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brestov 
• 

lasilo delovne sku 

Samoupravljanje - edina 
pot prihodnjega razvoja 
VTISI DELEGATA IZ NAŠE OBČINE O ENAJSTEM KONGRESU 
JUGOSLOVANSKIH KOMUNISTOV 

Po pristanku na beograjskem 
letališču v zgodnjih dopoldanskih 
urah 19. j'llilrja, se na-s je več 
kot dve •sto ·slovenskih udeležen
cev kongresa Zveze komunistO'V 
Jugoslavije odpeljaJo z avtobusi v 
Vojvodino. Med potjo, ki nas je 
vodila prek Fruške gore rlo No
vega Sada, smo 'Videli ve'liko kul
turno-zgodovinskih znamenitosti. 
obiskali več muzejev ter se sreča
li z Vojvodinci, Ici so nas povsod 
prijazno sopreje1i. Hkrati pa je bil 
izlet opri:IOŽ'!lo.st, da smo se Silo
venski delegati, gostje in pred· 
stavniki zamejskih Slovencev 
med seboj spOZJna.:li. Kasneje, ra
zen na sprejemu, ki ga je za Slo
vence pred !koncem •kongresa pri
redil pxedsednik centralnega ko
miteja Zveze komunistov Slove
nije tovariš Popit, niSliDo bili več 
9kupaj, ker '9IDO stanovali v raz
ličnih hotelih z delegati iz vse 
Jugoslavije. 

Na kongresu smo dela·!~ po ko
misijah ter sodelova:li na plenar
nih sejah ob otvoritvi in zaključ
ku kongresa. Vse to je ob odlični 
organizaciji or ganizatorjev, v ma-

lem »mestu«, s ,gtekllom pokritem 
kongresnem središču SAVA, ki 
združuje pdleg iprečudovite vel~ke 
modre dvorane še več manjših, 
restavracije, okrepčevah:rlce, po
što, tvgorvine, ibaniko, razstavne 
galerije, ambulanto in druge teh
nične ·pro9tore. Vse ·to in pa 'Ve
ličina osebnosti tovariša TITA, 
ki je daja!l ton delu kongresa, 
predstavlja ·dogodek, ki ga ni 
moč opisati, temveč ga je tretba 
doživeti. 

V komisiji za razvoj politične
ga sistema .gociaJistične samo
upravne demokracije osem sode
loval tudi jaz. V treh dneh nam 
je uspelo !pOslušati nad šestdeset 
razprav, v katerih so delegati 
v celoti .podpdi dosedanjo poli
tično usmeritev ter obravnavali 
aktualne teme iz delovnega pod
ročja naše -konrisije. 

Se posebej so bile poudarjene 
naloge, Id nas čakajo pri prihod
njem dograjevanju samouprav
ljanja v vseh okoljih in na vseh 
ravneh, saj se je izkazalo, da je 
samoupravljanje edina mogoča 
pot prihodnjega razvoja. Dejstvo, 

da ni bil nikoli noben delavec 
proti samoupravljanju, potrjuje 
njegovo vrednost, kritično pa de
lovni ljudje ocenjujejo nedosled
nost pri njegovem uresničevanju. 

Delegatski sistem po petletnem 
uvajanju še vedno ni zaživel po
vsod. Ugotovljeno je bilo, da še 
zlasti ne v osnovnih celicah živ
ljenja in dela, to je v temeljnih 
organizacijah, krajevnih in samo
upravnih interesnih skupnostih. 
Se vedno se v večini primerov 
obravnava in sprejema sklepe, ki 
jih predlagajo različni izvršilni 
organi in druga telesa, Id so v 
prvi vrsti postavljena za izvaja
nje samoupravno dogovorjene 
politike. Premalokrat pa pridejo 
na dnevni red delegatskih skup
ščin vprašanja, Id se porajajo 
tam, kjer delovni ljudje živijo in 
delajo ter so izraz dejanskih po
treb, možnosti in hotenj. 

Veliko časa smo namenili vpra
šanjem o aktivnosti članov Zve
ze komunistov. Ta naj se bolj kot 
v delu osnovnih organizacij Zve
ze komunistov potrjuje pri ak
tivnosti v družbenopolitičnih in 

Stara tovarna ivernih plošč, v kateri bo stekla nova Brestova proizvodna dejavnost. O naložbi bomo 
pisali v eni izmed prihodnjih številk. 

POZDRAVNA BRZOJAVKA ENAJSTEMU KONGRESU 
ZVEZE KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE 

Komunisti in delavci nad dvatisoččlanske delovne skup
nosti BRESTA, Industrije pohištva Cerknica toplo pozdrav
ljamo enajsti kongres jugoslovanskih komunistov. Ta 
kongres sovpada prav z obdobjem, ko naša socialistična 
samoupravna skupnost doživlja v svoji družbeni preobrazbi 
globlje vzgibe in premike. Zato pričakujemo, da bo prav 
gotovo kritično ocenil našo dosedanjo pot, sedanji razvojni 
trenutek, predvsem pa jasno opredelil prihodnje naloge in 
cilje komunistov ter naše celotne družbe. 

Zavedamo se, da posebno pomembne naloge čakajo nas, 
komuniste in vse ostale zavestne sile ob ustavni preobrazbi; 
vemo in zavedamo se, da gre pri tem za izredno širok sklop 
pomembnih gospodarskih in družbeno-političnih vprašanj, 
s katerih rešitvijo bomo lahko uresničili naše samoupravne 
vrednote. 

Delavci BRESTA bomo tudi v prihodnje po svojih naj
boljših močeh prispevali k ekonomsko-politični krepitvi 
naše domovine. Enotni smo v podpori naporov Zveze komu
nistov za oblikovanje novih samoupravnih družbeno-eko
nomskih in medčloveških odnosov. 

Prepričani smo, da bo kongres še bolj utrdil našo skupno 
usmeritev pri krepitvi in poglabljanju samoupravnih 
odnosov in pri krepitvi naše neodvisne in nevezane politike. 
1!tlt' •":;~ ... ~l;.r". "'~ • • ~ . • ' : ~#· • "(.._,:'_ .«::.• •"""' • ~ ,... r • • "",• 

S pozdravi vam pošiljamo iskrene želje za uspešno delo 
kongresa. 

Komunisti in delovna skupnost BRESTA, 
Industrije pohištva Cerknica 

družbenih organizacijah zlasti v 
Socialistični zvezi. To narekuje 
zgodovinska vloga, ki jo ima Zve
za komunistov kot avantgardna 
sila pri razvoju naše družbe. Iz 
tega izhaja odgovornost vseh ko
munistov za mobilizacijo množic 
pri graditvi socializma. Zato mo
ra delo Zveze komunistov teme
ljiti na interesih delovnih ljudi in 
občanov, družbeno-političnih or
ganizacij ter družbenih organiza
cij in ne nad njimi. 

Le na ta način bo mogoče pre
rasti tehnokratsko-birokratske 
težnje, socionalizirati strokovne 
službe, povečati zakonitost in 

družbeno odgovornost, izvajati 
ustrezno kadrovsko politiko, ob 
tem pa priznati delavcem in sa
moupravljanju prevladujočo vlo
go, kar je pogoj za prihodnji 
razvoj. 

V se to pa naj vodi do spozna
nja, da brez zadovoljevanja 
skupnih interesov ni mogoče 
uresničevanje osebnih potreb. Za
to se mi zdi, da bodo to nekatere 
izmed številnih nalog, Id nas vse 
in ne samo komuniste, tudi pri 
nas, v naši občini čakajo v na
slednjem obdobju. 

R. Ponikvar 
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ogovori proizvajalcev ivernih plošč 
:le dalj časa pestijo proizvajalce ivernih plošč težave, ki so posle

dica prenizkih cen iverk. S težavami in z vprašanjem izgub iverašev 
so seznanjeni več ali manj vsi potrošniki, pa tudi ustrezni organi na 
ravni republike in zveze. Proizvajalci iverk poskušajo vprašanje cen 
ivernih plošč in s tem izgub na vsak način rešiti. Uspehi pri tem pa 
so samo delni. 

Do sedaj si proizvajalci priza
devajo na treh različnih frontah. 

1. Na pripravi in sprejetju 
ustreznih dopolnil samoupravne
ga sporazuma o skupnem pri
hodku med potrošniki in proiz
vajalci ivernih plošč. Osnova tega 
sporazuma je skupni prihodek, 
ki se oblikuje pri prodaji plošč 
na tržišču in se nato v dolo
čenem razmerju deli med part
nerji. Delo pri dokončnem obli
kovanju in sprejemanju tega 
sporazuma je zastalo. Sprejem 
bi moral biti podpisan do konca 
leta 1978. Takšno razreševanje 
vprašanja cen je dolgoročno in 
v skladu z zakonom o zdnJženem 
delu. 

2. V letih 1977 in 1978 lahko 
vprašanje cen rešujemo s tako 
imenovanimi bilateralnimi spora
zumi o enotnih kompenzacijah 
med potrošniki in proizvajalci 
plošč. Ta oblika sporazumeva
nja je nekakšna vmespa faza pri 
razreševanju težav iverašev, do
kler .samoupravni sporazum o 
skupnem prihodku ni sprejet. Za 

leto 1978 je dana možnost, da se 
z bileteralnimi kompenzacijami 
popravijo cene plošč do 12 od
stotkov na veljavni cenik. Tudi 
podpisovanje takšnih sporazu
mov kasni. Posamezni potrošniki 
ne kažejo volje za takšno spora
zumevanje. 

3. Tretja oblika pa je stara in 
utečena metoda administrativne
ga določanja cen s strani zvezne
ga zavoda za cene na osnovi ute
meljitev proizvajalcev in soglasij 
potrošnikov. Ta oblika se večini 
potrošnikov in tudi uporabnikov 
zdi zaenkrat najbolj zanesljiva. 
Proizvajalci ivernih plošč so že 
pred časom posredovali vlogo za 
spremembo sedanjih cen. 

Da bi s skupnimi močmi hitre
je in enotneje kot doslej prišli 
do zastavljenih ciljev, je republi
ški odbor sindikatov delavcev 
lesne industrije in gozdarstva 
sklical v začetku junija letos se
stanek direktorjev in predsedni
kov osnovnih organizacij sindika
ta proizvajalcev ivernih plošč. 

Na njeni smo se temeljito in 
izčrpno pogovarjali o urejanju 
dohodkovnih odnosov, o uskla
jevanju kapacitet navadnih, pa 
tudi oplemenitenih plošč, o izvo
zu iverk in podobnem. Zaključke 
s sestanka lahko strnemo v na
slednji dogovor: 

1. Izvršni odbor podpisnikov 
sporazuma o skupnih osnovah in 
merilih za ugotavljanje skupnega 
prihodka med proizvajalci in upo
rabniki plošč bo zadolžil že usta
novljeno komisijo, da bo izde
lala dopolnitve samoupravnega 
sporazuma. 

2. Enotneje kot doslej je treba 
nadaljevati z akcijo za spremem
bo sedanjih (oziroma zatečenih) 
cen. 

3. Izkoristiti je treba možnosti, 
ki jih imamo proizvajalci plošč, 
z bilateralnimi sporazumi. 

4. Dinamiko vlaganj za razširi· 
tev kapacitet navadnih in ople
menitenih plošč je treba uskla
jevati s potrebami tržišča. 

5. Na sestankih in zborih de
lavcev .naj se celovito prikaže de
lavcem težave proizvajalcev plošč 
predvsem s poudarkom na dolgo
ročnih dohodkovnih rešitvah. 

Zal bo šele čas pokazal, kdaj 
in kako učinkovito bomo vse 
te težave razrešili. 

D. Mazij 

o v 111erila 
SPREMEMBE SPORAZUMA LESNE INDUSTRI~ 
JE NA PODROČJU DELITVE DOHODKA 

Samoupravni sporazum v okviru slovenske lesne industrije na pod
ročju razporejanja čistega dohodka in delitve sredstev za osebne do
hodke se znova spreminja in dopolnjuje skladno z določili zakona o 
združenem delu. Predlog za spremembo samoupravnega sporazuma 
o skupnih osnovah in merilih za razporejanje čistega dohodka in 
delitev sredstev za osebne dohodke v lesni industriji in v lesno pre
delovalni obrti je dala skupna komisija vseh podpisnic sporazuma. 

V ta namen je bila imenovana Ra21porejanje čistega dohodka 
posebna strokovna delovna sku- na s redstva za osebne dohodke in 
pina, ki je pripravljala osnutek za skup-no porabo ISe po novem 
novega srpora~uma. V osnutek ibe- predlogu ugotavilja po posebni le
sedila sporazwna, ki ga dmamo v stvici na osnovi .sti'ulcturnih de
vseh temelj111ih organ-izacijah, so ležev čistega dohodka na pogoj
v celoti že vnešene pripombe iz- nega dela'Vca TOZD do ·le!lnega 
vršnega od!bora repubHške.ga od- plana dejavnosti lesne illldU&t·rije. 
bora sindiJkatov d elavcev lesne in- Tako u g.orovljena anasa osebnih 
dustrije itn goroarstva ter izvilš. dohodkO'V in skupne porabe se 
nega odbora ilromiisije za presojo lah!ko še poveča na račun večje 
skladnosti samoupravnih spora- izvozne usmerjenosti in donos
zumov SR Slovenije. nosti loot Maša povprečje pano-

Spremembe ·se nana-šajo na naj- ge. 
važnejša poglavja sporazuma, se V določanju osnov ~n meril 
pravi, na določanje skupnih za de!i.tev sredstev za osebne do
osnov 1n meril za razporejmje hodike se meri delavtni pritspeveik 
čistega dohodka in delitev sred- delavcev na osnovi: 
stev za osebne dohodke. Po no- _ zahtevnosti dela, 
vem predlogu rtem elji razporeja- - učinkovi-tosti d ela, 
nje čistega dohodka temeljl!le or- _ prispev\ka k upravljmju in 
ganizacije za osebne doho<like, za gospodarjenjlll z minimarlnoiJm de· 
skupno porabo, za izboljšanje in lom in 
za razširjanje m ateriaine osnove _ s prispevkom k racionali
dela ter za ustvarjmje in obna'V- zaci]'rski m inventivni de]·amosti. 
ljanje rezerv v s:klladu z zakonom 

- do S. jul-ija 1978 teče javna 
razprava o osnrutlku sporazuma 
in Zibiranje pripomb v temeljnili 
in v d elovnih o11ganizacijah.; 

- potem se izdela •predlog s.po
razuma z upoštevanjem upravi
čenih pripomb iz j avne razprave 
ter poŠilje vsem udeležencem v 
sprejem (okrog 15. j•ulija 1978). 

Udeleženci 15prej.mejo ta spo
razum z referendumom, iki naj 
bi bil pred tkoncem avgusta ali 
v septembru letos. 
Vsek~or Je za nas zanmuvo 

tudi ovrednotenje novosti, !ki jih 
prinaša nONi sporazum za p-o5a
mezne temeljne 011ganizacije. Po 
ovrednotenju rezultatov gospo
darjenja za leto 1977 bi presegali 
dogovorjeno maso ·sredstev za 
osebne dohodike in skupno pora
bo Tovarna pohištva Stari rtrg in 
Tova'Illla i<vernih plošč Cerknica. 

Na osnovi rezultatov .gospodar
jenja za !.letošnjo tromesečje je 
le Tovar.na lesnih izde1kov S<t:ari 
trg v okviPu dogovorjenih sred
stev za osebne dohodke in skup
no porrubo (člen 9 in 11 spora
zuma). Na osnovi omen~enih po
da1>kov lahko za~jučimo, da se 
moramo aktivno vključevati v 
razpravo še posebno zato, da v 
vsem čas-u samoupravnega dogo
va'I'janja na področju d elitve do
hodka v panogi nismo nikdar 
bili m ed kršitelji, temveč vedno 
nelk:je v poprečju v panogi. 

T.Zigmund 

BRESTOV OBZORNIK 

Skladišče v Tovarni ivernih plošč 

Dodatna prizadevanja 
IZKUšNJE OB ZIRO RACUNIH PO TEMELJNIH ORGANIZACIJAH 

Uredba o računu in pogojih, ob 
katerih lahko uporabniki druž. 
benih sredstev odpirajo žiro ra
čune, je rešila vprašanje, ali je 
potrebno, da itma vsaka temeljna 
organizacija osvoj žiro ra-čun ali 
ne. V skladu z omenjeno medbo 
je finančna \5lu1Jba postavljena 
pred veliko prei2lkušnjo i-n sicer: 

- obvladovati mora dnevne 
denarne tokove prek žiro računov 
temeljnih organizacij, 

- zagotoviti mora potrebno li
kvidnost vsaki temeljni organi
zaciji, 

- rešiti vprašanje internega 
poslovanja med temeljnimi orga
nizacijami. 

Glede na to, da ima delovna 
organizacija Brest trenntno šest 
temeljnih ovgani.zacij in delovno 
skupnost Slru.:pnih deja'Vi!losti, v 
ustanavljanju pa ·sta še dve do
datni temeljni OI'ganizaciji, po
meni poslovanje p rek ~očenih ži-

ro računov dodatne napore in še 
večja prizadevanja celotne finan
čne službe. 

