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Poglabljati samoupravne odnose 
URESNIČEVANJE KONGRESNIH SKLEPOV IN 
DELO KOMUNISTOV 

»Delavci morajo imeti možnost, da odločajo o razporejanju ce· 
lotnega dohodka. Več pozornosti je treba posvetiti produktivnosti 
dela. Odločno se je treba postavljati po robu zapiranju in zaviranju 
procesa združenega dela in sredstev v okviru ožjih interesnih ob
močij.« 

To je 'le ID.ekaj misili .iln .sokl.e
pov 4. seje !predsedstva CK ZK 
JugOS:la:vije <ter z 8. in 9. seje 
rpredsedlstva CK ZK Slovenije, 
!ki ikomums.tom na:lagajo ·še :več· 
jo druiJbeno almi'V'Ilost in IIJik.re
paD~je, •kar zadeva stabi'li.zacijo 
gos~poda-rstva 'V ~a,stni delovni 
-slkn.lpnosti i n v širšem druž.benem 
okol:ju. 

Skle:pi J1redsedst-ve Zveze ko
mun.istov, 111jeni !kongresi ·ter na-

·loge, ki j..,h aja:jo iz uresničeva
nja lll'O'Ve •tmave komunis tom ID.a
'lagajo, Ida ISi vsak v :svojem oko
Lju ,prizadeva uresničevati 1to, kar 
bo omogočilo ·lažje ill1 sta~bi1nej- . 
·še .go!ij>odarjenje v prihodnosti. 

O vseh teh vprašanjih oo bili 
na !BRESTU sesttanki O:SIDOVnih 
organizadj Zveze koonuni.Sitov, :na 
katerih so 1komunisti razpre.vlja
li, kritično pregledali in a:na:lizi
ra:li poslovanje na Brestu ·ter po-

Osmi kongres Zveze sindikatov 
Zveza sindikatov Slovenije, najbolj množična družbeno-politična 

organizacija delavskega razreda, je imela 7. in 8. novembra 1974 svoj 
osmi kongres, ki je bU v Celju. 

l'riprave na kongres in njegov potek sam sovpadajo v čas izred
ne dn.lžbene dejavnosti, v čas odločilnega boja delavskega razreda 
za uresničitev in uvelJavitev samoupravljanja na vseh področjih 
družbenega dela. 

V nasi občini smo si prizadevali, da bi vse kongresno gradivo, 
kot so statutami sklepi in predlogi sklepov 8. kongresa s lovenskih 
sindikatov, do podrobnosti spoznalo celotno članstvo, da ga oceni 
in da predloge za spremembe in dopolnitve. Zavedali smo se, da se 
bodo le tako izoblikovali takšni dokumenti, ki bodo izražali razredne 
interese delavcev, ki bodo pogojevali družbeni, gmotni in socialni 
položaj delavcev in ki bodo osnovaH takšno organizacijo, v kateri 
bodo delovni ljudje izražali svojo moč in svojo -dločilno vlogo pri 
upravljanju v vsej družbeni reprodukciji. 

Na predkongresnih konferencah, ki so bile v osnovnih organi
zacijah sindikata in na občinski ravni, Je bilo 3100 članov sindiKata, 
kar je 68 odstotkov celotnega članstva v občlni. Osmi kongres Zveze 
sindikatov Slovenije je bil kongres akcije za dosledno uresničevanje 
ustave in dokumentov X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije 
in VII. kongresa Zveze komunistov Slovenije. Iz naše občine so sin
dikalno članstvo zastopali na kongresu slovenskih sindikatov na
slednji delegati: Jana Janežič iz Kovinoplastike, Jadran Zadnik iz 
Gozdnega gospodarstva TOZD Cerknica, Tone Zigmund - Brest SD 
in kot gost Alojz Otoničar. :l:e v predkongresnih razpravah in tudi na 
samem kongresu je bila enotna ugotovitev, da so članstvo in nje
govi delegati na kongresu z veliko zavzetostjo sodelovali pri obliko
vanju kongresnih sklepov, saj je na kongresu omroma v njegovih ko
misijah sodelovalo več kot 130 delegatov, kar je več kot tretjina vseh 
delegatov, ki so bili na kongresu. 

Sklepi osmega kongresa Zveze sindikatov Slovenije odražajo po
litično razpoloženje delavcev, da hočejo razreševati družbena in go
spodarska vprašanja na samoupravnih temeljih in da hočejo biti 
gospodar svojega lastnega družbeno-materialnega in socialnega po
ložaja. Opredeljujejo naše naloge in odgovornosti na vseh ravneh sin
dikalne organiziranosti. Zahtevajo tak sindikat, da bo združeval de
lavce v vsaki samoupravni enoti in jih tudi učinkovito in stvarno 
povedel v spreminjanje starih družbenih odnosov in v nastajanje 
novih. 

Uresničitev omenjenih sklepov je odvisna od vseh organov in od 
vsega članstva. Zato moramo v vsaki osnovni organizaciji sindikata 
in občinskem svetu sprejeti program dela na osnovi omenjenih skle
pov in začeti uresničevati tiste naloge, za katere menimo, da so naj
nujnejše. Spremeniti moramo miselnost, da predstavlja sindikat v 
temeljni organizaciji ali v drugih skupnostih predsednik ali tajnik 
osnovne organizacije in da so ti funkcionarji edino dolžni delovati 
kot člani sindikata. Dolžnost in pravica slehernega .delavca .je, da se 
aktivno vključi v organizirano članstvo. Le s tako aktivnostjo in bolj 
načrtnim delom bomo imeli tudi vidne uspehe na vseh področjih 
našega delovanja. 

A. OTONICAR 

kazali na tiste pomanj-kljivosti, 
ki bi jih bilo rpotrebno odP'raviti 
ali vsaj omihti. 

POGLABLJATI 
SAMOUPRAVNE ODNOSE 

Glede Skl~a predsedistva, da 
je potrebno odločno ·preprečevati 
poskuse ohranjanja podjetniško 
lastniške o rganiziranosti, so !bili 
komunisti naslednjega mnenja: 

SaanO'I.l/Pra'V'Ila organiziranos't ·po 
temeljnih organizacijah je na 
B restu 'Že •UStail•jena praJc-sa, osaj 
imamo na vseh področjih dela 
v.pleten 1siostem solidarnosti. Ven
dar ;pa je bilo slišati ·tudi kr1tič
ne pripombe, in sicer 'V tem smi
slu, da je prema~o prisotna mi-

se1n.ost o tem, da pomeni samo
upn rvljanje tudi gospodarjenje 
in da je čutrti ozko gledanje na 
pomen ·solidarnosti. Solidarnost 
ne sme biti samo sredstvo za 
subvencioniranje manj akumula
tJivnih otemehjnih orgMlizacij, am
pak mora 1biti sredstvo, s kate-

. rim homo .dosegli cilje skladnega 
ramo ja celotne organizacije zdru
ženega dela, 1S ·tem boljše delovne 
uspehe in ,standard vseh za.po
slenih. 

INFORMIRANJE MORA BITI 
CELOVITO 

Sklep predseds·tva, d a morajo 
biti delavci o vsem podrobno s e
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Združujmo sredstva 
za družbeni ·standard! 

NAGEL GOSPODARSKI RAZVOJ V ZADNJIH DVEH DESETLET
JIH JE PREPORODIL NME KRAJE. PO NARODNEM DOHODKU 
NA PREBIVALCA JE DANES OBCINA CERKNICA INDUSTRIJSKO 
RAZVITA SLOVENSKA OBCINA. PRA V GOTOVO IMAMO SEDAJ 
ZELO SOLIDNO EKONOMSKO PODLAGO ZA PRIHODNJI RAZVOJ 
INDUSTRIJE, PA TUDI OSTALIH GOSPODARSKIH PANOG. 
SK,LADNO Z GOSPODARSKIM RAZVOJEM SE JE KREPIL TUDI 
NAS STANDARD. OB TEM MORAMO UGOTOVITI, DA VELIKO 
BOU OSEBNI KOT DRUžBENI, HKRATI PA PRIZNATI, DA NI 
STANDARD SAMO VISOK OSEBNI DOHODEK, TEMVEC VSE 
TISTO, KAR BOGATI CLOVEKA. K STANDARDU TOREJ SODIJO 
TUDI VZGOJA IN IZOBRAžEVANJE, KULTURA, SPORT, REKREA
CIJA ... 

spektivno združevali sredstva na 
področju cele občine za skupne 

Vsekakor so viri financiranja 
še nedodelani in bo potrebno o 
njih še veliko razpravljati. Pred
vsem bo potreb1~o poiskati še 
morebitne dodatne vire, morda 
tudi izven občine. 

Nedvomno, skupščina občine 
Cerknica tako akcijo lahko le 
podpre, podpreti pa jo moramo 
tudi vsi občani. Saj gre za sred
stva, ki bodo šla v prid nam, na
šim otrokom, v oblikovanje člo
veka upravljalca-gospodarja. 

D. Mlinar 

BRESTOV OBZORNIK 

-------

Nova tovarna ivernih plošč že dobiva svoje obrise 
Razvoj tega dela standarda pa 

ni sledil naglemu razvoju gospo
darstva in osebnega standarda. 
V tem pogledu prav gotovo na 
našem slovenskem prostoru ni
smo edini, ne smemo pa tudi 
ostati edini, ki bi se s takim sta
njem zadovoljili. Zato je na dla
ni, da je potrebno že danes lo
titi se dela, če hočemo vsaj loviti 
zamujeno. 

interese vseh · občanov \)O vna
prej določenih in celovitih raz
vojnih programih. 

Po prvih okvirnih izračunih 
smo z referendumom in samo
upravnimi sporazumi z gospodar-

Poglabljati samoupravne odnose 
Drugega decembra bo zasedala 

skupščina občine Cerknica in 
med drugim razpravljala tudi o 
informaciji o pripravah na refe
rendum za financiranje objektov 
vzgoje in izobraževanja. V se
stavku nimamo namena široko 
razlagati stanja v našem šolstvu. 
Dovolj bo verjetno podatek, da 
potrebuje učenec za sodoben po
uk 6 do 1 kvadratnih metrov po
vršine prostorov, da pa odpade 
pri nas v občini na našega učen
ca le 3,9 kvadratnih metrov po
vršine. Pri tem velja opozoriti, 
da je z gradnjo nove šole v Sta
rem trgu (dograjena leta 1972) 
vsaj na področju Loške doline 
tudi dejanska površina prosto
rov, ki odpadejo na učenca, bli
zu normativne. Najslabše stanje 
je v Cerknici, kjer odpade na 
učenca 2,25 kvadratnega metra 
bruto površine prostorov in kjer 
grozi uvedba troizmenskega po
uka. 

Da bi rešili vprašanje objektov 
za vzgojo in izobraževanje v ob
čini za približno prihodnjih pet
indvajset let, je potrebno zgra
diti: 

- v Cerknici 8 učilnic, telovad
nico in otroški vrtec za 200 otrok, 

- v Novi vasi novo šolo, 
- na Rakeku 4 učilnice, ure-

diti sanitarije in ogrevanje telo
vadnice, 

- v Grahovem novo telovadni
co, 

- v Begunjah telovadnico in 
urediti sanitarije. 

Z realizacijo tako zastavljene
ga programa bi bile v občini 
Cerknica zagotovljene približno 
enake prostorske možnosti za 
vzgojo in izobraževanje naših 
otrok na v.seh šolah. 
Predračunska vrednost celotne 

investicije znaša 30 milijonov di
narjev. To so zajetna sredstva, 
ki zahtevajo najširšo akcijo vse
ga prebivalstva. 

Ugotovili smo že, da ima Lo
ška dolina tovrstne objekte več 
ali manj urejene. Vendar ne gre 
za to. V Loški dolini imajo po 
referendumu že samoprispevek, 
s katerim rešujejo svoje komu
nalne potrebe, zato v konkretni 
akciji zbiranja sredstev za ob
jekte vzgoje in izobraževanja, ki 
se nanašajo na objekte v ostalih 
krajevnih skupnostih, ne bodo -
sodelovali. 

Predlog - zbiranja sredstev za 
pokrivanje predračunske vredno
sti temelji na skupnem zbiranju 
sredstev vseh ostalih krajevnih 
skupnosti. Kajti le združeni smo _ 
S\)osobni pogoltniti tako zajeten 
finančni zalogaj in le z združe
vanjem sredstev bomo sposobni 
realizirati celoten investicijski 
pro~am. S tako enotnimi nasto
pi pa bomo, če ne že odpravljali, 
pa vsaj ne poglabljali praznine 
tudi med razvite.išimi in manj 
razvitimi področji občine. Vse
kakor mora postati združevanje 
sredstev za enotne akcije tudi. 
naš cilj v prihodnje. Pri tem mi
slimo, da bi bilo vredno razmi
sliti o tem, kako bomo vsaj per-

stvom sposobni zbrati v petih le- (Nada-ljevan:je s l. strani) 
tih (toliko let lahko največ tra
ja zbiranje sredstev z enim re
ferdumom, s tem, da se referen
dum lahko podaljša) 21 milijo
nov dinarjev ali 70 Ofo predračun
ske vrednosti. Možnost imamo, 
d·a na tako zbrana sredstva do
bimo pri poslovni banki 20 mi
lijonov dinarjev kredita za dobo 
10 let in 11 °/o obrestno mero. 

S kreditom bi bila začasno 
predračunska vrednost pokrita, 
vendar je treba povedati, da mo
ramo vsaj po sedaj znanih nače
lih financiranja sami v celoti po
kriti investicijo. Kredit nam to
rej v bistvu pomeni hitrejšo in 
cenejšo izgradnjo objektov (vpliv 
stroškovne inflacije na stroške 
kredita), sicer pa ga moramo sa
mi odplačati. Stroški kredita (ob
resti) bodo znašali 6,980.000 di-

znanjeni in Zllas.ti, da romajo biti 
informacije celovite, nam naJtaga, 
da odgovorne strokovne službe 
uredijo 'tok informacij tako, da 
bodo -delavci v vsem :pravočasno 
in pravilno obveščeni. 

Zlasti ;pa je ,potrebmo .informi
rati delavce ·O načinu ustvarjailJja 
in delitve celotnega dohodlka v 
skladu :z družbeno dogovorjenimi 
s.taqišči. To pa .pomeni, da mo
rajo delavci odlločati o •razpore
janju dohodika na -del za raz
širjeno reprodu:koijo In na del 
za -razšir.jeno •reJProdllllkcijo in na 
kriltje Qselbne, skUJpne in s plošne 
poralbe. J)eJ.;wci morajo dobiti 
p re-mJed nad ra.ZJporejam.jem do
hodka oziroma l!'ezu11ati svojega 
dela. 

narjev. To pomeni, da nam bo po VPRAšANJE OSEBNIH 
končanem referendumu zmanj- DOHODKOV 
kalo okvirno 16 milijonov dinar- Glede na ·to, da na Brestu ure
jev. Za pokritje teh sredstev pa ja odnose med •temeljrnmi orga
bo (to moramo že danes ugoto- · · · · d' 1 k.. hkr · 
viti) potrebno podaljšati referen- mzac~Jaml rtJU l pan, l ~e altl 
dum še za okvirno tri leta. Se- mob~li.zator v ·sta1Yi:1izacij>Skem 

smioSI1u, moramo veliko .po-zornost 
veda nastaja že danes vprašanje, posvetiti ra!Wlo izdelavi .p:lana .za 
kako pokrivati morebitne podra- prihodnje delo. 
žitve" Delno smo se temu vpra- Zla:s.ti j e vomembno prouči•ti 
šanju izognili s tem, da smo upo- odnose v delitvi osebnih dohod
števali za vse osnove leto 1974, kov •lin ven-je1mo lbi bilo potrebTIJO 
kar pomeni, da bodo z narašča- medla za delitev dodelati. 
njem osnov in te bodo prav go- V1:I'old !Za 10 t:rx:l.Hev so: 
tovo rasle, naraščali tudi viri 
sredstev. Seveda pa se lahko do- - Osebni .dohodki so odvi sni 
godi, da bodo podražitve investi- od fProizvodnje, ne pa od ·prodaje 
cij večje od rasti rezultatov dela. ozi-roma ;plačane :realilzacije, 
Te podražitve bo potrebno ana- - nor-m ativi niso razbi-ti glede 
logno reševati še z daljšim po- na 'Vel<ilk:ost serij, 
daljševanjem referenduma ali z - -opaziti je težnjo, da se n-or
dodatnimi dogovori z gospodar- mattvi ;presegajo že v startu in 
stvom. tako naJprej. 

