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31. DECEMBER 1973

lasilo delovne sku

Na rob leta 1973
ZDAJ, KO SE PRIBLI:2:.UJE KONEC LETA, SI VELJA OGLEDATI
NEKOLIKO NAZAJ, KAKO SMO GOSPODARIL! I N :2:.IVELI V TEM
LETU, IN OCENITI KAJ NAS CAKA V PRIHODNJEM LETU.

Leto, ki je za nami, je v mars svojimi posebnostmi, in lahko tudi rečem, s
svojimi prelomnicami. Gospodarska gibanja doma, pa tudi na
svetovnem trgu nam v tem letu
niso bila preveč naklonjena. Stabilizacijska ekonomska politika,
ki jo je naša družba zavestno
sprejela, je odmerila nekoliko
manjši delež za osebno potrošnjo. že med samim letom smo
ugotavljali, da osebni standard
zaostaja, da je zmanjšana kupna
moč našega potrošnika. Zmanjšanje kupne moči smo mi posebej občutili, saj se je bistveno
zmanjšalo povpraševanje po pohištvu na domačem trgu, kar je
imelo za posledico občutno posičem značilno

večanje

zalog gotovih izdelkov,
predvsem v prvem polletju.
Povečanje zalog gotovih izdelkov je vplivalo tudi na celotni
obseg proizvodnje, tako da se
pr oizvodnja ni gibala po začrta
nem obsegu in asortimentu. Proizvodnja je sicer za okrog 6 °/o
večja kot lani, vendar pa precej
manjša od planirane. Iz tega izhaja, da tudi naših kapacitet nismo uspeli v celoti izkoristiti, kar
je negativno vplivalo na osebne
dohodke, :pa tudi na rezultate go·
spodarjenja. Prodaja naših izdelkov je bila v drugem polletju
mnogo ugodnejša in tudi v okviru planirane, vendar pa izpada
iz prvega polletja ni bilo mogoče
ujeti.

S rečno v novem letu
V edno se oh - čeprav navideznem - prelomu nekih časovnih
obdobij znajdemo v nevsakdanjem, skoraj slovesnem občutju. Pretehtavamo svojo preteklost, uspehe in napake, kujemo načrte za
p rihodnost. Zase, za svoje bližnJe, za svoje ožje in širše okolje, katerega del smo, ki oblikuje nas in. ki ga soobl ikujemo mi.
Povsem razumljivo j e, da svoje usode tesno povezujemo z delovno
skupnostjo, v kateri delamo in - ustvarjamo, z okoljem, v katerem
živimo, in z družbo, ki ji vsak posamič in vsi skupaj dajemo njeno
vsebino.
Nedvomno je za nami še eno uspešno in ustvarjalno leto, čeprav
je bilo v njem tudi trdih preizkušenj in iskanj. Nedvomno smo se
tudi mi z vso resnostjo pridružili prizadevanjem za resnično stabilil.acijo, ki bo trdnejši temelj za našo skupno prihodnost. Ob uresničevanju novih ustavnih načel si tudi mi prizadevamo ustvariti še
pristnejše medčloveške in delovne odnose, da bi dali samoupravljanju še globjo vsebino.

Poleg prodaje naših izdelkov
na domačem trgu je za nas izredno pomembna prodaja na tuja tržišča. Ugotovimo lahko, da
so se vsa neugodna gibanja iz
leta 1972 nadaljevala tudi letos,
Je v ostrejši obliki. Visoka stopnja inflacije doma nam je zmanjševala konkurenčno sposobnost
skozi vse leto. Na visok porast
cen surovinam in reprodukcijskemu materialu je v veliki meri
vplival tudi zunanji trg in nihanja svetovnih valut. Tako sk~
kovit porast cen surovin, kot je
bil letos, ni bil še nikdar. Cene
nekaterih surovin so se več kot
podvojile (žagan les, furnir), drugim so cene porasle od 30 do 80
odstotkov. To vse je vplivalo, da
smo začeli izgubljati naše pozi·
cije na posameznih tržiščih, ki
smo si jih z dolgoletnim in veli·
kim trudom osvojili (ZDA). Ce

je bil plasma naših izdelkov na
trgu blizu planiranim,
moramo ugotoviti, da v izvozu
ni tako. Realizacija v izvozu bo
za okrog 25 °/o manjša kot lani.
Poleg tega moram poudariti, da
je letos izpadel naš glavni dolg~
letni kupec v Ameriki in da s tem
je tudi izpadel nosilni program
izvoza v TP Cerknica, glasbene
omarice, ki so prejšnja leta predstavljale tudi do 40 % celotne kapacitete tovarne.
Računati moramo, da je ameriški trg za ta program dokončno
izgubljen, saj smo v tem trenutku v ceni za več kot 50 °/o nad tistim, kar kupec lahko plača. Pred
nami je zopet dolgotrajno delo
na novih trgih, novih programih.
Rezultati se ne bodo pokazali takoj, ampak šele po nekaj letih.
Menim, da je takšna usmeritev,
dolgoročno gledano, edino pravilna.
Poleg poslovno izredno intenzivnega leta, moramo poudariti,
da je bilo to leto prav gotovo
prelomno tudi v n~em notradomačem

In resnično se zdi, kot bi bili na prelomu: zato nas v prihodnjem
letu in prihodnjih obdobjih čaka še mnogo zapletenih in zahtevnih
nalog - gr.aditi in oblikovati na tem, kar smo že ustvarili. Brestovci
niso prvič pred takšnimi nalogami. Se vedno so našli ustvarjalne poti
in vztrajali na njih in prav gotovo bodo takšni tudi v prihodnje.
V saj delček našega skupnega življenja, naših uspehov, napak in
novih iskanj smo vam poskušali predstaviti sleherni mesec. Upamo,
da je ob že kar čas titljivi starosti (75 št evilk) postal Brestov obzorn ik vaš nepogrešljivi spremljevalec. Zato naj ob tej eriložnosti
velja zahvala vsem , ki so ga sooblikovali, in želja, da bi btlo takšnih
sodelavcev t udi v prihodnje vse več.
Pa še to: tudi l etos smo se ob sklenitvi leta potrudili, da smo vam
pripravili posebno prilogo, ki naj bi, malo za šalo malo za res,
povedala, kaj smo delali in česa nismo storili - vse pa v iskreni
želji, da bi se ovedli svojih slabosti in bi jih bilo v prihodnje vse
manj. Letos je to (pač v duhu časa) Novoletni tozdovnik. Ce smeh
ni širok in sproščen, ampak včasih kisel in nekoliko grenak, tega
nismo krivi samo mi.
Zato naj vsem B restovcem in ostalim občanom še bolj od srca
zaželimo srečno, zdravo in ustvarjalno leto 1974!
Urednik

njem življenju, v delovni skupnosti in celotni družbi. Nova ustava SFRJ in ustave republik so
prinesle v naše življenje mnogo
novega in revolucionarnega, bistvene spremembe pa so bile
močno prisotne tudi v našem kolektivu. Potrebno je bilo veliko
dela, da smo vsi dojeli te spremembe in seveda, naši napori so
bili usmerjeni v kar najboljšo
uresničitev novih ustavnih načel.
Morda smo v tej akciji prezrli
kakšno podrobnost, zato bomo
morali naše dogovore prav got~
vo dopolnjevati in izpopolnjevati, tako da bo vedno dosledno
uveljavljano načelo, da odloča o
rezultatih tisti, Id jih je ustvaril.
Poudariti velja tudi veliko m~
ralno pripravljenost vseh zaposlenih, posebej še subjektivnih
sil znotraj kolektiva ob razpravi
o predlogu pristopa k sam~
upravnemu sporazumu organizacije združenega dela Slovenija·
les. Menim, da so bile pravilno
ocenjene izhodiščne predpostavke takega povezovanja, v cllju
enotnejšega in trajnejšega nast~
pa na trgu doma, pa tudi v tu·
jini. Združevanje naporov za osvajanje trga lahko samo pozitiv·
no vpliva na naš prihodnji razvoj, socialno varnost vseh za_p~
slenih in ne nazadnje na sklad·
nejši razvoj znotraj panoge. Kljub
temu, da do dokončne odločitve
še ni prišlo, so dosedanje razprave pokazale, da je to pravilna politika, ki jo kolektiv podpira.
Kaj nas čaka v prihodnjem letu? Mislim, da bomo morali marsikaj storiti, da nadomestimo zamujeno. In tenzivno bomo morali
nadaljevati obdelavo zunanjih tr žišč, da bi tako dosegli rezultate, ki smo si jih zastavili. Potrebne bodo določene spremembe
proizvodnega programa. Z Inovacijami bo potrebno popestriti
proizvodni asortiment. Nekatere
naloge s tega področja smo pričeli že letos. Težiti moramo k
večji storilnosti, da bomo lahko
sledili večjhn življenjskim str~
škom z višjimi osebnimi dohodki. Podrobneje bomo o tem razpravljali v januarju- ko bo pri·
pravljen osnutek plana za prihodnje leto.
Druga velika naloga, ki nas ča·
ka v prihodnjem letu, je realizacija naše največje naložbe, Izgradnja tovarne ivernih plošč v
Cerknici. Ceprav smo se na to
investicijo pripravljali več kot
dve leti, je njena realizacija izredno odgovorna naloga. Uspešna realizacija te naloge bo got~
vo vplivala na hitrejši razvoj vse
naše proizvodnje, ne samo Bresta, ampak tudi zunaj njega, kar
je tudi želja nas vseh.
Naloge, ki si jih zastavljamo,
niso majlme, ni pa dvoma, da
jih bomo realizirali s skupnimi
močmi, tako da bomo še močnej
ši in sposobnejši v naših nast~
pih doma, pa tudi na tujih tržiščih.

Vsej d~lovni skupnosti Bresta
želim obilo uspeha ln osebne sreče v novem letu 1974!
inž. Jože Strle
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Ocena letošnjega
gospodarjenja
Komisija za programiranje pri skupščini občine Cerknica redno
spremlja gospodarska gibanja v občini. Kot že nekajkrat, objavljlUilo - ob privoljenju predsednika komisije, tov. Jožeta Lesarja oceno in rezultate našega gospodarjenja. Zaradi stiske s prostorom
objavljamo le uvodni in zaključni del gradiva.
REZULTATI GOSPODARJENJA
V DEVETIH MESECIH, OCENA
REALIZACIJE PLANA ZA LETO
1973 IN OKVIRNE MOžNOSTI
RAZVOJA V LETU 1974
UVOD
Za letošnje gibanje gospodarstva sta temeljno važni zlasti dve
značilnosti:

a) organizacijsko in vsebinsko
prilagajanje gospodarstva poglobljenemu družbeno-ekonomskemu samoupravnemu sistemu,
b) odločno splošno prizadevanje za stabilizacijo gospodarstva,
posebno v proizvodnji in potrošnji.
'Nedvomno so na teh dveh glavnih' usmeritvah, ki pomenita osnovni pogoj za prihodnjo preobrazbo družbeno-ekonomskega
sistema in odnosov, doseženi ne·
kateri pomembni rezultati:
- oblikovanje temeljnih organizacij združenga dela kot osnovnih celic gospodarsko samoupravnega sistema;
- prerazporeditev
osnovnih
vreqnostl iz prejšnje piramidne
oblike v temeljne organizacije,
s čimer je bistveno oslabljeno
odtujevanje družbenih sredstev;
- začetki povezovanja temeljnih organizacij združenega dela
v organizaciji združenega dela in
večje integralne sisteme na samoupravni osnovi;
- začetek krepitve tržnih elementov v gospodarstvu (začetki
dogovarjanja o cenah, drseči devizni tečaj, dogovarjanje o kontingentih in podobno);
- občuten porast likvidnosti v
gospodarstvu;
- dokajšnja umiritev osebne
in splošne potrošnje;
-večja založenost trga in tako
naprej.
Večjo in hitrejšo uveljavitev
pozitivnejših dosežkov pa zavira
še vrsta starih oblik, ki postajajo vse bolj neskladne z načeli
in prakso novega sistema. Nekateri nerešeni problemi, ki imajo
veliko težo, so zlasti:
l. Inflacija letos ni popustila,
prej ima tendenco zviševanja. Pri
tem je pozitivno edino to, da le·
tos ni temu toliko vzrok negospodarska potrošnja kot lani,
temveč premiki in neskladja v
gospodarski sferi. Ker gospodarske organizacije razpolagajo z iz.
redno majhnim lastnim kapitalom - v naši' občini s 54 °/o so ob znanih zakonskih ukrepih
za dosego likvidnosti usmerjalne
skoraj vso akumulacijo v obratna sredstva. S tem so marsikje
tudi manjše investicije zamrle,
prihajalo je celo do zmanjšanja
rasti proizvodnje. Anomalije sedanjega sistema zamrznjenih cen,
ko nekje prodajna cena ni pokrila stroškov proizvodnje, ki je
osnovno izhodišče tržne usmeritve. Povečanje deviznih rezerv je
bilo nadaljnji odjemalec dinarskega obtoka.
V izogib stagnacije je Narodna
banka povečala emisijo denarja
za okrog 40 °/o, od česar je manjši
del usmerila za stalna obratna
sredstva, z ostalim pa operira
prek poslovnih bank v obliki
kratkoročnih kreditov z zelo vi·
sokimi obrestmi. To vse seveda
ni prispevek k stabilizaciji. To
je primer starih oblik reševanja,
primer, ki kaže, da ·gospodarstvo
še nima vpliva na denarno tržišče, čemur se v novem ekonomskem sistemu ne more odreči.
2. Zunanje-trgovsko devizni režim in politika cen se rešujejo
po dolgotrajnem sistemu. Vloga

države je tu prevladujoča . Ker
gre za kompleks problemov iz tega področja, ki so najbolj vplivni in odločilni v poslovnem ciklusu gospodarjenja, je prva nelogičnost v tem, da o njih pretežno odločajo admnistrativni organi države, ki za posledice ne
nosijo nobene odgovornosti, saj
se te kažejo na gospodarskih organizacijah. Drugi nesmisel je v
tem, da se zaradi tega mobilnost
gospodarskih subjektov pretežno
usmerja proti tem organom, doseči od njih čim več, kar še
posebej velja za zvišanje cen.
Ob takem načinu reševanja so
logično marsik~e potisnjena · v
drugi plan prizadevanja za boljšo delovno in tehnološko organiziranost, racionalnost in višjo
produktivnost. Poleg tega sedanji sistem s tega področja zamegljuje kriterije realnega družbenega interesa za stanje, zlasti pa
razvoj posameznih podjetij in
gospodarskih dejavnosti. V tem
je tudi vzrok za prisotno določe
no negotovost pri programiranju
tudi kratkoročnih poslovnih ciljev v gospodarstvu.
Edino možna rešitev iz tega je,
da prevzame vso soodgovornost
samoupravno organizirano gospodarstvo, po panogah in kompleksno na ravni republike ter
federacije; za razreševanje teh
vprašanj določa razmerja zuna·
njetrgovinskega in deviznega režima, pri vrednotenju blaga pa
skladnost z domicilnimi (svetovnimi) cenami.
Uveljavitev takšnega sistema
na tem področju je izredno važna za gospodarstvo naše občine,
ker je že sedaj industrijsko in izvozno dobro razvito, zlasti pa, če
upoštevamo razvojnost do leta
1980, ko se bo proizvodnja predvidoma več kot podvojila.
3. Akumulativnost gospodarstva in njegovo obremenitev kot
problem proklamira tudi republiška resolucija o ekonomski politiki v letošnjem letu. Vendar je
kompleksno gibanje na splošno
pri nas v občini nasprotno od
predvidevanj. Akumulativnost gospodarstva je nižja, obremenitve
naraščajo. To se materialno kaže
v primerjalnih podatkih.
Ob tem je pa nujno ugotoviti,
da imamo splošno miselnost obrnjeno povsem v drugo smer,
kar naprej in povsod se pogovarjamo o delitvi, o tem, kako
bomo ustvarjali, pa skoraj ne.
Trenutno razpolaga gospodarstvo v glavnem s sredstvi za enostavno reprodukcijo in namenja
komaj tretjino kapitala od minimalno potrebnih sredstev za modernizacijo tehnologije. To stanje
žal še ni javno zaskrbljujoč pojav, čeprav posledice trajno naraščajo.