V zvezi z otvorillvijo žiro raču
nov se je v veliki meri -potrdilo 
pričakovanje, da se bodo z izvaja
njem finančne funkcije temelj
nih organizacij prek žiro računov 
bistveno povečali tudi stroški 
plači.lnega prometa, pa tudi ob
seg dela spremljajočih ustanov 
kot so SDK, banike in druge. 

in s samotllpravnim •splošnim a1k- Vsa ostala določila sporazuma 
tom, ki pa 111e .sme biti v n asprot- so ostala nespremenjena ozi:roma 
ju s sporazwnom panoge. Na no- so usklajena le s sindilka:lno lis-to 
vo je oprede}jen minimrulni po- za leto 1978. 
slavni u speh in opredeljeni so iz- Postopek za sprejemanje in 
jemni pogoji zaradi izjemnih podlpis pristopa k sporazumu je 
ugodnosti na trgu. naslednji: Testni laboratorij na Brestu 

Na osnovi zahtev in novih za
konskih predpisov ·so temeljne 
organizacije dolžne imeti poleg 
dinars kih žiro računO'V tudi svoje 
devizne račune. V našem prime
ru, ko t emeljne onga<nizacije sode
lujejo z večjim številom držav, 
pa ima~jo zato več devi-z, to pome
ni zahtevo po odp.iranju velikega 
š tevila deviznih načrmov (-nad 
50). Gre rorej za zelo zapleten 
postopek, •ki se m u v praksi sku
šamo iz razumljivith r azlogov iz
ogniti, saj sodimo, da je mogoč 
ustrezen nadzor -temeljnih or.ga
nizacij nad pra vicami iz devizne
ga poslovanja zll!gotov~ti ·tudi dru
gače. 

Rekonstrukcija v Tovar ni pohištva Stari trg 

Novi zakon o standavdizaciji je 
prinesel precej novosti tudi v po
hiš tveno industrijo. Med dn1gim 
morajo imeti .izdeJtki, lk:i gredo na 
trg, »poročilo o kvaliteti<<, s či
mer organizacija zdi'uženega dela 
zagotavlja, da izde1ki ustrezajo 
kvaliteti, ki jo zahteva standaTd. 

Trenutno je v Sloveniji za loon
trolo usklajenosti dejans'kih in 
za-htevnih kaikovostnih lastnosti 
in za izdajanje »poročHa o kva
liteti<< U!Sposobljena samo bioteh
niška fatk,tt1Lteta v Ljubljani. Ta 
tesbni labora1:orij, ki :pa še ni v 
celoti oprem-ljen, ·je or-ganiziran 
na osnovi samoupravnega spora
zuma med J ugoinspektom in 
omenjeno fakulteto. 

Kontrolo izdelkov pa lahko 
opravlja tudi vsruka organizacija 
združenega dela, če je ustreZJDo 
opremljena in v skladu s pred
pisi izdaja tudi >><pOročila o k'Va
litetk 

Zaradi stalne kontrole kako
vosti naših izdelikov in zaradi raz
meroma visokih cen posameznili 
»poročil o ·kvalirteti<< tudi na Bre
stu r a21miš<lja.mo o ustanO'Vitvi 
testnega la.boratorioja. V tem la
boratoriju bi kontrolira!l.i odpor
n05t površin prOtti različnim te
kočinam in pa vsaj deloma me
hanske lastnosti posameznih 
izdelkov. 

A. Kogej 

Ob analizi dosedanjega razvoja 
sistema plačilnega tprometa, stop
nje uveljavitve vrednostnih papir
jev in instrumentov za zavarova
nje plačil je u gotovljeno, da le-ta 
postaja ovira za hitrejši potek 
denarno-posojilne politilke. Neza
dostna uporaba vrednostnih pa
pirjev ·ter prepočasno obračanje 
denarja v lcla-sič.nem žiralnem 
prometJu neopravičeno povečuje 
količino denarja v o'btoku. 

V zvezi s tem se v praksi kaže 
potreba po preprostejšem siste
mu plačillnega prometa, to je po 
dodatnih plačilnih instrumentih. 
Sedanji sistem namreč zahteva 
likvidna sredSttva <temeljnih orga
nizacij . Prav tako se kaže za'hte
va, da se interni plači.hni promet, 
ki je sedaj izenačen z eksterrnm 
in prav tako reguliran s zakon
skimi predpisi, reši drugače, mo
goče v okviru same delovne or
ganizacije. 

S. Zidar 



BRESTOV OBZORNIK 

Težave z nabavo 
Ne vem sicer, od kod se je pojavila zamisel, da me je uredniški 

odbor zadolžil, saj pišem o vprašanjllt nabave. Najbrže bi bil za OS· 
vetlitev tega vprašanja poklican kdo drug, ki to zadevo mnogo bolj 
pozna, jo sleherni dan spremlja in doživlja. 

Dejstvo pa Je, da oskrba z re· 
promateriali niha. V nekaterih ob· 
dob jih je izredno kritična, tako da 
povzroča resne zastoje v proiz· 
vodnji. Zakaj je temu tako, bi tež· 
ko odgovoril, dejstvo pa je, da to 
drži in da povzroča težave orga
nizatorjem proizvodnje, dodatne 
stroške in seveda zaradi tega 
tudi gospodarske posledice. 

Ko se težave z oskrbo zaostru· 
jejo, človek razmišlja, kaj napra· 
viti, da bi bila oskrba rednejša 
oziroma, če se problem že poja
vi, kako pravočasno obvestiti 
strokovne delavce, da še pravo· 
časno najdejo nadomestni mate
rial oziroma novega dobavitelja in 
kaj temu podobnega. Mislim, da 
je ob tem največ napak. Nabav
na služba bi morala poiskati obli· 
ke in poti, da bi v takih primerih 
pravočasno dala alternativne 
možnosti oziroma pravočasno ob
vestila, da tega in tega materiala 
ni in ga tudi ne bo ter da je tre
ba namesto njega poiskati nado
mestilo. 

Tu pa zadeve ne tečejo tako 
kot bi morale iz preprostega raz
loga, ker se zanašamo, da so naša 
naročila sprejeta po količini, kva
liteti in terminu. Prav slednji za
taji največkrat, saj konec koncev 
se še ni zgodil primer, da bi se 
zaradi pomanjkanja materiala 
proizvodnja u stavila za daljše ob-

dobje, razen zaradi pomanjkanja 
hlodovine; pojavljajo pa se resne 
motnje v procesu proizvodnje. 
Torej gre za vprašanje resne, do
sledne in sprotne oskrbe, ne pa 
za vprašanje oskrbe nasploh. Pri 
tem pa manjka poslovne resno
sti, spretnosti in ne vem česa 
vsega že, da bi tistih nekaj dni, 
ki jih navadno zmanjka, pomak
nili naprej in material še pravo
časno dostavili v proizvodne 
obrate. 

Postavlja se tudi vprašanje, če 
je sedanja organiziranost nabav
ne službe najbolj primerna. Iz iz
kušenj vemo, da se težave rešu
jejo resneje tam, kjer so človeku 
bližje, kjer ga neposredno priza
devajo. Vsako stopenjsko reševa
nje, čim bolj je odmaknjena, se 
rešuje manj prizadeto, bolj na· 
čelno, po določenih načelih in ta
ko naprej. 

S tem kratkim sestavkom ni
sem imel namena podrobno ob
delati vprašanja nabave materia· 
lov. Hotel sem le opozoriti na 
tiste najpogostejše težave, ki se 
pojavljajo in ki bi se jih dalo 
s primerno organizacijo ali do
slednostjo odpraviti na najmanj
šo možno mero, da bi s skup
nim delom ustvarili čim večji do
hodek v zadovoljstvo vseh zapo· 
slenih in širše družbene skup· 
nosti. 

A. Kebe 

Na s 
• men av 

• 
VI svobodne 
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O FINANC;RANJU DELOVNE SKUPNOST! SE
STAVlJENE ORGANIZACIJE SLOVENIJALES 

Ob organiziranju sestavljene organizacije združenega dela Slove
nijales - proizvodnja in trgovina se je v njej oblikovala tudi delov
na skupnost, ki naj bi opravljala dela skupnega pomena za vse zdru· 
žene delovne organizacije. Do sedaj je ta delovna skupnost oprav
ljala le nekatera dela skupnega pomena in sicer predvsem za manj
še delovne or ganizacije, medtem ko za druge delovne organizacije, kar 
lahko trdimo zlasti za Brest, ni opravljala nobenih del, ker imajo 
te delovne organizacije same dovolj razvite svoje službe. 

Seveda je treba delovno skup- terim delovnim organizacijam, se 
nost tudi finandrati. Do sedaj v delovni skupnosti SOZD lahko 
je 1bilo to financiranje urejeno s organizirajo in opravljajo. Fi
sarno:upnrvnim sporazumom o do- nanciranje takih del pa naj se 
ločitvi osnov in meril za prido- uredi s posebnim samoupravnim 
bivanje dohodka delovne s·kup- sporazumom, ki ga sprejmejo le 
nosti SOZD, ki pa je skromna zainteresirane delovne organiza
pravna osnova glede pos topka, cije. Dela ozfroma naloge, ki po 
posebej pa še glede vsebine ozi- obsegu, kvaliteti in porabnikih še 
roma načina, kako obravnava niso določena, naj ne bi bila za
svobodno menjavo dela. jeta v tem samoupravnem spora-

Da b i medsebojna razmerja zumu. 
glede pogojev svobodne menjave Brest se zavzema za to, da mo
dela in U!Stvarjania dohodka, pa ra biti financiranje delovne skup
tudi druga medsebojna razmerja nosti SOZD v sporarumu v celoti 
pri uresrui.čevanju Sku.tpnih ciljev zastavljeno tako, da bodo zainte
i.n interesov delavcev, ki opravlja- resirane delovne organizacije orl
jo dela skupnega pomena in de- roma njihove temeljne organiza· 
!avcev združenih delovnih orga- elje obvladovale organiziranje in 
nizacij uskladili z določili zako- rast same delovne skupnosti. 
na o združenem delu, morajo de- Financiranje delovne skupnosti 
loWla skupnost SOZD in združe- mora torej biti postavljeno tako, 
ne delovne organizacije sprejeti da bodo posamezne združene de
samoupra'V'Il!i 15p0razum o medse- !ovne organizacije oziroma njiho
bojnih pravicah, obveznostih in te temeljne organizacije financi· 
odgovornostih. rale samo tista dela oziroma na-

Osnutek ta1kšnega sporaru.ma je loge, za katere bodo zainteresi· 
dal delavslki svet SOZD v javno rane, da jih zanje opravi delovna 
razpravo vsem združenim delov- skupnost SOZD, ne pa, da bodo 
nim organizacijam. Na ta os.nu- financirale povprek vsa dela ozi
tek je hnel Brest predvsem na· r oma naloge, ki jih bo opravljala 
sl(ednje pripombe: delovna skupnost. Katera dela 

Dela oziroma naloge, ki so tež- oziroma naloge bo delovna skup
ko merljiva in katerih učinek je nost opravljala za posamezno 
težko porazdeliti med članice združeno delovno organizacijo, pa 
SOZD, bi opredelili dog~vorno bo moralo biti opredeljeno v let
skupaj in bi jih lahko financirali Jiih programih oziroma pianih 
vsi po nekem ključu (na primer dela. Programe oziroma plane 
dohodek), medtem ko naj bi pa dela bodo sprejele posamezne 
dela oziroma naloge, ki so res združene delovne organizacije 
skupna vsem članicam SOZD, oziroma njihove temeljne organi· 
opredelili v skladu z letnimi pro- zacije. Naj povzamemo: delovna 
grami dela, za vsako združeno de- skupnost sestavljene organizacije 
lovno organizacijo posebej, raz. naj opravlja natančno opre
členjeno po posameznih področ- deljena in vnaprej določena 
jih dela. To pa preprosto zaradi dela, ki jih delovne organizacije 
tega, ker je obseg posameznih (oziroma njihove temeljne orga
del za posamezno delovno orga- nizacije) potrebujejo in so jih 
nizacijo lahko dokaj različen. Vsa tudi pripravljene plačati. Ne sme 
ostala dela oziroma naloge, ki ni· pa se dogoditi, da bi plačevale 
so skupna vsem, ampak le neka- delo, ki ga ne potrebujejo. 

Cene hlodovine pa kar rastejo .. . 

-J 
O NOVI LOKACIJI TOVARNE POHišTVA MARTINJAK 

1. Sedanja tovarna je stara 52 let. Razvila se je iz majhnega ža
garskega obrata. Posebno v povojnem času je bil njen r azvoj zelo 
hiter. Njena lega je na mestu, kjer je bila nekdanja žaga. Sirjenje 
tovarne je omejeno z vseh strani: na eni strani je omejeno s cesto, 
na drugi z vasjo, na ostalih dveh straneh pa jo omejuje močvirno 
obrobje Cerkniškega jezera. Zato nima tovarna na tem mestu 
nobenih možnosti za širjenje oziroma bi bila gradnja predraga. 
. 2. Tovarna je zaradi dosedanje postopne in po majhnih delih do

ztdavane zgradbe pretesna, dotrajana, neprimerna in nefunkcionalna 
za sodobno masivno predelavo lesa. 

3. V Tovarni pohištva Martinjak se bo v prihodnjih letih osredo
točila vsa Brestova finalna masivna pr edelava lesa. Ker se bo povečal 
obseg proizvodnje, na starem mestu pa ni mogoče širiti proizvodnih 
kapacitet, je nujno, da se lotimo postopne gradnje oziroma širjenja 
tovarne na novi lokaciji. 

4. Sedanja tovarna je potrebna rekonstrukcije. Posebno velja za 
to energetsko postajo. Ker bi rekonstrukcije na sedanjem mestu 
ogromno stale, obsega proizvodnje pa ne bi bilo mogoče bistveno 
poveč~ti, je nujno, da se vsa vlaganja začnejo na n ovi lokaciji, kjer 
bo s~sel~o vlaganje sredstev, obenem pa je pred nami dosegljiv dol
gorocen cilj. 

Kadar govor.imo o ·lokacijah no
-yih tovarn ali podobnih ool:Yjelctorv, 
Je ·potrebno obravnavati ne samo 
novo zgradbo in nO'Vi dirnni•k, ki 
običajno stoji ob tovarni, ampak 
še vrsto drugih dejavni'lrov in ob
jektov, Ici so pogojeni z novo lo
kacijo. Tallcšni dejavniki so: raz
položljiva delovna siJa, odda-lje
nost deloWle sile od tovarne, bli
žina tr:ga, bližina matičnemu pod
jetju, urbanistiČina in komunalna 
u reditev področja, kjer naj bi 
bHa tovarna, možnost .pri..Jcljučit
ve novega objekta na infrastruk
turne in komunal. objekte (ceste, 
vodovod, električni daljnovod, 
kanalizaci•ja, ·šola, vrtec, :zxirav
s t·vena postaja, možnost preskrbe 
prebivalstva it-d.), vlcljučitev no
vega objekta v okolje, tkjer Ibo 
lociran, vpliv objekta na dkolje, 
tradicija. prisotnost ustreZlnih 
zemljišč, interese področnega 
prebivalstva in delavcev, ki ima-

jo ali bodo imeli tu svoj 'kruh 
in ta'ko naprej. 

Pogosto je velik d el infrastruk
turnih objektov potrebno zgraditi 
na novo. Vrednost iilOVe i'IWestici
je je zelo odvi:sna od tega, kolik
šen del teh objektov je že zgra
jen, oziroma 'kolitk!šen del je po
trebno zgraditi istočasno z novo 
tovarno. 

Naša družbena uredirtev in sa
moUJpnwljanje zahtevata in po· 
gojujeta, da d elovne organizacije 
ustvarjajo .pogoje za reševanje .in 
pomagajo reševati vprašal!lja kra
jevnih skupnosti in delovnih lju
di v sr edinah, kjer živijo in de
lajo delavci teh delovnih organi
zacij. Poleg tega rpomeni prisot
nost tovar-ne v !krajevni skupno
s ti tudi pogoj za na~predek. 

Delavci, ki so zaposleni v To
varni pohišuva Martinjaik, so v 
mnogih primerih delavci in 
kmetje. Zaposlenost v tovarni ozi-

Proizvodna novost iz TP Martinjak - gugalni konjiček 
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roma kmetija jim predstav-ljata 
občuten del dohodka, ki se do
polnjujeta. Edea:J. brez drugega 
pa bi za mnoge predstavljal 
vprašanje obstanka. l:zlpad tovar
ne iz tega področja bi pomenil 
pCllSivizacijo ·področja in izselje
vanje ljudi. 

Zato menim, da je obstoj to
varne oziroma razširi tev v nepo
sredni bližini ·stare tovarne na 
predlagam.em področju pod cesto 
proti Cerknici edina in 'Sprejem· 
ljiva ter najugodnejša 'lokacija za 
novo oziroma postopno gradnjo 
Tovarne pohištva Martinjak. 

Gr adnja oziroma razširitev j e 
predvidena rv naslednjem sred
njeročnem programu Bresta. Po
trebno je, pridobiti zemljišče za 
razširitev tovarne in pripraviti 
dokumentacijo. Prvi koraiki v ta 
namen ISO bili že storjeni, vendar 
bo treba še poča:kcllti na dokončno 
rešitev. 

Razumljivo je, da prv-i lokacij
ski ogled ni mogel dati odobritve 
predlagane ldkacije, kajti upošte
vati je l!reba interese širše druž
bene s<kUJpnosti. Zato je bil spre
jet predlog, ·da se .poča'ka na obli
kovanje temeljev prostorskega 
plana občine Cer1lmica, ki naj bi 
bH priprarvljen [etošnjo jesen. 

J. Majerle 

Novi posli 
za Anglijo 

že nekaj mesecev tečejo rallgo
vori s predstavništvom Ex;port 
drva v Londonu o izvozu ·naših 
novih programov za angleškega 
kupca. Trenutno gre za dva pro
grama in sicer za regal Derby iz 
Tovarne pohištva Stari trg nn pa 
za dve vaTiantii spalnice iz To
vame pohištva Cerknica. 