Predvsem pa se moramo dogo- Vse to nas pripelje do tega, 
voriti za dinamiko investicijskih da zelo h i1ro dosežemo raven 
vlaganj po posameznih investici- osebnih dohodkov, določeno s sa
jah. Tabela predvidenih virov za m01t1pravnim •spora:llumom '}J'alno
petletno obdobje (osnov~ leta ge, kar ima za posiledioo nes:ti-
1974): mtllacijo za 1p rihodnje delo, saj 
l. osebni dohodki zaposlenih v gospodarstvu (2 Ofo od neto 

osebni dohodkov) 8,130.000 
2. osebni dohodki zaposlenih v negospodarstvu (2 °/o od 

neto OD) 
3. katastrski dohode k iz kmetijstva (2 Ofo od osnove) 
4. dohodek od obrti (2 °/o od osnove) 
5. dohodek gospodarstva (1 °/u na ustvarjen dohodek) 
6. kredit poslovne banke 

3,200.000 
340.000 
400.000 

8,850.000 
10,000.000 

Skupaj 30,920.000 

V novem skladišču gotovih izdelkov je že živo 

praktično ni mogoče več !POVe
čati osebni:h dohodkov. To IPa v 
prak•si !pomeni .stagnacije. Prema
lo wdi posvečamo •pozonnosti na
grajevanju r:acional.i.zator.stva in 
nova~torstva, prav •talka pa •tudi 
izločanju dela dohod,ka v re-zervo. 

Komuni<S<ti so v razpravah tudi 
poudari•li, da je nevzdržno ilil ne
dopustno nenehno pQpravJjanje 
a:ml'lri.tičnih ocen delovnih mes.t, 
k<iir vodi k uravnHovki i:n k n e
sHmuia<tiJVnemu nagrajevanju de
lavcev. Boriti se moramo .tudi 
proti težnjam, 'ki zahtevajo vi
sc>ke osebne ·dohodke, urejeno so
cialno polri.ti.ko delavcev, !Plačane 
preV'Oze, urejeno rekreacijo, •sta
novanja in drugo - vse obenem. 

V se to ;pa ni v mejah naših 
trenutnih mo:hnosti, zato mora
mo delati u&kla:jeno, tako da bo
mo nekoč dosegli rte, za sedaj še 
nedosegljive želje. 

INTEGRACIJSKI PROCESI 

Med ostalim ,so komuni•sti 'kri
tično ocenili tudi povezovanje 
B-resta z drugimi goopoda-n'ildrrni 
orga-nizacijami in ugotovili, da 
se BREST poleg povezave s Slo
venijalesom povezuje tudi rz dvu
gimi trgovskimi hišami. Vendar 
so ·te .povezave .še v povojih in so 
usmerjene boli v vprašanje IPlas
maja Bresrovih i-zdelkov, •kot pa 
skupne !politike odm.osov na te
melju ll'aJZiskovalne!!:a dela. S tem 
v zvezi ·so •komUJilis.ti JPOUdarili, 
da je potrebno angažirati vse !Sile 
za h itrej-še povezovanje. 

INVESTICIJSKA POLITIKA 

Glede na ·investicijske politilke 
so 1bHi komunilsti mnenja, da mo
rajo biti investJicij ski programi 

dodelani v vseh temeljnih orga
nizacijah, ne glede na to, na 
katero se nanašajo. Izdelan je 
tudi srednjeročni plan za ob
dobje 1976-1980, v katerem so 
nanizani kazalci prihodnjega raz
voja podjetja. 

VPRAšANJE PRODAJE 

Ko so razpravljali ·O prodaji 
izdelkov na domačem in tujem 
tržišču, so ugotovili, da so ob 
razmeroma dobvih rezultatih na 
domačem trgu zaSikrbljujoči re
zultati izvoza. Izvoz je iz lanskih 
27 odstotkov ·padel na 15 odstot
kov. OpraV'ičilo takemu stanju 
je recesija na zahodnem trgu 
in že skoraj pet let nespr eme· 
njene cene na v.zhodnih tržiščih. 
Zaključki komunistov so, da mo
raj o ustrezne službe napeti vse 
sile, da povečajo izvoz tako na 
zahod kot tudi na vzhod. Se
veda pa bomo morali dobro .pro
učiti vpraša-nje cen naših izdel
kov. 

Na domačem trgu je s spro
stitvijo cen prišlo do take si
tuacije, da bomo lahko uskladi-li 
cene izdelkov, ki niso bili renta
bilni (stol SARDAN) in jih začeli 
spet proizvajati, če bo to zahte
valo tv:hišče. Seveda pa bi bilo 
nesmotrna povečati cene izdel
kom, saj •bi nas to lahko privedlo 
v neprijeten položaj do konku
rence, so <izjavili komunisti v svo
ji-h razpravah. 

-O-
Komunisti Bresta ·So si zadali 

na logo, da stalno na vseh ravneh 
kritično ocenjujejo poslovanje 
podjetja in se tako vključujejo 
v •bo.j za .sta'bi:l~acijo gQSUJodar
stva in v boj proti inflaciji. 

L. ULE 

SREDNJEROČNI PlAN RAZVOJA 
Glede na izdelano metodologi

jo srednjeročnega planiranja 
smo se tudi na Brestu lotili iz
delave izhodiš-č srednjeročnega 
plana. 

Dejam:sko smo na •tem ,področ
ju .razčlenili že samoupravno 
sp rej eta načela razvojnega pla
na. Na Brestu smo že la ni spre
jeLi osnovna izhodišča prihod
njega programskeg~ razvoja pro
izvodnih zmogljivos ti, tako da 
bomo v srednjeročnem p rogra
mu stvari le nekoli,ko bolj kon
kretizirati. 

Do sedaj sprejeta izhodišča so 
osnova za dograjevanje posamez
nih pokazateljev srednjeročnega 
plana, ·ki mora najti svoje me
sto v okviru občine, regije, re
publike in sestavljene organiza
cije Slovenij ales. 

Po dosedanjih anal·itičnih ugo
tovitvah bo znašala p roizvodnja 
leta 1980 983,400.000 dinarjev. 

Omeniti morauno, da je pr oiz
vodnja obračunana po cenah iz 
leta 1974 in temelji na investi
cijs·kih vla-ganjih in povečevanju 
produktivnost•i dela. 

Osnovna investicijska vlaganja 
predstavljajo in'Vesticije v i-zgrad-

njo nov.ih -kapacitet za pro.izvod
njo nove tovarne ivernih -plošč, 
modernizacijo žagalnice ter mo
dernizacijo pohištvenih kapaci
tet. 

Skupna investicijska vlaganja 
do leta 1980 bodo po ocenah ku
mulativno znašala okrog SOO mi
Lijonov dinarj ev. 

Ocenjujemo, da bomo v sred
njeročnem programu dosegli eko
nomSiko solidne -rezultate na po
dročju doseganja celotnega do
hodka, dohodka in standarda za-
poslenih. Da bi dosegli za·stav
ljene cilje, bo ·potrebno v smis:lu 
samoupravnega sporazuma zdru
ževat·i sredstva po vnaprej dolo
čenih prioritetnih fazah vlaganj. 

Tako bo dejansko v praksi za
živelo načelo združenega dela o 
solidarnosti, vzajemnosti -in skup
nih interesih. Sklepamo, da bo
mo z letnimi plani te odnose do
polnjevaN i1;1 :konkre tizirati, ven
dar bo vedno osnova sprejeto iz
hodišče .srednjeročnega progra-
ma. B.Mišič 



l 
l· 

l-
1· 

1· 

)• 

l · 

1· 

u 
1· 

>-
j. 

l· 

o 
)· 

)· 

)· 

1· 

z
a-

BRESTOV OBZORNIK 

Salon pohištva 
v Beogradu 

OD 18. DO 24. NOVEMBRA JE BIL V BEOGRADU 12. SALON PO
HISTVA, OPREME IN NOTRANJE DEKORACIJE. NA SEJEMSKEM 
PROSTORU, KI MERI VEC KOT 50.000 KVADRATNIH METROV JE 
RAZSTAVLJALO VEC KOT 400 RAZSTAVLJALCEV, VECINA DO
MACIH, BILI PA SO TUDI POSAMEZNI IN KOLEKTIVNI RAZ
STAVLJALCI IZ DVAJSETIH DRžAV EVROPE, AZIJE IN AFRIKE., 

BREST je letos prvič razstav
ljal na skupnem razstavnem pro
storu SOZD Slovenijales. Glede 
na potrebni prostor smo razstav
ljali v hali l. Pred začetkom sej
smo smo se bali, kako bomo ure
dili prostor v največji in tudi naj
manjši hali sejma, vendar so nas 
tokrat aranžerji prostora ugodno 
presenetili. Razstavni prostor Slo
venijalesa je bil urejen enotno, 
v rdeči barvi. Z uporabo pano
jev, blaga in mrežnih konstruk
cij so dosegli v sicer pustem pro
storu občutek domačnosti in 
fnnkcionalnosti razstavljenega 
blaga. 

dobnega oblikovanja. Splošna 
ugotovitev pa je, da razvoj neko
liko stagnira, manjša podjetja 
»love« večja. 

BREST letos ni kandidiral za 
nagrade, Slovenijales pa je kan
didiral s programom X. Pode
ljeni so bili naslednji zlati klju· 
či ter diplome: 

Zlati ključ za kosovno pohi
štvo je dobil MEBLO, Nova Go
rica za montažni stol 518, diplo
mo pa UZOR Vršac. 

Zlati ključ za garniturno pohi
štvo je dobila Industrija pohi· 
štva 20. oktobar Beograd, diplo
mo pa Stol, Kamnik za jedilno 
garnituro. 
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BRESTOV razstavni prostor je 
po ureditvi izstopal. Za r azliko 
od prejšnjih razstavitev smo to· 
krat prikazali nove, funkcional
ne in estetsko lepe sestave Dragi
ce, Kanina, kuhinj in sedežnih 
garnitur. Razstavljli smo naš te
koči program, kot noviteti edino 
Kanin· in sedežni sistem Mojca. 
Zanimanje kupcev za razstavlje
no blago je bilo veliko, tako da 
so bili pedstavniki prodaje ne
nehno »pod udarom« kupcev -
podjetij in 1)0Samičnih kupcev. 
Program je bil v celoti zelo do
bro sprejet, največ zanimanja in 
pohval pa je veljalo Mojci. Moj
ca je po mnenju večine kupcev 
doslej najboljši izdelek našega 
tapetništva, tako obHkovno kot 
tudi funkcionalno, moti le viso
ka cena. 

V skupini kosovno pohištvo v 
sistemu je zlati ključ dobil ALP
LES - Slovenijales, železniki, 
diplomo pa tovarna po}).ištva Iz
tok - Miren pri Gorici. 

Brestov lepo urejeni razstavni prostor je privabil mnogo obiskovalcev 

Zlati ključ v okviru ostalih ele
metov stanovanjske opreme je 
dobila Tovarna dekorativnih tka
nin, Ljubljana, diplomo pa ALP
LES, železniki za pohištvo za ko
palnico. 

Razumevanje sindikalne liste 

Naši izdelki so bili razstavlje
ni tudi na drugih mestih skupne· 
ga prostora. Tako je Slovenija· 
les prikazal svoj novi sistem 
komponibilnega pohištva X pro
gram. Za potrebe izvoznikov smo 
razstavili tri r egale z jedilnica
ma in sedežni garnituri. Pokazali 
smo tudi Kolombino. Program 
X je bil razstavljen na skoraj 
300 kvadratnih metrih v treh bar
vab, vendar je škoda, saj izved
be v rožnati barvi sploh niso pri
šle do izraza v preveč rdečem 
prostoru. Programu X, ki ga je 
naredila naša vzorčna delavnica, 
manjka izpiljenih fines in je bi
la predstavitev na Salonu pohi
štva po mojem mnenju preura
njena, posebno še, ker so bili v 
okviru Slovenijalesa razstavlje
ni poleg Dragice še trije različni 
komponibilni programi. Postav
lja se vprašanje, kakšno novost 
bomo v okviru Slovenijalesa 
predstavili junija prihodnjega 
leta v Ljubljani. 

Kaj so pokazali ostali proiz
vajalci? Malo novosti. Med ku
hinjami je prednjačil Marles z 
zelo lepo kuhinjo; Meblo je spet 
dokazal, da je v vrhu našega so-

žirija je podelila nagrade tudi 
za najlepše urejeni ambient. Naj· 
višnje priznanje, zlato skrinjo, je 
dobila industrija pohištva NINA, 
Novi Sad, diplomo ua je dobila 
industrija GORANPRODUKT, Ca· 
bar. V. Harmel 

V razgovoru s posamezniki ali 
iz vlog posameznih organov te
meljnih organizacij je moč raz. 
brati, da pojmujejo nekateri sin
dikalno listo kot predpis. In še 
več. Menijo tudi, da je treba ma
ksimalno upoštevati ugodnosti 

Podpiramo raziskovalno delo 
BREST SOFINANCIRA RAZISKOVALNO DELO 

NA PODROČJU LESNIH TVORIV 
18. ok•tobra 1974 je :bila na Bio

tehnični fakulteti v Ljubljani 
sklicana seja ,pr ed'S11:aV'llikov indu
strije .lesnih tvoriv, da se pogovo
rimo o raziskovalnem delu na o
menjenem področju. V .lesna tvo
riva .sodijo iverne plošče, sloja
•sti •les, vezan ·les in 'V.Jak.nene !Pilo
šče. 

Pooebna strokovna .kom~Siija je 
vnaprej pri.pravi.Ia .program razi
skovalnih mdog, ki naj bi b iJe za
nimive za proizvajalce m ·uporaib · 
nike lesnih tvoriv. Pobuda o po
:trebah po ra.zi.skovain em ·delu iz
haja iz dejtSII:ev, da .je slovenslka 
lesn a industrija tehnološko na 
dokaj vdsoki stopnji. Vzporedno 
s tem pa ni bilo .posvečene do
vo·Ij pozornosti .raziskovalnemu 
delu. Bolj bo treba Slkrbeti za 
izobraževan•je ·Strokovnega kadra , 
ki naj bi nadgradnjo strakov
nosti pridobil .pra>V na .iJIJ.st~tutih, 
·kii se ukvarjajo z raziJSJ.rova:lno 

dejavnostjo. Po trebna bo -tudi 
trdnejša povezava med indootri
jo - šolami in raziskoval.nimi 
ustanovami. Kljub temu, da ob
lika organiziranosti raziskovalne
ga dela še ll1li .povsem dogovorje
na, so vsi prisO'tlni predstavnhld 
proizvajalcev lesnih t voriv }meli 
za ipOtr.ebno loti•ti se k onkretme
ga de1a na projektih. 

