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28. NOVEMBER 1978 

lasilo delovne o 

brestov 
• 

združenem delu utira pot Kako • 
SI zakon o 

PRED DECEMBRSKIMI REFERENDUMI O NOVI SAMOUPRAVNI ORGANIZIRANOSTI V NAŠl DELOVNI ORGANIZACIJI 
Sredi novembra so se delavski sveti vseh Brestovih temeljnih or· 

ganizacij, Skupnih dejavnosti in skupni delavski svet zbrali na skupni 
seji. Sprejeli so poročilo o dosedanjem delu na področju uresniče
vanja zakona o združenem delu in dali v javno razpravo pet samo· 
upravnih splošnih. aktov. Objavljamo glavni del poročila oziroma 
obrazložitev k omenjenim aktom. 

KAJ SMO UREDILI DOSLEJ? 
S programom za izvajanje do

ločil zakona o združenem delu, ki 
smo ga sprejeli lani v maju, smo 
opredeli11 naloge na posameznih 
področjih, in sicer: 

1. organiziranje združenega de
la 

2. pridobivanje in razporejanje 
dohodkov ter čistega dohodka 

3. samoupravljanje v združe
nem delu 

4. samoupravni splošni akti 
S. medsebojna delovna razmer

ja. 
V letu 1977 smo v glavnem ure

sničili področje pridobivanja in 
razporejanja dohodka ter delitve 
osebnih dohodkov in sredstev za 
skupno porabo. Na podlagi po
sebnih tez, izdelanih za omenje
no področje, smo z referendumi 
27. decembra lani sprejeli samo
upravne splošne akte, ki v glav
nem urejajo to področje v okvi
ru delovne organizacije in temelj
nih organizacij . 

S tem smo postavili osnovo za 
prihodnje izpopolnjevanje na po
dročju pridobivanja in razpore
janja dohodka v smislu zakona o 
združenem delu, zakona o pri
hodku in na njuni podlagi opre
deljenih družbenih usmeritev. 

NASE SEDANJE DELO 
Tokrat urejamo po novem na

slednja področj a: 
- or ganiziranje združenega 

dela, 
- samoupravni splošni akti, 
- samoupravljanje v združe. 

nem delu. 
Za omenjena tri področja je bi

la izhodiščna javna razp rava na 
podlagi tez, in sicer so bile ob-

ravnavane v ustreznih komisijah 
vseh temeljnih organizacij oziro
ma skupnih dejavnosti naslednje: 

- teze za organiziranje zdru
ženega dela z dne 14. 9. 1977 

- teze za samoupravne sploš
ne akte z dne 12. 11. 1977 

- teze za samoupravljanje v 
združenem delu z dne 4. 10. 1978. 

V naštetih gradivih so oprede
ljene bistvene novosti in nakaza
ne ureditve v zvezi z njimi. Ker 
so bile ključne pripombe upo
števane že ob nastajanju tez, so 
ustrezne službe vzele po oprav
ljeni razpravi ta gradiva kot spre
jeto podlago za svoje delo pri iz
delavi osnutkov samoupravnih 
splošnih aktov. Znano je, da se 
omenjena tri področja neizogib· 
no prepletajo v posameznih ak· 
tih, vendar velja pred pregledom 
le-teh poudariti načelno izhorišče, 
ki je v tem, da: 

- sprejemamo akte kot skup
ne, če so v njih urejene take za
deve, ki so v interesu vseh te
meljnih organizacij BRESTA ozi
-roma, če so že po naravi skupne. 
ga značaja; 

- sprejemamo kot akte posa
meznih temeljnih organizacij, če 
urejajo zgolj njene zadeve, ali če 
zakon tako zahteva; 

- usklajujemo delo vseh te
meljnih organizacij pri urejanju 
zadev v samou pravnih splošnih 
aktih. 

KRATKA OBRAZLOZITEV 
POSAMEZNIH OSNUTKOV 
SKUPNIH AKTOV 

Skupne zadeve oziroma intere
se urejamo po izhodiščih zakona 
o združenem delu, če še niso ure
jene, s sp rejemom treh skupnih 
samoupravnih splošnih aktov: 

BRESTU - ZLATI KLJUč 
BEOGRAD (po telexu). Na beograjskem Salonu pohištva -

najpomembnejši vsakoletni predstavitvi oblikovalnih in tehno
loških gibanj ter dosežkov v jugoslovanski pohištveni industriji 
- je BREST prejel dvoje dragocenih primanj: 

- ZLATI KLJUč (to je najvišje priznanje organizatorja) v 
»blagovni skupini - pohištvo za javne objekte<< je dobil 
>>sistem 121«, katerega avtorica je naša zunanja strokovna 
sodelavka dipl. arh. D. Uršičeva; 

- DIPLOMO revije Naš dom pa je v konkurenci »pohištvo 
leta« dobil BREST prav tako za >>sistem 121<< iste 
oblikovalke. 

- samoupravni sporazum o 
spremembah v organiziranju de
lovne organizacije, 

- samoupravni sporazum o 
združitvi v delovno organizacijo, 

- samoupravni sporazum o 
razporeditvi sredstev, pravic in 
obveznosti. 

Samoupravni sporazum o spre. 
membah v organiziranju delovne 
organizacije zajema vse dogovor
jene spremembe predvsem sta
tusnega (registrske~a) značaja te· 
meljnih organizaciJ oziroma de
lovne skupnosti. Pri tem velja 
opozoriti zlasti na naslednje: 

- opredeljeni so skupni posli, 
ki se za temeljne organizacije op· 
ravljajo v skupnih dejavnostih 
ali v temeljni organizaciji skup
nega pomena, 

- organizirata se dve novi te. 
meljni organizaciji, in sicer for
malno s l. januarjem 1979: TOZD 

PRODAJA organizacija za pro
met blaga n.sol.o., 

TOZD TAPETNISTVO- Tovar
na oblazinjenega pohištva n.sol.o., 

- delno se spremenijo firma 
oziroma imena temeljnih organi
zacij s poudarkom, da sedež ni 
več sestavni del firme oziroma 
imena, 

- delno se spremenijo dejav
nosti nekaterih temeljnih organi
zacij oziroma delovne organiza
cije. 

Samoupravni sporazum o zdru· 
žitvi v delovno organizacijo za
jema (skoraj enako kot doslej) 
zadeve skupnega pomena za vse 
temeljne organizacije, izvirajoče 
in pogojene z njihovo odločitvijo 
o skupni delovni organizaciji in 
ureja druga glavna razmerja, ki 
se porajajo na podlagi skupnega 
poslovanja. 

Poleg novosti, ki smo jih v bi
stvu zajeli pri prejšnjem osnut
ku, so med glavnimi še nasled
nje: 

- zajete so tudi spremembe v 
zvezi s samoupravnimi splošnimi 
akti s področja pridobivanja in 
razporejanja dohodka oziroma 
združevanja sredstev v njihovi 
osnovi, če se nanašajo na skupne 
zadeve, 

- poudarjena je primernost 
poslovanja na področju zunanje
trgovinske dejavnosti z nasled
njimi značilnostmi: 

- poudarjeno je usklajevanje 
zunanje-trgovinskega poslova
nja in enoten nastop ter posto
pno oblikovanje dohodkovnih 
razmerij, 
- opravljanje nalog zunanje
trgovinskega poslovanja za vse 
temeljne organizacije je v 

(Konec na 2. strani) 

Ob dnevu 

republike 
v • 

cestltamo 

vsem delovnim 

ljudem 
in občanom! 
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Ob osmem kongresu jugoslovanskega sindikata 
MIKA ŠPILJAK, PREDSEDNIK ZVEZE SINDIKATOV JUGOSLAVIJE PO
SEBEJ ZA GLASILA DELOVNIH ORGANIZACIJ 

- Tovariš Spiljak, katerim za
devam bo ta kongres posvetil po
sebno pozornost? V čem se bo 
razlikoval od prejšnjega? 

Najprej bi povedal, v čem sta 
enaka. Enaka sta v svoji osnovi, 
v razpravah o vsem, kar je prine
sla nova ustava, da bi od odloča
nja v imenu delavcev prešli na 
odločanje delavcev samih v te
meljnih organizacijah združenega 
dela. Razlikujeta pa se v tem, 
ker smo na prejšnjem kongresu 
imeli samo ustavo, medtem ko je 
bil zakon o združenem delu še
le na vidiku. Na tem kongresu 
pa imamo že dosti neposrednih 
rešitev, kako vse tisto, za kar se 
je naša družba zavestno oprede
lila, tudi uresničevati. Naš delav
ski razred pa je tudi zrelejši za 
novo samoupravno šolo, skozi ka
tero je šel, ko je oblikoval in ure
sničeval svojo »delavsko ustavo«. 
Na osmem kongresu bomo torej 
lahko že govorili o prvih uspehih 
pri uresničevanju zakona o zdru
ženem delu, pa tudi o pomanj
kljivostih in slabostih. 

- Kako ocenjujete naše do
sežke pri konstituiranju združe
nega dela? 

nizacijah vse bolj postaja osno
va za prihodnji razvoj samoup
ravnih in gospodarskih odnosov, 
zato jim moramo posvetiti kar 
največjo pozornost. Brez pravil
no zastavljenih samoupravnih do
hodkovnih odnosov ne bomo do
segli niti družbene niti ekonom
ske motivacije za uspešnejše go
spodarjenje in za ustvarjanje več
jega dohodka, ne bomo pa mogli 
uresničiti tudi načela delitve po 
delu. Zato moramo odločno ob
soditi čakanje, pasivnost in kole
banje pri uresničevanju določil 
zakona o združenem delu; tak
šnega čakanja in pasivnosti pa je 
še dosti. O tem bom več spre
govoril v referatu na kongresu. 

- Precejšen del dohodka gre 
izven temeljndh organizacij za 
splošne družbene potrebe, zdru
ženo delo pa je doslej zelo malo 
vplivalo na njegovo porabo. Ka
ko naj delavski razred obvladuje 
tudi ta del dohodka? 

ramo tudi na drugo stran meda
lje, ki se ji pogosto izogibamo, 
to pa je nizek dohodek. Skupni 
dohodek, ki ga ustvarjamo, je 
manjši od tistega, ki bi ga ob 
razpoložljivih kapacitetah in ob 
večji produktivnosti dela lahko 
imeli. Zato sedanji dohodek ne 
more pokrivati vseh potreb, to 
pa je tudi osnovni problem. 

NAGRAJEVANJE PO DELU 

- Pri oblikovanju dohodka in 
delitvi sredstev za osebne dohod
ke je kljub rešitvam zakona o 
združenem delu največ težav in 
iskanj. Prosimo vas, povejte kaj 
več o tem, kaj smo že dosegli in 
o težavah, ki se pojavljajo pri 
oblikovanju osnov in meril za de
litev osebnih dohodkov. 

Dosegli smo že lepe uspehe, 
vendar pa ni niti ene delovne or
ganizacije, ki bi delitev osebnih 
dohodkov povsem izpopolnila in 
ki ne bi imela na tem področju 
več dela. Tam, kjer so našli pra
va merila, so dosegli lepe uspe
he tudi v gospodarjenju: produk
tivnost dela se je povečala za 
15-20 odstotkov, zmanjšali so 
se izostanki z dela, občutno se je 
povečal dohodek lin izboljšali so 

BRESTOV OBZORNIK 

-. 

.... ..... · . 
.... ~ .... ~ 

Rekonstrukcijska dela v Tovarni pohištva Stari trg gredo po zastav· 
ljenih načrtlli 

se odnosi. Marsikje pa so stare 
pravilnike samo oblekli v novo 
obleko, za osnovo delitve je osta
lo zahtevano, ne pa resnično de
lo, višina osebnega dohodka pa 
je še vedno pretežno odvisna od 
formalnih kvalifikacij, ne pa od 
resničnega delovnega prispevka 
delavcev. 

Naloge, ki nas pri delitvi oseb
nih dohodkov še čakajo, so zato 
stare in nove: v vsaki temeljni 
organizaciji in delovni skupnosti 
bi morali ugotoviti delovni pri
spevek vsakega delavca, ki je od
visen od količine in kakovosti 
dela, od prihranka, odgovornosti, 

pa tudi od delovnih pogojev. De
lovni pogoji so tudi v novih pra
vilnikih zelo zapostavljeni, kar 
postaja že resno družbeno vpra
šanje. Premalo je storjenega tu
di pri oblikovanju meril za minu
lo delo, čeprav je to izredno po
membno. Sindikati ne moremo 
biti zadovoljni vse dotlej, dokler 
sleherni delavec ne bo nagraje· 
van po delu in rezultatih dela in 
ne bo zainteresiran le za svoje 
delo, ampak za gospodarjenje 
svoje celotne delovne organiza
cije. 

(Informator 23/1978) 
Mislim, da smo na tem področ

ju, ki je bilo in bo v središču 
pozornosti sindikalne organizaci
je, končali prvi del posla. Spre
jeli smo mnoge družbene dogo
vore in samoupravne sporazume, 
da bi z njimi poglobili medseboj
ne odnose v duhu zakona o zdru
ženem delu. Vendar nas pri tem 
čaka še pomembno delo, da bi iz 
teh do~ovorov in sporazumov od
stranili formalizem, ki ga je še 
precej , pa tudi, da bi načelna sta~ 
lišča in zakonske rešitve vtkali 
v samoupravno življenje, da bi 
sistem čim popolneje deloval. 

Delovni ljudje premalo izkori
stijo pravice, ki jih imajo, da bi 
vplivali tudi na ta del dohodka. 
Zato še ne obvladujejo teh sred
stev, ki jih dajejo za splošne 
družbene potrebe in ne odločajo 
o njihovi porabi. Tudi v skupšči
ne in samoupravne interesne 
skupnosti, v vse organe, ki o tem 
odločajo, smo imenovali delega
te, ki jih je predlagal sindikat, 
zato mora tudi on odgovarjati 
za njihovo delo. 

Ce je gospodarstvo čezmerno 
obremenjeno, pa premalo vpliva 
na ta del dohodka in njegovo 
poraqo, tudi sindikat nosi del od
govornosti. Sindikat kot razred
na organizacija mora odkrivati 
slabosti in pomagati proizvajal
cem, da čimprej obvladajo do
hodek in celotni sistem, kakor to 
določata ustava in zakon o zdru
ženem delu. 

Kako si zakon o združenem delu utira pot 

Na kongresu bomo opozorili, 
da je ostalo še dosti starega: ima
mo temeljne organizacije, ki to 
niso - so prevelikanske ali pre
majhne, pa se v njih samouprav
ljanje ne more uspešno razvijati. 
Postati morajo takšne kot jih 
zahteva zakon o združenem delu. 
Opozorili bomo tudi, da so se do
hodkovni odnosi med temeljnimi 
organizacijami v delovnih in se
stavljenih organizacijah šele pri
čeli oblikovati in še niso zaži
veli. 

Povedali bomo, da smo pri de
litvi po delu in rezultatih dela, 
za kar smo si zelo prizadevali, že 
dosegli nekaj uspehov, vendar 
smo marsikje še na začetku. Po
skušali bomo na vseh teh po
dročjih opozoriti na dobre re
šitve, pa tudi na slabosti, da bi 
lahko tako oblikovali cilje našega 
prihodnjega dela. 

BISTVO
DOHODKOVNI ODNOSI 

- Bistvo je torej v razvijanju 
dohodkovndh odnosov? 
Področje dohodkovnih odnosov 

v delovnih in sestavljenih orga-

PREMALO USTVARJAMO 

- Omenili ste eno izmed zelo 
aktualnih vprašanj sedanjega 
trenutka: slabitev reproduktivne 
sposobnosti gospodarstva. Boste 
v svojem referatu na kongresu o 
tem kaj bolj določenega pove
dali? 

V zadnjih mesecih delavci o 
tem razpravljajo na slehernem 
sestanku. Prišli smo tako daleč, 
in to bomo na kongresu tudi po
vedali, da se postavlja resno vpra
šanje, kdo je nosilec razvoja, 
združeno delo ali nekdo drugi. že 
tretje leto ima gospodarstvo vse 
manj sredstev za reprodukcijo, 
to pa je gibanje, ki ga moramo 
zaustaviti, saj nasprotuje vsem 
sprejetim idejnim in družbeno
ekonomskim stališčem. 

Vendar moramo istočasno tu
di pogledati, ali sindikat tam, 
kjer vpliva s svojimi stališči na 
samoupravne sporazume o delitvi 
dohodka (za oseb. dohod. in skrup
no porabo), tudi samo ne prispe
va k tej slabitvi. Opozoriti mo-

Staro »lverko« premenjajo za novo proizvodno dejavnost 

(Nadaljevasnje s l. s trani) 
Skupnih dejavnostih - kot 
stranska dejavnost pri delovni 
organizaciji, 
- poudarjena je odgovornost 
delavcev v zunanje·trgovin
skem poslovanju, 
-nekoliko podrobneje so ure

jena nekatera vprašanja skupne
ga pomena s področja medseboj
nih delovnih razmerij z nasled
njimi glavnimi značilnostmi: 

- temeljne organizacije bodo 
usklajevale pogoje (zahteve) za 
opravljanje sorodnih in enakih 
del oziroma nalog, 
- temeljne organizacije bodo 

skupno reševale vprašanja brez
poselnosti, 

- določeni so pogoji za raz· 
poreditev delavca v drugo te· 
meljno organizacijo oziroma 
delovno skupnost, 
- opredeljeno je, kdaj delavec 
lahko sklene delovno razmerje 
brez oglasa oziroma javnega 
razpisa, 
S samoupravndnn sporazumom 

o razporeditvi sredstev, pravic in 
obveznosti se urejajo razmerja 
med dosedanjimi in novimi te
meljnimi organizacijami. Prepro
steje povedano: gre za razdelitev 
premoženja v zvezi z organizira
njem obeh novih temeljnih orga
nizacij . Izhodišče in tudi osnove 
so dokaj podrobno obdelane v za
konu o združenem delu, spora
zum jih le uporablja v konkret
nem primeru. S tem sporazumom 
si novi temeljni organizaciji za
gotovita pravico do svojega dela: 

-osnovnih sredstev, 
- obratnih sredstev, 
- sredstev rezerv, 
- sredstev skupne porabe in 
- sredstev solidarnosti. 
Ce se temeljne organizacije sa

me ne bi sporazumele o razpo
reditvi sredstev, pravic in obvez
nosti, se vključi v razporeditev 
celo družbeni pravobranilec sa
moupravljanja oziroma pristojno 
sodišče združenega dela. 