Regal Derby je v celoti iroelan 
iz oplemenitene iverice v teak 
desiognu brez okovja. Ke·r je an
gleš!ki kupec namreč sam tudi 
proizvajalec, bo izdeleik v svoji 
proizvodnji dopolnil za končno 
prodajo prek svoje prodajne mre
že. Na osnovi večkratnih kalkula· 
cij je kupec g. Bery, ki je bH oseb
no pri nas, ceno tudi potrdil. Ku
pec je pripravljen•kupovati teden
sko količino omenjenega regala :z.a 
en vagon. Zdaj pričakujemo naro
čilo za »nul:to serijo« za mesec 
:iuldj in šele na podlagi t e serije 
bi se kupec odločil za redno na
ročilo. G. Bery si je med obiskom 
pri nas ogledal Tova,rno pohiš
tva Cel'k'lllica in Tovarno ivernih 
plošč in irlTazil pripravljenost, da 
iz .svoje proizvodnje prenese svoj 
celotni program na Brest. Po· 
stavlja pa se v.pra:šanje, v ko
!Ji,kšnem obsegu lahlko Brest te 
(Konec na 4. strani) 

. -·-- - - - ---· - - - - --- - - -- -
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Med_narodni lesni sejem v Ljubljani 
Kot vsako leto je bil tudi letos v času od 6. do 11. junija v Ljub

ljani lesni sejem, na katerem si je obiskovalec lahko ogledal pred· 
vsem lesno obdelovalne stroje, se seznanili z materiali in polizdelki, 
namenjenhni za lesno industrijo, medtem ko samih lesnih izdelkov 
razen oken in vrat skorajda ni bilo. Iz seznama razstavljalcev, ki ga 
je izdalo Gospodarsko razstavišče, je razvidno, da je letos svoje pro· 
izvode razstavljalo 131 podjetij, od tega 85 tujih. Treba je razumeti, 
da so domači proizvajalci zvečine razstavljali pod imenom svoje se
stavljene organizacije in je zato število razstavljalcev na videz 
manjše. 

žalost pa je po moji oceni izdelek 
še net11strezen in bo na njem po
trebno še veliko iZJboljšati in iz
boljšati tudi tehnologijo izdela-

ve. Upajmo, da .bo.9ta proi2:vajalec 
in konstruktor z delom nadalje
vala in končno dala .na trg soli
den stroj. 

Na 51plošno bi ocenil, da je le
tošnji lesni sejem prikazal več 
izbora kot l811lSki; rahlo je bilo 
čutiti, da si nekatera lesnoindu
strijska :podjetja skušajo strojno 
opremo izdelovati sama. Priča· 
koval sem pa, da bom videl na 
sejmu mozničar.ko domače izde
lave, vendar je ni bilo, niti naj
enos1:avnej še. 

I. Lovše 

Tuji razstavljalci so prikazali 
svoj ustaljeni :program, zato 
ka·kšnih vidnih novosti .med njimi 
ni bilo videti. Med domačimi raz
stavljalci lesno obdelovalnih stro
jev pa je bil vsaj po mojem mne
nju pa'Vitljon Slovenijal esa, TOZD 
100 najbolj bogat. Razstavljali so 
izdeDke Tovarne strojev žičnica 
in izdel1ke &trojnega ključavni
čarstva ing. Pavel Ledinek iz Ma
ribora. 

Od ~zdelkav Tovarne strojev 
žičnica je bila na ljubljanstkem 
sejmu :prvič 1prikaza,na krožna 
žaga z vozičkom ali ikot jo ime
nujejo enojna prirezova111<a. &troj 
je O!premkjen s predžagico in je 
- kolikor se da na sejmu ugo
toviti - kvalitetne izdelave. Na 
zunaj zelo so'lidno i:t~dellan izdelek 
žičnice je bil tudi močnejši miz
ni rezkar. Seveda ni bilo mogo
če videti, tka:ko so izdelani in pro
ti prahu zaščiteni \ISi njegovi gib
ljivi deli za dvig in SJPUSt vrete
na, kar je pri tavrstnih ·strojih 
ši•bka točka. 

Ob novem sistemu 
vrednotenja dela 

· PTVič je bila raz-stavljena tudi 
furnirka robav, ki je verjetno 
tudi tovrstni jugoslovanski izde
lek. Furni:rko robov je skonst:ru
iral ing. Marjan Grojdek, šef po
gonske službe v tovarni pohištva 
Brežice, izdelala pa ga je Tovarna 
strojev žičnica Ljubljana. Vseka
kor je sam poizkus izdelave teh 
strojev vreden vse pohvaie, na 

Novi posli 
za Anglijo 
(Nadaljevanje s 3. strani) 
izdelke prevzame glede na to, 
da so dosežene cene niz.ke. 

Ob obisku smo se .dogO'Varjali 
tudi za izvoz dveh variant spal
ruice iz TO'Vame pohištva Cenkni
ca. Prva vaJrianta je v celoti iz
delana iz oplemenitenih iveric, 
medtem ko je pri dvugi varianti 
korpus oplemenitena iverica, 
fronta pa funn:irana iverica z ma
sivnimi nalepki (fronta regal Tan
ja). Za obe vanianti smo pred 
nekaj dnevi kuipou sporočili po
datke, vendar dokončnega odgo
vora glede cen še nismo prejeli. 

Sodimo, da so začetni koraki 
nar ejeni, kako pa bodo posld te
kli, bomo videli čez nekaj časa. 
Naše želje, da tb!i znova začeli iz. 
važati tudi na angleško tržišče, 
so velilke ,kll~ub močni konkuren
ci, ki j e na tem trži.•šču. Uspehi 
teh dogovorov bodo odvisl'l!i. od 
kval~tete, dob avnih rokov, pa tudi 
od škše dru~bene skupnosrti, ko
liko nam je pni:prav}jc:ma poma
gati p ri dodatni stimulaciji za 
pospeševanje izvoza. 

C. Komac 

Na Brestu smo se že l. 1974 od
ločioli, da bomo uvedli nov sistem 
nagrajevanja po delu, to je vred
notenje zahtevmo&ti dela (VZD), 
ki ga je uveljavljal Biro za i<n
dustrijSik.i inženiring iz Ljubljane. 
Dosedanja anatliti.čna ocena se je 
pokazala že z as tarela in tudi ne· 
primenna, saj .se je ~z predvidenih 
25 točlrovnih razredov število zni
žalo na 18. To pa je povzročilo, 
da se je podrJo pravi•lno razmer
je, saj so v 18. razredu zd:ružea:J..a 
vsa dela, '·ki so bila ocenjena v 
zadnjih sedmih razredih. 

Z oblikovanjem temeljnih orga
nizacij so :se prenesle pristojnosti 
vrednotenja del i z centralne ko
misije na komisije po temeljnih 
organizacijah. To pa je spet po· 
vzročilo, da so komi<Sije ena:ka ali 
sorodna della oziToma naloge 
ovrednotile zelo ra.zlično. Uskla
jevanje dela pa ni zaživelo v takš
ni meri, da bi lahko preprečevaie 
neenotno vrednotenje. Poleg ome
njenih -slabosti so še tudi drugi 
negatiVIIli. vzroki, ki -so nareko
vali, da smo se odločili, da pre
idemo na drugačni sistem wed· 
notenja zahtevnosti dela oziroma 
nalog. 

Sistem VZD I., ki se je že začel 
uveljav-ljati v nekaterih temeljnih 
organizacijah, je pokazal, da so 
tudi pri temu sistemu nekatere 
pomanjkljivosti. Tudi zakon o 
združenem delu je narekoval, da 
so se nekatera določila prHago
dila našim druilbenoeJkonomskim 
odnosom. Flod novih razis-kovanj 
in uslclajevanja z zakonom o 
združenem delu je dopolnjeni si
stem vrednotenja zahtevnosti 
dela, ki ga na ·kr atko imenujemo 
VZDIL 

Bistvene spremembe prJ VZD 
II. so v vplivnostri. lcriterijev ter v 
uvedbi novih kriterijev. 

S tako dopolnjenilm sistemom 
lahko vrednotimo v sa dela ozi
roma naloge (lahko tudi delokro
ge), torej tudi dela, ki jih opra'V
ljajo vod~'lni delavci, kar do se
daj ni b ilo mogoče. 

Z VZD II. dejansko postavimo 
le odnos med zahtew10stjo dela 
ter ugotavljanjem njegove sestav
ljenosti. Razpon med enostavnim 
in naj<sestavljemejšim delom pa 
dolčamo s količnikom, ki ga do-

Iz oddelka lc::artonaže v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg 

ločamo vsako leto z ~etnim pla
nom; le-ta pa je odvisen od mate
rialnih pogojev, v katerih dela 
delo\llla organizacija. 

O predlaganih spremembah je 
bilo organizirano posvetovanje s 
predstavni-ki druilbeno političnih 
organizacij, samoupravnih orga
nov ·1n vodiln~mi ter vodstvenimi 
delavci Bresta. Zaključek tega 
posvetovanja je , da je treba naj
prej izdelati •vzorčne ocene za ti
pična dela oziroma na!loge po kri
terijih VZD I. in VZD II. S pri
m erjavo ocen se bodo predstav
niki omenjenega posvetovanja 
lahko !Zanesljiveje opredelili, ka
teri sistem bi bil primernejši za 
vrednotenje dela na Brestu. Vse 
to pa tbo t.udi povzročilo, da bo 
si:stem VZD zaživel neko'li!ko .kas
neje, ka!k.or smo si zastavili v sa
moupravnem sporazumu o sk,up
nih osnovah in merilih za prido
bivanje in ra:t~porejanje dohodka. 

J. Skrij 

NOVA PROIZVODNA 
DEJAVNOST 

12. junija letos je začel s po
skusnim obratovanJem oddelek 
za iulelavo kartonov v Tovanni 
lem i.h i..zde.bkov Stari trg. Za 
BREST, pa tudi za to temeljno 
or-ganizacijo je 1o nova proi!zlvod
na deja!VIloot, ki ho .zadovoljevala 
potrebe BRESTA po kartonski 
embalaži. 

Današnje .potrebe vseh temelj
nih organizacij .so okrog 50.000 
kartonov in vogalnikav mesečno 
oziroma 2270 kosov različnih kar
tonov dnevno. 

Nava oprema omogoča delo, ki 
je po 2!Ilačaju med obrtni§ki.m in 
itndustrijskill:n delom. Glede na 
naše potrebe in mnogovrstne kar
tone ter kavtone v ·majhnih ik.oli
činah je to najboljša rešitev. S 
kasnejšim razvojem 1pa bo po· 
trebno opremo d01poJ..njevaoti. Po
trebna bo •stilskailnica za odpadke, 
stroj za ·reza,nje kartonov in dru
go. 

V oddelk.u bo zaposlenih 19 de
lavcev, ki so bi:li prerazporejeni 
iz s tolarne. Vzdrževanje s trojev, 
obračun osebnih dohodkav ·in 
o9tala administrativna dela pa 
bodo opravljale sedanje službe. 

V1prašali s.mo nekaj delavk, ki 
so razporejene v kartonaž:ni od
delek o njihovem začetnem deLu. 

DANICA SRPAN je tehnolog in 
je za to delovno m esto tudi u spo
soblljena. Zato se tbolje počuti tu
kaj ka!kor na dosedanjem delov
nem mestu inštruktorja l~ime. 
Težave so z začetno n astavitvijo 
dela, v.se kalkl.lllacije zahtevajo 
svoj čas .za preizlcušnje, pa ven
dar so tu prenovljer:ri in čisti pro
s tori brez večjega hrupa ali tpra
hu -in je kar zadovoljna. 
· Tudi delavke v proiz-vodnji so 
zadovoljne z navimi delovrumi. 
m esti, tako j e izjavila IVANKA 
KERNC, d elavka p ri stroju za ši
vanje. Pogoji za delo so ugodni 
in ji tako delovno mesto •kar ust
reza. 

Talko se je v p rvih dneh pre iz
kušnje pokazalo, da so d elavci v 
tem oddellkiu s svoj.im delom za
dovoljni. 

M. Sepec 

BRESTOV OBZORNIK 

Stara dotrajana kotlovnica v J elki 

Nova kotlovnica v Jel ki 
že več let se v JeJ:ki srečujemo 

s pomanjkanjem toplotne ener
gije. Na:bav.ljali smo novo strojno 
opremo, kotlovruka p a je ostala 
ta:kšna kot je hlla. Sedanja kot· 
lovnica ne daje možnosti za zame
nja'Vo s t i:sk a·lnice, .ki rabi za svoje 
d elovanje temperaturo nad 100 
&topinj Cel!Z:ija. Sušenje v pavršin
ski obdelavi .se pozimi zaradi niz
ke teiDIJ?erart:ure podalj-šuje. Ogre
vanje nekaterih delov proizvod
nih prostorov pa je sila majhno. 

Organ-i upravljanja so se za 
novo kotlovnico od~oč~li že v letu 
1977 in od takrat naprej se in-

tenzivno prjprav~jamo za grad
njo. V juniju bo izdelan gradbe
ni projekt. Oipremo za kotlovnico 
bo dobavil Djuro Dja'kovic iz Sla
vonskega Broda. 

Poleg kotlovnice bosta v novem 
objektu tudi kompresorska po
St:;lja in t rafo postaja. 

Pred'Vii.doma bo ta investicija 
veljala okrog 6.000.000 dinarjev. 
Ce bosta priprava ddkUil.llentacije 
in izgradnje t eJkla :po za-stavlje
nem načrtu, bomo gradnjo kot
lovnice dokončali že letos. 

J. Opeka 

Običajna slika za spomladansko-poletne mesece. V naši delovni or
ganizaciji so številne ekskurzije. 

Montažni oddelek v Tovarni pohištva Cerknica 
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Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE 
PREDSTAVLJAMO INTERESNE SKUPNOSTI • PREDSTAVLJAMO INTERESNE SKUPNOSTI PREDSTAVLJAMO INTERE 

otrok p eveč zanemarjen 
Tudi ta mesec organizacija razgovora o občinskih interesnih skup

nostih (na vrsti je bila skupnost za otroško varstvo) ni tekla čisto 
gladko. šele na drugo vabilo se je odzvalo dovolj vabljenih, da je 
razgovor lahko stekel. 

Sogovorniki so bili: Zdravko ZRIMšEK, dosedanji predsednik 
skupščine skupnosti, Ema žUNIC, dosedanja predsednica izvršnega 
odbora skupnosti, Marko žNIDARšiC, novi predsednik skupščine, 
Dragica PAKiž, nova predsednica izvršnega odbora, Marija RAZDRIH, 
predsednica zbora uporabnikov, Martina šPITALAR, predsednica 
zbora izvajalcev, Gregor LOGAR, strokovni tajnik skupnosti, Franc 
STEFANCIC, ravnatelj osnovne šole Rakek, Janez PRAPROTNIK, 
ravnatelj osnovne šole Nova vas-Bloke, Jožica LESKOVEC, vodja 
vzgojno varstvene enote Cerknica, Marinka KRALJ, predsednica Zve
ze prijateljev mladine in Tone ZIGMUND, predstavnik pripravljal
nega odbora za izgradnjo vrtca v Cerknici. 

Tudi tokrat je beseda tekla predvsem o uresničevanju ustaVJJe 
opredelitve samoupravnih interesnih skupnosti in samoupravne 
organiziranosti ter o temeljnih vprašanjih oziroma težavah otroškega 
varstva v naši občini. 

Na območju občine živi 1500 predšolskih otro),<:, ki bi jim morali 
zagotoviti ustrezno otroško varstvo. Zaradi premajhnih vlaganj v 
otroško varstvo v preteklih letih imamo v sedanjih vzgojno varstve
nih zavodih na voljo le nekaj nad 200 mest. Krajevne skupnosti Be
gunje, Cajnarje-žilce, Grahovo in Nova vas so brez organiziranega 
otroškega varstva. Stanje na tem področju .nam ponazarja naslednja 
tabela: 

Cerknica Rakek Stari trg Skupaj 

Površina v ml 
- vseh prostorov 393 355 134 782 
- prosi:OTi za WJg'Ojno delo 293 217 100 610 
Površina na otroka v ml 
- vsi prostori 1,9 8 3,6 3,3 
- 'Prostori za vzgojno delo 1,9 4,9 2,7 2,6 
število igrišč 2 3 
Površina v m2 - igrišča 800 320 1120 
Kapaciteta v vrtcih 80 60 56 196 
število otrok v vrtcih 153 44 37 234 
S tevilo · oddelkov 8 2 3 13 

Kadrovska zasedba 
- vzgojiteljice 4 1 1 6 
- medicinske sestre 3 1 1 s 
-varuhinje 4 1 2 7 
- drugi zaposleni 4 1 2 7 

Družbeni plan razvoja občine Cerknica 1976-1980 zagotavlja v 
okviru programske usmeritve občinske skupnosti otroškega varstva 
v tem obdobju naslednje: 

- v tem obdobju naj bi v dnevno varstvo vključili najmanj 30 
odstotkov predšolskih otrok; 

- razvijali bodo nove vzgojno varstvene oblike - potujoče vrtce, 
sezonsko varstvo kmečkih otrok in druge oblike; 

- staršem bo glede na njihov dohodek omogočena denarna pomoč 
pri dogovorjeni ceni za dnevno varstvo in vzgojo otrok; 

- za uresničitev teh ciljev bo potrebno odpreti 170 novih mest 
v vzgojno varstvenih zavodih in usposobiti ustrezne kadre; 

- občinska skupnost otroškega varstva bo v sodelovanju z občin· 
sko izobraževalno skupnostjo zagotovila ustrezna sredstva za pred
videno gradnjo novega otroškega vrtca v Cerknici in za razširitev 
kapacitet ostalih vzgojno varstvenih ustanov v občini. 

POMANJKLJIVOSTI V DELOVA
NJU DELEGATSKEGA SISTE
MA 

Pred leti je na področju, !ki ga 
sedaj zajema slrupnost za otTo· 
ško varstvo, deloval poseben 
sklad pri temeljni izobraževalni 
skupnosti. 

