim, aa so 
temeljne organizacije za letos 
predlagale takih investicij v zne
sku okrog 10.000.000 dinarjev). 

Iz zapisanega je videti, da so 
Brestove ambicije precej velike. 
Razumljivo je, da vseh želja ne 

bo mogoče naenkrat uresničiti. 
Vsekakor bo potrebno investicije 
po določenih rokih usklajevati s 
finančnimi možnostmi. 

D. Mazij 

Pravnik 
odgovarja 

VPRASANJE: Ali je r es zako
nito, da se prosta sobota šteje v 
dopust (da se obravnava kot de
lovni dan)? 

ODGOVOR: Res. O tem smo že 
večkrat pisali tudi v našem gla
silu in navedLi predpise, ki tako 
določajo. Zato naj omenimo le, 
da je bilo pred kratkim sprože· 
no o tej zadevi celo poslansko 
vprašanje v skupščini. Poleg že 
vseh doslej znanih tolmačenj se 
tudi odgovor na to vprašanje jas
no opredeljuje. Sicer kaj druge
ga ni bilo pričakovati, ker gre le 
za pojasnilo zakona. 

Vsa skrivnost »proste sobote« 
in njenega tretiranja za »delovni 
dan« tiči v obračunu ur, ki izha
ja iz 42-urnega ·tedna. Naj po
novimo, kar smo že zapisali: 

aZdeva nam bo jasna, če bomo 
razumeli prosto soboto kot dan, 
ki smo si ga »prislužili« z delom 
med tednom, to je z daljšim dne
vnim delom kot 7 ur dnevno (de
lamo po 8 ur) . To velja seveda 
za tiste, ki med tednom delajo. 
Kdor pa je na dopustu, si med 
tednom proste sobote ne »pri· 
služi«, zato se mu šteje kot dan, 
ki bi ga moral delati. Ker ga ne, 
ga torej ni najprej niti »prislu
žil«, nato ne delal - torej ga je 
prebil na dopustu -:- zato se mu 
tudi šteje v letni dopust. 

Z. Zabukovec 

23. FEBRUAR -
DELOVNA SOBOTA 
Po ponovnih izračunih je bilo 

ugotovljeno, da je b il v delov
nem ·koledarju za [eto 1974 pla
niran en delovni dan pxemalo. 
Glede na •to, da je bilo v febru
arju planiranih le 21 delovnih 
dni, je bilo na kolektivnem po
slo.vnem orgoou slal.enjeno, da bo 
23. februarja delovna sobota. 
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Delitev stanovanjskih sredstev 
nih TOZD. Nastaja vprašanje, ka
ter a TOZD bo taki družini dala 
stanovanje oziroma, katera TOZD 
bo razpolagala s stanovanjem, če 
se taka družina izseli. Poleg tega 
imajo po sedanjem pravilniku ta
ke družine precejšnjo prednost 
pri dodelitvi stanovanja in stano
vanjskega posojila, saj močno od
skočijo na prednostni listi. Zdaj 
pa se lahko zgodi, da bodo čla
ni družine vsak v svoji TOZD pri 
repu prednostne liste in zato nih
če izmed njih ne bo dobil stano
vanja ali stanovanjskega posojila. 

nem času to stanovanje odkupiti? 
Kaj bo v primeru , če za to ne bo 
imela potrebnih sredstev? Vseka
kor se lahko zgodi, da posamez
ne TOZD glede na te probleme 
ne bodo hotele sprejemati takih 
delavcev iz drugih TOZD, čeprav 
bi bila morda taka prerazpor edi
tev zaradi zdravstvenih ali drugih 
razlogov nujno potrebna. 

v novih odnosih 
S PODPISOM SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O ZDRUžiTVI 

V DELOVNO ORGANIZACIJO BREST SO NASTALI NOVI ODNOSI 
TUDI V STANOVANJSKI POLITIKI. TRIINPETDESETI CLEN 
TEGA SPORAZUMA NAMREC DOLOCA, DA O SREDSTVIH ZA STA
NOVANJSKO IZGRADNJO ODLOCAJO TEMELJNE ORGANIZACIJE 
ZDRUžENEGA DELA. TO POMENI , DA BO VSAKA TOZD SAMA 
U.PRAVUALA S SRE DSTVI, KI JIH BO :NAMENILA ZA RE SEVA
NJE STANOVANJSKIH VPRASANJ, CE SE NE BO ODLOCILA ZA 
SKUPNO RESEVANJ E Z NEKO DRUGO TOZD ALI Z VSEMI I Z
MED NJIH. MAJHNA IZJEMA BO LE DELITEV SREDSTEV, KI 
JIH BODO TOZD IZLOCILE V SKLADU Z OMENJENIM CLBNOM 
ZA SKUPNO UGOTOVLJENE SKUPNE POTREBE KADROVSKE 
POLITIKE. PREDEN PA BODO TOZD LAHKO PRESLE NA TAK 
NA CIN GOSPODARJENJ A S STANOV ANJ S KIMI SREDSTVI, BO 
TREBA OPRAVITI SE NASLEDNJ E: 

- V saka TOZD bo morala iz
voliti svoje organe upravljanja, 
ki bodo s pri njih ustvarjenimi 
sredstvi za stanovanjsko izgrad
njo gospodarili. 

- Sprejeti bo treba us trezne 
pravilnike oziroma m erila, po ka
terih bodo organi upr avljanja 
razdeljevali stanovanja in s tano
vanjska posojila. 

- Sedanja stanovanja bo tre
ba razdeliti po temeljnih organi
zacijah združenega dela, tako da 
se bo natančno vedelo, katere 
TOZD imajo posamezna stanova
nja. Merila za razdelitev so lah
ko v dosedanjih letih vložena 
sredstva, število zaposlenih v po
sameznih TOZD, all kaj drugega. 
Po enakem ključu bo treba raz-

deliti tudi v ta namen najete 
kredite in ustrezne anuitete. 

Ce nočemo, da bi prišlo do za
stoja pri razdeljevanju stanovanj 
in stanovanjskih posojil, bo tre
ba te naloge nemudoma opraviti. 
Vsekakor ne smemo dopustiti, da 
bi ostala ta sredstva ob tako p e
rečih stanovanjskih vprašanjih 
dalj časa neizkoriščena. Pri tem 
pa bomo nedvomno naleteli še n a 
kup spremljajočih težav, ki jih 
bo treba tako ali drugače rešiti. 
Nekater e izmed njih so n edvom 
no naslednje: 

- Delitev sedanjih stanovanj 
po sprejetem ključu bo prav go
tovo pokazala, da so nekatere 
TOZD več vložile v stanovanjski 
sklad podjetja, kot so iz njega 

NAŠI LJUDJE 
Miren in n evsilj iv značaj, 

vztrajnost pri c).e lu in pripravlje
nost pomaga ti, kjer koli je po
moč p otrebna, je poseb nos t konč
nega kont rolorja v Tovarni po· 
hištva Cerknica POLDETA KOSA. 

Z dolgoletnimi izkušnjami si 
je p ridobil veliko s trokovn ega 
znanja . Marljivo in sistematično 
delo ga bolj kot kogar koli na · 
vezuje na našo tem eljno organi
zacijo. Polde se je leta 1950 v To· 
varni pohištv a Cer knica ~zučil za 
m izarja. Njegov moj ster je bil 
pokojni Fr anc žnidaršič. Mlad 
je bil še , ko je p rišel v tovarno, 
saj je bil star k om aj trinajst let, 
ko se je pričel učiti mizar skega 
poklica. Le dobri dve leti je p re
kinil delo zaradi odsluženja voja
škega r oka. Sedaj je že petindvaj-

sct let član naše delovne skup
nosti. Letos je dobil jubilejn o 
nagrado in p ism eno priznanje za 
nepret rgano delovno dobo. 

Po izučitvi je delal na različ
nih delovnih mestih. Bil j e de
lavec 1pri st•roju, p a tudi instru:k
tor oddelka . Od leta 1959 dela na 
kont rolnem delovnem mestu . 
Spominja se, da smo v naši to
varni izdelovali okna in klasič
no kuhinjsko poh ištvo. 

Polde se je rodil v Cerknici. 
V družini je bilo sedem otrok 
- pet fantov in dve dekleti. 
Leta 1956 se je oženil. Več let 

je stanoval v neprimernem sta
novanju. Sedaj ima to vprašanje 
rešeno. Im a hčerko Jožico, k i 
obiskuje administrativno šolo v 
Idrdji. 

Kot ak tivni član delovne skup· 
nost i in član Zveze komunistov 
je bil večkrat izvoljen v o r gane 
upravlj anja. Leta 1959 je bil pred
sednik delavskega sveta. Prav 
tega leta je p ožar uničil tova r
no . 

Odkar je prišel v tovarno, je 
član industrij skega gasilskega 
društva. V društvu sodeluje s po
sebnim veseljem . Večkrat je bil 
izvoljen v odbor in opravljal 
vrsto funk cij. Sploh je Polde 
eden izmed n ajbolj delovnih čla
nov gasilskega društva. Koliko
kra t ga videvam o ob n edeljah 
v gasilski uniformi, ko gre na 
vaje ali na kakšno drugo delo, 
ki ga društvo organizira v okvi
r u požarne varnost i ali prjprav 
na tekmovanje . Za svoje požrt
vovalno delo pri društvu j e bil 
tu di že odlikovan. 