Pri sedanjem obremenjevanju
gospodarstva so ·p oleg pretiranih
obresti udeleženi tudi razni prispevki, mnogi na administrativni
način, predvsem na višjih ravneh
zagotavljajo poleg nujnih dejavnosti tudi določeno potrošnjo za
namene, ki bodo težko vzdržali
kriterije racionalnih družbenih
potreb.
Selekcija obremenjevanja gospodarstva je zapletena naloga,
ki je pred nami in bo nedvomno
težka preizkušnja za nov delegatski sistem. Tu je zlasti po·
trebno spremeniti obliko pretežnega pokrivanja družbenih potreb s proračunom ter to zamenjati z neposrednim družbenim dogovarjanjem. ·
4. Planiranje in programiranje
bo tisti pripomoček združenih delovnih ljudi v novih pogojih, ki
jim omogoča obvladovanje, U·

sklajevanje in usmerjanj~ razv'!·
ja. Prav odsotnost tega pnpomocka oziroma dosedanji pretežno
administrativni sistem planiranja
je povzročil takšna neskladja v
družbeno-ekonomski sferi in anarhičnost obnašanja v zadnjih
letih. Za izravnavo sedanjih neskladij si boJ:po morali prizadevati vrsto let. Ta neskladja že
povzročajo in še bodo veliko
družbeno škodo. Tak primer neodgovornega ravnanja in razvojnega neskladja je prav situacija
z električno energijo.
V pripravi je predlog družbenosamoupravnega sistema planiranja. Ta sistem bo vključeval kot
nosilce vse organizacije združenega dela in organe družbenopolitične skupnosti. S programi
bodo določali razvojno potrebnost za gospodarstvo in družbene
dejavnost za daljše časovno obdobje, s planom pa obvladovali
tekoče probleme dela in pravic,
ki iz njega izvirajo. Ni si mogoče zamisliti učinkovitega in
skladnega delovanja delegatskega sistema, tako v golij)Odarstvu,
infrastrukturi in družbeni nadgradnje brez planiranih potreb
dela, razvoja in racionalne potrošnje. Vse to pa mora biti v
skladu z družbeno produktivnostjo in akumulacijo na vseh ravneh: občina, republika in federacija. Financiranje družbenih
potreb na tak način se bo uveljavljalo že za prihodnje leto, kar
gotovo ne bo preprosto.
Poleg naštetih je še več vzporednih nerešenih problemov, ki
čakajo na preobrazbo in prilagoditev novemu ustavnemu sistemu. Ne bi bilo potrebno o teb
problemih tako razpravljati, če reševanje teb vprašanj ne bi neposredno zadevalo stanje in prihodnjo usodo gospodarstva. Delovni
človek v proizvodnji poleg svoje
poklicne obvezno~ti dobiva dodatno delovno obveznost izgrajevanja sistemov, s katerimi se bo
obvladovala celotna gospodarska dejavnost v konkretnem in
družbenem smislu. V lastnem interesu bo to moral zavestno prevzemati, organiziran v temeljnih
organizacijah združenega dela,
zbornicah in novih skupščinah.
To je edina alternativa, ki že
sedaj sili k združeni akciji, sicer
bi gospodarstvo začelo padati v
praznino, v anarhičnost.
V vsem tem »novem« je tudi
vzrok, pogoj in poziv k pospešenemu integracijskemu povezovanju v temeljnih organizacijah
združenega dela, organizacijah
združenega dela ter širših in pestrej šib integralnih oblikah, s ciljem delitve in združevanjem dela, pameti in sredstev. Tako organiziran bo usposobljen za odločujoče sodelovanje pri vodenju
ekonomske politike.
Od tega impulza, vztrajne zavzetosti in potrebne strokovnosti
· je odvisno hitrejše reševanje nerešnih problemov v našem gospodarstvu, ker je očitno, da jih
s starimi metodami ni več mogoče uspešno urejati. Pri tem gre
tudi za nujnost spremembe načina, da se ne rešujejo zapleti
v gospodarstvu šele takrat, ko
zavzemajo kritičen obseg, :pač pa,
da se z aktivnim spremljanjem
dogajanja in z metodo predvidevanja v naprej usklajajo problemi in odklanjajo konflikti.
V gospodarstvu naše občine so
ta spoznanja na pohodu, vendar
smo akcijsko precej na začetku.
REZULTATI GOSPODARJENJA
V DEVETIH MESECIH IN
OCENA REALIZACIJE PLANA
ZA LETO 1973
Vse prehodne značilnosti stabilizacije naše ekonomske politike
so prisotne tudi v gospodarstvu
naše občine, zlasti v večjih delovnih organizacijah. VJAja stopnja
del.o vne prizadevnosti ne najde

Iz Tovarne pohištva Cerknica
vedno logičnega odseva v poslovnih rezultatih. To se kaže predvsem pri Brestu in Kovinoplastiki, ki ustvarjata 57 Ofo celotnega
dohodka v občini. Pri Kovinoplastiki je tržišče prodaje bolj odprto, kot ga more zadovoljiti, ima
pa izredne težave pri oskrbi z
repromateriali. V Brestu pa je
položaj skoraj povsem obraten.
V tem se kaže, da stara delitev
dela med proizvodnjo in trgovino ni več prikladna, posebno
za tako velike fabrikacije. Vse
več znakov je, ko se v obeh smereb prometa velika trgovina poslovno omejuje na posle z zagotovljenim lastnim dobičkom
oziroma prioritetno pokriva interese svojih kolektivov, napram
ostalim proizvodnjam pa vse bolj
stagnira. Nadaljevanje takih usmeritev bi nujno težko prizadelo
delovne kolektive, ker bi pripeljalo do zmanjševanja racional·
nega izkoriščanja proizvodnih
zmogljivosti. Tak položaj ne prispeva k optimalnim dosežkom
gospodarskih organizacij v obči
ni. To nedvomno zahteva zelo okrepljene napore delovnih organizacij za intenzivnejše obvladovanje tržnih poti.
V nadaljevanju so tabelarično
prikazani r eaAlltati gospodarjenja
•v devetih mesecih in ocena realizacije p lana !Za leto 1973 s pojasnili.
OSNOVNI MATERIALNI
OKVIRI RAZVOJA
GOSPODARSTVA ZA LETO 1974
V OBčiNI CERKNICA
V primerjavi z doseženim razvojem v letu 1973 bodo v real·
nih vrednostih ti okviri predvidoma naslednji:
Stopnje predvidene rasti v letu 1974 primerjalno s SRS
Občina

Cerknica

l.

SRS

Fizični obseg
proizvodnje
11.0
8
2. Celotni dohodek
14.0
3. Družbeni proizvod 10.5
7
4. Zaposlenost
2.3
2.5
S. Produktivnost
8.2
4.5
6. Realni OD na
zaposlenega
4.0
3.5
7. ~/o udeležbe investicij v
osnovna sredstva
od DP
28.5 28
Višje stopnje pri 1, 2 in 3 rezultirajo predvsem zaradi različne
strukture gospodarstva v naši občini in v SRS. V naši občini je
prevladujoča industrijska proizvodnja, medtem ko so v republiškem poprečju mnogo bolj prisotne druge dejavnosti, ki že po
značaju niso toliko akumulativne
(kmetijstvo, infrastruktura itd.).
Ocenjene okvirne stopnje rasti so realne brez predvidenega
porasta cen, hkrati pa so rezultat
upoštevanja prisotnih težav in
določene nestabilnosti gospodar.
stva, ki bo prisotna tuc,li še v prihodnjem letu.
Osebni dohodki v gospodarstvu
občine naj bi se povečali sicer
za 10 %, s čimer bi dosegli stop·
njo realnega zvišanja za 4 Ofo v
primeri s sedanjo ravnijo življenjskih stroškov. To pa zato,
ker sedanji osebni dohodki v gospodarstvu občine za 6 °/o zaostajajo za realno rastjo življenjskega standarda.
Udeležba investicij v osnovna
sredstva bo predvidoma dosegla
republiško raven. V naših predvidevanjih je vključena tudi in·

vesticija Kovinoplastike na Blokah v višini okrog 20 milijonov
din, vendar predvidena raven tako ocenjuje tudi SRS zase v celoti še vedno .negativno vpliva na splošno tekočo gospodarsko rast.
Izvršni svet SRS ob pragnoziranju gospodarskega razvoja ocenjuje v naslednjem letu splošni
porast cen med 15 in 16 % . Ta
podatek Izvršni svet uporablja
tudi za predvidevanja nominalne
vrednosti gospodarske rasti.
Pripomba:
Primerjalni podatki v tej dokumentaciji so
povzeti Iz materialov Zavoda za planiranje SRS in Izvršnega sveta SRS.

Osnutek
občinskega

statuta
Skup,ščina občine Cerknica je

izhodisča

samoupravne organiziranosti v občini, o kateri je tekla
beseda v javni razpravi ob osnutkih zvezne in republiške ustave,
sprejela kot osnovo za izdelavo
osnutka statuta občine Cerknica.
Na podlagi teh izhodišč je komisija za statute že pripravila
okvirna določila osnutka.
Osnutek statuta poudarja povezanost sprememb družben<H!konomskih odnosov z družbeno-političnim sistemom in spremembami celotnega u stavnega s istema.
S kladno s tem je poudarjena vloga najpomembnejših asociacij,
predvsem pa organiziranih dejavnikov družbene zavesti.
Temelj s tatuta je samoupravljanje in njegove oblike v občini,
ki izhajajo iz družbeno-ekonomskega položaja delovnih ljudi v
združenem delu. Posebej je v statutu obdelano usmerjanj e in
usklajevanje družbenega razvoja,
način financiranja skupnih in
splošnih potreb delovnih lju~i,
samoupravno sporazumevanJe m
družbeno dogovarjanje, združevanje delovnih ljudi v samoupravne
interesne skupnosti, gospodarske
dejavnosti posebnega družbenega interesa, družbene dejavnosti,
samoupravni položaj delovnih
ljudi v krajevnih skupnostih,
kadrovska poli tika in zaposlovanje, varstvo človekovega okolja,
vloga družbeno-političnih organizacij, oblike družbenega samoupravljanja (zbori delovnih ljudi,
referendum, javna razprava in
anketa) ter temelji skupščinske
ga sistema (delegatski sistem).
Občinska skupščina naj bi odločala samo o tistih vprašanjih,
ki jih delovni ljudje ne morejo
rešiti v okviru temeljnih organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in
krajevnih skupnosti ter drugih
samoupravnih s kupnosti, ker zadevajo vprašanja delovnih ljudi
celotne občine.
Osnutek ureja tudi družbeno
varstvo samoupravnih pravic in
družbene lastnine v občini, pod
posebnim poglavjem pa tudi
splošni ljudski odpor in družbeno
samozašči to v občini .
Osnutek statuta bo skupščina
občine dala v javno razpravo v
januarju prihodnjega leta .
T. Urbas
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Kon ·no ,.da" za tovarno
ivernih plošč
Oktob<·a je poteklo dve leti, odkar smo izdelali investicijski pro·
gr am za rekonstrukcijo in modernizacijo tovarne ivernih plošč. Pred
odločitvijo o investiciji smo se znašli že leta 1968, ko je začela sedanja
tova1·n n opozarjat i na fizično in ekonomsko dotrajanost (ekonomska
dot r a janost predvsem s stališča pr emajhne kapacitete). Takrat smo
dali prednost rekons trukciji in modernizaciji pohištvenih kapacitet.
Z investicijo, pri kateri je sodelovala tudi Mednarodna banka, smo
hoteli zagotoviti predvsem socialno varnost zaposlenih. Upravičenost
take odločitv e je danes očitna, čeprav bi nam bila glede na današnje
tržne in dr uge ekonomske možnosti še kako dobrodošla nova in predvsem večj~ kapaciteta iver nih plošč.
Pred tremi !eti sm o se dokonč- polemiko. Pozit ivna odločitev pa
no odloči l i za investicijo. Več mepomen i t udi priznanje n ašemu
secev je bilo treba pripravlja t i
p rizadevnemu strok o vnemu delu,
investicijski program, ki je našo
ki je bilo v tem obdobju več kot
načelno o dločitev tudi stro kovno
aktivno.
popolnoma pot r dil. No, in ko nčno
je bilo tr.:ba investicij ski elabo- N EKATERI PODATKI IZ INVEra t dve leti p regledova ti, ugotavSTI CIJSKEGA PROGRAMA
ljati, p reverjati, do kazo\·ati . .. , d~
je končno· doč ak al n estrpno p nO vsebini investicij skega prob .kovani »da«.
gr ama j e bilo že veliko pisane ga,
Zadn j-i je prižgal zeleno luč izzato bom s kušal napisati samo
vršilni odbor Ljublj anske b anke
krat ek povzetek.
- podružnice Ljubljana v decemLetna kapacit eta tovarne bo
bru. »Zadnji« zaradi tega, ker se
znašala 50.000 m' oplemenitenih
je pred tem zelena luč večkrat
ivernih pl ošč. Za t o p roizvodnjo
prižigala, ni p a se prižgala. Sebomo porabili letno 82.500 m '
veda s tem ne tr dim, d a je dve
surovin. 50 % porablj enih suroleti reševala naš zah tevek Lju_b - vin bodo odpadki - p redvsem
ljanska banka - podružnica Ljuiz l astne p redelave lesa na Brebljana. Na<;prot no, reševanje nastu. S urovinska osnova in tržišče
šega investicij s kega zah tevka je sta tor ej zagotovljena.
bilo pri tej po d r užnici r elat ivno
Zagotovljen a je tud i delovna
hi tro. Sicer pa je kolektivu znas ila, lah ko celo rečemo , da imano, kje vse se je zapletalo, saj
mo delovno silo z bogatimi izkušje bilo o naši , pa tudi o Meblovi
n jami in strokovnim znanj em.
novi tovarni ivernih p lošč dovolj
Zadnje nerešeno vprašanje so
p ubl ici tete.
ostale finance. Predračuns ka vr eZr-.ano je: da je Brest prvi izd nost investicije znaša 226 m iligrad U to\·anw iyern_ih plošč na
jon ov dinarjev, od tega pomeniSlovenskem, da Je bila ta t ovarjo 25 m ilijonov dinarj ev potrebna vsa leta zelo rentabilna, da
na ob ra tna sredstva za ·obrato!;mo z debimi rekonstrukcijami
vanje t ovarne.
podvojili kap aciteto n a 18.000 m '
S truk lura virov finansiranja bo
lctn ~ proizvodn je, da smo opr an aslednja:
vili doma pionirsko delo na pod- devizni finančni kredit 106
ročju
široke u porabe ivernih
milij onov din ali 47 %,
plošč in s tem razširili možnosti
- kredit LB - podružnica Lj u trž išča, da je naša iverka dolga
bljana 65 m ilij onov din ali 29 % ,
leta in še do nedavnih novih ka-lastna sredst va Bresta 55 m ipacitet veljala za najkvalitetnej- lijonov din ali 24 % .
še iverno ploščo na domačem
Poleg tega bo m oral Brest platrgu in ta 1<a nap rej. Skratka, ob
čati še o k rog 9 milijonov d inarj ev za garancij e in depozite.
u~pe-::1ih anali~ah . trži~č~, sur<?vmskcga zaledJa, fmancmi? mozSlej k o prej j e bil predvsem
nosti in drugega, se nam Je zdep r oblem zagotoviti dinarska krelo, da je dovolj utemeljenih obditna s redstva. Po zagotovitvi leje ktivnih pogojev za rekonstrukteh (za dobo S let in p ol ter 11 %
cijo in mod ernizacijo tovarne
obrestno mero), n i vp rašanje doivernih pl ošč in da nikakor ne
biti zunanjega devizn ega kredimoremo soglašati, d a bi ob tata. Seveda ni p roblem dobiti inokih p ogojih prvi in edini zap rli
zemskih sredstev, problem pa je
sicer iztrošeno, vendar še vedno
dobiti kredit, ki bi nam glede na
rcntabilno tovarn o.
čas in cen o kredita u st r ezal. Kot
Vrs ta dejavn ikov j e vplivala na
kaže, b omo dobili ta kr edit za dopozi tivno odločitev. Predvsem
bo 7 let po 8,5% obrestni meri .
Lastna sredstva so oziroma bomoram omeniti enot no odločitev
kolektiva, družbeno-političnih or- do sicer zagotovljen a , vend ar bo
ganizacij na Brestu in v občini
treb a vložiti velike napore in se
ter doseženo razvojno stopnjo
mar sikje odreči drugim investiBresta. Veliko nam je pomenila
cijskim naložbam.
enotna podpor a in zainteresiraDejs lvo je, da nam akumulanos t pohištvene in dus trije S love- tivnos t pohištva pada, k ar glede
na zamrznjen e cene iz leta 1969
nije in p redvsem enotnost pri
usklaj evanju razvoja lesne indutudi n i čudno . O tem je bilo a li
strije in gozdarstva, predvsem z
pa še b o veliko napisanega. želim
vidika etata in porabe surovin na
samo pou dariti, da bo morala biti, šc posebno v obdobju izgradpodročju notr anjsk o-kraške regije. Ne nazadnje, pozitivno vlogo
nje tovarne ivernih plošč, zelo
prisotna racionalizacija na vseh
je odigrala tudi naša pripravlje·
nost na širše integracijsko pove- :področj ih, zlasti pa pri investicizovanje in del tiska z objektivno
Jah.
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Iz Tovarne pohištva Martinjak
PRVE !VERNE PLO~CE LETA
1975?
In lcaj sedaj? To je vprašanje,
na katerega želim na kratko odgovoriti. V zvezni Uradni list smo
r azpisali javno zbiranje ponudb
za nak up opreme in javni natečaj za gradbena in instalacijska
dela. D okončna odločitev o izvajalcih in vrsti tehnologije bo znana m a rca 1974. Računamo, da bomo marca že na osnovi pridobljenih sreds tev začeli ali pa morda
tudi zaključili s klepanje pogodb.
Roki dobave inozemske opreme
so dolgi 10 in več mesecev. Ce