Prvi <projekt »Vrednotenje ne
katerih važnejših .poSitopkov in 
materialov za o;plemem.~tenje jplo
skovnih IeS!llih tvoriv«, naj b i dal 
celoviti pregled možnosti za ople
menitenje raziičnih plošč glede 
na razoJ.ično •stopnjo .kvalitete. To 
je še posebno pom embno, tker 
se odstotek oplemeiJJi.tenih plošč 
v storulkvuri tvoriv s talno veča. 
Rezultati, ki bodo pridobljeni z 
obdelavo tega p rojekta, bodo 
vsekakor zanimivi ;za proizvajal
ce, pa tudi uporabnike plošč. 

Druga naloga »Vpliv delne hi
droldze nekaterih li-stavcev na 
njihovo uporabnost za predelavo 
v iverice in vlaknene 1plošče« je 
nekoliko obšinnejša. Pri •tej na
logi gre predvsem za .to, da bi u 
gotovi:li najbolj ekonomično upo
rabo listavcev - bukovine, ko
stajnevine, brezovine, hra·stovirne 
v 1proizvod!Il.ji tanina. Znano je, 
da v proi:zvodnji tanina ostaja 
okll"og 70 ~/o 1esne substance, iki 
se danes zelo neekonomično tro
ši. 

Obe nalogi bosta financirani iz 
sredstev Sklada Borusa Kidriča 
v znesku 50 °/o vrednosti. Ostalo 
pa bodo prispevala zainteresira
na podjetja !lesne indl.l!Strije, med 
katerimi je tudi B.rest. 

Brest na beograjskem Salonu pohištva D. Ma.zij 

oziroma prejemke, navedene v 
tej listi. 

Zelo na kratko bi rad v tem 
članku pojasnil svoje mnenje o 
tem dokumentu. 

Sindikalna lista ni zakon, niti 
kak drugačen predpis. V svojem 
bistvu je to del političnega pro
grama - prav gotovo pozitivne
ga prizadevanja sindikalne orga. 
nizacije. Ker je sprejeta v skla
du z določili statuta sindikalne 
organizacije, je obvezen politič
ni akt za delo vseh njenih čla
nov. Prav je seveda, da jo upo
števajo delavci temeljnih in dru
gih organizacij združenega dela 
pri sprejemanju svojih samo
upravnih splošnih aktov, ki ure
jajo njihove materialne pravice, 
saj smo praktično vsi člani sin
dikalne organizacije. Seveda pa 
morajo konkretna merila teme
ljiti na realnih materialnih mož
nostih tistega, ki je plačnik po
sameznih prejemkov. In kdo je 
to? Spet nihče drugi kot temelj
na oziroma delovna organizacija 
s svojimi delavci. 

Sindikalna lista nam postavlja 
okvire, v katerih naj se giblje
mo ali pa najnižji, drugič spet 
najvišji znesek, ki se naj iz
plačuje za določene prejemke 
(na primer najnižji in najvišji 
osebni dohodek, ali regres za le
tovanje, kilometrino, nadurno 
delo itd.). Tam, kjer je d()lločen 
fiksen, to je samo en znesek, ga 

bo temeljna organizacija prepro
sto prevzela v svoje splošne ak
te. Drugače pa je v primerih, ko 
je določen okvir ali samo najniž
ji ali najvišji znesek. Tedaj je 
prepuščeno delavcem, da sami 
glede na svoje materialne zmož
nosti (zapisali smo že, kdo je 
plačnik) v temeljni oziroma de
lovni organizaciji izberejo pravš
njo m ero za posamezen preje
mek. Dober gospodar že ve, ka
tere stroške in zakaj mora 
zmanjševati, pa tudi katere sme 
ali celo mora povečati, da zago
tovi normalen potek po~lovanja. 

Ce ob upoštevanju zapisanega 
pregledamo določila BRESTO
VIH samoupravnih splošnih ak
tov, ki urejajo osebne dohodke 
in osebne prejemke, lahko z go
tovostjo rečemo, da so v skladu 
s sindikalno listo. Zato ni dovolj, 
če želimo n ek prejemek poveča
ti (ali zmanjšati), ker sindikalna 
lista dovoljuje (ne pa zahteva) 
večjega (ali manjšega), da zapi
šemo v predlogu, naj se uskladi 
s sindikalno listo. Ne. Zapisati 
je treba, kdo in zakaj predlaga, 
da se nek prejemek poveča (ali 
zmanjša). Pred odločitvijo pri
stojnih organov oziroma zbora 
dela vcev pa bodo morale ustrez
ne službe pripraviti še strokov
no, predvsem finančno osvetli· 
tev uresničitve takega predloga. 

Z. Zabukovec 

FRANCOSKI POHIŠTVENI 

STROKOVNJAKI NA BRESTU 

V ok.v:ili1u p.rograma •tehničnega sodelovanja med Jugosl:a
vijo <in Francijo je Zavod SR Slovenije za mednarodno 
tehn.i.čno sod e<lovaoruje Slkuipaj s poslovnim združenejm LES 
organilzi.ral ob~sk francoskih pohi'š·tvenih st-rokovnjalk:ov v 
Jugoslaviji. V SJoveni~<i. je s-kupina .strokovnjak O'Y prebila 
tr.i .dni in 01bi:skala dve lesnoirndustrijski 1p0djetji - Brest 
i.n Meblo. 

Na Brestu si je s·kupina ogledala tovarno ivernih plošč 
i.n tovarno pohištva Cer1k!nica, rz:atem pa še Salon pohištva. 
Po ogledu so b illi krajši razgovori, v katerem so jih zani
mali splošni podatki o podjetju in njegovi organiziranosti, 
predvsem pa so se zanimali za kuhinjo GAMA ~n jelov 'Pro
gram ter za mo~olsii !kooperacije. 

B. Levec 

--···~' ,.._ .. ~ . . ~ _ _._ - - ..__ ~ ~ - - ........ ,_ - ...... .. ·.A•· • - -
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Do zdaj oktober najuspešnejši 
V Tovarni pohištva Cerknica beležimo letos iz meseca v mesec 

večji obseg proizvodnje, tako da smo v oktobru prvič prekoračili 
mejo 20 milijonov dinarjev, kar je v primeri z istim mesecem lani 
več kot 110 °/o več. Seveda je to le vrednostna primerjava, ki v sebi 
skriva marsikaj, kar zadeva objektivnost pri primerjanju teh po
datkov. Prav zato, je potrebno, da te podatke objektiviziramo, ker 
se ob tem pojavljajo različne razprave. Nekateri bi radi dosežke 
napihnili, drugi pa .bi njihov pomen radi razvrednotili. Zato je po
trebno, da dobi vsak uspeh ali neuspeh objektivno mero in težo. 

Znamo je, Ida je obseg proizvod
'Jodnje v letu 1973 od drugega 
kvartala naprej "Stagniral OZ'iro
ma celo nazadoval. Težave s 
plasma.nom blaga smo reševali 
tudi tako, da smo obseg proiz
vodnje nižali. Kori:stili smo ko
lekHvne dopus-te, manjšali s@Hje 
in rtucLi sicer nismo opravljali obi
čaJnih prit·iskov in na,porov, da 
bi obseg p.roi~odnje obdržali ali 
ga celo povečali. 

Ce danes ocenjujemo to ·ravna
nje lahko pridemo do spoznanja, 
da najbrž nismo raWla.il.i najbolj 
preuda;rno. Vendar v 'tak:ra!tnih 
ra.21merah in tisDih p.red,pwtav
kah najbrže .nihče ne bi ravnal 
b~stveno drugače. Dejstvo je, da 
i(>ri nas zakoni tr.ga še ne de1u
;ejo, zailo so predvidevanja. o ne
kih gibanjii.h v prihodnje zelo 
tvegana in na precej maja.vih 
tleh. P.rav zMo raje ~orabljamo 
zanesljivejše, bolj oprijemlji·ve 
ukrepe. Med nj<imi je bil ·tudi ta, 
da smo se odloč.ili za zmanjša
nje obs~ .proizvodnje, ne .pa 
za znižanJe prodajnih cen insko
zi to porveča:n plasman in norma
len obseg proizvodnje. 

Pri vsem 1em gibanju imajo 
svoj vpLiv ·rudi cene. Gre tarej 
za nomina·lne .vrednosti. Ti po
datk,i nam še nič ne pavedo, ko
likšno zasluga ,pri tem ima ko
lekroiv rv ožjem in širšem smislu. 
Da bi to ugotovili, moramo upo
ntbiti še nekatere podarbke, .k.i so 
bolj oprijemlj.ivi, kot je v·rednost 
proizvodnje, ker •se v tej skTiva 
naša inflacija, katere se sami ne 
moremo izogniti, ker je to širše 
družbeno vprašanje. 

Na osnovi ~retoika materiala 
bomo obje!kltivlZkali stopnjo rasti 
p.roizvodnje iJJ. produktivnoot de
la. V rt:eh dveh primerih IS.IDO segli 
nekolilko dlje nazaj zaradi balj-
šega p.r1kaza. · 

Sto.pnja rasti !proiuvod!nje, ugo
torvljena ona osnorvi .predelanih -
porabljenih surovin: 

Leto Porabljene 
surov. v m' 

14.530 
14.215 
16.570 
21.302 
18.863 

Ti .podatki nam dovolj zgovor
no .pričajo, da je produiQtivnost 
dela permanentno Vlišja. Lzjema 
je le lansko ·leto, ko je ta IOaza
dova:la .za 5,8 Ofo. 

Povedati je treba, da smo zelo 
nizko prod~tivnos.t dela bele
žili tudi v prvih š tirih mesecih 
letos. Troši.li smo 75,89 delovn1h 
ur na 1 m•, od vključno maja do 
ok.tobra !pa je 1'o padlo na 52,56 
delo'Y'Illih ur. Torej je i:zJk<mistek 
delovnega časa neprimerno bolj
ši. 

Prav gotovo ·Se moramo za ta 
primer zahva1i·lli nov.i metodi 
merjenja dela. Delež te metode 
je udeležen z Okrog 25 do 30 Vfo . 
Večje !Serije, redna preskr:ba, 
boljša organizacija dela, tipiza
cija, standardizacija. .pa. nosijo 
delež med 15 do 20 °/o. 

Na knncu morann poveda.ti, d.a 
smo dosegLi izredno razg~banost 
kolelotiva, tem,po -je iz meseca v 
mesec bolj ši in prepričan sem, 
da se bodo taka gibanja nadalje
vala lil.bdi v .prihodnjem ;letu, če 
ne bo kakšnih resnih ~tmanjih 
vzroko.v. Glav·ni delež teh :uspe
hov je !Prip!sati !poglob}jenii sa.-

Indeks 
(bami) 

100 
97,8 

114 
146,6 
129,-8 

Ideks 
(veri ini) 

Ocene prodajne ISluiJbe so ibi:le, da 
z ~ižanjem cen ne bomo dosegli 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 20.700 ocena 142,4 ocena 

100 
97,8 

116,5 
128,5 

88,5 
109,7 

večJega obsega pri prodaj-i. Opi- Ce hočemo dobiti rea.lnejšo 
ra.la se je namreč na izlrušnje iz predstavo o dejanskem fiz·ične:m 
leta 1970. Ta!krat kljub temu, da obsegu proi2vodnje, potem je to 
smo cene občutno ::onižali p~as- prav ~tovo orealneje na o.snovi 
maja nismo povečali. Zato je v:hodmh mater.ialov :kot pa. v 
prodajna ·Služba ,predlagala da vrednosti proizvodnje. Kuhičnih 
cen ne znižujemo. Osebno '.sem metrov namreč ne spremlja. in
prepričan, da. je bila tJa port:eza. fla.a:ija, ta. merska enota ostaja. 
prawJ:tna.. vedno enaka. Lahko bi ugotav-

mouprav·i. Tudi ta p roces bi mo
rali še poglaiblja<ti in :re~ulilati ne 
bodo itzootali. Ktdor ISe hoče na
učitti plavati, je 10ajb olje, da pade 
v moJije. Ob <primerni tSpodbudi 
bo kma;lu na. trdih tleh. 

T. KEBE 

BRESTOV OBZORNIK 

Iz TOZD Tovama pohištva Cerknica 

Kako upravljati 
Kaiko upravljati? Med drugim 

je tudi o .tem tekla. razprava na 
osnovni organizaciji Zveze ko
munistov TOZD Tov31I'Q1e pohišt
va Cerknica. Osnovna organizaci
ja je bi-la sklicana zaradi dogo
vora, kako uresničiti sklepe IV. 
seje predsedstva CK ZKJ in X. 
seje predsedstva CK ZK Slove
nije. liz obsežne ra.zprave, tki je 
bila zelo konstrukt~VIna ion plod
na, je posebna lro.mi.&ija izluščila 
naslednje zakljuoke: 

Komunisti si moramo .priza
devati, oda bodo delavci čimprej 
dosegli vse •pravice, ki so neod
tuj-ljive pri oblikovanju sociali
stičnih samoupravnih odnosov 1/ 
naši temeljni organizaciji. 

Prizadevati si moramo za to, 
da bodo delavci naše temeljne 
organizacije združenega dela po
drobno seznanjeni z V~Sem, ·kar je 
pot:rebno, da bodo -lahko proučili 
na.čiJJ. us-tvarja.nja lin .razporeja
nja celotnega dohodka v skladu 
z družbeno dogovorjenimi sta
lišči. 

Zato je n ujno in !p{>trebno, da 
se informati;vrna. služba še !pOglo
bi iJJ. izpopolni. Zlaslli naj bodo 
ob l?ravem času posredovane ta
ke .irnformacije, ki so aktualne, 
in poiskati je t reba najustreznej
šo obliko. 

Ob tem .pa se odpira drugo ja.•li ae ra.zli.čen delež posam~ 
vprašanje, ki nima z .ra.cicma:lnim vr.st surov1n, na pi'lmer zagan 
gos.poda.rjen~em nič skupnega. les, iveras.te plošče, lesonit, fur
Tempo dela, .k-i bi se moral ob tJa- nir &td. Tudi to 9IIlO pregledali. 
kih priložnostih še povečati, da Razlike rv struktur.i uporabljenih 
bi ceneje proizvajati, je nazad.o. materi-alov med leti so zelo majh
val. Tako smo v letu 1973 beležili ne. 

Delavska kontrola mora 

Komunis.t:i moramo zagotoviti, 
da bo osnovna or-ganizacija sin
dilkata bolj •kot doslej spodbu
jala, o.rgan12Jrala in usmerjala de
lavce pri oblikovanju in uveljav
ljanju .sistema samoupravljanja. 
Po drugi Sltrani pa naj sindikal
na organizacija s svojo aJk.tiv
nos.tjo osvešča delavce za smisel
no gospodarjenje. 

padec produktivnosti dela za 
5!8 Ofo. V .se do maja je produk-
tlvnost naraščala, po maju pa je 
začela nazadovati. 

Se :bolj 1:ra.gično kot •to je, da 
se je :nazadovanje nadaljevalo ru
di :v prvih štirih mesecih deros. 
Sele resen pogovoT s kolektivom 
'V m'cl{ju in nova metoda za mer
jenje dela sta naprarv.Ua II'esen 
premik na bolje. 

Maj j e bil torej iPrelomnica v 
nazadovanju, kateremu smo bo
trova;H v maju leta 1973, Iko smo 
se odločili za zmanjšanje obsega 
pro1zvodnje. Ker je ta. ukrep 
vplival na nižjo :storilnost, je bil 
s te .predpostavke negativen. Pa
dec je namreč bi·ter, ~n .pa 
je dolgotrajnejši. 