UREJANJE V OKVIRIH 
TEMEUNIH ORGANIZACIJ 

Za zadeve, ki jih urejamo v ok
viru posamezne temelJne organi
zacije oziroma Skupnih dejavno
sti, imamo po novi zakonodaji 
dva izhodiščna samoupravna 
splošna akta: 

- samoupravni sporazum o 
združevanju dela delavcev in 

-statut. 

Samoupravni sporazum o zdru· 
ževanju dela delavcev je treba 
pojmovati kot osnovni akt, v ka· 
terem so nanizane vse glavne pra
vice in dolžnos ti delavca, ki skle· 
ne delovno razmerje. Te pravice 
in dolžnosti pa niso obdelane do 
vseh nadrobnosti, temveč naj bi 
omenjeni sporazum delavca pre
gledneje opozoril na posamezne 
pravice in dolžnosti in nudil pod
lago za podrobnejšo ureditev v 
drugih samoupravnih aktih -
zlasti pravilnikih. Prav gotovo je, 
da so omenjene pravice in dolž
nosti dokaj podrobno urejene že 
z zakoni in jih je ta akt dolžan 
povzeti. Vendar pa se z vgradit
vijo glavnih značilnosti posamez
ne temeljne organizacije obliku
je sporazum o združevanju dela 
delavcev kot neke vrste njena 
osebna izkaznica. V zvezi s tem 
velja poudariti naslednje: 

- s tem aktom se določijo 
ime, dejavnost in sedež temeljne 
organizacije, 

- opredeljeno je sklepanje de
lovnega razmerja; zlasti moramo 
poudariti, da delavec, ki ne pod
piše pismene izjave o pristopu 
k samoupravnem sporazumu o 
združitvi dela delavcev potem, ko 
so ga že sprejeli drugi delavci 
z večino, ne more skleniti oziro
ma ne ostati v delovnem raz
merju, 

- opredeljena so izhodišča za 
odnose na področju dohodka, zla
sti tudi za osebne dohodke, raz
logi za združevanje v delovno or
ganizacijo in temelji planiranja, 

- poleg splošnega ljudskega 
odpora in obveščanja je prav po
sebej opozorjeno tudi na vlogo 
sindikata in na dolžnost, da se 
mu omogoči pogoje za njegovo 
delovanje. 

Statut je po novem bolj organi
zacijsko-procesni akt. V njem so 
opisani zlasti organi temeljne or
ganizacije in postopki ter načini 
odločanja. Pravzaprav je prevzel 
nekoliko vlogo poslovnika in VO· 
lilnega akta za oblikovanje orga
nov. V njem so sicer urejene pra
vice delavcev glede načinov ob
lik in rokov odločanja, ostale po
samične pravice pa so, kot smo 
videli, urejene v drugih aktih. 

V statutih je sicer veliko bese
dila novega, kot važnejše novosti 
pa naj poudarimo naslednje: 

- delovne enote, ki jih opre
delijo temeljne organizacije, ima
jo v delavskem svetu najmanj po 
enega člana, vendar po novem vo
lijo vsi delavci temeljne organi-

zacije vse člane delavskega sve· 
ta, 

- uvede se nova oblika oseb· 
nega odločanja »pismena izjava 
volje« poleg dviga roke in poleg 
referenduma, 

- uvede se poprešnja obrav· 
nava na zborih delavcev kot ob· 
vezna oblika pred odločanjem o 
pomembnih zadevah, 

- zbore delavcev sklicuje pred· 
sednik delavskega sveta, vodijo 
pa jih na zboru izbrana delovna 
predsedstva, 

- delavski svet temeljne orga
nizacije odloča dokončno o za
htevah za varstvo pravic - za 
vse svoje delavce, 

- disciplinska komisija ima 
tudi zunanje člane, to j e osebe, 
ki niso delavci TOZD - vendar 
ne več kot eno četrtino, 

- disciplinska komisija je lah
ko skupna za vse TOZD ali za več 
TOZD, kar se uredi v samouprav· 
nem sporazumu o združitvi v de· 
lovno organizacijo, 

- disciplinska komisija se vo
li prav tako kot delavski svet, 

- razpisna komisija za direk· 
torja ima tudi zunanje člane. 

PREOSTALE GLAVNE NALOGE 
Doslej so torej obravnavana 

štid področja. Do konca leta mo
ramo obravnavati oziroma ure
diti še peto, to je, medsebojna 
delovna razmerja. Vsem komisi
jam, imenovanim za omenjeno 
področje, so bile že posredovane 
teze z dne 23. 8. 1978. Zaradi pre
obilice dela z obravnavanimi ak· 
ti ni bilo mogoče izdelati osnut
kov aktov za medsebojna delov
na razmerja. Zato bo treba hkrati 
z realizacijo prej omenjenih ak
tov v sodnem registru - pričeti 
tudi z izdelavo in sprejemom sa· 
moupravnih splošnih aktov za 
delovna razmerja. 

Pri dosedanjem delu komisij, 
imenovanih za delo na posamez
nih področjih bi bilo zaželjeno 
nekoliko več samoiniciativnega 
oziroma kreativnega dela, saj so 
bile komisije prav zato razdelje· 
ne po področjih. 

Gradivo, ki je bilo posredova· 
no od skupne komisije pa so v 
večini temeljnih organizacij nji
hove komisije obravnavale in da
le nekatere svoje pripombe. Po
nekod so bile komisije dokaj ak
tivne in so šle v široko javno 
razpravo, tako da smo na pod
lagi tez vedno dobili potrjeno os
novno usmeritev za izdelavo os
nutkov. 

Z. Zabukovec 



BRESTOV OBZORNIK 

[ilji morajo biti jasni 
OB OBLIKOVANJU POSLOVNE POLITIKE ZA 
PRIHODNJE LETO 

Starejši Brestovi delavci se prav gotovo spominjajo, da je bila pred 
desetimi leti poslovna politika ena izmed pomembnejših smernic 
za poslovanje v naslednjem letu. Sedaj se spet pojavlja, zato bomo 
skušali povedati, zakaj jo spet oblikujemo in kakšno vsebino naj 
bi imela. 

Planiranj e je v razvoju naše 
družbe prešlo dokaj vijugasto 
pot. Administrativno-centralistič
nemu socializmu v povojnem ob
dobju je seveda ustrezalo ·tudi 
strogo cen tralno-direktivno plani
ranje. 

Z razvojem samoupravljanja se 
je razvijal tudi družbeno-ekonom
ski sistem, medtem ko je imelo 
planiranje še vedno prizvok cen
tralističnega urejanja in s~ je po
časi izgubljala iz življenja. To di
lemo o vlogi planiranja najbolje 
ponazarja dejstvo, da je bilo pla
niranje bolj poudarjeno šele z 
novo ustavo, dokončno pa šele z 
zakonom o planiranju v letu 
1976. 

Torej so bili osnova planiranju 
še vedno administrativni zakoni 
iz povojnega obdobja. Ker pa 
brez predvidevanja, kaj bo jutri 
in brez zastavljenih prihodnjih ci
ljev ne more živeti nobena orga
nizirana družba, so se v praktič
nem življenju pojavile različne 
variante pri določanju prihodnjih 
ciljev. 

Na Brestu se je tedaj pojavlja
la poslovna politika, pa tudi plan, 
vendar njuna vsebina ni bila v 
celoti razmejena. Zato so bile os
nove za sestavo poslovne politi
ke tako nadrobno izdelane, da je 
bil plan potem v pretežni meri 
samo ponovna kvantifikacija že 
opredeljenih in v številkah izra
ženih Ciljev poslovne politike. Iz 
te dvojnosti je seveda nato ostal 
samo plan, s tem, da je za seboj 
povlekel samo del stvari, ki jih 
je obravnavala poslovna politika. 
Tako je v planu izostal predvsem 
tisti del, ki ga je teže opredeliti 
s številkami, na primer organi
zacija proizvodnje, prodaje in na
bave, kadrovska politika, politika 
financ .. . 

Te dileme je skušal rešiti za
kon o planiranju. Tako naj bi se 
v samoupravnih sporazumih o te
meljih plana dogovorili predvsem 
za osnovne cilje, ki jih skušamo 
doseči v prihodnjem obdobju, 
medtem ko s plani konkretizira
mo in nadrobneje opredelimo te 
zastavljene cilje. 

Vendar je tudi ta zakon ostal 
nedorečen v tistem delu, ki se 
nanaša na letne plane. Medtem, 
ko je jasno, da je letni p lan sa
mo izvedbeni akt srednjeročne
ga plana, pa ni razčiščeno, ali je 
potreben za letni plan tudi samo-

---
»Lesarska« kompozicija 

upravni sporazum o osnovah pla
na, ki se sprejema z osebnim iz
javljanjem. Nadrobneje bo to 
opredelil republiški zakon o pla
niranju, ·vendar se je do sedaj 
izkristaliziralo mnenje, naj bi bi
la osnova za sestavo letnega pla
na poslovna politika. 

Tako bi morala poslovna poli
tika zajemati predvsem osnovne 
cilje, ki jih skušamo doseči v 
prihodnjem letu oziroma ukrepe, 
ki so potrebni, da v čim večji 
meri uresničimo srednjeročni 
plan razvoja. 

Za naše razmere bi morala za
jemati naslednja področja: 

I. Ocena uresničevanja srednje
ročnega plana za obdobje 1976-
1980 v letih 1976-1978 z rastjo 
posameznih kategorij kot so pro
izvodnja, družbeni proizvod, iz
voz, zaposlenost ... 

II. Konkretizacija poslovne po
litike za leto 1979: 

- politika prodaje z oprede
litvijo programov prodaje, raz
merja domačega trga in izvoza, 
dinamike prodaje, politike cen, 
p ropagandnih nastopov ... , 

- politika proizvodnje z oce
no izkoriščenosti kapacitet, reše
vanja ozkih grl, produktivnosti, 
uvajanja novih programov . . . , 

- politika nabave z nabavni
mi pogoji, največjimi in najmanj
šimi zalogami, nabavnimi meto
dami, sistemom nabave »A« sku
pine materialov ... , 

- politika financ, kjer je po
trebno predvsem ugotoviti s tanje 
in vire sredstev, možnosti za pri
dobitev novih sredstev, opredeliti 
plačilni promet .. . , 

- investicije s predvidenimi 
učinki in viri pokrivanja, 

- kadrovska politika s štipen
diranjem, 

- organizacija in samoupravni 
akti, 

- izhodišča za delitev dohod
ka. 

Ceprav so te naloge delno že 
bile zajete v pianih in so se tudi 
izvajale na posameznih področ
jih, pa poslovna politika vseeno 
pomeni trdnejši dogovor za pri
hodnje leto, s tem pa boljše ob
vladovanje celotnega poslovnega 
življenja. 

P. Oblak 
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Iz naše proizvodnje - miza M-77 in stoli 530 (za domači trg in izvoz) 

Brestove proizvodne novosti 
OB BEOGRAJSKEM SALONU POHIŠTVA Tovarna pohištva Cerknica je 

s svojimi strokovnjaki izdelala 
tudi izpopolnjena inačico Kata
rine. Prikazani so trije sestavi v 
različnih površinskih izvedbah. 
Vsi trije sestavi so prikazani kot 
dnevne sobe. .Skoda, da nismo 
prikazali oziroma izdelali tudi 
nove inačice spalnice in otroške 
sobe. 

Pred letom dni smo si prav na Salonu pohištva v Beogradu zastavili 
nalogo, popestriti naš proizvodni program, obenem pa pripraviti tudi 
čimveč novosti. 

Prvi del naloge smo uspešno 
opravili predvsem na področju 
kuhinjskega in tapetniškega po
hištva. Tovarna pohištva Stari 
trg je dala letos v proizvodnjo 
dva nova modela kuhinj družine 
BREST. Oba nova tipa 
BREST Ol, ki je zamenjal stari 
model kuhinje VEGA-74/S in 
BREST 03 sta bila na trgu dobro 
sprejeta. Začetne proizvodne te
žave so rešene, s tem pa je dano 
potrošnikom tudi poroštvo za ta
kojšen nakup in opremo stano
vanj . 

Tapetništvo v Podskrajniku se 
je s svojimi strokovnimi kadri 
zagrizlo v ne preveč hvaležno na
logo, razširiti proizvodni pro
gram z novimi modeli in z novi
mi tapetniškimi blagi. Uspehi so 
očitni. V proizvodnjo in na trži
šče so dali tri nove modele se
dežnih garnitur (Mihaela, Mojca 
L in Meta), od katerih je pred
vsem MOJCA L na tržišču odlič
no sprejeta. Razširili so tudi iz
biro tapetniškega blaga. V pro
izvodnji je že prva serija nove 
sedežne garniture IVA, katere 
model je prvič razstavljen na le
tošnjem Salonu pohištva v Beo
gradu. 

Tudi naloga, dati na tržišče no
vo jedilnico, je opravljena. To
vama pohištva Cerknica je šla na 
trg s prvo serijo jedilnice JAS
NA, dopolnjeno s stoli iz proiz-

vodnje Tovarne pohištva Marti
njak. 

Naloge, da bi pripravili nove 
proizvodne programe, ki naj jih 
pokažemo na letošnjem Salonu 
pohištva v Beogradu, smo se lo
tili v vseh ustreznih strokovnih 
službah. Za izhodišče smo si za
stavili pripravo sistemov plo
skovnega in sedežnega pohištva, 
ki bodo lahko zamenjali oziroma 
dopolnili sedanji proizvodni pro
gram v vseh naših temeljnih or
ganizacijah. že na začetku nam 
je bilo j asno, da sami ne bomo 
kos tej zahtevni nalogi. Zato smo 
k sodelovanju povabili zunanje 
strokovne sodelavce, ki so ob so
delovanju s strokovnjaki Tovar
ne pohištva Cerknica pripravili 
dva sistema ploskovnega pohi
štva: Rezultate tako zastavljene 
naloge razstavljamo na Salonu 
pohištva v Beogradu. 

Naj si na kratko ogledamo te 
novosti. Največji del razstavne
ga prostora je zaseden s sestav
ljenim programom DAVID- av
torjev Tee in Eda Vidoviča. Pro
gram je izredno pester, prikazan 
je v štirih barvnih različicah, v 
natur, rjavi, svetlo rjavi in črni 
izvedbi. 

S programom David je prika
zanih več bivalnih ambientov: 
jedilnica David v natur izvedbi, 
mladinska soba, spalnica, dnev
na soba s sedežna garnituro, de
lovni kabinet, sistem polic, jedil
na garnitura, regal in predsoba. 
Skratka, program, ki omogoča 
funkcionalno in estetsko opremo · 
vseh bivalnih prostorov. Osnove 
sistema so zasnovane na dveh ši
rinah in treh višinah, ki jih do
polnjujejo še dodatni izvensi
stemski elementi kot so postelje 
(tri izvedbe), mize, s toli in se
dežno pohištvo. 

Druga novost je sistem 121 av
torice Dušice Uršič. S sistemom 
121 smo prikazali dva regala, 
glasbeno omarico in jedilno gar
nituro. Sistem 121 je v celoti de
montažen, s preprosto in izvirno 
·konstrukcijo. Sistem 121 ima štiri 
višine in dve širini, poleg tega pa 
sistem dopolnjujejo tudi jedi·lna 
m iza in stoli. 

Tovarna tapetniških izdelkov 
Podskrajnik razstavlja že ome
njeni dve garnituri MOJCO L in 
IVO. Kot novost so pripravili 
vzorec tapecirane postelje. Pro
izvod te tovarne je tudi sedežna 
garnitura DAVID. 

Družina kuhinj BREST se je 
povečala še za dva nova člana. 
Dobili smo novi kuhinji BREST 
04 in BREST 05. Prva je v post
forming izvedbi. Kot novost pri 
njej naj omenim visoko izvedbo 
visečih omaric in novo pokrivno 
masko na vratih hladilnika, ki je 
enaka fronti ostalih elementov. 
Kuhinja BREST OS je v hrastovi 
izvedbi. Fronta je izdelana iz fur
nirane ultrales plošče z rezkami
mi robovi in masivnim okrasnim 
okvirjem. Kot novost so vsi uto
pni elementi - kuhalna plošča, 
pomivalno korito in odcejalnik 
okrogle oblike. 

