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lesna industrija pred težkimi preizkušnjami 
NEKAJ LH žE OPAžAMO V SVETOVNIH GOSPODARSKIH GIBANJIH. 

ZLASTI V ZAHODNEM SVETU, KRIZNA EKONOMSKA NIHANjA, KI SE VSE 
BOLJ ODRAžAJO TUDI V JUGOSLOVANSKEM GOSPODA·RSTVU. V ZAD
NJ8M čASU SO TA GIBANJA IZRAZITEJE ZAJELA TUDI LESNO 1-NDUSTHI
JO. ZATO SMO SE ODLOčlt·l ZA RAZGOVOR Z GLAVNIM DIR-EKTORJEM 
•BRESTA• , INž. JOžETOM STRLETOM, O SEDANJI PROBLEMATIKI SLO
VENSKE lESNE INDUSTRIJE IN O TEM, KAKO SE LE-lA ODRAžA V :BRE
STU. 

- Slovenska lesna industrija je 
že od polletja preteklega leta v vse 
večjih poslovnih težavah. Kje so 
osnovni vzroki teh težav in zakaj se 
izražajo prav v upadanju izvoza? 

- Neposredni povod za takšno, 
dokaj k11itično stanje je vsekakor 
splošna recesija gospodarstva v 

svetu. Upadanje gospodarske aktiv· 
nosti (recesijo) opažamo že leta 
1973, predvsem v Združenih državah 
Amerike, nekoliko kasneje pa tudi 
v zahodnoevropskih deželah. S tem 
je povezano naraščanje števila brez
poselnih in upadanje kupne moči, 
kar se kaže zlasti pri upadanju pro· 
daje izdelkov trajnejše vrednosti. 

V teh dneh, ko bodo v iskrivem majskem soncu in ob kakor 
dah1ljenih pomladnih cvetovih zaplapolale praznične zastave, velja 
za trenutek zastati v svojem vsakdanu, se ozreti v preteklost, iz ka
tere je zrasla naša sedanjost, in se zamisliti, kako osmisliti pri
hodnost. 

Praznujemo obletnico ustanovitve Osvobodilne fro nte. Tako kot 
je pred več kot tremi desetletji tej vseslovenski fronti uspelo združiti 
vse napredne sile za boj proti okupatorju in za socialno revolucijo, 
je tudi danes, v povsem drugačnih družbenih pogojih, dobila njena 
naslednica Socialistična zveza delovnih ljudi nadvse pomembno 
družbeno 1•logo. Postala je povezovalec in usklajevalec hotenj naj. 
naprednejših družbenih sil za naš boljši jutri. Zato moramo zasta
viti vse sile, da bo ustavna opredelitev njene vloge dobila resnično 
življenjsko vsebino in idejno podobo. 

Praznujemo trideseta obletnico osvoboditve. Morda se premalo 
zavedamo, kaj pomeni trideset let svobode, trideset let svobodnega 
ustvarjalnega snovanja po dolgih in mračnih stoletjih narodnostnega 
in socialnega zatiranja in ko so še mnogi narodi v svetu zgolj igrač
ka v ·rokah velesil, ki jim krojijo usodo. Z vso hvaležnostjo se mo
ramo spomniti vseh, ki ·so nam svobodo priborili, z najglobljim člo· 
ve§kim spoštovanjem se moramo spomniti vseh, ki so za svobodo 
žrtvovali svoja življenja. Iz teh spoznanj bo zrasla zavest, da bomo 
tako težko priborjeno svobodo tudi v prihodnje z vsemi silami bra
nili in ohranili. 

Praznujemo praznik dela. Po dolgih desetletjih težke, s krvjo, 
trpljenjem in bojem pretkane poti, je delavski razred pri nas postal 
resnično svoboden ustvarjalec socialistične samoupravne drui.be. 
Nova ustava, novi smoupravni odnosi so mu dali najpomembnejšo 
družbeno vlogo - ustvarjati dobrine in svobodno odločati o rezul
tatih svojega dela. Nedvomno smo ustvarili najnaprednejšo - samo· 
upravno družbo. prav zato, ker ima možnost in odgovornost ustvar
janja in odločanja delovni človek. Tudi pri tem nas v prihodnje 
čakajo še velike naloge: ne le ohraniti to, kar smo ustvarili, pač 
pa še naprej pog~abljati samoupravne, humane medčloveške odnose. 
Tako bo sleherni delavec lahko z zaupanjem zrl v prihodnost. 
Tako bo vsak delavec in vsak človek delavec. 

· Vsem Brestovcem in ostalim občanom iskreno čestitamo ob 
prazniku dela! 

Uredništvo 

Ker je bil izvoz pohištva kot ene 
izmed najznačilnejših dobrin trajnej· 
še vrednosti usmerjen predvsem na 
razvita zahodna področja, je bila 
pohištvena i ndustrija s tem najbolj 
prizadeta. O tem nam zgovorno 
pričajo naslednji podatki : vrednost 
izvoza celotnega jugoslovanskega 
gospodarstva leta .1974 je bila v 
primerj z letom 1973 po fizičnem 
obsegu skoraj enaka, medtem ko 
je fizir.ni obseg izvoza lesne indu· 
strije leta 1974 padel za 20 odstot· 
kov. Slovens!<a lesna industrija je 
leta 1973 izvozila 28,4 odstotkov, 
leta 1974 pa le še 20,5 odstotka od 
svoje celotne realizacije. 

Eden od poglavitnih vzrokov za 
upadanje izvoza je tudi razkorak 
merl zunanjo in domačo inflacijo. 
Cene na zunanjem trgu so sicer 
naraščale, vendar daleč za rastjo 
cen surovin, reprodukcijskih- mate
rialov in ostalih stroškov na doma· 
čem trgu. Takšnemu gibanju cen 
pa niso sledile naše izvozne stimu
lacije, ki so stagnirala in celo naza. 
dovale. Zato smo biH na zunanjem 
trgu vse manj konkurenčni. 

Težavam pri vključevanju finalnih 
Izdelkov v mednarodno delitev dela 
se je pridružila še stagnacija izvoza 
primarnih izdelkov (žagan les, furnir, 
plošče) - kot posledica enostran· 
sko usmerjenega izvoza (predvsem 

v Italijo). Zato je letošnji izvoz v še 
hitrejšem upadanju, saj je v prvih 
treh mesecih letošnjega leta dose
gel le 60 odstotkov v primeri z 
izvozom v enakem obdobju lani. 

- Kakšne pa so možnosti za 
izvoz v vzhodne dežele in v dežele 
v razvoju? 

- Zadnjih deset let je jugoslo· 
v~nska lesna industrija izvozila na 
primer v Sovjetsko zvezo poprečno 
letno le za 3 milijone dolarjev. Ve· 
lika ovira temu so blagovne liste, 
ki postavljajo lesno industrijo pod 
»razno«. Po večletni stagnaciji so 
napori za večji izvoz pokazali prve 
sadove lani, ko se je povečal izvoz 
na 6 milijonov dolarjev, pa tudi 
letos, ko se predvideva izvoz v vi· 
šini 9,3 milijonov dolarjev. V celoti 
vzeto pa je izvoz na vzhodna trži· 
šča daleč pod možnostjo naše lesne 
industrije. 

Izvoz v dežele v razvoju pa je po
vezan z razvojem in oblikovanjem 
tega trga, pri čemer nas čaka še 
mnogo prizadevanj. Ugotavljamo, da 
so začetki sodelovanja ohrabrujoč!, 
zavedati pa se moramo tudi, da 
zahteva osvajanje vsakega novega 
tržišča daljše obdobje. 

- Kaj je torej možno storiti v 
t akšrl'i situacij·i? 

- ~--- - -- - -- - - - ---- ~~ -----------~-~~-

- Predvsem bo treba zi:lruženo 
delo organizirati in pomagati tistim 
temeljnim organizacijam, ki so 
usmerjene v izvoz. Stekli so že 
razgovo11i med grupacijama Slove· 
nijales in Uniles, v katerih se je 
pokazala potreba po enotnejšem 
nastopu na zunanjih tržiščih s te
meljitejšo obdelavo trga, z Iskanjem 
novih kupcev oziroma novih tržišč 
na sploh. Tako enostranskega izvo· 
za in v tako velikih deležih na 
zahodna tržišča (ZDA, Italija, Zah. 
Nemčija) kot doslej, pa v prihodnje 
prav gotovo ne bomo mogli več do
seči. 

- Ali bo našla proizvodnja reši· 
tev na domačem trgu? 

- Tudi na domačem trgu se vse 
bolj kažejo številne težave. Izpad 
izvoza je bil v prvem polletju leta 
1974 sicer pokrit s konjunktura na 
domačem trgu, v drugem polletju 
se že kaže padec prodaje, še bolj 
občuten pa je letos. 

Da bi padec prodaje omejili, so 
predstavniki slovenske lesne indu
strije predlagali Zveznemu izvršne· 
mu svetu zmanjšanje prometnega 
davka na 15 odstotkov in boljši 
sistem potrošniškega kreditiranja. 
Predlog o znižanju prometnega dav· 
ka je Zvezni izvršni svet ugodno 

Konec na 2. strani 
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Lesna industrija 
pred težkimi preizkušnjami 
Nadaljevanje s 1. strani 
sprejel, vendar nobena republika, 
vključno Slovenija, razen SR Srbije, 
ni dala potrebnega soglasja. Ker je 
bil njegov sklep vezan na soglasje 
vseh republik, ta predlog ni bil rea
liziran. 

Pri pogojih potrošniškega krediti· 
ranja pa smo doživeli nasprotni 
ukrep, ki je postavil zlasti pohištve
no industrijo v še težji položaj z 
zvišanjem obveznega pologa z 20 
na 30 odstotkov vrednosti kredita. 

Se pravi, da tudi na domačem 
trgu ni bilo veliko upov za rešitev 
težavne situacije. Težave v izvozu 
in otežen plasma na domačem tr· 
gu pomenita povečanje zalog, za· 
mrznjenje obratnih sredstev, nelik· 
vidnost ln kot logično posledico, 
zmanjševanje proizvodnje. To pa 
spet vpliva na ve.čje stroške po 
enoti in še ve~je zapiranje izvoznih 
možnosti, ki bi jih sicer ob inten
zivnejši rasti proizvodnje in s tem 
zmanjšanjem proizvodnih stroškov 
poskušali re!ilizirat!. 

.- Kako se vsa omenjena 'pro
blematika slovenske lesne industri· 
je kaže v Brestovi iz:vozni usme· 
ritvi? 

- Brestova dolgoletna usmerje
nost v izvoz je pogojevala, da smo 
bili zaradi teh gibanj v svetovnem 
gospodarstvu med prvimi postavlje
ni v težji položaj pri plasmaju na· 
ših izdelkov. Kljub relativno viso· 
kemu letnemu porastu proizvodnje 
je delež izvoza od leta 1972 .upadal : 
leta 1972 je znašal 6 mmjonov, 
leta .1973 4,6 milijona in leta 1974 
le še 4,3 milijona dolarjev. 

S problemom izvoza smo se prvič 
izraziteje srečali leta 1973 z izpa· 
dom izvo~a dolgoletnega programa 
glasl:!enih omaric v ZDA. Celotno 
kapaciteto proizvodnje ·je bilo treba 
preusmeriti na domači trg ter v 
iskanje novih kupcev in programov. 
Pri tem smo dosegli prve rezultate 
z izvozom standardnega ploskovne
ga pohištva na vzhodna trž išča, le
tos pa se obetajo nove možnosti 
za izvoz ploskovnega pohištva; v 
izdelavi ima mo vzorčno serijo omar 
za ZDA, . za katere se kaže letna 
potreba do 1,5 milijona dolarjev. 

Tudi naročila za izvoz masivnega 
pohištva, ki .je bilo pretežno usme
rjeno v izvoz in je bilo v celoti 
naročilniškega značaja, so začela v 
drugem polletju 1974 usihati in so 
letos skoraj povsem usahnila. Temu 
so vzrok ,predvsem nenormalno v iso· 
ke cene surovin, ki so na ameri· 
š kem trgu, kamor smo izvozili do-

slej okrog 80 odstotkov proizvodnje 
stolov, tudi do 50 odstotkov nižje 
kot pili nas, pa tudi nova konkuren· 
ca na ameriškem trgu (npr. Formo· 
za, J. Koreja). 

Ta izpad smo vsaj v TLI Stari 
trg po letu dni intenzivnega dela 
uspeli pokriti z novim toaletnim 
programom, ki ga bomo prodajali 
na zahodnoevropska in skandinav
ska tržišča; obseg prodaje bo zna· 
šal letno milijon dolarjev. 

V planu za leto 1975 smo pred· 
videli 5,1 milijona dolarjev izvoza 
ali 18 odstotkov več, kot smo do· 
segli lani, pni 15 odstotnem zmanj· 
šanju uvoza. Kljub vsem prizade
vanjem pa izvoz v prvem tromese
čju ne kaže poroštva, da bo plan 
lahko izpolniti. 

- Verjetno so se tudi v Brestu 
pojavile podobne težave pri prodaji 
na domačem tržišču kot nasploh 
v s lovenski lesni industriji ? 

- Leta 1973 in tudi v letu 1974 
smo uspeli izpad izvoza nadomestiti 
s prodajo na domačem trgu in še 
smo imeli možnosti povečati obseg 
proizvodnje. To se je ugodno odra· 
zilo tudi na lanskih rezultatih gos
podarjenja. Letošnja stagnacija pro· 
daje na domačem trgu v okviru 
celotne lesne industrije se seveda 
kaže tudi na Brestu. 

Administrativno urejanje cen v 
zadnjih štirih letih je pustilo dolo
čene posledice tudi v naši proizvod
nji. Pod silo razmer smo bili nam· 
reč prisiljeni zamenjavati proizvod
ne programe, tudi tržno zelo idoče 
izdelke, z novimi izdelki, ki zaradi 
naglice niso bili dovolj prilagojeni 
trgu. Tudi to je vplivalo na občasne 
zastoje v proizvodnji in seveda tu
di v prodaji. 

- Kako se omenjena problema
tika kot posledica kaže v gospodar
jenju Bresta ln kakšne ukrepe je ob 
tem mogoče predvideti? 

- Tako kot vsa ta negativna 
gibanja občuti celotna slovenska 
lesna industrija, jih čutimo tudi na 
Brestu. Morda še bolj, ker zavzema 
delež pohištva v Brestu kar 85 od· 
stotkov celotne proizvodnje. Stanje 
je še toliko ostrejše zaradi obsež
nih investicijskih del, ki jih moramo 
letos končati. 

Zato bodo letos pred nami pred
vsem naslednje ključne naloge: 
zagotoviti dovolj denarnih sredstev 
za pokrivanje zalog, zagotoviti na· 
bavo potrebnih reprodukcijskih ma
terialov za oskrbovanje proizvodnje, 
zagotowti pravočasno izplačevanje 

V novi tovarni ivernih plošč so že pričeli z montažnimi deli 

osebnih dohodkov in dokončanje 
z2četih investicij. 