Izplačila

OSEBNIH DOHODKOV
NA HRANILNE KNJIŽICE
Vs e poslovne b'anke posvečajo
vedno večjo skrb zbiranju denarnih sredstev in prihrankov od
prebivalstva, ker imajo ta sredstva vedno pomembnejša vlogo
v gospodarstvu.
Da bi zbr ali čim več teh sredstev, gredo banke med delovne
organ,izacije v akcijo za izplačilo
osebnih dohodkov na hranilne
knjižice. T a način varčevanja ima
več p r ednos ti in prinaša koristi
delovnim or ganizacHam, pa tudi
delavcem in banki.
Banka pri t em upošteva tudi
poslovne interese delovnih organizacij in jim daje možnost za
najemanje kratkoročnih kreditov
za izplačilo osebnih dohodkov.
Tako poslovno sodelovanje banki
omogoča, da z večjim k r editnim
potencialom lahko vpliva tudi na
obseg kreditiranJa gospodar s tva .
Delavcem je pri takem načinu
izplačevanja osebnih dohodkov
zagotovljeno, d a dobijo mesečne

prejemke redno ob datumu, ki je
določen, dvigajo pa jih lahko postopoma ali v celoti pri vseh enotah poslovnih bank in službi družbenega knjigovodstva v Jugoslaviji ter pri vseh poštah v Sloveniji.
Nedvignjeni del osebnih dohodkov n a hranilni knjižici obrestuje banka po 7,5 % od datuma izplačilnega dne ne glede na datum
formalnega vpisa v hranilno knjižico. Nalog za vpis lahko predloži delavec sam ali katerakoli
druga oseba, ki predloži »nalog«
in hranilno knjižico v 30 dneh
po d a tumu izplačilnega dne.
Ne glede na to določilo je delavcem zagotovljeno jamstvo, da
imajo tudi po 30 dneh, ali če izgubijo n alog za vpis, zaj amčen
vpis s s trani ba nke s am e na n jegovo knjižico v celotnem znesku
in s o s tem možnosti zlorabe povsem on emogo čene.

Novepo~ovnenavezave
POSLOVNI OBI SKI NA POLJSKE M IN V SOVJE TSKI zvEZI
Naš p r edstavnik je b il sk upaj
z drugimi j ugoslovanskimi proizvajalci in izvozniki pohištva na
razgovorih z ustreznim i poljskimi partnerji o pogod bi za p r odajo poh ištva v priho dnjem letu .
Razgovori so b ili dokaj u sp ešni.
Ker so realne možnosti za sk lenitev novih p ogodb v tako imenovanih vezanih kompenzacijskih poslih, smo ob tej p riložnosti priredili tudi razstavo j u gos lovanskega pohištva v palači
k ulture v Varšavi. Razstavo j e organiziral nosilec poslov s Poljsko - J ugodrvo iz Beograda in
je po splošni oceni, kar so potrdili tudi poljski predstavniki,
zelo u spela .
V to deželo smo ponudili v
glavnem že idoče izdelke, pa tudi
nekatere novos ti, k i so vzbudile
precejšnjo pozornost . Od našega pohištva je bilo zelo veliko
zanimanje za kuhinjo VEGA-73 in
za regal KATARINA, od dosedanjih izd elkov pa za nek at ere sestave program a BARBARA, ki so
jo pri nas k upovali tudi že dos lej .

-..

.

Zal smo spet - kot že večkrat
doslej - imeli težave s sedežnimi garniturami, ki niti po obliki
niti po ceni ne ustrezajo zahtevam tega tržišča. Najbrž bo potreb no pripraviti posebne izdelke
za prod ajo na ta trg.
Konk retne zaklj učke o količi
nah pa bo mogoče sprejeti šele
po podpisu meddržavnega sporazuma v začetku leta 1974.
Na razstavi pohišt va, ki jo je
S lovenijales organiziral v Moskvi,
je sodeloval tu di BREST. Razstavlj ali smo B ARBARO, k uhinji
VEGA-60 in VEGA-73 ter tapetniške garniture.
Namen razstave je bil, pokazati k upcem naše pohištvo še pred
sklepanjem blagovne liste za leto 1974.
Tudi v Moskvi je bilo za naše
izdelke veliko zanimanja, čeprav
so imeli tudi manjše pripombe.
Pr i kuhinji VEGA-60 je bila zlasti
dobro sprejeta izvlečna miza zarad i majh nih stanovanj, ki jih
gradijo v Sovjet ski zvezi.
O cenah pa bodo or ganizirani
n ovi r azgovori.
Vsekakor se na m tudi na tem
tržišču o dpiraj o nove m ožnosti za
izvoz našega pohištva.
F. TUR K

--

prištejemo še montažo, bo trajala izgradnja - vključujoč tudi
sinhronizirana gradbena dela, kar
leto in pol. Ce bo šlo vse po načrtih, bo prva ivema plošča iz tovarne v Dolenji vasi prišla v zadnjem trimesečju leta 1975.
P r ed nami je boj s časom. Zmaga bo pomenila večji in hitreje
dobljeni kos kruha. Nekje je .treba pričeti! Najprej je treba orgap r edvidoma določen v začetku janizirati strokovni team. Ta bo
nuarja 1975. Zaželimo mu veliko
uspeha!
D. MLINAR

po novem

IZPLAČI LO

zanim ~nj a

.-
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Zajetna p re dračuns ka vredn os t
kaže, da gre pravzaprav za novi
Brest. Nedvomno je to tudi ed en
izmed na ših ciljev. ž elimo napr aviti tovarno, pri ka teri bodo im el::t v ložena sredstva pomembno
vlogo pri d oseganju relativno visoke novoustvarjene vrednos ti
(dohod ka). Brest je največji jugoslovan s ki p r oizvajalec pohiš tva .
De lež primarne proizvodnje (žagan les, ivcr ne p lošče) znaš a le
nekaj nad 10 %. Vpliv tržn ih oscilacij na poh iš tvo pa je direkten
in stalno priso ten . Hočem reči,
da pomeni tovar n a ivernih plošč
Brestu tudi važno p ostavko za
socialno varnost zapos lenih in
osnovo za p riho dnji r azvoj B res ta s posebnim p oudar kom na
standard delavca.
Po inves ticijskim programu bo
nova tovarna u stvarjala 33 % s top nj o akumulacije, hkrati p a bo
bistveno vp livala na po več anj e
fizičn ega obsega p r oizvodnje, k i
bo le ta 1977 nasproti letošnj em
letu v eč kot p odvojen.
Tudi odplačila kreditov bodo
velika. Dva vpliva st a odločilna
na to velikost : r ela tivno kratka
d ob a investicijskih kreditov in
poveča na p redračuns ka vredn ost
zaradi valutnih sprememb v zadnjem obdobju (oprema bo u važena iz Za hodne Nemči je). Razveseljivo pa je, da bo samo amortizacija tovarne ivernih plošč n a
višini obveznos ti do odp l ačil glavnic kreditov vsega B resta.

POZITIVNA ODLOCITEV V DECEMBRU

Tudi za KATARINO je m ed k upci p1·ecej

1

Praksa je namreč pokazala, da
le približno 20 odstotkov delavcev
dviga denar takoj po vplačilu s
hranilne knjižice, medtem ko se
ostali del vlagateljev obnaša tako, kot če b i sami polagali denar
na banko.
Na osnovi poslovnega sodelovanja Bresta z Ljubljansko banko
in predvidenega financiranja izgradnje nove tovarne ivernih
plošč smo z banko v dogovorih
za uvedbo rednega mesečnega izplačevanja osebnih dohodkov na
hranilne knjižice za vse delavce.
Izplačilo osebnih dohodkov na
hranilne knjižice imajo v našl občini že skoraj vsa podjetja, med
njimi tudi naša temeljna organizacija Tovarna pohištva Stari trg.
Predvidevamo, da bomo z izplačilom pričeli že z osebnimi dohodki za mesec december 1972.
Za začetek prehajamo na izplačevanje neto \)rejemkov v naslednji obliki: do višine okrog 1000
din p rejemkov dobi delavec v
gotovini ob izplačilu osebnih dohodkov, m edtem ko b i za preostali del prejemkov dobil obvestilo - »nalog•• o p r enosu na hranilno knjižico. Potrdilo oziroma
»nalog« dobi delavec v kuverti
skupaj z ostalimi p rejemki.
Glede n a p rakso smo z banko
v dogovoru, da bi usluge za banko opravljale naše izplačilne blagajne po poslovnih enotah s tem,
da banka v celoti pokriva podjet-

ju s troške za opravljanje uslug
v zvezi s plačilnim prometom.
Usluge, ki bi jih za izplačila blagajne opravljale, vsebujejo delo
v zvezi z vpisom v hranilne knjižice, delo z izplačilom gotovine
ter ravnanje z denarjem in podobnim. Banka se obvezuje, da
izplačilne blagajne po potrebi sama oskrbuje z gotovino in z vsemi potrebnimi tehničnimi navodili. Preprosto povedano, pri blagajnah v računskih službah bo
lahko vs ak delavec med delovnim časQm dvigal in vlagal denar
na hranJ;Ino knjižico, ne da bi moral zapuščati delovno mes to za
dalj čas a ali celo ostati na dopustu.
T. Zlgmund .
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obračuni
GOVORIJO: PR~DSEDNIKI CENTRALNIH
ORGANOV UPRAVLJANjA
·
Zlepa se ni zgodilo, da bi se koledarsko, gospodarsko in samoupravno leto tako ujeli, kot se ujemajo v tem trenutku- na prelomu
datuma 1973/74.
z novim letom se torej letos ne spremeni samo datum, zakonsko
in praktično vrednost dobi vse tisto, kar smo vse leto pripravljali:
,no,v položaj do~edanjih poslovnih ~not - se~anj?Jl temeljnih organi·
zacij{ nov polozaj delavcev v temelJnih orgaruzac1jah, nov odnos med
delavcem, njegovim, deJom in qstvarjeno vrednostjo.
: . To. so zgodovinske spremembe, ki se jih morda v tem trenutku
nit.! še v celoti ne zavedamo, bodo pa prodirale postopoma v našo
.čll>~eško, delavsko in družbeno zavest in spreminjale naš. odnos do
s:veta, katerega vse bolj zavestni del smo tudi mi - vsak IZmed nas.
· Ne moremo v tem prelomnem trenutku vprašati slehernega delav.ca, kako je doživljal svoj dosedanji samoupravni položaj in kako
si .'g a predstavlja poslej. Zato smo spet izbrali samo predsednike dosedanjih samoupravnih organov - in sicer centralnih - tistih, ki jih
po novi Brestovi ustavi - po samoupravnem sporazumu - ne bo
več, da se z nekaj besedami povrnejo nazaj v leto 1973 in s tega
zt;>mega kota poskušajo opredeliti naše novo samoupravno leto.
TONE BAVDEK - namestnik
predsednika centralnega delavskega sveta.
Predsednika sveta že spet ni v
domovini. Ali imate evidenco, koliko sej ste morali voditi kot njegov namestnik?
.. Evidence nisem vodil, ker bi bilo to brez pomena.
Povejte, katera vsebina, 0 ka'teri je razpravljal centralni de-

lavski svet v tem letu, je bila najtežavnejša!
Najtežavnejša vsebina je bila
.v letošnjem delu sveta vsekakor
problematika s področja proizvodnje in prodaje.
Z novim letom dobimo novo
skupščino (skupni delavski svet
Bresta) - kaj ste jim pustili za
naslednje obdobje?
Menim, da so n<l!loge, ki čakajo
novoizvoljene samoupravne organe, zelo raznolike in pomembne. Naj omenim samo nekatere:
- realizacija investicij pri gradnji nove tovarne ivernih plošč;
- realizacija integracijskih tezenj in potreb;
- razreševanje ~rašanj s področja dogovarjmja m sporazumevanja - na najrazličnejših področjih.

JANEZ VOUC, predsednik sveta za koordinacijo poslovanja.
Vi ste opravljali tudi funkcijo
predsednika upravnega odbora še
pred XV. ustavnim dopolnilom.
Kakšna je bila v glavnem razlika
v pristojnosti nekdanjega uprav·
nega odbora in sedanjega sveta
za koordinacijo poslovanja?

lJiP['avnimi odbori jn svetom za
koordinacijo poslovanja.
Ne bi našteval vseh nalog upravnega odbora in sveta za koordinacijo poslovanja, ki so bile po·
dobne in so se med dvaj setletni.m
izpopolnjevanjem samoupravnega sistema prilagajale novim potrebam.
.
Mislim, da je bil upravni odbor
v tistih časih, ko samoupravljanj e ni bilo razvito do takšne stopnj e kot sedaj, bolj izvršilni organ, imel je nalogo izpeljati v
življenje vse naloge, ki jih je prej
v obliki predlogov posredoval delavskemu svetu.
Upravni odbor in direktor podjetja sta imela večjo možnost samostojnega odločanja o nekaterih zadevah, na primer o razporejanju manjših sredstev, o kadrovskih zasedbah pomembnih
delovnih mest in o manjših investicijskih vlaganjih.
že sam naziv svet za koordinacijo poslovanja pa pove, da mu
je bila glavna naloga skrb za koordinirano pripravo poslovne politike, usklajevanje programov
-svetov,p odjetja .in poslovnili enot.
Skrbel je za nadzor poslovanja
poslovnih enoat in jim dajal priporočila. Ena izmed važnih nalog
je bila tudi, da je potekalo razpolaganje s finančnimi sredstvi
podjetja v skladu s sklepi centralnega delavskega sveta. Ker je
imenoval tudi komisijo za organizacijo in vrednotenje dela, je
bil odgovoren, da so bile vse
spremembe v zvezi z vrednotenjem v skladu s pravilnikom o
delitvi osebnih dohodkov, skratka, skrbel je ,da je bilo poslovanje podjetja v zakonitih okvirih.
Kateri organ bo po novem letu
glede na novo organizacijo samouprave opravljal delo, s katerim
je bil doslej obremenjen vaš
svet?
Kot je znano, so pred nami volitve v delavske svete temeljnih
organizacij in skupni delavski
svet. Dosedanja centralni delavski svet in svet za koordinacijo
poslovanja sta imela svoji zadnji
seji. Kot mi je znano, je po novi
organizaciji samouprave tudi postopek za predlaganje in same
volitve nekoliko spremenjen. Bistvo je, da bo sistem delegatski.
Delo sveta za koordinacijo pa bo
nadaljeval, če sem pravilno se:
znanjen, svet za gospodarstvo, k1
bo po mojem mnenju imel podobno nalogo kot dosedanji svet
za koordinacijo poslovanja.

VLADO POTOCNIK, predsednik sveta za proizvodnjo in tržišča.

2:e samo vprašanje, ki ste mi
ga zastavili, daje tudi slabemu
poznavalcu našega samoupravnega sistema slutiti, da je bila P.recejšnja razlika med nekdanjimi

Po naslovu sodeč je bil vaš
svet zelo pomemben organ. Je to
svojo pomembnost opravičil?
Pravijo, da ob koncu leta lahko poveš tudi tisto, česar med
letom ne utegneš . Ce sodiš po
dolžini imena, je bil svet res sila
imeniten. Dolge razprave in min;i
zapisniki našega strokovnega taJnika, ki je skrbno lo čil zrnje, to
le potrjujejo, sicer pa je proizvodnja ubi.rala ·s voja pota, tržišče pa zopet svoja. Naše delo je
bilo tako, da ju brez večje škode
opravimo pod isto streho, tako
nekako, da bo proizvodnja mislila, da je sita in tržišče še celo.
No, če ti bo dedek Mraz prinesel letos kakšno lepo darilo, smo
svojo pomembnost pač opravičili,
vsaj kar se tržišča tiče.