Tovarna lesnih izdelkov Stari 
trg razstavlja jedilno mizo M-77 
in stol P-79. Stol P-79 je nov pro
totip te tovarne in je razstavljen 
v demontažni in montažni izved
bi. Na žalost je prav p ri vzorcih 
te temeljne organizacije prišlo 
do, lahko rečem, napake iz malo
marnosti. Iz Cerknice sta bili na
mesto mize in stolov odpremljeni 
dve mizi . .Skoda. 

Tovarna pohištva Martinjak 
razstavlja svoj standardni del 
programa Zala v novih barvnih 
izvedbah , jedilno garnituro M-78, 
izdelali pa so tudi vzorce jedilne 
garniture DAVID in 121. 

Kot vidimo, smo zastavljene 
naloge izpolnili. 

Na celotnem razstavnem pro
storu prikazujemo novosti. Stro
kovnjaki iz posameznih temeljnih 
organizacij in delavci iz prodaje 
budno spremljajo odziv kupcev 
pri ocenjevanju posameznih raz
stavljenih izdelkov v oblikovnem, 
konstrukcijskem, funkcionalnem 
in cenovnem smislu. Po zaključ
ku Salona bo na osnovi teh opa
žanj potrebno izbrati poslovno 
odločitev o tem, kaj dati v pro
izvodnjo v prihodnjem letu. 

V. Harmel 

JAVNA. RAZPRAVA V SKLADIŠČU BEOGRAD 
V času, ko je bil odprt Salon pohištva v Beogradu, smo organizirali 

javno r azpravo o osnutkih samoupravnih splošnih a:ktov, ki so bili 
posredovani v javno razpra'VO na skupni seji delavskih svetov TOZD 
Bres·ta in skupnega delavs kega sveta. 

V razprav.i so sodelova>li tudi naši delegati na kongresu Zveze sin
d ikatov Jugoslavije v Beogradu tovariši Frlan, Otoničar in žagar. 
V razpravi so posredovali tudi vtise s pravkar končanega kongresa. 

V. Harmel 
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Maloprodajne cene 
Cene pohištva so se do prehoda na enotne maloprodajne ce;1e ob

likovale tako, da je trgovec proizvajalčevo ceno povečal za mar.lo in 
nato še za prometni davek. Ker pa so bile marže trgovcev v abso· 
lutnih zneskih zamrznjene cd leta 1971 dalje, so bile cene nekega 
izdelka v različnih t rgovinah zelo različne. Razlik.:! za enak izdele~;: 
so znašale tudi do 12 odstotkov. 

Slabosti takšnega načina obli
kovanja cen so negativno vpliva
le predvsem na prodajo večjih 
proizvajalcev pohištva. Vt:;lik.i in 
močni proizvodno-trgovsk1 slste
mi kot je na primer šipad, so še 
pravočasno močno dvignili marže 
za večje konkurenčne proiz':'ajal
ce pohištva in tako povečah raz
liko v ceni do svojih proizvodov, 
s tem pa ogromno zmanj šali kon
kurenčnost drugih proizvajalcev 
v svojem sistemu. Prav tako so 
ravnale različne lokalno obravna
vane trgovske organizacije, s tem, 
da so na isti način preprečile 
prodor konkurence na tržišče, ki 
so ga pokrivale s svojo prodajno 
mrežo in tako omogočile proda
jo izdelkov lokalne proizvodnje. 

Ob teh poglavitnih slabostih pa 
je imel takšen sistem oblikovanja 
cen še druge negativne pojave. 
Odlok o zamrznitvi marž so tr
govci izkoriščali kot argumen t za 
slabo akumulativnost panoge ter 
istočasno pritiskali na proizva
jalce, da so jim odobravali raz
liane bonitete (superrabate, raz
ne prispevke, casasconto), ki so 
zagotavljale kolikor toliko nor
malno prodajo proizvajalcu in 
istočasno dovolj ali preveč veča
le dohodek trgovcev. 

Tako je bila torej ustvarjena 
miselnost, da je trgovina s pohi
štvom neakumulativna, istočas
no pa si je prav ta trgovina ust: 
varila dovolj dohodka in preceJ 
osiromašila proizvodnjo, ki se za
radi prevelikih proizvodnih kapa
citet ni uspela ustrezno organizi
rati, da bi lahko preprečila take 
in podobne manipulacije. 

Sredi aprila je najprej Brest, 
kasneje v juliju pa še vsa ostala 
jugoslovanska pohištvena indu-

strija p rešla na sistem enotnih 
maloprodajnih cen. l'a s istem za
gotavlja enako ceno istega izdel
ka na celotnem področju Jugo
slavije. Trgovci prejmejo od te 
cene 15 odstotkov za stroške v 
maloprodaji in dodatno 6 odstot· 
kov za stmške, ki nastanejo pri 
prodaji na debelo. 

Proizvajalcu ostane 79 odstot
kov od vrednosti pohištva, s tem, 
da mora pokriti tudi stroške pre
voza v katerikoli kraj Jugoslavi
je. Delitev skupnega prihodka je 
torej začasno opravljena v okvi
rih, ki so nekako sprejemljivi za 
proizvodnjo in za trgovino. 

Prednosti, ki jih prinaša novi 
sistem, so predvsem v tem, da 
proizvajalci, ki se srečujejo v 
konkurenčnem boju na tržišču, 
poleg malo bolj ali manj uspeš
no oblikovanega izdelka lahko 
vplivajo tudi na prisotnost izdel
ka v vseh krajih Jugoslavije in 
tudi n a njegovo končno ceno. Ne
dorečena pa ostaja vprašanje, ali 
je delitev pravična ali ne. Trgov
ske organizacije m enijo, da je nji
hov delež premajhen in ga posku- · 
šajo na različne načine povečati. 
Istočasno pa rezultati trgovin, ki 
so v sestavu proizvodnih organi
zacij, kažejo, da je delitev dokaj 
poštena. 

Ob primerjavah rezultatov pa 
se nehote pojavlja vprašanje, ali 
je trgovina primerno organizira
na oziroma, ali je produktivnost 
v trgovini enaka produktivnosti 
v proizvodnji. Odgovor na to 
vprašanje bo treba dobiti čim
prej. šele tedaj bo mogoče po
šteno in vsestransko povezovanje 
med trgovino in proizvodnjo. 

F. Mele 

Precej z lastnimi močmi 
DELEž POGONSKEGA SERVISA PRI REKONSTRUKCIJI V TO
VARNI POHišTVA CERKNICA 

V okviru rekonstrukcije v Tovarni pohištva Cerknica, kjer trenutno 
opravljamo gradbena dela, bo po načrtih v drugi polovici decembra 
že mogoče delno montirati potrebno opremo. 

Glavni dobavitelj opreme za vila gradbena skupina skupaj z 
sušilni kanal je SOB Krško; po- delavci iz mehanične delavnice. 
godbena vrednost opreme je Skupna vrednost teh del je 
6.080.000 dinarjev. 1.000.000 din, rok izdelave pa 15. 

Ker je imel proizvajalec opre- december. 
me svoje kapacitete zelo zasede- Tretja delovna naloga je mon
ne in ker je bH rok za izdelav~ ta~a li~je z~. furn:ir.anje i:D map
zelo kratek ni mogel prevzet1 taza h1dravhcne st1skalmce flr· 
celotne mo:O:taže. Zato smo v ta me OTT na novih temeljih. 
dela vk.ljučilii. celotni pogonski Takoj, ko bomo montirali novo 
servi1s in ;prav sedaj opravljamo l~ijo ·~ jo pr~izk~~~i. bomo se-
pripravljalna dela. hll tud1 sedanJO hruJo FRITZ. 

Bruto vrednost vloženega dela je naslednja: 

- montaža sušilnega kanala ·in izdelava kanala za 
sušenje mas:W.nih elementov 

- močno·stna instalacija z razsvetljavo 
2.380.000 din 
1.390.000 din 

- parna instalacija z !izolacijo 1n regulacijo 648.340 din 
15.531 din 
15.655 din 
35.000 din 

- kompiniran zrak 
- vodovodna instalacija 
- montaža brJzgalnih kabin za masivo 

Gre torej za izredno obsežna 
dela, vendar jih bo v celo ti opra
vljala roehaniČID.a delavnica z 
energetsko postajo in z obratni
mi elektdkarji. Največ težav bo 
v tem, ker bo montaža v zimskih 
mesecih in nas bo to oviralo pri 
zuna:njdh delih. 

Obvezali smo se tudi, da opra
vimo vsa obrtniška dela pri re
konstrukciji ostrešja za skladišče 
furnirja. Ta dela bo v celoti opra-

Skupaj 4.484.526 din 

Pogonski servis je v tej konici 
naložbe .prezaposlen. Prepričan 
sem, da se vsi delavci iz pogon
skega servisa zavedamo, da mo
ramo za boljši jutri vsega kolek
tiva prispevati več .kot lahko na
pravimo v običajnem delovnem 
času. 

Z obnavljanjem suši.lnega ka
nala in klejarne, ki s ta trenutno 
tehnično pa tudi po obsegu pro
izvodnje daleč zaostala za kapa
citeto sedanjega programa, rešu
jemo tudi sedanje zastoje v teh 
oddelkih. Z zamenjavo jztrošene 
opreme zmanj.šujemo sprotno 
vzdrževanje med ·redno proizvod
njo. če vemo, da smo zadnji 
stroj za proizvodnjo nabavlili v 
letu 1972, potem je na dlani, ko
liko naporov je potrebnih, da t i 
stroji še služijo zahtevam proiz-
vodnje. F. Kranjc 

BRESTOV OBZORNIK 

Skladišče surovin v Tovarni ivernih plošč Cerknica 

Težave z oskrbo surovin 
BO DOVOLJ SUROVIN ZA TOVARNO IVERNIH PLOšč? 

Zimsko obdobje je za Tovarno ivernih plošč precej manj ugodno 
kot pa letni meseci. Poleg najrazličnejših večjih ali manjših tehno
loških težav se pojavlja kot največje vsakoletno vprašanje zadostne 
zaloge surovin. Z zadovoljstvom sicer lahko ugotavljamo, da v tri
letnem obratovanju tovarne zaradi pomanjkanja surovin zastojev 
ni bilo. Bolj se je pojavljalo vprašanje dovolj velikih skladiščnih po
vršin za deponiranje večjih količin lesa, pa druge težave kot pa sama 
dobava surovin. 

Letošnjo zimo pa tovarna s 
stral1om pričakuje. Zaloge suro
vin so bile ob koncu oktobra ko
maj 2.737 kubičnih metrov, kar 
zadostuje za izdelavo okrog 2.000 
kubičnih metrov iverk ali za se
dem dnevno proizvodnjo. Lani ob 
tem času smo imeli 14.576 kubič
nih metrov lesa. O teh vpraša
njih smo se že večkrat pogovarjali 
s tistimi, ki skrbijo za dobavo 
surovin. Izdelane so bile ocene o 
dobavi surovin do konca leta 
1978. 

2. Večjih dobav lesa, predvsem 
dolžinSJkega, si po železnici nis
mo mogli privoščiti, ker s seda
njimi transportnimi sredstvi lah
ko, raztovor.hno Dajveč deset va
gonov lesa na dan. Pogosto smo 
imeli tudi s takimi količinami ve
liko težav. 

3. Zaradi najrazličnejših sub
jekrt:·iv·nih lin objekltiVUJ.ih težav 
nismo mogli predelati vseh raz
položljivih količin lesnih ostan
kov (žamanje, sekanci, žagovina), 
·ki jih je b:i:lo mogoče dobiti v 
letu 1978. Tudi nismo mogli 
vskladišičtli .tovrstnega lesa na 

zalogo, ker nimamo tolikšnih de
pojev, da bi sprejeli vse ponudbe. 

4. Vsekakor na oskrbo vplivajo 
tudi cene. 

Kaj smo v naši temeljni orga
nizaciji že storili in kaj namera
vamo, da bo oskrba z lesom v 
zimskem času boljša? 

Tovarna ivernih plošč si je le
tos uredila dovolj skladiščnih 
prostorov za vskladiščenje drob
nega tehničnega lesa. Pravkar te
če tudi akcija za nabavo ustrez
no opremljenega kamiona za raz
tovarjanje vagonov in prevoz le
sa z železniške postaje na Rakeku 
na skladišče. Upamo, da bomo 
to vprašanje rešili najkasneje do 
prve polovice leta 1979. Dobava 
po železnici potem ne bi smela 
biti več vprašljiva. 

Ostaja pa še vedno nerešeno 
vprašanje dovolj velikih depojev 
za vskladiščenje žagovine in se
kancev. Težave imamo predvsem 
z ustrezno lokacijo depojev. 

D.Mazij 
če ne pride do nekih poseb

nih okoliščin, bo proizvodnja 
oskrbljena s surovinami do kon
ca letošnjega leta. Zelo vprašlji
vo pa je prvo četrtletje leta 1979. 
To so meseci, v katerih se doba
va zaradi izjemnih razmer občas
no lahko popolnoma ustavi. če 
upoštevamo pri tem še dejstvo, 
da v novembru in decembru ver
jetno ne bomo uspeli napolniti 
skladiščnih površin s surovina
mi, lahko pride v prvih mesecih 
prihodnjega leta do večjih zasto
jev. 

Testirnica na· Brestu 

Pričakujemo tudi, da bo ponud
ba žagovine v zimskem obdobju 
manjša, saj jo precej naše lesne 
industrije uporablja za proizvod
njo toplotne energij e. Odgovore, 
zakaj je nastopilo letos takšno 
pomanjkanje surovin, lahko str
nemo v nekaj ugotovitvah. 

l. Dobave nekaterih količin 
drobnega tehničnega lesa, pred
vsem bukovine, zaradi dokaj s la
bih vremenskih razmer v začet
ku letošnjega leta ni bilo. Posek 
in spravilo lesa so ovirale snežm.e 
razmere. 

Skupni delavski svet BRESTA je na svoji seji 24. oktobra sprejel 
sklep o organiziranju testirnice za pohištvo in pooblastil delavski 
svet Skupnih dejavnosti, da določi nosilca za izpeljavo naloge. 

Testirnica bo v prostorih la- 60. členu zahteva, da mora testir
boratorija za kontrolo negorlji- nica izpolnjevati naslednje po· 
vib mineralnih plošč, ko se bo goje: 
ta oblikoval v stari tovarni iver
nih plošč. Organizacijsko pa bo 
samostojna in v sklopu razvojne 
službe. Tako bodo lahko isti ljud
je opravljali dnevno kontrolo mi
neralnih plošč in občasne kontro
le materialov, polizdelkov in iz
delkov. 

Laboratorij za spremljanje kva
litete izdelkov je nedvomno po
treben. So pa nej asnosti v zvezi 
s priznanjem testirnice navzven 
v okviru Jugoslavije. Sedanji za
kon o standardizaciji ne določa 
organizacijske oblike, pač pa v 

- da ima kadre z ustrezno kva
lifikacijo, 

- opremo za preizkušanje, 
- obveznost, da bo preizku ša-

la pod pogoji, ki jih zahteva JUS, 
- osebno odgovornost za stro

kovno in nepristransko preizku
šanje ter za varovanje poslovne 
tajnosti preizkušanja. 

Pri rekonstrukcijskih delih v Tovarni pohištva Cerknica opravlja dela 
tudi lastni pogonski servis 

Na 3. jugoslovanskem posveto
vanju >>Standardizacija 78<< o kri
terijih za pridobitev pooblastila 
za preizkušanje kakovosti (testi
ranje) je 1bilo predlagano, da mo
ra biti testirnica samostojna or
ganizacijska in ekonomska enota. 
To pomeni, da mora biti njena 
osnovna naloga preizkušanje iz
delkov, nikakor p a ne sme biti 
v sklopu organizacije, ki te a li 
tak šne izdelke proizvaja. V raz
pravi j e bilo ob tem predlogu ve
liko pripomb. Pripombe so se na
našale predvsem n a stroške v zve
zi z razvojem in preizkušanjem 
izdelkov. Vsak proizvajalec, ki 
razvija nov izdelek, mora ta iz
delek preizkusiti, preden ga pri
čne izdelovati. To pomeni, da mo
ra imeti naprave in kadre za pre
izkušanje izdelkov. Elektroprivre
da Hrvatske je na primer investi
rala v svoj laboratorij že nad 
100 milijonov (novih) dinarjev, 
pa investicija še do polovice ni 
opravljena. Porabila bo veliko 
sredstev za svoj razvojni labora
torij, pa zato nikakor ni priprav
ljena vlagati svojega denarja še 

(Konec na 5. strani) 
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Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE 
PREDSTAVLJAMO OBČINSKE INTERESNE SKUPNOSTI e PREDSTAVLJAMO OBČINSKE fNTERESNE SKUPNOST • PRED 

Kultura .še v vlogi desetega brata 
Ta mesec je za našo »okroglo mizo« beseda stekla o kulturi - o pri

zadevanjih, kako v okviru nove samoupravne organiziranosti pribli
žati kulturo delovnim ljudem in o poglavitnih težavah, s katerimi se 
srečujejo zanesenjaki - organizatorji kulturnega življenja v naši 
občini. 

Naši sogovorniki so bili: Vojko HARMEL, predsednik skupščine 
kulturne skupnosti, Ivo STEFAN, predsednik zbora uporabnikov, Ivan 
URBAS, predsednik izvršnega odbora skupnosti, Peter HRIBAR, član 
izvršnega odbora, Iztok RAZDRIH, strokovni tajnik skupnosti in So
nja šESTANOVIC, strokovna tajnica občinske zveze kulturnih or
ganizacij. 