Tovariš Polde se dobr o spomi
n ja dveh barak, k i so s tale na 
tem prostoru , kjer je sedaj na
ša tovarna. V eni izmed barak 
je bilo nekaj strojev, kjer so 
izdelovali embalažo za sadje in 
ladijsld pod, v drugi baraki pa 
je bilo skladišče. V tem času 
so delavci prispevali veliko pro
stovoljnega dela, saj je bil čas 
obnove, na dr ugi s trani pa iz
gradnja tovarne ozirom a objek ta, 
k i bi pogojeval socialno varnost 
tudi temu kraju. Sam pravi, da 
spada ~ t isti mladi generaciji, 
hl je občutila razmer e povoj
n ega .pomanjkanja , obenem pa 
velikega zanosa za bolj šim j u
tri. 

Kakork oli že, Polde Kos je 
eden izmed tistih članov delov
n e skupnosti, živi s tovarno in 
krajem in ki se nik oli ne ustra
šijo dela, saj se zavedajo, da je 
delo temeljni p ogoj za p remago
van je težav Jn da delo pogojuje 
lepše življenje delovnega človeka. 

J. Klančar 

za svoje delavce dobile in obrat
no. Pojavi se torej vprašanje, ka
ko bodo TOZD, ki so sredstev iz 
sklada dobile preveč, poravnale 
svoj dolg do tistih, ki so jih do
bile premalo. Ce jih bodo vračale 
iz že tako skromnih sredstev za 
stanovanjsko izgradnjo, bo nasta
lo v posameznih TOZD veliko ne
sorazmerje med razpoložljivimi 
sredstvi in potrebami. Tako bo
do lahko na primer nekatere 
TOZD delile velika stanovanjska 
posojila tudi manj potrebnim, 
druge pa ne bodo imele sredstev 
niti za kritje najnujnejših potreb. 

- Družinski člani velikega šte
vila družin so zaposleni v različ-

- Kako bo v prihodnje obr av
navan primer, če bo delavec, ki 
ima stanovanje, iz zdravstvenih 
ali drugih razlogov premeščen v 
drugo TOZD? Se bo moral v tem 
primeru izseliti iz stanovanja kot 
se mora zdaj, če zapusti podjet
je? Bo morala TOZD v dogled-

Nerešenih vprašanj v zvezi s 
tem je še in še. Vse to pa jasno 
kaže na to, da bo treba nove sta
novanjske pravilnike v temeljnih 
organizacijah združenega dela ze
lo natančno in odgovorno pripr a
viti. Prav bi bilo, da bi pri tem 
odigrale pomembno vlogo tudi 
družbeno-politične organizacije v 
podjetju. 

V. žnidaršič 

Nove navezave v obdelavi podatkov 
VSE VEČ PODJETIJ 

UVAJA 
AVTOMATSKO 

OBDELAVO 
PODATKOV 

Ob delavo poslovnih podatkov s 
pomočjo računalnika naj bi pri
čeli uvajati v vseh podjetjih, ki 
imajo · svoje sedeže v občinah 
Cerknica, Postojna in I lirska Bi
strica. Ta u gotovitev je bila enot
n a n a n edavno or ganiziranem se
stanku direktor jev osemnajstih 
večjih podjetij omenjenih treh ob
čin. Da b i bilo uvajanje čim b olj 
temeljito in da bi bile akcije 
usklajene, je bila n a omenjenem 
sestanku imenovana komisija se
obdelavo podatkov, ki je sestav
ljena iz p redstavnikov vseh treh 
občin. Ena izmed prvih nalog ko
misije je bila sestava predloga 
načrta za delo komisije. 
Načrt obsega: 
l. p rip ravljalno fazo, 
2. ugotovitev potreb po avto

m atski obdelavi, 
3. izdelavo načrta preh oda na 

avtomatsko obdelavo podatkov, 
4. redno obdelavo poda tkov na 

računalniku. 
Naloge, ki so zaj ete v posamez

nih fa.zah dela komisije, upošte
va jo t ista podjet ja, ki so šele n a 
samem začetku uvajanja avto
m a tske obdelave pod atkov, t ista, 
ki so pred nedavnim pričela s 
takšno ob delavo, p a tudi t ista, 
ki za posamezna poslovna pod
ročja že imajo avtomatsko obde
lavo podatkov. 

Delo pri uvajanju avtomatske 
obdelave b o teklo tja do sredine 
prihodnjega leta, ko n aj b i ve
čina podjetij že i m ela na raču
nalniku obdelovan e podatke po
sam eznih poslovnih področij. 

Najtežje in najb olj obsežne so 
n aloge za ugotovitev potreb p o 
avtomatski ob delavi podatkov v 
posameznem podj etju. Posneti in 
analizira ti bo t reb a celotno p o
slovan je v vseh podjetj ih in na 
podlagi analiz izdela ti kratkoroč
n e in srednjeročne načrte za uva
janje AOP. Kratkoročni ii?- sred
njeročni načrti za uvajanje ~OP 
bodo dali kolikor toliko solidno 
osnovo za potrebne kapacitete ra
čunalniških naprav. 

Ker si je komisija zadala pre
cej obsežne naloge, ki že pre
segajo njen~ zmožnosti, že _ išč~ 
najustrezn eJsO usta.r;10yo, k!- ~1 
bila sposobn a v vecm1 P<;Jdj~tlj , 
kjer še niso pričeli z u vajan jem 
AOP raziskati sedan je stan je, iz
delati načrte za uvajanje AOP in 

izdelati skupne načrte AOP za 
vso regijo. 

V febr uarju bo jasno, katera 
od ustanov bo najustreznej ša za 
to, da se loti uresničevanja na
črta za delo komisije. Izdelane 
b odo tudi an alize o finančnih, or
ganizacij skih in kadrovskih mož
nost ih p odjetij . Medobčinski svet 
občin, ki je dal p obudo za sklic 
prvega sestanka z direktorji, naj 
bi sklical podoben sestanek proti 
koncu februarj a, kjer naj bi 

- potrdHi načrt dela kom isije, 
- izločili tista podjetja, Id ne 

mislijo resno z uvajanjem avto
matske obdelave podatkov, 

- priporočili ustanovo, ki naj 
bi pomagala pri uva janju AOP 
in bila v pomoč k omisiji za AOP. 

J. Otoničar 

Ekonomski slovarček 
Ker smo !pred sprejemom p la

na .in zaključ.nega računa za orga
n~zacijo z~ž~ega de~a, mooim1 
da .ni odvec, ce razložuno 111eka] 
pojmov, ·s •katerimi ·se bomo ob 
tem !Srečali . 

I nventura je celoten popis de
janskega stanja vseh sredstev or
~ani.zacije združenega dela (orod
je, •transpor tna sredstva, drobni 
inventar, zaJ.oge izd elkov , zaloge 
materiaola , zalo~e n edovršooe pro
izvodnje, stanje dena-rnih sred
stev, dobavitelji, kupci itd.) . Po
pis se .op ravi n a določoo datum 
ob prim erjavi z dejanskim in 
knjiZinim stanjem. 

Stopnja ostanka dohodka je de
j anstk.o razmer je med doseženim 
ostankom d ohodka in realizirano 
prodaJjo goto.vih izdelkov ter sto
ritev. Cim ·večja j e stopnja, tem 
ugodnejše j e :podjetje poslovalo. 

Izguba n aS:t aja , če so 5·troški 
po-Sil.ovanja večji od realizacije. 

Izguba je različnih st~enj, in si
cer: Or~a:ruizacija zdnlženega dela 
iz dosezene .realizacij e ne m O!re 
pokrili materialnih s tr oškov in 
o sebnih dohodkov( to je tret ji 
primer). Lah!ko !pa .izguba na·staja 
tudi, če orga~nizadja združooega 
dela ne more iz ·rea.IJizacije po po
kritju materialnih stroškov v ce
lot.i .polcr-i,ti ·i2lplačanih osebnih do
b odikav. V takem !primeru se iz
plačujejo m.inimalni osebni do
hodikri.. 

I~gouba se .pokri'Va iz rezervtnega 
sklada, s:k.upnih rezerv .gospodar
skih or.ganirzacij in ostalih ·r azpo
lož;ljivih virov. 

Poslovni sklad predstavlja os
nOVID.a sredstva in obTatna sred
stva !Podjetja in .vsakoletno po
večanje •teh sredstev po razd elitvi 
ostanka dohodka. Sredstva po· 
slavnega s klada se lahko zm anj
šu jejo :le, če =sr eds-tva rezer.vn.ih 
in ostaoli!h skladov n e zadoščajo 
za kritje izgub e. B. Mišič 

' - a • ' - -- - • '" • - ,..., • •"'" 



BRESTOV OBZORNIK 

Programi naših temeljnih 
• •• organizaciJ 

TOVARNA POHIŠTVA 
STARI TRG 

Osnwtek proizvodnega načrta 
Temeljne organizadje združene
ga dela TIP Stao:-i tr.g je po asorti
mentJu, f,izičnem obsegu in vred
nosti proizvodnje v zaključnem 
delu. 