če naj to dosežemo, je treba 
usmeriti vse sile v iskanje možno· 
sti prodaje naših .izdelkov na doma· 
čem in tujem trgu; pri tem mislim 
na lastne kadre in na prodajno 
mrežo v SOZD Slovenijales. Sami 
si prizadevamo za različne oblike 
prodaje na domačem trgu (prodajne 
akcije, reklamni nastopi, iskanje 
neposrednih kupcev, vključevanje 
v investicijsko opremo javnih objek
tov in podobno), intenzivno pa ob· 
delujemo tudi nove izdelke, ki naj 
bi zamenjali manj interesantne-tržno 
amortizirane programe (kuhinje, se
dežne garniture, stole in delno tudi 
izdelke ploskovnega pohištva). V ta 
namen pripravljajo strokovne službe 
akcijske delovne programe za na
slednje tri mesece po posameznih 
temeljnih organizacijah. 

Sedaj pomenijo naše zaloge dve
inpol mesečno proizvodnjo. Kljub 
vsem prizadevanjem računam, da 
bodo do polletja zaloge še rasle. 
Glede na izkušnje preteklih let pa 
pričakujem, da bo prodaja na doma
čem in na tujem trgu v drugem 

polletju nekoliko ugodnejša; na os
novi sedanje situacije namreč ne 
bi bilo prav ocenjevati celoletnega 
poslovanja. 

Vsekakor ležita pred nami velika 
s krb in odqovornost; nujno je po
trebno še bolj V::Jrčevatl , racionali· 
zirati stroške, izboljšati kvaliteto 
izdelkov in prodajni servis. 

Strokovne službe so pripravile 
analizo celotne problematike, o ka· 
teri bodo v prvih dneh maja raz. 
pravljali organi upravljanja in druž· 
benopolitične Grganizacije podjetja, 
in prepričan sem, da bodo s svojimi 
predlogi pris pevali k razreševanju 
vseh omenjenih vprašanj, ki zadeva
jo interese slehernega našega de· 
lavca, pa tudi interese širše družbe· 
ne skupnosti. 

Razgovor sta pripravila 
D. Mlinar in B. Levec 

BRESTOV OBZORNIK 

Iz monta~nega oddelka v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg 

Nova tovarna ivernih plošč raste 
Strokovna skupina, ki dela pri investiciji, je pred kratkim izdelala 

predlog dopolnitev investicijskega programa izgradnje tovame iver
nih plošč v Podskrajniku. Dopolnitev programa so narekovale spre
membe predračunske vrednosti, virov financiranja in ekonomskih 
rezultatov investicije. Z začetkom maja bodo o predlogu dopolnitev 
programa razpravljale vse temeljne organizacije združenega dela 
Bresta, saj vemo, da pomenijo lastna sredstva za investicijo zdru
žena sredstva temeljnih organizacij. Predlog dopolnitev investicij· 
skega programa smo posredovali tudi Ljubljanski banki podružnici 
Ljubljana, ki zagotavlja pretežni del domačih kreditov za to investi· 
cijo, skupaj s predlogom novih virov in di·namike financiranja. 

Izgradnja tovarne ivernih plošč 
poteka v času velikih sprememb 
na področju cen industrijskih 
izdelkov, katerih porast je še hi
t rejši od rasti življenjskih stro
škov. Tako so nam lani porasle 
cene v gradbeništvu za okrog 30 
odstotkov. Takega stanja smo se 
zavedali že pred .izgradnjo, zato 
smo skušali čimprej zaključiti 
s pripravljalnimi deli (razpisi, li· 
oitadje, nakup in ureditev zem
ljišča in podobno), pa tudi s sa
mimi gradbenimi deli, s čimer 
smo se izognili še dodatnim po
večanjem investicijskih stro
škov. 

Prvi investicijski program za 
tovarno iverriih plošč je bil iz
delan in posredovan poslovni 
banki že leta 1971. Takratna 
predračunska vrednost je zn aša
la 162 m ilijonov dinarjev. Zara
d i že znanih r~prav okrog in
vesticije se je odločitev o do
končni izgradnji zavlekla do kon
ca leta 1973, ko se je predračun
ska vrednost investicije povzpe
la na 239 milijonov dinarjev. 

Predlagana dopolnitev investi
cijskega programa k aže, da se 
bo z oceno vseh podražitev in 
dodatnih del do zaključka inve
s tcije predračunska vrednost po
večala še za okrog 11 odstotkov. 
V ta odstotek niso vštete valut
ne spremembe pri tujem deviz
nem kreditu, kajti razlike se bo
do ·pojavile šele pri odplačilu 
kredita. 

Glavnina dodatnih del naspro
ti specifikacij.i iz predračuna bo 
nastala zato, ker smo bili pri 
posamez.:r:rih izvedbah del vezani 
na nadrobn e tehnološke postavi
tvene načrte s strani tujih doba
viteljev opreme, le-ti pa so nam 
to dokumentacijo posredovali i a
hko šele šest m esecev po pod
pisu pogodb o dobavi opreme. 
Torej gre v bistvu za časovne od
mike od postavitve predračun
ske vrednosti d o podpisa oziro
ma realizacije pogodbe. Drugi 
del povečanih s troškov izhaja iz 
zahtev dokončnih soglasij od 
raznih institucij, ~i so ponekod 
b istveno ost rejše od zahtev, ki 
j.ih predv.ideva lokacijska doku
mentacija. 

V predvtidoma 11-odstotnem 
povečanju vrednosti investicije 
so ocenjeni tudi stroški podraži
tev gradbenih del in opreme. V 
razpisnih pogojih je Brest zahte· 
val , da se ponudbe za gradbena 
dela ·g>l81Sijo na klavzulo "'ključ v 
roke«, vendar glede na medse
bojni dogovor gradbenikov o ob· 
računavanju razlik v cenah po 
enotni metodologiji Biroja za 
gradbeništvo iz Ljubljane s tem 
zahtevkom ni uspel. 

S tuJimi dobavitelji opreme so 
vse pogodbe sklenjene v fiksnih 
zneskih, tako ne pridejo v po
štev podražitve, pa tudi dodat· 
nih del ne predvidevamo. 

Danes ugotavljamo, da je v 
Jugoslaviji kar za 10 milijard di· 
narjev nepokritih investicij v iz· 
gradnji, ki .so močno žarišče in· 
flacijsldh gibanj. Za Brest lahko 
ugotovimo, da je dosedanja pred· 
računska vrednost v celoti po· 
krita. Strokovni team je pripravil 
tudi predloge za celotno pokriva
nje predvidenih prekoračitev. V 
predlogu, ki ga je posredoval or· 
ganom upravljanja, je predvide
no maksimalno angažiranje last· 
nih sredstev, hkrati pa računa
mo tudi na sodelovanje poslovne 
banke. · 

K uspešnemu zagotavljanju in· 
vesticijske sposobnosti Bresta so 
prav gotovo prispevali dobri re
zultati gospodarjenja v letu 1974. 
Tako smo kljub zaostrenim pred· 
pisom o pokrivanju trajnih ob· 
ratnih sredstev (Brest je po za. 
ključnem računu za leto 1974 
vložil v trajna obratna sredstva 
za okrog ,20 milijonov dinarjev) 
izdvojili del sredstev tudi za in· 
vesticijsko izgradnjo (vse zaloge 
morajo biti pokrite s trajnimi 
viri obratnih sredstev). 

V članku ne mislim posebej 
razglabljati o gospodarskem po· 
ložaju Bresta v letu 1975. Ne 
morem pa mimo dejstva, da po 
zaključnem računu za leto 1975, 
vsaj po sedanji oceni gospodar
j enJa, ne bomo uspeli zapolniti 
manjkajočih trajnih obratnih 
sredstev. S tem pa tudi v letu 
1976 ne bomo imeli večjih inve
sticijskih možnosti. Ugodnost 
naše investicije je v tem, da gle· 
de na doseženo stopnjo investi· 
cije z gotovostjo lahko računa
mo, ob pogoju ustrezne zagoto
vitve sredstev, da bo investicija 
končana letos (po investicijskem 
programu j e rok zaključitve in
vesticije meseca junija 1976), kar 
je izredno pom embno s finanč
nega vidika, pa tudi zaradi po
manjkanja ivernih plošč. 

Predlog dopolnitve investicij· 
skega programa obravnava tudi 
ekonomske rezultate investicije. 
Ti so se bistveno poslabšali za
radi skokovitega naraščanja cen 
surovin in reprodukcijskih mate· 
rialov, vendar pričakujemo tudi 
ustrezne uskladitve na področju 
prodajnih cen ivernih plošč. Vse
kakor pa rezultati poslovanja 
Bresta v naslednjem in v prihod· 
njih letih kažejo, da bomo uspe· 
šno zagotovili potrebna sredstva 
za odplačilo obveznosti in s tem 
tudi uspešno uresničitev nalog, 
zastavljenih v srednjeročnem 
programu. 

P oseben problem, povezan z 
investicijo, so likvidna sredstva. 
Na rešitev tega problema pa je 
vsaj v trenutnem položaju sploš ... 
ne nelikvidnosti težko dati odgo· 
vor, ker je odvisen od niza de
javnikov izven, pa tudi znotraj 
Bresta. D. Mlinar 



BRESTOV OBZORNIK 

Potroš'niški krediti 
spet ·v ospredju 

VERJETNO žE DOLGO čASA NI EKONOMSKI UKREP ZVEZ
NEGA IZVRšNEGA SVETA TAKO RAZBURIL DUHOV KOT JIH 
JE OB SPREJETJU NOVE UREDBE O POTROšNišKEM KREDI
TIRANJ'U. PRAVZAPRAV Nič čUDNEGA, SAJ. JE TAKO All 
DRUGAčE SKORAJDA SLEHERNI POTROšNIKOV žEP VPLE
TEN V GOSPODARSKI UTRIP SODOBNEGA žiVLJENJA SKOZI 
TAK All DRUGAčEN KREDIT. DRUGA PLAT MEDALJE POTRO
SNišKEGA KREDITIRANJA ZADEVA PROIZVODNJO. DANES 
VEDNO IN POVSOD . UGOTAVLJAMO, DA PROIZVAJATI NI 
VPRAšANJE; VPRAšANJE JE BLAGO PRODAJATI. 

da uredba ni instrument socialne, 
temveč predvsem ekonomske poll· 
ti ke. 
če rečem še besedo o krediti· 

ranju iz lastnih sredstev, potem 
moram ugotoviti, da je teh sredstev 
pičlo malo ln da so vse oči vedno 
bolj uprte v banke. 

Kaj lahko rečemo o Brestu? Naj· 
prej naj zapišem ugotovitev pro· 
dajne službe; da imajo ti ukrepi za 
posledico zmžattje prodaje. Zatem 
velja podčrtati, da Brest nima pro· 
stih sredstev za dajaf1je .potrošnlš· 
kih posojil (smo sredi največje 
investicijske izgradnje) in da sku· 
šamo dobiti ustrezna sredstva pri 
poslovni banki. 

Potrošniško kreditiranje je torej 
danes zelo pomemben gospodarski 
instrument, ki nima samo svojega 
vpliva na porabo dobrin, · temveč 
ima odločilno vlogo pri razvojni po· 
litiki posamezne delovne organiza
cije, če ne celo pri določenih pa· 
nogah. Med take veje gospodarstva 
nedvomno sodita avtomobilska in 
pohištvena industrija, pa proizvod· 
nja bele tehnike in morda še katera. 
Poglejmo si · nekatere elemente iz 
uredbe, mimogrede, veljati je za· 
čela 28. marca, ki zadevajo pred· 
vsem nas - .proizvajalce pohištva. 

Za blago, ki je napt"odaj tudi na 
potrošniške . kredite, je treba od
slej odšteti · v gotovni najmanj 30 
odstotkov (doslej 20 odstotkov). 
Izjema so avtomobili, za katere ve· 
lja dinarski polog 10 odstotkov. Naj· 
daljši odplačilni rok potrošnišk'ih 
kreditov je 24 mesecev, izjemoma 
za avtomobile 36 mesecev. Na kre
dit lahko prodajamo Je industrijske 
izdelke, pri katerih je prodajna cena 
za mersko enoto večja od 1.000 di· 
narjev (doslej 400 dinarjev). Na po· 
so ji! o ni moč kupiti izdelkov, v ka
tere je vgrajenih več kot 50 odstot
kov uvoženiih materialov, surovin 
oziroma delov. Med drugim je v 
uredbi zapisamo tudi to, da organi· 
zacije združenega dela lahko dajejo 
svoje kredite za potrošniško kredi
tiranje le iz lastnih prostih sredstev. 
To pomeni iz sredstev, ki so ostala 
podjetju po zagotovitvi trajnih virov 
obratnih sredstev vsem svojim za
logam, z drugimi besedami, iz inve· 
sticijskega dinarja. Možna zadolži· 
tev jemalca kredita ostaja na višini 
tretjine osebnih dohodkov. 

Najprej velja ugotoviti, da je 
ukrep o povečanem pologu v ve
·liki zamudi, kajti obdobje konjun· 
kture, govorim predvsem za pohi· 
štveno industrijo, je že daleč za 
nami , morda nekje sredi lanskega 
leta. Danes bi bil na mestu kveč· 
jemu drugačen ukrep, o zmanjšanju 
dosedanjega 20 odstotnega pologa. 
Tudi večanje zalog namreč pomeni 

vezavo kapitala, preusmeritev pro
izvodnje· pa čas 1in tudi sredstva. 

Slej ko prej ostaja v posebnem 
statusu avtomobifska industrija, ki 
uživa ugodnosti v odplačilnem roku 
in v dinarskem pologu. Težko se je 
sprijazniti, da je avtomobil v po· 
sebni, lizdvojeni kategoriji in da se 
nabava avtomobila favorizirano po· 
stavlja v ospredje pred drugimi 
trajnejšimi dobrinami. V času soli
darnostnega reševanja stanovanj· 
skih vpl'&šanj za kategorije občanov 
z nižjirm dohodki, uredba na drugi 
strani otežkoča nakup potrebe sta
novanjske opreme. Vsekakor je 
ukrep močneje udaril po plitkejših 
žepih, ker ima v proizvodnji za po· 
sledico krčenje tržnih možnosti pro· 
daje izdelkov. 

Zvezni !izvršni svet ugotavlja, da 
uredba o potrošniških kreditih ne 
more rešiti vprašanja zalog in pravi, 

Trenutno bi lahko trdil, da je 
nasploh pridobitev potrošniških kre· 
ditov za Brest pomembnejša kot 
pa razprava o višini pologov, kajti 
brez možnosti kreditiranja ne mo· 
remo govoriti o 30 odstotnem, tem· 
več kar o 100 odstotnem dinarskem 
pologu. Torej za nas je zaenkrat 
pomembnejše tisto pravUo o vrabcu 
v roki in o golobu na strehi. Hkrati 
pa poudarjam, da je potrošniško 
kreditiranje zelo celovito vprašanje, 
ki bi ga morali še kako reševati s 
posluhom za enotni jugoslovanski 
trg in z dogovarjanj! vseh . za'inte· 
reseranih. Od tega, kot kaže, se 
spet odmikamo. 

D. Mlinar 

UDELEŽIMO SE OSREDNJEGA 
PRAZNOVANJA 30. LETNICE OSVOBODITVE 
V LJUBLJANI 

S proslavami in kulturnimi prireditvami bo letošnje jubilejno 
leto prav posebno bogato. Ena izmed osrednjih proslav bo 10. maja 
v Ljubljani, kjer bo množično zborovanje z odkritjem spomenika 
revolucije. Ta proslava ni samo za ožjo ljubljansko regijo, temveč za 
celotno slovensko · območje; Zato je prav, da se te proslave udele
žimo tudi iz na~ih temeljnih organizacij združenega dela. 