Sedaj je skiupščina sku'Pnosti 
sesta'V'ljena iz dveh Z'borov, \Ici sta 
nakajkrat zasedala tudi ločeno, 
vendar do usiklajevanj ni prišlo, 
ker so bri.1a .stailišča enotna. Naj
prej so bi'le -skupščine ptrecej »ti· 
he«, v zadnjem času pa so se de
legati bolj razživeli. Za delo 
skupščine in za uresničevanje 
s'klepov slulbi i·zvršni odbor, •ki ga 
sestavljajo upora'bni·ki in i:z:va
jalci. 

Vsaj doslej so se izvajalci ;pre
ma~o zavedali svojih :pravic pri 
oblikovanju ekonomskih cen v 
vrtcih. 

Nasploh je značilno, da v delo
vanju delegatskega sistema še 
niso -priš:la do O.zraza mnenja ob
čanov prek njihovih delegatov, 
ki še vedno delujejo 'Precej »od
borniško«. Tudi je opaziti, da še 
vedno ni prodr-lo mnenje, kaiko 
so delegacije enakopraven elen 

v sistemu samoupravljanja po 
temeljnih o11ganizacijah m po 
krajevnih skupnostih, pa zato 
ostaja delo delegacij v dokaj .za
prtih krogih. Od tod pridejo zgol1 
mnenja delegacij oziroma dele
gatov. 

Tudi do republiške skupnosti 
ni 'Pravih delegatiskih stikov. Do· 
slej je gradiva sicer najveokrat 
obravnaval izvršilni odbor in svo· 
ja stališča prek delegatov PQsre
doval na republiško sklupnost. Po· 
dobno je bilo tudi s povraJtnimi 
informacijami, ·ki so le nekaj•krat 
naš.le pot ]udri. do skup-ščine ob
činSike Slkupnosti. 

Precej težav je bilo nedavno 
z usklajevanjem prispevnih sto
penj, pri katerem delegat i prak· 
tično nimajo Vlpliva. 

POMANJKLJIVO OBVEšCANJE 

Strokovne službe si sicer -priza· 
devajo, da bi bae delegacije čim
bolje obveščene o vseh vprašanjih 
s področj a otroškega varstva. Do 
delegacij je šlo tudi po 600 izvo
dov gradiv; nekajlkrat so bili pri
pravljeni tudi kra~tlki, razum'ljivi 
pov:Zet'ki. Največkrat pa so b:iile 
to kopice gradiva, ki jih delega· 

cije niso niti pregledale. Tudi po· 
stopek pri sprejemanju srednje
ročnih ·planov skupnosti je bil 
pomanjlkljiv. Tako posta1ajo in· 
fui1Illacije same sebi namen. Nuj. 
no •potrebno bi bilo v okviru ob· 
čine informa·tivno sredstvo, ki bi 
zapolnilo to vrzel. 

NEUSTREZNI KRITERIJI 
ZA SOLIDARNOST 

Tudi na tem področju se v 
okviru republike oblikuje ·solidar
nostni sklad za manj ra7Nite ob
čine. Ceprav je na dlani, da je 
otrošlko varstvo v naši občini zelo 
pomanjkljivo, pa vendar zaradi 
neustreznih lk.riterijev ne moremo 
upati na 1:a sred5tva. 

09Ilovni Jrr.iteriji za nerazvitost 
so namreč programi rednega in 
dopolnilnega otroškega varstva. 
doslej ·smo za dopolnilni (8Q.surni) 
program iz ·solidarnosti dobili 7 
milijonov ·st81I'ih dinarjev. Vseka
kor bi si morati prizadevati, da 
bi !izoblikovali ustreznejše lkrite· 
rije za nerazvitost oziroma za so· 
lidamostno pomoč. 

SLABO SODELOVANJE Z DRU· 
GIMI SAMOUPRAVNIMI 
SKUPNOSTMI 

Ceprav so precejšnje možnosti 
za sodelovanje z drugimi samo· 
upravnimi interesnimi s!Jrupnost
mi pri nekaterih akcijah, iJe-to še 
ni zaživelo. Zlasti ob dopoln:Hnem 
(80-urnem) 'Programu bi lahko 
skupaj s -telesnokulturno in ·kul
]urno 'Sik.upnostjo zastavitli skup· 
ne programe in jih tudi skupaj 

Delo z malčki je zahtevno ... 

izvajali. Podobno je tudi ;pri or· 
gani<Ziranju kolonij , 1kjer _j_e so?e· 
lovanje z Dru~tvom pn)črtelJe':' 
mladine že zažrvelo, rad1 pa 'b1 
pritegnili še druge slrupnosti in 
društva; lepe možno9ti so tudi za 
sodelovanje s ta!borniki, pri. orga
niziranju šole v naravi in drugod. 
Sodelnljemo trudi s .skupnostjo za 
sociah1o •skrbstvo, kjer z otroš
k~m varstvom ·večkrat 'Pomagamo 
materam - san:nohranilkam. 

Zelo pomanjkljive pa so pove
zave s •krajevnimi skupnostmi. Le· 
te naše dejaVIIlosti praiktično niso 
v.ključi:le v svoje •programe in pla
ne. Morda ·bo •bolje, ·ko bodo pri 
krajevnih skupnostih zaživele 
enote za otroško varstvo. Tudi 
pri urejanju otroških igrišč in na
prav (igral) zanje -ni skupnega do
govarjanja. 

Se vedno ni ]Jjkore.ninjena sta
ra zavest, kalko da s ta otroško 
varstvo in vzgoja stvar zgolj vrt
ca oziroma šole in še ni dozorelo 
spoznanje, da so to naše sllrupne 
zadeve, ki izv.irajo iz potreb po
rabrukov, šole in vrtci pa so sa
mo izvajalci teh potreb. Od tod 
tudi premajhna učinkovitost teh 
dejavnosti. 

RAZLICNA STALišCA O ORGA
NIZIRANOSTI 

Razgovor se je najbolj razvnel 
ob organizacijskih in sMDouprav
nih odnosih med šolami in vz;goj
no varstvenimi enotami. Samo
upravno sta ti dve področji 
oraanizirani vsako zase - v SVO· 
jih interesnih slrupnostih, pa tudi 

" .. . 

organizacijsko se marsikje pre· 
pleta ta. 

E-no stali-šče je bilo, naj bi po· 
stali ·vrtci samostojni in gos;po
dariJi na ekonomSik.ih osnovah, s 
čimer bi ob večji !Samostojnosti 
prevzeli tudi večje odgovornoSII:i. 
Zagovorni•ki le-tega ·SO menili, da 
je v današnji situaciji otroško 
var·s-tvo »pastorek«, medtem ko 
da ima vzgoja 'PlAlerJJStvo. 

Drugi so menil!i, da je v:ugoja 
enoten proces, 1ki zajema predšol· 
sko in šolsko obdobje z vsemi 
obilikami vaTstva, vzgoje in izo· 
braževanja. Doslej ·so bile nam· 
reč šole :z:večine ·pobudniki pri 
organiziranju otroškega vanstva. 
Tudi vrtci so organizacijsko lah
ko 'V okviru šol, finančno pa po· 
slujejo san:nostojno na osnovi eko· 
nomskih cen. Sicer pa so menda 
ti odnosi od šole do šole v ob· 
čini različni ... 

Vsekakor razgovor ni mogel 
rešiti oziroma uskladiti teh raz
liČllih stališ-č, je pa nujno, da 
čimprej najdemo najustreznejšo 
in najbolj učinkovito obliko orga· 
niziranosti. Zavedati se nan:nreč 
moramo, da .so vsi otroci naši in 
tudi sredstva so naša - druž. 
bena. 

SREDNJEROCNI NACRT NE BO 
POVSEM URESNICEN 

Srednjeročni načrt zagotavlja 
razvijanje enotnega in dopolnil· 
nega programa. 

Doslej je v enotni program za· 
jetih 18,6 odstotka predšolskih 
otrok; številka v načrt'll (30 od· 
stotkov) pa bo uresničena le, če 
bo zgra:jen novi vr.tec v Cerknici. 
Skupnost bo sodelovala ·tudi pri 
razvij anju novih oddelkov v Iga 
vasi in v Novi vasi, kjer je vrtec 
doslej opravičil svoje delo in 
opravil pomembno 'POSlanstvo. 
Sicer pa je enotni <lel za prihod· 
nje planiran tako kot v vsej Slo· 
veniji -po enotnih stopnjah in 
bodo pogoji za ·vzgojni del bolj
ši. 
Uresničevanje dopolrnilnega pro

grama ;poteka v glavnem po rza· 
mislih. V BO-urni program naj bi 
sicer leta 1978 zajeli 290 otrdk, 
sedaj pa jih je zajetih 145, čemur 
botrujejo različni razlogi. Pred
vsem so to težave 'S prostori, ka· 
dri in prevozi, -t~k-o da I_>rogram 
še ni orgarllriran v vrsti vaških 
slrupnosti. 

Ostale stvari iz dopolnilnega 
programa ekolonije - letno nad 
200 otrok; oprema otroških 
igrišč in vrtcev) se v glavnem 
uresničuj ej o. 
(Konec na naslednji strani) 

--- - ~ - - - - -



(Nadaljevanje s prejšnje strani) 

PROBLEMATičNO - OTROšKI 
VRTEC V CERKNICI 

Otroški vrtec v Ce:nknici že ne
kaj let buri duhove, zlasti pa je 
slišati doS>ti govoric, ·ko je vsako 
leto toliko in toliko otrok zavr
njenih, pa čakati morajo tudi do 
dve leti in več in pod'O'bno. 

Vrtec je od1očno prenatrpan, 
saj njegova za:sedenost močno 
presega vse veljavne normative. 
Letos bodo lablko sprejeli 20 do 
25 otrok, prošenj pa je že doslej 
82. Vedeti je treJba, da mora;jo 
tudi med letom reševati različne 
socialne primere, •pojawjajo se 
(zaradi neurejenega varsliva) ka
drovske težave v delovnih orga
nizacijah in tako naprej . . . 

Kjer je mogoče, rešuje proble
me tudi vrtec na Rakeku, ki ni 
tako prenatrpan, vendar tudi tam 
jemljejo najprej otrOike iz svoje 
krajevne sku.pnosti. 

IN KDAJ NOVI VRTEC? 

Vsi ·so menili, da je ta trenutek 
težko povedati, kdaj bo v Cerk· 
nici zgrajen novi vrtec, ki na:j b-i 
rešil vse te težave. Trenutno pri
pravljalni odbor rpr.1pravlja va
riantni predlog o fina!TJ.ciranju 
gradnje. O njem bo razpravljal 
izvršilni odbor skupščine skup· 
nosti otroškega vai1Stva, ga sku
paj s svoj-imi stališči posTedoval 

Iz otroškega vrtca v Cerknici 

družbenopolitičrum organizaci· 
jam in z njim seznanil izvrš·ni 
svet občine. 

Okvir>no naj bi gradnja veljaJa 
17.000.000 dinarjev. Sredstva naj 
bi zbrali s krajevnim samoprispev· 
kom na tem vzgojno-varstvenem 
okolišu, s prispevki delovnih or· 
ganirz:acij v oblilki. združevanja 
sredstev po rposebnem sporazu· 
mu, z namenSlkimi sredstvi občin· 
ske ·skupnosti otroškega varstva 
in s pnspevkom ·krajevne skup· 
nosti Cerknica. 

Od tega, kako se bomo na vseh 
omenjenih ravneh dogovorili o 
akciji, je odvisno, kdaj se bo 
gradnja pričela. Ce ibo §lo vse rpo 
sreči in če bo dovolj razumeva· 
nja, naj ibi to bil_;> prihodnje leto. 

Ob takšnih razmišljanjih se je 
razgovor nekako iztekel. Seveda 
ni moč na omejenem prostoru 
prikazati vseh vprašanj, uspehov 
in težav, s katerimi se ubada 
otroško varstvu v naši občini in 
s katerimi smo bili seznanjeni. 
Vsekakor bo treba v prihodnje 
posvetiti še več pozornosti samo
upravnemu organiziranju in po· 
večati vpliv občanov, ob večjem 
sodelovanju na vseh pa tudi po
spešiti reševanje najbolj očitnih 
in ključnih vprašanj otroškega 
varstva 

Razgovor zapisal in 
priredil B. Levec 

Asfaltiranje ceste Begunje - Bezuljak 
Letos se -uresničuje dolgoletna 

želja prebivalcev Bezuljaka in 
delavcev JELKE, da bi se vozili 
po a-sfaltirani cesti. Na pobudo 
krajevne sku.pnosti Begunje in 
JELKE je stekla akcija za zbira
nje sredstev za asfaltiranje ceste 
Begu.nje-Bezuljak. 

Delavci JELKE so se na letnem 
občnem zboru sindikata odločili, 
da bodo dve prosti sobot>i delaJi, 
zaslužek pa prispevali za asfalti
ranje ceste. Svojo obljubo so tudi 
v celoti icpol!llili. 

Ta odločitev pa je bila tudi 
velika vzpodbuda za •prebivalce 
Bezuljaka in Dobca pri zbiranju 
krajew1ega samoprispevka. Na 
zboru krajanov Bezulj aka s-o se 
odločili, da bodo .prispevali 
120.000 dinarjev; lastni:ki gozdov 
so svoj delež prispevali v obliki 
lesa, osta:li prebivalci pa so dali 
denarne prispevke. Da bi za zbra
no hlodovino iztržili čimveč, je 
bil les razžagan in deske proda-

Cesta Begunje-Bezuljak 

ne. Tudi svet krajevne skupnosti 
je sklenil, da vsa razpoložlji:va 
sredstva nameni za asfaltiranje. 

Ljubljanska banka je pr1prav
ljena kreditirati 50 odstotkov 
predračWlske vsote. 

IzpeljaJti akcijo pa niti malo ni 
Jahko, .saj po predračunu, ki ga 
je naredilo Cestno podjetje Ljub
ljana, .znaša vrednos t del več kot 
1.500.000 dinarjev. S skU!pnimi na
pori pa bo tudi to vprašanje 
uspešno rešeno. Po zagotovilu 
predsta'Wilkov krajevne skupno
sti bo cesta za gotovo a:sfa1tirana 
še letos. 

Krajevna ·slrupnost pa priča
kuje, da bodo tudi ostale temelj
ne organizacije priskočile na po
moč. Se posebno veliko podporo 
prebivalci pričakujejo od Gozd
nega gospod<U"stva, k:i to cesto 
tudi precej uporablja in jo s 
ttežkimi kamioni tudi najbolj po
škodujejo. 

J. Ope.ka 

Ugodna ocena 
gospodarskih gibanj v obč.ni 

Potem, ko so delavci v temeljnih organizacijah ugotovili in pre
gledali rezultate poslovanja za leto 1977 in za prvo letošnje trome
sečje, so o njih v tem mesecu spregovorili tudi na izvršnemu svetu 
in v skupščini občine Cerknica. Skupna ugotovitev je bila, da so 
doseženi poslovni rezultati v pogojih gospodarjenja, v katerih je go
spodarstvo v letu 1977 poslovalo, ugodni in dovolj spodbudni tudi za 
prihodnje. 

Uvodoma velja poudariti, da .so 
primerjave nekaterih kazalcev go
spodarjenja s prete:lcliJini. leti ne
koli:ko .sporne, kaj ti v na·ši teh
niki knjigovodstva se že leta sre
čujemo z vprašanjem primerlji
vosti medsebojnih podatkov o re
:ru.lta.tih poslovanja. Prav v letu 
1977 so bila .uveljaV>ljena neka<tera 
nova II'WJIIlerja v dohodkovnih 
odnosih, spremembe pa bodo 
tudi v letu 1978 z ·nadaljevanjem 
uvel.!javljanja zakona o z,druže
nem delu. No, kljub <temu velja 
podati na OSillOVl razpoložljivih 
števi1lk :nekatere .prianerja'Ve. 

PROIZVODNJA IN PRODAJA 
V UGODNEM PORASTU 

Zelo razveseljiv je podatek, da 
je proizvodnja, dosežena v gospo
darstvu občine v letu 1977, na· 
rasla v primerjavi z letom 1976 
za 39 odstotkov in da je v I. tro· 
mesečju 1978 doseženo 30 odstot· 
kov celotne lanske proizvodnje. 
Velik prispevek k tako ugodnim 
kazalcem imajo nedvom.no nove 
kapacitete, :kar zlasti velja za 
polno aktiviranje Brestove Tovar
ne ivernih plošč. 

Pri prikazovanju proizvodnje 
gre za kazalce, ki so izračunani 
na osnovi vrednostnih podatkov 
o proizvodnji, kar pomeni, da 
vključujejo tudi vpliv porasta 
cen. Mimogrede, pritiski na po
rast cen so vsekakor prisotni 
tudi v našem gospodarstvu. 
Družba je na take pritiske, ki so 
vsekakor logični, odgovorila nee
konomsko, upravno, tako da osta· 
ja še naprej sistem cen nedo
grajen. Več kot 60 odstotkov vseh 
izdelkov jugoslovanskih proizva· 
jalcev je pod upravnim nadzo
rom. 

Gospodarstvo rešuje vprašanje 
porasta cen predvsem z novimi 
modeli, kar pa seveda ni mogo
če v primerih, kjer izdelka prak· 
tično ni mogoče spremeniti (na 
primer iverne plošče). 

Hotel sem poudariti, da vpliv 
cen v proizvodnji, predvsem pa v 
celotnem prihodku gospodarstva 
občine, ki je lani porasel za 26 
odstotkov, ni izmerljiv. 

Na tr.llšču je vladala v letu 
1977 dokaj ugodna konjunktura, 
kar zlasti velja za I. polletje. V 
II. polletju se je pri prodaji že 
pokazal določen zastoj, ki se na· 
daljuje tudi letos. Te ugotovitve 
veljajo predvsem za pohištveno 
industrijo, na katero pa so veza
ni tudi nekateri drugi proizva
jalci v občini (Kovinoplastika 
Lož). Zastoj se kaže kot posledica 
premajhnega števila zgrajenih 
stanovanj v preteklem letu. 