S tem pa ·Še vedno nisem od
govoril tlstim, ki bi radi dose
ženJ rezultat napilmi:li in tudi 
tistim ne, lci bi ga radi zmanj
šali. Za obje!ktiviziranje tega se 
maram posluži<ti nekaterih tpo
da.tkov. Noaj.prej bom prikoaza:l 
obseg proizvodnje •po kvarttamih 
obdobjih od leta 1972 naprej: 

I. k va.r1tal 
II. J.<:va~rtal 

III. lkvaTta:l 
IV. lkvamtaJ. 

1972 

26.339 
32.276 
34.019 
36.0&1 

Iz. teh rodatkov je lepo videti, 
da Je l>~ obseg rroizvodnje i!z 
kvartala v rkvarta večji, v.klj.uč
no prvi kvartal leta 1973. V dru
gem •lwarta:lu ·leta 1973 belefuno 
močno nazadovanje, v tretjem 
obseg stagnira, nakar beležimo 
ZQ,pet vzpon. Vendar smo šele v 
II. .kJvar!la:lu ~etos fPresegl<i vred
nost, ki :Smo jo dosegli že v 
~rvem kvartaLu leta 1973. Kri2a 
Je torej tra.ja:la leto dll!i. 

Ce krizo iq; le ta 1973 primer
jam s 1isto iz leta. 1970, lahko u 
gotovim ,da je rbila slednja za 
~Ina dva kvartoa•la dalJša. T.ra
Jala je rtorej 18 mesecev. S tem 
hočem !povedati, :naj bi bila na
slednja, k ·i je pred nami, še kraj
ša kot tista iz leta 1973. 

Ker stobpci sami povedo vse, 
jih ni .potrebno ra.zla:gati . Mogo
če je potrebno omeniti le, da ni
hanja v porabljenih surovinah 
sovpadajo z n:ihanji vred!noStt:ne
ga obsega proizvodnje. FJ.zi.čn.i 
obseg proizvodnje bo letos vooji 
za 42 Ofo .v primeri z bamim le
tom 1969, IŠe vedno pa bo 4,2 Ofo 
manj~i. h>t je bi-l v letu 1972. 
Vrednostno je seveda to popo!. 
noma drugače. 

Z zmanJšanjem fizičnega ob
sega proizvodnje smo zmanjše-

1973 

40.063 
29.783 
29.&16 
33.713 

1974 

38.703 
44.631 
50.400 
56.000 ocena :za 1974. 

vali tudi .število zaposlenih, širili 
ugodnosti na .področju dopustov, 
rednih in holeznskih. Zato nam 
dejanska produlotiva1ost dela, 
merjena v pollrošenih delovnih 
ur.a:h na 1 m• .predelanih surovin, 
per.mane.ntno raste, izjema. -je le 
leto 1973. 

Poglejmo še te poda.t!ke: 

Leto Porab. del. 
ure na rn.1 

bolj zaživeti 
O samo~.ravni delav.ski kon

troli, Illjeni vlogi, ciljih in .pome
nu za v ai'SI!No samoupravnih !pra
vtic delavcev smo že nekaj-krat 
pitsali.. Prav 1ta·ko je o tem rveč
•k.rat tclcla beseda na najra:zlič
nejših .samoupra:vnfu ravneh :iJn 
po družbeno-poli tičn}h ooganiza· 
cijah. 

žal je -treba ugotoviti, da se 
ikaj doo.t'i 'Več od takih načeJni.h 
:ra.z.miš'lja.nj ni prema:lmHo. Osno
ve za delovanje samoupravne de
lavSke kontrole ISO sicer ustvar
jene: delOWJ.e skupnosti so ime
novale !Svoje .predJStavnike v nje
ne organe, !Strokovna •s-lufua pa 
•je že !pred meseci fP.Yipravila. po
slovni!k za njeno delo. In potem 
se je skoraj 'VISe ustavilo . .Po ve
čini teme:Jijnih organizacij so od
bori sicer lformal!Ilo konstituiTa
oi, ;ponekod .je že bilo čutiti ne
ISistematično iSikanje in tipanje, 
.kaj naj bi delaV5'ka kontrola p o
čela. 

Nedvomno so ob tej obliki uve
-ljawjamja .samoupravnih !pravic 
delavcev družbeno-.pdli·tične or
ganizacije v podjetj-u zatajile, 
saj bi morale biti nosHec in v.se
bi-nski usmerojeva1ec ·te dejavno
sti. OsnoV'ne naloge in cilji so 
dovo~j jasni: 

- Cimprej je potrebno sklica
ti sku.pni sestanek odborov sa· 
moupravne delavske kontrole 
vseh temeljnih organizacij in 
skupnih dejavnosti, na katerem 
bi se temeljito pogovorili o pri
hodnjem sistematičnem delu in 
sprejeli poslovnik dela; 

- takoj za tem se morajo do
končno konstituirati odbori, spre· 
jeti svoj program dela in na nje· 
govi osnovi zastaviti načrt po
sameznih akcij, ki morajo pote-

Ideks Indeks 
(bazni) (verižni) 

1969 91.04 lllr 100 100 
1970 89.33 101,9 101,9 
1971 80J7 1.13,5 11.1,4 
1972 63.07 144,3 127,1 
1973 66.92 136,5 94,2 
1974 ocena 58.60 

" 
155,3 114,1 

kati sistematično in kontinuira-
no; 

- na osnovi programov dela 
je treba izluščiti tista vprašanja., 
ki jih je treba razčistltti in po
globiti na .posebnem krajšem se
minarju za člane odborov delav
ske kontrole. 

Te :naloge je treba i.z:peljati 
čimprej, da bi delovanje samou
tpraV'ne dela'VISke kontrole lahko 
res·nično zaživelo. Morda bo ob 
izidu te števi•lke že storjeno oka.j 
od naštetega, vendar bo na;!og, 
uspehov in težav obilo tudi v pri· 
hodiOje. Nedvomno bodo anoraJe 
družbeno-politične orga.nizad~e 
kot zavesl!ne sile, organi uprav· 
•!janja. in delovne sk~osti v 
celoti bolj zavzeto kot doslej te· 
žiti rk temu, da bo delovanje sa
mouprav-ne delaVISck:e .kontTole po
-stalo neločljivi delsamoupravll'ih 
odnosov, da bo njeno delo dobillo 
svoj S~misel in svojo globljo MSe· 
biono. 

B. Levec 

Objave in mi 
Na. objavljeno objavo .prostih 

delowrih mest 12a nO'V'O slklad·išče 
gotovih rl.zde1kov v Pods.k.>rajniku 
se je iz Tovarne i.vernih plošč 
pdjavHo več -delavcev. Menda 
kar ·tretjina vseh zaposlenih. V 
teh dneh je oskladišče začelo z 
delom, vendar med delavci ni 
nobenega z Iver.ke, ka.1' !POmeni, 
da .ni bila nobena. prošonja. -ue;od
no rešena. Pravzaprw ni mhče 
dobil nikakrš-nega odgovara., ne 
negativnega ne (pOZitiiV'.Ilega. 

Na kasnejšo interno objavo 
prostega delovnega mesta skla· 
di>ščnika na .Skladišču surovin v 
Tovarni plošč •se ni javil nihče 
od .ru zaposlenih delavcev. Kaže, 
da zaradi ;pogojev, ki - ·tako se 
zdi - roso bili nikomur na .kožo 
pisani; nihče jih namoreč ni v ce
loti izpolnjeva-l. 

Na to INTERNO objavo !pa se 
je :vendarle javil en ·kandidat. 
Od zunaj. In bil Slprejet! 

F. MULEC 

Zavzemati se je treba za ob
jektiVilli sistem notranje delitve, 
ki mora. os .svojimi osnovami in 
meriLi 1Spodbuja1i delavce k 
večji .prod'lllk;ti:vnosti in k večji 
pazljivosti !pri delu, II'acionaliza
ciji celotnega dela in lk. u sttvar
jalnim prizadevanjem. 

Sistem mora zal?JOta.vljati, da 
bodo oseb:ni dohodki vsa.kega de
lavca odvisni od količine in ka
kovosti :njegovega delovnega pri
spevka na :podlagi njegovega ži
vega .in minulega dela. 

Komunisti si mo.ramo prjzade
vati, da bo naša .tehndlogi~a u
smellj ena v tT3:Z'Voj in sicer 'S spod
bujanjem i-zl.l!llliteljstva in teh
ničnih iz,boljšav, z boljšo organi
ZJiranostjo J.n delovanjem na raz
vojnem področju. 

Komunisti naše temeljne orga
nizacije si moramo prizadeva.ti 
iln okrepiti !prizadevanja. za več
jo proizvodrrjo, produk.tilvnost 
dela, za bolj učinkovito izrablja
nje zmogljivosti dela, znanja, 
novatorstva in .tehničnih i7lbolj
šav, za znižanje 'Stroš.k:ov poslo
vanja, za večjo delow10 disoip.Ji
no. 

Na področju izobraževanja se 
moramo ·komunisti naše temelj
ne organizacije zavzemati pdleg 
rednega še za izobraževanne za 
de.l.cvino meS~to, to je za .funkcio
na·mo irobraževanje. O rtem ·naj 
razpravlja. tudi svet za kadrovske 
zadeve. Zado'liijo naj se strokOVIlle 
službe, da bodo lizdelale dolgo
ročne m krMkoročne p.rogra.me 
izolxraževanja. Izdelati je treba 
program izobraževanja 12a :sezo
no 1974/75, organizirati seminar
je za organe u,prav.ljan1a in člane 
delegacij. 

Komunisti se moramo zavze
mati, da bodo posamezni vodje 
slUIŽb i1Jdelaali programe dela in 
ob tem da:li možnost za raciona
lizacijo posameznih del in poS'lo-

. vanja na sploh - tako za službo 
kot za .temeljno organizacijo. 

Komunisti moramo nudi!ti VISO 
podparo pri kandidacijskih kon
ferencah in ob samih .decembr

(Konec na S. stTani) 
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BRESTOV OBZORNIK 

NAŠI LJUDJE 
V Tovarni ,pohištva S.tari ·trg 

je tako rekoč med veterani, saj 
je minilo že dva<indvajset let, kar 
je prišcl za mizarskega vajenca, 
tedaj skoraj edine moonosti za 
fanta, ki je želel .priti do poiklica. 

Ne glede na rto, naš Janez 
KANDARE !Si .je iZibra1 :Pravo de
lo. Da je to res, potrjujejo iz. 
deJ;ki, ki jih ustvarjajo njegove 
I10ike. že precej ča<sa je namreč 
zapOSilen na delovnem mestu 
vzorčnega mizarja. Malo bi se 
jih lahko 'lliSpešno merilo z njim. 
Kakovas.t ID'jegovih izdellkov je 
taka, kaknšno si potrošnik lahko 
Ie žetli, saj je :izdelava taiko brez
hibna, da bi še tak .natanč.než 
kaj težko našcl napako ahi površ
nost rv ~delavi. 

Za ta;}(o delo ni potrebno le 
znanje in delovne izkušnje -
pot:reJbono je ·še nekaj več -
pred.vsem pa želja, izdelarti nelk.aj 
•lepega in sOilidnega ter velika me
ra odgovomosti. 

TaJkega ima pred očmi večina 
članov delovne .skupnost~. poseb
no p a t ilsoti delavci, ki z njim 
največ ·Sodelujejo. 

Kaj pa pravi •sam o sebi, o 
čem rSe izrazi poh:va!lno, kaj mu 
ni všeč? 

primoran iskati proste stroje v 
proizvodnji ter delavce ,prosja
čiti', da mi stroje ·za nekaj časa 
ods·topijo. To ni prijetno .niti 
zame niti za delavce strojnega 
odC'lka, ISaJj •so vsi vezani na de
lovni učinek, od česar so odvisni 
·tuai osebni dohodki. No, ker 
sem z vsemi v dobrih odnosih, 
se ·tudi to že nekako uredi.« 

Ni mu do praznega 'besed.iče
nja, rad ima .leonst-mktiven, v.se
bmsko .poln razgovor. Prijajo mu 
teme, ki se nanašajo na sah in 
sport. To področje mu ni •tuje, 
ua-sprotno, pred teti je l>il med 
najau.<otivnejsimi športrriki. Ob te
lovarl'.l ih prireditvah ISO mu gle
dalci neštetokrat zaploskali v 
znak pri-znanja za 1epo opravlje
no vajo na <lrogu. Telova:dbo je 
sicer opust•il, bolj ga vleče šah, 
če mu dopušča čas, .pa se pojavi 
tudi na <kegljašlci stezi. 

5 
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J 

Delovni prizor iz TOZD Tovarna pohištva Stari trg 

»Ja, do telovadbe sem imel 
vedno velilko veselje. Tudi še se
daj rbi šel .v •telovadnico, pod po
gojem ·seveda, da bi bilo tam več 
mojih v·rst.nikov. Sicer pa mlajše 
generacije tudi več n e sodehlje
jo toliko v ·telovadbi kot nekdaj. 
Dam.es se VISi ubadajo bolj z no
g·ometom, košarko in podobnim, 
nekateri aktivno, drugi pa pred
vsem pri ·televiziji. Vsi se izgo
varjajo, da j e za šport premalo 
dena!l'ja, kar naj bi bil vzrok nje
govega opuščanja, med ostalim 
tudi telovaJdbe, kar pa popolno
ma ne drži. V zadnjem času se v 
te namene ustvarjajo celo poseb
ni s·kladi. V času, ·ko sem sam 
aktivno deloval v telovadbi, nihče 
ni•ti pomislil ni, da je ila to po
trebno ne vem koliko denarja. 
KljuJb temu so bili uspehi zelo 
lepi in ~tivnost izredna. Mi
slim, .da manjka predvsem dob
rih vaditeljev-pedagogov in or· 
ganizatorjev. 

LETNI DOPUSTI 

»Res tie, rad imam .solidno o
pravLjeno delo. Zelo me moti po
vršnost :pri delu, pa naj bo to 
kjevko.Ji Vendar bi s e mora'li 
v.si zavedart:i, da se .kvaliteta iz
delika O'blik:uje 'Že v tehnični pri
pravi dela in poz.neje :pri vsaiki 
delovni operaciji v proizvodnji. 
Vsak bi s i mora:! :prizadevati za 
<tem, da bi svoje delo opravil 
čimbolje. Mislim, da pri nas :po· 
gosto grešimo, ko ikvailiteto ·i.Wel
ka ugotavlja le končna !kontrola. 
Tedaj je že p repo21no, ta:ko u go· 
tovl•jenih nepravilnosti običajno 
ni mogoče odpraviti. Potem pa 
uveljavljamo odgovornost :in i:šče
mo krivca. Vsaka taka akcija pa 
navadno zvodeni, še preden da 
ustrezm.e rezultate. 

DeloWii .pogoji, pod ka:teni.mi 
delam v <vZorčni delavnici, niso 
na:jtboljši. Imeti bi morad :pralk
tično vse tiste stroje oziroma 
st.roje za (taiko obdelavo kort jih 
ima proi.zvodnja. Rarumljivo, da 
je to nemogoče. Zaradi tega sem 

Kako 
upravljati 

(Nada1ljevanje s 4. stram.i) 
skih vo~ttvah IV s amoupravne ~n
teresne Skupnosti. P.rav tako mo
ramo komunisti podtpreti .priza
devanja za i zvedbo referenduma 
za o.rganizacijo in izbolj-šanje o
trošlkega var.stva in šclstva. 

Sek:retari3Jt osnovne organiza
cije naj na svojem sestanku ana
Jiz,ira delo izv.ršnega odbora os
novne organizacije sindikata .ter 
da polict<iČ!lQ oceno o njegovi 
akltivnosti. 

Sekretariat osnovne organiza
cije Zveze ikomtmistov naj na po
dlagi teh za•kJj uč.kov iz:popolni 
akcij ski program in sicer tako, 
da bo zagotovljena uresniČitev 
ZJgornjih zaključkov. 