Družbenopolitične organizacije naših temeljnih organizacij skupaj 
z družbenopolitičnimi organizacijami občrne Cerknica vabijo, da se 
te proslave 10. maja v Ljubljani udeležimo v čimvečjem številu. 

Nosilci naloge za obisk proslave so osriovne organizacije sindi· 
kata v temeljnih organizacijah. Udeleženci naj se prijavijo pre· 
stavnikom izvršnih odborov, da bi lahko uspešno organizirali prevoz 
na proslavo. 

Konferenca sindikata Bresta 

Za naš toaletni program 'se zanimajo tudi v zahodnoevropski deželah 

'tt 
Novo iz proizvodnega programa: VEGA 74-S 

Kako uresničujemo letni plan 
čeprav v času, ko oblikujemo to informacijo, še nimamo vseh 

podatkov o poslovanju v prvih treh letošnjih mesecih, lahko oce
nimo uresničevanje ciljev, postavljenih v letnem planu. Naj omenimo, 
da bodo ob koncu aprila organi upravljanja in delavci po temeljnih 
organizacijah razpravljali o periodičnem obračunu za prve tri me
sece, v katerem bodo posredov~i celoviti rezultati gospodarjenja 
v tem obdobju. 

V prvih treh mesecih smo 'dose
gli obseg proizvodnje 132.166.000 
dinarjev, kar predstavlja 27,5 % let
nega načrta . Primerjalno z istim ob
dobjem lani pa je obseg proizvod
nj·e Vli>šji za 46 %. Hes je. da pri
merjava ne upošteva vpliv.a <:en, 
vendar je tudi vpliv produktivnosti 
bistven. Zlasti se pozitivni premiki 
kažejo v večji serijski proizvodnji 
in tudi v specializaciji ter standar
dizaciji proizvodnega programa. Do· 
seženi obseg proizvodnje je zlasti 
narase.! v pohilštven;i·h kapacit~tah. 
medtem ko je v primarni proizvodnji 
omejen. Proizvodna rast je vidna tu
di v pričeti proizvodnji poliuretana, 
ki si počasi utira pot v popolno 
osvojitev proizvodnje in s tem daje 
možno&ti za razšf.ritev proizvodneg·a 
programa. 

flt()drooje proo:daje je manj uspeš· 
no •l·n moramo .temu ·vprašanju po
svetiti vso skrb in dejavnost. Ču· 
tirno upadanje prodaje, saj smo v 
prvih treh mesecih realizirali 80 % 
dosežene realizacije v enakem ob· 
dobju lanskega leta. Primerjalno z 
letnim planom pa smo realizirali 
okrog 20 % , kar je pod običajnim 
gibanjem povprečnega mesečnega 
doseganja plana. Pri tem pa je pa
metno opozori>ti , da ~e delež pro
daje v prvem polletju nižji od deleža 
v drugem polletju. Kljub temu pa 
nas ta ugotovitev ne sme zavajati, 
saj moramo objektivno in z vso res
nostjo pripraviti vrsto ukrepov za 
posopeŠiitev prodaje. .Pri tem l!laj 
omenimo, da obdelujemo vrsto iz
voznih poslov, ki naj bi dali učinke 
v prihodnje. 

Sodimo, da je največ težav v pro
daji kuhinjskega in tapetniškega pro· 
grama ln . je potrebno ustrezno te
mu prilagoditi prodajno strategijo 
in taktiko (pri tem pa ne smemo 
zanemariti ostalih izdelkov). 

Veliko pričakujemo od predvide
nih ukrepov za pospeševanje izvoza, 
saj se zavedamo, da predstavlja iz
voz pomemben delež prodaje. Prav 
zato je prodajna služba pripravila 
vrsto ukrepov, ki jih bodo obravna
vali in sprejeli delavci v temeljnih 
organizacijah. 

V pla111u za .leto 1975 smo S'i za
stavili cilj , da se bo uvoz znižal za 
15% primerjalno z letom 1974. De
jansko moramo ugotoviti pozitivne 
premike na tem področju in optimi
stično ocenjujemo zastavljeni cilj 
•kot uresnl!č<li=lv . Vse 'uvwn~ mareri·a
le o&mo pr.eanaH~i<rBII·i ·in za slehemi 
material poiskali možnost za naba
vo na domačem. trgu, poleg tega 
pa smo nekatere uvozne materiale 
zamenjali s podobnimi domačimi. 

Vrsta težav se pojavlja na pod
ročju obraif:nih sredstev in Mk.v·idno• 
sti. Terjatve do kupcev so narasle 
za 7 % ln so posledica prodaje, 
medtem ko so obveznosti do doba· 
viteljey narasle za 49 %, kar je po-

sledica dinamične proizvodnje. Ta 
razlika med proizvodnjo Iri prodajo, 
merjena z odnosom terjatev do ob
veznosti, povzroča poslabšanje lik
vidnosti in plačilne sposobnosti 
podjetja ln temeljnih organlz~clj. 

Zaloge repromaterialov so ostale 
na ravni enakega obdobja lani. Za
to je izhodišče predvsem v pospe
šeni prodaji, ne le trenutno, tem
več za daljše obdobje. Temu vpra
šanju moramo posvetiti vso ·pozor
nost s sintezo vsklajenlh ukrepov 
na področju prodaje ln zagotovltvljo 
potrebne likvidnosti, saj se ta vpra· 
šanja med seboj pogojujejo in do
polnjujejo. 

Osebni dohodki so v precejšnji 
meri vezani na proizvodne rezulta
te, kar pomeni, da je .njihova rast 
odvisna zvečine od proizvodnje. Po· 
vprečni osebni dohodki znašajo v 
prvih treh mesecih letos 2.947 di
narjev ln so za 19% nad povpreč
jem lanskega leta. 

Prav gotovo, da samo v treh me
secih ne moremo oceniti celovitih 
gibanj, vendar že sedaj lahko ugoto· 
vlmo odmike ln se ustrezno organi
ziramo za premagovanje težav ln 
doseganje ·zasta'-lljenio ci4jev. Pri
zadevati si moramo za varčevanje 
na vseh ravneh, za večjo produk
tivnost dela ln zaostreno odgovor· 
nost za dosego zastavljenih ciljev. 

ZGLEDNA 
DEJAVNOST 

B. Miilč 

Na pretelclem -občnem :zboru 
krajevllle or.g81I}i.zacije ~ja 
7Ne<re borcev NOV Cerknica se je 
pokruzalo, d a je <ta organizacija še 
pmrečala svojo a·k,ti'Vnost. te tako 
š1ev~ilna udeležba na občnem z,bo
m je .dokaz, da: de or.gaamacija 
Blktivna (šteje 309 članov). Poro
čifto, .Ici ga je posredoval tajnik 
011ganizacije, pa je oceno o veLiki 
a:kti'V'Ilos'lli in delarvtnosti ovganiza
cije še potrdillo. Or.ganizacija je 
deja'Villost paveča:la zlasti po 'spre
jetju nove ustave. 

V ,poroOilu d.n 'V ,rarz,pravi so 
člani :poS1Vetli~i veLiilro. časa ureja· 
nju nerešenih ·v:prašanj . Dogovo
Ilili so se t udi, da ibodo ob tri
deseti obletnici osvoboditve ure
dBi vsa spominska obeležja na 
področju krajevne .skupnosti. 

Or.g81I}izacija mora 'biti a:kti:vna 
že zato - kot je Wlo ,rečeno v 
poročilu - ker moramo to d~
bo gradili :na temeljih, Ici. so b1Li 
pos.tavljeni 'V ča•su narodnooSIVO
bocliilnega boja. Zato članom Zve
re borcev ne more 'biti vseeno, 
ka:kšna 'bo ta .starv1ba, kii jo g~ra· 
dimo ,in v .kart:ero j e 'Vgrajenih na 
t·isoče :7Ji'Vljenj borcev za svobo
do, mir d!n sociailiizem. 

J. Klančar 



BRESTOV OBZORNIK 

Kako je. zaživel delegatski sistem 
Del~at~ki ~is~em je pomembna novost v našem samoupravnem 

sistemu .. :z (ijegovo pomočjo se utrjuje in ostaja politična oblast v 
.tpkah. deloVIjih 'ljudi in. omogoča spremembo družbenoekonomskih 
~dno-~ov v smislu dejanskega odločanja delovnih ljudi o skupnih 
~ružt>el)il\ in o njihovih zadevah. Delo delegacij v temeljnih samo
_upravnjh organizacij~h i:n skupnostih je zastavljeno, praksa v pretek· 
;iem .. ·obdobju pa je Odprla vrsto vprašanj in protislovij, ki jih bomo 
rooraii~'hitr$ ill bolj organizirano reševati. 

. Prav v zadnje_m . času na naj!azličnejših ravneh mnogo govorimo 
.jn "piŠemo o delegatskem sistemu. Da ne bi ostali samo pri načelih 
in splošnih ugotovitvah, smo se odločili, da povprašamo nekaj na· 
.ših delegatov, kako se s tem vprašanj_em srečujejo pri svojem nepo
. srednem delu in Življenju. 
· · Zastavili smo jim naslednja vprašanja: 
· - Sodiš, da je delegatski . sistem že d~volj zaživel ~n v zadostni 

.meri- povezuje _delovno organi~acijo z drugimi samoupravnimi skup-
flostmi? · · · .. -

- Kaj je .delegatski sis~e~ prinesel v dograjevanje samoupravnih 
odnosov in katere pomanjklivosti v njem še čutiš? 

- Kaj sodiš o obveščevanju v .delegatskem sistemu? So delegati 
dovolj o~veščeni , da lahko odločajo in kako prenašajo informacije 
delovnim skupnostim, ki so jih · izvolile? 

Prav gotovo v'elja prisluhniti njihovim odgovorom in predlogom, 
!<ako del~gatsk_i sistem tudi . v prihodnje dograjevati in pogljabljati. . . .. . 

--~ Kaico ]e zaživel deleg~tski si-· 
' stem v .teme!jni .. organizaciji 
'zdl'tlŽtmega: dela Tovarni pohi
·š,tva Cerknica? To vprašanje 
.• s-mo zastavili ~odji delegacije za 
zbor združenega dela občinske 
skuščine tovarišu Miru Horvatu 
j.p. ~o,gji , d.~l~gacije . za samo: 
'tieray1.1e-· < :iriter~sne skupnosti 
· ;i\a.t:l.~ti)..l K_o_~~- ... . . 
•:;.. .. \,. ;" ~ ~ ~ .. .. . . . .. 

. · :k.~t : -~cidi'a· ... delegacije ·zbOTa 
:Zdiuženega' "dela še močneje ob
_ihitirii.", . d;{:_je ·to -povsem nov si
stem 'ooravna,vanja " . go5podar
.$Kih 'in .1)61itičhih. vprašanj. D'e
Jegacij.o s'I9Jc:Ujemo pr ed vsakim 
iasedaiiji:mi "oočinske skupsčine. 
Na. sestankih . delegacije pn!štu
clii'~o iP"adiv0: Tako si 'delegati 
·oblikUjeJO· ·mnenje, :iz tega pa 
dok'ončno stališče. Pred sestan
kom delegacije se delega.ti sesta
hejo z delavci, tako - da so ta 
·.sta:Jiš"ča · pogojen~ Q: mnenjem 
dhlavcev. ·Ko je stališče obliko
:vanCi,. dolOčimo dva delegata, ki 
se .udeleži•ta seje zbora. 
· - Mislim, da kljub vsemu ta si
'stem · ·še· ni povsem zaživel in 
si_cer zato, ker je gradivo preob
·sežn·o ~n .preveč strokovno napi
'~ano,:da ·bi' ga lahko d~lavec ali 
·oo~~n dojel in ):'es lahko razum
no o. tem odločal. 
·• Ih!l~g~tski sistem je prinesel 
V. saijl.oopravne odnose to, da so 
vsf'del"avci 'seznanj eni s proble
"inatil<.b ožj ega in širšega območ
ja_ ·.in : j_im p~je .mc:>žnost soo~~o
č.~a o ·-posameznih vprašanJ-Jh. 

, ... l. . 

• 
~ 

·· ·~ l.' ·:- ~ JV .. 
·Misl~; aa bJ blio potrebnih več 
seri:i:glarjevr ·aa bi- se delegati 
posto:poma usposabl jali. Preda
vatelji ;naj hi delegatom na· :na
'zcireh in ' razumljiv · način prika
zali ·prednost delegatskega siste
m·a·;.ter n]'ihovo odgovornost. 
• Mislim, tla sedanji sistem ob
'\l~čanja 'ni . zadovoljiv. Samo z 
~~iva -na oglasni deski delav
c;_~;v. pe obveščamo dovolj. Skli
cevanje· aelovnih enot pred seja
il.J.'i ·in po_ nj·ih bi bilo za delavce 
fu: ·telheljno skupnost le preve
"l'ik& breme. P.redlagam, da b-i 
sklepe in . <Xlločitve . skppščine 
objav~li. .. v kakšnem glasilu ali 

.~- .. .... 

posredovali delavce~ k?t PC?Se):>: 
no prilogo. Tako DaJ b1 obJav~ 
tudi sklepe vseh samoupravnih 
interesnih skupnosti, pa tudi 
izvršnega sveta . 

Stane Kos: 

Imain težave z udei.ežbo -
komaj da smo sklepčni. Najv~
krat ni na sestanek delegaclJe 
tistih delegatov, ki delajo v dru
gi izmeni. Po d.Pugi strani pa 
opažamo odsotnost tudi delega
tov, ki so iz oddaljenih krajev. 
So pa rudi še drugi vzroki -

družinske razmere in .podobno. 
Sicer pa -ima naša delegacija 
največ pr:ipomb na pogosto p:_~
obsežnost in premalo razumJJl
vo gradivo za skupščinske seje. 

Lahko rečemo, da nam je če
dalje bolj jasno, kako novi si
stem deluje in j e težav vsak dan 
manj. Povezavo med delegacijo 
in delavci ustvarjamo tako, da 
člani delegacije neposredno ob
vešča jo delavce na delovnem me
stu. Pomembnejše odločitve in 
sklepe bi bilo nujno objaviti v 
našem glasilu. 

Organiizirano izobraževanje de
legatov je potrebno, poleg tega 
pa se mora vsak delegat sam 
potruditi, da se izobražuje in 
·seznanja z dogajanji. 

Za vso delegacijo dobimo sa
mo en izvod !Vadiva. Ta je zelo 
obsežen. Predlagam, naj bi gra
divo <lobi-! vsak delegat in da bi 
bilo pnirejeno -ta·ko, da bi •bile vse
bovane le bistvene stvari. V gra
divu naj bi bili predlagani zak
ljučki v variantah in nakazane 
dobre in slabe •posledice. Tako 
bi racionalizirali delo delegacije. 
Po drugi strani pa bi bilo tako 
tudi odločanje k valitetnejše. 

Na konferenco pošiljamo ved
no nove delegate, ne glede na 
gra<l:ivo. Po:rrebno bo iz<lela.ti 
zadoJ.žitve >posameznih delegatov 
po področjih, ki so jim ·bolj bli
z.u in se bolj razumejo nanje. 

V našem Obzorniku bi kaza~o 
odpreti rubriko »S sestankov de
legacij«. 