Kam prena!a sa.moupravni
sporazum naloge, ki jih je doslej reševal vaš svet?
Osnutek samoupravnega sporazuma, ki je pred nami, bo naloge sveta razdelil. Del pristojnosti
bo prenesel na svet za gospodarstvo, del pa na poslovodni odbor. Oba imata poleg tega še vrsto drugo zadolžitev in pristojnosti. Sele praksa bo po~azala, ~~
se je stari svet za prOIZVO?nJO 10
tržišče prazaprav preselil.
Kaj napovedujete v novem letu proizvodnji in kaj tržišču?
Je že tako, da sedem pametnih
ne zna odgovoriti, kar sodelavec
našega glasila vpraša. Sicer pa
poglejmo, kaj je v skodelici. k.ave? Repromateriala bo dovolj 10
če se malo potrudiš, vidiš na dnu
tudi program. ~alo ga je potre.bno še prečesat1, pa bo za proiZvodnjo. (;e se ti roka ni. prc;:v:č
tresla, se je med tem tud1 trž1šce
že umirilo.

ANTON PISEK, predsednik
sveta za ekonomiko in finance.
Naloge s·veta za ekonomiloo in
finance je bila razpravljati in
spremljati ukrepe za r acionalnejše vodenje ekonomske in finanč
ne politike z vseh področij poslovanja, od planiranja, ugotavljanja kroženj kapitala, dajanja
ocen za posamezne investicije,
obravnavanja periodičnih in zaključnih računov, sprejemanja sistemov in metod planiranja, ana-

liziranja in kontrol finančnega
poslovanja, do
pripravljanja
predlogov za ugotavljanje in delitev dohodka · pa tudi odločanja
o zavarovanju in ugotavljanju popisu premoženja Bresta.
Delo sveta je bilo letos osredotočeno predvsem na ocenjevanje rezultatov poslovanja po zaključnem računu za leto 1972 in
spremljanju rezultatov ob periodičnih obračunih v letošnjem letu ter popisu premoženja. Poseb·
no pri popisu premoženja je svet
v času prehoda na avtomatsko
obdelavo podatkov na računalni
ku opravil zahtevno nalogo, saj
je bilo potrebno popis v nekaterih skladiščih znova opraviti za.
radi pravilnega ugotavljanja dejanskega sveta.
Zapuščino našega sveta podeduje skoraj v celoti gospodarski
svet pri skupnem delavskem svetu. Organom, ki se bodo ukvarjali z nalogami nekdanjega sveta za ekonomiko in finance, priporočam, da bi bili v svojem delovanju uspešni predvsem na
področju planiranja, delitve in
spremljanja rezultatov poslovanja v posameznih temeljnih orga·
nizacijah združenega dela, pa tu·
di delovne organizacije na
osnovi samoupravnega dogovar·
janja.
Vsem članom delovne skupnosti Bresta želim srečno novo leto
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To krat je šlo zares
KONSTITUIRANJE D[LOV.NE ORGANIZACIJE
BREST
No, pa šalo na stran; verjetno
se bomo kmalu srečali s čedalje
hujšim pomanjkanjem izdelavnega materiala ;in z .njegovo 1\T.i.soko
ceno. Res se je lesna industrija
že zgodaj znašla v konkurenci, ki
jo je silila k oblikovno in kvalitetno vedno boljšemu pohištvu
in tu smo vedno med prvimi, zato ni bojazni, da y novem letu
proizvodnje in tržišča ne bi obvladali.
ERNA žUNIC, predsednica sveta za kadre
Se vam ne zdi, da bi bili kot
inženir morda raje predsednik
kakšnega drugega organa upravljanja?
Predvsem mislim, da vprašanje
naziva ni bistveno za opravljanje
kakršne koli funkcije v organih
upravljanja. Mislim, da mora
vsak član kolektiva, ki mu je zaupana naloga v organih upravljanja, :go svojih najboljših močeh
opravljati zaupano mu nalogo.
Osebno me sam poklic tehnične
smeri ne moti opravljati to funk.
cijo, k er menim, da včasih drug
profil izobrazbe lahko pripomore
k boljšemu rezultatu dela, ker ni
moten s poklicno slepoto.
Svet za kadre ostane, kot je videti iz samoupravnega sporazuma, tudi v novi samoupravni organizacije Bresta, in sicer z odgovornejšimi nalogami kot so mu
bile zaupane doslej. Kako komentirate to dejstvo?
V osnutku samoupravnega sporazuma je poleg drugih izvršilnih
organov skupnega delavskega
sveta predviden svet za kadre z
mnogo obširnejšim.i in odgovornejšimi nalogami in dolžnostmi.
Predvsem so te naloge takega
značaja, kjer so zastopani interesi vseh temeljnih organizacij, pa
tudi enoten, skupni interes celotnega podjetja.
Večji obseg dela .i n odgovornejše naloge sveta za kadre pa narekujejo ne samo pripravo aktov
za urejanje skupnih zadev, temveč tudi dosledno in kvalitetno
pripravo strokovnih predlogov,
predvsem pa strokovno uresniče·
vanje sklepov, kar je doslej vča
sih šepalo.
Po mojem mnenju bo poleg
reševanja najosnovnejših nalog s
področja boljših življenjskih po·
gojev delovnega človeka v ospredju tudi naloga izobraževati in izpopolnjevat i delavce, kajti le tako se bo proizvajalec lahko zavestno vključeval v sistem samoupravljanja.

V decembru je bUo samouprav·
no dogajanje v naši delovni skupnosti v vrelišču, živo kot redkokdaj doslej. Novembra je bil iz.
delan natančen načrt posameznih
faz, celo datumov :posameznih
zborov in sestankov (nekdo je v
šali dejal, da je to kot načrt invazije na Normandijo) - da bi
bila naša delovna organizacija
konstituirana v zakonskem roku.
Tako nas je tudi zadnja akcija
družbeno-političnih
organizacij
zatekla prav sredi najbolj živega
in intenzivnega dela.

Osnutek sporazuma o združitvi v delovno organizacijo je bU
v zelo intenzivni javni razpravi
dalj kot prvo ~polovico decembra;
o njem so razpravljali in prispevali svoje pripombe predvsem delavci na svojih zborih, pa tudi
družbeno-politične
organizacije
in drugi dejavniki v podjetju. O
vsebini sporazuma tokrat ne bi
pisali, saj je njegov osnutek dobil slehrni delavec Bresta, o novih odnosih, ki jih ureja ta nova
Brestova »Ustava«, pa bomo prav
gotovo objavili še več sestavkov,
Zelo realno predvidevamo, da bo
sporazum podpisan dan pred izi.
dom našega glasila.
Med tem časom so bill po vseh
temeljnih organizacijah na zborih
delovnih ljudi sprejeti tudi statu-

tami sklepi, ki bodo začasno urejali samoupravna in druga razmerja motraj Brestovih temelJ·
nih organizacij združenega dela.
Ves ta čas so živo tekle tudi
priprave na volitve v nove organe upravljanja - skupne delavski sveti in delavske svete temeljnih organizacij. Tudi o izidu volitev še ne moremo poročati, ker
nas bo izid časopisa pač prehitel
- o tem v urihodnjl številki. Omeniti velja le to, da so se ob evidentiranju delegatov v organe
upravljanja angažlrale družbenopolitične organizacije v podjetju,
predvsem pa zbori delavcev temeljnih organizacij.
Posebej je treba poudariti, da
vse to na Brestu ni bUo golo formalistično opravilo, čeprav je
bilo ob tem tudi ogromno »birokratskega« dela, da je šlo predvsem za uzakonitev že dosedanjih
poglobljenih samoupravnih odnosov, zlasti pa za novo kvaliteto,
ki jo bomo gradili in izpopolnjevali v prihodnje.
Tako bomo - skoraj z gotovostjo lahko zapišemo - na dan
izida našega glasila zakonsko
konstituirani kot delovna organizacija Brest, s čimer bo ustvarjena trdna osnova za utrjevanje naših prihodnjih samoupravnih razmerij.
B.LEVEC

DELOVNI KOLEDAR ZA LETO 1974
Svet za koordinacijo poslovanja je na svoji decembrski seji med drugim sprejel tudi delovni koledar
za prihodnje leto. Na osnovi izračunov analitsko-planske službe bo v letu 1974 264 delovnih dni, 39 prostih
sobot, 10 praznikov in 52 nedelj.
Upati je, da prihodnje leto ne bo potrebna velika
akcija sindikata ob Dnevu žena, saj bo ta dan na delovni petek pred prosto soboto.
Posebej je treba omeniti, da sta že določena dva
kolektivna dopusta, in sicer ob prvomajskih praznikih
4 dni ter na začetku julija 6 dni in, da se bodo v število
dni dopusta štele skladno z zakonom tudi proste
sobote.
B. Levec

O integraciji s Slovenijalesom
V decembru sta imeli komisiji

in ostali sodelavci, ki naj bi pripravili elaborat o ekonomski upravičenosti integracije, dva sestanka. Na sestankih smo skušali
obdelati proizvodni program, ki
naj bl pokril Brestove kapacitete.
Dokončna stall!ča se še niso ob-

likovala, zato bodo na tem pod·
potrebni novi napori.
Dokler pa ta vprašanja niso rešena, komisiji ne moreta delati
naprej na ostalih vpra§njlh, organizacijskega, poslovnega in fi.
ročju

nančnega mačaja.

Priprave za integracijo torej
potekajo dalje.
T. KEBE

brestov

novtfetni

Kar se turizma tiče: v glavnem le programi
in upi, da ne bomo vedno sami,
da bo - čeprav je devalviran- dedek Mraz
prinesel investitorje med nas.
Tako tudi o žičnicah so le projekti,
v načrtih obtičali športni so objekti;
kako zgraditi kulturne nam domove vse to morda rešile bodo zarje nove.
Saj še najnujnejše (temu se reče komunala)
se marsikomu zdi kot »gavgen« šala.
A sčasoma (servisi itd.) bo prav gotovo bolje,
če desetletja bomo ohranili še kaj dobre volje.
In s šolstvom je tako kot ponavadi,
ob praznih loncih se z reformami igramo radi.
Se za kulturo, šport besedo ali dve:
sicer beraška setev zlagoma v klasje gre.
Zdaj interesne skupnosti odpro naj nove čase,
če s sporazumi in dogovori prepoZne bodo kase.
Kot vidite, za vse velja: načrti in pa perspektive,
zato prihodnosti se ni nam bati sive.

Novoletna
inventura

Pa Brest? Vse leto se je s cenami otepal
in belil glavo, kako bi na tržišču ukr epal.
Kako bi dopovedal naši hlodovini,
da raje naj ostane kar pri nas, v domovini?

Tako- pa je spet eno l eto naokrog,
111e11da še kor nobeno hitrih nog
in spet kro11ist prijel je za pero,
da skupaj se zamislimo, kako nam je bilo.

Aje krepak in zdaj že za ženitev zrel,
najbrž v štacuni si bo nedolžnost vzel.
Pa ne bodimo kakor babe ob kafeti,
sicer ekonomisti ne bodo imeli kaj početi.

Nadaljevali smo, kjer lani smo končali:
z ih to vso v stabilizacijo smo se pognali,
a kaj, ko to strašansko dolgotrajen je proces
in ma1·sikdo še zdaj ne v e, da gre zares.

l verka bo! Prodrli so dokazi in pa naša trma,
čeprav bila je pot do nje presneto strma.
Sicer pa kaj bi te1nu se tako čudili,
saj smo celo TOZD-eje pravočasno ustanovili.

Le eno predvidevanje povsem smo izpolnili:
da vsaj za eno luknjo smo pasove zateg11ili.
Razposajeno skačejo, divjajo 11aše cene
in zdi se, kot da zanje žavbe ni nobene.

Bilo s icer razprav, sestankov je obilo,
a najbolj v rabi sta bila pero in pa črnilo.
so birokrati se ubadali s skl epi , formularji,
besedili,
samo da bi se delavci - subjekti! - ustanovili.

Sicer pa- raje ostanimo v ožji domovini,
po njej naj se sprehodijo spomini.
Ce naj merilo bodo sestanki in ra::.prave,
smo tudi Notrwzjci kar brihtne glave.

Pa upajmo, da bolje bo v novem letu,
Ko TOZD bo TOZD-u dvoril kot dekletu,
da bi uspel pri nji in jo za vedno maral,
ali pa tudi (bo g ne daj!) da bi jo varal.

Kaj vse načrti in programi bodo dali o tem pa bomo k letu spet poklepetali.
Spet smo se ustavili ob preizkušeni metodi:
kar l etos ni - v prilzod11jill letih bodi!

Pred koncem le še ena lastna hvala:
l esariada nas je v tretje z zmago ovenčala.
Se dosti resnih in manj resnih smo počeli,
a kaj n vsem bi nepotrebne verze pleli.

Neupravičene

Je pač dvanajsti TOZD v letu take baže,
da gledati preveč nazaj 11e kaže.
Zato za novo leto naj ostane še voščilo:
uspehov, sreče, zdravja voščimo obilo!

smo bogataše poskušali iskati,
brez tajnika v tej komisiji znašli smo se v zagati.
Pa kaj, ko to še zdaleč ~1i edini strokovnjak,
ki ni ga moč privleči čez občinski prag.

O našem jezeru spel teklo je

črnilo,

ko se pozimi je v drsališče spremenilo.
Jekleni konji so preskusili jezerska kopališča,
a dragi gostje (joj, gorje!) naša gostišča.
ln ko smo že pri tem: bila velika je ženit ev,
ko trgovina in gostinstvo našla sta rešitev.
S postojnskimi trgovci in gostinci so se oženili,
da za potrošnike in gost e bi kaj pridobili.
Pa je tako kakor v zakomt ponavadi,
da se le pred ženitvijo imamo radi.
Pred zakonom velike so obljube in obeti,
nato spoznanje: ne bi smel verjeti.
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Cez deset let vse prav pride . • •
Ustali smo po Glasu Notranjske izpred desetih let. Videli smo, da
smo bili že tedaj neverjetno ambiciozni, a da bi - žal - marsikaj tedaj
zapisanega še kako veljalo tudi za danes. Brez kakršnih koli zlih misli
citiramo, kaj je bilo tedaj zapisanega.
V planu je izgradnja smučarske
žičn i ce za drugo zimo. To pomeni,
da bomo prihodnjo zimo počakali s
pripravljenimi smučarskimi kapacitetami, kar bo prvi korak k razvoj u
zimskega turizma pri nas.
(december 1963)
Ko bodo gradbena dela prve etape končana , bo pričela teči pitna
voda po starem omr ežju v neomejeni količini in neprekinjeno za celotno področje Cerknice in Rakeka. Nedvomno se tega dneva vsi odjemalci
pitne vode izredno veselijo in komaj čakajo.
(oktober 1963)
V Cerknici je odprta mehanična
delavnica v okviru Cent ra obrti, katera izvršuje vsa mehanična popravila.
(oktober 1963)
V pripravah za izdelavo statutov
krajevnih skupnosti smo nekoliko v
zaostanku.
(avgust 1963)
Loška dolina bo v bližnjih dneh
dobila lepo urejeno gostišče pri gradu Snežnik.
(avgust 1963)
Občinska

skupščina

je potrdila
spojitev trgovskega podjetja Ulaka
iz Starega t rga z grosisti čnim podjetjem Nanos iz Postojne.
(julij 1963)
Komisija bo proučila ureditev Križne jame, za katero so že pripravljeni
potrebni nač rti, ureditev Križne gore, Snežniškega gradu in gradnjo
umetnega jezera v žilcah. Obenem
bodo razmislili tudi o morebitni gradnji motela v r:1eposredn i bližini
Cer kniškega jezera. Obenem so čla
ni sveta za blagovni promet, turizem
in gostinstvo pri ObLO Cerknica
sklenili, da bodo v prihodnje prepovedali vsako gradnjo weekend hišic
v Rakovem škocjanu, ker bo tu lahko širi l svoje gostinske zmogljivosti
le novozgrajeni turisti čni objekt.
(januar 1963)