Ceprav je bilo naše območje pred vojno izrazito kmetijsko - za
ostalo, velja poudariti, da je kulturno življenje tedaj oživelo vzpo
redno z razvojem delavskega gibanja. Pri tem kaže omeniti zlasti 
delovanje in veliko osveščevalno vlogo delavskega prosvetno-kultur
nega društva Svoboda v Loški dolini. 

V prvih povojnih desetletjih je kultura v glavnem životarila. Na 
občinskem proračunu preprosto ni bilo sredstev za to dejavnost, ob 
manjših prispevkih delovnih organizacij pa se je nekako prebijaJo 
nekaj amaterskih kulturnih skupin. šele z ustanovitvijo kulturne 
skupnosti leta 1973 in s stalnejšim prilivom sredstev je kultura za
stavila sistematičen, organiziran in skladen program prihodnjega 
razvoja. Vendar lahko ugotovimo, da je bila naša občina vsaj do 
nedavnega eden od najbolj nerazvitih slovenskih kulturnih prostorov. 

O tem, kakšni so prihodnji cilji, naj povzamemo nekaj opredelitev 
iz planskih dokumentov. 
Občinska kulturna skupnost bo z uresničevanjem ciljev in nalog, za 

katere je bila ustanovljena, prispevala svoj delež k razvijanju kul
turne dejavnosti in oblik posredovanja kulture, ki bodo čim bolj 
dostopne delovnim ljudem in občanom in ki najbolj prispevajo k 
širjenju moralno-etičnih vrednot in socialistične zavesti. 

S tem dogovorom se občinska kulturna skupnost zavezuje, da bo 
izvajala: 

- knjižnično, gledališko in glasbeno dejavnost ter širjenje likovne 
kulture, 

- varstvo iri vzdrževanje kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter 
spominskih obeležij, 

- sporazumno s kulturnimi skupnostmi občin Vrhnika in Logatec 
zagotovila možnosti za uresničevanje nalog na področju arhivov, 
spomeniškega varstva in muzeja NOB v Ložu, 

- dejavnosti skupnega pomena na ravni republike ter v ta namen 
združevala sredstva po načelu vzajemnosti in soJidarnosti, 

- zaradi slabega stanja nekaterih kulturnih domov v planiranem 
obdobju združevala sredstva za obnavljanje in vzdrževanje kul
turnih domov v občini. 

Pa še nekaj podatkov in neposrednejših opredelitev nalog: 

1975 1980 Indeks 
198ons 

število knjig v knjižnicah 6.500 24.000 369 
število knjig na prebivalca 0,4 1,6 400 
število gledaliških predstav 42 82 195 
Stevilo koncertnih prireditev 26 38 146 
število likovnih razstav 8 22 275 
Stevilo kino predstav 370 450 122 
Stevilo kulturnih amaterjev 210 320 152 
Skupno število sedežev v objektih za 
predvajanje kulturnih pr edstav 880 1.000 114 

KNJižNI CARSTVO 

Nosilec knjižnične dejavnosti v naši občini je občinska knjižnica 
Cerknica z oddelkom v Starem trgu in v Novi vasi. V prihodnjem 
razvoju predvidevamo oživitev knjižnic v Begunjah in na Rakeku. 
Osrednji problem te dejavnosti je premalo prostorov in kadrov. 
Kulturna skupnost se obvezuje, da bo do leta 1980 zagotovljeno 
normalno delovanje knjižničarstva na območju občine Cerknica po 
zastavljenem programu razširitve in razvoja. 

AMATERSKA DEJAVNOST 

Za uspešno kulturno poslanstvo, ki ga usmerjata samoupravna 
interesna skupnost občine in Zveza kulturnih organizacij, so potrebni 
predvsem osnovni materialni pogoji, kjer naj se razvija amaterska 
kulturna dejavnost. 

Zaradi slabega stanja nekaterih kulturnih domov bo osnovna na
loga skupnosti, da v planiranem obdobj~ zagotovi potrebna sredstva 
za obnavljanje in vzdrževanje kulturnih domov v občini. 

OSTALE DEJAVNOSTI 

Glasbeno, gledališko in likovno dejavnost bomo v tem obdobju 
skušali približati z gostovanji gledališč, instrumentalnih vokalnih 
skupin ter z likovnimi razstavami, predvsem pa z organizacijo 
obiskov osrednjih kulturnih ustanov v Ljubljani. 

Skrbneje bomo oblikovali sporede v kinematografih in organizirali 
primerno obliko filmske vzgoje. 

INVESTICIJE 

Za obnovo in posodobitev prostorov in opreme, namenjenih kultw-i 
ter za njihovo gradnjo bo kulturna skupnost združevala skupaj z 
drugimi interesnimi dejavniki in občani investicijska sredstva za 
preureditve: · 
- doma na Rakeku, 
- dvorane na Uncu, 
- kulturnega doma v Begunjah, 
- dvorane v Cerknici, 
- ter vseh, za kulturo potrebnih objektov v občini po sprejetem 

programu. 

DIALOGA MED UPORABNIKI 
IN IZVAJALCI šE NI 

Skupščina te samoupravne in
teresne skupnosti je od letos tu
di formalno organizirana dvo
domne - iz zbora uporabnikov 
in izvajalcev; vendar se je dvo
domnost sama po sebi obliko
vala že kmalu po ustanovitvi 
skupnosti. 

Kljub temu pa med uporabni
ki in izvajalci še n i pravega dia
loga in so še daleč od tega, da 
bi njihovo skupno delo temeljile 
na osnovi svobodne menjave dela. 
Izvajalci (bodisi posamezne kul
turne ustanove bodisi amaterske 
skupine) navadno sestavijo ne
realne delovne programe in pre
napete finančne predračune (zbir 
želja) ter jih vneto zagovarjajo, 
da bi dobili iz skupne vreče čim
več sredstev. Tako postanejo de
lovni ljudje prek svojih nedelav
nih delegatov samo plačniki, ne 
pa soustvarjalci programov kul
turnega razvoja. 

Zato na skupščinah ne steče 
razprava o delovnih programih, 
pač pa le o financiranju, pa še 
o tem je (pogosto živahna) be
seda v glavnem med izvajalci. 
Pri tem so zelo pogosti ozki in
teresi in lokalizmi, malokdo p a 
celoviteje gleda na skladen in po
stopni razvoj našega celotnega 
kulturnega prostora. 

Sicer pa se v delu skupnosti 
v okviru delegatskega sistema ka
žejo podobne slabosti kot na dru
gih področjih: skupščine so več
krat nesklepčne, prav tako seje 
delegacij; delegati nimajo stikov 
s svojim delovnim okoljem; gra-

eliva za seje niso najbolj ustrez
na in seveda posledica tega je, 
da delovni ljudje ne vplivajo na 
oblikovanje kulturne politike. 
Močno tehtno opravičilo za tak
šno stanje pa je, da med občani 
in delovnimi ljudmi še zdaleč ni 
dozorela zavest, da je kultura ne
pogrešljivi del našega vsakdana 
in oblikovanja celovite človeške 
osebnosti. 

še ena ugotovitev iz razgovo
ra: zbor uporabnikov mora do
biti vsebino dela- zastaviti kul
turno politiko v občini, zbor iz
vajalcev (predstavniki zveze kul
turnih organizacij) in izvršni od
bor pa naj to politiko uresniču
jeta. 

KAKO POJMUJEMO 
KULTURO ... 

Vse prepogosto menimo, da po
meni ku ltura le sodelovanje v 
kakšni amaterski kulturni skupi
ni ali obisk kakšne kulturne pri
r editve oziroma proslave s kul
turnim programom ali če prebe
remo kakšno knjigo na leto. Pre
malo se zavedamo, da gre pri tem 
tudi za celovito kulturno ureje
nost kraja, za urejenost delovne
ga mesta (in če hočete, tudi sta
novanja), za kulturno vzgojo (tu
di oliiko) od vr.tca da:lje, za kultur
no postrežbo v javnih lokalih in 
seveda tudi kulturni odnos go
stov . . . , skr atka, za resnično kul
turne medčloveške odnose v 
vseh okoljih. 

Morda od tod tudi dejstvo, da 
v pianih temeljnih in delovnih or
ganizacij ter krajevnih skupnosti 
področje kulture ni obdelano, če-

»Kulturni« dom v Begunjah pri Cerknici 
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prav govorimo o u sklajenem pla
niranju in da je v delovnih pro
gramih družbeno-političnih orga
nizacij kultura v glavnem le na 
papirju. 

KJE so 
»REPUBLišKA« SREDSTVA? 

Vemo, da na osnovi sprejetega 
dogovora dajemo iz naše občine 
za skupne in solidarnostne nalo
ge v okviru republike znatno nad 
polovico zbranih sredstev, od te
ga pa dobi naša občina bore ma
lo nazaj. 

Sogovorniki so povedali, da sta 
temu v glavnem dva vzroka. Re
publiški kriterij o »kulturni raz
vitosti« ni ustrezen, saj temelji 
na doseženem dohodku na prebi
valca in je po teh merilih torej 
cerkniška občina »kulturno raz
vita••, pa se ne more potegovati 
za solidarnostna sredstva. Zato 
bi bilo potrebno čimprej izdelati 
objektivne kulturne minimume. 

Drugi vzrok pa je globoko v 
naših lastnih slabostih. Za to 
srednjeročno obdobje namreč 
nismo izdelali ustreznih progra
mov in elaboratov, na osnovi ka
terih bi lahko dali vloge za r e
publiško finančno soudeležbo pri 
-posameznih akcijah. Zgodilo se 
Je celo, da smo od republiške 
skupnosti dobili namenska fi
nančna sredstva (za muzej NOB 
v Ložu, razstave, obnovitev neka
terih ku lturnih domov), pa žal v 
naši občini ni bilo nikogar, ki bi 
te akcije izpeljal, čeprav so sred
stva bila. Vsekakor tudi pri tem 
leži na naših ramah breme pre
teklosti, ko smo to področje po
vsem zanemarjali. 

Sicer p a na osnovi sedanjih 
programov pričakujemo prihod
nje leto iz »republiških« sredstev 
okrog 60 do 70 milijonov s tarih 
dinarjev. 

NIMAMO ORGANIZATORJEV 
KULTURE 

Tudi, kar zadeva kadre v kul
turi, smo v naši občini obreme
njeni s preteklostjo. Občinske k a
drovske in š tipendijske politike 
dejansko ni bilo in j e tudi sedaj 
ni. Posledica tega je veliko po
manjkanje k adrov na vseh po
dročjih družbenih dejavnosti, pa 
tudi sedanje kolebanje ob vklju
čevanju v usmerjeno izobraževa
nje. 

Posledice takšne (ne)politike so 
še najbolj krute prav v kulturi, 
saj usposobljenih ljudi za orga
n iziranje kulturnega življenja 
praktično ni, čeprav se potrebe 
še kako kažejo - prav na vseh 

(Konec na naslednji s t rani) 



Kultura še v vlogi desetega brata 
(Nadaljevanje s prejšnje strani) 
področjih, ki jih ni potrebno na
števati. V vsej občini sta se prek 
sindikata usposobila le dva »ani
matorja« kulture, vendar njune
ga dela po temeljnih organizaci
jah (predvsem zaradi nerazume
vanja okolja) skorajda ni čutiti. 

Tudi šole, ki vzgajajo za peda
goške poklice (od vzgojiteljic za 
vrtce dalje) premalo usposablja
jo takšne kadre, ki bi v izobraže
vanje mladine vnašale tudi kul
turno vzgojo. Pomanjkanje le-te 

.se očitno pokaže, ko učenci šola
nje končajo. 

Vsekakor velja pribiti dejstvo, 
da si organiziranega in sistema
tičnega kulturnega življenja ne 
moremo predstavljati brez priza
devnih in sposobnih organizator
jev kulture. To pa seveda ni sa
mo stvar kulturne skupnosti in 
zveze kulturnih organizacij, am
pak celotne občinske kadrovske 
politike z vsemi njenimi dejav
niki. 

KULTURNI DOMOVI 
RAZPADAJO 

Poleg pomanjkanja us treznih 
kadrov je v naši občini najbolj 
boleče pomanjkanje ustreznih 
prostorov za kulturno življenje 
in za prireditve. Se tistih nekaj 
domov izpred davnih let glodal 
zob časa in zato vztrajno razpa
dajo. Brez ustreznih prostorov pa 
si je nemogoče zamisliti razvija
nje amaterske kulturne dejavno
s ti, še manj pa gostovanja slo
venskih kulturnih skupin s kva
litetnejšimi programi. 

Izvršni odbor skupnosti je zato 
imenoval posebno komisijo, ki je 
temeljito pregledala vse kultur
n e dvorane v občini in izdelala 
jasen in pregleden predlog za nji
hovo obnovo. Menda ni treba po
sebej omenjati, da je komisija 
ugotovila sila klavrno podobo 
kulturnih prostorov in da bi bila 
potrebna precejšnja sredstva, da 
bi dvorane usposobili za prire
ditve. 

Na osnovi teh ugotovitev je iz
delan program obnove, po kate
rem bi do leta 1983 le imeli tak
šne dvorane, ki bi omogočale nor
malno in skladno razvijanje kul
turne dejavnosti po vsem občin
skem prostoru. Delno bi vpraša
n j e dvoran lahko reševali tudi 
ob gradnji šolskih prostorov na 
osnovi samoprispevka (večna
menski prostori). 
Predračunska vrednost obnove 

je 12.150.000 din, viri financira
nja pa sredstva občinske in r e
publiške kulturne skupnosti, kre
diti ter prispevek 0,2% od bruto 
osebnega dohodka zaposlenih ob
čanov. 

S tem predlogom bo kulturna 
skupnost v kratkem šla pred de
lovne ljudi in občane. Za izp elja
vo te akcij e bo seveda potrebno 
sodelovanje vseh zavestnih sil v 
občini. C:eprav so občani že moč
no obremenjeni s š tevilnimi p ri
spevki, je nujno, da iščemo nji
hovo pomoč, sicer se bodo kul
turni domovi p red našimi očmi 
kmalu sesuli. 

S sogovorniki smo se dogovo
rili, da bomo izvlečke iz om enje
n ega programa objavili v eni iz
med prihodnjih številk našega 
glasila. 

VLOGA ZVEZE KULTURNIH 
ORGANIZACIJ 

Zmotno je m nenje, naj zveza 
kulturnih organizacij skrb i in or
ganizira zgolj amatersko kultur
no dejavnost; to je organizacija, 
ki naj celovito izvaja kulturno 
politiko, oblikovano v samoup
ravno organizirani kulturni 
skupnosti. 

Na osnovi teh izhodišč si je 
zveza v naši občini tudi zastavila 
jasen program prihodnjega dela 
za vsa področja (ama!terska kul
turna dejavnost, u sposabljanje 
kulturnih delavcev, gostovanja, 
zelški koncerti, ·razstave, razvoj 
knjižničarstva, muzej NOB in 
var stvo spomenikov, proslave 
bogatenje polha·rske zbirke . . . ), 
ki ga tudi že uspešno uresni
čuje. 

PREMALO SODELOVANJA 
IN USKLAJEVANJA 

Sodelovanje z drugimi samo
upravnimi interesnimi skupnost
mi, krajevnimi skupnostmi in 
družbeno političnimi organizaci
jami skorajda ni, čeprav so mož
nosti velike (kulturna vzgoja v 
vrtcih, delovanje kulturnih dru
štev po šolah, vzdrževanje kul
turnih domov, sk:rb za spomenike 
NOB, :proslave ... ). 

Jasno je, da je nosilec kulturne 
politike v občini kulturna skup
nos t, vendar v tesnem sodelova
nju z omenjenimi skupnostmi 
in organizacijami. To sodelovanje 
pa bo šele -treba doseči in ga 
razvijati. 

KNJIGO PRIBLižATI 
DELOVNIM LJUDEM 

Cis to na kratko: razvoj knjiž
ničarstva je tesno ·povezan z obe
ma ključnima vprašanjima kul
ture v naŠli občini - pro~tori in 
kadri. Sele, ko bo to zadovoljivo 
rešeno, lahko pričakujemo ures
ničitev zastavljenih ciljev: pri-

bližati knjigo vsem delovnim 
ljudem in občanom. 

* 
Razgovor se je dotaknil še cele 

vrste vprašanj v zvezi s sedanjim 
in prihodnjim kulturnim trenut· 
kom v našem prostoru. žal nam 
prostor ne dopušča, da bi se kaj 
več pomudili ob njih. 

Zato naj sklenemo z ugotovit
vijo, da smo tudi na področju 
kulture pri nas začeli v zadnjih 
letih živahneje in bolj načrtno 
delati. Predvsem je ravzeseljiva 
ugotovitev, da so prihodnji cilji 
jasni, realno pa ocenjene tudi 
možnosti, kako se do njih doko
pati. še mnogo pa bo potrebnega 
vztrajnega in dolgotrajnega dela 
pri preoblikovanju zavesti vseh 
občanov, da bodo samoupravno 
sodelovali pri oblikovanju kultur
ne politike, zavesti, da človek ne 
živi samo od kruha in da je kul
tura nepogrešljivi del človeko· 
vega bivanja in njegove celovite 
osebnosti. 

Razgovor priredil B . Levec 

Lep odziv na abonma 
Zveza kulturnih organizacij ob

oine Cerknica ima v svojem pro
grnmu za letošnjo sezono tudi 
pet a:bonmajskih predstav slo
venskih gledališč. Predstave bodo 
vsak p rvi :petek v mesecu v cerk
ni·šlci dvorani in vsa•ko prvo so
boto v mesecu v dvorani Stari 
trg - od novembra do vključno 
marca. 