IZVOZ V STAGNACIJI 

če napravimo majhno devizno 
bilanco gospodarstva v občini, 
potem vidimo, da je ta bilanca 
sicer pozitivna, da pa se je ta 
pozitivni delež v letu 1977 
zmanjšal zaradi upadanja izvoza. 
Največ izvaža lesna industrija 
- konkretno Brest, največ pa 
uvažata kovinska ter lesna indu
strija. Lani je naše gospodarstvo 
izvozilo za 184 milijonov dinarjev 
izdelkov, uvozilo pa za 152 milijo
nov reprodukcijskih materialov. 

Vprašanje izvoza je seveda pri
sotno. Več ali manj pa gre za 
znane težave (nesorazmerja v do
seganju cen doma in na tujem, 
vprašanje stimulacij, ponekod 
tudi programskih usmeritev), ki 
jih bo moral intenzivneje reše
vati SISEOT (novo oblikovana re
publiška samoupravna interesna 
skupnost za ekonomske odnose 
s tujino). 

v sodelovanju z drugimi temelj
nimi organizacijami v okviru de
lovne organizacije Avtomontaža 
iz Ljubljane. 

KAZALCI GOSPODARJENJA NA 
DOBRI POTI IZPOLNJEVANJA 
SREDNJEROčNEGA PLANA 

Družbeni proizvod je rpora:sel 
lani za 27 odstotkov (družbeni 
proizvod vsebuje dohodek pove
čan za amortizaci:jo). Po sred
njeročnem programu za obdobje 
1976-1980 naj bi družbeni proiz
vod v gospodarstvu občine nara
šča z -letno stopnjo rasti 12,3 %. 
Torej zelo ugoden kazalec gospo
darjenja v J.etu 1977. 

Dohodek pomeni novo us!Nar
jeno vrednost oziroma vrednO'St, . 
ki smo jo ustvarili s svojim ži
vim in minulim delom .in za !ka
tero smo obogatili sebe in dmž
bo. La!TJ.i smo ustvarili dohodek v 
višini 570 millijonov dina11jev ali 
31 odistotkov več •kot .Jeta 1976 
s 4506 delavci. 

Osebni dohodki 

Osebni dohodki na zaposlenega 
v gospodarstvu občine so v letu 
1977 :mašalli po\lprečno mesečno 
neto 4.570 dinarjev, .kar je za 26 
odstotkov več kot leta 1976. živ
ljenj-ski stroški so v letu 1977 po
rasli za 14,6 odstotka, kar po
meni, da so .se realni osebni do
hodki v letu 1977 povečali za 
11,4 odsrotlka, kar je v zadnjih 
nekaj letih največji porast real
nih osebnih odhodkov. Osebni do
hodki so bili v ~eh delovnih or
ganizacijah izplačani v skladu s 
sa.moupravn~mi sporazumi pa
nog, vendar so v nekaterih de
lovnih organizacijah hitJreje na· 
raščali od rasti dohodka -kot ene
ga izmed glavnih kazalcev rasti 
prodtrlctivnosti zaposJenih. 

Najnižji povprečni oseJbni do
hodki so bili i.21plačani v Novolitu 
Nova vas in v TOZD PLASTIKA 
LOž - v pr-vi delovni organiza
ciji 3.470 in ·v drugi 3.860 dinarjev 
povrprečno neto mesečno na de
lavca. 

Akumulacija, ki p·redstav1ja 
ostanek dohodika, povečan za 
amortizacijo, .je porasla za 36 od
stotkov. 

Nedvomno je važnejši ·kazalec, 
ki pove, lro1i!ko je gospodars'Wu 
ostalo sredstev za izbolj-ševanje 
materialnega rpoložaja (za razšir
jeno reprodukcijo). Gre za izre
den skok v letu 1977, saj je os·talo 
gospodarstvu •lani 31 milijonov 
dinarjev, leta 1976 pa 11 milijo
nov dinarjev. Seveda je ta skok 
dosežen na ni~ko osnO'Vo v letu 
1976, kajti ta znesek bi komaj 
zadoščaJ za pokrivanje rpovečanih 
obratni!h sredstev na račun in
flacije, recimo !Samo na BTestu. 

Od tu do razširjene reproduk
cije, pa je -potrebnih še veli.:k.o 
sredstev, Gospodai1St!vO seveda 

išče rešitve za svoj razvoj v kre
ditih poslovnih bank. 

Ko govorimo o delitvi dohod· 
ka, je treba seveda vedeti, da 
mora biti delitev skladna in si 
mora prizadevati zadostiti različ
nim družbenim potrebam. Tola
žimo se s tem, da je družbena 
akumulacija vendarle solidna. 
Oblikovali sta se nanu:eč dve za· 
misli o akumulaciji, o ožji pod· 
jetniški in širši družbeni ak·umu
laciji. S podcenjevanjem ožje 
podjetniške pa gremo verjetno 
predaleč, kajti kaže, da pri taki 
razporeditvi akumulacije le po
tegne premajhen delež za svoj 
prihodnji razvoj. 

Za leto 1977 je tudi razveseljiv 
podatek o izgubah. V letu 1976 
so znašale izgube v gospodarstvu 
8 milijonov dinarjev, medtem ko 
je lani izkazal izgubo le Novolit 
Nova vas v višini 660.000 dinar
jev. Razveseljiv je tudi podatek, 
da Brest po nekaj letih prvič ni 
imel izgub v nobeni temeljni or· 
ganizaciji. 

V prvih treh mesecih je poslo· 
val tudi Novolit z pozitivnim re
zultatom, saj je ustvaril 390.000 
dinarjev akumulacije. 

OCENA GOSPODARJENJA ZA 
I. TROMESECJE 1978 

Dati presek gospodarjenja po I. 
tromesečju je zelo odgovorna in 
delikatna zadeva. Zakaj gre? 

Prvič, lani se za I. tromesečje 
niso obvezno delali periodič.ni ob· 
računi, tako da so primerjave z 
enakim obdobjem lanskega leta 
nemogoče. 

Drugič, v časovni stiski med iz
delavo zaključnega in perlodič· 
nega obračuna lahko pride tudi 
do spodrsljajev v evidentiranju. 

Tretjič, kar se mi zdi najvaž
nejše opozoriti, pa je, da je vpliv 
neplačane realizacije v I. kvartalu 
tako močan, da nekatere temelj
ne organizacije potisne celo v iz. 
gubo, kar se je tudi dejansko do· 
godilo. 

Prav gotovo so to tisti razlogi, 
zaradi katerih zakon o sanaciji 
temeljnih organizacij dopušča, da 
se sanacijskih ukrepov lotimo še
le po periodičnem obračunu za I. 
polletje. 

Seveda pa velja opozoriti na te
meljne organizacije, ki so v I.jro
mesečju ustvarile izgube: Jelka 
Begunje, Tovarna pohištva Stari 
trg, Gozdno gospodarstvo Cerk
nica, Gozdno gospodarstvo Jelen 
Snežnik, Jama Rakek, Nanos Ra
kek, Mercator - KZ Cerknica, 
TOZD Javornik Rakek in Komu· 
nalno podjetje Cerknica. 

Letos se gospodarstvo srečuje 
še z dvema novima težavama: 

- z vprašanjem ~ravočasne 
oskrbe z reprodukcijskimi mate
riali, kar zlasti velja za uvoz; 

- z likvidnostjo, ki je delno 
posledica povečanih zalog in del
no posledica (še bolj pa bo) anga
žiranja lastnih sredstev za in· 
vesticijske naložbe. 

Za zaključek moram podčrtati 
živahnost v investicijski dejavno
sti. Z investicijami smo sicer v 
delni zamudi predvsem iz dveh 
razlogov: zaradi pomanjkanja 
lastnih sredstev (upadanje lastne 
reprodukcijske sposobnosti) in 
težav pri pridobivanju soglasij za 
uvoz opreme. D. Mlinar 

V letu 1978 se pojavlja v občini 
nov izvoznik; za enkrat sicer s 
posrednim izvozom. Gre za avto
montažo z Marofa, ki bo letos 
izvozila za 15 milijonov izdelkov Pomembna naložba v Kovinoplastiki - dela gredo po načrtu 
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NASI LJUDJE DELEGATI GDVD E 
Stane Strltof je bil rojen na Blo
čicah, v kmečki družini, tki je 
štela šest članov. Skromna dru
žina s i je svoj »Standard« ustvar
jala s Jo:nečkimi pridelki in z 
rejo živine. 

Ko sem Staneta vprašala, kaiko 
je preživljal otromca leta, je 
smehljaje povedal, da prav taiko 
kot vsi ostali kD:nečki otroci. To 
je bil čas, ko so otroci ves dan 
pasli živino in iskali zabavo v 
preprostih igrah. 
»Končati šote nisem .uspel v 

mimem času, 'ker se je vojna že 
zače1a. Zadnji razred sem končal 
v letu italijanske akupadje. V 
tem času sem začel razmiŠ:tjati, 
na kakšen način spoditi sovraž
nika iz naše vasi ter i'Z dkupirane 
domovine. Mlad, poln moči itn 
želje po •svobodi, sem se pridružil 
narodnoos·vobodilnemu boju. 

Moja pot je vodjla v XV. belo
kra<nJSiko brigado, vendaT se.m 
bil v boju s sovra.mllkom ranjen, 
kar me je pdpeljalo v boWšnico. 
Zdravil sem se do konca vojne z 
ostal~mi ranjenci v Bariju.<< 

Vpraša•la se.rn ga, če se j e po 
končani vojni še ukvarjal s kme
tijstvom, ~a je odgovoril, da to 
delo opravlja še sedaj. Ceprav je 
ves čas po vojni zapo9len, se ne 
odpove kmečkemu delu. Kot sam 
pravi, to delo opravlja »malo za 
hobi, •malo za res«. 

Stane Semič 
Leta 1934 -sem odšel k vojakom v 

staro •jugoslovansko vojsko. Mesec 
dni dopusta sem preživel pri pllija
telju v ~ranju, kateremu sem za
upal, da me ne mi.ka več nazaj; zato 
sem z veseljem sprejel njegov na
svet, naj pobegnem v španijo. Sto
ril sem tako ,jn se d<J konca špans:ke 
državljall'S'ke vojne <boril v vrstah 
mednarc drtih brigad. 

Po tragičnem zaldjučk-u španske 
revoltJcije so nas ujeli in odpeljali 
v mednarodno taborišče. Tako kot 
v drugih tab-or-iščih, so tudi tam 
ravnali z nami nečloveško, zato $1/a 
s tovarišem skleni•la čimprej pobeg
niti. Za načrt •sva pridobila še enega 
S<>borca. 

Neko noč sva •se ob pol enaistih 
začela tihotapiti iz tabor.l<iiča . Sele 
po dobrem kilometru poti sva -se 
čuti la bolj varna. Nat-o sva se z 
avtobusom ln \'lak'Dm vozila do Mar
seU la. Tam sva zvedela za nek'O bel
gijsko hotelir.k'O, ki naju je lepo 
spre:jela. K njej se je zateldo več 
beguncev. Vse nas je hranila ln 
vzela na stanovanje za zelo nizko 
ceno. 

Ko rpo -dolgem čakanju nisva dobi
la .potnega l•ista za Jugoslav.ljo, sva 
se pri javila -kot belgijska begunca. 
Tako sva pobegn~la z vlakom v Lyon, 
kjer sva se morala skrivati. Tam so 
bili namreč že Nemci. Ko sva se 
skrivala med vagoni, so naju opa
zili, p rijeli in odpefjati llla policijs1<D 
postajo. Izdajal sem se kot ljubitelj 
nemškega reicha i•n s tem vz,pod
budl•l njihov-o · domo~jubnost•. Pre· 
dali so nas francos~im ·oblastem, te 
pa niso s krivaJe sO'IIr.ažnosti do Nem· 
cev, br se je pokazalo rudi v tem, 
da so naju že 'llaslednji dan J~s11ili. 

Odšel sem v Pariz. s~znanil sem 
se z nekaterimi Jugoslovani , ki S<l 
hitti tam zaposl-eni, vendar je bilo 
med njimi precej pokvarjenih t ipov, 
ki so gr-do gledali vsakogar, če so le 
posumili. da je •Španec•. Na vele· 
poslanlštvu sem dobil potni U.st za 
Nemčijo s p retvezo, da grem tja de· 
lat. Medtem sem moral it·i tudi na 
zdravniški .pregled, kjer so ·ugotovW 
mojo deiO'IIno sposobnost . Na vlaku 
sem se vozil zvečine s Francozi. 
med kater.imi so bHi tudi številni 
ruski belogardisti, 4<i so 1kot emi· 
granti živaH v Franciji. ·Bil l smo vse· 
skozi pod nemšktm nadz·orst:vom. V 
MUnchnu ·so nas stlačiH v barake. 
Da bi si naorali denar za pobeg, smo 
prodali zimske plašče i.n čakal1i na 
zaslužek. Tega smo d-obivali ob so· 
botah. 

Postajo sem si ogledal že pred 
prihodom v barake. Zato ntsem imel 
nobenih sitnosti, le gestapO'IIca pr-i 
vhodnih vratih sem moral ukaniti. 
Cakal sem vlak, ki je pe~ja l v Salz
burg. Prestopiti bi moral •na vagon, 

Stane je skromen in mi ni ho
tel povedati, kaiko ;priljubljen je 
med delavci. Inštnrktor krojil
nice je že skoraj četrt stoletja. 
Med tem časom je bil v oddellku 
kot vzgojitelj novih kadrov, psiho· 
log in strokoV!lli vodja. Vendar 
sedaj obžaluje, da je vse premalo 
novih in mladih moči, ki bi nada
ljevali za:črtane poti. P-ripominja, 
da so v našem 'lrolek:tivu v glav
nem starejši dela-vci. Na "~.~praša
nje, če se vldjuč~e v družbeno· 
.politično življenje, je brez pre· 
mišljanja odgovoril: 

»Sodeloval sem v delovni a:kciji 
pri izgradnji proge Doboj-Banja 
Luka. Moj prvi korak v tovarni 
je bil povezm z družbeno-po'litič
nim življenjem.« Potem je 
kar našteval odgovome fiunikcije: 
predsedni-k mladine, večkratni 
predsednik osnovne orgalrizacije 
sincill:ata, blagajnik sindikata, 
predsednik centralnega delavske
ga sveta, pred·sedn.i!k centralnega 
upraW1ega odbora, predsednik 
delavskega sveta, predsednik 
upravnega odbora in tako naprej . 

>>Sta!Ile, .kakšne so tvoje želje?« 
Sem vprašala. 

»:l:elja je preveč. Kot delavec 
v Martinjak,u si želim, da bj bila 
čimprej zgrajena nova tovarna. 
Naš delovni prostor je tako maj
hen, da si ne morem zamišoljati 
rasti proizvodnje. :l:elim si še na· 

prej zdrave ustvarjalne odnose 
med sodelavci. Doma imam sto 
želja, ampak najbolj si želim 
zdravja v dmžini ter uspešno 
nadaljevanje šolanja mojih otroac. 
In sedaj, tko aSem že p ri željah, 
želim vsem borcem in občanom 
ob praznilm borca veliko d elov
nih uspehov!« 

Mi vsi iz lrol~ktiva Martinjak, 
pa 'llašemu Stanetu želimo veliko 
zdravja in delovn~a uspeha v 
njegovem pl'Odnem življenju. 

2:. Zemljak 

- Daki pripoveduje • • • 
ki je peljal v Gradec, vendar sem 
zaradi utrujenosti in ,lakote na vlaku 
zaspal in se odpeljal :nazaj v -Inns
bruck. Tam sem poisi<al .najbližjo 
gosti·lno, ·kjer sem hotel prenočiti, 
vendar me je neka ženska -osumila, 
da .sem tat ln poklicala pol•lcljo. 
Spet sem .zašel v težave. S poz;dra
vi • Hei•l Hl·t lerl• rpa sem ·se rta po· 
licijl spet ·lz;mazal ~n -se naslednji 
dan odpeljal proti Mariboru. 

Na mariborski postaji so me po
licaji odpe.~ja l i na jugoslovansko ob
me}no pollclj<J, k:jer sem moral od
gO'IIar~at:i na vprašarrja o mojem dekJ 
in o potovanjih po španiji , pa o laž
nem potnem llcst!u •belgijskega ·be
gunca. Končno sem prrspel v Za
greb k sestr.l. Svak me je zaposlil 
kot delavca v mesariji. .Pri .njem sem 
dočakal nesrečni 6.april 1941, ko 
je HHier z bombami zasul Beograd. 

Po splošnem razsulu in zmedi sem 
se iz Zagreba odpravil v L.:jubljano 
(z menoj 1je šla ·tudi sestra) in se za· 
tekel k orugl sestri, ki je stanovala 
v Ljubljani. Tam sem se povezal s 

politično zelo napredno usmerjeno 
družino Del Medlco . .Pri njih smo se 
sestajali na raz~ ičnlh sestankih in 
pr.i1Jravlja~i upor pi'Oti okupatorju. 
Delali smo zelo ·ilegalno, zato smo 
se moral·i večkratt seliti, ker so nas 
Italijani že Iskali. 29. junija p<Jpol
dne je prišel pod naš kozolec mlad 
človek Jernej 'iz Po~ja pri Ljubljani. 
Malo ·sumtjivo se .nam je zdeLo, kako 
je zvedel za to .pot, vendar je od
zdravi-l s pravim geslom in spoznal i 
smo. da je l(laš sum odveč. 

Vprašal je, .i<<lo med nami je špan
ski borec. Oglasil sem se. Tako sem 
se pr-iključil k partizanom, ki jih je 
takrat vodfil .prav ta Jernej . 