Podjetje Brest zaposluje 1.377 delavcev in uslužbencev. Od teh je
653 žensk in 714 moških. Znači l no
je, da je bila prejšnje leto zelo velika fluktuacija delovne sile. Zaposlila se je 496 delavcev. Odšlo pa
je iz podjetja kar 396 delavcev.
(februarja 1963)

V letošnjem letu bo izpeljana avtomobilska cesta na Slivnico mimo
Brezij. Turisti, ki bodo prihajali na
Jezero, bodo v letošnjem letu postreženi v bifejih, ki bodo postavljeni ob jezeru. Komisija za turizem
upa, da je treba naštete stvari čim
prej realizirati. Za izvedbo programa
so zadolžena turistična društva, gostinska podj etj a in krajevne skupnosti.
(februarja 1963)
Obč i nska tu r istična zveza Cerknica bo odkupovala literaturo, ki govori o naših krajih. V poštev pridejo materiali iz zgodovine in geografije. Ravno tako poziva prebivalstvo, da se vk ljučuje v turisti čna
društva in s t em pomaga turi stične
mu razvoju naše občine.
(decembra 1963)

Meso se je spet podraži lo. če
se bo kdaj pocenila, nam bo t o
vseeno , ker bomo do takrat že postali vegetarijanci. Tistim, ki imajo
velika stanovanja, se prip o roča , da
eno sobo preuredijo v svinjak. Tako
bodo lahko poleg družine redili še
prašiče . Načrtov in sklepov je bilo
toliko, da bo prih-odnje leto spet
težko tistim, ki se bodo zagovarjali,
zakaj se ni dosti naredilo.
(decembra 1963)
Da bi bili potrošniki čimbolj seznanjeni tud i z zalogo nekaterih novih artiklov, so zastopniki •Škocjana• omogočili potrošnikom preizkušnj o artiklov, ki sp pred nedavnim prišli na t rg . Marsikateri artikli ležijo na policah. Vendar se potrošniki težko odločijo za nakup, ker
ne vedo, kakšna je kvaliteta povsem
novega izdelka.
(decembra 1963)

Znač ilnost Brestove proizvodnje
je v tem, da j e vsako leto več izdelkov namenjenih za izvoz. Od tistih za izvoz. Od tistih borih 200.000
dolarjev izvoza pred desetimi leti je
danes s svojimi 2,000.000 dolarji
Brest na prvem mestu izvoznikov
lesne industrije v Sloveniji in na
prvem mestu izvoznikov finalnih izdelkov v Jugoslaviji.
(januarja 1963)

Letošnja zima j e tudi Brestu, dokazala, da je ni za podcenjevati. Zaradi slabo pluženih cest ni moglo
priti na delo čez sto ljudi. Proizvodnj a j e t ako izg ubila 10.000 proizv-odnih ur . Nekateri delavci pa so ce lo
naredili zr elostni izpit. Doma so
n am reč ča ka li kar petnajst dni, da
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Podjetje »Valjčni mlin« iz Cerknice bo zgradilo v skladišču bivše
Lestivkove trgovine na Rakeku parno pekarno. Ravno tako bo nabavilo posebni kamion-hladilnik za
prevoz kruha .
(junija 1963)
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krajevne organizacije SZDL
Grahovo se bodo v jeseni podrobneje seznani li s sedemletnim načrtom
sodobnega kmetijstva KZ
Cerknica, ki bo na področju Grahovega uredila večji zemljiški kompleks za svojo lastno proizvodnjo.
(apr ila 1963)
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Na področju oziroma predelu Cajnarj e-šivče se nahaja železna ruda
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in boksit. Ker pa so nahajališč a
majhna, se jih ne izplača eksploati rati.
(okt-obra 1963)
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Občinski odbor Ljudske tehnike
bo organiziral več tečaj ev in sicer:
radioamaterski, foto-kino, modelar·
ski, brodarski, jadralni uA« in padal ski tečaj za začetnike. Tečaje bodo
vodili strokovnjaki iz Ljubljane. Vsi
interesenti naj ne zamude te edine
priložnosti.
(ap ril a 1963)

Tisti, ki še že lite izpopolniti svoje znanje, se še lahko vpišete v oddel ek ekonomske srednj e šol e in v
oddelek osnovne šole za odrasle
v Cerkni ci .
(novembra 1963)
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Ko bo na Brestu zgrajena nova
bazenska žaga, bodo prenehale z delom vse manjše žage. Usluge zasebnikom bo opravljal prenosni gater,
ki je že naročen v Avstriji.
(junija 1963)
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Popr ečni osebni dohodki po po·
slavnih enotah Bresta so bili v mesecu juliju 1963 naslednji : TP Cerknica 23.000 din, TP M arti njak 24.500,
in v TLI 29.000 din. Hlodovina pa so
takrat pl ačevali po 12.500 din m' .
(poroč i l o na seji CDSJ

Prvi ·od šestnaj st planiranih bl okov j e pri tovarni pohišt va Brest že
v gradnji. Ko bo ta stanovanj ski blok
gotov, se bo l epo podal v monumentalno oko lj e Bresta.
(maj 1964)
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Turistično društvo Rakek in gostinsko podjetje Cerknica bosta v
letošnjem letu pripravila v gostišču
Rakov škocjan menjalnico tujih valut.
(maja 1963)

Po grobih podatkih j e v turistič
ni sezoni 1963 obiskalo znan e turistične kraje v naši občini kar po
sto avtomobilov ob nedeljah in praznikih . Znamenitosti Rakavega škocj ana si j e ogleda lo 24.860 turistov.
V naslednji sezoni jih pa j e za priča ko vati čez 50 tisoč .
(decembra 1963)
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Društvena komisija pri občinskem
komitetu ZMS Cerkn ica ima med
ostalim v programu tudi organizirati dvanajst plesnih vaj za mladino.
Vaje bodo od 18. do 20. ure. Y tem -----..
času bo strokovno vodstvo. Po tem
času pa bo ples brez vodstva.
(aprila 1963)

Gradnja stanovanj j e čedalje bolj
aktualna. Trenutno je v modi blokovska gradnja , ki pa je si la draga. Stanovanje v bloku v izmeri 54 m'
n a mreč sta ne kar 4.374 din.
(iz poro či l a na seji CUO)
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Morda bi bilo umestno in potrebno, da bi uredili cesto v Rakov škocjan v dvosmerna in asfaltirali r epubliško cesto v smeri proti Pr ezi du ~
vsaj do prihodnje turi stičn e sezone.
~.....,.
'-..
(novembra 1963)

Predvideva se, da bo Kmetijska
zadruga Cerknica letos pridelala
kar 150 vagonov krompi rj a. To bo
vsekakor rekordna letina.
( avgusta 1963)
Gostinsko podjetje Cerknica in
Kompas sta se dogovorila o letošnjem aranžmaju v Rakovem š kocj anu. V planu je, da bodo ob nedeljah vse kapacitete zasedene od
angleških turistov, ki bodo imeli na
vo ljo jahalne konje in urejene steze.
(maj 1963)

l

bi jih prišel Brest povabit, naj se
vrnejo na delo.
(marca 1963)
V soboto, 30. marca so odprli dom
»Ljudske tehnike" v Cerknici. V domu bodo uredi li prostore za foto,
radio in avtomoto krožke. Spodnje
prostore pa bodo adaptirali za osebne avtomobile avto-moto društva.
(aprila 1963)
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UPAJMO, DA SE čEZ DESET LET
NE BODO ZANAMCI SM EJALI NAM!
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Ali že veste ...

- da tiskamo novoletno prilogo Obzornika zato, ker želimo,
da bi bralci vsaj enkrat na leto
za gotovo vedeli, kaj je napisano
»Za res<< in kaj nza hec«;
- da imajo v KOVI NOPLASTIKI veliko več delavcev pri
koritih kot na BRESTU;
- da si lahko čez dvaj set let
obet amo množico mladih strokovnjakov - zaradi letošnje pogoste redukcije električnega toka;

- da so se cerkniški Brestovi
gasilci dogovorili silvestrovati
skupno s svojimi ženami in prašičem, ki ga b odo seveda poprej zaklali;
- da razmišljamo v podjetju
o tem, da bi prepustili prodajo
službi za avtomatsko obdelavo
podatkov, ker bi z enim samim
pritiskom n a gumb odpravila vse
zaloge gotovih izdelkov, tako kot
je nedavno t ega napravila z zalogami potr ošnega materiala.

(
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ta in se zadovoljno prerivali pod
njenimi širokimi krili; namesto
koklje je v smrdljivem zaboju
gorela debela žarnica in kup kilavih piščancev se je gnetel pod
njo brez vsakršne volje do življenja.
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Sel je popotnik skozi atomski
vek, skozi džunglo betona in a luminija, skozi gnezda nebotični
kov, skozi mreže nadvozov in
podvozov, čez vozle križišč in
metrojev, skozi smrad žvepla in
strup monoksida . ..

\fodil je, da so ga bolele noge
in da od asfalta ni videl gora, ki
so kipele na vseh straneh. Pre-

Bolan in bled, izčrpan in osla bel je srečal obupanega zdomca,
ki je kadil mariuhano na voglu
steklene beznice evropskega velemesta in vprašal:
>>Od kod si, bratec, zelen in boJan, k i si predstavnik mlade degeneracij e, kje je tvoj dom in
kam si namenjen?«

Krenil je torej popotnik v nadežele, poln upanja in hrepenenja po zelenem in či stem in
zdravem. In po d oma čem .
Popotoval je p eš, da bi užival
naravo, da bi čutil kristalno roso
na trudnih nogah, da bi videl b leščeča pajčevino n a travnikih in
mehkobo žarkov na blazinah mah u ob gozdnih poteh.
Moral se je umikati globoko s
poti, zakaj tudi tu so avti divjali
v vseprek in nevarnosti so bile
zavoljo tega še večje .
Toda glej, namesto rose ob
cesti se je zapletal v kupe smeti,
ogabno mu je drselo na mastnih
polivinilastih vrečah in ko je horo čj e

šel je nekaj m est, takšnih kot jih
je videl po svetu: ne lepših , ne
bolj zelenih in ne bolj človeških.
V Ljubljani ga je prometnik z
masko na obrazu peljal strtega
in omamljenega čez zastrupljeni
cestni križ in na Brezovici je videl mačko, ki se je vrgla pod tovornjak zaradi popolne deratizacije v mestu in v okolici.
Sel je popotnik in j e b il žalost en. Pred Cankarjem je krenil
na levo po cesarski cesti. Drvelo
je mimo njega in na drugi st rani
v nasprotno smer. Brizgalo je izpod širokih koles in popotnik j e

Zakašljalo je izpita one, pogledaJo s širokimi kalnimi očmi ,
sprožilo koščene r oke proti jugovzhodu in se sesedla na betonski p ločnik velikega mesta: »Tam,
tam je dežela - zelena in čista,
sveža in zdrava. Tam je Notranj ska!« In je izd ihnilo.
Sel je popotnik v smeri iztegnjenih okončin : kadil je dolgo in
naporno čez betonske prelaze in
skoz bleščeče predore, da bi prišel v zelen o deželo, svežo in či
sto in zdravo. Da bi prišel na Notranjsko .
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Nazadnje se je ustavil na m ej i
- tam, kjer grozljiv okostnjak
z železnimi rokami opozarja popotnika, da je prišel v deželo, ki
ne mara smrti. >>To bo zemlja,
ki jo iščem, t o bo zrak, ki se bo
dihal in voda, ki se je bom napil,
in barve, ki jih bom gle dal! Dežela, ki ne mara smrti, ne bo zabetonirala svojih zelenic, ne bo
zadimila svojega sonca in ne zastrupila svojih voda! «

spozn al, da ga ta cesta lahko pripelje sa mo tja, od koder je pr išel. Sestopil je torej na Uncu in
v prvi gostilni sedel v kot, da si
spočije, d a se oddahne, n aje in
napije za pot po zeleni Notranjski. Dobro so mu postregli in popotnik je zadovoljno razpredal
upanje, kako bo v tej deželi,
kmečki in zdravi, še našel dom ače gostilne, prijazne krčmarje,
č is te in umite kuharice, nasmejane natakarice in dober črni
kruh, >>Zakaj Gnezda,« si je rekel, »je gotovo ostanek stare
furmanske krčme, ki se je našla
preblizu širokemu asfaltu.«

Posedel je popotnik ob spomeniku smrti in se veselil življenja.
Potem pa je vstal, vrgel prešersvojo culo čez rame in se napo~il po a sfaltnem traku iskat
zeleno Notranjsko.

na

..

. .

-

.

-

.-

t el ses ti, ni našel prostora, ki bi
ne bil zaznamovan vsaj z vreč
k ami visokega C.
V Cerknici, kamor je prispel z
zadnjo troho upanja, se je komaj
umaknil traktorju s p rikolico, s
katere je veter grdobno odnašal
vrtince smeti in papir ja ter jih
odlagal na zelenice ok rog spomen ika, na solato na trgu in na vrtove ponosnih meščank .

Z mostu se je zazrl p roti jezeru: Visoka drevesa rastejo tam
na obeh straneh vode in globoko
nad njo se nagibajo nj ihove košate veje. Kot da podvodne svinj e s ušij o svoje ogabn e jezike, so
se_motno svetile na njih plastične
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vreč e in cunje in šara vseh vrst
in izvorov!
Kje je dežela Notranj ska, zelena in čista in zdrava!? Kje vode,
bistre, in jasne in zelene vrbe ob
njih?

Ob j ezeru si je, preden se je
domislil čevljev, ki so mu viseli
čez ramo, obrezal noge na črepi
njah pivskih flaš, ki so ostale
tam razbite od zadnje veselice.
Sedel je pred zaplankano barako,
kamor ga je zavedla tabla z imenitnim imenom >>BIFFE« in se
razjokal. Jokal je dolgo, da je
naraščalo jezero in so slane solze
tekle čez spu ščene zapornice noter do gornjega Jadrana.
Lačen in žejen, obupan in star
se je odpravil popotnik iskat poštene gostilne, da bi splahnil žalost in razočaranje n ad tem, k ar
je videl in doživel.
V eni restavraciji niso imeli
vina, v drugi ne kruha, dve krčmi
st a bili zaprti zaradi sanacije in
dve zaradi sanitarij . Več ni iskal.
>>Zamenjaj jim kri, o gospod!« je
začel verovat i popotnik atomskega veka in se odpravil na kmete:
»Nanje je mislil tisti ml adenič,
kmete je imel v srcu, ko je govoril o No tranjski, čisti in zdravi!«
Zbral je torej popotnik zadnje
moči in odkrevsal z ranjenimi
nogami skat kmete. Rekel si
je: >>Tam naj dem ajdovega kruha, kolešček -domače klobase in
šilce žganega. Tam najdem mir,
platnene rjuhe v visok em špampetu in čista dvorišča s petelinom sredi zadovoljne družine
kur.«
Na prvem dvorišču je nam esto
vprege stal avto, ob njem traktor, n a velikem branjeku, zabitem v zidu na hlevu, kjer je n avadno visel komat, se je svetila
motorna žaga, v hlevu so stale
cirkularke in tam, k jer je prostor za steljo, je bila skladovnica
desk. Petelina n i bilo. P iščanci
se niso veselili okrog svoje koklje , niso se dričaH z njen ega hrb-

-

Vse dvorišče je bilo polno raznih škatel in kant, od bencina, od
olja, od mešanice in motornega
petroleja;
tudi rože so bile vsajene v čez
pol prerezane kangle, na katerih
je pisalo MOTOROIL - SAE itd.
Sredi dvorišča je ležala velika
traktorska guma, pobeljena s
sinkolitom, sredi nje pa je umirala drevce in nekaj suhih štrcljev je gospodar že porabil za
to, da je na nje obesil kanglico za
mazanje in komplet orodja v
modrem plastičnem zavitku. Gnojišča ni bilo. V meji pod hišo,
kjer so se včasih o Gregorjevem
ženili ptički, je bila prava zakladnica moderne civilizacije: med
plastiko in zavrženim štedilnikom je popotnik opazil tudi reči iz prejšnjega stoletja: kable,
stare kmečke peči, star likalnik
na oglje, pa ravnice, odslužen
plug, obliče, rezilnike, burkle, lopar za vsajanje kruha in koledar
Mohorjeve družbe.
Nad vsem tem pa so v vetru
sunkovito poplesavali v grmovje
vjeti kosi papirja in polivinila,
največ z napisom NANOS POSTOJNA, pa tudi ONA ON in NAMA - TROMOSTOVJE.
Stopil j e popotnik v adaptirano hišo in postregli so mu, želj-

nemu

kmečke

malice, z mesnim
s koščki belega, od
štruce narezanega kruha in vinjaka so m u natočili v kozarček
z zlatim robom in z rdečo rožica.
Nazadnje je dobil še kavo, potem
se je že mudilo, ker je morala
gospodinja n a avtobus in v službo. Cvrsto je zaklenila za sabo
svojo kmečko h išo.
Nič več ni iskal popotnik.
Umaknil se je v breg za vasjo,
legel na posvinjani travnik, si
vtaknil pod glavo polo časopis
n ega papirja, ki ga je veter kobalil po senožeti in se odločil
počakati, dokler ga živega ne zasujejo odpadki iz slabo založenih
notranjskih štacun.
Ni mu b ilo treba dolgo čakati.
doručkom,
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Naši pravilniki so vse debelejši in kljub temu, da imamo pravnika
z izostrenim posluhom za čedno slovensko besedo in poleg njega še pravega profesorja za te zadeve, smo ugotovili, da se ista stvar da povedati
dosti preprosteje in tudi krajše. Samo prvo poglavje stanovanjskega pra·
vilnika smo razložili v govorici birokratsko nepokvarjene baze, pa smo
prihranili dve matrici. Pomnožimo s 1900 izvodi za javno razpravo, pa še
enkrat toliko za pre čiščeno besedilo, pa bomo videli, da je tak pravilnik
poleg tega, da je razumljiv - tudi mnogo mnogo cenejši.
I.