Osnovni izdelek naše tovarne 
bo letos še vedno lk:uhinja VEGA-
60. Kot rlapolnil.ni :program pa 
načntujemo kiuhi.njo VEGA-73, ki 
bo imela ;v f.izičnem obsegu delež 
okrog 20 odstO'!lkov. Poleg tega 
programa !pa pripravljamo še 
nove iZJpeJljarnke VEGA-73, 1ki bodo 
v prozivodnji predv.idoma ·v dru
gi rpolovici •leta. 

Vrednost proi:čvodnje bo letos 
za okrog 20 ~/o večja kot lanska. 
Tak obseg proizvodnje .pa mora
mo doseči s pribloižno enaikim šte
v~lorn ,proizvodnih norma ur kot 
v ·letu ·1973, kar .pa bo zahtevalo 
od 'V'Sakega zaposlenega res kad" 
največje .izlkoriščanje delovnega 
ča~Sa. 

Naše želje po investicijskih vla
ga;njih so Jetos vsekalkor omejene. 
Razlog za 1to !pa ni v tem, da de
lov:ni sk,1.11pnosti manjka idej ali 
volje .za naš prihodnj·i razvoj, 
temveč rpomarnjkande finančnih 
sredstev. 

S tlroški ,poslovanja bodo -letos 
taiko nao:-asli, da ·se sprašujemo, 
kje je izhod, da 'bi zagotovili za
dovolj.i,ve finančne rezultate. Pre-

lanske nezgode ori delu 
Vsaka industrijska dejavnost je 

neposredno izpostavJjena nezgo
doam pri delu ter na ,poti na delo 
in rz dela. Seveda š1evHo nezgod v 
posameznih panogah močno niha, 
kar je odvisno od v:r.ste dela. Tu
di vrste rpoškodb se v 'POsamezm.ih 
vejah nekoliko razlilkujejo med 
seboj, dru;.iravno prevladujejo te
lesne poškodbe (•rane). 

V našem podjetju se števik> 'PO
škodb že .dolga leta zadržuje ne
kje med 120 dn 150. Izjema je hila 
leta 1971, ko smo zabeležili kar 
200 nezgod. 

Tudi Jani je š tevilo nezgod o
stalo ,približno .v teh okvir.ih, če
prav na zg;omji meji. Kljub temu 
pa s stanjem ne smemo biti za
dovoljni, am'Pak si moramo pri
zadev~ti, da nezgode čimbolj 
zmanJ samo. 

Naj s·i ogledamo nezgode v š.te
vi'lka.h: 

1972 1973 Indeks 

TPC 57 70 123 
TPM 35 24 69 
TLI 27 28 103 
TIP 14 12 86 
TPS 8 8 100 
SKS 1 9 900 
BREST 142 151 106 

V skupnem m erilu je število 
nezgod poraslo za 6 %, kar niti 
ni taiko IDIIlOgo. Ce pa natančneje 
pogledamo tabelo, Vlidimo, da i
ma levjo zaslugo pri tem Tovar
na rpohiš.t•va Cenknica, k jer se je 
š tevilo nezgod !povečalo za 13 ozi
roma IV odstotkih za 26 ~/o. Tu so 
še &kupne dejavnosti, kjer je šte
vdolo nezgod naraslo ;za 8 oziroma 
v odistotllcih 900%. Ta skok v tej 
e ?-_oti se da to1mačit~ •s priključit
V.lJO vzorčne delavmce in prede
lovadnke ipren ,pene, ki imata 
proizvodni značaj . Taiko :lahko 
v tej enoti 1tudi v prihodnje pri
čadmjemo rpr.ibli..žno ena>ko števi
lo nezgod kot lani. 

ZC~~radi ·nezgod .smo v !podje tju 
izgubiJi 1938 delovnih dni, kar je 
nekoliko manj lk:ot lani. Ta poda
tek pove, da je .resnos-t poškodb 
nekol,~ko u.pad.Ja. Poglejmo, ikako 
j.e bilo ·s tem rv posameznih po
slovnih enotah: 

1973 1972 Indeks [zgub. dnevi 
na 1 nezg. 

T.PC 864 739 117 12,3 
TPM 188 309 61 7,85 
TLI 429 685 62 15,3 
TIP 141 163 87 11,8 
TPS 186 165 113 23,2 
SKS 130 3 4330 14,4 
Brest 1938 2064 96 12,8 

število izgu:bljenih d elov:nih dni 
je tor ej upadlo za 4 Ofo, kar j e na 
splošno kar rzadovolj.ivo. To po
meni, da v J.>Oprečju nismo [meli 
posebno te2lkih :poškodb. Po r es
nosti rpoškodb daJeč prednjači 
TP Stari trg s 23,2 delovn ih dni 
na eno nezgodo, torej cel k oledar
ski mesec. Sledi ji TLI Stari t rg 
s 15,3 dneva in SKS ·s 14,4 dneva. 
Osta>le . TOZD s o pod B.restovim 
pOfPrečjem, ki Z!Ilaša 12,8 dneva 
na nezgodo. 

Zakaj prihaja do tako velikih 
razmikov, je težko reči. Prav go
tovo !pa vpl.[v.a na to več dejav-
nikov. Nekateri od teh so objek
tivnega, drugi rpa subjekiti.vnega 
značaJja. Tako lahko vp-liva na 
število i;zgupljenih dni resnost 
posamezne poškodbe, čas, ki je 
potreben za zdravljenje in je od
vi-sen od tega, kaiko hitro se ,po
samezniku celijo raone, 'POtem je 
tu še zdravn~k m podobno. 

V naslednji tabeli je prikaza
no ·število !poškodb po 'POslovnih 
enotah in po delovnih mestih: 

TPC TPM 

žage 4 
mizni rezkarji 
VNR 1 3 
poravna.hke 1 
vntalni <stroji 3 
nanaš. lepila 1 
funninski s troji 1 
brusilni stroji 2 
stiskalnice 6 1 
notr. transpor.t 18 1 
j arme.nirki 
s-kladišča hlod. 
skladišče 1des:k 1 4 
ostala dela 27 7 
kovJ!Ilska dela 4 1 
na rpoti 7 1 

Dobra ·tretjiiila nezgod se je ,pri
petitla !pri delih, ki so predvsem 
ročna (ročno brušenje, 'POprav
ljanje izdelkov, prip rava mate:d
ala , :pospravljanje delovnega m e
s ta , ihoja po oddelku dn podobno). 
Do teh n ezgod ~e p rihaja!lo pred
vsem zaradi nepravilne uporabe 
aili drže a:-očnega orodja, zaradi 
nepazljivosti, opuščanja varn ost
nih .J?!krepov (slabo, pokvarjeno 
orodJe ). Ta v:r91:a nezgod je lažja, 
vendao:- na1etimo ,tudi na težje ,pri
mere (zlomi, :pretresi, hrudi urezi). 

Tudi Jani •je notraiil.lj.i !transport 
terjaJ ·svoj davek, saj se je na 
tem poročju !prJipetiJo ·s-ku,pno 23 
nezgod. Težjih •sicer ni biio, ven
dar pa .so z ma.Jo manj sreče mo
goče zelo hude rposledice. Do ne
zgod je >po:ihajalo zaradi zrušitev 
zložBJjev, spot~kanja pri !prenaša
njru ;bremen, neorganizJkanega de
La dveh ali več ljudi v skup.ini .in 
podobnega. Da bi zmanjšali šte
vilo nezgod na tem področju, bi 
morali ·redno skrbeti rza čistočo 
in !Prehodnost transportnih poti, 
i-zboljšarti nekatere delovne pogo
je i:n pos.kl!1beti za osnovne ukre
pe v ,zvez.i z varstvom .pri delu. 

Nezgod na oSI!:aJ.~h delovnih me
stih je IVe!Jiko manj. Vzroki so si 
zelo ,podobni, prevladujeta pa 
opuščanje varnostnih uJ.crepov in 
neprevidnost. 

Ce boono hoteli doseči bistveno 
zmanjšanje števila nezgod, boono 
morali dela'Vcem privzgojiti var
ne načine dela. Občutek, da lahko 
tudi najmarnj<§a napaka 'Pr.ivede 
do nezgode, bi :namreč moral 
spremljam d elavca pri vsakem ko
rBJku iiil gibu 111a delovnem mestu. 

F . Mele 

pričani smo, da so naši napori 
prJ 'Prizadevandu za čim večji ob
seg p~ro:iiz:vodnje skoraj do kraja 
izčnpani. Ze sam potek, da načr
tujemo va-ednost ,proizvodnje na 
zapos-lenega 340.000 din, nam to 
dokazuje. Vse naše SJkr.ite rezer
ve so torej izčrpane, pa kljub 
temu ugotavljamo, da bo naša 
bila<D.Ca pri f.i!Ilančnem delu rplana 
negat1vna. Cene naših azdelkov v 
pohištveni industrrijli .so že četrto 
leto rpod ledom. Cene repa:-oma
terialov, osnovnih materialov in 
w.eh drugih us1ug rpa nenehno 
naraščajo. 