Tone ZALAR, Tovarna ivemih 
plošč Cer:knica: 

MisiJm, da delegatski sistem 
še ni zaživel tako il<ot bi moral. 
TD pa zato, iker nekater-i -delegati 
svoje naloge ne jemljejo dovolj 
resno . Ne zavedajo se, da je na
loga, k~ jim je zaupana, zelo po
membna in zajema stvari, k.i so 
pomembne zanje, za delovno 
organizacij() in za krajev.ne s~up
.n:os<t>i, v karter.ih dela~o in ži.ve . 

Zato bi moral delegatski si
stem zelo dobro povezati delov
ne organ·izacije in druge samo
up-rav.ne skupnosti. Skupaj bi 
morau reševati Jn odločati o 
srtvareh, ki so $11<-upnega pomena 
za delovno organizacijo in za sa
moupravno skupnost. 

Del<i delegacij še ni reko, -kot 
bi moralo b-iiti Predvsem ne zato, 
ker smo delegati slabo o.ovešče
n.i, ravno obveščenost pa je zelo 
močan pogoj za dobro ln uspeš
no delo delegacij. 

Gradiva, ki ga dobimo, je pre
malo, pride prepozno, je preob
sežna ion je pisano v Jzrarzosi-ov
ju, ki ga večina ·delegatov težko 
mzume, zato je tudi težko zavze
t i določena ·Stališča. Namesto 
celotnega gradiva naj bi vsak 
delega.t dobil samo opovzetike, ta
-ko da l>i lah-ko takoj zavzeli sta
l~šča, ki so večini na}pnimer
:nejša. 

Včas.H1 se zgodi, <la pošljemo 
delega.ta na sejo delegacij ne
pripravljenega, ker je prti$1o gua
divo prepozno in pot-em ta -dele
gat zavzame tam tako stališče, 
!Gi je zanj najp!1imernejše. Da bi 
bi4i delegat'i dovolj obveščeni, bi 
lahko grad~vo . ki ga obči.ns.J<e 
službe :razmnožujejo, dali~ <tiskat 
v dnevne časopise, tako da bl 
vsak de·legaot lah~o d-obi·l vse 
gradivo v celoti in pravDčasno . 
Lah-ko opa bi :hska~i gradivo v 
Brestovem Obzorniku kot pri· 
logo. 

Tone LUNKA, šef pogonske 
·službe v Tovarni pohištva Mar
tinjak, vodja delegacije samoup
rav-nih skupnosti: 

Delegatsk>i sistem, pa naj bo 
v občtnsloi skupščini samouprav-

nih interesn~h skupnoSJtih je kot 
Sfi•stem dobro zastavljen. Prav je, 
da delavci o sredstvJh,· loi j.ih 
ustvar~ajo lin o druilbenem ra·z
voju sami odločajo . . 

Vendar pa mo11a-m p~ipomnLti, 
da ·smo se p11i uvajanju tega si
stema ustavili sk-oraj na začet
ku. ·TB9a ne b'i mogel •trditi za 
sistem občinske s-kupščine, lah
f<o pa trd-im za samDUpravne 
interesne s.kupnosti. lzvol.ili smo 
delegaci•je, jrih ko!l>stitlikali, iz
volili konference delegacij _Jn to 
je bilo vse. Ob obsežnosti gra
diva o ustanavljanju teh skupno
S•ti in o njihovem fi•nanciranju, 
ok:i je prihajalo na -raz.J:ične nači· 
ne, je b1.1o daleč premalo, lahko 
rečem, nobenih obraz1ož~tev. 
Upoštevati bi moral•i, da smo 
pri sesta!VIjanjtJ predlogov za 
člane deiegacrj gledali, naj tri 
bi·lo v n}~h čimveč neposrednih 
proizvajalcev. V-si ti ljudje gradi
vo, ki je sestav.ljeno v zaplete
nem pravntš-kem jeziku, težko 
raz-umejo. Mi.slrim, da ):}i moralo 
!biti g·radi.vo obrazloženo v krat
·kih povzet~ih ·in v vsa:~emu ·ob
čanu razumljoivih besedah. Isto
časno pa l>i moral biti v okviru 
ob~ne zadol!ien organ, ki bi 
s-krbel za žilvljenje tega sistema 
in na katerega bi se delegaoije 
i•n konference delegacij lahko 
obračal-e za pojasnila. 

Janez STEFAINCIC, te11mi.ner 
proi<?v-odnje v TQIVami pohištva 
Mart:f;njak, čiM delegacije TOZD 
TP Martinjak •in vodja konteren
ce delegacij št. 2: 

že vodja delegaoije, tov. lun
·ka, je povedal, s ka<lošnimi teža
vami se srečujemo pri uvajanJu 
delegats·kega sistema. Zato bi 
se dotaknil le povezovanja med 
dele<gacijami naše =konference. 

Zaradli obsei!nosti •in prepogo
stega dabi:vanja gradi:va smo 
imeli težave p1'1i s-estavljanu ·kon
ference, ker SQ v njej delegati ~z 
rtreh delovnih organizacij . ~e
stajati bi se moral·i v posame·z
lllih primer.ifl tudi večkrat na 
teden , kar je pa otežkočeno za
radi Oibveščanja 1n i·zgube deiQV
nega časa. 

Gradivo je bilo zelo obse~no, 
zato so p11ihajali na konferenco 
ne•kateri delega.tli nepripravljeni 
ln o g.radi:vu v svojih delegacijah 
prej ·sploh ni·so ra2lprav~jaH . Ker 
je š<tew~o samoupravnih ·interes
f1ih skupnosti veiLk-o, l:>i bilo prav 
če bi gradivo za ·Skupščine skup
f10&ti prJhajalo ob istem času, 
tako da bi ga •lahko obravnaval6 
•na enem skNcu -delegacij in bi 
člani konference imeH na seji 
jasna stališča. 

Franc- HACE, TOZD Tovama 
pohištva Statr.i trg 

Delegatski si stem vsekakor 
še ni povsem za~ivel, saj smo 
z njim začeli šele lani o·zi·roma 

· •letos. Safl10uprav.ne •interesne 
skupnosti so se v glavnem kon
stitukale in sprejele svoje na· 
črte za leto 1975. Večina dele
gatov komaj spoznava svojo 
v·logo pri tem. Morda bi to stan
je lahko p11imerjali z ·leto":' 1950, 
ko so .biH •izvol·jeni prvi organi 
upravljanja; tudi tedaj je bilo 
treba precej časa, da so ti orga
ni spoznali svoj() vlogo pri od· 
ločanju ·in odgovornosti ter se 
tako uveljavili. Sedaj si življenja 
kolektiva brez teh organov sploh 
ne moremo predstavl·jati. No, 
pr-av tako je potreben dol.očen 
čas za uveljavitev delegatskega 
s·istema. 

Mislim, da so z uvedbo dele
gatskega sistema zagotovljeni 
pogoji, da se razčisti vrsta 
vprašanj in uredijo Qdnosi med 
gospodarskimi organizacijami ter 
samoupravnimi i·nte-resnimi s·~u

pnostmi, posebno pa višina .in 
delitev Nnančrtih sredstev. Kljub 
temu pa bo še vedno prisotna 
možnost, da bodo nekatere sa
moupravne skupnosti dobile re
lativno več sredstev ·kot druge, 
to pa predvsem po zaslugi zain
teresiranos-ti in sposobnosti de
legatov, ki ji'h bodo zastopali . 

Pri razpolaganju . s fii·nančnimi 
sredstvi je zelo var.žen namen 
nji·hove porabe. P-redvsem bi se 
morali vsi -delegati zavedati, da 
bodo 1a oSredstva zel() težko od· 
st-opljena oziroma zbrana. Zato 
lbi morali z njimi sk·rajno .ra
cionalno gos.podar.iti ·in ji·h dejan· 
sko potrošiti za tiste namene, 
oza •katere so -b•ra zbrana . P-ri tem 
me namreč navdaja bojazen, da 
ne bi preveč porab-ili za takšne 
.izdatke •kot so razne dnevni ce, 
ki lomet11ine, sej.ni.ne ter preve
l•iko števHo plačanih delavcev 
v teh s~upnostih. 

Za uspešno de~o illteresnih 
skupnosti sta nujno potre:bna 

splošna razgledanost delegatov, 
pa tudi poznanje vprašanj. .ki jih 
obravnavajo. Za sledllje je vse· 
kakor potrebno, da delegati do
be uS't!rezno grad-ivo več dni 

pred ·sejo, ter ga, ·raz-umljivo, 
s svojimi vol·ivci tudi obravna
vajo ter zavzemajo p.rimerna 
sta lišča . Na sejah ·imam včasih 
občutek, da nekatere stvari po
stavljamo ·preveč v ospredje, 
medtem druge, morebiti celo 
vaŽinejše,. ·nekol•ikD zapostavlja
mo. Prav tak() se dogaja, da 
nekateri delegati vse prevč pre
prosto jemljejo stvari. ter .pogos-

Konec na 5. strani 
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BRESTOV OBZORNIK 

POLJSKI SINDIKALISTI NA BRESTU 
15. a:pniJa ·smo U.meli na BRE

STU v gosteh delegaci·jo polJskih 
s~ndik:-a.tov ·delavcev •lesne mdu
stri1e lin ·gozdl!II'stva. Zastop!!!la 
sta .jih ·se~retar {;en~ra•lnega ~
boca slindli.•kaJta Po}jske tovamš 
Edmund Gapli•njski ~n :predsed
.ruik .s.ioo-ikata v •tova>mi ipOhi-štva 
Slupsko tovariš Hemi>k Dimnjic
k.i. S;premlja'li ·pa so jih sekre
tar zverliilega odbora smclrkata 
dellaiVcev mdust11ije in rudarstva 
JugoslavJje tovami.š Bogdan Pet
kovli.c tter predsedmk, ;podpred
sednik -in smetar repuhhiškega 
odbora sinilikata lesne .im.dustr.i
je in .gozdarstva oi.n prects.tavni•ki 
sindikata v naši občmi. 

V pogovor-ih, .}Qi oso j.ih time1i s 
predstatVmk:i. delov.ne organizaci
je in s·illldi-kata, je najprej glav
Iri d.ilrektor linž. Jože 51-rle !pred
staw·l podjetje. V nadaJjevanju 
pa oo se v medseboj-nih r~gO'Vo-

r:ih z·aJni.rna·Li za ·samoupravno or
gamlitira-nost !i:n za: oblike organi
ziranos-ti \tla :področju delovanja 
sindikata :pri nas. P-redvsem •so 
jrh zarllimala v.praoša.nja dll\lŽbe
nega standarda: or.ganizirano 1e
tovmje rz,a,poslemh delavcev, •sta
ru:wa\tljska vpr.a:šanja, orgacizi-ra
noSJt zaščirte pri delu :in !pOŠlrod
bath na delovnem mestu. Pojas
\tlillli so nam tudi, ka!ko deluje 
sli'IJJd.ikatlna o11ganizacija pri njili. 

Po ·končamlih razgovorih so .si 
slrupalj s p!I'eds-tavnikti: podjetja 
ogleda.!~ Tovarno pabdštva Cez'k
nica in Salon pohištva. Popoldne 
so .biLi gQS·tje Gozdnega -gospo
da!rstva Postojna ter ·so si ogle
daM delo v Y>Zdu -na obratu Ma
šu.n. V na-slednjtih <iio.eh so .si 
~ledali še Lesornt v Illi-sk:ti Bi
strici ill1 TlOOIJles v Kopru ter se 
pogl()vaa-ja:lli ·s ·tamka:j'Šnj.i.mi s.in-
dika!ln.im•i ll!kti<vi. M. Urbas 

NAŠI LJUDJE 
Cirila Rudolfa je težko ujeti 

za razgovor, pa čeprav njegov 
močni glas odmeva po stavbi kot 
bi bil na treh koncih hkrati. 
Morda tudi je tako. Vendar je 
zdaj največ na gradbišču nove 
tovarne ivernih plošč v Pod
s-krajni-ku, ·kjer je usklajevalec 
vseh del. Najbrž je - v mislih 
- · ·~..ld<i ponoci pri »novi averki«. 

»Ciril, kdaj si rojen?« 
»Leta 1935.« . 
»Aii si ves čas zaposlen na 

Brestu?« 
»Ne, najprej sem bil dobro le

to pri PTT v Po.stojnrl., nato dve 
leti kot gradbeni vodja v Ljub
ljani pd Tegradu, zdaj pa teče 
že šestnajsto leto, kar sem Bre
stovec.« 

»Kaj mi's11š o zvestobi do de- · 
!ovne organizacije?« 

»Zvestoba? Hm, verjetno gre 
predvsem za lastno .socialno var
nost, pa za družino in dom. 
Pravzaprav je to takole: če imaš 
dovolj ali preveč dela, potem ni
t!i ne utegneš razmišJja.tl o tem, 
da bi odšel kam drugam. No, in 
da bom čisto odkrJ t, moram pri
znati, 4a .je, v t~m le ~ek~j več' . 
Delo lJudi poveze. Na.JbO•J sem 
zadovoljen, ker se razumem z 
delavci iz neposredne proizvod
nje.<< 

»Ali opažaš, da se z rastjo de
lovne organizacije spreminjajo 
tudi razmerja - !in kako?u 

»Da, na žalost na slarbše. Po
časi se izgub!jamo .v množi'ci, do
mačnost izginja. Ne mislim tu 

na pretirano familiarnost, ven
da-r prisrčnosti in pravega tova
r-ištva je vedno manj .<< 

»Kaj bi poveda>l o svojem de
lu na Brestu?« 

»Inve&ti.oije, . um~esticije, !inve
sticije . . . Stirinajst let investi
cij !<< 

»Ali si tudi delegat oziroma 
kako je s tvojo dru~beno-politič
no dejavnostjo?<< 

»0 tem raje ne bi govori!. De
setih funkcij sem se nalezel, kar 
prav<Zaprav ni več resno. Zapiši 
pa še tole: mnogi nam v gospo
darstvu očitajo, da smo birokra
ti pa tehnokrati ~n podobno. Mi
slim, da temu ni povsem tako in 
da vzroki posameznih slabosti 
v gospodarstvu tičijo tudi kje 
drugje.<< 

"za spremembo preidiva k laž
jim temam. Kakšnega konjička 
.imaš?<< 

>>Ribolov - vendar zdaj miru
je, ni časa. << 
Mogoče bi mi Ciril povedal še 

kaj, a sta ga pod nujno iskala 
dva nemšk-a monterja, čez eno 
uro bo imel sestanek z gradbe
nimi izvajaki, jutri gre v Ma
r ibor .. . Kako smo že rekli? Ah, 
da! Ciril je včas-jh na treh kon
cih hkrati in ni čudno, da po
vzdigne glas, kadar naleti na po
časno, nezainteresirano reševa
n je nalog. 

Z. Zabukovec 

K članku Užaljene tečajnice in 
njegovemu pojasnilu smo dobiii 
še en sestavek, · }Qi apozarja na 
nekatere nadrobnosti. Mislimo, 
da smo dovolj osvetlili obe stra
ni medalje an ne bi kazalo stvari 
pogrevati. Ce so morebiti še kak

. šne neprav.ilnos-ti, jih je moč re-
šiti po že ustaljenih samouprav
nih postopkih. 