SPLO~NI

REGLCI

Taprvi paragraf
Po teh par agrafih se bodo talaJi B restovcem kvartirji pa de·
n ar.
Tadrug paragraf
Za kvartir ali p a za denar lahko prosi vsak brestovc. Ce rata
eno, še ni rečeno , da ti drugega
ne bodo dali.
Tatretji paragraf
Na skupnih službah morajo
vsako leto pregledat, koliko nas
je takih, ki nucamo kvartirje a li
pa denar. zanje.
Kadar se kvartirji talajo, morajo najprej zračunat pike, pa po
p ikah prideš na taprvo ali pa na
tazadno mesto. Več jih zbereš,
b olj na vrh zlezeš. To naredijo
za vsakega p osebej ali pa za celo
družino.
Glih tako gre, če talajo denar
za kredite.
,

Tače trti

pa hribca), n..: dobiš zanjgu no·
bcne pike.
Tapeti paragraf
Ce že imaš takšno stanovanje,
kakršno ti g re, ne moreš dobiti
večjega ali pa še enega zraven.
Tudi kredita ne moreš dobiti,
če imaš že v redu stanovaj ne.
- Ce že imaš s tanovanje, pa je
premajhno a li pa ni dobro, ti lahko dajo drugega, samo ti za vsake tri metre kvartirja odbijajo
po eno piko, po tem te šele dajo
po vrs ti, kamor pašcš.

- Ce imaš ti ali pa tvoja b abn
vikend, se ti pa odbije po ena
pika že na vsaka dva m e tra.
- Ce boš popravljal svojo staro bajto, se ti pa nič ne odtrga.
- Večji kvartir, kakor ti gre,
lahko dob iš samo, če ga nobeden
drug noče. Se to Li ga ne morejo
ninit, če ga ncčeš.
Tašesti paragraf
- Kadar talajo s tanovanja ali
pa denar, je zmeraj treba gleda l,
da se da t istim , k i so za firmo
več vredni.
- Gledat je pa treba tudi na
to, kako je kdo bogat ali pa reven.
- Z denarjem je treba delati
pametno.
- Kdor snm kaj prišpara, naj
mu šc Brest pomaga, da se bo
prej izkopal.

paragraf

Vsak ne more dobit kvartirj a,
kakršnega bi rad. Takole gre to:
- samec lahko dobi samo sobo ali pa največ garsonjero (se
pravi, da je zraven še sckret, pa
za umivat, pa za kaj malega sku·
hat ali pa pogret),
- za dva samca, ki skup živita, je dosti ena soba, pa v redu
kuhinja, pa sekret, pa vse tiste
luknje zraven (špajz, kevder . ..),
- če so trije, se pravi, da rc:
dita še mulca, dob lta dve sobi
pa kuhinjo zraven,
- če so štirje ali pa pet, se
p r avi, d a imata dva mulca ali pa
tri, dobita tri sobe pa kuhinj o,

~4,7-
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Fantje, ali bi se dobilo pri vas kakšen TOZu 2~ mene?

Francelj, temule zmaju bo treba malo podkuriti, drugače ne bo km: ;u stanovanj iz solidarnostnega sklada
- več mulcev p a zlepa n obeden nima, če jih pa ima, pa nima
denarja, da bi še tolikšen kvartir p l ačeval,
- če hočeš dobiti kakšno piko
na kuruznico, jo moraš imeti prej
najmanj pol leta pri sebi,
- če kar tako vzameš kakšnega k sebi (kakšnega š tudenta ali

ALl 1:E VESTE .. .
- da je v Tovarni lesnih izdelkov v Starem trgu vlomila v predal miš in načela v njem vse zapisnike in druge papirje, analitsko oceno delovnih mes t pa je
pustila nedotaknjeno.

To prilogo so skupaj zbrali in se
bralcem v zobe dali: štefan Bogovčič, Božo Kos, Jože Kovšca, Božo
levec, France Sterle, Janez Pra·
protnik in Zdravko Zabukovec.

Lani smo v duhu reforme tiska začeli n aša dekleta oblačiti; s tem
nadaljujemo tudi letos. Zgoraj nam je že uspelo, a kaj ko nam je
zmanjkalo za spodaj. Vsaka podobnost z našim gospodarstvom je le
slučaj n a .

Birokratska miza. Ko bodo temeljne orglanizacije sprejele Work·
f-aktor, bo potrebno temeljito urediti tu di takšno delovno mesto.
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Letošnji inventu.rn.i popisi
Z reorganizacijo skupnih strokovnih služb junija letos je bila
ustanovljena tudi kontinuirana inventura, se pravi, služba, ki neprekinjeno, skozi vse poslovno leto ugotavlja stanje in gibanje sredstev
delovne organizacije skladno z zakonom o knjigovodstvu in poslovno
politiko.
Zaradi neučinkovitosti kadrovskega sektorja je služba zaživela
šele 10. oktobra, kar je vplivalo
na to, da obsežnemu in odgovornemu delu ni bila sama kos. Tako smo bili tudi letos prisiljeni
za popis dela sredstev organizirati običajne inventurne komisije
(za osnovna sredstva in gotove
izdelke v TP Cerknica in TP Martinjak).
Ne bo odveč, če vse člane delovne skupnosti informiramo o
poteku in nekaterih ugotovitvah
popisa.
Se vedno je zakoreninjena miselnost, da je inventurni popis ne·k e vrste eksekuoij·ski tl'Ohod nad
q:xrese7Jke in prima-njklJaje, da je
v

to nepotrebno vznemirjanje skladiščnih služb, celo, da s takšnimi
tpQsegi kor-šimo •samoupravne pravice posameznih delovnih enot in
temeljndh arganizacij.
Vse ta,fšne in podobne nestrokovne razlage našega dela ne
ustvarjajo tovariškega delovnega
vzdušja in celo zanikajo nekatere
družbene norme, med katere sodi tudi občasno ali kontinuirano
beleženje sprememb sredstev delovne organizacije. Navsezadnje
bodo te in podobne podatke lahko s pridom uporabljali tudi odbori delavske kontrole.
Ob času, ko to pišemo, naše
delo še ni končano, zato celotnega pregleda ni mogoče posre-

•

•

Vi vprasu)ete - m1
posreduj emo odgovore
tomatizacijo ogledali proizvodne
postopke naših v tovarnah, med
njimi tudi Tovarno ivernih plošč,
so menili, da nov sistem ne bi
prinesel bistveno boljših rezultatov dela na Iverki, pač pa v drugih enotah. Ker je bilo treba usposobiti analitike dela in časa
za nov sistem, je bil opravljen izbor ljudi v poslovnih enotah na
način, ki se jim je zdel najprimernejši. Tako je celotna akcija
potekala mimo kadrovske službe
predvsem zato, ker se je izkazalo
za smotrno kadrovati med zaposlenimi v proizvodnih enotah zaradi dobrega poznavanja proizvodnega postopka.
Spomladi smo izpeljali akcijo
za priznavanje polkvalifikacij po
vseh poslovnih enotah na enak

HITRI POSTOPEK

1

i'

Pravijo, da se po sedmih letih
vse skrivnosti obelodanijo. To seveda ni pravilo, saj nekaj izvemo
že prej. Tako smo slišali tudi za
sedanji, kaže, napol tajni tečaj za
analitike, ki je na Brestu organiziran, vsaj kaže tako, za posebne izbrance, po ne vem kakšnem
privilegirant<m ključu. Ta trditev
izhaja iz domneve, da je bil omenjeni izobraževalni tečaj prirejen
za vse zainteresirane iz celotne
delovne skupnosti.
Kako in kdo je v nameravane~
tečaju obvestil Tovarno ivermh
plošč Cerknica? Ce je razpis bil,
kje se je ustavil? In to prav na
Iverki, kjer ni nikakršnega sledu
o kakem dopolnilnem izobraževanju zaposlenih. Druge temeljne
organizacije imajo vsaj občasn~
tečaje za svoje delavce za dosego
kvalifikacij.
• . .
.
Zakaj moraš obcut1ti svoJO
majhnost in nepomembnost, kot
da si potisnjen nekako ob rob,
kjer molče prisluškuješ glasu v_elikega? Da ni bil sklep o tečaJu
sprejet mor:da. že po noye!D
Work factorju m vse skupaj Izpeljano po tako hitrem postopku da ni bilo časa za razpis, s kate~im bi obvestili prav vse svoje
temeljne org!il:izacije? Ir; n!! nazadnje, zakaJ 1mamo nas~ mterno glasilo Brestov obzormk? Dobi ga menda prav vsak član kolektiva.
Ne mislimo, da smo rezervoar
izjemnih talentov, pa tudi gotovo
ne bi pridrvelo pol tovarne na
tečaj toda nekaj ljudi bi se vseeno ~ašlo ki bi se prijavili kot
možni ka~didati za obiskovanje
tečaja. Prav ti . sedaj izraža.jo
svoje nezadovoljstvo ob takih
»hitrih postopkih«. Ker so udeleženci tečaja iz ra~ličnih i~obraz:
benih struktur, b1 po tej plati
zadostili sprejemnim pogojem
tudi naši kandidati.
Na samem vrhu smo že davno
prišli do u gotovitve, da je naš
delavec premalo obveščen ~ _d?gajanjih v kolektivu. Ugotovili m
tudi ukrepali, pa vendar še. vedno nekaj očitno š~pa. Torej, .želeli bi si samo maJhnO obvestllo,
da bi se počutili 'bolj »naše« in
da bi na to obvestilo lahko odgovorili, če ne drugače vsaj : »Ne,
ne bom šel.«
F. MULC, Iverka

način.

Zakaj to ni bilo opravljeno tudi na iverki, nam ni povsem jasno.
F. TURSIC
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NAŠI LJUDJE
Dvajset let dela je skoraj neopazno šlo mimo nje, kot bi se
začelo šele pred dnevi, se spominja začetkov na Brestu. Kot marsikdo, ki je tu dočakal deset ali
dvajset let, je tudi Joža Debevec
začela v takratni zabojarni, na
začetku današnje tovarne pohištva. Gimnazijki, ki je pravkar prišla iz šole, je bilo to prvo sreča
nje s proizvodnjo.
Po delu v tovarni je bila premeščena v upravo, nato pa na
Iverko, kjer je nazadnje po vseh
spremembah, ki jih je naša tovarna doživela, ostala v tajništvu
sama. Sama za vse, saj dela nikoli
ne zmanjka in osem ur je mnogo-

Lepa razstava
v Salonu

pa so učitelji likovnega pouka v
naših osnovnih šolah pripeljali
mlade na ogled razstave. Menimo,
da je razstava v vseh pogledih
popolnoma u spela in dosegla svoj
namen.
F. Sterle

V počastitev dneva republike
je bila od 27. novembra do 15. decembra v Salor:.u pohištva razstava štiridesetih varjenih skulpALI JE BIL POSTOPEK RES
tur na temo »Vojna v skulpturi«
HITER?
znanega pisatelja, kiparja in javV članku pod naslovom >>HITRI
nega delavca Toneta Svetine. Ob
POSTOPEK«, ki ga je tovariš
navzočnosti številnih družbenoMule iz TIP naslovil na Brestov političnih delavcev, članov orgaKaj je rejniš.tvo? Rejništvo je
obzornik, avtor navaja, da člani
nov samoupravljanja, predstavni- sprejem otroka v družino, ki ni
te poslovne enote niso bili ob- kov šol, krajevnih skupnosti, ude- njegova Todna družina. To je najveščeni o možnostih za vpis na
ležencev revolucije in mladine je boljša oblika varstva tistih otro/k,
tečaje analitikov. Zdi se mu celo,
na priložnostni ·S lovesnosti na- ki iz ra.zcličnili razlogov ne morekot je iz vsebine članka razvidstopil zbor Tabor iz Cerknice ter jo ~iveti pri lasmih 'Starših. Rejno, da je BREST akcijo pri zbiima v Sloveniji že tradicirecitator
osnovne šole Boris Ja- ništvo
ranju kandidatov za ta tečaj vojo, saj oje billa že :leta 1926 orgakopin, ki je doživeto povedal Ma- nizirana p.I'V'a rejniška !kolonija.
dil na pol tajno, da je bilo to
predvideno samo za izbrance, da
Tudi po vojni smo !pOleg uvedbe
teja Bora pesem Kurir.
je bil kljuc pri izbiri privilegij in
zavodov znova začeli ure jati rejO
liku
in
umetniškem
delu
Topodobno.
ništvo, zlasti še, Iko smo ugotavneta Svetine je govoril pesnik ljali, da ISe o.trooi, ki so v zavoBrest je prve stike z Zavodom
Matej Bor. Posebej je poudaril,
ne ·raxvl:jajo taiko, 'kot bi žeza avtomatizacijo ISKRA, ki si- da je Tone Svetina kot človek dih,
in da so za življenje ne.p.ristem WORK FAKTOR uvaja, na- !Prav taiko izreden in samonikel, leli
pravljeni <ter čustveno nezreli.
vezal že v oktobru. V ponudbi, ki
.l<ot velja to za njegovo umetni- Kol'a!k: dalje je bil <Storj en v ~etu
jo je Zavod poslal Brestu, je bil
ško u stvarjanje. Njegove skulp- 1960, ko je bil .v Slo:veniji sprejet
poleg ostalih zadev priložen tudi
ture kriče oznanjajo drugo plat zakOIIl o reti.mš.tiVou, ki ureja družprogram za uvajanaje sistema.
človeškega spoznanja: katastrobeno varstvo in .nadzorstvo otrok,
Kljub temu, da pogodba tedaj še
falno podobo razkraja in boleči oddanih v rejo. Pripravljajo pa
ni bila podpisana, je Zavod začel
no nesmisla. Tudi v te.m , da ima- tudi rže predpise, s katerrmi naj
z delom na lasten riziko. Kot
mo opraviti z dejanskimi, ne saprva naloga_po pr?&ramu je bil~
mo simboličnimi predmeti uniizobraževanJe analitikov. Z vse~
čevanja, je del lepote Svetinove
direktorji poslovnih enot so bili
skulpture. Vseeno, ali gledamo
navezani stiki. Potrebno je bilo
kruto odločene roke »bombaša«,
predvideti večje število ljudi, ki
zlohotno bolščanje »ptice smrti«,
bi bili po predhodnem tečaju in grozo »bojnega polja« ali roteče
kasneje s testi dokončno izbrani
izprožene dlani »talcev«, »vesoljkot kasnej ši analitiki. Poslovne
sko raketo«, »Strmoglavca« ali
enote so akcijo ·okrog zbiranja· »eksplodirajoči planet«- zmeraj
kandidatov opravile same. Kate- smo pri Svetinovih plastikah sogorično pa bi z<~;v~ misel, da j ~
očeni z nečim, kar je hkrati dobil to n;;t,POl ta)m. postopek. V_s~
mišljeno in slučajnostno, smotrdirektorJI poslovnih enot so bxli
no in n esmiselno, urejeno in razvečkrat seznanjeni o problemakrajajoče se, obstojno in minljitiki na kolegij u glavnega direk- vo - z nečim, skratka, kar je tatorja. Prav tako pa so bili se- ko grozno in tako ljubo podobno
znanjeni tudi v drugačnih obli- življenju.
kah o uvajanju WORK FAKTORUmetnik Svetina je nato popeJA. Naj omenim, da je bil kriterij pri izbiri, naj vsaka poslovna ljal goste na ogled skulptur in
sproti razlagal njih nastanek in
enota predvidi sorazmerno štepomen. Otvoritev je tako izzvevilu zaposlenih kandidate za tenela v prijetno in lepo kulturno
čaj analitikov. Kajti le tako bo
manifestacij o.
ekipa sposobna tudi kasneje v
drugih poslovnih enotah nadaljePovedati je treba še, da je to
vati delo brez pomoči Zavoda za
razstavo obiskalo izredno veliko
avtomatizacijo ISKRA.
ob čudovalcev
umetnosti, spet,
kot vsakič ob takih priložnostih,
Skulpture Toneta Svetine
inž. D. Marzij