Odziv za nakup albonmajskih 
kart je bil presenetljivo dober . 
Pr i tem so imele veliko vlogo 
osnovne organizacije sindika ta . 
Iz sindikalnih sredstev, namenje
nih kulturnim potrebam delav
cev, je b.hlo prodanih največ abon
majskQh kart: 

dvorana v Cerknici: 
Tovarna pohištva Cerknica -

88 kart, Tovarna p ohištva Mar
tinjak - 18, Skupne dejavnosti 
- 18, Jelka - 15, Iskra Cajnarje 
- 20; 

dvorana v Starem trgu: 
Kovinoplastika - 80 kart, No

volit - 18, Osnovna šola Stari 
trg - 30. 

Do prve predstave (3. novem
bra) je bila dvorana v Cerknici z 

248 sedeži v parterju in s 50 se
deži na baolkonu razprodana, dvo
rana v Starem trgu pa je imela 
od 208 sede žev še 54 kart v pro
sti prodaji. Tudi te so bile pro
dC~Jne. 

Predstav n ismo izbi·rali sami. 
Gledališča so nam ·ponudila pred
stave, k i jih lahko odigrajo na 
m alih o drih. Ob postavitvi scene 
za Vdovo Rošlinko pa smo ugo· 
tovili, da tudi mal,ih odrov nima
mo, ampak le »mini odre<<. pa je 
bj,lo treba odvzeti precej elemen
tov scene . Bolj »Žalostno<< od te
ga pa je bilo, da so igralci v 
cerkniški dvoran·i vdihavali odr 
ski prah izpred nekaj let nazaj . 

Kljub vsemu >>zakulisju« so se 
gledalci od srca smejali vso pred
stavo, saj je bila odlično odi
grana. 

Abonmajske !predstave bodo 
tudi prjhodnja leta. Občanom bj 
želeli predstaviti ·tudi zahtevnej
ša dela; problem pa s o prem:!.jh
ni odri. Rešitev vidimo v tem, da 
bo urescrtičen program obnovitve 
dvoran, ki ga je izdela-la občinska 
kultur-na skupnost. 

S. SESTANOVI(; 

Razstava ob mesecu knji ge 
Zveza kulrturnih organizacij je 

v sodelovanju z občllins·ko knjiž· 
nico, založbami 1n Brestom p ri
pravila v MESECU KNJIGE .raz
s tavo knjig v stari Brestovi de
lavski restavraciji. 

Kulturni program ob otvoritvi 
so izvedli mošk·i pevski zbor Ta
bor ter folklorna in recitatorsk a 
skupina osnovne šole Cerknica. 

Nagrajeni so bili najbolj pri
zadevni bralci občinske knjižni
ce: dij akinj e - Romana KEBE, 
Vlast a LAVRIC:, Anka URH, So
nja RUPAR ter upokojenci - Ja
n ez DRAGOLI(; , Slavk o DROB
NI(; in Alojzij a MODIC. Knjižno 
nagrado pa je dobila tudi J ana 

KOVA(;!(; (dij akinja postojnske 
gimnazije) za najboljši spis o 
knj igi. Zanj je prejela priznanje 
ZKO Slovenije. Razstava knjig je 
b ila posvečena Maksimu GASPA
RIJU (predstavitev njegove mo
nog-raf.iije in reprodukcij), pred· 
stavitvi avrtorjev knjig - doma
činov, literaturi NOB ter lepo
slovju .in družbosiovju. 

Po otvoritvi je bil v osn ovni 
šoli Cerknica razgovor s knjiž
ničarji, p reds.tavniki založb ter 
odgovom1mi za razširitev knjiž
ničarske dejaVI!1osti o vprašanjih, 
s katerim i se srečujejo na tem 
kulturnem področju. 

S . SESTANOVIC: 

Ogled novih šolskih prostorov v Cerknici 

Z otvoritve spominske plošče na rojstni hiši Maksima Gasparija 

ZAHVALA MAKSIMA GASPARIJA 
» ••• pošiljam vsem dragim cerkniškim rojakom in tovarišem 
mojo najiskrenejšo zahvalo za prelep in topel sprejem, ki sem 
ga doživel na jesen mojega življenja ... ko ste me imenovali za 
častnega občana občine Cerknica in ko ste odkrili spominsko 
znamenje na moji rojstni hiši.« 

To so zahvalne besede staroste slovenskih likovnih umetnikov, 
mojstra Maksima Gasparija, ki bi najraje, če bi mogel, »S 
stiskom roke vsem vsaj delno poplačal ves trud«. 

Kakor umetnik naslavlja zahvalo na vse naše občane in 
svoje rojake, pa tudi prosi, »da posredujete mojo zahvalo 
vsem, ki so kakorkoli odločali in sodelovali« pri organizaciji 
in podelitvi naziva častnega občana. 

Kdaj novi vrtec v Cerknici 
ODLOčiTEV O GRADNJI PRED ZDRUžENIM DELOM V KRAJEVNI 
SKUPNOSTI CERKNICA 

Izvršnemu odboru skupnosti otroškega varstva občine Cerknica 
je bilo na oktobrski seji posredovano poročilo pripravljalnega od
bora, kako tečejo priprave na gradnjo novega vrtca v Cerknici. Ob 
tej priložnosti je bil sprejet akcijski program, ki vsebuje naslednje 
zamisli: 

- vsem družbenopolitičnim or
ganizacijam v občini se posredu
je informacijo o pripravah na 
gradnjo obenem z načinom zbi
ranja virov sredstev; 

- izvršnemu svetu občine 
Cerknica se poleg informacije 
predloži tudi vlogo za pridobitev 
zemljišča; 

- s stanovanjsko in s komu
nalno skupnostjo se uredi na 
predvideni lokaciji način skupne
ga ogrevanja in ostale energetike 
ter komunalnih ureditev; 

- o gradnji zaklonišča se išče 
skupno rešitev s celotno zazidava 
območja; 

- povabi se na razgovor pred
s tavnike vseh delovnih organiza
cij , temeljnih organizacij, delov
n ih enot in delovn ih skupnosti, 
ki imajo sedež v krajevni skup
nosti Cerknica in se jim posre
duje gradivo o pripr avah na grad
njo ter o načinu zbiranja s red
stev za gradnjo; 

- delovna skupnost vrtca v 
Cerknici organizira razgovor z 
vsemi s tarši, ki imajo otroke v 
varstvu v vrtcu; 

- prične se z zbiranjem p o
nudb za izdelavo p rojektne doku
mentacije za gradnjo. 

Pretežni del akcijskega progra
ma je že izpolnjen; sedaj pregle
dujejo ponudbe za izdelavo pro
jektov, k ar bo predvidoma kon
čano do konca novembra. 

S predstavniki vseh d elovnih in 
temeljnih organizacij ter delov
nih skupnosti je bil tudi že raz
govor, na katerem je bilo dogo
vorjeno, naj poteka zbiranje sred
s tev za vse, ki so zap osleni n a 

tem območju, enako, na osnovi 
povečane prispevne stopnje iz 
bruto osebnih dohodkov. 

Osnova za povečanje stopnje je 
program za gradnjo in temu ust
rezen samoupravni sporazum o 
združevanju sredstev. 

Samoupravni sporazum bo po
sredovan združenemu delu sku
paj z aneksi vseh temeljev pla
nov samoupravnih interesnih 
skupnosti v odločanje. Odločanje 
o pristopu k sporazumu bo na 
zborih delavcev z javnim glaso
vanjem. 

O tem, kako zaskrbljujoče je 
stanje v cerkniškem vrtcu, smo 
že pisali v eni izmed prilog za 
občane v našem Obzomiku. Vse
eno pa želim še enkrat na nizati 
podatke o kapacite ti in zasede
nosti sedanjega vrtca: 

- po splošnih normativih je 
mogoče sprejeti 80 otrok; 

- sprejetih je 187 otrok; 
- čakajočih na sprejem je 33 

otrok; 
- v šolskih letih 1977/78 in 

1978/79 je bilo odklonjenih 62 
otrok. 

Ti podatki kažejo, da je stanje 
resnično kritično in zahteva ta
kojšnje reševanje. 

Z gradnjo bi pričeli že v prvi 
polovici prihodnjega leta in kon
čali investicijo sredi leta 1980, se
veda, če b o sporazum sprejet in 
doseženo soglasj e z vsemi interes
nimi skupnostmi - od stano
vanjske, komunalne ter z drugi
mi, ki sodelujejo p r i urej anju do
kumentacije za gradnjo. 

T.Zigmund 

Tisti, ki vnaprej zavračajo pravico, da lahko ustvarja vsak
do, ki si lastijo kulturo ali umetnost le zase, ki ne terjajo 
svobode ustvarjanja za vse ljudi, ki jim amaterizem pomeni 
antikulturno dejanje, ki jih ob stiku z ljudsko kulturno tvor
nostjo navdaja prezir in posmeh, ki jih ljubiteljski ustvar jalni 
nemir ne veseli in ne vzpodbuja k tvor nemu sodelovanju, tisti, 
ne le da ostajajo v globoki teoretični in človeški zmoti, ampak 
zaostajajo tudi za sodobnimi družbenimi procesi samouprav
ljanja. 

Franc Sali, izvršni sekretar 
predsedstva CK ZKS 



BRESTOV OBZORNIK 

Letos so se vsi Brestovi jubilanti srečali na skupnem sprejemu 

rečanje jubilantov 
28. oktobra je bilo skupno sre

čanje vseh delovnih jubilantov 
naše delovne organizacije. 

Predsednik skupnega delavske
ga sveta je jubilante pozdravil v 
imenu organov upravljanja in 
zaželel še veliko delovnih uspe
hov. Pozdravil jih je tudi glavni 
direktor, ki je letos tudi sam ju
bilant. V pozdravnem nagovoru 
je jubilante seznanil z razvojni
mi prizadevanji, jim čestital k 
delovnemu jubileju in se jim za
hvalil za delovne napore. 

Po krajšem kulturnem progra
mu so predsedniki delavskih sve
tov temeljnih organizacij razde
lili jubilantom nagrade za 10, 20 
in 30 let delovne dobe, prebite v 
temeljni oziroma v delovni orga
nizaciji. 

Po razdelitvi nagrad so se ju
bilantje seveda fotografirali, sle
dila pa je še pogostitev. Tudi to-

krat ni manjkalo nageljnov, ki so 
simboli na takih sprejemih. 

Upam, da ne bo odveč, če ob 
tej priložnosti omenim tudi šte
vilna vprašanja, ki se večkrat po
javljajo, namreč, katera delovna 
doba se upošteva za delovni ju
bilej v širših samoupravnih dolo
čilih. 

V sindikalni listi piše, da ude
leženci sami določijo, katero de
lovno dobo se upošteva za prido
bitev pravic do delovnega JUbile
ja. Torej v najbolj skrajnem pri
meru lahko tudi tisto delovno do
bo, ki je evidentirana v delovni 
knjižici, če pojmujemo delovni 
jubilej v najširšem smislu, ne gle
de na to, kje in kaj je kdo delal. 
Običajno pa je, da je delovni 

jubilej vezan na delovno dobo v 
isti organizaciji. Tako imamo tu
di pri nas urejeno v ustreznem 
samoupravnem aktu. 

J. Klančar 

Podelitev priznanj letošnjim jubilantom 

>>Skladišče<< polizdelkov 
»Napravite -tisoč ogrodij Mojce«! 

Talco se glasi nalog, ki ga dobi 
Tovarna pohištva Martinjak iz 
Tovarne oblazinjenega pohištva. 
Ko so izdelki narejeni, se zače
njajo težave s skladiščenjem. 
»Samo sto ogrodij nam pošljite,« 
pravijo v Podskrajniku, »devetsto 
kosov pa postopoma, ko bo pro
stor.« »Postopoma« navadno za 
Tovarno pohištva Martinjak po
meni ohromitev proizvodnje. Eno 
ogrodje j e namreč iz pet delov, 
ki imajo skupaj 0,366 kubičnih 
metrov; če to pomnožimo z devet
sto, je to količina, ki zapolni 
predmontažo, lakirno in delno 
skladišče gotovih izdelkov. 

Podskrajnik nima skladišča za 
polizdelke, ima pa kljub temu 
možnosti, rešiti skupne težave. 
Zamisel, da bi dobih prostor v 
centralnem skladišču, ki ga ob
časno rabijo za izdelke v razpro
daji, ni rešena. Odgovori so ved
no enaki: ni odgovornih v s lužbi, 
ni prostora za polizdelke, so še 
izdelki za razprodajo notri (če
prav je razprodaja že zdavnaj mi
mo) ... 

Vprašanje skladiščenja poliz
delkov, ki je eden izmed vzrokov 

za nedoseganje plana v Tovarni 
pohištva Martinjak, je naše skup
no vprašanje, ki ga je treba ne
mudoma rešiti. Poskusimo! 

F.Gagula 

TESTIRNICA 
enkrat za izgradnjo »nevtralne
ga« laboratorija. 

Takšen predlog zagovarjamo 
tudi mi. Pravilno je, da se v ok
viru slovenske lesne industrije 
razvije centralna testirnica za 
kontrolo kvalitete pohištva. Toda 
ta center naj bo organiziran za 
izobraževanje kadrov, za u skla
jevanje kriterijev »kontrolorjev« 
kvalitete in za testiranje za »znak 
kvalitete«. Večji proizvajalci po
hištva, ki imajo svoje oblikoval
sk e in razvojne ~lužbe, pa naj 
svoje izdelke sami preizkušajo. 
Ce ne bodo ustrezali zahtevani 
kvaliteti in JUS standardom, so 
zato samo oni odgovorni. Manj
ši proizvajalci pa naj se vežejo 
na večje ali na centralno testir
nico. 

J. Kocjančič 

s 
v 

NASI LJUDJE 
Verjetno ni v Tovarni pohištva 

Stari trg nikog<M", ki ne bi Ysaj 
na videz poznal dobrodušnega 
Klančarjevega Matevža. Toda po
znati človeka na videz ni dovolj, 
da bi lahko vsaj delno precenil 
vse njegove vrline, zato se moraš 
seznaniti z njegovo preteklostjo, 
pa tudi s sedanjostjo. O tem je 
moč pri Matevžu veliko pisati; 
zato je prav, da: človeka kot je Ma
tevž, spoznajo tudi izven naše te
meljne organizacije. 

Matevž je sedaj delavec v skla
dišču gotovih izdelkov, »Sedaj« 
zato, ker je delal že vsepovsod in 
se na vsakem delovnem mestu hi
tro znajde. čeprav je že nekoliko 
v letih, še vedno z veseljem dela, 
kot sam pravi, ne more biti brez 
dela in ga zato zelo motijo posa
mezni zastoji. 

V Tovarno pohištva Stari trg 
je prišel 1953. leta. Prvo delo, ki 
ga je opravljal, je bilo pri zidar
jih, kjer je delal kot pomočnik. 
Bilo je to v letih večjih gradenj 
za tiste čase in on je bil med prvi
mi, ki so se odzvali. Kasneje je 
delal na žagi in v strojnem od
delku na različnih delovnih me
stih, od klejanja plohov pa do de
la na frezarju, tračni brusilski in 
cilinderci. 

Leta 1960 je za štiri leta preki
nil delovno razmerje, nato pa se 
je spet zaposlil na žagi. Po uki
nitvi žage je delal kot kurjač in 
čuvaj, nato pa je opravljal različ
na dela v predmontaži. Da bi se 
še bolj usposobil in tudi u stalil 
na enem delovnem mestu, je šel 
že 52 let star delat izpit za voz
nika viličarja. Tega ni napravil 
samo iz želje za večjim zasluž
kom, ampak tudi iz veselja do 
tega dela. Seveda upa, da bo tudi 
to delovno mesto, ki naj bi bilo 
zadnje, nekoč dosegel. 

Ob tem je takoj dodal, da po
svečamo premalo pozornosti sta
rejšim delavcem, posebno pri de
litvi osebnega dohodka, saj so 
skoraj izenačeni z mladimi delav
ci, le da starejši teže dosegajo 
norme kot mlajši. 

Matevž je delal tudi v različ
nih samoupravnih organih, v sin
dikatu, pa v delavskem svetu in 
kot prvi delegat iz temeljne or
gasnizacije v central. delavskem 
svetu; sedaj je delegat v zboru 
združenega dela. Njegova vpra
šanja in stališča na sejah imajo 
vedno, kot sam pravi en sam 
cilj: vse za boljše počutje delav
cev v kolektivu in izven njega. 

Na podjetju ima še eno dolž
nost - gasilstvo. Zanjo živi že 
dvajset let . Skrbi za gasilske apa
rate in preverja njihovo brezhib
nost. Usposobljeno ima tudi de
setino, katere poveljnik je, z njo 
pa ima tudi občasne vaje. To delo 
opravlja z velikim veseljem, za
:to smo lahko prepričani v brez
hibnost gasilskih aparatov in v 
»Brez veselja do gasilstva ne mo
reš biti pravi gasilec,« pravi Ma
tevž, »vcepiti se ti mora v kri 
tako, da ti postane hobi.« 

V zasebnem življenju ima Ma
tevž še en hobi. Uganeš ga ta
koj, samo pogledati ga moraš in 
že po njegovem obrazu uganeš, 
da je pravi sezonski mesar. Ve
čino svojega dopusta preživi s 
ščetinci. To je zanj večja sprosti
tev kot pa če bi se pekel na mor
ju. Ko začne govoriti o prašičih, 
ne more končati; v pogovoru se 
prepletajo krvavice, klobase in 
šunke, tako da se začnejo člove
ku kar sline cediti. 