P.otem sem bil partizan, boril sem 
se po razl·ičn i•h krajih Slovenirje, naj
prej kot borec, nato pa kot koman
dant različnih enot do končne zma
ge. 

Zapisali B. H11ibar, J. Hribar, 
F. Marolt in P. Rot 

(Iz glasila OS Tone Sraj-Afjoša 
Nova vas ·Od Blok do Rut•) 

Letošnja letovanja 
Sedaj, k-o naj bi bilo poletje, 

čas dopustov, je prav, <la pogle
damo, i!:alro, kje in v ka'kšnem 
številu bod'O letovaii naši delavci. 
Seveda velja to le za člane ko
lektiva, ki bodo letovali v orga
nizaciji BRESTA. 

Ka:kor že nekaj let dosle j, j e 
tudi letos najiVeč zanima10ja za 
letova!Ilj e v camp prilkoli-calh v 
Medveji. V.zrokov za to je več, 
med ·njimi pa so gotovo najpo
membnej-ši, da je letovanje ddkaj 
poceni, še posebej, če si dopust
niki kuhajo 5a:tni, v avtocalffii.P.u 
3e vsakdo lahko svobodneje g-Ib
lje, morje je v neposredni bližini 
m podobno. 

V Medvej!i. imamo v najemu 
osem prikolic za čez vso sezono 
ter še dodatnih devetnajst za čas 
vd 20. julija do 10. avgusta, v ka
.erem bi želela letovati večina 
uaših delavcev. To pa je največja 
težava, saj je dodatni najem pri
kolic za •krajši čas in še v vjšku 
sezone, občutno dražji. 

Letos smo prvič vzeli v zalrup 
zasebne sdbe v avtoca!Illpu PA
DOVA III, Banjol na otoku Rabu. 
Za prv:o leto je bil odziv presenet
ljiv, tako .da 'bodo ·sobe za:sedene 
od 20. jl.IDida ·do S. septembra. Ce 
bodo naši delavci zadovol1ni z 
uslugami in ostalim, b-omo na
slednje leto vzeH v zakup še več 
ležišč. 

ruje za ta !kraj polagoma usiha, 
č~rav po našem mnenju neupra
vičeno. 

V celoti gleda'llo je zanimanje 
za letovanje letos precej večje kot 
lani, vendar je še vedno zelo da
leč od ti·stega, :kar bi radi dosegli, 
saj je znano, kaikšen .učinek ima 
letni oddih na počutje, zdravje in 
deloV'Ilo sposobnost človaka. 

P. Kovšca 

Sogovorruk v tej našl stalni rubriki je bil tokrat Ciril KOMAC 
vodja izvoza na Brestu. V prejšnji mandatni dobi je bil namestnik 
V?dje delega~ije Skupnih dejavnosti za zbor združenega dela ob
črnske skupšcme, v tej pa prav tako član delegacije in obenem pred
sednik omenjenega zbora. 

- Kako ocenjuješ delo vaše 
delegacije v preteklem mandat· 
nem obdobju? 

Delegacija se je redno sesta
jala pred vsako sejo zbora (vem, 
da z vsako delegacijo ni bilo ta
ko) ter obravnavala in pregleda
la gradivo, ki ga je dobila običaj
no deset dni pred sejo. Obravna
va sicer ni bila najbolj pogloblje
na, se j e pa zgodilo, da smo za
vzeli drugačno •stališče od pred
laganega. To je bH primer z od
lo.kom o komu nalni ureditvi 
zemljišč (nove stopnje za kva
dratni meter zemljišča); predlog 
je bil zatem umaknjen s seje. 

- Gradivo je torej ustrezno? 
Predlagatelji m orajo jasno in 

razumljivo pripravjti gradivo, si
cer ne gre na sejo. O tem odloča 
predsedništvo skupščine (pred· 
sedniki skupščine, izvršnega SIVe
ta, vseh zborov in sekretarja). O 
pomembnejših zadevah ra21})rav
lja že prej izvršni svet, .ki oblli-

kuje svoja stališča in se dogovo
ri za celotni postopek sprejema
nja. 

- Pa vendar kot običajni ob
čan - čeprav se nekoliko ukvar
jam z obveščanjem - zelo malo 

vem o delu skupščine, njenih 
sklepih, odlokih . .. 

Nedvomno je obvešočanje po· 
manjkljivo. Občani ne pO'Znajo 
vnaprej večine predlogov, prav 
tako niso obveščeni o sprejetih 
sklep ih. V okviru občine bo po
trebno čimprej najti ustrezno 
obliko obveščanja. Za Brest se 
zavedam, da Obzornik ne more 
objavljati in prirejati vseh ob
činskih gradiv, čeprav o pomemb
nej ših -le obvešča. S·koda pa je, 
da je :prenehal i.majati Informa
tor, ki j e s tkraltlkimi povzetlki ne
katerih gradiv v precejšnji meri 
izpolnil to vrzel. 

- V čem vidiš slabosti v do
sedanjem delu delegatov in kako 
te slabosti odpraviti? 

Ce bi bili delegati bolj ak-ti'VIli 
in naj bi dali svoj prispevek k 
delovanju celotnega sistema, bi si 
morali dost i ibolj prizadevati za 
širša ob.zorja in rarzgledanost, se 
več pogovarjati s ·sodelavci o po
sameznih vprabnjih m tako ob
ltkovati stališča, več sodelovati 
s strokovnimi službami, družbe
no-političnimi organizacijami in 
organi upravljanja. Ta'ko pa, če 
n~maš svojega stališča, če glolb
lje ne poznaš posameznih vpra
šanj, postajaš v,se bolj pasiven 
in odmaknjen. Zato 'bUdi ni pri
pomb in se stvari :prepusti, naj 
gre svojo pot. TtUdi srno delegati 
še preveč individualisti, preveč 
gledamo na stvari iz -svojih inte
resov, iz i-nteresov svoje ·krajevne 
slrupnosti in podobno. 

Tudi gradiva so še preveč za
pletena in obsežna, saj jih reci
mo živa beseda, živa obrazloži
tev na seji ~upščine dosti bolj 
prepričljivo osvetli in razjasni. 

V nanizanem vidim poglavitne 
slabost i pri dosedanjem delu in 
le-tem bi morali v prihodnje po
svečati več pozornosti, da bi jih 
odpravili. 

Razgovor pripravil 
B. Levec 

Iz tapetništva 
Oddelek tapetništva je od ja

nuat'ja letos posloval kot samo
stojna obračunSika enota Tovar
ne pohištva MaTtinjak 2 določe
no samoupravno samosto,inostjo. 
Do konstituiranja uporabljamo 
samOIUpravne aJlcte TP MartinjBik; 
sprotna vprašanja sm o Teševali 
na z;borih delavcev. 

Zaradi raznoli:kosti in velikega 
š tevila vprašanj, ki se pojavljajo 
pri poslovanju, ta rešitev ni bila 
najprimernejša. 

21. aprila je ibil .sprejet .statu
tarni sklep, ki ureja O'blilrovanjc 
in delo organov uravlja!Dja do 
konstiruiranja. 2 . maja smo 
opravi.Ji volitve v organe uprav
ljanja. Do sedaj so se že •SestaLi 
in kons-tituiraii: delavstki svet, ko
misija za osebne dohodke, komi
sija za vrednotenje zahtevnosti 

dela, komisija za kadrovslko so
cialne in stanovanjske zadeve ter 
komisija za ocenjevanje pošrkodo
vanih elementov .in razprodajo. 

Do ·konca julija se bosta pred
vidoma ses·ta~la odbor samouprav
ne delav9ke 'kontrole in O"dbor za 
ljudski odpor in wuž!beno samo· 
zašči1o ter •komisija za varnost 
pri delu m prot ipožarno var
nost. 

Reševanje sprotnih vprašanj je 
sedaj velilro iažje in kvalitetnej
še. Vendar pa bodo ti orgam Tes
nično opravJja1i 5'VOje delo po 
konstituira'llju. Vedeti pa mora
mo, da nekaj še nerešenih vpra
Ša!Ilj glede :same proizvodnj e in 
kooperacije vpliva na področje 
in kvaliteto dela ·teh organov. 

Zaradi 1.ežav, lki so nastale :po 
združitvi dveh razl-ičnih proizvo
denj in pa zaradi težav, :ki 50 "'PO
dedovane« (ra2!ličmi načini obli
kovanja osehn.ih dohodkov, ne
us.lcl.ajeni in nereaW noi'IDativi 
časov, nerealni ceniki, .siromašen 
proizvodni progra!ID.), je bilo !pO
trebno vložiti veli<ko dela ·pri •sa
mem usklajevanju. 

Vsa ta Vlprašanja ·Se seveda od
ražajo pri prodaj1, ·ki je trenutno 
problematična. To pa povsem 
razumljivo vpliva na odnose zno
traj ·kolek.tiva ion na delo samo
upravnih OTganov. Zavedamo ISe, 
da ta vprašanja niso nerešljiva, 
vendar jih je treba rešiti v naj
krajšem momem čaoo. 

I. Ukar 

V Fažani je letovanje postalo 
že kar tradicija, vendar zanima· S posveta sekretarjev osnovnih organizacij ZK na Brestu 

. - ---- - ·-- - - - -- - - ~--
. -
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Us š o opravreno poslanstvo 
O DOSEDANJEM DELU SREDNJE TEHNISKE SOLE V CERKNICI 

Letos končuje na cerkniškem dislociranem oddelku ljubljanske 
srednje tehniške šole za lesarstvo že šesta generacija mladih tehnikov. 
Kakšna bo prihodnja usoda teh in podobnih oddelkov v okviru iz. 
obraževanja na Brestu, še ni znano. Teh izobrazbenih profilov je 
namreč za sedaj dovolj, znano pa tudi še ni, kako se bomo opre
delili v Brestovem izobraževalnem sistemu - bodisi v okviru lesne 
industrije bodisi na našem območju - ob vpeljavi usm~rjenega iz
obraževanja. 

Prihodnost torej ni čisto jasna, za preteklost pa lahko trdimo, da 
so omenjeni oddelki imeli pomembno vlogo v Brestovi kadrovski 
politiki, saj smo z njimi močno popravili izobrazbeno strukturo in 
pridobili vrsto domačih strokovnjakov. 

Kratek pogled v zgodovino: iz Bresta, matična šola pa oprav
Leta 1962 je prišlo do dogovora lja ·samo še pedagoško vodstvo. 
med ljuhljansko ·tehniško šolo in Doslej so dali ti oddelki 130 
Brestom za oddelek v Cerknici- lesnih tehnikov, od katerih se jih 
za odrasle, že zaposlene delavce. je takoj zaposlilo 66, 64 pa na
Vpisalo se je 35 kandidatov, kon- daljevalo šolanje, nekaj pa jih 
čalo pa osem. študira ob delu. Z Bresta jih je 

Leta 1965 je bil ·podpisan dogo- doslej odšlo Je enajst, kar pri· 
vor o di·slociranem oddelku za ča o navezanosti na Brest in da 
redne učence, leta 1970 pa dogo- doma izšolan! delavci tudi osta
vor o dolgoročnem strokovno- jajo doma. 
vzgojnem sodelovanju; leta 1974 Da ne bi ostali rz:golj prJ niza
smo dobili tudi verifikacijsko li- nju številk i:n podatkov ter pri 
stino, da izpolnjujemo vse .po- splošnih ugotovitvah, smo zapro
goje, ·ki jih .zahteva za:kon o sred- sili dolgoletnega ·predavatelja 
njem ·šo}stvu. Spočetka so po- na teh odde~kih Toneta Preles
učevali predvsem učitelji iz ma- nika. za Jcratko :kramljanje. 
t'C:ne šole, v zadnjem času pa po- Naj na:joprej •povemo, da je to
ucujejo večino predmetov delavci variš Prelesnrk od leta 1960 za-

Da c·vilne 
v Cerknici 

20. junija 1957.leta je zvezna 
skupščina sprejela smernice za 
organizacijo in ra:zvoj civi1lne za
ščite. To je bila osnova za vse
stransko razvijanje te najbolj 
množične organizacije delovnih 
ljudi in občanov za zavarovanje 
lastnih "in dJružbenib interesov. 
OdtJej je postala civilna zaščita 
nepogrešljivi del v ·sistemu naše
ga splošnega ljudSkega odpora. 

Tudi !letos so dan civilne za
šči:te na:ši občani proslavili z vso 
pozornostjo. 18. junija se je na 
slavnostni seji ·sestal občinslki 
šta'b civilne zaščite skupaj .s šta:bi 
iz temeljnih organizacij in iz ·kra
jevnih skupnosti. ·Prisotni oo 'bili 
tudi predstavniki d:ružJben~oli
tičnih or.ganizacij in skiupnosti. 
Na seji je ·bilo med .drugim po
sredovano izč11pno poročhl.o o raz
voju in delu 'Civilne zaščite v naši 
občini v preteklem obdobju. 

Po slavnostni seji se je prazno
vanje nadaljevalo pred osnO'Vllo 
šolo v Cerknici, na katerem so bi
li številni pripadniki dv-ilne za
ščite in drugi občani. Predsednik 

zaščite 

izvršnega sveta s.kupščine občine 
Cerknica ·je izčrpno orisal priza
devanja naših občanov za razvoj 
civilne zaščite in uspehe, ki so jih 
pri tem dosegli "' tesni ;povezavi 
med temeljnimi organizacijami 
in krajevnimi Slkupnostmi. Zatem 
je v imenu predsedruka izvršne
ga sveta zvezne skupščine pode
lil delovni organb:aciji BREST 
plaketo civilne zaščite za dolgo
letno uspešno in organizirano de
lo na tem področju. 

Sledi-le so ·vaje enot civilne za
ščite, lki so jih občani spremljali 
z velikim zanimanjem. V vajah 
so sodelovale rarz:lične enote d
vi'lne zaščite iz KS Loška dolina, 
Bresta, Kartonaže Rakek, KS 
Cer·knica in Osno\'Ile šole Cel'\k
nica. 

Po uspešno opravljenih vajah 
so si .prisotni ~ahko ogledali še 
razstavo opreme civilne zaščite za 
občane in opreme za ·Sipecializi
rane · enote civilne zaščite. 

Praznovanje je izzvenelo v lilo
vo spoznanje, kako je civilna za
ščita del vseh nas, varnost vseh 
nas. 

poslen v Inštitutu »Jožef Stefan«, 
kjer se ukvarja z raziskovalnim 
in eksper.imentalnim delom na 
področju trdnih snovi, da je v 
Cerknici ·več kot deset let preda
val ·predvsem matematiko in fi. 
zi•ko in da je bil od vseh preda
vateljev !kljub temu, da se je 
vozil iz Ljubljane, najbolj reden. 

- Kako te je zaneslo v Cerkni
co in kaj te je navezalo na ta 
kraj? 

Moj sodelatVec v inštitutu mg. 
dr. Kraševec- domačin iz Loške 
doline, ki je tudi več let .preda
val v Cer<knici - je moral slluž
beno v tuj.ino, pa me je prosil, 
naj bi ga nadomeščal. Nato pa 
sem kot predavatelj kar ostal. 
Videl 'Sem, da po šolah primanj
lruje teh kadrov, pa navadiš se 
dijakov in kraja in začel sem 
redno predavati. Konec koncev 
je Cer.knica blizu Ljubtljane, pa 
še 2:vež zrak je na Notranj-S'kem. 
Zamujal pa res .nisem. Zavedal 
sem se .pač, da je čisto drugače, 
če v šali manjka profesor kot 
pa dijalk .. . 

- V čem vidiš pomen in vlogo 
dislociranih oddelkov v Cerknici? 

Mislim, da so za vaš kraj dosti 
pomenili. Z njim ste na Brestu 
laže reševal-i svoje •kadrovslke po
trebe, omogočili ste •možnosti in 
pogoje za študij mladim, ki sicer 
naJbrž ne bi študiral, kar je 
seveda skladno z našo družbeno 
usmeritvijo. In kar je morda naj
važnejše, ta:kšni ·kadri so pove
zani z domačimi :kraji in 1kasneje 
ne odhajajo. Kot vem, so dijaki 
vnesli tudi precej živa!hnega utri
pa v športno, kulturno in za
bavno življenje v Cerlmici. 

-Kaj pa kvaliteta pouka? 
Mirno =lahko trdim, da prav nič 

ne zaostaja za tpOukom na matič
ni šoli v Ljubljani. Tehnično zna
nje je celo boljše, ker so dijaki 
tesneje povezani •S proizvodnjo 
in s prakso v domačem podjetju. 
Vrzeli pa so v ~lošni kulturi in 
družboslovnem znanju. 

Mislim, da so dijalki nabrali do
volj znanja za uspešno nadalje
vanje šo:lanja na ~tmiverzi, ;pa tudi 
za delo v proiz.vodnji, saj so se 
učni programi prilagajali potre
bam .prll'kse. 

- V zadnje.q~ času je dosti go
vora o organiziranju usmerjene
ga izobraževanja. Kaj misliš o 
tem? 

Menim, da je to dobra zamisel, 
saj je Slpecializacija vse bolj po
treba in izhaja iz ;potreb ZKiruže
nega dela. Teže jo :bo najbrž iz. 
peljati, ker je povezana z veli'kimi 
materialnimi sredstvi. Vsekakor 
bo usmerjeno .izobraževanje omo
gočilo, da ibodo učenci spoznali 
proizvodnjo ob študiju, že zapo
sleni pa bodo imeli več možnosti 
za izobraževanje ob delu. Več po
zornosti bi morali dati tudi druž. 
boslovnemu delu in se bolj pave
zovati s .samoupravljanjem v de
lovnih organizacijah. 

- V vseh teh letih je bilo v 
šoli prav gotovo tudi kaj smeš
nega, kar ti je ostalo v spo
minu ... 