Vprašujemo se, ali ne bi bilo 
umes•tno, da 'Se .tudi v našo pano
go, ne N celo·tno lesno, 'tero'Več v 
njeno vejo -pohištveno, ·le neko
liko bolj poglobijo nekateri fo
rumi - xepubliški, pa tudi ZJvez
ni in nam povedo, ali so izdeLki 
pohištvene industrije še !pOtrebni. 
Zdi se nam zgrešeno, da se z>bka
jo !podatki in delajo anali.rze za 
leS!Ilo iiD!dustrijo kot panogo. 

Res je, da .je Jesna indus•tnija 
lclju:b nenehnemu vzponu dosegla 
le IPOfPrečne rezuLtate pri a:kumu
laoiji. Pozahlja:mo !Pa na .to, da 
imamo tudi nekaj takih delovnih 
o:r.ga!Illizacij, ki imajo izključno 
čisto pohištveno proizvodnjo. Ni 
vprašnje povišanja cen ti.sti de
lavni organizaciji, ki ima rpoliz
deltke. Ce zaide v f.\inančne težave, 
pripraow IPOtlrebne dokumente za 
podp.i.s sa:mOUIJ?'ravnega sporazu
ma, predvidi v.išjo oceno in jo 
posreduje .po S·vojem predstavni
ku ku'Pcu. Ker pa je na našem 
trgu pomanjkanje polizdelkov, 
pa Jtako prip·ravljen sporazum za 
vašje cene običajno spremlja še 
beseda (na uho): če ne boš podpoi
~al, ne dobiš materiala. In kaj 
preostane pod'Pisniku? Verjetno, 

TLI TIP TPS SKS Skupaj 

4 5 
1 1 
2 6 

1 
4 
1 

1 2 
3 1 6 

7 
2 1 1 23 
2 2 
1 8 9 
4 9 
9 1 1 6 51 

2 7 
5 2 2 17 

Polletje na 
tehniški šoli 

Dne 24. januarja j e bila pol
le tna ocenjevalna konferenca za 
oba oddelka. Ker sta to prvi in 
četrti letnik, so temu primerni 
tudi r ezultati. Najteže smo pri
čakovali rezultate iz prvega let
nika, saj so bili že v prvi redo
valni konferenci tako slabi, kot 
še v .nobenem prvem letniku do
slej . 

Ob polletju je .bilo 11 dijakov 
p_ozitivnih, 7 dijakov z eno nega
tiVno, z dvema eden, s t remi in 
več negativnimi pa 8 dijakov. 
Med slednjimi j e nekaj tudi tak
šnih, ki praktično nimajo več no
benega upanja na uspešen za
ključek v prvem letniku, četudi 
upoštevamo možnost popravnih 
izpitov. Konferenca je našla pet 
takih dijakov, ki jim bomo tudi 
odsvetovali nadaljnje šolanje. 

Kje so vzroki za slab uspeh? 
Na prvem mestu j e pomanjkanje 
delovnih navad, nato šele po
manjkanje osnovnih sposobnosti. 
Ce se kot učenec v osnovni šoli 
ni redno učil, tudi sedaj v sred
nji šoli ne zmore čez noč postati 
m arljiv in reden učenec. 

V zaključnem letniku je uspeh 
normalen. Pozitivno ocenjenih je 
19 učencev (76 %), le šest jih ima 
po eno ali dve negativni oceni. 
Tako imajo vsi možnost šolo do-
končati. F . Turšič 

Gradnja skladišča gotovih izdelkov v TP Stari trg 

da je edini izhod pečat in podp.is, 
ali !Pa fP·reneha:ti s proizvodnjo. 

Ni naš namen QJolemiztrati o 
tem, ali želimo adminrl.strativno 
vodenje rv politiki cen. Vendar 
,pa je preprostem državljanu, ki 
mu je ekonomija neznana, te2Jko 
rarzuunljivo, zakaj se nekatere ce
ne lahko <Stadno spreminjajo, 
medtem ko so druge administra
tivno zamrznjene. Tudi ne misli
rop, da so cene naših izdeLkov v 
prodaja prenizlke. Zelimo le to, 

da lbi našJ.i sk1.11pno pot _pri vbli
kov8Jllju cen, česar pa sedaj v 
praksi prav gotovo ni. 

Naši samou'Pravljalci so z veli
kim zanimanjem in zadovolj
stvom spremljali raz,pravo o os
nut>k,u nove uS>tave. Pll"av zato že
lijo, d a o dohodku, ki .ga ustvar
jajo, tudi samostojno odločajo, 
obenem pa •tudi želijo, da damo 
približno vsem enaike mažnosti 
tudi za UJStvavjanje dohodka. 

D. Plaz 

Nova gradnja 
GRADNJA SKLADISCA GOTO
VIH IZDELKOV V TOVARNI 
POHišTVA STARI TRG 

Razmerje med pilCAizvodnjo iz
delkov ter :njihovim vskladišče
njem je pr1b1ižno tako, ·kot med 
naku,pom avtomobila Jn zanj po
trebno garažo. Gla'Vllo je, da zbe
remo denar za nakup avtomob.ila, 
spravili 'Pa ga bomo že kam. V 
sk<rajnem primeru ga bo pred ne
pridipravi ter pred dežjem in SIIle
gom varoval sam ljubi bog - pa 
zaS>tonj povrhu. 

Morda je 'Primerjava .nekoliko 
pretirana. Vsekakor pa je prak.sa 
bolj ali manj vseh proizvodnih 
podjetij, da so s·kladi•šča !flO S'VO
j.i tehnološki fun!kcij.i, pa tudi ,po 
.prioriteti financiranja na zad
njem mestu. Običajno 'Vsa .razpo
ložljiva sredstva porabimo za 
večjo in bo:ljšo pro~vodnjo, med
tem ·ko gradnjo sklBJdišc prepu
stimo »boljšim časom«. Taki ča
si pa se čedalje boJj po.redkoma 
!POjavljajo. Posledice takega .sta
nja 'SO tu. Za VtSklaodiščenje izdel
kov najemamo vsa, v te namene 
·količkaj primerna kmečka 'PO
slopja, kot so ra.zn1 senili, hlevi 
in 'POdobno. še sreča, d a se 'Vzre
ja živine ne izplača - mesa ku
pujemo namreč čedalje manj, ker 
je predrago - s icer bi 'bila stis
ka s s:kladišČIIlimi prostori še več
ja. Sreča v nesreči - ali obratno, 
pač, !kaikor za koga? 

Kot drugod, je podobno tudi v 
Tovarni pohištva Stari trg. Pro
izvodnja, da bi izpolnjevala .svo
je p lanske na!loge, zahteva redno 
odvažanje ·izdelkov. Skladišča pa 
zaradi premajhnega p<rostora te
ga ne zmorejo. Zato vsakodnevno 
p:r.ihaja do konflik tnih situacij 
med dela v ci posameznih oddel
kov. Posebno 'VeLike težave nasta
ja jo v obdobjih zmanjšane !pro
daje blaga, kot je bilo to večji 
del letošnjega leta. Rezul•tat takih 
pogojev .in S>tanja so prekomeren 
transport ,ter manipulacija izdel
kov, najemanje tujih, v nekaterih 
primerih zelo dragih JS·lcladišč. Po
leg tega nastajajo še drugi dodat
ni s troškJ., na ,primer popravila 
izdeLkov, poškodovanih zaradi po
veča!Ile manipulacije ali neust rez
nih s-kladišč .in \l)Odob!Ilo. Razum
ljivo je, da vse o.menjeno do:kaj 
negativno vpliva na poslovni re
zultat enote ali podjetja kot ce
lote . 

Samoupravni orgam poslovne 
enoorte so večkrat razpravljali o 
tem, posebno o b 1.11poštevanju 
dejs·t:va, da je v ;proiz·vodnem pro
gramu nova kuhlnja VE GA-73, ki 
zahteva popoJnoma suhe skladišč-

ne prostore. Večkrat je bilo tudi 
govora o stroških spravila izdel
kov v Javnih skladiščih v Ljublja
ni. Ti stroški so tako visoki, da 
sta vsaka primerjava ali izračun 
finančnega rezultata tam vskla
diščenih izdelkov odveč. Vsem pa 
je znano, kako veUke količine 
našega blaga so tam vskladišče
ne. 

Razmere so delavski svet prisi
lile, da je o zadevi 2nova razprav
ljal v začetku novembra. Kljub 
pomanj.kanju investicijs-kih STed
stev v podjetju se je odločil na 
delavske svete vseh poslovnih e
not in na centralni delavski svet 
nasloviti predlog za izdajo soglas
ja o gradnji oziroma razširitvi 
dosedanjega skladišča v TOtVarni 
pohištva Stari .trg. Ob sprejema
nju predloga je imel delavski 
v misl1h tudi vlogo centralnega 
skladišča, katerega gradnja je v 
'Programu. Pri t em je prišel do 
ugotovitve, da je poleg central
nega tudi tu potrebno primerno 
skladišče, predvsem zaradi kom
pletiranja izdelkov. 

SOCIALNA POMOC . 
NAšiM DELAVCEM 

F. Mlakar 

Svet za 1kordinacijo .poslovanja 
je v letu 1973 izločiol 30.000 din in 
jih namenil za •socialno ,pomoč 
delawcem Bresta. 

V temeljni organ1tzacij.i Tovar
ne lesnih izdelkov Stari trg smo 
dobili 4.000 -din. Delavski svet je 
pohlrus.til .i;zv·ršni odbor sindika ta, 
naj izdela predlog, komu in v 
ka.klšni vsoti naj se ta pomoč 'Pri
speva. 