Uredništvo 
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Kako je zaživel delegatski sistem 
Nadaljevanje s 4. strarri 

to glasu1ejo za določen sklep, 
ne da ·b-i pri tem pomisl'i li na 
njegove posl ed,ice. 

Ne glede na nekate-re pomanj
k·ljiv.os·bi, ki sem jih ·izre·kel, mi
slim ·in .znova poudarjam , da je 
potreben 'določen čas za uve-
IJav.itev d elegm:·skega &iostema. 

Ta čas pa bo tem ·krajš·i, čimbolj 
se ·bomo vsi zavedal·i ·njegovega 
pomena. 

Alojz TROHA, delegat iz Tovar
ne les nih 1izdelkov Sta11i trg: 

Povezo.van·je delovnih organi
zacij z drug·imi samoupravn'imi 
si<upnostmi je čurtiti tam , ·kjer 
so ·delegati pni z-adevni •in kjer 
sodelujejo ·V razpravah dovolj 
zavzeto. Na tis ti'h področjih , 
kjer pa delegarfli noiso dovolj pri
zadevn•i ali pa, če je tema te
žavnejša, pa je čutiti manj zani
manja. Mislim, da delegatski 
s il':tem še ni dovolj zaž-ivel. Ta 

' . 1 .. 

sistem pa je prinesel k dogra
jev.anju samoupravnih skupnosti 
ve l·i·ko novega. Zla&ti omogoča 
slehernemu delavcu aH občanu, 
da sproščeno in svobodno sode
luje pni -o.bl•ikoyanju .odočitev. 
Pomankljivosti so v tem , da de
legati z delovanjem tega siste
ma niso še dovolj seznanje ni. 
Delavci. so pred odločanjem -si
cer spuščajo v razpravQ na svo
ji-h zbo-l"ih, toda le v ti·sti smeri, 
o •kateri ·so dobro poučeni ali pa 
če gre za vprašanje okrog oseb
Jllih dohod~ov in raznih da1atev. 
Pri sprejemanju posameznih sa
moupravnih akrov pa mal'\Sii·ka
teri de lavec p remalo ve za ·kaj 
glasuje. 

Vinko STRLE, de legat Tovarne 
lesnih izdelkov Stari trg: 
Delegats~i s istem S€ mi zdi 

popolnoma v :redu . Toda delegati 
·bi morali vzpostav.il!:i večjo vez 
med dela-vci ·in •samoupravoimi 
o rgani -aH -k.rajev.no skupnostjo 
.jn občani. Delavci se zanimajo 
in razpravl·joajo o zade vah , ki ima
jo pome n znotraj de lovne orga
ni;zacije. Manj zadnimanja pa je 
čutiti na področju sporazume-

rii popolnoma .zaživel, mislim, da 
se bo sčasoma še vedno izpo
va-nja ·o · nekate.rih zadevah na 
ši-ršem .področju. Ker je ta si
stem nekaj nov~ga ·in vp.raksi še 

poln1eva-l. Sko'Zii 'Sistem pa se 
bomo tud·i delegati ·izpopolnje
vali in akltiv.irall. 

O tem, okako je zaživel dele· 
gats'ki Slistem, sta na Skupnih . 
dejavnostih odgovorila Stefan 
KRALJ •in Mar-ko KRANJEC. 

štefan KRALJ je član delovne 
skupnosti Bresta dvanajst let. 
Sedaj je na delovnem mestu 
vodje kon.tinuirane :inventure. Je 
predsednik li~VIrtšne-ga odbora 
oboins·ke 7!dt'avstvene ·skupnosti 
Cerknica . 

V ljubljanski .regij•i zdravstve
ne skupnosti sodeluje :kot član 
že osem let in vprašanja s tega 
podr'Jčja dobro pozna. 

Povedal je: 
nCelotno področje splošne po

lrabe je z vsemi i•ntere·s nliiln-i 
skupnostmi .na območju oboine 
tako rekoč šele zaživelo . Dele
gatski siste m prinaša vrs to no
vosti v izpopolnjene -samotJpra;yo, 
•ki se odraža v odločanju med 
nep.os-rednlimi pr0iizva1alci. Kot 

tak naj bi vnese l nove normative 
v samood ločan}u in v družbenem 
dogovarjanju. Osnova odločanja 

se s tem s istemom b'i"s-tveno 
razš iri , ka r pogojuje strokovno 
zavzetost •in vsestrans ko razgle-

danos t delegatov ob obravna
vanem g·radri>VU. 

Programske usme:ritve posa
meznih 'interesnih ·skupnos<ti za
htevajo polno zavzetost delega
tov. To pa o b sedanjlih oblikah 
obveščan·ja ni najbolj .smotrno 
izpel jano, S•aj smo -delegati vča
sih zaradi časov-ne stiske prisi
·ljeni samoi,noiativno odločati, 

-kar pa ni v skladu s samouprav
nim dogova-rjanjem.« 

Marko KRANJEC je telefonist 
na Skupnih dejavnostih. Je član 
delegac;ije Kh--ajev.ne >S'ktrpnosti 
Ce.rkndca in odgovoren za mla
d insko področje . Je tud·i pred-
sedn'i'k osnovne orga.n'izaoije 

Zveze so.cia,l:istične mladine Ger
kn'ica . Povedal je: 

nMislim, <la je de legats•k>i sls
tem še vedno v -razvoju. Poseb
no vprašanje je pravoča,sna do
stava ustre·znega gradiiVa, kar je 

pogoj za koristno rapravo 1i111 za
vestno odločanje . Naš delegat
Siki a~iv je š e dokaj mlad ; v 
njem je precej delegatov, -ki še 
tež>k:o sodelujejo 'Pri delu dele
g-acije. 

Vpeljava delegatskega siste
ma pome rli poglab-ljanje dolgo
letnega samoupravnega sistema, 
ki. je sedaj p ridobi·! na svoji 
kval·iteti in 'kvantiteti, vendar se 
pojavljajo običajne začetne te
žave, d<akor ptli vsakem sistemu, 
ki se vpeljuje. Vse1kakor pa la
hko trd im , da se samoupravni 
odnos i bolj1šajo, čeM!Vno pri 
vsem tem ne moremo l'l'Ji•t;no 
dejstva, da je sestankov preveč. 
Obvešča", je ima .svojo bolno toč
ko. Delegati običajno d0ib1mo 
samo vabi·lo na sejo 'ilfl s mo 
šele na .njej seznanjeni o bistvu 
razprave in odločanja . Ce bi b-ilo 
gradivo pravočasno posredovano 
delegatom, bi 'imel•t možoosti 
p.re-štud:i-rat i .pnog·ram sklicane 
seje. Laže .bi sodelovali v raz
pravi ·in -kar je tudi pomembno , 
seje bi bile krajše · +n bolj 
plodne.« 

Razgovore so prip.ravi l·i: 
š. Bogovč ič, J . Klančar, 8. Levec, 
F. :Miaka·r, F. Mulec, M. Sepec 
hn l. Skra'bec. 

Zbori delavcev v TP Cerknica 
Zadnji. :zJbo-ri delavcev v Tovar

ni p.ohištva Cerknica so bili or
gan:izi·I'a!ll-i opo rlrbmenah. DelaiVcli so 
pohiteli rpojesti 1ap.hi obrok in 
tako smo od sredine odmora .za
čela z zbori. Tako je ·blilo v do
polda!ll5ki ·in popoldansk·i .itzmeni.. 

Karruislija za .ugotatV'Jjanje pvi
sotnost-i je ugort-ov.Ha, da je !bilo 
prJsotnih 80 odsto-tkov delavcev. 
S to obliko .smo dosegl.!i. večjo 
udeležbo, ki je za 7lbor dela<vcev 
ta•ko pomembna, saj delavci na 
s'Vojih zborih od1očajo -in raz-

pravljajo o vseh pomembnih ;za
devah s področja .poslovanja te
meljne organizacije lin odločajo 
o urediM vseh -neod>tujijlivih 
ustaMI1M:l pra·vic, ki opredelujejQ 
polofuj delavca. 

Na teh 2lborih delavcev -so .ra.z
prawlja'l·i i-n sklepali o pomemb
nih zadevah. Spi'ejet je ml samo
Ulplravni spo-razum o medseboj
nih ·ratemerj~h dela!Vcev v ndluže
nem delu. Pot·rjen je bil Slkupni 
sporarzum o urejanju delovnih 
razmerij. PotTjen je bdi predlog 

sprememb in dopolni•tev samo
uprawnega -sporazuma o urejanju 
.s.tanovanj&kih zadev ter samo
u p-raV!llega s-porazuma o obLiko
vanju dohQdka ·ter o 4etl:itvJ do
hodka: m oselmith dohodkov. 

S tem, !ko so dok0111čoo pobrje
rri sp-orazumi .in popra\lk:i le-teh, 
čaka s>trolrov'Ile sl:už.be veH-ko d e
la zlas ti prJ: i>Zra:čunavanju rednih 
letllllih dopustov, ,pri de1itvl s·tano
vam.jskih k·r edii·tov 'in drug1h po
membnlih zadevah. . I. Klanča·r 
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Več resničnih prizadevanj 
KOMUNISTI IN SINDIKAT O ODNOSIH V SLOVENIJALESU 

Na razstr,eni seji konference sindikata in članov sveta Zveze 
komunistov Bresta, na kateri sta :bila tudi preds~vnika sindikata 
in Zveze komunistov SOZD Slovenijales, so razpravlJali o tem, 
kako so družbeno-politično organizirani, kakšen je bil gospodarski 
uspeh preteklega leta, kako se uresničujejo u~tavna določila, o 
programih ·deJa družbenopolitičnih organizacij ter o povezanosti 
v sestavljeni organizaciji združenega dela Slovenijales· (družbeno
politični, samouprav:ni in poslovni). 

sedata, ker je prav od dejavnosti 
družbenopolitičnih sil v SOZD pri· 
čakovati, da bodo vplivale, da se 
bodo nerešena vprašanja hitro in 
objektivno reševala. 

Vzpostaviti je treba tesnejše so
delovanje in izmenjavanje mnenj. 
Komercial-isti naj bl se pogosteje 
sestajali, kar bo pozitivno vplivalo 
na poznavanje problematike proiz· 
vodnje, pa tudi tržišča. 

Ugotovili so, da je družbeno-po
litična dejavnost trdno organizirana. 
Gospodarjenje ·v Brestu je bilo· v 
preteklem letu dokaj solidno. Glede 
na različne pogoje so bili tudi uspe
hi po temeljnih organizacijah raz
lični, tako da je prišla do izraza 
dogovorjena solidarnost med delav
ci. Plan za leto 1975 je bil po de
mokratičnem postopku ugodno spre
jet. Pri tem sci poudarili, da bomo 
morali v prihodnje v okviru sestav
ljene organizacije uskladiti interese, 
us.kladiti prQgrame, poslovanje mora 
temeljiti na soodgovornosti vseh de
javnikov, od nabave surovin, pro
izvodnje, do tržišča. 

Ko so ocenili uresničevanje usta
ve v delovni organizaciji, so ugoto
vili, da je oblikovanje temeljnih or
ganizacij potekalo časovno in vse
binsko v redu. 

Ker so v Skupne dejavnosti vklju
čene tudi enote transport, špedici
ja vzorčna de·lamica, de·lav.S'ka resta
vracija, salon pohištva, se .veliko 
razmišlja o konstituiranju novih te
meljnih organizacij, v katere bodo 
vključene te enote. 

letni plan, ki je bil sprejet po de
mokratičnem postopku, je urejeva
lec odnosov med temeljnimi organi
zacijami. Delegatski sistem je zaži
vel, vendar še ne povsem. Združe· 
vanje sredstev je namensko, na 
podlagt sprejetih programov. 

Povezava temeljnih organizacij s 
krajevnimi skupnostmi se kaže t udi 
v sprejet ih samoupravnih sporazu· 
mih o združevanju -sredstev za te 
skupnosti, za ceste, za ljudsko ob
rambo in pospeševanje kmeti jstva. 

Glede odnosa pro-izvodnja-trgo
V!na so ugotovili, da vkljub večkrat
nim razpravam od sprejema samo
upravnega sporazuma o združitvi v 
sestavljeno organizacijo Slovenijales 
pa do danes ni bilo veliko storje
nega. 

Odnosi se niso spremenili, saj so 
v glavnem še vedno le kupoprodaj
"~- Z vključitvijo v sestavljeno orga
nizacijo Slovenijales so bile v ana
lizi jasno postavljene pristojnosti 
ter naloge proizvodnje in trgovine. 
Med drugim si je proizvodnja po
sta\lliJia ·kot o tlj doseči •večj-o ·sodi aol
no varnost delavcev. Proizvodnja 
nenehno narašča, medtem ko delež 
Tl"goVIilne SI'Ovenijalesa 'Ile 9re vZlpo
redno. 

Ugotovili so, da je treba v okviru 
sestavljene organizacije ·vendar že 
postaviti jasen, koncept poslovne po
litike in spr.emeniti. odnose prodaje 
- proizvodnja v skladu z ustavnimi 
določili. Treba se je čimprej dogo
voriti za specializacijo i.n del·itev 
programov in za čim .bolj racional
no poslovanje s sredstvi v okviru 

S seminarja za naše delegate 

SOZD. Politične organizacije mora
jo zahtevati da se za posamezne 
naloge določijo konkretni nosilci na· 
log ter roki Izvršitve. Za uspešno 
poslovanje je potrebna tudi večja 
medsebojna obveščenost med trgo
vino in proizvodnjo. 

letos je gospodarska situacija ze
lo težka, vendar moramo biti na njo 
pripravljeni, z objektivnimi •informa
cijami sproti seznanjati delavce in 
ustrezno ukrepati. Zaradi pereče si
tuacije, ki je prisotna, naj svet ko
munistov in sindikat pogosteje za-

V skladu s sprejetim sporazumom 
moramo t ežiti , da se prodajna mre
ža r-azši111l ter da se primerno or.ga
nizrra in kadrovsko zasede. Povezati 
se je z drugimi sistemi, posebno 
še, da se doseže enoten nastop na 
zunanjem tržišču. Ugotoviti je tre 
ba, kje so subjektivni odpori pri 
zunanjem otrllišču . Ugotovi.N }e tre· 
uveljavljanju novih odnosov med 
proizvodnjo in trgovino in če so, 
zamenjati in prerazporediti tiste, ki 
zavirajo prihodnji razvoj. <-

J. Hren 

Nove spremembe 
SPREMEMBE SAMOUPRA ViNE GA S PORAZU· 
MA O DELITVI DOHODKA IN OSEBNEGA DO· 
HOD KA 

H koncu gre javna razprava o spremembah samoupravnega sporazuma 
o oblikovanju dohodka ter delitvi dohodka in osebnih dohodkov delovne 
organizacije BREST. Spremembe se nanašajo na nadomestitev stroškov za 
službena potovanja, na prevoz na delo in z dela ter regres za prehrano. 
Skupno s temi nadomestili je v javni razpravi tudi sprememba za dodatek 
za delo v posebnih pogojih, kot so za delo v podaljšanem delovnem času, 
za delo na dan državnega ali republiškega praznika in nedelje ter dodatek 
za delo v nočnem času. 