Na vprašanje, kaj meni o se
danjih gradnjah v podjetju in o 
prihodnost i podjetja, je odgovo
ril: >.Veliko poguma imamo, ko 
se spuščamo v tako ve'like grad
nje. Toda, če pomislimo, kako se 
borimo s prostorom, je ravno 
gradnja edini izhod, da se rešimo 
prostorske stiske. Moderna pro
izvodnja zahteva vedno večje pro
store. Z gradnjo se bodo gotovo 
izboljšali tudi delovni pogoj i. Si
cer so tudi sedaj dobri, toda se 
morajo z razvojem podjetja tudi 
delovni pogoji izboljšati. Ce vza· 
mem za primer svoje delovno 
mesto, lahko povem, da se bojim 
zime, saj ni ogrevanja, pa tudi 
prepiha je precej.« 

Nazadnje je še povedal, da si 
je pri gradnji oziroma pri podi
ranju proizvodne hale leta 1970 
poškodoval nogo, ker je padel s 
strehe. Zato nekoliko šepa i..A. ima 
oteklino na nogi. Vendar ni nikoli 
ničesar zahteval; želi le, da bi bil 
deležen nekoliko več razumeva
nja. 
Mogoče je res, kar pravi Ma

tevž, da mlajši premalo mislimo 
na starejše člane delovnega ko
lektiva, ki so s svojim dolgolet
nim delom v podjetju prispevali 
veliko več kot pa so vredni tisti 
odstotki, ki jih dobijo za delov
no dobo. Za take ljudi bi bilo 
res treba najti nova merila pri 
delitvi osebnega dohodka in jim 
dati tudi ustrezna delovna mesta. 

F. Truden Matevž Klančar 

Delovni ljudje in knjiga 
Za slovem.ce ima knjiga ne le 

·kultur.ni, .marveč enostavno eksi
stenčni - ohrani·tveni pomen. 
Kot domač kruh. Od prvega Tru
barjevega abecednika smo mri.mo 
VO'Chlikovih pesmi za pokušino s 
Prešernovixm Poezijami z uspe
hom opravili prvi veliki vzpon na 
dozdev.no nedosegljive vrhove 
svetowe kulrturne u stvarjalnosti. 
Od tistih let da!l:je se !Il:ismo več 
plazi1i. po barjiih kulturne nepis
menosti. Z Jenkom, Kersnikom, 
Levstrilkom, Gregorčičem, Ašker
cem, Tavčarjem smo sledi1i toko
vom evropskega realizma, s šti
rimi velikimi modernisti, ki jih 
je spremlJala zlata skupina slo
venslcih dmpresionističnih slikar
jev, smo drugega za <l.rumim os
vajali nove vrhove v slikarstvu, 
poeziji, v prozi in v ·dramatiki. 

Postabi smo narod, do nedav
nega siromašen v svoji gospo
darski moči, neznaten po številč
•nosti svojih članov, toda velik in 
bogat po zakladih svoje kul1ure. 
če ugO'l:avljamo, da je knjiga 

pomenila v zgodov.irni vzbujanje, 
ohranjenje in zorenje slovenske 
narodne zavesti, lin upornosti, po
tem enako lahko trdimo, da je 
že od Truba,rja dalje pomenila 
.in še danes pomeni tudii prebuja
nje, ohranjanje in zorenje naše 
razredne osveščenosti. Ni soda· 
lizma brez knjige, ni svobode 
brez nje, ni samoupravljanja. 
Zadnjič je na televiziji pred

stavnik .delavske stranke dz črne
ga Konga - B~azaville 4zrekel 
Len.inov stavek: »Analfabeti osta
jajo zunaj politike«. V socializmu 
pa zunaj politike ne sme ostati 
nihče, še manj v samoupravnem 
socializmu, še manj v človečnem 
socializmu. Kultura ni namenje
na le inteligenci, kultura je last 
naroda, je la,st človeštva v celot1. 
Kako bi mogel .in smel torej naj
številnejši delavski razred pre
puščaflli to svoje gorivo, ta svoj 
smodnik v rOlkah manjšine? Ka
ko bi mogel in smel delavec pre
puščati ra.zJPolaganje s tem svo
jim neprecenljivim bogastvom 
komur .koli zunaj njega samega? 
Knj~ga je močam. subjektivni 

dejavnik v sleherni družbi, zato 
ni vseeno, komu je dana mož-

-... 

nost, da se okorišča z vplivom, ki 
ga ·izžareva. če je tako, potem 
je potrebno zagO'l:oviti v naši 
družbi dvoje nadzorov deiavcev 
nad knjigo: 

l . Kakšna bo naša knjiga, ko
mu namenjena: ozkemu sloju iz· 
brancev, literarnih sladokuscev, 
čakajočih na formalistično in 
idejno (ali brezidejno) senzacijo 
ali širokemu sloju delavstva, 
žejnemu zdrave neposredne le
pote in čiste člove~ke kritične 
misli 

2. Ali bo naša knjiga od slika
nice do znanstvene razprave za
radi cene in načina ponudbe do
stopna le dobro stoječbn druži
nam ali bo s hitrejšimi koraki 
iskala nepogrešljivo mesto v red
nem mesečnem proračunu sleher
ne družine, tako kot kruh, stano
vanje in mleko. 

Za zdrav razvoj ·naše družbe, 
za zdravo rast naših generacij, 
za u spešno ukoreninjalllje samo
upralV!lle samozavesti v naše ljudi 
knjiga mora postati kot kruh, 
stanovanje in mleko. In če delav
sk:i •razred ne bo pustil, da bi si 
rteh ·dnevno potrebnih dobrin ne 
mogel privošoirti sleherni naš 
človek, potem tudi za knjigo oe 
bi smel pustiti, .da pride na mizo 
le za praznike. 

žal moramo ugotavljati, da se 
dandanašnji v ogromnih nakla
dah razpošiljajo l judem, katenih 
naslovi SO znam, le luk.s'I.IZJD.O bo
gato opremljene reklame za iknji
ge- zastonj, ne zgodi se pa, da 
bi založba kot svoje .dolgoročne 
naloženo prip<Yroarmo sredstvo 
poslala med ljudi Hlapca Jerneja 
ali Samoras-trui.k:e a·ti Belo krizan
temo, čeprav bi skromen ponatis 
takšnega dela gotovo ne pomem.il 
večjega izdatka kot }cr.ičeče pisan 
reklamni katalog. Zelo verjetno 
pa bi takšna ponudba Slovence 
bolj obogat-rla kot križem posli
kani plakati z oekaj ameriško 
J?retiranimi •besedami hvale, ki 
JWm - upajmo - verjame vsak 
dam. manj Slovencev. 

Našega človeka naj h knjigam 
pripelje drugačna potreba: ne 
zlati novčič, značka, žakljevinasta 
torba ati nalivno pero! 

J. haprotnik 

Razstava knjig v Brestovi »Stari menzi« 
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Kvaliteta v sedanjem trenutku 
ODNOS DO KVALITETE 

Z razvojem tehnologije, rastjo 
življenjskega standarda in narod
nega dohodka in s humanizacijo 
družbenih odnosov, se v zaseb
nem, družbenem in poslovnem 
življenju nenehno srečujemo s 
pojmom kvalitete in njenimi 
spremljajočimi pojavi in učinki. 
Ti naj bi bili spodbudni in prijet
ni, pa so večkrat neprijetni in ne
zaželeni. 

Pri vrednotenju kvalitete bi si 
morali biti na jasnem, da to ni 
samo vprašanje tehnične, organi
zacijske in gospodarske narave. 
Kvaliteta in odnos do nje sta ze
lo povezana z razvojem delovne 
zavesti, samoupravljalske odgo
vornosti in dela nasploh. 

Vsak delavec je za got<YVo tudi 
potrošnik in navadno še kako 
glasen in kritičen, kar zadeva kva
liteto. Zato se samo po sebi vsili 
vprašanje čisto življenjske nara
ve; namreč, kaj je pošteno, smi
selno in kaj ni. Kje je upraviče
nost kritiziranja, poštenost do 
sebe in kolektiva, če ob vsakda
njem delu iz različnih vzrokov 
dajemo sodelavcu na naslednji 
operaciji, ali iz oddelka v oddelek 
nekvalitetne polizdelke. Ni treba 
posebej omenjati škodljivih 
stranskih učinkov zaradi stroškov 
popravil in dodelav, zastojev od
delkov ali trakov, stroškov zara
di prebiranja, skrhanih medse
bojnih odnosov. 

Ob nakupu novega avtomobila 
ne želimo, da ob prvi vožnji od
leti kolo, ne želimo, da nas po 
večerji v hotelu odpeljejo na iz
piranje želodca zaradi pokvarje
ne hrane, ne želimo, da nam pre
gori žarnica vsakih nekaj dni; 
skratka, hočemo kvalitetno uslu
go oziroma izdelek. 

Kvaliteta je sama po sebi 
umevna lastnost izdelka, večja 
ali manjša, kakor za koga, kje 
in na katerem mestu. Evropska 
organizacija za kvaliteto jo je 
opredelila kot stopnjo, do katere 
proizvod zadovoljuje potrebe 
kupca. Torej je le eden izmed 
elementov tržne ponudbe, poleg 
cene in dobavnega roka. K vali te
ta je za proizvajalca določeni op
timum, ki naj bo na trgu (za po
trošnika) ustrezno propagiran, v 
proizvodnjo (za delavce in opera
tivno vodstvo) pa posredovan re
alno, sistematično in redno kot 
pomemben dejavnik. Odgovor
nost zanjo pa mora biti oprede
ljena v samoupravno sprejetem 
pravilniku, ki m ora biti v skladu 
s splošnimi samoupravnimi akti. 

KAKO JE PRI NAS? 

Občasno imamo v temeljni or
ganizaciji na tapeti težave zaradi 
slabe kvalitete, kar vpliva tudi 
na izpolnjevanje plana. žal še 
vedno prevlada večja skrb za 
plan kot za kvaliteto. Edini mož
ni izhod je v nagrajevanju po 
kvaliteti opravljenega dela. V si
sistemu mora biti določeno raz
merje med kvaliteto in količino, 
ki naj kaže pomembnost in vpliv 
kvalitete v poslovanju. 

Ob vprašljivi kvaliteti se v oce
njevanje, kaj je dobro in kaj ne, 
spušča cel zbor ocenjevalcev, ki 
kar tekmujejo, kdo bo pravičnej
ši razsodnik. čudno pri vsem tem 
pa je, da si v času, ko je proces 
tekel, nihče od teh sodnikov kva
litete ni vzel časa in preveril kva
litete svojega ·dela. 

Resda še ni predpisov kvalite
te, ki jih slu žba tehnologije jem
lje kot dodatno nepomembnost, 
tehnološko kapriciranje, vendar 
je treba vedeti, da so le-ti nuj
nost pri uresničevanju celovite 
kontrole kvalitete. 

Ko se pojavi vprašanje kvalite
te, ga rešujemo »gasilsko<<, kar 
se pač rešiti da, nimamo pa še 
izdelanega koncepta, kako ga si
stematično in celovito reševati . 
Namesto, da bi plevel, ki ga h o
čemo iztrebiti, ruvali s korenino 
vr ed, ga odsekamo v steblu. Pre
hitro popustimo pri reševanju 
vprašanj, ki zahtevajo daljše opa
zovanje, zahtevne analize. Najte
že pa je denarno ovrednotiti na
s tale stroške zaradi slabe kvali-

tete. Mislim, da imamo v sistemu 
vrednotenja kvalitete kot enako
pravnega člana v poslovanju ve
like rezerve, ki jih zdaj predstav
ljajo stroški za kvaliteto. Niti 
produktivnosti, niti osebnih do
hodkov ne bi smeli obravnavati 
brez vprašanja kvalitete. 

Kvaliteta ne more biti vredno
tena z dvojnimi merili glede na 
to, ali govorimo o kvaliteti kot 
reklamnem elementu za tržišče 
ali kvaliteti znotraj delovne or
ganizacije. Politika kvalitete mo
ra biti sestavni del celotne po
slovne politike. Biti mora pred
pisana in po sprejemu na sam o
upravnih organih uresničevana 
kot del poslovanja. Skrb za ure
sničevanje morajo prevzeti naj
višji poslovodni organi, odgovor
nosti pa ne smejo biti le na nižji 
_vodstveni ravni. 

KVALITETA JE POVEZANA 
Z ORGANIZACIJO 

Vpeljevanje vsakršnih novosti 
v okviru sedanje organizacije po
slovanja temeljne organizacije je 
vezano na reševanje niza organi
zacijskih in tehnoloških vprašanj. 
Vsako spreminjanje posega v 
s trukturo sedanjega, se sooča z 
uresničevanjem predvidenega in 
mora zagotavljati delovanje ob 
s talnem dograjevanju v prihod
nosti. 

Reševanje vprašanj pri organi
ziranju celovitega sistema kon
trole kvalitete mora biti sistema
tično. Delno reševanje vodi v ne
uspeh. Običajno so težave in vzro
ki jasni, ničesar pa se ne ukre
ne. Predvsem zato, ker menimo, 
da je dovolj, če težave rešujemo 
sproti. Zato se težave ponavljajo 
v nedogled, čut odgovornosti in 
odnos do dela se slabšata, na
stajajo težave pri izpolnjevanju 
planskih nalog, veča se poraba 
surovin in materialov, vgrajenih 
v izgotovlj eni izdelek, stroški za 
popravila in dodelave rastejo, v 
tovarni se krepi občutek, da nih
če več ne ve, kaj je dobro in kaj 
ni. 

Jasni morajo biti cilji, kakšno 
stopnjo kvalitete rabimo za po
samezno tržišče. Po drugi strani 
pa moramo vedeti, da določene 

parametre, predvsem merljive, 
določa jugoslovanski standard. 

Kvaliteta ni stranski proizvod 
dela, pač pa nujnost, ki je ni po
trebno posebej zahtevati oziro
ma komu naprtiti. Jo je pa tre
ba posebej deklarirati in ovred
notiti. Bodisi za proizvodnega 
delavca bodisi za strokovnega in 
vodstvenega delavca. Nekvaliteta 
ni samo zaradi slabega odnosa 
do kvalitete, malomarnosti in ne
discipline, pač pa tudi in pred
vsem zaradi nepreizkušenih no
vih tehnoloških postopkov in ma
terialov, slabe vhodne kontrole, 
»nujne<< nabave neustreznega bla
ga, slabega vzdrževanja strojev, 
neustreznosti orodij in šablon, 
neupoštevanja predpisanega re
žima dela, neusklajenosti norma
tivov s težnjo po kvalitetnem pol
izdelku. 

-0-

Treba se je sprijazniti z dej
stvom, da ima kvaliteta izdelkov 
čedalje večjo vlogo v poslovanju 
temeljne organizacije in uspehu 
na tržišču ter da bo treba v to 
vložiti določena sredstva in na
pore kolektiva, predvsem pa do
bršno mero razumevanja. Mine· 
vajo časi, ko je za kvaliteto 
skrbela in odgovarjala >>kontro
la<<. Za kva liteto odgovarjajo vsi, 
ki jo pogojujejo, ustvarjajo in 
nadzirajo. Ne v tem smislu, da 
skrbijo vsi, ne odgovarja pa nih
če. 

Sistemi integralne kontrole 
kvalitete niso novi, so preizkuše
ni. Uvajanje le-teh pri nas ni uve
ljavljanje teorije in zaletavost ne
ke ideje, pač pa potreba razvoj· 
ne stopnje, na kateri smo in te
meljni pogoj za uspešnejše po
slovanje. Predvsem v čedalje ost· 
rejši konkurenci tudi številnih 
novih podjetij v državi, ki pro
dirajo na trg za vsako ceno; prav 
tako pa za uspešen nastop na 
trgu zahodne Evrope, kjer bomo 
morali več in uspešneje prodaja
ti, če bomo hoteli uvažati zahtev· 
ne lesnoobdelovalne stroje. Ne 
nazadnje pa se z ovrednotenjem 
deleža za kvalitetno delo pridru
žujemo uresničevanju zahtev za
kona o združenem delu. 

F.Korošec 

Iz drugih kolektivov 
NOVOLES bo dobil novo te

meljno organi~acijo - priključila 
se mu bo SPLOšNO MIZARSTVO 
KRšKO. Ta delovna organizacija, 
ki šteje 180 delavcev, .ima v svo
jem predmetu poslovanja pred
vsem izdelovanje s tavbnega po
hištva in notranje <lpr eme ter 
u grajevanje stavbnih :in .pohišt
venih elementov v gradbene <Jb
jekte. S •tem bo Novoles še bolj 
kompletiral svoj proizvodni pro
gram, Mizarsifvo pa p1:1ičakuje za
g<YI:ovljeno nabavo surovin, mo
dernejša organizacijo dela in 
večjo socia!J.no varm.ost. 

V LIP BLED je sindikaJna orga
nizacija dobd'la pobudo za grad· 
njo počitniške hišice s kapaciteto 
21 ležišč na Voglu. Da bi ugoto
vili, kakšen je interes kolektiva 
za .gra{}njo te hišice, je bilo anke· 
tiranih 1000 delavcev. Za gradnjo 
se jih je izjasnilo le 200, ostali pa 
so bili proti ozi-roma niso vrnili 
anketnih list ov. 