Tako j e delavski 'SVet na ,pred
log •sindilkata 1ta sredstva razdelil 
takoJe: . 

štirim otrokom u.rD.rlih člam.ov 
d elovne IS!lrupnosti p o SOO din. 
šoll9ko maJico bomo za eno leto 
poravna'li otrokom dveh številnej
ših dr!Win. Posamezno epa sta bila 
deležna !pomoči še dva .invalida, 
ki dOibivC~Jta nižje osebnedoho.dke. 

Sredstva ·so bila <Sklromna, .pa 
so 'VeJI1ldar zelo >dob r odošla, zlasti 
če so pra.VIično razdeljena. 

V si.ndilkatu so mnenja, da bi 
s t o obliko 1pomoči nadaljevali 
tUidi ·v .prihodnje oz,iroma m:aj bi 
se še ra:zšir.ila, tako da ibi se 
srpomnili delavcev v nesreči ali 
bolezni rvča:sih •tudi ·s .skromnim 
dari!lom ali z .obiskom. Skrb za 
delavca naj bi bila ena ·izmed 
po.mem!bn:ih nalog vse delovne 
skupnosti. 

M. š epec 

. . . - ·----------------------------------~::::. 
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Nove zahte·vne naloge 
RAZGOVOR Z NOVIM SEKRETARJEM OBCINSKE KONFERENCE 

ZVEZE KOMUNISTOV TOVARISEM JOžETOM FRANKOM 

Mesto sekretarja komiteja ob
činske konference Zveze komuni
stov si prevzel v čas1,1 najbolj in
tenzivnega dela ob uresničevanju 
ustavnih .dopolnil. Kako ocenju
ješ dosedanje delo komunistov 
in kakšne so njihove prihodnje 
naloge .ob tej široki družbeni de-
javnosti? · 

Ob tem pa se morajo še zlasti 
komunisti zavedati, da TOZD ne 
more biti zaprta v svoje ozke 
okvire in brezbrlžna do intere
sov delavcev drugih TOZD, prav 
tako pa tudi, da je TOZD del 
krajevne skupnosti. Zato pojavi 
in dogajanja zunaj podjetja, v 
krajevnih skupnostih, v občini, 
tudi sodijo v »pristojnost« orga
nizacije Zveze komunistov v pod
jetju, ne le nekih zunanjih, ob
činskih, krajevnih in drugih or
ganov. Glavne naloge, ki so se
daj pred organizacijami Zveze 
komunistov, pa sem naniZal v 
prvih dveh odgovorih. 

Kje - osebno - pričakuješ 
največ težav pri svojem prihod
njem delu? 

Težav bo dovolj povsod. Inte
resi, hotenja in mišljenja ljudi 
so pač različni in seveda - ne-

rešenih vprašanj imamo v obči
ni dovolj, pa naj bo v gospodar
stvu, družbenih službah ali na 
katerem koli drugem področju. 
Vendar me ne skrbijo težave 
tam, kjer je živa resnična pri
pravljenost ljudi, zlasti komuni
stov, za razreševanje težav. 
Pač pa v graditvi samoupravne 

družbe, v izpolnjevanju ustavnih 
dopolnil, vidim težave na primer 
v tem, če se kdo načelno z .be
sedami izreka za nekaj novega, 
v praksi pa skuša ohraniti staro, 
pa da vse preveč radi prenaša
mo odgovornost oziroma priča
kujemo, da bo posamezne zade
ve razrešil nekdo drugi, svojih 
dolžnosti pa ne vidimo. Težave 
vidim tudi v dokaj razširjeni po
trošniški, malomeščanski in teh
nokratski miselnosti, v neosve
ščenosti in nerazumevanju doga-
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janj v naši družbi in v svetu. Vse 
te stvari so prisotne pri naših 
ljudeh, da v zavestnih odporih in 
nasprotovanjih naši politiki niti 
ne govorimo. Toda s trdim delom 
in sodelovanjem vseh bomo te
žave gotovo premagali. 

B.Levec 

.Res, da smo v času intenzivne
ga dela pri uresničevanju ustav
nih dopolnil, vendar moram po
udariti, da smo šele na začetku. 
Dosedanje delo se je nanašalo 
predvsem na položaj in vlogo de
lavca v združenem delu, ki se je 
v praktični obliki nanašalo na 
ustanavljanje ter konstituiranje 
temeljnih in drugih organizacij 
združenega dela v smislu novih 
ustavnih določil. Ostalo delo pa 
se ni nanašalo toliko na uresni
čevanje, ampak na široko javno 
razpravo o predlogih in osnut
kih novih ustavnih določil in za
četnih pripravah za njihovo ures
ničevanje. Vsekakor so glavno 
breme pri vsem tem delu nosili 
komunisti, vendar menim, da so 
se marsikje in marsikateri ko
munisti dosti premalo angažirali. 
Pa ne le to. Ugotavljam, da vsi 
komunisti tudi še niso dojeli in 
v svojih glavah razčistili bistva 
novih ustavnih določil. Zato so 
taki komunisti v akciji pasivni in 
fonnalistični. Vso to dejavnost 
imajo za nujno trenutno politič
no dolžnost. 

čitev v organizirano razpravo o 
kongresnih dokumentih (zlasti o 
predlogih resolucij in novih sta
tutov ZKS in ZKJ, ki jih bosta 
kongresa sprejela). Vendar te 
razprave ne bodo smele biti le 
formalne in načelne, češ, nekaj 
pripomb imamo o predlogih do
kumentov, v splošnem pa z nji
mi soglašamo. V teh razpravah 
bodo morali ob vsebini konkret
nih dokumentov komunisti vide
ti sebe, analizirati in oceniti svo
jo aktivnost ter probleme v svo
jem okolju. Osnovne organizaci
je v gospodarstvu bi morale na 
primer razpravljati o ustvarjanju 
dohodka, produktivnosti, razvo
ju in perspektivi podjetij in po· 
dobnem, oceniti raven samo
upravnih odnosov ter izvajanje 
ustavnih dopolnil. V šolstvu bi 
morali govoriti o socialistični 
vzgoji in izobraževanju, v druž
beno-političnih organizacijah o 
vlogi, aktivnosti, nalogah, slabo
stih in težavah teh organizacij. 
Podobno velja za druge organi
zacije in društva. 

Težavno delo uspešno 

Osnovne naloge pri prihodnjem 
uresničevanju ustavnih dopolnil 
bi takole opredelil: 

- Na področju materialne pro
izvodnje so osnovne naloge v tem, 
da je treba vse tisto, 'kar smo v 
smislu ustavnih določil napisali 
ob konstituiranju TOZD v samo
upravne sporazume in druge ak
te, uresničiti v življenju, da bo 
torej TOZD resnično temeljna 
samoupravna celica združenega 
dela, v kateri delavci odločajo o 
vseh zadevah in rezultatih svoje· 
ga dela ob zavestnem spoznanju, 
da so del širše družbe in se zato 
morajo · vključiti in povezati z 
vsemi drugimi samoupravnimi 
enotami na gospodarskem in 
družbenem področju; 

- na - da se tako izrazim -
»negospodarskem« družbenem 
področju so osnovne naloge ure
sničevanja ustave v razvijanju 
novih odnosov med delavci v ma
terialni in delavci v »nematerial
ni« proizvodnji. Torej, da delav
ci v družbenih službah ne pred
stavljajo nekega bremena, ampak 
prek samoupravnih interesnih 
skupnosti menjavajo svoje delo 
s proizvodnimi organizacijami 
oziroma delavci. Oboji pa se mo
rajo zavedati, da svoje potrebe 
zadovoljujejo tam, kjer ~ivijo, 
torej v krajevni skupnosti, in da 
ie zato organizacija, kjer delajo 
in ustvarjajo, del krajevne skup
nosti in v prvi vrsti odgovorna za 
njen razvoj. Ustanavljanje ali 
preoblikovanje samoupravnih in
teresnih in kraJevnih skupnosti 
ter ostalih širših skupnosti (ob
čine ipd.) v smislu novih načel 
pa je konkretna prihodnja nalo
ga komunistiv; 

- tretje področje nalog bi bi
lo v tem, da se na vseh področ
jih političnega sistema uveljavi
jo ustavna načela delegatskega 
sistema, da torej z delegatskimi 
odnosi v skupščinah družbeno
političnih skupnosti in tudi v druž
benopolitičnih in drugih organi
zacijah delavci uresničijo svojo 
oblast in samoupravo. Konkret
na in sedaj najpomembnejša na
loga, ki pomeni uveljavljanje de
legatskega sistema v praksi, so 
bližnje skupščinske volitve. Prav 
pri tej akciji .lahko doživimo raz
očaranja in neuspehe, če se ko
munisti ne bi dovolj zavzeli. 

Kakšne naloge še čakajo ko
muniste pred republiškim in 
zveznim kongresom Zveze komu
nistov in kaj pričakuješ od teh 
dveh kongresov? 