Vsekakor. Vendar pa se seda:j 
ne bi mogel spomniti. Sicer o 
tem prav gotovo več vedo dijaiki, 
pa naj oni ob prilJ.ožnosti pove
do ... 

B. Levec 

PRVOŠOLCI O ... 
.... SVOBODI 

- Svoboda je bila, ko je bi~o 
konec 'Vojne. 

- Svdboda 1e lepa. 
- Svoboda je naša sreča. 
- Svoboda j e, .da se lahko 

učim. 
••• UUBEZNI 

- Ljubezen je, kadar se ima
mo radi. 

- Ljubezen je naša domovina. 
- Ljubezen so moji starši. 

... DOMOVINI 
- Domovina Je naš kraj. 
- Domovma je naš narod. Jaz 

ljubim našo domovino. 
- Meni je domovina vse, kar 

je na svetu. 
(Odgovarjali so učenci l. raz. 

reda OS Tone Sraj-AJ:joša Nova 
vas; iz njihovega glasila »Od 
Blok do Rut«) 

BRESTOV OBZORNIK 

Na Sinji gorici so se za »Zadružnike« že začela dela 

Pra i 
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V juniju so delavci proizvod
nih temeljnih organizacij obrav
navali osnutke novih pravilnikov 
o varstvu pred požarom. S spre
jemom teh samoupravnim aktov 
bo končno urejeno tudi to pod
ročje varstva, ki je za lesno in
dustrijo še kako pomembno. 

Pravilniki urejajo predvsem 
organizacijo varstva .pred poža
rom, pcžarnovarstvene ukrepe, 
ki jih zahtevajo pogoji dela in 
način poučevanja delavcev o vars
tvu pred požarom. Naloge •S pod
ročja organizacije varstva pred 
požarom, ki so jih samoupravni 
organi in odgovorni delavci sicer 
oprav>ljali .tudi doslej, noJ:lmativ
no niso bile urejene. Posledica 
tega je bila, da je ·bilo delo na 
tem področju nenačrtno in zato 
manj uči111kovito. 

Takšen način dela pa ni bil v 
skladu z določili nov.ega zakoca 
o varstvu pred :požarom in z za
mislijo oziroma smernicami druž
bene samoza-š:čite. Novi samo
upravni akti to pomanjkljivost 
odpra:vljajo, saj .na tem področju 
nadrobno določajo ·naloge in ob
ve:mosti vseh delavcev temeljnih 
organizacij, zlasti pa še odgovor
nih delavcev m samoupravnih 
organov. 

Pomembna so •tudi določila, ud 
zadevajo požarno varstvene ukre
pe. V pravilni:kih so zajeti pred
vsem najvažnejši ukrepi za pre
prečitev nastanka in širjenja 
požara. Ostale podrotmosti pa 

i 
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bodo urejali požarni načrti, ki so 
jih temeljne organizacije dolžne 
izdellati v enem letu po sprejemu 
teh pravilnikov. 

Na področju vzgoje i:n izobraže
vanja delavcev o požarnern var
stvu je bilo doslej najmanj na
pravljenega. Ugotavljamo, da na
čin ·poučevanja, ki smo ga upo
r abljali doslej, ni bil dovolj 
učinkovit. Potrebno znanje so de
lavci pridobivali predvsem na te· 
čajih v okviru jzobraževanja iz 
vai1Stva pri delu in v okviru izo
braževanja pripadnikov civilne 
zašči-te. Ti tečaJi pa niso bili orga
nizirani dovolj pogosto, da bi 
delavci res vedeli in znali ;pra
vilno ukrepati v primeru požara. 
Z novimi pravilni:ki pa je pouče
vanje urejeno tako, da se odgo
vorne delavce poučuje na poseb
nih tečajih, Je-ti pa so dolžni svo
je znanje nenehno posredovati 
delavcem v neposredni proizvod
nji. 

Ureditev požamega val'stva v 
vseh podrobnostih je za lesno 
industrijo zelo pomembna, saj 
nam lahko morebiti požar v ne
kaj trenutkih uniči sadove dol
goletnega dela v.seh članov ko
lektiva. Tudi iz tega razloga je 
sprejem teh samoupravnih 
splošnih arktov potreben in nujen. 
Se· bolj kot pravilni·k .sam pa je 
pomebno Za'Ve5'1InO izpolnjevanje 
sprejetih norm. 

V. 1:nidaršič- F. Mele 

Pred našim kongresom 
PRIPRAVE NA DESETI KON
GRES ZVEZE SOCIALISTICNE 
MLADINE SLOVENIJE, KI BO 

OKTOBRA LETOS V NOVI GO· 
RICI 

Namen ja'V'Il.e predkong.resne 
razprave, ki traja do 30. juli~a, je, 
da slehennemu članu naše organi
zacije damo možnost, ustvarjalno 
prispevati k oblilkavanju vsebine 
dela Zveze socialtstične mladine 
po njenem desetem ·kongresu. 

0Sil10'Vlle 011ganizacij.e morajo 
temeljito pretehtatri vse kongres
no gradi-vo, ki narrn ga je posre
dovala občinska konferenca. Oce
niti moramo naše dosedanje delo 
ter pretehtati U'Sipehe in neuspe
he, ki .so jith osno\'Ile organizacije 
dosegle v preteklem obdobju. Na 
podlagi teh ocen naj b!i z nepo· 
srednimi predlogi dopolnili gra
divo, ·ki je v jarvni r~pravJ. S tem 
bomo dosegli, da bo usmeritev 
naše organizadje dejansko odraz 
hotenj mladih .in da bo vsebinsko 
delo desetega kongresa zares iz
šlo iz potreb vsega članstva, kar 
naj bi tuJcU jasno opredelilo me
sto in viogo v naši sarrnoupraJVIlj 
socia!l.istični družbi. 

JaN'Ila razprava bo v dveh de
lih. Prvi del razprave bi bil orga-

niziran po osnovnih organizacijah 
oin aktivih do 30. 6. Do tedaj ie 
treba poslati na občinsko !konfe
renco zaključke in sprejeto oce
no. Drugi del naj bi bil po pod
ročlllith konferencah in na občin
ski konferenci do 15. julrija. Na 
predsedstvu občin&lre konference 
naj bi obli!kava:li končno oceno 
in prdpombe na gradivo, ki je v 
j ~i rarz;pra'VIi. 

Za o11ganizacijo in 9premljaJnje 
ja'V'Ile razprawe je oblikovan po
seben odbor, Ici naj bi nudil po
moč piri razpravah v posarrnezn.ih 
osnovnih organizacijah. Vsa:ka 
osnovna or-ganizacija mora orga
niziran javno raz,prawo tako, da 
bo gradivo dostopno vsem čla
nom. 

V tem času naj bi poživ•i'li tudi 
obveš·čanje, ta'ko da bodo za1djuč
kli in pripombe objav19eni po raz
lični infmmatorjih in v glasilih 
delov!l1lih organizacij v občini. Po
sebno vlogo ima tudi letošrrji po
hod po poteh domio:i.Ja:rih enot No
tranjske, saj ·bo organiziran tako, 
da bo rudi med njim or.ganizin
na raz,prava o kongresnih ddku
mentih. 

B. Miler 



BRESTOV OBZORNIK 

Gradnja nove blagovnice se je pričela. Na sliki zasebna stavba pre
den so jo podrli. 

Se ena izmed stavb v središču je dobila >>novo obleko«. Zdaj videz 
kvari samo še Kulturni dom 

Letošnji Zelški koncerti 
Zelše - prečudovi<ti notranjski kotiček, na katerega smo 

lahko z vso pravico ponosni - bodo letošnjega avgusta spet 
predstavljale vrhunske kulturne dosežke. Letos se bomo že 
sedmič v avgustovskih petkovih večerih lahko srečevali lju
bitelji vrhunske glasbene poustvarjalnosti v ambienta.l!no 
svojstvenem zelš·kem kJUlturnem spomeniku, tako znači,lnem 
in edinstvenem po svojih akustičnih vrednotah. Občin'Sika 
kulturn.a skupnost želi s to akcijo našim ·ljudem tako rekoč 
iz prve rOike nuditi najlepši umetniški užitek z ID.as.topi pri
znanih umetnikov, lki imajo na svoji svetovni poti kratko 
postajo tudi v ze-lški cerkvici. Tako bomo 1etos v tem pro
storu, vsakel!a petka v avgustu in prvi petek v septembru, 
vsakič ob 19. uri, za nizko vstopnino 20 dinarjev lah!ko 
spremljali poustvarjanje naslednjih umetni:kO'V: 

4. avgusta koncert SLOVENSKEGA OKTETA 

11. avgusta komorno izvedbo Rossinijevega SEVILJSKE
GA BRIVCA v izvedbi E. Sršena, F. Javornika, 
I. Sancina, J . Re.fe, A. Pusar-Jeričeve ob klavir· 
ski spremljavi Igorja švare; 

18.avgusta koncert KOROšKEGA AKADEMSKEGA OK
TETA; 

25.avgusta bomo prisluhnili koncertu SLOVENSKEGA 
KVINTETA TROBIL; 

1. septembra se bosta predstavila Pavla URšič s harfo in 
znani slovenski gledališki igralec Janez RO
RAčEK. 

Program letošnjih zelških koncertov, večerov, srečanj, alli 
kakor koli že hočemo, je sestavljen raznoli!ko in za vse vrste 
ljubiteljev glasbe. Ovganizator - kulturna skupnost Cerk
nica - se nadej a štev.ilnega obiska, ki bo presegel š-tevi.JJke 
iz prejšnjih let in tako pr1pomogel k še večji uveljavitvi na-
ših »notranjskih Križank«. I. Urbas 

O izobraževa ju aš ih 
BREST JE PODPRL ZAMISEL O USTANOVITVI POKLICNE 
KOVINARSKE šOLE V POSTOJNI 

Kako preobr aziti sred.nje šolstvo v učinkovit šolski sistem, ki bo 
oblikoval kadre za današnje in prihodnje družbene potrebe na vseh 
poklicnih področjih, ni stvar samo načrtovalcev in snovalcev novega 
sistema, temveč predvsem uporabnikov, da ga skupaj s šolniki so
oblikujejo. 

Brestovi kovirnarji se šola io v 
polclicni kovinarski šoli v Dom
žalah že od 'leta 1964. Sola sprej
me k teoretičnemu pouku V·Se na
še učence - ·kovinarje. Kar za
deva razporeditve k občasnemu 
pouk:u, nimamo pripomb. Z do
mom v Domžalah pa so težave, 
saj naših učencev ne sprejema
jo, iker Brest pred .tremi .Jeti ni 
prispeva1 sredstev za obnovitev 
in razširitev doma. Pravzaprav 
sprejemajo naše učence nalkna.d
no, če je še ik:aj prootora. Za 
učooce je to zelo nerodno, ker so 
v negotovosti in si morajo več
k·rat zadnji trenutek Iskati sobe 
pri zasebnikih v Domžalah. 

Gimnazija v Postojni je ob za
mislih o preobrazbi srednjega 
šol&tva v usmerjeno :i(lobraževa
nje spozna•la, oda bo morala svojo 
dejavnost ·prelllSmeriti. Odprla je 
že odde~ke ekonoms'ke šole, v 
Jolskem ietu 1979/80 pa namerava 
odpreti poklicno kovina11sko šolo 
za poklice: strojni kljocavničar, 
st·rugar, reZJkalec, varilec. To je 
11ameravala stori-ti že jeseru, ven
dar priprave niso stekle tako kot 
je bilo zam~šljeno. 

Sola bo organ.i~irana po vzorru 
kovinarske šole v Litostroju, ki 
je najbol:jiŠa šola te vrste v sred
nji Evropi. Utostrojski ·šolski 
center je pr1pravljen nuditi men-

Mladinske delovne 
akcije - šola 
samoupravljanja 

Osnovni namen ponovne oži
vitve mladinsk~h delovnih akcii 
v Paši samoupravni socialistični 
družbi je bil v tem, da se ob t ei 
obliki dela mlada generac'i ja 
usposobi za samoupravno odlo
čanje in do15ovarianje, da s svo
jim znanjem in delom neposred
no prispeva k izboljšaniu razmer 
in hitreišemu napredku neraz
vitih področij v naši državi ter 
ne nazadnie, da ma vrednotiti 
najpomembne.išo Pridobitev naše 
revolucije- bratstvo in enotnost 
naših narodov in narodnosti. 

V mladinski orllanizaci ii da;i e
mo mladinskim delovnim akci
iam izreden poudarek. sai se za
vedamo vzgoinega pomena pri 
oblikovaniu mladega člana naše 
samoupravne socialistične skup
nosti v za"estnega. odgovornega 
in ustvarialnega delavca. Menimo. 
da bi moral tako šolo opraviti 
prav vsak mlad človek. 

V naš\ obči.ni smo organizad i· 
slco zastavili vključevanje in 
usposablial'lie mladih za ndele~bo 
na reuubliških in zvf\'Znoib delov
nih akciiah takole: V kr::tievnih 
skupnostih smo ustanovili mla
dinske delovne čete, ka"terih na
loga .ie, da izvedejo več vsebin
sko priuravl.ienih in organiziranih 
delovnih akcij . Vse mlad1nsl<e de
lovne čete pa tvorijo občinsko 
delovno brigado Notranjski o~
red . Nai·boiiše brigadide med 
njimi pa pošil_iamo na republiške 
in zvezne delovne akcije. 

Avgusta letos bo tako odš1lo na 
republiš•ko delovno akcijo nad 
50 brigadirjev in sicer v Sloven
ske Gorice - Ptuj, v .novembru 
pa na zvezno delovno akcijo Sa
mac-Sarajevo okoli 40 bdgadir
. iev. Priprave na udeležbo briga
dirjev na mladinske delovne ak
die so sedaj v polnem •teku. 
Pokroviteljstvo nad našo brigado 
ie urevzel BREST Cerknica in se 
delovnim ljudem Bresta zahva-
1.1ujemo za r azumevanje in po
moč. 

Prepričani smo, da bodo naši 
brh:radirii tudi letos opravičili 
s vo i ugled, ki so si ga že do se
dai Pridobili v slovenskem nrn
stm·P. kot en:i :izmed najuspešnej
ših in najmarl.iive,iših brigadir
.iev. Po drugi strani to notrjuje 
tudi deistvo, da ie letošn.ii ko
mandant 7vezne In•ladinske delov
pe akci ie Koziansl<o '78 pra'V mla
dinec iz naše občine in obenem 
novi prf)d<:ecll'lik občim;:ke .lmnfe
rP" ·ce Cenl<nica. Ludvik Martin
čič iz Radlieb .. To ie brez dvoma 
nriznanie 7.a dosedanje delo mla
dih v naši ohčini iln za usnehe, 
ld. <:m0 .iih dosegli v •preteklem 
~"''dobiu n::t nodročju mladirnskih 
delovnih akcij. 

Na koncu bi želel našim hriga
rtiriem, ki odhajaio na mlad~nslce 
delovne a"kcije, čimveč delovnih 
usnehov na trasi in na interesnih 
področjih dela. 

M. Jernejčič 
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torstvo VISe do normalnega dela 
šo'le. To pomeni, da bo odstopil 
programe, učben~ke, srvetovaluoi
teljem praktičnega in teoretične
ga pouka in podobno. Teoretični 
pouk •bo v učhl.nicah, pTaktiooi pa 
v šoLskih delavnicah, tako da bo 
V1sak učenec 'Prešel ves progra"m, 
po uspešnem zalključku pa se bo 
V!Mjučil v delo tkot mlad delavec. 

Seveda so za izpeljavo tega po
trebne>. tudi finančna sredstva, o 
katerih pa naj bi se porabniki 
kadrO'V .kasneje podrobneje do
govarjali. Kovinarska šola je 'Vse
kakor ooa izmed najdražjih šol, 
saj potrebuje za •svojo deja'V!llost 
materiatl, opremo, •stroje. Na Bre
stu menimo, na"j bi zemljišče ·in 
sta:v.bo oskrbela občina Postojna, 
ostale stroške adaptacije in opre
mo pa naj bi si delili vsi :upo
rabniki enakomerno. O delit-vi 
obveznosti naj bi sklenili sarrno
upravni StporazU!Ill. 

16. jUID.ija je svet za kadre na 
svoji seji razprav.ljal o pristopu 
Bresta k pokllicni kovinarski šoli 
v •PO!Stojni in osklooil, pošiljati 
učence kovinarjev Postojno. 

Ko je ~SklepaJ o tem, je srvet 
za kadre ugotov:iil, da se na Bre
stu potrebe po znanju ·kovinar
stva pO'Večujejo iz leta v ieto. 
Brestova razvojna ui$[1leritev na
mreč je, razširjati ·~eja~osti, ki 
niso lesarslke, VlkJjucno lzdelova
nje lesarskih obdelova,lnih ~troj ev 
in druge opreme. DosleJ smo 
sprejeli v uk od drva do pet učen
cev na leto, ob takšni razvojni 
usmeritvi pa bi jih morali prav 
gotovo podvojiti. Torej do deset 
na leto . 
Najrami~ejš~ d~ŽJbe ·7:1a s•vet~ 

imajo rudi naJbOl-J Ta2'JV'lto kov1~ 
narstvo. Po llljej se lahko men 
stopnja ra:z:virtos~i. In če ji?. tako, 
zakaj ne 'b1 tud1 naša regiJa _!>O-
stala razvita? F. Turštc 

Sindikalni izlet 
Sindikat v Tovarni lesnih izdel

kov Stari trg je v svojem letnem 
programu predvidel tudi i~let .~a 
člane kolektiva. Vso orgamzaCIJO 
je prevzela mladina. ]'~ko srn<? 
se pred kratkim udelezd1 v :polm 
zasedbi enega avtobusa, to Je 53 
ljudi, res prijetn~ga_izJleta. .. . 