Spremembe nadomestil , ki bre
mene poslovne stroške so bile v 
predlogu izdelane v okvi•r.u spre
memb, ki Jih vsebuje nova -sindi
kal•na lii&ta, Tako je predlog za 
sl·užbena potovanja v dr2avi za 
odso1'nost iz ~raja delovnega mesta 
nad 8 do 12 ur 90 din 4n rza o-dsot
nost nad 12 do 24 ur 140 din. 
Dne-vnice so za v-se delavce enake. 
Za poti po :temeljnih organizacijah 
Bresta delavcem ne pripada dnev
nica, ker je vsakemu omogočena 
prehrana v oblatih družbene pre
hrane po temeljnih organizacijah. 

Za potDVallja, ki traJajo IVeč dni, 
se poV'!'nejD &troškii prenočevan.ja 
na osnovi p redloženega računa do 
vi!liine 100 din. 

Ce delavec za 'prenočevanje 'ne 
.predloži računa, se mu lahko pri
znajo -stroški največ do 70 din za 
noč. 

Sprememba je tudi pri dnevnicah 
za službena potovanja v tujino. 
le-te ·se določajo v ·vi!liini, tki vel,ja 
za republiške državne organe. Po 
repubfqškem odloku .se lahko izpis. 
čujeta Je dve kategoriji dnevnic, 
in sicer sodijo v tprvo kategorijo 
samo voljeni ref)uhhiški fu.mkcionarjl, 
v drugD ;kategorijo pa se razvrščajo 
vsi Cl'S·ta.li delavci. Po .tolmačenju 
skupne komi-sije za sam<}upravni 

s-pCl'ra~um panoge se po tem dolo.
čil-u izpla6ujejo za vse delavce v 
delovnih organizaci jah podpisnic sa
mouprevn.ega sporazuma naše pano
ge le dnev·nice druge kategorije. 
Za potovanja v tujino, ki trajajo 
več dni •. se lahko povrnejo stroški 
za prenoče-vanje v hoteluh v celoti , 
p11i tem pa se dnevni-ca zmanjša 
za 30 odstotkov. 

V predlogu je tudi sprememba 
nadomestila za uporabo lastnega 
osebnega avtomobila ln znaša 1 ,50 
din za pre-vožen kilometer. Prav tako 
je v pred~. da ·se !pO"Vrnejo de
lavcu stroški nad 50 din mesečno 
za prevoz na de~o in z dela. Prav 
tako se povmejo stroški nad 50 din 
mesečno :tli·srt:im delavcem, ki stanu
jejo na področjih, kjer ni možnosti 
o-rgani!Zirati prevoza z javnimi .pre
voz-nimi ·sredstvi v višini 0.50 din 
za prevožen! kilometer. 

Po novi slndllkaAni listi je spre
memba tud!J <regresa za prehram) 
med delom. Vi.šina regresa znaša 
200 di-n na mesec .za vse rtiste. 
ki se organrziraoo hranijo, in 
1 oo om •na mesec za vse 'i'i-ste 
delavce, k i nimajo orgamztrane 
prehrane. Vsem delav-cem, ki nimajo 
zagot()vljene organizi·rane prehrane, 
bo-do .izstawljeni boni za 100 din 
na mesec za nakup živil. 

Za vsa nadomesti la, k.i po sindi
kalni listi bremene poslovne .stro
ške , se v soglasju z republiškim 
sindikatom in re_publiškim se!Gre
tariatom rza delo opravijo spremem
be inrt:ernih aktov delovnih organi
zaoij ne g~ede na to, da še nimajo 
sprejetega pomožnega samoupra
vnega -s:poraz·uma. 

Ostalih določil sindi·kalne liste ni 
moč vnašati v interne akte delovne 
organiZ~acije toliko časa, dokle,r ne 
bodo sprejeta v novem :samoUprav
nem -sporazumu lesne Jnd-ustlri je. 

Osnutek samo-upravnega .sporazu 
ma o merilih za def;itev dohodka 
in osebr11ih dohodkov lesne lndu
st•r ije je že v }avni ra~pravi po 
temeljnih organizacijah. Postqpek 
sprejemanja je razmeroma dolgo
trajen. Skupna st rokovna komisija 
pni Poslovnem združenju LES pri· 
pravlja osnut ek že več kot pol leta. 
Po predvidevanjih bo javna .razprava 

Iz tovarne pohištva Martinjak 

končana s koncem a.p:r.i la, nakar 
mora sdrupna .koml·sija zbrati vse 
.pripombe po Jteme<ljnih organizaci
jah . Upoštevajoč pr-ipombe bo izde
lala predlog, tki ga bo predložila 
zbo-ru delegatov 'J)o-dpisnic rv potrdi
tev. Ce ne bo potrebno posameznih 
•pr-ed~og•ov -še usklajevati s sindika
tom in republ·iško komiisi jo za .pre
sCl'jo , bo sporazum lesne industrl1e 
spre-jet do konca maja, s icer se bo 
postopek podaljšal za mesec dni. 

Poleg sprememb o nadmestillh 
je bHa v javn'l ·razprav•! tudi lista 
do-datkov za delo v posebnih pogo
jih. V še veljavnem samo-upravnem 
spDr.azumu naše panoge .so za ·vse 
dodatke za delo v posebnih pogo-

BRESTOV OBZORNIK 

jih že doiDčeni ra.zponi od mml· 
malno zahtevan•ioh do maks•ima.lno 
dovoljenih izpl ačil po slndi;f(a.lni listi, 
ki bremene osebne dohodke. 

Sprememba samoupravnega spo
razuma delovne organizacije za do
datke pomeni samo vsklajevanje 
našega internega akta z zahtevami 
po •temeljnih Cl'rganizacijah združe· 
nega dela. V predlogu je bistvena 
sprememba ·predvsem pri dodatku 
za delo v nočnem času in .se po
večuje na 50 odstotkov od dosežene 
akontacije osebnega dohodka za 
redni delovni čas, medtem ko pn 
ostalih dodatkih ni večjih spre
memb. 

T.ZIGMUND 

Samoupravni splošni akti-novosti 
Z zamudo, ki j o je v mnoZIDl 

samoupravne zako-nodaje mo~ 
opravičiti, so temeljne organiza. 
elje Bresta v preteklem mese
cu sprejele ~amoupravne spora
zume o urejanju medsebojnih 
razmerij v združenem delu in 
samoupravni sporazum o uredi
tvi skupnih vprašanj za medse
bojna ra7llllerja v združenem de
lu. Nekatere temeljne organiza
cije so sprejele tudi že spre· 
membe dosedanjih samouprav
nih sporazumov o urejanju sta
novanjskih zadev. 

O vsebini omenjenih sporazu
mov smo že nekajkrat pisali, pa 
tudi vi\Sta javnih razprav in dru
gih obravnav teb aktov se je 
komajda končala, zato raje po
glejmo, kakšne naloge nas ča
kajo v -maju. 

V skladu z dogovorom v okvi
ru sestavljene organizacije Slo
venijales - proizvodnja in trgo
vina je posebna strokovna ko
misija delavcev Bresta sestavila 
osnovno gradivo samoupravnega 
sporazuma o varstvu pri delu. 
23. aprila 1975 je to gradivo ob
ravnavala posebna razširjena 
komisija delavcev sestavljene or
ganizacije, ki se ukvarjajo z var· 
.stvom prl delu. 

Prve dni maja bo gradivo po-

sredovano vsem temeljnim orga
nizacijam in njihove komisije 
ter ustrezne strokovne službe 
bodo morale organizirati izčrp
no javno razpravo. 

Samoupravni sporazum o var
stvu pri delu bodo temeljne or
ganizacije spr ejele v skladu z 
8. členom novega zakona o var
stvu pri delu v eno-tnem besedi
lu in tako zagotovile enotno ure
ditev tega izredno pomembnega 
področja. Nekatere podrobnosti, 
predvsem konkretne varstvene 
normative in ukrepe bodo te
meljne organizacije dopolnilno 
urejale s pravilniki ali drugač
nimi samoupravnimi splošnimi 
akti. 

Omenjeni sporazum sam pa že 
dokaj trdno ureja pravice in ob
veznosti delavcev v zvezi z var
stvom pri delu, pa tudi uveljav
ljanje teh pravic. V primerjavi 
z dosedanjo ureditvijo je jasne
je opredeljena vloga stroškovne 
službe za varstvo pri delu, po
sebno poglavje pa našteva ob· 
vezne evidence in osebe, odgo
vorne za vodenje teh evidenc. 

Sporazum -mora biti sprejet 
do 25. maja 1975, kar pomeni, da 
po prvomajskem počitku ne bo
mo smeli nič več odlašati. 

:z;. Zabukovec 

Seminar za delegate 
S. ap.rHa j e "bil or gani.ti·ran se

millJ8'r za vse delegarte v TOW 
TotVama pohiš'llva Cerknica in 
TOZD Tova.ma ivernih .plošč. 

2e na začetku naj povem'O, da 
je bila udeležba: .kmnaj polovič
na. Cepra·v delegati ob .rarzgovo
Ilih ti ZJr a.žajo pot.re bo po t akem 
iw br.aiJevooju. S -str-am!i. dele-gallov 
j e člll!ii<ti -prem8Jlo doslednosti v 
tem .pogledu, .zlasti še, ko po dr u
§i -stTani vemo, da delegat-ska 
nw merj a še niso zailiNela. Niso 
redki .pi1i.m.e.Ili odločanja o neod
tuj ljirv·ih pravJcah delavcev m i
mo -temel jnih organizacij i n nji-

horvifu OJ:'g81IlOV upr81V·lja.nja. 
Na seminarju so tbi·le p-reda

v.ane naslednje .t.em e: 
- 0!1ga:nri.zacija ooruženega de

la ·itn samoupravl~81Ilje, 
- uresničevanje ustave v na

š·i družbi, 
- deleg<l!tski sistem s-aano

upnw Jjam.j a 'V SIS, občrl!nsdcih 
-skup;oostih an vloga dcleg.a:ta. 

Seminar je lepo uspel. Take ob
like naj b i se -pos-lurževall.-i -tudi v 
prJho dnje·za sist:ema<tično dzobira
žev81Il.j e <v·seh, ki sodelu~ejo v de
lega~sk·ih -in samouprarvnih raz-
merjdh. J . Klam.čar 
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Običajno vsako leto z besedo ali sliko obeležimo pot Titove 
štafete, ki jo organizira mladinska organizacija, skozi Cerknica. 
Letos je bil ta dogodek- čeprav v letu, ko proslavi jamo trideseta 
obletnico osvoboditve - skorajda neopazen. Nekaj komaj vidnih 
plakatov je sicer vabilo na sprejem štafete, na spr·ejemu pa je bilo 
le nekaj osnovnošolske mladine, ki je tudi pripravila program, in 
ookaj slučajno mimoidočih. 

Programa sploh ni bilo slišati; ozvočenja ni bilo, h;·up avtomobi
lov, ki so brzeli mimo, je zadušil sleher.no besedo ali pesem. 
Se je sploh kdo izmed organizatorjev povezal z ustrezno ustanovo, 
da bi za nekaj minut zaprli ali preusmerili promet? 

Ob tem se nehote vprašamo: ali ne bi bilo bolje, če bi se 
cerkniška mladinska aktiva sporazumno dogovorila vsaj za znosno 
organizacijo sprejema Titove štafete in za udeležbo na njem, kot 
pa da se prek .našega glasila prekljata o tem, kdo bo organiziral 
mladinske plese v našem malem mestu? 

lnformati.vna .služba proda;jakev na »P•onte ro-ssi« . našega male·ga 
mesta je ta mesec popol noma zataji la. Svoje šotore in artikle 
so raz.s•tavi~i šele dva dni po ti~plačHu osebnih dohodkov na Brestu. 
Opazovalci so povedali, da je bila zato .kupči~a zelo klavrna. 

Devetnajstega apr.ila je biJo v Novi Go.ri•ci tradicionalno tekmo
vanJe ·st·relcev v pocastJtev dneva OsvoboaiJne •fronte. Pomerili so se 
st·reJci občin Nova Go11ica, Tolmin, Ajdovšč:Ji·na in Ce·rknica. Našo 
občino so zastopal~ ·Že z.naoi strelcL: Kebe, Nerea, Mahne, Obreza, 
IVIaticič, Meden, Sega, Repež, UdoViič, l urk •in Tavcar Marinka. 
tki.pno so se naši. LliV'rSbi l<i na t retj e m es1o. Ud vsen stn:~tK. Jt;j uttč:l 

lvlar'tnKa 1 avca.r naJbOIJSa, s Hi'/ krog·i od ~OO mož.flt h si je pnslužila 
mno. ·kolaJnO. Sicer pa Je Mal'linKa ze~o .prizadevna sportmca 1n se 
z arugturJ m1aoimJ srreloi vztrajno ·in hiltro bliža vrhu najboljš ih 
stre lcev strelske orgamzaoije našega malega mesta. 

DON PASQUALE V CERKNICI 

22. aprila so bi,l1 cerkniški in grahovski ilSnovnošoloi deležni po
sebnega kulturnega uži1lka. Obiskali so jih namreč prvaki ljubljanske 
opeme hliše Sonja Hočevar, Ladko Korošec, Rajko KoritniK, tvtc~rt:eJ 
Ostaševski ·in drugi. Odpe·li sD opero Gaetana Donizettija Do·n Pas
quale. 

Viharno ploskanje na&im pni'Znanim ume·t:nikom je izražala hvalež
nost in željo, da bi našo mladino večkrat obogati·l·i s podobnim i 
kul•tumimi prireditvami . Skoda, da enkratne priložnosti niso izko
ristili tudli odrasl·i in si organiZiirali 'Večera z o:pernimi umetinki . 

Uživali smo, ko smo vsnkavali glasbo i.taHjanskega romantičnega 
skladate lja. Už,i.tka ni moti'l flliotli prah z odra, ki se je dvigal izpod 
Marinine kr inol"ine niti ·kO'!: na D.ivjem zahodu preluknjana zavesa, 
ki sta jo morala po vsakem dejanju skupaj v·leči dva učenca . 

B. Levec 

SLAB USPEH NA TEHNIŠKI ŠOLI 
Letos imamo v Cerknici dva dislocirana oddelka srednje tehniške 

lesne soJe. če lahko ugotovimo, da so dosedanje generacije, ki 
se že več let postopoma vključujejo v proizvodnjo, delavno in z·elo 
uspešno opravljale svoje šolske obveznosti, pridno delovale v 
mladinski organizaciji in v šolski samoupravi, prispevale pa tudi 
cerkniškemu športnemu in kulturnemu življenju znat-en delez, tega 
111e moremo reči za letošnja prvi in drugi letnik. 

že vse šolsko leto imata oba letnika slabe učne rezultate, ob 
tretjem redovalnem obdobju pa so skoraj porazni. To velja zlasti 
za prvi letnik, v katerem je bilo le pet dijakov pozitivno ocenjenih 
(ali 19,22 %), kar polovica pa jih ima tri ali več negativnih ocen. 
Nekoliko boljši, vendar nič bolj razveseljiv ni uspeh v drugem 
letniku, v katerem je bilo pozitivno ocenjenih osem dijakov (ali 
38,1 O % ) , kar je tudi zaskrbljujoče in ne daje posebnega poroštva 
za prihodnje delo. 

O vzrokih za takšne rezultate je tekla razprava po razrednih 
skupnostih, na roditeljskih sestankih, posebej pa je bil organiziran 
tudi skupni sestanek staršev, dijakov in predavateljev, na katerem 
so se pogovorili, kaj storiti za boljši učni uspeh. Vodstvu disloc;
ranih oddelkov, pa tudi Brestovcem sploh, ne more biti vseeno, 
kakšne dijake štipendira in kakšne strokovnjake bo delovna skup
nost dobivala ·v prihodnje. 