Najbolj neposredna naloga v 
predkongresni aktivnosti je vklju-

Skratka, prek povezave nalog 
in vprašanj iz svojih okolij , z 
vsebino konkretnih dokumentov, 
pa tudi kadrovskih in drugih pri
prav vidim vsebino in rezultate 
predkongresne aktivnosti. Od 
obeh kongresov pričakujem, da 
bosta na osnovi dogajan.i od prej
šnjih kongresov do sedaj in na 
osnovi ocen sedanjega politične
S!:a in ekonomskega stanja dala 
iasna izhodišča in napotke za pri
hodnie delo komunistov in raz
voj fugoslovanske in slovenske 
družbe. 

Kakšna naj bo vloga organiza
cije Zveze komunistov v sedanjih 
in pr.ihodnjih samoupravnih od
nosih v gospodarskih delovnih 
organizacijah? 

Prizadevati si moramo, da bo
mo v vsaki temeljni organizaciJi 
združenega dela imeli organizi
rano jedro delavcev, ki so naf
bolj napredni in aktivni v jn"adi
tvi sa-moupravne družbe in ki so 
orsranizirani v osnovni organi~a
ciji Zveze komunistov. Mimo te 
organizaci.ie ne bi smela iti no· 
bena dogaianja v TOZD, pa naj 
gre za zadeve s področja notra
niih odnosov, ustvarjanja in de
litve rezultatov dela, ali pa aktiv
nosti sindikata, drugih organiza
cij in vseh delavcev. 

opravljeno 
KAKO JE BILO S KONSTITUIRANJEM 

DELOVNIH ORGANIZACIJ V NAŠl OBČINI 
V ZACETKU LETA 1973 SO DRUžBENO-POLITICNE ORGA

NIZACIJE V OBCINI IMENOVALE KOORDINACIJSKO KOMISIJO 
ZA USKLAJEVANJE AKCIJ PRI OBLIKOVANJU TEMEUNIH OR
GANIZACIJ ZDRUžENEGA DELA NA NASEM OBMOCJU. NALOGA 
KOMISIJE NI BILA LAHKA, VENDAR SEDAJ, PO KONCANEM 
DELU OCENJUJEMO, DA JE USPESNO OPRAVILA SVOJO NA
LOGO. 

Komisija je ustanavljanje 
temeljnih organizacij povezovala 
z ustavnimi dopolnili in ustavno 
začrtanimi načeli, zlasti pa tu
di s perspektivnimi programi, ker 
je to ena izmed osnov socialne 
varnosti delavca in stabilizacije 
poslovanja organizacij združene
ga dela. 

S politično akcijo in neposred
nimi stiki z 3elavci smo dosegli, 
da so se dislocirani obrati, ki 
imajo pogoje za organiziranje 
TOZD, dejansko tako tudi orga
nizirali. 

Do 31. decembra 1973 je ve
čina organizacij storila .potrebne 
korake za konstituiranje na rav-

ni TOZD oziroma OZD in za vpis 
v register gospodarskih sodišč. 
Izjemi sta bili le Kovinoplastika 
in Kmetijska zadruga Cerknica. 
Kovinoplastika je vpis v register 
opravila pred 15. januarjem 1974, 
tako da je pri predzaznambi osta
la le Kmetijska zadruga. 

Akcija za uresničevanje dopol
nil in ustanavljanje temeljnih or· 
ganizacij je dilla pozitivne rezul
tate. Sprejeti samoupravni spo
razumi o združevanju temeljnih 
organizacij v o~:ganizacije zdru
ženega dela resnično omogočajo 
poglobljene samoupravne in go
spodarske odnose. Osnovna na· 
čela TOZD, kot so 

Večja vloga komunistov 
PO OBCINSKI KONFERENCI ZVEZE KOMUNISTOV 

Na občinsk.i volilni konferenci Zveze komunistov so komunisti 
ocenili svoje delo in se dogovorili za neposr edne naloge pred VII. kon
gresom ZK Slovenije in X. kongrt>som ZK Jugo slavije. 

Ocenili so, da se je povečala 
zavest komunistov, pa tudi vseh 
naprednih ljudi. Zveza komuni
stov je akcijsko sposobna sku
paj z drugimi socialističnimi si
lami spreminjati razmere. Orga
niziranost so v tem obdobju 
uskladili tako, da so komunisti 
organizirani v vseh TOZD in kra
jevnih skupnostih. Izostrena je 
bila osebna: in družbena odgovor
nost članov. Povečal se je vpliv 
članstva na delo samoupravnih 
organov in družbenopolitičnih or
ganizacij. V tem obdobju so vs to
pili v vrste Zveze komunistov 
mladi delavci. Spremenila se je 
socialna sestava v prid neposred
nih proizvajalcev. V vodstva os
novnih organizacij, občinskih 
konferenco in organe je bilo iz
voljeno ustrezno število delavcev. 
Z organizirano akcijo socialistič
nih sil z Zvezo komunistov na 
čelu se spreminjajo družbenoeko
nomski odnosi. Vse organizacije 
združenega dela, razen Kmetijske 
zadruge, so se konstituirale. 

Vidni uspehi so bili doseženi 
tudi v povezovanju TOZD, pa tu
di v razreševanju skupnih nalog 
na medobčinski ravni. Načela ka-

drovske politike se konkretno 
uresničujejo v ustreznih samo
upravnih in političnih organih. 
Za odgovorna delovna mesta in 
funkcije izbiramo ljudi, ki ustre
zajo ne samo strokovnim, temveč 
tudi moralnim in družbeno poli
tičnim kriterijem. Povečala se je 
tudi občutljivost in hitrost odzi
va na važna notranja in zunanje 
politična dogajanja. 

Na konferenci so nakazali, ka
tere naloge bodo pred kongre
soma v ospredju. Poudarek so 
dali zlasti naslednjemu: 

- samoupravnemu konstitui
ranju in vsebini novih družbeno
ekonomskih odnosov v združenem 
delu, od TOZD, krajevnih skup
nosti, interesnih skupnosti do 
medobčinskega povezovanja, 

- evidentiranju, kandidiranju 
in volitvam delegacij, 

- ustreznemu organiziranju 
družbenopolitičnih organizacij, da 
bodo sposobne opravljati naloge 
po določilih ustave, akcijsko enot
nemu nastopanju in povezovanju 
na medobčinski rav.ni, · 

- kadrovanju v skladu z do
govorom o kadrovski politiki, 

- sprejemu v Zvezo komuni
stov predvsem delavcev iz nepo
sredne proizvodnje, kmetov, pro
svetnih in zdravstvenih delavcev, 

- ideoioško-političnemu izo
braževanju, 

- večji pripravljenosti za de
lovno in tehnološko organizira
nost, gospodarnost in višjo pro
duktivnost, 

- gospodarskemu povezova
nju v širše družbeno-ekonomske 
sisteme. 

Komunisti bodo na prihod
njem zasedanju občinske konfe
rence, ki bo v februarju, spre
jeli sklepe za prihodnje delo ter 
volili štiri delegate za VII. kon
gres ZK Sloveniie ter skupaj z 
občino Ilirska Bistrica enega de
legata za X. kongres ZK · Jugo-
s lavije. J. Hren 

OBVESTILO 

Vsem občanom sporočamo, da 
lahko brezplačno · dobijo zemljo 
z broških njiv · (Podskrajnik). 
Prevoz in nakladanje zemlje si 
mora vsak posameznik organizi
rati sam. 

- razdelitev premoženja, 

- solidarnost in vzajemnost 
TOZD, 

- odločanje o ustvarjenem do
hodku in o sredstvih skupne 
porabe na ravni TOZD, 

- informiranost delavcev, 
so upoštevana, tako da je mo
goča uresničitev zastavljenih 
družbeno-ekonomskih in ustav
nih izhodišč. _ 

Sedaj je naša naloga dosledna 
a kcija za uresničevanje zapisanih 
načel v vsakdanjem življenju. Da 
je v Kmetijski zadrugi prišlo do 

zamujanja rokov konstituiranja 
in vpisa v register, je po mojem 
osebnem mnenju posledica ne
dojemanja ustavnih sprememb v 
tej organizaciji. Nezaupanje v 
kmeta in delavca je pravzaprav 
pozicija zadrževanja odločitev na 
ozke strukture. Ustanavljanje 
TOZD ni drobljenje podjetja, 
temveč pot, ki vodi delavce do 
resničnega samoupravljanja v 
združenem delu. 

Nezaupanje v delavce, ki do
bro· vedo, da je potrebno misliti 
na jutrišnji dan, na razširjeno 
reprodukcijo, na osebne in sploš
ne potrebe, je dejansko oportuni
zem do nove ustave in politike 
Zveze komunistov. Zato je v or
ganizacijah, ki so zamudne kon
stituiranje; potrebno posredovati 
za realizacijo takih odnosov, kot 
so zapisani v ustavnih dopolnilih 
in v ustavi. 

Ce upoštevamo tudi predzaz
nambo, potem je v naši občini 
naslednje stanje: 

- v gospodarstvu - 3 OZD z 11 
TOZD; - 5 OZD brez TOZD; 

- v negospodarstvu - 6 OZD 
brez TOZD. 

Konstituiranja niso opravile le 
organizacije, ki imajo manj kot 
štiri zaposlene delavce, na pri
mer Kino Cerknica, vendar se 
bo ta organizacija konstituirala 
v okviru temeljne kulturne skup
nosti. 