J. Kiančar 

Sicer pa je .tako, da v..saka doba 
prinaša drugačen način žirvlje
nja.« 

Kar ne!kako ooitajoče ~e želel 
na nekoga naslovi.ti te misli. Vse
kaloor pa je v njem še sedaj ču
titi v·liline, s kateri.m.i se običaj
no rponašajo opra'Vi špotrniiki -
ne tdsti rza denar - •te -so .pred
vsem vztrajnost, marljivost in 
s.kromnoot. Te lastnosti ,pa se 
odražajo tudi pri njegovem v.sak
danjem delu in obnašanju. 

F. MLAKAR 

V zadnjem času se je v Tovarni pohištva Cerknica pričela zelo 
široka razprava o tem, ali so redni letni dopusti odmerjeni v skladu 
z zakonom ali ne. Nekaj posameznikov je mnenja, da se letni dopust 
odmerja nezakonito in ker naj bi bilo dopusta več, če bi ga odmer
jali zakonito, je seveda tako mnenje takoj našlo plodna tla pri vseh 
zaposlenih. Ne bi se rad spuščal v razsodnika, all imajo prav eni ali 
drugi, ker se za to ne čutim pristojnega; tako tolmačenje da lahko 
le pristojno sodišče. 

Ne glede na to pa je treba fPO· 
vedatr nekaj resnic, ki se tega 
\olpra§anja tičejo. V 27. členu za
lrona o medsebojnih razmerjih 
dela<vcev v zdr-uženem delu (v 
zveznem zakonu) piše (citiram): 

»Delavec lima v posameznem 
koledarskem letu pravico do let
nega dopusta, .trajajočega naj
ma:nj osemnajst, .največ pa tri
deset deloWlih d.ni. 

lzijemoma sme trajati .Jetni do
pUSti: v /Primerih, ki so v temelj-

ni or.ganizaciji združenega dela 
določeni v ·Sikladu z zakonom, tu
di več kot trideset deloV'Ilih dni. 

Delarvec ·ima p r avico ixrn:hiti 
•letni dopust \Potem, ko mu pre
teče 'V temelJni organizaciji do
ločen čas nepretrganega dela, ki 
ne ·sme biti daljši kO't šest me
secev. 

Pravnik Qdgovarja 

Delavec, Ici nastopi letni do
pust konec .koledarskega leta, ga 
brez presledika nlildaljuje tudi v 
naslednjem koledarskem letu, v 
primerih, ki jih določa zak'Oll, pa 
lahko maoo Jetni d~t v na
sledm.jem 1etu.« 

Ker je zvemi za:kon <t:emelj·ni 
za!kon, je na tej osnovi .izšel! re
publiški zakon o medsebojnih 
mzmerjih de1avcev v .združenem 
delu in o delovnih lt'ruzmerjih 
med delavci in zasebnilffii ·deloda
j.aki. Ta zakon pa v 32. členu 
prav.i naslednje (oiti.ram): 

Vprašanje: 
Delali smo za Kozjansko. Ve

čina je prišla na delo v skladu 
s sprejetim sklepom, nekaj red
kih .posameznikov pa se je temu 
delu, ·ki je bilo sicer na prosto 
soboto - izognilo. Ali je tako de
lo po zakonu obvezno all ne? 

Odgovor: 

V posebnem zaikoDIU zaman 
iščemo rešitev za take primere. 
Repub1i5:ki zakon o medsoboj
nih razmerjih . . . s.icer govori o 
delu ;prek .polnega :delovnega ča
sa, vendar dela »Za Kozjansko« 
'De moremo !Šteti .v ta o kvir. Po
dobno •vprašanje je bilo ISiprože
no že na posvetovanju opravni
·kov iz goSjpodarS'tva. V .skladu s 
tem iiil po logiki naše družbene 
ureditve moramo zadevo pojmo
vati takO'le: 

Gre rza izreden primer, za ka
tastrofalno nesrečo, ki je .dolete
:la pokrajino v .sestavi n aše re-

publike. V Sloveniji je bila spro
zena politična akcija za učinko
vito pomoč prizadetim. Zato so 
se delovne skiupnosti odzvale in 

SP'rejele •S:klepe ter jih tudi iz
va ja:le - o enem ali dveh dneh 
prostovo1jnega dela. V zasnovi 
gre torej za :prostovoljno delo. 
Vendar v trenutku, ·ko se v te
meljni ali v delovni organi'lacijd 
na zakonit nač~n sp rejme 'Siklep 
o takem delu - torej ·s,k,lep ve
čme - postane 'Je-ta obvezen za 
vsakega člana delovne Sk!upno
sti Tako je načelo demokratične
ga odločanja, nače'lo večine. Kot 
rečeno, ima zadeva pod:poro v 
javnem in IPOiiitičnem sta:liiŠču in 
seveda :posredno v določilih zvez
ne in republiške lllStaiVe. Pravno 
praznilno zakona o med:seboJnih 
razmerjih do.polni .v tem !primeru 
načelno določilo ustave, !ki za
hteva od dr.žavljanov SFRJ, da 
smo dolžni fP.nitskočiti drug dru
gemu na pomoč in poziva na so
lidarnost med deJlav.ci oziroma 
med občalD:i. 

Ravnanje, •nasprotno •Sklepu ve
čillle, lGi. .iJma .torej <V•So .poMtJično 
in ustavno :podlago, ne bd :pome
'nilo Je nediscipline (omenjeni 
i.zostanek pomeni di!SdplLnsko 
knši·tev delovne dolžnosti), tem
več tudi pod,poro ana·rhiČIIlemu 
pojmovanju samoupravljanja -
ko .Jahko vsa:kdo dela, kar se mu 
zljubi, ne glede na stališče ve
čine. Drugače bi seveda biJo, če 
bi <bi1 s1clep večine :prortitustaJVen. 

Merum, da o moralni .plati rav
nanja tistih posameznikov, ·ki jih 
zadeva to pisanje, ni treba po
sebej razpravljati. Vprašajmo se 
le, ali bodo tako samostojni in 
nezainteresira:ni, če bo njih do
letela taka ali podobna n ezgoda. 

Z. Zabukovec 

»Letni dopust delavca traja 
najmanj 18, naJveč pa 30 delov
nih dini za posamezno koledarsko 
leto. 

Dela·vcu, Jci dela v posebnih de
loWiih :pogojih, •se ~ahko izjemo
ma dcxloči, da traja iletllli dopust. 
več <kot trideset, vendar ne več 
mt šestdeset delovnih dni v po
samemm koledarskem letu. 

Za delo v posebnih delovnih 
pogojih se š teje delo pr·i virih 
iani2li'I'a~jočih seva:nj, delo letal
skega osebja, delo posadke 'tmgov
skih ladij, delo pod zemljo, delo 
v di.spanzer.jJh za pljučne bolez
ni il11 tubenku'low ali v bolnišni
cah za •duševne bolezni ·in v rpato
loško-anart:om&k!ih prosekturah, 
delo v tuj·ili. deželah s hudimi 
podineb.nim;i razmerami za živ
ljenje in delo, pa tudi v prime
•rih, ko .dela delavec zaradi poseb
nih delovnih pogojev manj kot 
42 ur na teden. 

Delavci v temeljni orgamizaciji 
določijo delovna mesta, na kate
rih se qpro:v11ja delo v posebnih 
delovnih pogojih, ter dolžino in 
način izrabe letnega dopusta. 

Delavcu, lki ima najmanj 30 let 
po.kojni!nske dobe itn 55 let sta
rosti, oziroma delavki, ki ima 
naj.manj ~5 let pokojnilllske dobe 
in 50 let s tarosti se la:hko prizna 
letni dopurSt v trajanju več kot 
trideset let, ne pa :več kot šest
int:Ttideslt d eloWiih dni.« 

Ce oba citata primerjamo, v·i
dimo, da je zakon SR SLovenije 
precej bolj podroben, bolj j a<Sen. 

Natančno določa, v kate:I'~h pri
merih je dopust lahko daljši ikot 
30 dni. Vendar pa tudi •ta zakon 
prepušča delovnim orgam.izaci
jam, da nekatere stvari w-eja:jo 
same. Tako kot zvezni z.a:Jron 
prepušča natančnejša določila 
republiikam, tako repubHški za
kon tdo.ločene finese, ki so za po
samezno delovno orgamizacijo 
speoifične, prepušča, da jih de
lavci z notranjimi predip.i.si ureja
jo sami. 

Do'lždna !letnega dopusta je to
rej razmejena z mkonom, vendar 
pa zakon .določa samo najmanj 
in največ ·delovnih dni .letnega 
dopusta. Zakon pa ne preci!lira, 
kaiko prid~ do teh 18 dni m ne 
kaiko do teh 30 oziroma 36 delov
n ih dni. Ta določila prepušča za
kon delavcem tSa:mi.m, d a jih sa
mi določijo. Zaikoo pa ·v &vojem 
34. členu zahteva, kaj morajo 
dela<vci upoštevati pri odmeri 'let
nega dopUlSta. Talko 34. člen za
kona pra'Vi (citi.ram): »Dolžina 
letnega dopus-ta delavca •se do
loči IJ?.O osnovah in mervlih, do
.Jočen•lh v sarnoupravnem •spora
razumu o medsebojnih razmerjih 
in je odvisna predv.sem od de
loWiih pogojev (teža dela, zahtev
nost dela, vpliv dela 4n delovne 
oko'li:ce na delavca, teleSllla in 
dušeV'Ila napetost pri delu in po
dobno), od njegove delovne dobe 
in od drugih obdob:ilj, ·ki so po 
zakoou izenačena z delovno dobo. 

Pri neposredni odmeri let.ne&a 
dqpusta delavca se l.llpOŠtevaJo 
tudi u spehi, 'kii jih delavec dosega 
p-ri .svojem .delu in posebne so
cialne ra:zmere, v katerih živi 
(mati samohranitka, inva·Jid, bo
lehen delavec in tpodobno).« 

Iz teh določil W.dimo, kaj mo
rajo delavci v samou:pTavnem 
a:J<.uu u:poŠ:teV<a:ti pri odmeri .Jetrne
ga doptl!sta. Ce s temi zalkonski
mi do1o6ili :primerjam naš pravil
nik o wrejanju medseboj111ih de
lovnih ratzmerij, potem lahko u
got()'VIim, da praviLnik UipOŠterva 
vsa določila, razem .sociai.n.ih O'ko· 
Hščin ne. Sicer 'Pa poglejmo, kaj 
določa tpravilnik v srvojem 79. 
členu. Na znanje <in .sposobnost 
odreja od 1 do 4 dni dopusta, 
na napore (fizični, psihični 4td.) 
1 do 4 dni dopusta, .pogoji dela 
(nevarnos.t nesreč, delo na pro
stem, ropot in vibracije, P'lini, 
pare, prah umazanost jn delo v 
izmenah) 1 do 4 dni dqpu·S!I:a ill1 
po delovni dobi od 12 do 29 dni 
dopus·ta. 

V 80. členu pa prav:ilnik določa, 
da ne glede na izračun iz 79. čle
na pravilnika dopust traja naj
manj 18 dni in največ 30 dni. 

(Konec na 7. strani) 
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6 BRESTOV OBZORNIK 
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Organiziranje varstva 
delu. • pr1_ 

ZNAčiLNOSTI NOVEGA ZAKONA O VARSTVU PRI DELU 
Sestnajstega oktobra je skupščina SR Slovenije s~rejela no.v za

kon 0 varstvu pri delu. Istočasno sta prenehala veljati oba preJšnja, 
re ubliški in temeljni. Novi zakon je pomemben prispeve!c .k vse
b~sko boljši ureditvi varstva pri delu, poleg te~a ?a usldaJU~e ure
janje tega pomembneaa področja tudi z ustreznuru zahtevarm nove 
ustave. Gre za uvelja~'tjanje ustavnih načel, po katez:ib ima delavec 

ravico odločati tudi o pogojih svojega dela ter praVIco d_o delovnih 
~ogojev, ki mu zagotavljajo telesno in moralno celovitost m varnos-t. 

Največja znač.ilnost _novega za
kona je v tem, da .urc;:Ja le sploš
na sistemska vprasanJa,. ~onkrc;:t
no urejanje tega podrocJa pa Je 
prepuščeno se~:mo1;1pravne~u ure
janju v orgamzac~ja~ zdruze::nega 
dela. Za zagotavljanje prav1c do 
varstva pri delu ter za varno de· 
lovno okolje in delovne razmere 
morajo skrbeti delavci v orga
nizacijah združenega dela. . . 

To svojo dolžnost moraJo IZ-
polnjevati predvsem: . 

- z določanjem var·stvemh 
ukrepov in normativov, . 

- z urejanjem varstva pn de
lu •in z organiziranjem službe var-
stva pri delu, . . 

- s samoupravrumr sporazu
mi ilo. drugimi ISiplošn~~i ~. . 

- s takšnim orgamziranjem m 
izvajanjem delovnega procesa, v 
katerem so zajeti varstveni l;lkre
pa in normativi kot sestavm del 
tega procesa ter . 

- z izvajanjem predp1sov o 
varstvu pri delu. . . 

Vsaka izmed teh okv1rmh na
log delavcev v delovnih or.ga~i
zacijah je v zakonu natancnt:Je 
Dbdelana. Ob n j.ihovem prilagaJa
nju na naše _razmere k!ij lab!co 
izluščimo tudi naloge, ki nas ca
kajo. Te so: 

1. Najkasneje do 25. maja 1975 
bomo morali sprejeti sporazum 
o varstvu pri delu, v katerem bo 
treba določiti zlasti: 

- varstvene ukrepe in norma
tive pri posameznih delih, 

- vrste in stopnje nevarnosti 
pri opravljanju del na posamez
nih delovnih mestih ter naloge 
in odgovornosti, ki jih imajo de
lavci na delovnih mestih v zvezi 
z zagotavljanjem varnega delov
nega okolja in varnih delovnih 
razmer, 

- način vzgoje in izobraževa· 
nja . v zvezi z varstvom pri delu, 

- delovna mesta, kjer je ne
varnost za poškodbe in zdravst· 
vene okvare večja, ter posebne 
pogoje, ki jih morajo izpolnj_e· 
vati delavci pri takšnih delih 
(zdravstveno stanje, psihofizične 
sposobnosti, strokovna usposob· 
ljenDst ipd.), 

- delovne priprave in napra· 
ve ter delovne prostore, ki jih je 
treba občasno pregledovati in 
preizkušati ter način opravljanja 
teb pregledov in preizkusov, 

- organizacijo službe za var· 
stvo pri delu in opis odgovorno
sti delavcev te službe pri oprav· 
ljanju strokovnih nalog s poo
ročja varstva pri delu in zago
tavljanja izpolnjevanja varstve
nih ukrepov in normativov, 

- način izpolnjevanja obvez
nosti do inšpekcije dela, 

- pravice, obveznosti in odgo
vornosti delavcev v zvezi z var
stvom pri delu in urejanje dru· 
gih vpraašnj s tega področja. 