krat premalo, da zmagaš nad poplavo papirja, ki gre vsak dan
skozi pisarno. Pestrosti in težav
je vedno dovolj, saj mora v tajništvo vsak, ki rabi tak ali drugačen dokument ali potrdilo.
Poleg obilice tega dela jo te dni
obremenjuje še množica sestankov in zapisnikov, ki jih je potrebno napisati, dokler so vtisi
še sveži. Kot dobra tajnica pa
ve, kaj gre v koš in kaj lahko
gre dalje.
Morda je med množico dela
tudi prostor za kakšno skrito
željo, vendar ji le-te nerado gredo iz ust. Vsak se pritožuje nad
draginjo, ki jo tudi ona kot gospodinja občuti. Večja izbira v
trgovini, nad katero stanuje, bi
jo odvrnila od marsikakšnega
nakupa v Ljubljani.
Druga skrita želja je, da bi
prišla kam dlje, k lažjemu
in boljšemu, tako, kot to vse mame želijo otrokom To ji seveda
tudi mi želimo.
V. Potočnik

hči

REJNIŠTVO PRI NAS

Gornje vprašanje smo posredovali splošno-kadrovski službi
ln oddelku za razvoj tehnologije.
Takole so odgovorili:
K sestavku >>Hitri postopek<<je
treba pripisati nekaj pojasnil, ki
bodo zadovoljile pisca, zanimal7
pa tudi člane delovne skupnosti.
Pobuda {in odločitev), da se v
naslednjih letih vpelje Work
Factor sistem za merjenje dela,
sta prišli s kolegija glavnega direktorja, ko je . analiziral pr_ak~o
dosedanjega Sistema merjen,ta
dela ter od ponudnika - Zavoda
za avtomatizacijo pri I skri. Ko
so si predstavniki Zavoda za av-

... .

dovati. Naj zadostujejo naslednje ugotovitve:
- Ažurnost skladiščne evidence in popolno preglednost nad
vskladiščenimi materiali je bilo
opaziti samo v TP Cerknica in
1 '.P Martinjak.
-Ostali skladiščni prostori (če
različne hleve in skednje lahko
tako imenujemo) so neprimerni,
premajhni, neurejeni in premalo
zavarovani predvsem proti požarom in vlomom.
- Nepreglednost je pogosto
vzrok kopičenju zalog različnih
nekurantnih materialov.
- Medsebojno kontaktiranje
skladiščnih služb in nabave ne
daje videza ažurnega poslovanja,
saj pogosto primanjkuje istovetnih materialov v enem skladišču,
v drugem pa ne vedo, kaj bi z
njim.
- V nekaterih primerih je še
vedno čutiti premajhno materialno odgovornost, saj nekateri menijo, da jim je dobrodošel vsak
presežek in si temu primerno prilagaja evidenco porabe, kar dokazuje zelo pomanjkljiva kontrola proizvodnih nalogov, kjer še
vedno. toleriramo včasih že neprimerna odstopanja med plansko
in doseženo porabo.
- Nekateri skladiščniki se še
vedno niso sprijaznili s podatki
službe AOP (primer: Iverka, Gaber) ali celo ne zaupajo tem podatkom. Res pa je, da so o pogostih sistemskih spremembah
na AOP premalo poučeni, kar
povzroča nemalo vroče krvi in
kup netočnih podatkov.
Skratka, v prihodnje bomo morali vsi skupaj vložiti več truda
in prizadevnosti za odpravo vseh
teh, na videz majhnih nepravilnosti.
S.Kralj

-
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bi rejnilkom !pOd določen.imi pogoji z.agoto:vili ena!ke pravice, kot
jih imajo zaposleni v delovnih o-.r
gamzacijah, med drugim <tudi
pravico do rLdravstvenega in pokojni.n!skega zavarovanja.
Kaj pa v .naši občini ? Tudi pri
nas je nekaj družin, ki iz različ
nih vMOkov ne morejo ·skrbeti za
svoje otroke. V reji je šest otrok,
vsi .so pm družinah izven občine,
največ na območju Lukovice. Ker
želimo, da bi otroci 'bist veno ne
spreminjali okolja, v ·k aterem so
se roctili Jn iiveli, prosimo vse občane, Jci bi bili J?ripra.vljeni .sprejeti otroke v rejo, da to .sporoče
skrbstvenemu organu skupščine
občine Cerknica, !kjer bodo dobili
tudi podrobnejše mformacije.
Skrbstven! organ
Skupščine občine Cerknica
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Letošnje praznovanje Dneva republike je bilo v znamenju kulture.
Z otvoritve razstave T. Svetine

že tedaj, ko se je začelo delo
organizirati v večjih skupinah, se
je pojavilo vprašanje, kaj s tistim, ki je začasno ali trajno nezmožen za. delo. Ker se je delavstvo razmahnilo šele v dobi tako
imenovane industrijske revolucije, se je zlasti tedaj pojavilo
vpr ašanje bolnega delavca.
Delavstvo s.e je tedaj borilo
Z<:l naj različnejše pnvice, kot so
krajši delavnik, izboljšanje delovnih pogojev, ki so . bi.li takrat
brezupni, poleg tega pa tudi za
priznanje nadomestila za čas začasne ali trajne delovne nezmožnosti. Da SQ posamezne države
delavcem to priznale, je trajalo
dolgo časa.
Bolniški stalež razumemo danes za obdobje, ko delavec, ki je
zaposlen pri podjetju, ustanovi
a li obrtniku, zaradi bolezni ali
pvškodbe ne more opravljati svojega dela, pa dobi za ta čas nadomestilo osebnega dohodka.
Na bolniški stalež in na njegovo dolžino pa vpliva dostikrat
več dejavnikov, . subjektivni in·
objektivni. Zato je bolniški stalež skupek več dejavnikov med
tistim, ki bolniški stalež dobi in
zdravnikom, ki ga daje. Od bolnbkovega stanja in, kaj hoče dostikrat bvlnik s tem doseči, na
eni strani ter od kriterija zdravnika, ki naj bi objektivno presodil, ali je stalež delavcu, ki
pride k njemu s svojimi težavami in bolezenskimi znaki - upravičen.

Odprta je bila tudi

občinska matična

knjižnica

Letošnje praznovanje

Dneva republike
KONCERT CERKNISKE GODBE
Ker so .prebivalci Cerknice s
priznanja sprejeli dosedanje koncerte domače godbe, so se njeni
člani odločili , da. s svojim prispevkom .počastijo Dan republike.
·v ta namen so pripravili nav
koncertni program, ki je oprimer en za širše občinstvo. Ta je bil
zelo raznov.rsten, saj je zaJemal

program od venčka narodnih, dunajskih valčkov do mazurke in
koncertne polke.
Cerkničani so 30. novembra
zvečer v stari Brestovi menzi navdušeno pozdravili nastop godbe
in s t em dokazali, da le niso tako
brezbrižni za kulturo, kot včasih
mislimo. Razveseljivo je, da je
bilo na koncertu tudi veliko mladine.

Ker nadomestilo začasne nezmožnosti za delo prvi mesec plačajo .p odjetja in ustanove, so le,
ta za ta pojav zainteresirana, še
posebno, če nekdo neupravi čeno
dobi nadomestilo. Ce bolniški
stalež naraste čezmerno, se moramo vpr·a šati, kaj ie vzrok temu. In prav to je bilo vzrok, da
se moramo mi in delovna or~>;;-.
nizacija vprašati, v čem je bil
vzrok tako velikemu staležu v
mesecih (konec letošnjega poletja - z ačetek jeseni), ko to ni
običaj, saj je preraste! republiško
poprečje.

Zakaj je do tega prišlo, ie več
vzrokov. Prav v tem obdobju je
bilo namreč izredno veliko prehladnih obolenj zgorn.iih dihalnih
poti ter obolenj lokomotornega
aparata. Nekateri oddelki v Tovarni pohiš tva Cerknica so temu
res morda bolj pripomogli. Sicer
pa so bili pogoji delavcev v teh
oddelkih tudi prei takšni. Morda
je na to vplival tudi strožji kriten-ij pri dajanju s ta·l eža?
Marsikomu se je bolniški stalež - ro ie moj e osebno mneniP.
- izplačal. posebno tistim. ki
imajo doma možnos t še dodatnega zaslužka. S tem si namreč
nekdo, ki je v staležu in n e upošteva navodil, zavleče bolezen in
s t em stalež.

Tudi marsikateri gospodinji,
posebno tam, kjer je družinski
proračun večji, se stalež dostikrat izplača . V -dobi prebolevanja namreč lahko postori marsikatero gospodinjsko delo, ki g<J
sicer med. tednom zaradi prezaposlenosti ni mogla opraviti. Tudi •otroci, ki so sicer tisti čas, ko
je mati na bolniški, v vrtcu, so
doma. In to se dogaja seveda
takrat, kadar gre za blaga oziroma lahka obolenja.
Zopet drugi pr ide po stalež v
času, ko ima resna težja dela doma, pa morda ne more dobiti
rednega dopusta. Da se razumemo: v tovarni, kjer je dostikrat
navezan na normo, dela ne zmo-

Denar za stanovanja
leži v skladih.odnosi neurejeni ·
Občina

Cerknica je sora:imerno hitro uresničila sporazum o izin usmerjanju sredstev za stanovanjsko gradnjo. Takoj za
tem je bil ustanovljen iniciativni odbor za oblikovanje samoupravne
stanovanjske skupnosti in koordinacijski odbor za spremljanje pot eka akcije. Kmalu za tem je bil ustanovljen tudi solidarnostni stanovanjski sklad in sprejeti so bili nekateri odloki s področja stanovanjske graditve.
ločanju

Tako smo bili dokaj dobro pripravljeni na uresničevanje zastavljene akcije, oa se je pojavila
cela vrsta nerazjasnjenih vprašanj. Najprej se je zataknilo pri
zakonu o ustanovitvi samoupravne stanovanjske skupnosti. Banka je dolgo časa molčala, tako
da je šele prejšnji mesec sprejela družbeni dogovor o gospodarjenju s sredstvi, namenjenimi
za stanovanjsko graditev. V zakonu o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu (solidarnostni stanovanjski sklad) je
še vedno nerazjasnjeno vprašanje o najemanju kreditov iz solidarnostnega sklada, od banke
pa še dodanes nismo dobili seznama vlagateljev, ki združujejo
in vežejo sredstva pri banki. Tako nam kljub izdelanemu predlogu ni bilo mogoče ustanoviti
zbora vlagateljev. Po mnogih intervencijah na pristojne organe
smo vendarle prišli tako daleč,
da bo v prihodnjem mesecu us tanovljena samoupravna stanovanjska skupnost in bodo odpravljene omenjene težave.
Kljub temu pa delovne organizacije redno odvajajo sre dstva,
za katera so se obvezala s spora-

-Se en uspel nastop
RAZSTAVA BRESTOVEGA
POHišTVA IZ JELOVEGA LESA
V POTROšNišKO
INFORMATIVNEM CENTRU
V LJUBLJANI

Pred dvema letoma s€ je Brest
da sodeluje pri razstavah v Potrošniško-informativnem centru pri Zavodu za napredek gospodinjstva v Ljubljani.
Letos smo od 23. novembra do
8. decembra pripravili razstavo
naših izdelkov iz jelo vega lesa.
Na sto kvadratnih metrih smo
razst avili kuhinjo Vega 73, sedež.
no garnituro Planica, ter garnit ure Rog, Snežnik in Trenta. Ambiente smo opremili z izdelki to·
varne Induplati Jarše in s svetili,
ki jih projektira naš zunanji sodelavec arhitekt Kraigher. Ob otvoritvi, na katero so bili vabljeni na neformalno t iskovno konferenco predstavniki tis ka , so
predstavniki Bres ta posredovali
vse informacije o programu;
m ed razstavo pa je b il v Centru
nenehno pr isoten predst avnik
prodajne službe.
.
Zaradi izdatne propagande
med razstavo (televizij a, radio)

in zaradi zelo za nimivega programa je bil obisk izredno velik.
Obiskovalci pa so se zanimali
tudi za ostale Brestove izdelke,
tako da smQ jim izročili več kot
s to k reditnih obrazcev za nakup
pohištva v Salonu v Cerknici.

prvič odločil,

SESTANEK Z BRESTOVIMI šTIPENDISTI
15. novembra je bilo na Brestu srečanje š tipendistov višjih in
visokih šol, na katerega je prišla dobra polovica študentov. Namen
srečanja je združeval obojestranski interes po tesnejši povezanosti
in informiranosti.
Na sestanku je sodeloval tudi glavni direktor ing. Jože STRLE,
ki je prikazal pozitivne in negativne strani ob zdr uževanju lesne indus trije v preteklosti in danes.
Zatem je orisal nekatere načrte Bres ta v prihodnost i ter sedanje
poslovno stanje.
. Tovariš Zdravko ZABUKOVEC pa je š tudentom razložil osnovne
prvine ustavnih sprememb in kako se bodo spremembe odražale
na Bres tu.
.
V nadaljevanju so bili študentje seznanjeni s predvideno zaposlitvijo po oposlovnih enotah. Tako j e b i1o ugotovljeno, da bo treba
novodošlim mladim strokovnjakom pos krbe ti tudi za u s trezna stanovanja. Večina je še samskih, nekateri pa so si osnovali že družine.
Dejstvo pa je, da Brestov st anovanj ski sklad nima dovolj stanovanj
za mlade ljudi. Predvsem ma njka garsonjer in enosobnih stanovanj .
F. Turši č

rc, doma pa zlagoma lahko dela.
Dostikrat se tudi dogaja, da nekdo na lažjem delovnem mestu
sicer dela tudi s težavami, ko pa
ga njegov vodja pres tavi na tež·
je, zanj manj ugodno delovno
mesto, takoj poišče zdravniško
pomoč in seveda stalež. Ne nazadnje pa je važno za bQlniški
stalež tudi to, na katerem delovnem mestu nekdo dela. In še to:
dogaja se tudi, da si marsikdo
poišče bolniški stalež tudi drugod, če ga ne dobi v obratni am·
bulanti. Zaradi vsega omenjenega
je, kot vidimQ, bolniški stalež
dokaj zaplet ena zadeva.
dr. A. Smalc

zumom. Tako so se zbrala na
ravni občine v letu 1973 nasled·
nja sredstva: v solidarnostnem
stanovanjskem skladu 2,700.000
dinarjev. Od tega je bilo porabljenega 20.000 din za ureditev stanovanj , namenjenih reševanju
stanovanjskih problemov prosvetnih delavcev v Starem trgu.
Sredstva, ki se obvezno združujejo pri banki (za usmerjeno
stanovanjsko gradnjo), 1,420.000
dinarjev.
Za sredstva solidarnostnega
sklada mora komisija pri upravnem odboru sklada izdelati v pri·
hodnjem mesecu program porabe teh sredstev. Za združena
st·edstva pri banki pa mora biti
ustanovljen zbor vlagateljev, ki
mora sprejeti pravilnik o koriš·
čenju teh sredstev in razpisati
natečaj za posojila iz teh sredstev. Tudi to bo - po progr_amu
- opravljeno prihodnji mesec.
Pri vsem tem pa še vedno ostaja nerešeno eno izmed ključnih
vprašanj, in sicer cena za kva·
dt·atni meter stanovanjske povr·
šine, ki naj bi se kupovala iz
sredstev solida rnos tnega stano·
vanjskega sklada. Le-ta pa bi se
mora la bistveno spremeniti, če
naj uresničujemo začrtane zamisli o gradnji stanovanj za delav·
ce z nižjimi osebnimi dohodki.
E . LENARčič