Do sedaj opravljeno delo je le 
ena faza v uresničevanju novih 
odnosov, tako da nas čaka še 
veliko dela (tega se moramo ta
koj lotiti) pri oblikovanju · inte
resnih skupnosti, krajevnih skup
nosti in organiziranosti občine. 

B.Mišič 
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V novo odpr.ti občinski 'lmjiž
nici našega malega mesta posli 
cvetijo, da •je veselje. ObisJ.coval
cem je .knjižnica na vrujo vsak 
dan od 9. do 12. ure, v sredo in 
petek pa od 13. do 18. ure. 

Na i2lhlro je okrog 4.000 najraz
ličnejših !knjig. K'llljižnica deluje 
slaba dva meseca in ima že 
420 članov. članarina -100 starih 
drinaDjev je res .simbolična, saj iz
posojevalnine ne računajo. Po
preQn.o imajo oVSaJk dan Čez Šest
deset obiskovalcev. Rekord je bil 
dosežen 23. ~anuarja, ·ko so pr.išli 
po lklnjige kar 104 občani. Po !knji
gah radi segajo tudi !Prebivalci 
okoli&ikh va~si. Videti je torej, da 
je bila ustanova še :ka:ko potreb
na. 

Mlajši občani našega malega 
mesta so zadnje čase za svojo 
tarčo izb!r.ali tkar barako na stre
lišČ'U. Stene so tako .dobro obde
lali, da bo treba odšteti več kot 
sto ni:soč starih dinarjev .za .popra
vilo. Sicer pa bodo ustreZ'ni orga
ni še iz,sledi1i te nadobudne ko.re
r~oja·ke iJO. jih jzročili rokam pra
vice. Srečni smo lahko, da je po
dobnih pogumnežev zelo maolo. 

-o-
Meščani našega mesta, ki ose vo

zijo z avtobusi in imajo mesečne 
v<YZOvnice, pozor! S l. februarjem 
bodo morali za mesečne voZ'VIIlice 
pri'loži·ti .poleg denarja še osebno 
fotografi1o v ·velikosti 6 X 4 cm, 
ki ne sme obiti starej-ša od enega 
leta. 

Glasilo na tehniški šoli 
Dijaki tehniške šole v Cerknici 

smo čulliH potrebo, da bi iZJdajali 
črusqpis, ki bo .samo naš. V njem 
naj bi vsak lahko odkrito !POve
dal, lka•j ga muči, bTez cenzure 

Filmi v 
februarju 
l. februarJa ob 19.30 -

-jugoslovanski film SUTJESKA. 
eden lizmed največjih fHmov 
o naši revolucij.i. V glawti vlo
gi Richard Burton. 

2. februaiija ob 19.30 
- amerišlci fHm OBRACUN NA 

KARIBIH. P.ustruovski film. 
V glaVlD.i ·vlogi Jean Seberg. 

3. februarja ob 16. uri in 19.30 
- jillgoslovanski f.ilm SUTJESKA. 

4. februarja ob 19.30 
- iJtaJ.ijanski film HOMO ERO. 

TICUS. Komedija. V glavni 
vlogi Rossana Podes-ta. 

7. februwja ob 19.30 
- ameriški tilm TRIJE ZELENI 

PSI. K.:riminaltka. V glavni vlo
gi Tony Kendall. 

9. februarja ob 19.30 in 
10. februM"ja ob 16. uri 
- itaJlijan5ki filnn NORMANSKI 

MEC . . Pus tolovski foilm. 
10. februarja ob 19.30 
- ameriški film ZADNJI BOJEV

NIK. ·Drama. V glavni vlogi 
Antony Quinn. 

11. feblruarja ob 19.30 
- ameri§ki fiJm AVTOMOBIL 

SMRTI. Pustolov.ski film. V 
.glavni vlogi Bar.ry Newmann. 

14. februarja ob 19.30 
- O:talij31DSki film CRNI DAN ZA 

STR.ELCA. Kr.iminalka. V glav
nJ vlogi Franco Nero. 

16. februarja ob 17. uri 
- ameriiŠik:e ds31Dke TOM IN 

JERRY - VELIKA PARADA. 
16. februarja ob 19.30 in 
17. februarja ob 16. uri 
- angleški film KRI IZ SARKO

FAGA. Grozljivka. V ~lavni 
vlogi Andrew Keir. 

17. februarja ob 19.30 
- amerišUci. !Wlm SINJEBRADEC. 

Pu.stoloV'S'ki film. V glavni vlo
gi Richatd Burton. 

18. februarja ob 19.30 
- ameri-ški film PAST ZA DVOJ

NEGA AGENTA. Kriminal,ka. 
V ·glav·ni vlogi Gene Aeckmann. 

23. februavja ob 19.30 
- ameriški f.ilm POLETNI MO· 

RILEC. KD1minaltka. V glavni 
.vlogi Karal Malden. 

24. febr.uarja ob 16 . . uri in 19.30 
- ameri'Ški film DIAMANTI SO 

VE6NI. V vlogi J arnesa Bonda 
igra Sean Connery. 

25. februarja ob 19.30 
- francoski film PREKLETA 

MARIJA. Komedija. 
28. februacrja ob 19.30 
- amer.ištkii film UBIJALEC PRI

HAJA IZ GROBA. Grozljivka. 
V glavni vlogi Alex Cord. 

in ovinlka.vjenja. Res, da lahko 
sodelujemo tudi s prispevki v 
Brestovem obzorntku, toda tja 
ne .sodi vse, o čemer želimo pi
salli. 

Sklenili 1smo, da to naše glasi
lo imenujemo .Lubadar, ker je 
pač njegONo roj-stno mesto med 
lesa~rji, ·lubadar pa ima tudi nekaj 
skupnega z lesom in z :nami, če 
se z njim .primerjamo v nekaterih 
la.st-nostih. Tudi mi se opočasi za
jedama, samo ne v les, še manj 
v šolo, affi!Pa:k v Brest. Res nam 
je rv~rat nerodno, ko prihajmo 
tja z ra2Jličnimi prošnjami, ven
dar drugie ne moremo računati 
na pomoc. 

Kakšna je vsebina? Lubadar 
je zgu:-ajen na osnovi šaljiv.ih .pri
spervokov iz šolskega življenja, pa 
tudi zelo resnih vprašanj ne 
manjka. V njem je .tudi veliko li
terarnih 'Jl'I'i'SipevkON, ik:ot s o pesmi 
i.n 21godbe, !katerih av.torji so di
jaki, ki ima/jo veselje do pesnitko
vanja in pisanja. 

Kdo 1ahko dobi naše glasilo? 
V.sak, kdor želi •s.poznati življenje 
na lesrri .t ehni-ški šoli v Cerknici. 
Proovsem ga razdelimo vsem di
jakom, fPirOfesorjem, .pošiljamo 
ga v Ljublja.no .na našo maotično 
šolo, IPa v Novo Gorico in v Novo 
m esto, kjer sta podobna di.sloci
rana oddelka lesne tehniške šole. 

Naše glasilo ni ostalo llleop a
ženo ntti s strani republi-ške kon-
ference ZMS. Na njihovo vabilo, 
naj sodelujemo .s svojim glaosilorn 
na .tekmovanju srednješolsJ.c·ih 
gla.sil, &mo se taikoj odz·vali. 

Upam, da .pri i.zdajanju mršega 
glasila .ne borno naleteli •na ne
razumevanje in se obenem zahva
ljujemo Brestu za .pomoč pr.i •tis
kanju prve ·številke Lubadarja. 
V načrtu imamo še ·tri števil!ke. 
Cet·rta številka bi bila opr.ipravlje
na v duhu mature in dogodkov, 
veselih in žalostnih okrog n je. 

Napcli bomo vse s ile, da borno 
naš program .komisije za informi
ranje pri našem aktivu Zveze 
mla.dillle v celoti izpeljali. 

S. Knap 

Brestov obzornik, glasilo ko
lektiva Brest Cerknica. Odgovor
ni urednik Božo LEVEC. Ureja 
uredniški odbor: Tone KEBE, 
Božo LEVEC, Tone LOVKO, 
Franc MLAKAR, Stanka MEKIN· 
DA, Danilo MLINAR, Ivan NAJ
GER, Alojz OTONitAR, Miha 
SEPEC, Ivan SKRABEC in Zdrav
ko ZABUKOVEC. Tiska železni
ška tiskarna v Ljubljani 

Kdo so najboljši? 
PRVENSTVO BRESTA 
V KEGLJANJU ZA LETO 1973 

Tako kot pri vsakem drugem 
tekmovanju, so presenečenja tu
di pri kegljanju. V letošnjem pr
venstvu je to presenečenje pri
redila moška ekipa TP Martinja
ka. V lanskem tekmovanju je ta 
ekipa pristala na 12. mestu od 
osemnajstih sodelujočih, v letoš
njem prvenstvu pa je zmagala. 