B. Levec 
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Ustni časopis KOMUNISTA 
Ob pramovanju 50. oblet.ruice 

glasi·la Komurnst so vse osrnoVl!1e 
orgatnizaoije Zveze komunistov 
obel~\•le ta jubilej na svojih se· 
sta.nkih :i;n ocenHe v1ogo tega gla
s·i<la v družbeno,pol.iltičnem živ
ljenju ·S'Vojega področja. 

Organiziran je bi·! tudi us1rrui 
časopis Kornuni:sta v fus.tojn1 
1rot oSTednja prosl81Va notra!l1j
skih občin ob tem jubileju. Na 
njem so bi•li poleg urednika in 
novinarjew ča:sopisa Komunist 
tud!i Vlid.rui predstavniki družbeno
polit·ičnega živLjenja: sekretar iz
vršnega komiteja predsedstva 
CK ZKS Franc Seti;nc, član iz
vrŠlilega komiteja predsedstva 
CK ZK Maked·o:nije Stojan Di
mO'VSkri, podtpredsedrui·k iz:vršnega 
sveta skupšč.i,ne SRS Rudi Ca6i
novlič, genencl .poJ.kov·nr..k Mi•lan 
Dal.ievic, Čia!l1 nvršnega S·veta 
predsedstva CK ZKS Milan Po
•trč, :nar.odm.i heroj Stane Semič
Daki:, predstarvnilki družbeno-po
!ittionih or.gani.zaoij not·ranjslcih 
obči.n .in d'ru!?Ji. 

Pnisotnli gostje so v odgovorih 
na vpra-šanja, tki so joim jih za
sta:v:ili novi'Ila.rji Kormm~sta, lirz
raz:ili predvsem naslednje: 

»Patr.tijs.ka beseda ne sme bHoi 
pa.pir.nata, četudi je zapi:sa!l1a na 
papti.rju, blirl!i mora predvsem po
štena •in bojevita,« je v ·svojdb 
ra~šljam·}ih dejal F.ranc šetinc. 
Govoril je tudi o metodah poli
tJičnega dela .komunLstov, o vlogi 
lromunistov in njihovem revolu
ciona;rnem boju za bOiljše življe
nje tin delo naših del<>Wllih ljudi 
•in občanov. Sew·eda pa je naloga 
komunistO'V p-ri tem •posebno po
membna:, saj mor<lljo iska·ti t a.kš· 
no vsebino dela in metod, da bo
do resnično predstavlja·~i ustvar
jalno žanišče na svojem območ· 
ju. 

Miral!l Potrč je v svoji ·ra.zpr81Vi 
govoril o ekonornskJ. poli11Hoi ii<n 
med drugim pou.da.rilt, da ne mo
remo bi•ti -zadovolj.rui s povečeva
njem rasti zalog, pa tudi ne z na
ra<ščanjem skupne in splošne po
rabe, dvigaiJljem osebnih dohod
kO'V in povečevanjem investicij. 
Nobenega dvoma pa lllli, da je 
zastavljena ekonoms·ka poltiti·ka 
edino pravilna: pot, je na konou 
deja•! Miran Potrč. 

Gost rlz SR Makedcmtije Stojan 
Dimovs•ki je govorl•l o seda:njem 
ekonomskem In polti.tičnem polo
žaju v tej ·republilci :i<n o :prizade
Va!11jih makedonsklih ·komunis.rov 
za ureSllličeva.nje ·sklepov X. kon
gresa in ouresničevanje ustave. 

DAROVALI SMO KRI 

19. apr-ila je .bila, kot smo že 
poročalti, organiziram.a ·za naše 
podjetje - na cei'kniš·kem pod
ročju - krvodajalska akcija. 

Cepra.v smo tpi1ičakovatli večjo 
udeležbo, pa smo ·lah:ko weeno z 
njo zadovolj:ni. Iz Tova.rne pohi
š·wa Cerknica je <iarovall:o .krj 92 
delavcev, 1i!z Tava.me pohištva 
Matrt:itnjak 40, .iz Skuptnih dejav
nosti 6 lin dz Tovarne ivemih 
plošč 3 delaJVai. 

HvaJ.a vsem, •ki so tJUdi letos 
pokazali svojo alovečnost lin da-
rovam. ikri! J . Klančar 

V nadaljevatnju :ustnega časopi
sa so v -razpraw ·sodelovaH še Ru
di · Cači:novič, k.i je govori'! o na
ših odnosih s sosedoma Avsrtrijo 
itn Ita.lijo. Milam Da:ljevjc je opi
sal pni·zadewanja ·v naši armadi 
za čim višjo ·stopnjo mora:Loo
politlične osveščenostJi statrešm in 
vojakov. 

Na i<.Qncu sta spregovor.i.la še 
heroj Stane Semič-Daki, ·lci je ori
sal svoja .dJo~vetja iz španske 
državl1a.nske vojne in naše !l'evo· 
lucije ter Tone Kra.ševec, ki je 
ori·sa:l uresn.ičevanje ustave tin 

sklepov X. kongresa na Not-ranj
skem. Na koncu pa je zaključil 
s ·pozivom, naj ·se čim 'Več naših 
ljud!i oglasi z rarzličnimi sestaiV ki 
v časopisu Komunist, da ille bo 
Not<ral!ljska »Sti.va lisa«, ko govo
rimo o pisani par.tJijslci besedi. 

Z organi.zacijo u stnega časopi· 
sa v Pos-tojni je bi·l tudi zaklju
čen teden komun~sta v notra!l1j
sloih obOiJnah, v ·katerem smo ,vsi 
kQillun:isti sla vn:os·bn.o obeležili 
petdeset let !pisane pa:rtijske be-
sede. L. Ule 

O obveščanju in kulturi 
Notranjsko kraške občine so sklenile praznovanje ob 50. obletnici 

pisane partijske besede z ustnlm časopisom Komunista 8. aprila 
v Postojni. Ob tej priložnosti je bilo organiziranih tudi več razgo
vorov, med drugimi tudi o obveščanju v delovnih organizacijah in 
o kulturnih vprašanjih tega območja. žal na razgovoru ni bilo tova
riša Toda Kurtovica, ki je bil zadržan, tako da je razgovor tekel 
z uredniki Komunista. 

V uvodnih razmišljanjili in v 
razgovorih je bilo posebej po
udarjeno, da je vsestransko, ce· 
lovito in pravočasno obveščanje 
eden izmed osnovnih pogojev, da 
se delavci v združenem delu i.ah
fuo t·vorno vldj·učijo v samouprav
ne odločitve in svoje politično 
delovanje. Z najrazličnejšimi ob
likami neposrednega in posred
nega obveščanja omogočimo re
snično funkcionalno delovanje 
delegatskega sistema in s tem 
poglabljanje samoupravnih od
nosov, predvsem pa omogočimo, 
da sleherni delavec zavestno in 
z vso družbeno odgovornostjo 
odloča o rezultatih svojega dela 
in o vseh zadevah iz svojega de
lovnega in širšega družbenega 
okolja. 

Glas.ila ·delovnih organizacij 
oziroma njihovih delovnih skup
~osti' so ena izmed temeljnih ob-
1ik za obveščanje delavcev v 
združenem delu an hkrati tudi 
ena izmed osnovnih oblik za ob
veščanje o delu družbeno-politič· 
nih organizacij v njihovem nepo
srednem delovnem okolju. Od 
vsega tiska so v naJbolj nepo
srednem stiku z delovnimi !jud· 
mi ·in z~ mno~e predstavljajo ta
ka glaslla edmo redno tiskano 
sredstvo za njihovo družbenoeko
nomsko osveščanje in obvešča
nje o razmerah ·in dogodkih v 
okolju, kjer se v združenem de
lu vključujejo v neposredno od
ločanje in v delegatske odnose. 

Zato je sooblikovanje vsebin
ske podobe teh glasii. velika od
govornost in obenem pomembna 
naloga vseh zavestnih sil - od 
družbeno-političnih organizacij 
do v.seh samoupravnih struktur. 
Morda se te odgovornosti in na
log še vedno premalo zavedamo 
·in se s premalo zaves·bi in odgo
vornosti vključujemo v pretok 
informacij. 

Opozorjeno je bilo tudi na sla· 
bosti, ki jih ta glasila očitujejo. 
Posamezna informativna območ
ja niso dovolj usklajeua, siste-

matično spremljana in v pravem 
sorazmerju. Večkrat prevladajo 
suhoparni strokovni sestavki ali 
zgolj formalno nanizani sklepi 
organov upravljanja brez potreb
ne problemske osvetlitve aLi su
hoparna poročila o preteklih do· 
godkih in vprašanj~h, ki niso več 
aktualna in podobno. 

Premalo je zavestnega hotenja 
po idejno političnem in samo
upravnem osvešča.nju, razlcriva
nja in razreševanja konkretnih 
nerešenih vprašanj, premalo se
stavkov o neposrednem delu in 
problemih delovnih ljuc!Ji. Tudi 
jezik obveščanja je težko razum
l.iiv; .info:m1acija bo učinkovita 
in bo dosegla svoj namen i.e, če 
bo razumljiva in. zgoščena, ne 
pa zapletena v navidez strokov
no izrazje ali pa v labirint lepo
rečenja. Več bi bilo treba pri
sluhniti tudi mnenjem neposred
nih proizvajalcev (povratne in· 
formacije), obenem pa jim p·re
prosto pdbltižati tudi širšo go
spodarsko problematiko. 

Posebej je bilo poudarjeno, 
naj bi ta glasila obveščala tudi 
iz delavčevega širšega družbene· 
ga okolja, saj je vsakdo tudi 
člen krajevne samouprave, delo
vanja interesnih skupnosti, or
ganizacij tin društev. 

Razgovor je tekel tudi o kul
turnem delovanju na tem pod
ročju. Ugotovljeno je bilo, da je 
postalo to delovanje z ustanovi· 
tvijo temeljnih kulturnih sirup
nosti bolj organiZ'irano, sis tema
tično fn skladno, čeprav ga 
spremlja še vrsta slabostli. Te se 
kažejo v premalo .sistematičnem 
razvijanju amaterske kulturne 
dejavnosti, pomanjkanju sposob
nih kulturnih organizatorjev, ne
ustreznih objektov... P·remalo 
je tudi zavestnega hotenja, pri
bližati resnično kulturo delav
cem. Tudi na tem področju bQ
do morale družbeno-politične or
ganizacije zastaviti več sii, da bi 
sooblikovale idejno podobo na· 
šega kulturnega življenja. 

B.Levec 

ZMAGA NAD SLOVENIJA
LESOM 

26. aprila je bHo v Ljubljani 
prijaJteljsko srečanje med ženski· 
ma ekipama KK BREST in SLO
VENIJALES - TOZD trgovina. 
Na tem srečanju ·so se naše čla
!OJice spet odrezale, sa.j ·SO n.a
sprotnli.ce p.rema;gale za 152 keg
ljev, čeprav je za .nasprotnice ke
glja1a držaiV!Da ·:reprezentamka 
ANKA JA!NSA. Naše -tekmovalke 
so bile tbolj lizenačooe, ·kar j.im 
je ·p:rineslo z,mago. 

Rezultasti prvili šestih: 
l. AIIlka Janša 432 kegljev 
2. Dragica Pokleka 384 !kegljev 
3. Jožica Zabukovec 378 kegldev 
4. Mj.i:jam Kiomi.datr 370 keg·ljev 
5. Helena Mulec 363 kegljev 
6. Stilro:ka Potušek 362 kegljev 

Tudi letos je precej naših delavcev darovalo kri · D. Pokleka 
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Preurejanje cerkniš~e delikatese 

Delikatesa v novi preobleki 
že sprejeti gospodarski <D;ač~t 

Turi:S11i6oo hotelskega podJetJa · 
Postojnska joarna - TOZD GO
STINSTVO CERKNICA je za le
to 1974 predvidel posamezn~ 
adaptac-ijske posege v skoraJ 
vseh gostinskih lokalih v C~r:k
nici - središču družbeno-politlČ
nega ln gospodarskega dogajanja 
obČii!ne. Izpeljana sta bi1a le dva 
manjša posega, in sicer v bifeju 
Peščenk cin restavraciji Jezero. 

Nrkakor ne bo odveč, če ome
nimo, da je TOZD Gostinstvo 
Cerknica končala poslovanje leta 
1973 in poHetno bilanco leta 1974 
s posloVno izgubo; kar je vse
kakor vplivalo ·na .ixpolnjevanje 
zastavljenega programa. 

Ob upoštevanju rentabilnosti 
poslovanja, opremljenosti lin ure
jenosti posameznah obratov in 
zahtev medobčinske sanitarne 
inšpekcije, predvsem v Del~kaJte
si v Cermici, je delavski svet 
pričel z ·intenziv.nejšri:rni razpra
va'IIlli, •kako se !otrti _preureditve 
Delikatese s tem, -da je v ta!k 
poseg neposredno vezana •tudi sa
mopos;trežn'1- trgovina, .na drugi 
st,raq:ti pa, da Cerknica dejansko 
nima .primerno· urejenega de1ika
tesnega prostora za nudenje to
v-rstnih uslug. Tako je delaNski 
svet na 32. redJ:ID. •seji 7. januarja 
1975 sprejel program nujnih ada
ptacijs!illh · posegov s takoj-šnjo 
rea.l:izacijo po naslednjem vrst
nem redu: 
~ gosllilna Gori6ica, 
~· deHkatesa, · 
:..._ gostJlna žajfnca. 
S tako zastavljenim progra

mom sta bila seznanjena izvršni 
svet lin predsedstvo občine Cerk
nica, kjer je bil potrjen tudi do
govor med predstavnti.koma trgo
vine Nanos in kmetijske zadruge 
Cerkruica o prevzemu in nadalje
vanju prodaje prehrambenih iz
de tkov z dnem, ko se pr.ič.ne s 
preureditvijo trgovskih prosto
rov. 
Spričo zakasnelos-ti us trezne 

tehnične dokumentaci·je (zaradi 
najetja tkredilltov) im ostahlh n e
rešenih 'V'pl'(isšanj o preureditvi 
dosedanjih prostorov smo prezr.Li 
zelo pomembno vprašanje - ob
ves-titi potrošmJ.ka, se .p ravi ·-kra
jevno skupriost Cerknica in njen 
potrošništki -svet. 

Potrošnikom krajevne skupno
sti Cerknica, pa tudi ostalim ob
čanom, se zato opravičujemo, ob
enem pa želimo, da bi se v no
vih, preurejenih prostorih poču
ti.lli kar najbolj zadovoljdv.o po
strežem oziroma, naj posredujejo 
pripombe o kvaliteti postrežbe, 
pa tudi o i2Q.ivi asortimana. 