Od zanimivosti, kl smo Jih VI· 
deli na izletu, velja omeniti z~
prte nasade cve~j-~, e?e od_. ?a3· 
večjih v JugosiaVIJa, kJer goJ1JO v 
enem samem nasadu tud.i do 
30.000 sadik. Ogledali smo si tudi 
muzej v Brežicah, ·kjer so raz
stavljene zgodovinske zanimivo
sti iz časa uporov Matije Gubca, 
zgodovinski arhiv NOB in ostale 
zgodovinske zanimivosti. V Kum
rovcu smo si ogleda·li rojstno 
hišo maršala Tita in novozgra
jeni kulturni dom. 

M. SEPEC 

--- - -- -~-- --- - - - - --- --- -
' . . - .. . . 
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SALA MESECA 
Za šalo tega meseca smo dobili idejo iz Tovarne pohištva Cerk

nica, pomagal pa je tudi tokrat naš fotograf. 
Zgoraj: prva faza rekonstrukcije v Tovar.ni pohištva Cerknica. 

Spodaj - druga faza rekonstrukcije. 
Posnetka pričata, da sta obe investiciji pokriti. 

Odziv bralcev na vabilo k sodelovanju v tej :r.ubr-iki iz prejšnje 
številke je bil kar zadovoljiv, saj smo dobi·li 30 predlogov za podpis 
(samo štirje so bili anonimni, morda zato, ker ·so bili rahlo zlobni) . 
Posebna komisija jih je pregledala in za objavo od:brala: 

- Edina na Brestu, ki se ne pritožuje nad osebnim dohodkom in 
nad osebno ocenitvijo. 

- Vendar ena izmed naših strank, ki nima težav s parkiranjem 
pred Brestom. 

- Tudi ona je zaskrbljena zaradi spremembe delovnega časa na 
Skupnih dejavnostih. 

- Zaposlili so me, da bom namesto kosilnice in kose urejala ze
lenice na Brestu. 

- Fotograf, samo trenutek, da pride iz stavbe še ostala živina! 
Za najbolj uspel podpi•s se je komisija težko odločila. Od:brala je 

tega-le: 
. - Spet kršitev delovnih razmerij. Vrtnar, sprejet brez razpisa del 
m nalog. 

Avtor podpisa bo dobil (kot smo obljubi-li) knjigo iz zbil'ke Humor 
in sicer delo Don Camillo. 

FILMI V JULIJU 
l. 7. ob 20. in 2. 7. ob 16. uri - ameriški western HARRYJEVA 

TOLPA 
2. 7 .. ob 20. uri - ameriški pustolovski fiLm SOKOLOVA SENCA. 
3. 7. ob 20. uri- jugoslovanska drama STREL. 
4. 7. ob 16. in 20. uri- francoski film DEž NAD SANTIAGOM. 
6. 7. ob 20. uri - ameriška kriminalka SKORPIJON 
8. 7. ob 20. in 9. 7. ob 16. uri - aiiileriški barvni film žiVALI FILM-

SKE ZVEZDE. ' 
9. 7. ob 20. uri - .francoska komedija VRNITEV PLAVOLASEGA 

AGENTA. 
10. 7. ob 20. uri - itll!lijanski p u stolovski film BORA - BORA. 
13. 7. ob 20. uri - italijanska ·kriminalka SICILIJANSKA ZVEZA 
15. 7. ob 20. in 16. 7. od 16. uri - ameriški akcijski fiilm JE·KLENA 

PEST 
16. 7. ob 20. uri - angleški tpu:stolovski film DVOBOJ DO UNičENJA 
17. 7. ob 20. uri - ameriška drama MOHAGONY. · 
20. 7. ob 17. in ob 20. uri - ameriški akcijski fiim MASčEVANJE 

ZELENEGA SR-SENA 
22. 7. ob 20. in_ 23. 7. ob 16. uri - slovenska komedija TO SO GADJE. 
23. 7. ob 20. un_- francoska kriminalka STRAH NAID MESTOM. 
24. 7. ob 20. un- francoska drama P.OCESTNICA. 
27. 7. ob 20. l!ri- jugos'lovanska drama POSEBNA VZGOJA. 
29. 7. ob 20. m 30. 7. ob 16. uri - ameriš.ki western SOV·RAžNIK 

APAčE V 
30. 7. ob 20. uri - ita:lijanska komedija PROFESORICA IMA LEPE 

NOGE. . 
31. 7. ob 20. uri- švedska ·krinnina1ka MOž NA STREHI. 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne 
skupnosti Brest Cerknica n. sol. o. Glavni 
ln odgovorni urednik Božo LEVEC. Ureja 
uredliliki odbor: Franjo GAGULA, Vojko 
llARMEl., Mate JAKOVAC, Boto LEVEC, 
Danilo MLINAR, Leopold OBLAK, Janez 
OPEKA. Tomaž STROHSACK, Andrej SE
GA, Miha SEPEC, Franc TRUDEN, 2:enl 
ZEMlJAK ln Viktor 2:NIDARSIC. Foto: 
Jože SKRLJ. Tiska 2:elemlška tiskarna v 
Ljubljani. Naklada 2800 izvodov. 

Glasilo sodi med proizvode iz 7. točke 
prvega odstavka 36. člena zakona o obdav
čevanju proizvodov in storitev v prometu , 
za katere se ne plačuje temeljni davek od 
prometa proizvodov (mnenje sekretariata 
za informiranje izvršnega sveta SR Slove
nije št. 421-1/72 z dne 24. oktobra 1974). 

V spomin 
Spor()čamo žalostno vest, da je 

19 .. junija umrl naš nekdanji so
delavec - upokojenec Janez 
TRUDEN iz Dan. 

V naši temeljni organizaciji je 
bil zaposlen od leta 1952 p a vse 
do upokojitve 1965.leta. Zaposlen 
je bil kot sortirač hlodovine na 
skladišču. 

Vsem, ki smo ga poznali, bo 
tov. Truden ostal v spominu kot 
izredno skromen in prizadeven 
delavec. 

. Delovna skupnost 
TOZD Tovarna lesnih izdelkov 

Stari trg 

BRESTOV OBZORNIK 

Lesariada devetič 
Ko smo že vsi mislili, da bo 

letošnja LESARIADA v septem
bru, nekateri pa so celo namige
vali, da je letos sploh ne bo, smo 
dobili obvestilo, da bodo lesarji, 
gozdarji in lovci merili moči v 
sedmih moških in petUh ženskih 
športnih disciplinah v petek, 30. 
junija in soboto, 1. julija, na Ko
deljevem. 

Gledano z vidika organiziranja 
rekreacije v naši delovni orga
nizaciji, sodimo naj LESARIADA, 
kljub temu, da so razne - lADE 

Kultura in 

deležne ostrih kritik, ostane še 
naprej, seveda lahko v organi
zacijsko in vsebinsko spreme
njeni ter sedanjemu položaju v 
telesni kulturi prilagojeni obliki. 

To utemeljujemo s tem, da 
imamo v podjetju v večini pa· 
nog, ki so v programu LESARI
ADE, razvito aktivnost od jeseni 
do spomladi. To še posebej velja 
za mali nogomet in kegljanje, 
kjer se trim tekmovanja odvi
jajo znotraj temeljnih organi
zacij in med njimi. V namiznem 

tenisu in odbojki smo sodelovali 
v medobčinski sindikalni ligi, ker 
naše TOZD še nimajo svojih 
ekip, strelci so vseskozi aktivni, 
nekoliko bolj vprašljiva je dejav
nost v šahu in balinanju, kjer pa 
je v zadnjem času le čutiti pre
mik na bolje. 

Vsa ta aktivnost se pred počit
nicami zaključuje s tradicional· 
nim četverobojem TITAN -
KOVINOPLASTIKA LAMA 
BREST in z LESARIADO. 

V tej verigi dejavnosti pa 
manjka še zelo pomemben člen. 
To so občinske sindikalne igre, v 
katerih bi morale sodelovati eki
pe TOZD v organiziranih ligah, 
ki zagotavljajo stalno aktivnost. 

delovna organizacija V času, ko bo izšla ta številka 
OBZORNIKA, bo LESARIADA 
ravno trajala. Zato je vsako na
povedovanje tekmovalnih uspe
hov in neuspehov brez smisla. 
Povemo lahko le to, da smo imeli 
pri žrebu veliko smolo, kar še 
posebej velja za namizni tenis, 
balinanje in šah. 

Na vprašanje, .kaj je pravza
prav kultura, ni povsem prepro
sto odgovoriti Veliko laže se bo
mo opTedeUli, če se vprašamo, 
kaj so kuH.urne dobrine in kje 
jih i:skart:o.i. 

KulJturne dobrine so vse, kar 
nas lepega obda:ja, kar nam oko
lje estetskega nudi in kar nam 
na bolj ali manj rawmijiv način 
nekaj pove. Lahko začnemo pri 
arhitekturi in končamo v najin
timneiših koti6klih človekovega 
bivanja. 

V delov:nih dkoljih današnjega 
časa je Zll!nirrnaJD.je za Jru.lturne 
vrednote raz.Jično. Nekatere sku
pine ali posame~ni·ki kažejo večje 
zanimanje za likovno umetnost, 
drugje so s.pet bolj privrženi gle
dališču, srpet drugje zborovskemu 
petju in še bi lahko naštev<l'l; ve
čina pa za .kuLturo ne •kaže ni
kakršnega zanimanja. 

Kaiko je pri nas, je tel!ko reči 
- na·ibolj rožna<to pa prav gotovo 
ne. Kulturno življenje na Brestu 
je omejeno na nekaj slikaTsik:ih 
razstav. peščica delav.cev obisJku
ie Zelške koncerte, udeležimo se 
kraiših. kulturnih programov ob 
različnih slovesnostih. To pa ie 
tucm skora1 vse; ta »VSe« pa je 
obenem zelo, zelo mato. 

Zarkai je temu tako, je težko 
ugotoviti. Vzro1ci so nedvomno 
predvsem v nepoznavanju kul
turnih dobrin. v slabi. obveščeno
s:ti ter v slabi 'a'li raie ni,ka~rš:ni 
razlagi določP-ne kulturne prire
ditve, pa naj•si gre za odrsko de
lo, koncer-t ali slikarsko razs·ta
vo. 

Delavec današnjega časa ima 
vsek~or premalo. da ne reče<m, 
nikaikršnega znania o kulrturnih 
dobrinah . Sole in dru11:e učmo
~ojne ustanove posvečaio kul
t uri v svojih programih p remalo 
časa. Do neke mere dobi človeik 
vpogled "'kultur" " osnov.ni ~nli , 
na. srednjih, višiih in viso'lcih šo
Jah pa si mora d ijak oziroma štu
dent u11idobivati nova spo7Jnanja 
vef: ali mani sam. 

Tudi način obveščanja o po
same:mih kultJUmi:h prireditvah 
zelo močno vpli<va na odziv med 
delavci. Dosedanja !praksa poši
liania obveo~til je v bistvu popol
noma zgrešena: Kai pomerui. de
lavou, če mu .pašl:iemo ali pa ce
lo samo obes.imo na oglas no de
sko k.ratko ohvesti1lo o posamez
ni kulturni Plrireditvi, zraven 'Pa 
mogoče priolep1mo še prospekt? 
Nič! Navadno vosega .tega še pre
bere ne. Vse drugače bi vC~rietno 
bilo, če bi dobil osebno obvesti
lo, pa seveda s krartoko, razum
liivo in priietno na~pisano obraz
ložitvijo posamezne prkedit.ve. 
Verietno bi se vabHu v večini 
primerov odzval, če bi le dopu
šča,! čas. 

No. .in ker sm0 že p·ri ča:su, 
še tole: dat-um oziToma dan v 
tednu in ča:s začetka 'Orirreditve 
sta zelo važ·na za udele:lJbo, kaiti 
mnogim ljudem prav neprimer
no izbraJD. čas prirediwe onemo
goča obiiS'k. · 

Ker žoi"!irno v okoHu. ki po mo
iem preuričaniu do ·kulture ni
ma pravega odnosa, ie ·Predvsem 
va:6no vzhu:dirti mi delavcih zani
manie zanio. V ta namen ie bil 
organizirran !pOseben rePublb!iki 
seminar za ::>.nimat,prie ali če ho
čete. organizatorie kulturnega 
življenja v organizacijah združe-

nega dela. Prihodnja naloga .teh 
ljudi je, da v skladu s sindikal
nimi kongresnimi .sklepi prične
jo ali pa nadll!ljujejo z deliQ'ffi na 
področju 1kwtumega prosvetlje
vanja delarv.cev. Delo je razdelje
no na dve področji: 

- opgaJD.izacija kulturnih pri
red~tev, 

- organizacija kultnlmih dejav
nosti. 

Pov:Sem dr.ugll!če je z organiza
cijo posame2ID:ih kuLturno-umet
niških dejavnosti. Na ·te m pod
ročju, vsaj doslej, v naši delovni 
organizacijJ nismo naredili še ni
ti kora:ka. če se že !kdo ukvarja 
s ·kulturo, potem to dela v dru
štvih, pa krajevnih skupnostih, 
Kolilkor vem, je v občini nekaj 
dramske in zborovske dejavno
sti. Posaiiileznilki, ki se oll!kvarja
jo ts sltkanjem a1i ·kiparjenjem, 
so neorganizirani.. O fulklori in 
recitorjih skorajda sploh ne 
moremo govoriti. Tudi muzejev 
imamo glede na preceJšnje ·šte
vilo pomemlmih dogod!kov in 
osebnosti iz preteik:losti zelo ma
lo. 

<?aJca n~ še veliko nalog. Ta
koJ pa DalJ povem, da organizll!tor 
kulture sam ne more veUko Slto
ri.ti. Potrebuje .po'l:no podporo de
lovnega kole:krt:iva, v katerem de
la in živi, sker ·lahlo vse, kar 
želi napraviti, zapre v torbo in 
odloži v arhiv prihodnjim rodo-
vom v vednost. F. Mele 

Druge v 

Uspeh iz lanskega leta, ko smo 
v skupni uvrstitvi zmagali z veli
ko prednostjo 30 točk bo letos 
nemogoče ponoviti, le z veliko 
borbenostjo vseh ekip je možna 
uvrstitev med najboljše tri. 

P. Kovšca 

Tudi letos drugi 
Letošnji četveroboj je bil 27. 

maja v Lož,u, kjer je bila gosti
telj Kovinoplastiika. 
Rezultati: 

l. Mali nogomet: l. Kovinopla
stika, 2. Brest, 3. Lama 

2. Kegljanje - M: l. K ovino· 
plastika, 2. Titan, 3. Brest 

3. Keg~janje - ž: l.Titan, 2. 
Brest, 3. Kovinoplastika 

4. Streljanje - M: l. Titan, 2. 
Brest, 3. Kovinoplastika 

S. Streljanje - ž: l. Titan, 2. 
Brest, 3. Kovinoplastika 

6. Kros - M: l. Titan, 2. Brest, 
3. Kovinoplastika 

7. Kros - ž: l. Brest, 2. Kovi
noplastika, 3. Titan 

8. Namizni tenis - M: l. Ti
tan, 2. Brest, 3. Kovinoplastika 

9. Namizni tenis - ž: l. Brest, 
2. Kovinoplastika, 3. Titan 

10. Sah: l. Titan, 2. Brest, 3. 
Kovinoplastika 

11. Odboj-ka: l. Titan, 2. Kovi
noplast ika, 3. Brest 

12. Vlečenje vrvi: l. Kovinopla
stika, 2. Titan, 3. Brest 

V skupni uvnstitvi je zmagal 
Titan s 35 tookami pred Brestom, 
ki je zbra:l 31 toč:lk ter Kovinopla
stiko .s seštevkom 29 točk. 
če ocenj11..rjemo uvrstitve n<l'Ših 

ekip, potem lahko trdimo, da 
smo bili letos zelo blizu prvega 
me9ta. Da ga nismo osvojHi, je 
vzrok v tem, ker so nastopile 
oslabljene e'kipe v malem nogo
metu in kegljanju zaradi istočas
nega n astopa mladinskih ekip na 
tekmovanju !SOZD Slovnijales v 
Brežicah. Neopravičeno pa je iz
ostal tudi tretji član moške ekipe 
v krasu. 

Tekmovanje je bilo vzorno or
ganizirano, drugo leto pa smo mi 
na Brestu prireditelji jubi1ejne
ga, 10. četveroboja. P. Kovšca 

VELIK USPEH KEGLJAVK BRESTA NA DRžAVNEM 
PRVENSTVU V BECEJU I N BEOGRADU 

Kegljavke Bresta so na državnem prvenstvu, ki je bilo 3. in 4. ju
nija v Bečeju ter 17. in 18. junija v Beogradu, dosegle največji uspeh 
v zgodovini Kegljaškega kluba BREST. 

Uvrstile so se na odlično drugo mesto za ekipo Celja ter pred 
lanskimi državnimi prvakinjami ekipo Medveščaka, četrte pa so bile 
igralke Petrovaradina. 

Posebn() dobro so igrale v polfinalnem nastopu v Bečeju, kjer so 
bile prve. V drugem delu tekmovanja pa jim je zmanjkalo moči in 
so zdrsnile za eno mesto. 
. N:=tjbolj~~ v ekipi Bresta_je bila Helena Mulec, ki je igrala v od
ličm fornu m je podrla 845 m 848 kegljev. Omeniti velja tudi soliden 
rezultat rezervne igralke Dragice Pokleka (390 in 395). 
Rezultati: 
1. CELTE 9863 (4832 + 5031) 
2. BREST Cerknica 9693 (4860 + 4833) (Mulec 1687, Kralj 1658, 
Culič 1635) 
3. MEDVESčAK 9689 (4705 + 4984) 
4. PETROVARADIN 9523 (4729 + 4794) F.Gornik 