Vseh naštetih nalog pa ni po
trebno urejati samo s sporazu. 
mom. To bi niti ne bilo smotr
no, saj se mora del nalog prila
gajati spremembam v tehnolo
ških procesih, postopek spreje
manja ali spreminjanja sporazu
ma pa je, kot vemo, dolgotrajen 
in zapleten. Zato zakon dopušča 
možnosti za urejanje nekaterih 
vprašanj z drugimi splošnimi ak
ti, na primer s pravilniki. Nast~
ja pa vprašanje, kaj naj orgaru
zacije združenega dela urejajo 
s sporazumom in kaj z drugimi 
akti ter na kakšnih ravneh (TOZD 
- celotna organizacija naj bodo 
ti akti sprejeti. Glede tega so 
presoje strokovnjakov s tega po
dročja v naši republiki še ved
no različne, mi pa smo si kljub 
temu že izoblikovali naslednje 
mnenje: 

- samoupravni sporazum o 
varstvu pri delu naj bi bil spre
jet na ravni organizacije zdru
ženega dela. Zajemal in urejeval 
pa naj bi vsa temeljna vprašanja 
s tega področja; 

- vse izvršilne zadeve v zvezi 
z varstvom pri delu naj urejajo 
in določajo pravilniki o varstvu 
pri delu, sprejeti na ravni te· 
meljnih organizacij združenega 
dela. 

Po naši presoji je taka ure
ditev še najbolj ustrezna. Tako 
bo spDrazum o varstvu pri delu 
zagotavljal vsem delavcem pod
jetja za opravljanje enakih del 
enake pravice in obveznosti iz 
varstva pri delu, skrbel za izena
čevanje delovnih pogojev med 
temeljnimi organizacijami ne 
glede na njihove finančne mož
nosti in podobno. Pravilniki v 
TOZD pa bodo še bolj omogočili 
delavcem izpolnjevanje njihovih 
ustavnih pravic do NEPOSRED
NEGA urejanja pooročja, ki je 
tako izrednega pomena za nji· 
bovo varno in uspešno delo. 

2. Zahteve varstva pri delu bo
mo morali vpeljati v vse delov· 
ne postopke, in sicer tako, da bo 
to področje res njihov sestavni 
del. Izpolnjevanje teh obvemo· 
sti bo moralo biti razvidno že iz 
dokumentacije opravljanja dolo
čenega dela. Tako bodo morali 
projektanti gradbenih objektov, 
projektanti delovnih priprav in 
naprav, projektanti tehnoloških 
procesov ipd. uriložiti svojim pro
jektDm tudi pismeno izjavo z na· 
vedbo, kateri predpisani ali sploš
no priznani varstveni ukrepi in 
normativi so v projektu upošte
vani. Enako izjavo bodo morali 
dati tudi uvozniki delovnih pri· 
prav in naprav ter tehnične do
kumentacije za gradbene objek
te. Ker nismo projektantska ali 
uvozna organizacija, nas določi
la v zvem s tem ne zadevajo v 
celoti, ne smemo pa pozabiti, da 

Tudi 
smo 

vratarji 
ljudje 

Odločil sem se ,da prek Obzor
n..i.ka povem nekaj besed •tis tim 
posameznim delavcem, ki nočejo 
razumeti, da smo tudi vratattji 
ljudje. Skoraj tV.Sak dan nas .posa
me.zm.i delavci žalijo IZ najbolj pri
mitiwiimi nagovor.i: >>Te bom brc
nil! v rit!cc in podobno. T.o .pa sa
mo zato, ker opravljruno sLužbe
no dolžnost, ker jim ne dovol-ilmo 
vnašati allrohola v tovarno, ker 
jim preprečujemo neopravičen 
izhod iz •tovarne med delom, ker 
ne dovolimo vožnje .po tovarniš
kih .pros-torih .z aV'tom, mopedom 
a:li kolesom in !Podobno. Vpraša
mo tiste nevestneže, ali oni tSa.mi 
niso .klicani na odgovornos.t, če 
ne opraV!ljaljo dela ·tako, kot jdm 
je bilo naloženo. Upam, da so in 
prav zato jih vratarji ne more
mo ra2umeti, zakaj ta~ko ozko 
razumejo naše vratar-sko-čuvaj
sko delo, saj vendar tudi mi iz
·po1nj1Ujemo Ie naloge, ki jih do
bivamo od -s!Vojega vodje oziro
ma od svojega !pOdjetja, in naloge, 
Ici jih dobivamo od vodstva te
meljne organizacije. 

Na skupnem ses.tanku, -ko smo 
govorili o tem brezdušnem od
nOSIU, smo se dogovorili, da bo
mo še bolj kot doslej zahtevali 
o.d. vodstev posameznih temeljnih 
or.ganiQ;adj, da take delavce ·ka
znujejo in o .njihovem početju 
obveščajo delovno skupnDst. 

M. B araga 

pri tem zakon ne dela izjem in 
da mi tudi sami projektiramo 
tehnološke postopke, rekonstruk
cije gradbenih objektov, ogreva
nje in ventilacijo in podobno ter 
da precej delovnih priprav in na
prav ter tehnične dokumentacije 
tudi sami uvažamo. Poleg tega 
je treba povedati, da so sank
cije za neizpolnjevanje teh ob
veznosti izredno velike, saj zna
šajo od 5000 do SOO.Oj)O din za de
lovno organizacijo in od 500 do 
15.000 din za odgovorno osebo. 

3. Poskrbeti bomo morali tu· 
di za poučitev vseh delavcev o 
varstvu pri delu in njihovo zna
nje tudi večkrat preizkusiti. Pri 
tem bomo morali zapolniti vr
zeli, ki so jih delavcem pustile 
poklicne in druge šole ter mlač
nost naše delovne organizacije do 
urejanja tega vprašanja v pre
teklih letih. Kazen za neizpolnje
vanje te obveznosti je nekoliko 
blažja, vendar še vedno do 50.000 
din za organizacijo in do 5000 za 
odgovorno osebo. 

Iz TOZD Tovarna pohištva Stari trg 

4. Zagotoviti bomo morali, da 
se bodo uporabili samo takšni 
objekti, delovni prostori, delov
ne priprave in naprave ter sred
stva za osebno varnost, ki ustre
zajo predpisom o varnosti pri 
delu in zagotavljajo delavcem 
varno delo. 

Nalog s tega področja je še 
in še. Cudi pa me, da tako veli
ke organizacije združenega dela, 
kot je na primer Slovenijales, 
ne poskrbijo za enotno urejanje 
tega pomembnega področja. Vsaj 
v naši organizaciji doslej nismo 

čutili nikakršne dejavnosti na 
tem področju. Prav lahko bi na 
prjmer izdelali enotne t~ze za 
samoupravne sporazume m pra
v•ilnH<e o varstvu pri delu ter -
kar je še bolj pomembno - d?
ločili enake varstvene ukrepe m 
normative za enaka d~la. To je 
zlasti pomembno po sprejetju 
novega za·kona, ko bodo zakon
ski normativi samo še načelni, 
natančne pa bodo morale izde
lati in sprejeti same delovne or
ganizacije. Ce pri tem ne bo 
tesnega sodelovanja med orga
nizacijami iste stroke, se bo prav 
gotovo dogajalo, da bodo organi
zacije združenega dela določile 
različne vannostne ukrepe in nor
mative za enaka dela. To pa nam 

poleg nepotrebnega in d~ag.ega 
dupliranja del lahko tudi . sko-· 
duje, saj se kaj lahko ~god1, da 
inšpektorji _deli;\. in _sodi~~a vza
mejo kot kritenJ naJ-s.troz).<: ukre
pe, l~i so v neki orgamzaCIJl mor: 
da predpisani, a se jih v praks1 
niti ne da izvajati. . . .. 

Pomembno vrzel v orgaruzaclJl 
S'lovenijal6S .bo morda pOkrilo 
Poslovno združenje LES, ik.i je 
pred nekaj dnevi že sklicalo se
stanek varstvenikov o teh vpra
šanj-ih. Pomembnih uspehov pa 
verjetno še ne bo tako kmalu. 
To pa pomeni, da bo gl~vno bre
me urejanja varstva pn delu po 
novem zakonu ostalo samo na ra
menih posameznih or~ani~!l.cij 
združenega dela. V. žmdars1c 

Nov sistem vrednotenja ·dela 
TUDI V RE2:1JI TOVARNE POHISTVA CERKNICA VREDNOTENJE 
ZAHTEVNOSTI IN UčiNKOVJTOSTI 

Novi sistem vrednotenja zahtevnosti in učinkovitosti dela, kate
rega uvaja BIRO ZA INDUSTRIJSKI INžENIRING, V Brestu vsi 
bolj ~ manj poznamo, še posebno pa delavci v Tovarni pohištva 
C~rknica, kjer je doživel tudi prvo preizkušnjo oziroma uresničitev. 
Sistem omogoča natančnejše vrednotenje kot prejšnji sistem. To 
pa ~redvsem zaradi svoje razparceliranosti - kar omogoča, da je 
koncna ocena delovnega mesta dejansko rezultat vnaprejšnje na
drobne analize. 

VREDNOTENJE 
ZAHTEVNOSTI -DELA (VZD) 

Omenjeni sistem je izdelan za 
vsa delovna mesta v :gospodar
stvu razen za vodilna; 

- ·VISeh knHerijev, .Ici v:plivajo 
na zahtevnost dela, je okoli lSO 
- vp-livnost pa je različna; 

- i1Ska111je ·kriterijev ni težav-
no~ t~av~ . so .pr:i oblikovanju 
naJ~pli~.eJših ter ·IzLočanje manj 
vplivneJŠih zahtev; · 

- ma!llj "'Plivne zahteve ne 
m~emo izločiH, dokler ne ugo
tovimo medsebojnega odnosa 
vseh za~ev po vplivnosti; 

- večmoma z opisi delovnih 
me~ (<Vpra;šalni:ki) ni mogoče 'Wla
š~m . m~og1h podrobnos•ti, ki iz
V'lraJ~ oz _d_elovnega mesta, zato 
m?raJo ~1t1 ~~- opredeljene v -sa
rru orga-ruza?!JI d ela - saj je do
bro pos·tavl]ena org-anizacija d c
la osnova za dobro uresničitev 
novega s1tema; 

. -:- ;<;ie.finidje temelj1ijo na de
funiclJah,_ ki jih .prinaša Work
Factor S.llstem· 
~ subje~·~nost se pri vredno

t enJu DmeJUje, da 'kriterijev v si
~·temu po m~žnosti ne sto,pnj.u
JCJ!lO, ugotavlJamo samo njtihovo 
pnsotnost ali odsotnost· 

- .kriterij za zahte\ nost ugo
tavlja vzroke - zakaj je naloga 
za • .PO!Pt:ečr.Io izkušenega delavca 
lazJa ah. ~ahtevnejša; 

- vplivnost posameznih za
htev, ki izvirajo iz dane naloge: 

a) dana naloga delavcu zahte
va o~ nje~a neko stopnjo tpri
p ravlJenosttl, brez •ka·tere naloge 
ne bo opravi-l; 

b) iz odnosa med nalogom de
lav-cem naS>taja · določeno tvega
nje, ki se izraža rv mofu:i škodi; 

c)' naloga delavca neposredno 
in posred:no utruja. 

VREDNOTENJE IZVAJALčEVE 
>>UčiNKOVITOSTI« 

Sedanji šestmesečni sistem O· 
cenjevanja re-L.i jskih -delavcev 

(zvišanje aii znižanje razredov od 
sredndega .raz·reda) bo zamenjal 
nov •sistem vrednotenja >>IZVA
JALCEVE UCINKOVITOSTI<<). 
Tudi ta sistem je boljš·i od prej
šnjega, saj je nadrobneje izde
lan za vse tri •krill:erije, katere 
v-sebuje: 

a) Neposredna učinkovitost 
Izvaja_,lec je vsak mesec (po 

dogovoru ocenjevan po posa
mezmih kriter~jih z oceno od 1 
do S, na konc u analize .pa dobi
mo koeficient učinkovitosti (Ku,) 
(npr. LOS Kriteriji so: množina 
dela, kakovost, dela, odnos do 
sredstev pri delu, spoŠitovanje 
delovnih ·predpisov, samostojnost 
pri odločitvah, odnos do drugih 
sodelavcev, u-spešno vodenje na
Joge in uspešno vključevanje v 
druge naloge. 

b) Ustreznost 
Ob tem se ocenjujejo naslednji 

kr~-teriji: · 
- us-tremost po :ir.zobrazbi, 
- us trezno.st po U!k.u<S!I:vih, 
- u·9treznost .po 1Samos1'0jno-

s.ti, 
ustreznost po telesni okret
nosti. 

S4stem ocenjevanj-a je podo
ben kot pri ·lrriter.i.ju »U<< (npr. 
Ku, = 0,90). 

c) Ustaljenost 
Z njo se upošteva starost ob 

prihodu v podjetje in delovna 
doba v podjetju. Sistem ocenje
vanja se izvaja iz posebno li'l.lde
lan-ih ta~bel npr. Ku, = 1.00). 

Primer: 
- delavno mes-to je ocenjeno 

s 46 ·točtklami aU 8 ·razred, 
- ocena iz deJ.a včeve učin'kovi-

tost.i: Ku, l.OS 
Ku, 0.90 
Ku. 1.00 

K.u = 0,9S 

Zaradi zmanjšanja S•topnje u~ 
čmkov.iJtosti se bo delavcu osehni 
dohodek zmanjšal za določeno 
obdobje za pet odstot'k~v. P.ri 
bolj učinkovit·ih delavcih bo 
ocena vsekakor Dbratna. 

Po istem sistemu kot je izde
lano vrednotenje za !Proizvodne 
delavce, bo do •konca leta 1974 
izdelano tudi za .režijska delov
na mesta v Tovarni pohiš-wa 
Cerknica. Večje težave illa·stajajo 
v režiji, ker organiz:;toija ~cl.a .~i 
dobro izdelana. LažJa ·realkaclJa 
je bila za proizvodnjo, ker s~ 
bile tam delovne naloge vnapreJ 
bolj .podrobno obdelane .. Iz ?e
danjih režijs.Jcih opisov Je bi"lo 
razvidno da •so se .posaan.e2Jne de
lovne naloge pojavljaje na več 
delovnih mestih. Njdhova odgo
vornost ni bila ja.S!!lo opredeljena 
in podobno. Za izvedbo določene 
delovne naloge je la.hik.o odgovo
ren samo eden in zanjo tudi na
grajevan. Zaradi omenjenih or
ganizacijskih vprašanj je bilo 
potrebno .izdelati revizijo oziro
ma v opi·s·~h .delovnih mest za
jeti objektivno ·hierarhično dcli
tev posarr:emih de.lo~h ;r!-alog. 
Vodje s1uz.b so za real!2aClJO te
ga prevzeLi svojo odgovornost. 
Na .podlagi urej~h OJ:>isov d~
lovnih mest (:kollill<o.r Jih še m, 
bodo iz-delani v najkrajšem času) 
bodo i:t)delane nove analize. 

Ta sistem bo vsekatko.r :Pripo
mogel k bolj§i delltv~ .in re~'lm;j
š.i oceniwi posamezmh reŽIJskih 
delovnih mest. 

F. Hrastnik 

VIŠJE CENE ZA 
UPORABO DVORAN 

Delaovski svet Skup.Illih dejav
nosti je 111a svoji deseti !Seji .skle
nil da .se za zunanje koristnike 
sej:Uih dvoran ·na Brestu. poyiša
jo cene za njih uporabo m .s1cer: 
- ma.Ja sej-na dvorana 1SO d~n, 
- vehl•ka sej·na dvorana 300 dm, 
- stara menza SOO din. 

Omenjene cene bodo koristni
kom obračunavali od l. decem
bra 1974 dalje. 

Spoštovani bralci! . Ze pričeti. 
članek .Kontrola •kvalitete bomo 
zaradi sti.g,'ke IS ;prostorom •končali 
v pr.ihodnji števrtl<i. 