SLOVENIJALES-TRGOVINA je 
konec oktobra organizkal svoj 
vzorčni sejem, ki je bil za:prt za 
ja'Vnost; bil je izključno jnteren, 
namenjem. pa tudi kupcem v vele
prodaji. Na njem naj bi bili skle
njeni tudi skupni proizvodni na
čvti za prihodnje leto med pro
izvodnimi or ganizacij ami in trgo
vino. Kako je sejem us-pel, še ni 
znano. 

TOVARNA MERIL SLOVENJ
GRADEC oblikuje novo samou· 
•pravno organiziranost. Doslej 
enovita delovna organizacija se 
je orgaruzirala v tri temeljne 
organizacije in delovno skupnost 
skupnih shlŽJb. Po novem spora-

zumu s področja dohodka in o
sebnih dohodkov je -razpon m ed 
n ajnižjim in najvišjim osebnim 
dohodkom 1: 4,51. 

MEBLO bo sodeloval na Medi· 
teranskih igrah. Seveda ne v tek
mova-lnem delu, pač pa bo s 
25.000 s toli iz preimpregniranega 
poliest\t"a (to je tehnološka no
vos·t), .Jci so ga razvili domači kon
struktorji in tehnologi, opremil 
športne objekte v Splitu, prizori
šču iger. 

V STOLU je v preteklem letu 
letova-lo v treh različnih obmor· 
skih k·ra:jih (v organizacija !pod
jetja) 336 družin a-li 1246 oseb s 
7175 dnevi, kar je za 18 odstot
kov več kot ~eto prej. Podobno 
kot pr.i na:s imajo težave z razpo
reditvijo letovanj dzven julija in 
avgusta. 

Sedanja največja ELANOVA 
naložba - izgradnja nove tovar
ne za proizvodnjo smuči, ki velja 
118 milijonov dinarjev - je tik 
pred tem, da bodo prijavili tudi 
glavna dela. Sicer pa Elan gra
di novo tovarno tudi v Avstriji. 
Ta obrat je že pod streh o in se
daj že montirajo s troje in napra
ve. Za to naložbo so dali 48 mi
lijonov avs trijskih šilingov. 

Iz beograjske p rodajalne LES· 
NINE poročajo, da sta njihova 
največja slovenska dobavitelja 
BREST in NOVOLES, in sicer 
predvsem zato, ker jih redno o
skrbujeta s svoj imi izdelki, po 
katerih je povpraševanje; za osta
le slovenske proizvajalce pa pra
vijo, da imajo izredno dolge do
bavne roke. 

BRESTOV OBZORNIK 

(Iz številke 14 - 29. november 1968) 

SPET NOVA ANALITICNA OCENA? 

Ob uvedbi analitične ocene je bil na centralnem delavskem svetu 
sprejet razpon med najnižjim i!Il najvišjim del.oV1nim mestom v raz
merju 1 : 5. Poleg tega osnovnega razpona za celotno podjetje se je 
bistveno povečal tudi razpon na proizvodnih delovnih mestih od prej
šnjega 1 : 1,32 na IIl<lvega 1 : 2,21. 

Ko za.sledujemo izvajanje omenjenega načela v praksi, lahko ugo
tovimo nekatera odstopanja. Z izloč.ittvijo najvišjega delovnega mesta 
iz analitične ocene 1n z ukinitvijo zadnjih t·reh razredov zaradi teh
noloških, organizacijskih in drugih sprememb se je osnovni razpon 
zmanjšal na 1 : 3,95. S tem se je istočaJsno zmanjšal Vudi razpon !Ila 
pro1zvodnih delovnih mestih na 1 : 2,05. To pomeni, da se ·počasi pri
bližujemo stanju, ki je bilo v veljav.i pred uvedbo analitične ocem.e. 

EKONOMSKE ZANIMIVOSTI 

- Izvoz BRESTA v času od januarja do septembra letos p redstavlja 
3,02% celotnega izvoza lesne industrije SFR Jugoslavije. 

- Poprečni osebni dohodki na zaposlenega v podjetju za čas od 
januarja do septembra letos so mašali 1012 N diJn. V času od 
ja111uarja do avgusta 1968 pa so znašCllli poprečna osebni dohodki 
na zaposlenega v lesni industriji SR Slovenije 839 N din. 

OSEBNI DOHODKI NA SKUPNIH SLUžBAH 

Načelo nagrajevanja po rplačaJil.i realizaciji je togo in nespodbudno. 
Načelo po opravljenem delu je sk:rito in zanemarjene, saj so posa
mezniki v službah, ki nimajo nikakršnega vpliva na plačano reali
zacijo, gmo·tno povsem odvisni od dosežene plačane realizacije, ne 
glede na količino in kakovost opravljenega dela. Res je, da skuša 
to do neke mere uskladiti. osebno ocenjevanje, vendar v pogojih 
postavljenih mej pozitivnega ali negativnega odstopanja tudi osebna 
ocenitev n ima predvidem.e učrnkovitosti. 
Plačana realizacija je celo nespodbudno načelo, razen za prodajno 

službo, ker se osebni dohodki posameznika oblikujejo neodvisno 
od njegovega opravljenega dela. 

KEGLJiščE: DA ALI NE 

če letos ne bo nikogar, ki bi finam.čno podprl kegljaški ·,klub, 
potem se iahko od kegljaškega športa v Cerkiilici poslovimo. če bo 
prišlo do tega, bo vel.ika škoda za ves trud, 1ci so ga vložili na tem 
področju, še večja škoda pa za objekt, ki so ga zgradili v te namene. 
O tem, kaj bo s keg-lj.iščem, naj spregovorijo vsi tisti, ki bi klub lah'ko 
finančno podprli. 

NOVI PROIZVODNI PROSTORI ZA TP MARTINJAK 

Izredno ugodne vremenske razmere so izvajalcu gradbenih del v 
Martinjaku podjetju Gradišče iz Cerknice omogočile, da je še pred 
zimo zgradil novo proizvodno lopo do prve stopnje. Tako bodo sedaj 
lahko pod streho nadaljevaLi dela pri notranji ureditvi lope. 

Objekt je grajen v sodobnem slogu, tako da bo dnevna svetloba 
sevala v notranjost tudi ·s stropa. Z dokončno zgraditvijo te lope bo 
TP Mal!'tinljak pl'idobila ustrezno pro.i>zvodno površino, kjer bo mo
goče mnogo -laže izpolnjevati proizvodne obveznosti do kupcev. 

KAJ JE S CERKNišKIM VODOVODOM? 

~nano je, da je voda, k i teče iz pip v :naših stanovanjih v Cerknici, 
na Rakeku, n a Unou, v Ivanjem selu, Dolenji vasi, Dolenjem jezeru 
in še v nekaterih krajih, ki jm napaja cerkniški vodovod, neprimerna 
za uživanje. Zdi se, da se :imamo samo sreči in morda naši odpornosti 
zahval.iti, da na našem področju še nismo imeLi večje epidemije tifusa 
ali paratifusa. 

Z vidika zdravstvenega s tandarda prebiva-lstva je rekonstrukcija 
nujna! 

Vemo, da je prebivaJstvo na referendumu odklonilo predlog o sa
moprispevku za financiranje modernizacije vodovoda. Ni moč tDditti, 
da obča·ni niso poznali potrebe po r ekonstrukciJi. 

Torej moramo j-skati vzroke za odklonitev drugod. Pred novim 
referendumom je treba natančno določi1:i vse tehnične finančne in 
?rganizacijske postavke, da bodo ljudje vedeli, zakaj, v kakšnem čas11 
rn pod kakšnim nadzorom bo rekonstrukcija. 

Stroj za zabijanje podložk - iz Tovarne pohištva Stari tcg 
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BRESTOV OBZORNIK 

Prejšnji teden sta bili v našem malem mestu dve kulturni prire
ditvi_ Ob »mesecu knjige« je bila v stari Brestovi delavski restavraciji 
ot,:oritev razstave knjig s prisrčnim kulturnim programom. 

V našem Salonu pohištva pa je bila po daljšem času spet odprta 
samostojna likovna razstava. Tudi to pot je razstavljal samorastnik 
-Mirko JADRič. Tokrat ne bi razmišljali o umetnosti izbora; do
dajamo, le da sta v kulturnem delu sodelovala znani igralec iz trža
škega gledališča Raztresen in naš moški pevski zbor Tabor. 

Na vsaki od teh prireditev je bilo prisotnih nekaj nad deset naših 
krajanov (zvečine na obeh isti). To bi skorajda kazalo, da je prebi
valstvo našega malega mesta kulture - presito. 

Drobne novice z Bresta 
IZ TOVARNE POHI STV A 
STARI TRG 

Nova proizvodna hala v Tovar
ni pohištva Stari ttrg je že dobila 
pravi -zunanji videz. Lahko reče
mo, da je k temu veliko pri-spe
valo lepo jesensko vreme. Sedaj 
lahko mimo opravljajo notranja 
dela, saj je ogrevanje že urejeno. 

* 
V podaljšku proizvodne hale 

zgrajene leta 1970, so te dni 
pokrili streho in jo začeli zapi
ITati s s trani. Posebnost te grad
nje je v tem, da so bila vsa že
lezna kons1!1Wkcija in temeljna 
dela opravljena v laJStni režiji, 
kar pdča o veliki sposobnosti de
lavcev v vzdrževanju. 

* 
Nova pridobitev v proizvodnji 

je prav go1ovo stroj za zabijanje 
plastičnih ploščic, na katere se 
pritrdijo vrata. Na videz sicer 
majhen stroj, toda za podjetje 
prihranek delovne sile, ki jo v 
tej temeljni organizaciji že pri
manjkuje. 

* 
PITej šnji mesec so v Tovarni 

pohištva Stari trg položili tudi 

prve metre zunanjega asfalta, k.i 
teče .poleg čuvajnice in menze do 
nove proizvodne hale, Mogoče bo 
kdo rekel, da to ni veliko, toda 
za začetek je .gotovo ·precej. 

* 
- Tovarna pohištva Stari trg 

se bo na letošnjem Beograjskem 
sejmu predstavila kar s tremi ku
hinjami: z dvema novima -
»Brest-04« in »Bres-t-hrast<< ter z 
že osvojeno kuhinjo »Brest-03«. 
želimo, da bi kuhinje naletele na 
veliko zanrirmanje, saj je od tega 
odvisno naše po~lovanje. 

F. TIIUden 

SODELOVANJE S KRAJEVNO 
SKUPNOSTJO BEGUNJE 

Na pobudo odbora za ljudsko 
obrambo in družbeno samozašči
to v Tovarni pohištva Jelka srno 
v sodelovanju z oddelkom za 
ljudsko obrambo skupščine obči
ne in krajevno skupnostjo Begu
nje organizirali usposabljanje ci
vilne zaščite na 80-urnem tečaju 
za prvo zdravniško pomoč. 

Takšno skupno usposabljanje 
bo tudi za ostale enote civilne 
zaščite. 

J. Troha 

P-ROSLAVA DNEVA REPUBLIKE 
Letos bomo 29. november, ta najpomembnejši praznik naše državne 

in družbene skupnosti, proslavili z osrednjo proslavo, ki jo organi
ziramo v Domu JLA Velike Bloke. 

Osrednja proslava bo 28. novembra ob 18. uri. Na njej bo govoril 
predsednik skupščine občine tov. Janez Pakiž, podeljena bodo pri
znanja Krajevne skupnosti Nova vas - Bloke, kulturni del pa bodo 
prispevali pripadniki JLA, mladina Oš »Tone šraj-Aljoša« iz Nove 
vasi, mladinci iz Travnika v Loškem potoku, člani KUD >>Heroj Iztok« 
Rakek in mladinci iz Nove vasi. 

Po proslavi bo prosta zabava s plesom. 
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Usmerjeno izobraževanje na pragu 
OBLI KOV ~NJE CENTRA USMERJENEGA IZO-
BRAžEVANJA NOTRANJSKO-KRAŠKIH OBČIN 
V POSTOJNI 

O vsebini in oblikah usmerjenega izobraževanja - zlasti na našem 
območju - smo že nekajkrat pisali. Tudi Je bilo na najrazličnejših 
posvetih že dosti rečenega o oblikovanju izobraževalnega centra v 
notranjsko-kraški regiji. Sedaj so dobile zadeve že tako trdno in 
opredeljeno podobo, da o usmerjenem izobraževanju na našem ob
močju lahko povemo nekaj več. 

Prav gotovo bo naše delavce, številne starše, pa tudi učence višjil1 
razredov osnovnih šol zanimalo, kakšne možnosti bodo imeli v okvint 
novega oziroma preoblikovanega izobraževalnega sistema pri nas. 

NEKAJ OSNOVNIH 
SPREMEMB 

BJ:la izmed ~srednjih nalog se
danJega srednJeročnega obdobja 
v naš-i republikli je tudi preobraz
ba vzgo jnoizo:braževalnega siste
m'!- v usmerjeno. izobraževanje, 
pn •. čemer bo _naJveč sprememb 
ddavelo srednJe šolstvo. Pri -tem 
gre . predvsem za programsko 
s:p<~;~an)e. sed_mjip sxednjih šol z 
VlŠJI'ffil m wsokllimi šolami, obe
nem. p~ za tesm.o povezavo z 
zd~uzerru_m delom. Le-to naj bi v 
;pnho~nJe prek delegatsko obli
kovaJil'J.h posebnih .izobraževalnih 
·Skupnosti narekovalo vsebino in 
~b~~g izobražeyalnih programa,· 
IIID Jliih 111a osnoVl ·svobodne menja
ve dela tudi filna.nciralo. 
. Prvotna zamisel usmerjenega 
~obraževanja je v 111aši .republiki 
d:<>živela nekaj sprememb. Odpa
de prva dveletna faza usmerjene
ga ~obraževanja o~iroma podalj
šan.Je šolske obveznosti za dve 
leti. Tudi dosedanjih gimnazij ne 
bi v celoti ukinili, saj bi ·imelo to 
vr~t~ nezaž~len:ih posledic, saj bi 
ukm-1tev pnzadela kvaliteto šola
nja na višjih in v.isolcih šolah ki 
izobražujejo za vrsto družb~no
naravos1ovnih .poklicev. Naj bi 
jill torej vsebinsko preoblikovali 
rtako, da ibi na osnovi kadrovskih 
:potreb n'!- pos~mezni.h področjih 
rmele_ n~Jman:IJ ?-ve smeri (druž
beno-JeZlkOVIIlO lli1 matematično
naravosloVillo) in da bi tudi v teh 
usmeritvah da:l.e neka poklicna 
znanja za vključevanje v delo, 
obenem pa omogočile nadaljeva
nje ~olanja za. kad-re, ki jih iz 
~eh lZObrazbenih smeri potrebu
Jemo. 

družboooekonomskim izobraževa
njem tako, da je odprla ustrezne 
dislocirane enote. Ekonomska 
smer bo v tem šolskem letu dala 
prvo generacijo, pri čemer se 
otepa predvsem s preveli•kim 
Vlp'isom, saj mora odklanjati tudi 
kamdli.date, ki izpolnjujejo pogoje. 
že tretje 'leto teče tudi prva faza 
izobraževmja za pedagoške po
klice, vendar letos šola nove ge
neracije ni vpisala, ker se obeta 
presežek teh kadrov. 

V preteklem šolskem letu so 
bila intenziWla prizadevanja, da 
bi že letos odJprli oddelek kovl
nar·ske poklicne šole. Zatakni-lo 
se je pri verifikaciji izobraževal· 
nega cenbra in pri premajhni 
pripraviljenosti združenega dela 
za pomoč -pri pridobitvi dodatmh 
prostorov in opreme. 

IZOBRAžEVALNI CENTER 
JE POTREBEN 

Trenutno je Postojna šolski 
center našega območja v seda
nj:ilh srednješolskih oddelkih je 
vpisanih 45 % dijakov jz postojn
ske, 27 % iz cerkniške, 15 % iz 
ilirslk.Oibistriške in 10 % iz logaške 
občine. 

Rešitev se torej vsiljuje sama 
od sebe. ·Postajala že sedaj zdru
žuje .~rednješolce štirih občin, je 
naravno prometno vozlišče za to 
območje, obenem pa je gimnazija 
edilni možni nosilec novih pre
obrarzbenih prizadevanj. 

Na osnoVii dotlgoročnih kadrov
skih potreb in realn~h možnosti 
naj bi razvija-la t ri smeri: 

l. družben~konomsko smer, 
.ki bi skupaj z višjimi in visokimi 

šolami te smeri dajala kar 17 
različnih poklicnih profilov; 

2. izobraževanje kovinarjev na 
rangu poklicne šole, ki bi po prvi 
enotni fazi dajalo profile: orod
jar, splošni ključavničar, vzdrže
valec strojev in podobno; 

3. splošno smer s 
gimnazijski maturant 
nostmi zaposlitve ali 
nja šolanja. 

po klicem 
in z mož
nadaljeva-

P.ri tem naj omenimo, da bo 
prvo leto !Skupna _programska os
nova za vse smem, v drugem letu 
se pričnejo primarne programske 
usmeri-tve za posamezne smeri 
(že z možnostmi uposlitve), na
slednji dve leti pa še bolj raz
členjena specialimcija za posa
mezne pol.cl:ice o7Ji•roma za nada
ljevanje šolanja. 