V prostor-u nove De1i:katese bo
mo .nudiH prodajo kruha, mleka 
i.n vseh vrst mlečnih izdelkov, 
suhomesnate JZJddke, obložene 
kruhke in sendv.iče, raZ)lične so
late in mrzla jedila, vseh vrst 

Brestov obzornik, glasUo delovne skup
nost! Brest Cerknica. Glavni ln odgovorni 
urednik Božo LEVEC. Ureja urednl§kl 
odbor: Ivanka GODESA, Mlrko GERSAK, 
Martfa GRBEC, Jože KLAN'l:AR, Božo 
LE~C, Branko MISIC, Franc MLAKAR, 
Danl!o MLINAR, Franc MULEC, Miha 
SEPEC ln Zdravko ZABUKOVEC. Tiska 
.teleznllka tiskarna v Ljubljani. Naklada 

2400 Izvodov. 

konzerv, slaščice, brezaJkoho}ne 
in alkoholne pijače in podobno. 

V gostinskem delu, ·ki bo stro
go ločen od de1ikatesnega, pa bo
mo n:udii1H Jtopla jedHa, točeno 
plivo in ostal-e gostinske usluge. 

S tako preureditvijo iin pre
usmei'itvijo ·se približujemo .raz
VQj.nemu prQgramu občine Cerk
nica ma področju gQstinstva in 
turizma. 

Pr.i <izvedbi adapta·cije smo pri 
izvajalcu gradbendh del SGP Gra
dišče Cerkrrica našli popolno so
glasje, kar zadeva roke. Posamez
ne teža'Ve pa so zaradi ·kratldh 
rokov nastopile pri dobav.iote}jih 
opreme, venda:r jih sporazumno 
razrešujemo. 

Otvor-itev preurejernega lokala 
je predvidena za l. maj, zato se 
ob velikem praz:ruiku delovnih 
!judU tudi TOZD Gosllinstvo Cerk
nica pridružuje prvomajskim če
stci:tkam vsem občanom Cerkruice 
z žel-jo, da bi se v naših loka.hl.h 
kar najbolje počutili. J. Truden 

filmi v maju 
l. S. ob 16 .·in 20. uri - ameni

šrki fiHm ZLOMLJENA PUSCICA. 
Western. 

2. S. ob 16. uri - r<i•sanka TREZ
NI VRABCEK. 

2. S. ob 20. -uri - francoski fiilm 
RDECE NOCI. Drama. 

3. S. ob 20. uri i n 4. S. ob 16. uri 
- ameriški film PRICE IN MO
RILCI. Kriminalka. 

4. S. ob 20. ur.i ameniški f.Hm -
VLOMILEC. PUSorolOiV'ski f.ilm. 

S. S. ob 20. ura - JEZDEC 
BREZ GLAVE. Wes·tern. 

8. S. ob 20. ~i - fra.noos·ki fJ..Im 
ZAKLAD NA VRHU NEBOTIC
NIKA. Kriminalka. 

10. S. ob 20. uri- ameriški fiJm 
DOLGA ROKA MAFIJE. Pusto
lovski m'lm. 

11. S. ob 16. in 20. UI"i - a:meri
škii film šAKAL. Ffl.m o poskusu 
atentata na generaJa De Gaulla. 

12. S. ob 20. uni - amer.i-ški fiilm 
TROJNI ODMEV. Vojna drama. 

15. S. ob 20. uri - litali ia.nski 
fHm SMRT POLICIJSKEGA KO
MISARJA. KriminaJ1ka. 

17. S. ob 20. uri - italijanski 
fj•lm PREISKAVA JE KONCANA 
- POZABI. Drama. 

18. S. ob 16. in 20. urj - a:me
ni.š•k.i f.ilm DELFINOV DAN. Pu
stolovs'lci fiiolm. 

19. S. ob 20. uri- amerišolci film 
PREPOVEDANI DEKAMERON. 

22. S. ob 20. uri - ameriški film 
PREGON ZA PLENOM. Western. 

24. S. ob 20. uri in 25. S. ob 16. 
uri - jugosJovanski flm PARTI
ZANI. Vojni f.ilm. 

25. S. ob 20. uri - s-lovensk[ 
film POMLADNI VETER. Kome
dija. 

26. S. ob 20. ur~ - ameriš·k.i film 
NEKDANJI . PRIJATELJ KID. 
Western. 

29. S. ob 20. uri - francoski OK 
SEF. K!rimionalka. 

31. S. ob 20. uri - amer.iški f.i!lm 
OTOK V PLAMENU. Pustolovs-l<'i 
film. 

/ 

Ljuba T ad it pri nas 
28. marca je v Cerknici gosto

va-lo Jugoslovansko dramsko gle
dahšče liz Beograda. Skupina 
igraoJ.cev ln tehnično osebje je 
obiska-lo tudi BREST. V Salonu 
pohištva so se 1grall.ci seznam-ili z 
našim p roizvod:Diim programom. 
Z vel-i-klim zailiimanjem so si ogle
dal[ ·izdelke, povpraševali o ce
nah li-n o načinu prodaje. Potem 
je skupina obiskala Tovarno po
hištva in z za'Ilimanjem sprem
lja!.la proizvodni. proces. Pni tem 
so se zanimali za pogoje dela, na
oin vodenja proizvodnje, načinu 
nagrajevanja ·in podobno. 

Zatem se je s-kupina, ki jo je 
vodil direktor Jugoslovanskega 
dramskega gledaLišča •tov. NovaiC 
zadržala v ra.zgov.o·ru s predstav
niki kulturne skupnosti. Razprav
ljali so o možnostih navezav sti
ko-v dramskih ustaJnov s proiz
vodn1mi orgooizaoijami, o mestu 
in v:logi igralcev ter o po•trebi 
kuHurnega delovanja delavcev. 
Zvečer je hi-la v k inodvorani v 

Cerknici predstava monodrame 
»Obramba - Sokratova in smrt« 
s priznanim dramskim ·in film
skim ligrwlcem Ljubom Tadicem 
v glavoJlii vlogi. 

Predstava je bila brezplačna, 
vendar kljul;l temu dv<?rana ni 
bila p<ivsem polna, ka-r je vredno 
obžalovanja. 

Pri-sotni so stvaritev Ljube Ta
d:ica na,gradihl z dolgim aplav
zom, kar je ;tudi dokaz o uspehu 
predstave. 

Ljuba Tadica smo povprašali 
o vtisrlh ob obisku tovarne pohi
štva v Cerknici: 

- Zelo sem z-adovoljen. Ce gle
daJm proizvodnjo, potem človek 
dobi občutek utečenosti lin ·pri
zadevnost-i, ki je ni oviral niti 
naš obisk. 

O potrebi sodelovanja dram
skih skupin i:n organizacij zdru
ženega d ela je tov. Tadic dejal: 

- Prav gotovo S·ta pomembna 
stik in izmenjava dela, saj se ta
ko ceLotni sklop roružernega dela 
povezuje, izmenjavajo · se i7lkuš
nje, spoznavamo delo in nava-de 
drug drugega. 

To je tudi pogoj, da uresniči
mo svobodno menjavo dela med 
gospodarstvom in kulturo. 

O samih vtisih po predstavi pa 
nam je tov. Ta,dic poveda-l: 

- Zelo pr.ijetno sem presene
čen nad obč-i•ns.tvom. Tudi v 

BRESTOV OBZORNIK 

Ljuba Tadič v vlogi Sokrata 

manjšlih krajih so ljudje kultur
no izobraženi. Moram reči, da 
grem iz Ce!'knice z leplimi vtisi 
in v prepričanju, da se bomo zo
pet s·rečali. 

Ob odhodu se je tov. NovOic v 
imenu skupine zahval-il gosti-te
ljem - Brestu lin kuloturni skup
nosti za prisrčen s.prejem in ,iz. 
r~l željo po pnihodnjem sode-
lov<ll!lju. B. Mišič 

lepo kulturno poslanstvo 
OB PRETEKLI RAZSTAVI V SALONU POHIŠTVA 

Ob otvodtvi sLikarske razsta
ve akademske slikarske lin s 
Prešernovo nagrado 1973 nagra
jene mlade umetnice Sorli-Puoo
ve, lahko zapišem, da Brestov 
Salon pohištva zvesto i,z,polnjuje 
zas·tavJjeno zamlisel razstav. Mor
da ne bo odveč, če naštejem glav
na staJiš<:a: 

- predstaviti domače ume1mi
ke: akademsko irobražene, nariN
ce ali prv:iu:J.ske aNtorje. Razstav
lja•bi so Perko, Golob, Rot, Pun
tar (;trikrat), Rupni.k, Mikše; 

- predstaviti ,,.klasike« an »re
ailiis.te« (Godec, Klemenčič, Gala, 
GostJin čar); 

- ·predstavi·ti moderne to kove 
v umetnos·1li (Dremelj, šajn, Bern, 
šorli); 

- nudit:i uporabo Salona za 
različne obč.itnske prireditve atil 
proslave (projekt Gornji J adran, 
razstava Toneta Svetilne, Exli:bris 
Hd.) 

Za vse, ki rnso bi·JJi ·na otvori
tvli pretekle razstave, •kjer je p rof. 
Marjan Tršar govo·ril o sodob
nih tokov.ih v likovni ume1mosti, 
kratek povzetek iz nj ego vega go
vora na otvoritvi: 

»Srečujemo se z nenavadnim 
slikarstvom, ki je, vzlic pripad
nosti ekspresivnim tokovom na
še mlade generacije, dok<llj bolj 
kompleksno zastavljeno . . . Sar
lijeva je začela zavestmJo -in z vso 
občutljivostjo lahilni figuri :istka
ti kompozicijski in trdnostn~ smi
sel nove vrste, tak, lci naj bi se 
ne opi•ral na običa:jne vertikade 
lin ho11.izontale, ampak izhajal .iz 
izražanja figu·re sa:me, iz njend·h 
nenelmih napetosti, utrinjajočih 
se iz strahu pred prekucnenjem, 
pa ·iz zavesti svobodnega premi
kanja y tem, kot dah neoprijem
ljivem »lebdenju« na površini 
pla.tna. 

In tako stojimo pred i!l.Ovejš.i
mi platrui Veselke Sorli-Pucove 
kot pred rea1nostjo figuralike, ki 
ji 'komaj razbiramo fiiguraJno li-

ce, a jo vseeno občut!imo kot do 
skrajnosti rea:lno a.na.mnezo sli
karkinih misli, porojenih med 
delom: njenega sprejemanja vi
zuailrnh ci.mpulzov lin hkratnih n je
nih il"eakcij, odziv.ov .nanje. To je 
pogO!Vor s platnom, s slJikarsko 
snovjo samo, pretočen v odme
ve in pobliske njene gestuia>rno
stJi.« 

Raozs:ta:va je torej pred nami: 
·nekaterim (red.kiim) je všeč, dru
gi jo odkla.njajo, razburkala je 
duhove, čeprav .ni .nekaj p;ovsem 
n()IVega v Salonu. Spomnim naj 
n a Jožeta šajna, Franceta Golo
ba itn .ne nazadnje na Toneta 
Svetino. V Salonu je knjiga vti· 
sov; p rav ·hi bilo, če bi bilo v 
njej več .resnih ·in utemeljenih 
p·ripomb, ki bi s<luilille Ul progra
mi'I'anje prihodnjli.h -razstav. 

Morda ob ·koncu .ne bo na.pak, 
če opororimo na naslednjo raz
s-tavo, ki bo odprta konec maja. 
V Salonu bo gostoval prof. Edo 
Deržaj, akadems..l!Ji slikar z nad
vse zaniani'Vo raz·stavo pod na
sdovom >>Gore :in nj,ihova podoba 
v s.Li•kah«. B. Lavrič 

Od 18. okto.bra 1971 do sedaj je 
bHo en.arlndvajset raz.Ličnih kul
tumih mani-festacij ; lahko brez 
senčice dvoma trdimo, da smo 
ustregLi \nsem okusom: dobnim 
.i.n s labim, :i.zobraženim in laič
nim, z vsem zadovoljstvom i!Il do 
vsega l•ronično -skeplličnim. Naši upokojenci 

NA OBčiNSKEM TEKMO
VANJE EKIP PRVE POMOči 
BREST NAJBOLJši 

Oddelek za ljudsko obra-mbo 
Cerknica j e v počastitev dneva 
Osvrobodi-lne ;fronte orgaruizJral 
26. apnila tekmovanje ekip prve 
pomoQi ,iz krajevnih skupnosti -in 
delovnih organizacij občine CeTk
nica. 

Tekmovanja so se udelež-i-le 
ekipe :iz Sta-rega trga, Cerkrlli<:e 1n 
žlic. Kovdin:opla.stiko dz Loža j e 
zastopala ena ek:ipa, Brest Cerk
nica •pa trL 

Tekmovanje je sodila strokov
na ·komisija ob pri•sotnos.ti -pred
stavnika republiškega odbora 
Rdečega ·kniža Slovenije. 
Uvrstlirt:ev ek:ip: l. Brest I, 2. Kra
jevna skupnost Cerkonica, 3. Kra
jevna skupnost Stani trg. 

Sicer pa komisija n i imela lah
kega dela, saj so bili rezultati 
vseh ekJp zelo b1izu najboljš-im. 

Zmagovalna ek:ipo so ses,tav
ljale: An:rita P.ur.kart, Bi-serka Da
VJid, Pepca žumer, Pavla Pondk
var, Irena Urbas ion Nada Cimer
mančič, vse iz Skuprllih deja'V'Jlo-
sti Bresta. . 

ZmaJgovalna ekipa bo sodelova
la na republiškem tekmovanju. 

S. Bogovčič 

3. aprila je bil ci.nvalidsko upo
kojen delavec Anton Mihelčič, 
rojen 28. 12. 1918. ieta. 

V Tovarni pohištva Martinjak 
je bil zaposlen od leta 1960. Med 
zaposlitvijo je delal na različnih 
delovnih mestlih, nazadnje na de
lovnem mestu s~adišče surovin. 

30. apri-la, bo predvidoma red
no upokojen delavec Ludvik žni-

Humoristov ni 
Na .nagradni ra~pis za duhov:it 

podpis q k~·k8.turi, objaNljeni v 
prejŠilljJ \Šote'V'i.lki, žal s korajda ni 
blio!o odz\va. Poslana sta bila le 

dva predloga. Komi·sija je u goto
v·ila·, da noben izmed n jiju ni 
n i·ti P'rimeren .niti dovolj duho-vlt. 
Ostane torej ugotovitev: med na
mi ni humoristov!? 

daršič, po poklicu krojač, rojen 
S. 8. 1920. leta. 

Med zaposlitvijo v Tovarni po
hištva Mart!injak, kjer je bil od 
leta 1967, je delai večji del v ta
petništvu. 

Obema želimo veliko zdravih 
let! 

Delovna skupnost TOZD 
Tovarne pohištva Martinjak 

RAZPORED TEKMOVANJ 
KO~ARKARSKEGA KLUBA 
CERKNICA V SPOMLADAN
SKEM DELU 

19. IV. Cerknica- TIK Kobamd 
26. IV. Pivtka-Cerknica 
11. V. Cer:knica- ETA Cerkno 
17. V. Kia.di:var-Cerkruica 
24. V. Cel'lmica- AET Tolmi111 
31. V. Po&tojna-Cerknica 
7. VI. Cern.k:ica-ldl'ija 

14. VI. Kras Sežana-Cerkmica 
21. VI. Cerknica-Grosist Gorica 

Prvo imenovani klubi grajo 
tekme na domačem ci.grišču . 

V prv.i tekmi je moštvo Cerk
nice premaga!lo TIK Kobarid z 
rezultatom 69: 59. Naj.boljši s.tre
lec moštva je bil Dušan Jernejčič 
z 29 koši. T. Zigmund 