Drugih večjih presenečenj v 
tem tekmovanju ni bilo. 
Končni vrstni red posamezno 

in ekipno: 
žENSKE 
l. Pokleka Dragica, skup. dej. 1135 
2. Mele Romana, skup. dej. 1084 
3. Janežič Romana, skup. dej . 1065 
MOSKI 
l. Kos Jože, TPC 1256 
2. žnidaršič Ludvik, TPC 1242 
3. Mikič Tone, TPM 1228 
EKIPNO žENSKE 
l. Skupne dej. 4204 
2. TPC I. 4076 
3. TPC II. 3789 

EKIPNO MOSKI 
l. TPM I. 7090 
2. Skupne dej. 7067 
3. TPC II. 6979 
4. TPC I. 6869 
S. TIP 6708 
6. TLI 6693 
7. Skupne dej. II. 6617 
8. TPC III. 6531 
9. TPC 6450 

10. TPM II. 5965 
Ob zaključku prvenstva je bi

la razglasitev rezultatov in pode
litev uriznanj za dosežene uvrsti
tve. Najboljši trije posamezno v 
ženski in moški konkurenci so 
doblli praktične na~de, ki jih 
je prispevala Tovarna pohištva 
Martinjak. 

DogovorJeno je bilo, da bo v 
tej sezoni še prvenstvo Bresta za 
posameznike za leto 1974. Tek
movali naj bi 4 x 100 lučaj ev me
šano. Opozoriti bi bilo potrebno 
vse tiste, ki se nameravajo pri· 
javiti, da bodo natančno upošte
vali urnik tekmovan.ja, sicer bo
do diskvalificirani. A. Otoničar 

V skladu z določili pravilnika o dodeljevanju stanovanj 
in stanovanjskih posojil objavlja stanovanjska komisija 
podjetja 

RAZPIS 

za vložitev prošenj za dodelitev stanovanjskega posojila 

člani delovne skupnosti, ki potrebujejo stanovanjsko po
sojilo, naj vložijo prošnje na posebnih obrazcih, ki jih 
dobijo v tajništvu svoje temeljne organizacije združenega 
dela ali v tajništvu skupnih dejavnosti. 

Prošnje za stanovanjska posojila vložite v tajništvu svoje 
temeljne organizacije združenega dela, delavci skupnih de
javnosti pa v tajništvu skupnih dejavnosti. 

Rok za vložitev prošenj je vključno 20. februar 1974. 

Stanov31Djska kom.oi!Sija 

SREČANJE NA MAŠUNU 
Sredi lanskega decembra smo se na povabilo Društva inženirjev 

in tehnikov Gozdnega gospodarstva iz Postojne na Mašunu zbrali 
predstavniki Društva inženirjev in tehnikov Lesonita, Javorja in 
Bresta. Namen tega srečanja je bil prikazati prizadevanja Gozdnega 
gospodarstva Postojna za izpolnjevanje kratkoročnih in dolgoročnih 
načrtov gospodarjenja. 

Kljub temu, da nam vreme ni 
bilo n ajbolj naklonjeno, smo po 
uvodnih razgovorih odšLi na se
čišče. Ob strokovni razlagi goz
darjev smo imeli priložnost vi
deti, kakšna so dela pri izkori
ščanju gozdov. Razveseljivo je 
dejstvo, da tehnika zelo hitro 
prodira tudi v to gospodarsko 
vejo. Motorne žage in različni 
traktorji, prilagojeni za gozdna 

dela, so skoraj povsem odpravili 
ročne žage in ~režno živino. 

Gozdarji imaJO velike načrte. 
Vsekakor ni daleč dan, ko bodo 
glavnino del v gozdu prenesli na 
urejeno mehanizirane skladišče 
neposredno ob kapacitetah za 
predelavo teh sortimentov . 

Po tem ogledu smo b.ili v kas
nejših razpravah enotni, da taka 
srečanja dosti pr ispevajo k spo· 
znavanju vseh težav. D. Mazij 

Ribiči o svojem delu 
V prvih .dneh januarja je bil 

letni občni zbor ·ribiške družine. 
Iz poročil je bilo rvideti, da je 

<Lnlžina v opreteklem letu US<pešno 
goSfPodarila, kar nam povedo tu di 
naslednji p.oda•nki: 

Clani družine so opravili 3000 
prosstovoljnih delOVlllih ur, od te
ga dve tretJjini za reševanje ~.ib 
ob presihanju jezera, ltretjiJO.o pa 
za obnovo iJO. gradnjo jezov. . · 

Zgu:-ajena •sta b ila dva jezova v 
Zadnjem lk.raju, jez v Repišču 
pili Karuorvici in jez na Krajcovi 
žagi. Sikupaj s člani turističmega 
društJVa so obnovili jez .na Volč
jem jezeru. 

Ob presihanju jezera je bilo 
ujeHh naj.več or.ib, odkar živi ri
biška družina. Od ujetih rib je 
bilo .vloženih rv jezero okrog 600 
kilogramov •lovnih ščuk in pvibliž
no 20.000 mladic, predvsem ščuik:. 
Ostale ribe oSo prodali ribiškim 
d~illlam v Sloveniji za vlaganje, 
deloma pa tudi za prodajo po-

lirošniokom. V ·potok Cerkuiščica 
je bilo v-loženih 25.000 zaroda po· 
točne IPOStrv.i in 1000 mladic ša
renlke do 15 om •dolžine. 

Lani je bilo pr·oda·nih 2158 ri
bol:avnih dovo!.i1nic, kar je še en
krat več kot leto .prei. Na šport
n i načiJD. je bilo ujet·ih 2900 kilo
gramov. 

Na občnem zboru je b ilo spre
jetih več .zaključkov, .ki naj bi 
bi·lii. vodilo novoizvoljenih orga
nov p·ri njihovem prihodnjem 
delu. 

T. Lovko 

BRESTOV OBZORNIK 

V SPOMIN 
Sporočamo žalostno vest, da je 

našo delovno skupnost za vedno 
zapustil Jože BRANISELJ- bru
silec_ 

Sredi najbolj ustvarjalnega de
la, star komaj devetinštirideset 
let, je nenadoma omahnil. Vsi, ki 
smo ga poznali, se zavedamo, da 
smo z njim izgubili dobrega so
delavca. 

Spominjali se ga bomo kot ti
hega, a vztrajnega, prizadevnega 
in nesebičnega sodelavca. 

Zadnji dan leta 1973 je po hudi 
bolezni umrla naša delavka Julka 
BAJT, stara štiriinpetdeset let. 

V tovarno je prišla delat leta 
1964. Zadnje čase je delala v ma
sivni progi. Bila je tiha, mirna 
in vestna delavka. 

Vsem, ki smo jo poznali, nam 
bo ostala v trajnem spominu. 

Delovna skupnoot 
TP Cerlonica 

Po dolgi in zahrbtni bolezni je 
za vedno zapustil delovno skup
nost TOZD TP Martinjak naš de
lavec Vlado MAHNič. Rodil se 
je l. S. 1953 v Grahovem. 

V tovarni je bil zaposlen od 
leta 1970 na delovnem mestu -
delavec v skladišču gotovih iz
delkov. Prej je bil zaposlen kot 
kvalificiran zidar pri podjetju 
GRADISčE v Cerknici. 

Delovna skupnost 
TP Martinjak 

RESITEV NOVOLETNE 
KRižANKE 

žELIMO SREčNO, OPIKATI, 
TREN, NOVO LETO, RA, GL, 
NIKOLAJA, LESA, EROZIJA, 
ETE, ADA, SKUTER, RARITE
TA, AMARENA, DB, DOBRAVA, 
VIATOR, VELETOK, ER, EVRO
VIZIJA, MOLITEV, MIT, ODA, 
LIE, ARABEC, AM, SICA, IRA, 
MED, AJS RELATIVNOST, NO. 
JAR, AKA. VATA, NEDRJE, RE
ON, JEAN, GRM, CLARK, JAN, 
KO, KEPER, KOZARA, EK, TI
RANTZEM. TROT, PAR, AJ, MA· 
TERIJA, KA. ATLANTIDA, STE
ZA. EM, VAT. ROKE. C, NN, 
OKER, ODLIVATI, IMAM, ISA
DORA. RF.PA, PRESENETITI, 
ORJAK. EST, MAJ, NOVOLET· 
NA J ELKA. OVIRA, T. SIPA, 
AREAL, LITIJ. ARETTA, LEV, 
NT .. VOZ., t.A. TOR. IKRAVOST, 
1.TVTNA. O'R1R. TERASA. RAMA 
JANA, RAKA, ANA, TK, PREJA, 
IR. 

IZID žREBANJA 

Tudi tokrat so se r.eševalci do
bro odrezali, sa.i so do določe
nega roka 'POslali 93 rešitev. Iz
med njih je komisija izžrebala 
naslednje: 

150 din dobi Janja MILAVEC, 
Postojnska 15, Rakek, 

100 din dobi Vinko ILERSIC, 
Stara cesta 15, Rakek, 

50 din p a Branka TURK, Mar
tinjak 3, uošta Cerknica. 

Po 10 din dobiio Mila" MI
HEVC, Grahovo 37, Jana KOVA
čiC, Kamna gorica 48, Cerknica. 
Ivo STEFAN, Skunne defavnosti 
Cerknica. Panica CVETKO, Cesta 
4. ma.il'l 74, Cerknica in Jasna KO
BAT., Kanma gorica 47, Cerknica. 

Nal!l'ajencem iskreno čestita
mo! Nagrado naj dvignejo v bla· 
gajni Skuonih dejavnosti, osta
lim pa jo bomo poslali po pošti, 