BRESTOV OBZORNIK 

Dva meseca je že, kar so bile \končane va:Je »Jesen 74«, .toda po
samezmi občani našega ma1ega mesrta še vedno žive v duhu »Ok:Uipa
cije«. SkoraJjda cela leva straJIJ. hi5 !Pred Rrestom ima še vedno za
lepljene ihiŠ!Ile štwillke. S>ledijo jlim hiše Ljulbljanske ba.uke, t'I'go
vine in železmine, .pošte in druge. Celo tabla Komun.atnega zavoda za 
zaposrovaTije je še ~pod ·P!I\Pirtjem. Slručajni opazova~lec verjetno .raz
mišlja, ali je tto še IVednO .sotroga kon.s.piracija, a~i pa so mladinci svo
je delo 'Preveč vestno opravili. Mogoče pa <ima veljavo še stari 'Pre
govor, da čez čaJS 'V'Se prav pride. 

Srečanje starega z novim . .. 

Kdo bo pobral odsluženi napis? 

Letni dopusti 
(NadaljevaJIJ.je s S. strani) 

Glede na vse to lahko ugoto
vimo, da naš ·p rav:i±nik o 'll:I'eja
nju medsebojnih delovnih .razme
r ij ni v tilasprotju z za:koni s tega 
področja. MaJIJ.j'kail:a mu :pra;ktič
no le .dve določi-Ii i:n sicer: 

- določi·lo, :ki 1bi upoštevalo 
sooialni položaj delavca pri od
meri 1ert:nega dopU!sta, in 

- do:ločilo, ki bi upoštevalo 
možnost, da se delavcem i'l1 de
la"JJkam, ,ki .irrnajo najma'l1j 30 o
ziroma 25 let delov;ne dobe in 55 
ozriroma 50 !let starosti, podaljša 
dopust do 36 dni delovne dobe. 

Pr.i odmeri dopusta .pa se po
javlja drugo ·\"p!l"ašanje, 1lci 'Wlaša 
med kole.kJt.iv nezadovoljstvo m 
nemir. To je upoštevanje prostih 
sobot v :letni dopust. Delovni čas 
je 1p0 iJStemmkonudoločen, dane 
more biti da'ljši •kot 42 ur na te
den in da ne :sme biti 'lllpeljan de
loVIIli čas, ki hi določil manj kot 
pet delovnih dni na teden. Zalkon 
torej v [lačelu ·določa 7-'Wllli de
l<JV111i dan, dopušča 'Pa možnost, 
da si del!ovne organizacije urnik 
dela prirede dTUgače. Pri nas 
smo umik dela 'Prilagodi-li .tallco, 
da· .imamo vsak mesec 22 delov· 

nih dni, 'I'azen dveh, ko pri:de po 
23 deloviillioh dni. Ta dogovor je 
bil sprejet [la ~lošno že'Ljo ko
lel!ctiva. Torej ni v nasprotju s 
hotel11ji in željami. · Ker imamo 
proste .sobote, se ·moramo torej 
sprijazniti s tem, da se nam te 
štciejo v redni letni dopust. Pire
pri-can sem, da je ta 'rešitev mno
go boljša, lkot ·pa delati po 7 ur 
dnevno tudi v sobotah. Ce je ta 
rašdtl:ev .boljša, U>Otem se moramo 
sprijazntti .s tem, da se nam so
bote štejejo rv redn i letni dopust. 

T. KEBE 

Pripis uredništva 

O vprašanjih Jetnega do.pusta 
smo že nekaj.kra~t pisa1i, tf:{)]Qrat 
naj oi pričujoči sestav6k obdelal 
to vprašanje v celoti. Pr1pomi
njamo ·še, da bo oseveda vse no
vosti, ki sta ju .prinesla zvezni 
in republiš'lci ZaOCQ[l, vseboval no
vi 15amoupravni sporazum o med
sebojnih r azmerj-ih delavcev v 
združenem delu, ki bo v decemb
ru "' jarvni ll'a.Dpravi. 

Ekonomski slovarček 
POKAZATELJI USPEšNOSTI GOSPODARJENJA 

Med najbolj značilne pokaza
telje uspešnosti gospodarjenja 
štejemo produktivnost, ekono
mičnost in rentabilnost. 

PRODUKTIVNOST dela pred
stavlja količino ·i2Jdelkov in stori
tev, izgotovljenih na enoto časa. 
S povečanjem produkt ivnosti ra
ste obseg proizvodnje, znižujejo 
se strošk·i proizvodnje, kar vpli
va na večanje mase dohodka in 
s tem osebn.ih dohodkov. 

Na produktivnost vpliva vrsta 
dejavnikov. Naštejmo jih samo 
nekaj : 

- boljše izkoriščanje delovne-
ga časa, 

- boljša strojna opremljenost , 
- organizacija dela, 
- izkoriščanje kapacitet, 
- ve1ikost serij in tako naprej. 
Ugotoviti moramo, da je izra

čun produktivnosti dela po po
sameznih proizvodih težaven, ker 
se v eni enoti proizvaja več raz
ličnih izdel-kov, po letih se spre
m em proimodni asortiment in ·ta
ko naprej. Zato je potrebno pri
merjalne podatke pretv~riti na 
skupni imenovalec (ekv1valent) 
in šele tako ugotoviti porast pro· 
duktivnos ti. V konkretni praksi 
primerjamo obseg proizvodnje 
(vrednostno) na zaposlenega m 
nam Ito Slluži ;za ugotavljanje pro
duktivnosti. Tak izračun je ne
prarvilen, iker ne .i2:l~a Vlpl~va cen 
in se lahko pnpeti, da Je pro: 
duktivnost izračunana na preJ 
omenjeni način visoko, ~ejanskC? 
va je ostala nespremenJena ab 
je minimalno nari;lS_1a. v 

Za to moramo pn 1zracunu pro
duktivnosti vse podatke postaviti 
na primerljive osnove in šele po
tem ugotavljati tendenco pro
duktivnosti. 

EKONOMICNOST kaže, s ko
liko porabljenih sredstev je do
sežen ·proizvodni cilj (proizvod
nja, celotni dohodek, dohodek). 

Ekonomičnost se prikazuje v 
vrednostnih pokazateljih, ker se 
za razliko od produktivnosti (vla
ganje dela) pri ekonomičnosti 
upoštevajo stroški v·seh dejav
nikov proizvodnje. 

Cim ugodnejša je ekonomič
nost, tem manj stroškov je po
rabljenih za doseganje enote ce
lotnega dohodka. 
Ekonomičnost lahko merimo 

za vse elemente lastne cene, kar 
omogoča pravilne ocene i·n ust
rezne predloge za jzboljšave v 
poslovnem procesu. Pri ekono
mičnosti je treba težiti za naj
ugodnejšim razmerjem med stro
ški in rezultati. 

K boljši ekonomičnosti prispe
va tudi varčevanje, in sicer na 
vseh ravneh proizvodnega pro
cesa. 

RENTABILNOST kaže učinko
vitost vloženih obratnih in os
novnih sredstev pri doseganju 
dohodka. Ce z manj sredstev do
sežemo ugodnejši dohodek, go
vorimo o uspešni rentabilnosti. 

Zato je potrebno p r oizvajati 
.ta!k asortiment, :ki ho hitro pla
siran na trgu (<:aloge se ne po· 
večujejo), hitreje izterjati plači
lo od ·kupcev, naročiti le potreb
ne ·količinske materiale in tako 
naprej. 

Pri investicijah v osnovna 
sredstva pa je treba upoštevati 
tiste investicije, ki bodo prispe
vale k povečevanju obsega pro
,jzvodnje in produktivnosti. Le ta
Ico bomo že v razvojnih progra
mih zagotoviH. ustrezno rentabil
nost gospodarjenja. 

Pokazatelj rentabilnosti, ki 'ka
že tendenco zniževanja, pomeni, 
da so potrebne celovite in kon
kretne analize poslovanja. Ugo
toviti pa je treba vzroke odsto
panj. Na podlagi analiz pa se prJ.
pravi program za doseganje po
trebne akumulativnost-i. 

B.Mišič 

Začetek zaskrbljuje 
PRVA REDOVALNA 
KONFERENCA NA 
CERKNišKI TEHNI!;KI šOLI 
ZA LESARSTVO 

Ponikvar pa so pokazali boljše 
rezultate :kot lani; po njih naj se 
zgledujejo rtudi drugi. 

Učenci naj v okviru razredne 
SJkupnosti sami razpravljajo o 
rezultatih lin organizirajo na pri
meren načm pomoč slabšim u
čencem. Takšna pomoč se je že 
marsikdaj izkaiZala za zelo uČ'in

kovito. 

F. Turšič 
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Valentin ŠU!bic 

Spet tehnične 
izboljšave 

V za'Cinjem času delavci temelj
ne organiizacije 2d.ružemega dela 
Tovarne pohištva Cerknica čeda
lje pogosteje ,predlagajo telm.ične 
ionboljšave. T'O pomeni, da •so za
čeli resno 'I'azmišljati o racional
nosti proizvodnje, o iz.popolnit
vah. čut.ilt:i .je ~prizadevanje, da bi 
delo iZJpopolnili rtako, da bi pri
hranili na času 'ion materialu. 

Zero razveseljrV'O je dejstvo, ko 
strokovne komisije ugotavljajo, 
da je večina teh izboljšav upo
rabnih in jih je mogoče ta·koj 
vpeljati :v !Proizvodnjo. 

Prav te dni smo v tajništvu 
prejeli dva ~predloga izbo1jšav. 

!ZJboljšava, ki jo p<redlaga Va
lentin šubic, instruktor montaže, 
se nanaša na konstru!kcijsko iz
popolniltev. Dr.silna letev predala 
pri elementu Dragica je bila se
s.tavljena iz dveh delov, odložne 
in d.rsilne letve. Po pred'!~ naj 
bi bila .ta sestavljena iz ena.kega 
kosa, s čimer bi dosegli .pTihra
nek na ·materialu in na času. Iz
boljšavo ,pa bi dosegli v monta
ži in v masivn.i progi. 

Drugi ,pnrllog tehnične ixbolj
ša:ve pa je !predložil delavec iz 
fumimice Franc Tekavec, Jd. pre
dlaga, da bi se ·izpo:polnilo ,kro
jenje lin spajanje furnivja. 

Na ta :predlog imajo v tehno
logiji še !pOmisleke, vendar bodo 
napravili poizkus na 50 do 100 
kosih in če ISe :bo ob tem pokazal 
predlog koris.ten, bo upoštevan. 

J. Klančar 

PTVa redovalna .konferenca na 
tehnišiki šoli v CePknici je ipOka
zala zaskr.bljujoče rezulltate. V 
prvem letniku je uspeh v priča
kovanem obse~u in znaša 26 ~to 
pozitiNno ocenJenih od osnovno
šol·skega učenja na srednješolsk~ 
je zelo ;težaven in ga nekaten 
učenci ne ZJmorejo, drugi pa se le 
s .težavo prirvajajo nanj. Ugotov
ljeno je ibilo, da je !Pet učencev 
tako slabih, da je bolje, če svo
je prizadevanje opustijo i:n si po
iščejo druge možnosti. Večini od 
teh smo že ob V!pisu svetovali, 
naj si poiščejo .ta,ke šole, dd jih 
bodo zmogli. Tudi učnostoril
nostni deficit je precejšen in ne 
omogoča normalnega ·nadgraje
vanja učne •snov-i. 

Srečanje športnikov Bresta 

V drugem ·letnik.u je neuspeh 
še bolj .zaskrbljujoč. Od 21 učen
cev de Je ;pet učencev b rez: :nega
tivne ocene, s štirimi ·in več pa 
kar sedem učencev. 

Poglavitni vzrO!k takemu rezul
tatu je neresnost pri učenju in 
daje občutek :kot da počitnri.ce še 
trajajo. Učenci Obreza, Troha in 

Od!bor za špontno •rekreacijo 
.pri sinddkaru BRESTA je prire
dil v nedeljo, 17. novembra ve
čer BRESTOVIH š.portni:kov. 
Vabljeni so •bili delavci, ki oo v 
p relteklih letih tekmovalno ali m 
gan~acijsko sodelovali zla:sti še 
na LESA:RIJADAH ter !plredstav
nioki temeljnih organizacij in nji
hovih osnovnih organizacijah sin
dilkata. 

Glavni direktor inž. Jože Strle 
je •V pozdravnem nagovoru izra
zil zadovoljostv-o nad 11:em, da se 
krepi r ekreadj>sko-ŠpQII1tni duh 

PREDLOG DELOVNEGA KOLEDARJA 
ZA LETO 1975 

Strokovna služba ~e v .zače1flru novembra izdelala predlog 
delovnega koledarja za leto 1975, o lk:aJterem je že raz:prav
ljal rudi poslovni odbor. 

V letu 1975 bo skladno z zalronstkm določili 266 delovnih 
dni, 9 ,pirazn.ikov in 52 nedelj, 13 sobot pa bo delovnih. VISak 
mesec je po 22 deloV'!1ih dni, le septemlbera an oktob.ra po 
23. 

Predvdden tie tudi lkolel!ct~vni dQpu:s-t i 'l1 sicer 13 dni v drugi 
polovici j.uhi.ja - od 14. do 31. julija, lkar bo za delovno sirup
nost nedvomno najugodnejši čas rza izrabo dela dopusta. 

O predlogu delovnega koledarja za prihodnje leto bo še 
razpravljal in dokQ[lčno sklepal svet za .kadre. 

med Bres-tovimi delavci h~ da do
segajo ·vidiJle rezuN:a·te. V nada
ljevanju je 1predstavni.k sindikal
ne konference Bresta Miro Urbas 
ugotov.il, da se relativno skrom
na sredstva, ki jih daje za Š.pO'I't
no rekreacijo sindikalna organi
zacija, pravilno in uspešno upo
rabljajo. Sama sredstJva pa so 
premalo. Za U9pehe imajo n e
dvOmno zasluge posamezmi de
lavci, člani odbora rza športno 
rekreacijo. Devetlim ·izmed. njih 
je tov. Uvba,s ;podelil !P·riznanje 
·s indikalne !konference i'l1 se jim 
zahvalil za wečletno organizacij
sko delo na področju športa in 
rekreacije. 

Predsednik odbotra se je za
hvalil vsem delavcem za njdhovo 
sodelovaJIJ.je in jih :po,prosil za 
pomoč !Pl'l prihodnjem delu. Pou
daril je, da je odbor sklenil širiti 
rekreaciJjske športne dejavnosti 
in da bo ·treba vJ:cljučiti vanje 
kar največ delavcev. Temeljni 
cilj naj bo doseči zdravo akti:v
nos't in traz.vedrilo pri ;počiltku. 

Po slovesnem uvodu osrečanja, 
ki je !pOIIDenilo hkrati tudi .pro
slaN-itev 'Pete - jubilejne LESA
RIJADE, 50 se udeleženci S'I'e
čanja ob zvokih domače glasibe 
zaJV.I1teli pozmo v noč. 

Z. Zatbukovec 

.. .. ..,..~ ----:-- ,-- .. ... - - . - ... . . . - .~ 
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NK Cerknica jesenski prvak 
Po štiriletnem sistematičnem 

delu z vsemi ekipami se kažejo 
prvi sadovi tudi na lestvicah. 
Mladinska in članska vrsta sta v 
j esenskem delu brez konkuren
ce prva:ka. Pionirska vrsta ima 
težji boj z Olimpijo, Usnjarjern 
in Rudarjem iz Idrije. Ob tako 
mnogoštevjlnem in izenačenem 
igralskem kadru srno prepričani, 
da tudi v spomladanskem prven
stvu dobljenih pozicij ne -smerno 
izgubiti. 

<::estitarno vsem igralcem, vod
stvu ·kluba in gledalcem za zve
sto bodrenje! 