To naj bi biJ. zametek centra 
srednjega usmerjenega izobraže
vanja na našem območju. Ob teh 
smereh pa 111aj bi odpirali tudi 
dislocirane oddelke za tiste smeri 
ilil v tistih občinah, kjer bi se po
kazale realne .potre'be. 

Seveda bodo potrebne za obli
kovanje novega izobraževalnega 
centra tudi nekatere naložbe 
(nove učiLnice in večnamenski 
prostor.i, delavnice, -telovadnice). 
Nosi.J.ca !investicije bosta Gimna
zija m LIV Postojna, na osnovi 
svobodne menjave dela pa bodo 
morale sodelovati seveda tudi 
ostaae zainteresirane občine, 'kar 
bo urejal poseben družbeni do
govor. 

To je le nekaj osnovnih po
vzetkov iz gradiva, ki ga je pri
pravila komisija za usmerjeno 
izobraževanje pri MS ZKS Po· 
stojna. To g•radivo je nedavno 
obravnaval razširjeni medobčin· 
ski svet notranjsko·kraške regije. 
ga v celoti sprejel in se dogovoril 
za prihodnje neposredne naloge. 
Prav sedaj o gradivu razpravlja
jo izvršni sveti zainteresiranih 
občin (velik interes za ustanovi· 
tev centra je tudi v Logatcu). Na 
osnovi izoblikovanih s~ališč pa 
bo izdelan dogovor o medseboj· 
nih pravicah in obveznostih, ki 
bo šel v nadaljnjo obravnavo in 
sprejemanje. 

O tem, kako se bodo zadeve 
razvijale, bomo še pisali. 

Gradivo priredlil B. Levec • . P.rva genera7ija naj bi se vklju
mla v usmerJeno izobraževanje 
leta 1979 (tam, kjer bodo za to 
pogoji) ali v le tu 1980. Požarno obrambni načrt 
KAJ JE BILO STORJENEGA 
NA NAšEM OBMO(;JU 

V prvot-nih zamislih smo raču
nal:i s spremembami, kri. bi bile 
potrebne v okviru postojnskega 
gozdarskega šolskega centra in 
sedanje gimnazije.' Gorzdarski šol
ski center z velhlcimi lastnimi po
budami in z dobro delujočo po
sebno irobrnževalno skupnostjo 
za_ gozdarstvo stvari hitro pre
mika, kar zadeva objekte in 
opremljenost, pa tudi program
sko S'O s.t-vari dodobra razčiščene. 

Precejšnje potrebe so tudi po 
lesll!ih tehnikih. V Cerknici je de
loval dislocirani oddelek, vendar 
Brest meni, da je za njegove po
trebe en oddelek preveč. Jas no 
pa je, da bi oddelek lahko delo· 
vaJ, če bi pokr-ival tudi potrebe 
Javorja in LesQil:IJta ter verjetno 
še KLI Logatec, torej celotne 
lesne industrije na našem območ
ju. Venda•r so v okviru lesne pa
noge že pred časom stvari uredili 
d-rugače - po svoji zamisli. 

Oddelek v Hirsk.i Bist11ici za 
kemijske profile j e odmrl sam 
od sebe; vaa:Ij so se vpisovala 
predvsem dekleta. S prepovedjo 
nočnega dela žena pa je takšno 
šol-anje iz·gubilo svoj srruisel . 

Glede ostalega srednjega šol 
stva pa smo zamisli oblikovali na 
osnovi ugotovitev Skupnosti za 
zaposlovanje, ki je do neke mere 
proučila kadtrov-ske ;potrebe v 
vseh treh občinah. Te ugotovitve 
narekujejo razvijmje družbeno
ekonomske smeri, kjer so kad
rovske potrebe največje, kovinar
ske in splošne smeri. 

Nekaj se je iz teh zasnov v 
zadnjih letlih že uresničilo. Gim· 
nazija je začela s pedagoškim in 

Lesno predelovalna industrija je zaradi posebnosti surovin, ki jih 
uporablja v svojem tehnološkem procesu, zelo izpostavljena nevar
nosti požara. Le-ta je tem večja, čim slabše je posamezna delovna 
organizacija poskrbela za požarno varnost. Stopnje požarne varnosti 
se kažejo v urejenosti delovnih prostorov, v vzdrževanju električnih 
in tudi dntglh instalacij, vzdrževanju protipožarnih naprav in ne 
nazadnje tudi v strokovni usposobljenosti delavcev. 

Temeljni pogoj za čim večjo 
varnost je pri-merna organizacija 
varstva pred požarom, ·ki mora 
biti nor.mi.rana s samoupravnim 
aktom. 

V letu 1976 je izšel zakon o 
varstvu pred požarom, na podla
gi katerega smo v naši delovni 
organizaciji letos sprejeli pravil
nike o varstvu pred pozarom. Pra
vilniki urejajo organizacijo var
stva pred požarom, požarno var
s-tvene ukrepe in način .poučeva
nja delavcev o varstvu pred po
žarom. 

Eden izmed važnejših požarno 
varstvenih ukrepov je tudi pri
merno izdeLan požarni obrambno 
napadalni načrt. Temeljne orga
nizaci-je so dolžne izdelati te na
črte v enem letu po sprejemu 
pravilnika o varstvu pred poža· 
rom. 

Načrt je popolnoma operativen, 
saj zajema vse parametre, ki so 
pomembni pri gašenju požara. 
Zaradi raznolikosti tehnološkega 
procesa v posameznih delovnih 
prostorih in značilnosti surovin, 
ki ji!h pri delu u~orabljajo, je 
razdeljen v operativne sektorje. 
Za vsak sektor je podan splošen 
opis prostora, tehnološkega po
stopka, požarne preventive, za
jetja vode, ki je potrebna za ga
šenje .ter razporeditve posamez-

nih gasiln:ih skupin. Te so razpo
rejene tako, da deloma napadajo 
jedro požara, deloma pa branijo 
sosednje prostore. ZaTadi nazor
nosti -gašenja v posameznem sek
torju so posamezni :napadi vrisa
ni tudi v tlorisu sektorskega na· 
črta. 

Načrt je namenjen predvsem 
pravi-lnemu načinu gašenja poža· 
ra na pos<mieznem sektorju, obe· 
nem pa zelo .uporaben rudi tpri 
vajah gasilcev temeljne organiza· 
c'je. 

Doslej sta izdelana takšna na
črta za Tovarno pohištva v Cerk
nici in Tovarno lesnih izdelkov 
Stari trg. V pripravi pa je tudi 
že izdelava načrta za Tovarno po-
hištva Stari trg. F. Mele 
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[eprav upokojeni, še vedno delavni 
Nekega prijetnega oktobrskega 

dne sem stopil v pisarno Društva 
upokojencev. Najprej sem dobil 
vtis, da sem se zmo1Jil in stopil 
v sobo kakšnega športnega zvezd
n~ka. V sobi je namreč tudi vitri
na, v kateri sem naštel nič manj 
kot štiriindvajset pokalov, kakrš
ne polclanjajo na veHkih športnih 
prireditvah. 

Toda prisotn~, .ki so se ravno
kar pogovarjali o nameravanem 
izletu za upokojence v Ptuj, so 
mi dali vedeti, da sem prišel 
prav. 

Za razgovor o njihovem delu 
smo se domenili, ko sem bil z 
njimi na nedavnem i:aletu, saj ze
lo malo vemo o njihovih prizade
vanjih. 

Trenutno šteje njihova organi
zacija čez petsto članov, od kate
rih j.e več kot polov-ica nekdanjih 
Brestovcev. Do nedavnega je 
društvo tako rekoč životarila in 
se ukvarjalo zgolj z vsakoletno 
oskrbo kurjave svojim članom. 
VodS:tvo društva je menilo, da je 

~1/1}./// 

\BilE$TOVI 
upokojenci o 

brestu il; 
Ko sem prvič obiskal tovariša 

Vinka MIKECINA, ga ni bilo do
ma. S svojimi prijatelji iz Dru
štva upokojencev je šel na izlet 
na Primorsko. 

Vinko je vse od 1946. leta pa 
do upokojitve pred sedmimi leti 
s svojo delovno vnemo prispeval 
k izgradnji in napredku Bresta 
in je za svoje delo dobil tudi 
vrsto priznanj. Tako skromno 
kot so bili skromni začetki Bre
stove proizvodnje je tudi Vinko 
pričel s svojim delom. Cetrt sto
letja je opravljal niz različnih 
del, ki so mu bila zaupana, nazad
nje pa je bil blagajnik v Skup
nih dejavnostih. Sedaj, ko je upo
kojen, aktivno deluje v družbeno
političnih organizacijah v krajev
ni skupnosti, v prostem času pa 
hodi na sprehode in s tem ohra
nja zdravje. 

~ 
....1. 
Se kot blagajnik na Brestu 

»Ce primerjam Brest izpred tri
deset let z današnjo delovno or
ganizacijo,« ugotavlja Vinko, »je 
od takrat, ko smo z ozeblimi ro
kami in ob pomanjkanju hrane 
delali za zastarelim i stroji, stor
jen velik napredek. To pa je re
zultat dela vseh, ki so in ki še 
delajo na Brestu. Brest je skozi 
dolga tri desetletja občasno pre
življal tudi manjša krizna obdob
Ja, \'endar nismo nikoli klunili. 
Prav neuklonljivost, veliko oseb
no odrekanje in stalno vlaganje 
v povečanje proizvodnje, vse to 
je omogočilo, da je Brest dose
gel rezultate, ki jih vidimo da
nes.« 

Vinko redno spremlja dogaj a
nja v naši delovni organizaciji. 
Kot upokojenec pa se čuti kar 
preveč odtujenega od Bresta, ki 
mu je posvetil velik del svojega 
življenja. A. Sega 

takega životarjenja dovolj . Sedli 
so in se dogovorili, da morajo 
začeti s svojim delom v živo, kot 
se temu pravi. 

Začeli so z organiziranjem eks
kurzij ter si ogledali velik del 
kulturnih, zgodovinskih in drugih 
spomenikov iz naše preteklosti, 
pa tudi zname.nitost·i naših kra
jev. Na osmih takšnih izletih so 
že bili v Beli klfajini, žužem
berku, Lipici, Brkinih, Velenju ·in 
drugod. Najbolj so Jim ostala v 
spominu srečanja s prizadetimi 
od potresa v Posočju. Na lastne 
oči so se prepričali, kaj zmore 
družbena solidarnost. 

Zastavili so si tudi druge nalo
ge. Med drugim načrtujejo, da 
bodo po krajevnih slrupnostih 
organizirali sestanke z upokojen
ci in ostarelimi občani ter se z 
njimi pogovorili, kako v prihod
nje reševati težave, ki jih tiščijo 
in j:ih je moč reševati le s skup
nimi močmi. Skratka, sleherne
mu upokojencu in .upokojenki že
lijo odpreti pot do njihove orga-

Upokojenci gredo na izlet 

nizacije, jih tako iztrgati iz osa
melosti in az misli, da niso več 
potrebni. 

S posebno anketo želijo tudi 
ugotoviti, kaj upokojenci potre
bujejo in pričakujejo od društva 
ter kaj so voljni pris:e7vati, da 
bo dl'uštvo resnično zazivelo. 

Niso pozabHi tu-di na stano
vanJske težave svojih članov. 
Ugotovili bodo, aH so na našem 
območju pogoji za gTadnjo doma 
ostarel-ih občanov. Potrebe so če
dalje večje, skrbijo pa jih finanč
na sredstva. Pri tem ne zanemar
jajo tŠiportno-rekreaci!jskc dejav
nosti. Njihovi člani tekmujejo v 
kegljanju, badoinanju .in strel-janju. 
Dokaz teh prizadevanj so prizna
nja, ki so jih dobili za svoje USipe
he na občinskih, medobčinskih 
i n republiških tekmovanjih. 

Se dosti bi lahko napisal, toda 
naj bo •tO le skromen začetek -
kot dokaz, da le nismo pozabili 
nanje in da smo veseH njihove 
prizadevnosti. 

S. Bogovčič 

O vlogi poravnalnih svetov 
Ustavna preobrazba pravosod

nega sistema in sklepi ·letošnjih 
kongresov Zveze komunistov so 
narekovali, da na sedanji stopnji 
družbenega razvoja omogočimo 
delovnim ljudem in občanom no
vo obliko uveljavljanja pravic v 
sporih, ki so jih doslej pretežno 
'reševala redna sodišča. Zakon o 
samoupravnih sodiščih daje mož
nost, da občani v krajevni skup
nosti r ešujejo medsebojne Slpore 
prek poravnalnega sveta. Takšen 
poravnalni svet pa je lahko usta
novljen tudi v organizacijah zdr u
ženega dela. 

Poravnalni sveti so kot oblika 
samoupravnih sodišč družbeni 
organi in ·so ustanovljeni za po
sredovanje pri sporazumnem re
ševanj-u sporov in za razvijanje 
dobrih odnosov med občani v 
krajevni sk-upnosni in med de
lavci v organizacijah združenega 
dela . 

Poleg tega, da poravnalni sveti 
omogočajo neposredno reševanje 

sporov med prizadetimi brez po
sredovanja drlavnih organov, pa 
jim zakon nalaga obvezo za po
sredovanje v nekaterih kazenskih 
in civrilnih zadevah kot so obre
kovanja, mejni spori, očitanja, 
razžalitve, vrnitve stvari, povra
čila škode in podobni primeri v 
odnosih med ljudmi. 

Redna lin druga samoupravna 
sodišča od novega leta dalje ne 
bodo več prevzemala v obravna
vo omenjenih pr imerov 51porov, 
če o njih ne bo prej v soglasju z 
obema sprtima strankama zade
vo obravnaval poravnalni svet , 
katerega sklep bo imel .pravno 
podlago. Poravnalni sveti dobiva
jo torej odgovorno dru;ž)benopo
litično vlogo, saj kot samouprav
na sodišča lahko razrešijo vr.sto 
osebnih -in premoženj•skih pravic 
po samoupravni poti, s tem pa 
ustvarjajo pogoje za krepitev 
njihovega s amoupravnega ·položa· 
ja v krajevni skupnosti in v or
ganizacij ah združenega dela. 

F. Tavželj 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne 
alrupnostt ·Brest Cerknica n . sol. o . Glavni 
ln odgovorni urednik Božo LEVEC. Ureja 
uredn!Jkl odbor: Franjo GAGULA, Vojko 
RAR.\fEJ.. Mate JAKOVAC, Bofo LEVEC, 
DaniJo MLINAR, Leopold OBLAK, Janez 
OPEKA, Tomaž STROHSACK, Andrej SE· 
GA, Miha SEPEC, Franc TRUDEN, 2:enl 
ZEMLJAK ln VIktor 2:NIDARSIC. Foto: 
Jofe SKRLJ. Tiska 2:elemUka 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 infonniranje izvdnega sveta SR Slove
nije lt. 42t-tn2 z dne 24. okto'>ra 1974). 

BRESTOV OBZORNIK 

" 11 z ocm1 
naše 

kamere 

Le delček gradiva za javno razpravo pred referendumi 

FILMI V DECEMBRU 
2. 12. ob 19.30 - ameriški akcijski f.ilm GLOBINA. 
3. 12. ob 16. uri in ab 19.30 - ameriška komedija INSPEKTOR 

CLUSOT NA DELU 
4. 12. ob 19.30 - nemš-ki western SLOVO VELIKEGA POGLAVARJA. 
7. 12. ob 17. uri in ob 19.30 - slovenski mladJ.nski film KO ZORIJO 

JAGODE. 
9. 12. ob 19.30 - nemški western OLD SHATTERHAND. 

10. 12. ob 16. uni ·in ob 19.30 - ameriški film MOž, KI JE PRISEL 
NA ZEMLJO. 

11. 12. ob 19.30- italijanska drama DVAJSETO STOLETJE I. deL 
14. 12. ob 19.30 - ameriški 'ljubezenski film ROMANCA NA RIVIER!. 
16. 12. ob 19.30 - ameriška komedija NORA VOJNA. 
17. 12. ob 16. uri in ob 19.30 - hongkongš.lci karate film VELIKI SEF. 
18. 12. ob 19.30- iitadijanska drama DVAJSETO STOLETJE IL del 
21. 12. ob 19.30 - angleški ijubezenslci film ALFY DARLING. 
23. 12. ob 19.30 - švedska kriminalka čLOVEK NA STREHI. 
24. 12. ob 16. uri in ob 19.30- japonski pustolovs-ki film KING KONG 

JE POBEGNIL. 
25. 12. ob 19.30 - itaLilja.ns:ka drama OCE GOSPODAR. 
28. 12. ob 19.30 - aingleški film EMILLY. 
30. 12. ob 19.30 in 31. 12. ob 16. ur.i - ita;Jijanski pustolovski fiim 

SKARAMOUCH V VOJNI IN LJUBEZNI. 

PROSLAVA DNEVA 
JUGOSLOVANSKE LJUDSKE ARMADE 

Dan naših oboroženih sil bomo 21. decembra obeležili z osrednjo 
proslavo, ki bo tokrat v Cerknici. V počastitev tega praznika bo 
več športnih tekmovanj, šolska mladina bo tekmovala v sestavi naj
boljšega spisa na temo JLA, zanje bodo po šolah prirejene razstave 
orožja, tokrat bo obisk partiznaske b~e doživela krajevna skup
nost Begunje in če bo lepo vreme, bo orientacijski pohod na Sliv· 
nico. 

INOVACIJA - Modernizacija tajnega izhoda čez ograjo v >>Tovarni 
ivernih plošč« 