KON<::NA LESTVICA 

Clani: 
l. Cerknica 
2. Ribnica 
3. Grosuplje 
4. Podpeč 
S. Borovnica 
6. Vodice 
7. Mengeš 
8. Mirna 
9. lnduplati 

10. Rakek 
11. Apnar 
12. Domžale 

33-17 17 
22-lS 13 
20-16 13 
2S-19 12 
26-24 12 
2S-23 12 
12- 13 10 
21- 29 9 
13-20 9 
23-27 8 
9-20 8 

14-19 7 

Mladinci: 
l. Cerknica 
2. Grosuplje 
3. Apnar 
4. Borovnica 
S. Podpeč 
6. Mengeš 
7. Domž-ale 
8. Ribnica 
9. Vodice 

10. Rakek 
11. Induplati 
12. Mirna 

58-9 22 
42-12 15 
27-24 14 
35-23 13 
33-29 13 
21-21 10 
16-28 9 
21-22 7 
20-29 7 
11-31 6 
lS-48 6 
19-S3 6 

P.ionirj:i: 
l. Cerknica 20-12 15 
2. Ol~rnpija 43-7 14 
3. Usnjar 23-5 14 
4. Rudar Idrija 21-12 14 
S. Logatec 27-15 12 
6. Rakek 10-14 7 
7. Podpeč 11-19 6 
8. Log 10-30 5 
9. Slavija 7-18 2 

10. Ilirija 5-43 2 
Najboljši strelci ekip NK Cerk

nica: 
(;lani: J. Voljč 14, Stravs 4, B. 

Hiti, V. Kebe, B. Kebe po 3 gole 
itd. 

Mladinci: Majer 14, Kralj 13, 
Otoničar 10 golov itd. 

P,ionirji: Toplak · 6, Jakopin 6, 
Repež 3 gole itd. F. Kranjc 

Spet Kovinoplastika 
DRUGO OBC:INSKO SINDIKALNO PRVENSTVO V KEGLJANJU 

Pr.ven&tv.o je ibilo 8. in 9. novembra IIla lk.egljlišču BREST Cerknica. 
Sodelovalo je 15 moiŠlkih in S ženski:h eki!p. Skiu~aj je IJla:stopilo 130 
tekmovalcev .in .tekmovalk. 

REZULTATI 
Moški 

Podrtih kegljev 
Uvrstitev Osnovna org. sindikata Skupaj Poprečno 

l. Kovim.oplasti.ka - 'Sik!UIP'lle •s1u:žJbe 
2. SGP Gradišče Cer'.kmica 

2449 
2362 
2333 
2326 
2323 
2297 
2280 
2272 
2269 
2212 
2167 
2160 
2051 
1997 
1969 

408,18 
393,66 
388,88 
387,66 
387,16 
382,83 
380,00 
378,66 
378,16 
368,66 
361,16 
360,00 
341,83 
332,83 
328,48 

3. KoviJnaplas>tika - INOX 
4. KomunaLno stanOlVanj<s·ko ~odjetje 
5. TOZD GOtZJdamstvo Cerknica 
6. BREST TOZD TP Cerknica 
7. BREST Sku:pne dejavnosti 
8. Jelka Begunje 
9. BREST TOZD TP M81I'ti1Ilja.k 

10. BREST TOZD TI-P Cer'kmica 
11. TOZD Gozdarstvo SNEžNIK 
12. OSIIlovna šola eCriknica 
13. Kov,ind Unec 
14. Kmetij1ska zadmga Cerknica 
15. Upreva SO Ceilknica 

ženske 
l. 1BREST Sk'll(pne deja1mooti 1535 387,75 
2. BREST TOZD TP Cerknica 1452 363,00 
3. OsnoVIIla šola Cemkin.·ica 1270 317,SO 
4. Kov1nopJas,tiJI:.a- slwpne s-lužbe 1074 268,50 
5. Uprava SO Cer-knica 1034 258,SO 

-Po •serznamu na~s.topajočih je videti, da se je na razpis pridaV'ila 
komaj polovica osnovnih organizacij s indrkata v občini. Sklepati se 
da, da v nekaterih delocvnih or-ganizacijah posvečajo še IPrernalv ;po
zornosti množiČIIlemu športu in rekreaciji. V naslednji sezoni ·bo do 
organizirana še mus:lednja obči~a si1Ildika•l1!1a 1prvems1rva: v male.rn. 
nogometu, s nre!l:janjlll, šahu in koša'l'ki. Pri rtem tekmovanju naj ve1ja 
geslo: VAžNO JE SODELOVATI, NE PA ZMAGOVATI! 

A. OTONIC:AR 

Pojdimo v gore! 
Mokro septembrsko jutro je 

grozilo, da bodo morali cerkni
ški planinci ostati doma. Toda, 
»Kjer je volja, tam j e pot«, in 
tako se je 37 udeležencev izleta 
odpeljalo proti Logarski dolini. 
Nad slapom ,P.od Rinko je do 
Okrešlja še rahlo pršilo iz me
gle, v strminah poti na Kamni
ško sedlo pa so se oblaki v ve
Liko veselje plan·incev nekajkrat 
pretrgali in odkrili strme špike 
Say•inj-skih Alp. Od Kamnišike 
koče na Kamniš-kem sedlu je b.il 
le kratek skok do Kamniške Bi· 
strice. Ob povratku srno se dogo
voriLi, da bomo do konca leta 
še enkrat .skupaj obiskali pla· 
nine. Izredno slabo vreme v je
seni nam žal ni omogočalo izpol
niti te želje. Odiočili pa smo se 
za 2lirnski izlet v Planico in v .Ta
mar. 

Odrin.ili borno 22. decembra ob 
5.30 iz Loža (Starega trga) in ob 
6. ud iz Cerknice. Cena izleta je 
50 dinarjev, v ceno pa je vklju
čen prevoz, vodstvo izleta in ko
silo v planinski ·koči v Tamarju. 
Najb.olj navdušeni smučarja lah
ko vzamejo smuči s seboj, naj-

bolj navdušeni in seveda dobro 
opremljeni planinci pa bodo od
šli do Kotovega sedla (2105 m). 
Prijave zbirajo ·do 14. decembra 
tov. Danica Trape za Stari trg, 
tov. Konrad Knez za osnovno šo
lo Cerknica in tov. Tone Perov
ni'k za Brest, sektor za AOP za 
vse o stale. 

Naši upokojen~i 
9. oktobra je bil invalidsko u

pokojen delavec Janez MISIC, 
rojen 1915. leta, z Bločic. 

V Tovarni pohištva Martinjak 
je bil zaposlen od leta 1957. Med 
zaposlitvijo je delal v mehanični 
delavnici, brusilnici rezil, nazad
nje pa je bil kurjač v kotlovnici. 

31. oktobra je bila starostno 
upokojena delavka Marija MO
DIC, rojena 1924. leta iz Marti
njaka. 

Med redno zaposlitvijo v To
varni pohištva Martinjak, kjer je 
bila od leta 1957, je delala zve
čine v embalirnici. 

Obema želi delovna skupnost 
temeljne organizacije veliko zdra
vih let! 

- . < 
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Mladinska ekipa NK Cerknka premočno vodi 

Tekmovanje za Hribarjev pokal v Cerknici 
. Tradicionalno tekmovanje za pokal Janeza Hribarja se je letos 

pnčelo z zamudo zaradi jesenskih manevrov in morda tudi zaradi 
neaktivnosti ne·katerih članov občinske konference ZSMS Cerknica. 

Razpored tekmovanj j e bil sestavljen ta•ko, da tekmovanja v po
sameznih športnih panogah niso bila istočasno. Tekmovalo je samo 
12 mladinskih aktivov in JLA. V tekmovanje ni bila tudi vključena 
študentska mladina. Občinska konferenca ZSMS Cerknka kot orga
nizator tekmovanja ni poskr-bela za plakate in s tem za obveščenost 
ostalih ljudi, kar je vplivalo tudi na obisk tekem, prav tako pa je 
bila tud.i slab koordinator tekmovanja. 

Tekmovanja ne moremo opredeliti kot množičnega, saj so ne
kateri mladinci igrali v več športnih panogah samo zato, da so 
osvojm prva mesta, pri tem pa so bili morda ostal:i mladinci pri
•kraj šani . 

Takšna »množičnost« je posledica slabih odnosov in nezainte
resiranosti občinske konference ZSMS Cerknica za delo .in orga
niziranost mladine. Tudi san1o .ekmovanje ni potekalo tako, kot bi 
moralo, prav zaradi slabe koordinacije dela med vodji posameznih 
panog in OK ZSMS Cerknica. 

Kljub ·kritik·i, prikazovanju napak se stanje dosedaj še ni bistve
no sp remenilo. 

V prihodnje pričakujemo člani mladinskih .aktivov organizacijo 
tekmovanja, večjo množičnost in boljšo obveščenost o teikmovanju, 
pa cudi pomoč pri organiziranju le-tega. 

REZULTATI 

MALI NOGOMET 

Mladinci: 
l. MA Kovinoplastika 
2. MA Cerknica 
3. MA Brest 

NAMIZNI TENIS 

Mladinke: 
l. MA Begunje 
2. MA Cerknica 
3. MA Brest 

Mladinci: 
l. MA Brest 
2. MA Kovinoplastika 
3. MA Nova vas 

KEGLJANJE 

Mladinke: 
l. MA Brest 
2. MA Grahovo 
3. MA Ceiiknica 

Mladinci: 
l. MA Kovinoplastika 
2. MA Gr ahovo 
3. MA Begunje 

šAH 

Mladinke: 
l. MA Brest 
2. MA Begunje 
3. MA ·cerknica 

Mlad-inci: 
l. MA Grahovo 
2. MA Kovinoplastika 
3. MA Kovind 

STRELJANJE 

Mladinke: 
l. MA Br-est 
2. MA Begunje 
3. MA Cerknica 

Mladinci: 

KOSARKA 

Mladinke: 
l. MA Cerknica 
2. MA Grahovo 
3. MA Brest 

Posa-mezno: 
l. Bavdek Polona 
2. Rožanc Valerija 
3. Z11imšek Zdenka 

l. •Kiranjec Marko 
2. Premrov Slavko 
3. žurga Dušan 

Posamezno: 
l. Pokleka Dragica, 
2. Modic Danica 
3. Mlakar Lidija 

388 kegljev 
361 kegljev 
353 kegljev 

l. Mlakar Zlato 439 kegljev 
2. Braniselj V·inko, 412 'kegljev 
3. Gornik Jure, 411 kegljev 

Posa.rnezno: 
l. Modic Danica 
2. Rupar Irena 
3. Vesel Milenka 

l. Jernejčič Dušan 
2. šebalj Branko 
3. Tornšjč Bojan 

Posamezno: 
l. Tavčar Marinka 
2. Turk Ančka 
3. Udovič Marija 

228 !krogov 
217 ·krogov 
205 ·krogov 

l. MA Brest l. Mahne Franc 245 krogov 
2. MA Kovinoplastika 2. Kraševec Stane 242 krogov 
3. MA Grahovo 3. Obreza Janez 216 krogov 

. Po točkovanju so zmagali mladinci MA Kovlnoplastike, pri m la
dmkah pa MA Brest. V skupni uvrslitv.i je zmagal MA Brest. 

F. Mahne 

BRESTOV OBZORNIK 

Filmi v 
decembru 
l. 12. ob 16. uri - ameriški fiLm 

24 UR LE MANCHA. Akcij.ska 
drama. V glavnrh vlogah Steve 
Mc Queen. 

l. 12. ob 19.30 uri- ameriški film 
BO~NlCA. l(,I-1m.1nal-ka. V gl-av
ru V'logi Diana Rig. 

2. 12. ob •19.30 - ameriški film 
24 UR LE MANCHA. 

S. 11. ob 19. uri - amerJŠiki film 
JUNAKI .JN IZDAJALCI. We
stenn. Igra Giuliano Gema. 

7. 12. ob 19.30 iiJl 8. 12. ob 16. u·ri 
arneri:m<i ·film .ZDAJ GA V·IDIS, 
ZDAJ GA NE VIDiš. Komedi
ja l.gra Kurt Russel:!. 

8. 12. ob 19.30 uri - ameriški 
fHrn KVEIMADA - OTOK V 
·N-AMENIH. Pustolovski fiLm. 
V .gi. vlogi Marion Brando. 

9. 12. ob 19.30 uri - ameriški 
film 87. ·POLICIJSKA POSTA
JA. Kriminalka. Igra Raquel 

Welch. 
12. 12. ob 19.30 uri - -amooiš'ki 

film 7 MMC:EVANJ ZA 7 DO
LARJ1EV. Western. 1gra Mont
gomery Ford. 

14. 12. ob 19.30 in 15. 12. ob 16. uri 
- ameriški fi'lm TARZAN IN 
SIRENE. :P·ustolovski fHm. V 
glavni rvlogi Johnny WeiiSSmlil
ler. 

15. 12. ob 19.30 uni - ameriški 
film SHAIMUS - SLA PO NE
VARNOSTI. Krimina:lka. Igra 
Dyan Cannon. 

16. 12. ob 19.30 uri - japonski 
fiLm BITKA ZA OKINAVO. 
Vojni fim. 

19. 12. ob 19.30 il.l!ri - arnerišJd 
fi<lm ROPARJI VLAKA. We
stern. V glavni vlogi Johnn 
Wayne. 

21. 12. ob 19.30 .uri - italijanski 
film ALFREDO, ALFREDO. 
Komedija. Igra Dustin Hoff
man. 
22. 12. ob. uri -ameriški fHm 
KAPETAN SLAUCHTER. Kri
minalka. Igra J:irn Brown. 

23. 12. ob 19.30 uri - ameriški 
film VO.HUA<::. P.us.tolovsiki 
film. V glami vlogi Laurence 
Olivier. 

26. 12. ob 19.30 uri - francoski 
film SEX-SHOP. Eroti.čni fi.lrn. 
Igra Nathalie Delon. 

28. 12. ob 19.30 in 29. 12. ob 16. 
uri - francoski mm DEDW. 
Kriminal,ka. Igra Jean-Paul 
Belmondo. 
29. 12. ob 19.30 uri - ameriški 
film NA!P·AiD NA ROMELA. Voj
ni film. V glavni vlogi Rkhard 
Burton. 

30. 12. ob 19JO uri - ameriški 
film DETEKTIV CLUD. Krimi
nalka. Igra Jane Fonda. 

OBVESTILO 

Sahovsko društvo Cerknica 
obvešča svoje člane in druge lju
bitelje šaha - <pionirje, pioniTke, 
mladince, mladinke in članice, 
da se s 3. decembrom 1974 začne
jo šaho'VIski večeri. 

Saho'VIsk4 ·večeri ·bodo v.sak Ito
rek in petek v tednu od 18. do 
23. ure. 

šahovs ko društvo Cerknica 

Posebna zanimivost 

Na sindi'kalnem občinslke.rn. 
·prvenstvu v kegljanju sta nasto
pili tudi moška in ženska eki~a 
Skupnih .dejavnosti BRESTA. 
Rezultati so dovo}j zgovorn•i: 
ženska eki:pa je v poprečju za 
skoraj osem kegljev .boljša. FaJJJt
je, faJ!lltje - bodilie na ke!?ilJišču 
reSIIle}ši, sicer ·se bo to še več
krat .ponovilo! 

Brestov obzornik, glasilo delovne 
skupnosti Brest Cerknica. Glavni 
in odgovorni urednik Božo LE
VEC. Ureja uredniški odbor: 
Ivanka GODESA, Mirko GER
SAK, Marija GRBEC, Jože KLAN· 
CAR, Boio LEVEC, Branko MI
SIC, Franc MLAKAR, Danilo 
MLINAR, Franc MULEC, Miha 
SEPEC in Zdravko ZABUKOVEC. 
Tiska ZelemUka tlskanla v Ljub-

ljani. Naklada 2300 izvodov 