ASFALTIRANJE CESTE GRAHO,
VO-žEROVNICA

V kratkem pr ičakuj emo str okovno oceno in pripombe Zavoda
za napredek gospodinj stva . Ker
bodo te p r ipombe p rav got ovo
zanimive, vam jih bomo posredovali v prihodnji š tevilki našega
Obzornika .
B. Lav rič

Dolgotrajna želja ' vaščanov žerovnice se j e pred nedavnim le
uresničila: dobili so asfalt na ces ti Grahovo-žerovnica.
Sredstva so prisp evale posamezne gosp odarske organizacije
v ob čini", del pa SQ prispevali vaščani :ž:erovriica in ·tudi vaščani
Grahovega.
Pr ipr ave so bile že v oktobru.
Vreme je bilo izredno naklonjeno, vendar se posamezniki spraš uj ejo, zakaj so se dela zavlekla
v pozni zimski m esec december,
ki n i pr~Ih eren (zaradi zamrzali)
za pol;;tgimj e asfa lta.
Kljub more.b itnim napakam pa
moramo poudariti,- da je to za
krajevno skupnost. Grahovo velik
dosežek .i.D da· si t akih in. podobn ih poClv.ig0v. vaščani ostalih. va:
si še želi:jo.'
·
I. ~krabec ·
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Delavci naj

odločajo

FINANCIRANJE SPLOŠNIH IN SKUPNIH
POTREB

Vsem dejavnikom, ki so nam
bili v pomvč, želimo v naslednjem letu mnogo razumevanja in
uspešnega sodelovanja v tej naši rubriki:
Centralno smetišče s pomožnimi obrati. Razrita cesta v naselju
Kamna gorica s svojimi sotrpinkami. Zaklenjeni gostišči na Slivnici in v Rakovem Skocjanu.
Ostanki barake in že upokojene
žični ce na Slivnici. Smerokaza za
tovorni promet na Notranjski cesti. Gostišča in čolnarna ob jezeru. Asfaltirana cesta proti Prezidu. Ulična razsvetljava v naselju Videm. Hiši vb našem mostu.
Prodajalna na Peščenku. Sodoben p ros tor za prodajo pridelkov
beri: cerkniški Ponte Roso. Jajč
ne testenine. Obrtniške usluge.
Sodobni konfekcijski oddelek naše »Name«. Odli čna preskrba z
najrazličnejšimi in kvalitetnimi
pekarskimi izdelki. Mati higiene
in pos trežbe lokalov. D okončna
zadnja plast asfalta na cesti Begunje- Cerknica. Mehani čna de-

lavnica in pralnica avtomobilov.
Na koncu pa lepo prosimo, da
nam od srca oprostite, če je v
preteklem. le~u med ~ami prišlo
do morebttmh tako tmenovanih
konfliktov.
Silvester bo občanom našega
malega mesta za gotovo prinesel
koš presenečenj, če so se odločili
zadnji dan tega leta preživeti v
krogu družine in ožjih prijatel jev v enem izmed naših lokalov.
Za rezervacije je določen samo
hotel »J ezero«. Cena rezervacij
odličnim (vsaj tako pravijo) novoletnim menuj em ni nič več kot
oetnajst starih tisočakov. Ostali
lokali bodo baje poslovali kot
običajno. Po isti ceni so še rezervacije v restavraciji "Jelka«
na Rakeku in »Snežniku« v Starem trgu.
V dom na Slivnici in gostišče
Rakov Skocjan pa nikar ne hodite, sta že upokojena. Za določen čas, kot pravijo.

PISMO DEDKU MRAZU
. Pred trideset im~ le ti ~i se rodil očetu Miklavžu, ki ni n ikoli poznal
tvoJe matere. Po nJem s t podedoval b rado velik koš in navado da
kupuj eš v času no_voletnih popustov darila ' za vse, ki imajo več 'p od
palcem kot v glav1.
. <?eprav ~e ne .. štejem m~d zgoraj omenjene, te lepo prosim, da
ushštš nekaJ moJih skrommh prošenj!
PrC?Sil!l, sestavi nek aj vaj za bogatenje besednega zaklada naših
notranJskth trgovcev, da bodo znali recitirati še kakšno ·drugo p esem
ne samo tisto Nimamo!
'
Našim gostincem tem piraj osebne dohodke po številu postreženih
gostov!

Politika splošne in skupne porabe v letu 1974 izhaja iz obveznosti v izpolnjevanju razvojne politike v letu 1973 skladno z ukrepi, ki prispevajo k večanju produktivnosti, krepitvi reprodukcijske sposobnosti neposredne proizvodnje, uresničevanju strukturnih nalog, predvsem pa k hitrejšemu razvoju energetike in infrastrukture ter proizvodnje surovin.
Bistvene spremembe v primerjavi z letošnjim letom se bodo
odražale predvsem v vzporednem
zniževanju davčnega zajemanja
iz gospodarstva in hkratnem samoupravnem opredeljevanju nalog na področju p()sameznih
družbenih dejavnosti in temu ustrezno samoupravno dogovorjenih prispevkov ob potrebnem
usklajevanju dejavnosti med seboj in z družbeno-ekonomskimi
gibanji.
Z novim ustavnim sistemom je
jasno razmejeno financiranje
skupnih in splošnih družbenih
potreb delovnih ljudi v občini.
Splošne družbene potrebe, ki so
po osnutku občinskega statuta
predstavniški, uprayni in pravosodni organi, postaje milice, narodna obramba in SLO iz pristojnosti občine, varstvo borcev iz

Kako je z
izgradnjo
-vodovoda
O obnovi vodovoda CerknicaRakek sem v našem Obzorniku
že večkrat pisal. Kaže pa, da še
vedno ne dovolj, sicer mi ured·
niški odbor ne bi vedno nalagal
te dolžnosti.
Letos smo začeli z izgradnjo
tretje etape, to je trase od Cerknice do zajetja v Podslivnici.
Glavna trasa te etape je bila končana nekaj dni pred dnevom republike, 29. novembra. Ostala sta
le še odcep za Brezje in Topol.
Gradbeni odbor je dela oddal
Komunalno stanovanjskemu podjetju kot najugodnejšemu ponudniku.

Meni pa, prosim, prinesi filmski program, v katerem si b o vzel
dopust kayboj DžiJ?i in v katerem se bo upokojil Al Capon e! Tega
te n e prosim zarad1 sebe, ampak zaradi svojega sina ki drži svinčnik
v ro~i,_pa z nj im ~tr~lj3;_pif- .pif - p~f! ~ašim kinobrižnik;orp. poklom filmsko vzgoJo m Jlffi zaupaJ, da s~ docakal t ako častitljivo s tarost, ker. so se v tvojih otroških letih uprave kinematografov zavedale, da Je otroška duša ral1lo steklo, ki ga lahko prestreli krogla iz
Džimijeve pištole !
De~ek Mraz, obljubi, da ~odo prih_odnje leto ~a~i otroci g ledali
v nedelJO popoldne n sanke, Ptko nogavtčko, SneguiJ Čico, Bratovščino
Sinjega galeb a , Ne joči, Peter! Nevidni bataljon, Kekca ... ! Obljubi,
da boš odprl z denarjem zasleplj ene oči cerkniš kih filmskih zvezdnikov, da bodo ponudili otrokom duhovne hrane, ne pa nasvetov, kako

-~---·

Pri zemeljskih delih nam je
tudi letos pomagala Jugoslovanska ljudska armada_ Vrednost zemeljskih del, ki so jih napravile
enote JLA, presegajo 35 milijonov starih dinarjev. Vojaki so
bili izredno požrtvovalni, saj so
morali večkrat delati v nemogočih vremenskih razmerah. Kljub
temu so dela opravili v roku in
več kot v zlfdovoljstvo vseh. Zato
je gradbeni odbor predlagal komisiji pri skupščini občine Cerknica, da enoti podeli priznanje
»19. oktober«Naj izrabim to priložnost in se
enoti v imenu gradbenega odbora in prebivalstva ponovno zahvalim.
Voda je torej v zadnjih dneh
novembra stekla po novih ceveh.
Od takrat naprej črpalke, ki so
vodo črpale iz potoka, mirujejo.
Voda je spet zdrava in pitna brez
prekuhavanja.
Samo naključju se moramo zahvaliti, da nas ni zajela kakšna
resna epidemija. Vendar je to za
nami, pred nami pa "je nadaljevanje z deli, ki nas čakajo. Obnoviti bo treba še trasi Brezje in
Topol ter Dolenje jezero in Dolenja vas. Urediti pa bo treba tudi rezervoarje. Vprašanje bo le
kje dobiti sredstva, ker jih s pri:
spevki ne bomo zbrali dovolj, da
bi pokrili podražitve, ki so nastale med obnovo. Tudi program
obnove je zajel samo glavne trase, vse stranske odcepe pa je za.
nemaril. Ker tla so tudi dotrajani, smo bili primorani, obnoviti tudi te. Zato bodo stroški
večji.

naj nekoč zamaskirani z »mašinco« stopijo pred blagajniško okence
našega kina in si vzamejo denar, ki ga je družba vložila za njihovo
vzgojo in izobraževanje!
O, bitje pod d edkovo masko, kako sem se razpisala! Ne vem, če
mi boš zaračuna l polivinilasto vrečko, v katero boš zamotal darila
zame (v Ljublj ani jo podarijo), pa vseeno hvala!
Ob čanka

Leto 1974 je zadnje leto za zbiranje sredstev. Kako bomo zbrali sredstva za dokončanje del, še
ne vem, vem pa, da ta, ki se bodo zbrala, ne bodo zadostovala ,
d a bi dokončali vse, lcar je potrebno.
T.Kebe

pristojnosti občine, družbeno-politične organizacije in solidarno
financiranje manj razvitih krajevnih skupnosti, se bodo že v
letu 1974 financirale iz davkov;
taks in drugih dohodkov, ki se
zbirajo v proračunu občine.
Sredstva za financiranje skupnih potreb na področju izobraževanja, otroškega varstva, kulture, telesne kulture, zdravstvenega in pokojninskega varstva pa
se bodo zbirala na samoupravni
podlagi.
Izhodišče za tako združevanje
sredstev je v tem, da bo imelo
področje splošne in skupne porabe počasnejšo rast od predvidene rasti nominalnega družbenega
proizvoda.
Proces vsebinskega spreminjanja v načinu financiranja je v
teku, njegovo uspešnejše in hit-

rejše reševanje pa bo zahtevalo
podrobnejšo opredelitev, koliko
in kako naj delavci prispevajo
neposredno iz svojega osebnega
dohodka in po katerih osnovah
in merilih iz dohodka organizacij
združenega dela. Od tega so predvsem odvisne tudi oblike samoupravnega dogovarjanja in uveljavljanja o pravicah in obveznostih za skladen razvoj in vsebino
dela ter temu· ustrezna materialna osnova družbene dejavnosti.
Delavcu v temeljnih organizacijah in občanu je treba omogočiti dejansko možnost za presojo
programov dela, storitev, pravic
in podobno, ter s tem povezanih
materialnih obveznosti za posamema področja skupne in sploš·
ne porabe, pa tudi možnosti za
presojo obsega celotne skupne in
splošne porabe ter s tem poveza.
nega lastnega materialnega položaja TOZD, v kateri dela in družbeno-politične skupnosti, v kateri
fivi.
T.URBAS

Šahisti letos prvoligaši
Sahovsko društvo Cerknica je
z lansko osvojitvijo prvega m esta
v ra. slovenski šahovski ligi
(pred Jesenicami, Postojno in
drugimi) doseglo doslej enega
izmed s vojih največjih uspehov
- pravico nastopa v I. slovenski
šahovski ligi. Za cerkniške šahiste, ki že leta nazaj životarijo zaradi s labih razmer (brez klubs kega prostora!) je sodelovanje
v I. slovenski šahovski ligi veliko doživetje, plačilo za dolgoletni trud najbolj požrtvovalnih čla
nov in organizatorjev in ne nazaldnje, s.pvdbuda za prihodnje
kvalitetnejše delo.
Kljub prihodu nekaterih kvalitetnih igralcev (Plavčak, Bevk)
ekipa ni imela večjili možnosti,
da bi se v tej elitni konkurenci
enakovredno borila z ostalimi,
»na papirju« močnejši.mi ekipami. Poleg tega pa tudi iz najrazličnejših vzrokov ni mogla nastopati v močnejši postavi. Vsi nastopi so pokazali p omanjkljivo
teoretično in psihično pripravlj enost ter neuigranost (premalo
kva litetnih tekmovanj), k ar je
povzročilo v zaključnih fazah posameznih dvobojev poJ?uščanje
kondicije in koncentraciJe v najodločilnejšili trenutkih v četrti

uri igranja, ko sm o izgubljali že
skoraj dobljene pozicije.
Boji za vrh lest vice, pa tudi za
preostala mesta, posebno zadnji
dve, ki pomenita izpad iz lige, so
bili izredno zanimivi, velikokrat
pa so se tudi končali s p resenetIjivimi - če ne celo nerealnimi
rezultati. Prav zaradi teh vzrokov prevladuje ideja, da bi se
p r iliodnjo sezono liga p ovečala
na deset ekip. Tako naj bi v ligi
še naprej nastopala oba zadnjeuvrščena kluba.
Rezultati
Jesenice : Cerknica
5:5
Cerknica : Kočevje 3:7
Koper : Cerknica
5,5:4,5
Cerknica : Kranj
5,5:4,5
Novo mesto: Cerknica 9:1
Cerknica : Iskra
1:9
Lesce : Cerknica
6:4
Končni

vrstni red
l. Iskra
SO točk
2. Novo mesto
SO točk
3. Kočevje
38,5 točk
4. J esenice
33,5 to čk
S. Lesce
30 točk
6. Koper
27,S to čk
7. Kranj
26,5 točk
8. Cerknica
24 točk

FILMI V JANUARJU
l. januarja ob 16- uri

-

ameriški film NOMADI S SEVERA. Pustolovski fllm. V
glavni vlogi Jean Coutu.
l. januarja ob 19. 30 uri
- nemški film NASKOCITE,
NICVREDNEžl! Pustolovski

film.
2. januarja ob 16. in 19.30 uri
- slovenski film CVETJE V J ESENI. Drama. V glavni vlogi
Milena Zupančičeva.
3. januarja ob 1930 uri
- ameriški film SPREHOD PO
SPOMLADANSKEM DEžJU.
Drama. V glavni vlogi Anthony Quinn.
5. januarja ob 19.30 uri
- italijanski film ZLOCINSKE
SANJE. Kriminalka. V glavni
vlogi Florinda Bolkan.
6. januarja ob 16. in 19.30 uri
- ameriški film V SLUžBI NJENEGA VISOCANSTVA. Vohunski film. V glavni vlogi
Gregory Lazenaby kot James
Bond-007.
7. januarja ob 19.30 uri
- mehiški film MEHIKA V PLAMENIH. Vojni film. V glavni
vlogi Antonio Agulir.
10. januarja ob 1930 uri
- Italijanski film PRIZNANJE
POLICIJSKEGA KOMANDIR·
JA. Kriminalka. V glavni vlogi Franco Nero.
12. januarja ob 19.30 uri in
13. januarja ob 16. uri
- ameriški film SAMPION RODE A. Pustolovski film. V glavni vlogi Stewe Mc Queen.
13. januarja ob 19.30 uri
- ameriški film ROMEO I N JULIJA. Drama . V glavni vlogi
Olivia Hussey.

14. januarja ob 19.30 uri
- ameriški film SLEPI REVOLVERAS. Western_V glavni vlogi Ringo Staar.
17. januarja ob 17. in 19.30 uri
- ameriški film SINOVA PUSCAVE. Komedija_ V glavnih
vlogah Stan in Olio.
19. januarja ob 19.30 in
20. januarja ob 16. uri
- ameriški film OPERACIJA
KOHINOR. Pustolovski film.
20. jan uarja ob 19.30 uri
- ameriški film KABARET. Drama. V glavni vlogi Liza Minelli.
21. januarja ob 19.30 uri
- italijanski film CRNI UBIJALEC. Western. V glavni vlogi
Klaus Kinsky.
24. januarja ob 19.30 uri
- italijanski film PRESUSTVO.
Drama. V glavni vlogi Massimo Ranieri.
26- januarja ob 19.30 uri in
27. januarja ob 16. uri
- italijanski film TRIJE DOLARJI SEJEJO SMRT. Westem. V glavni vlogi Charlo
Southwood.
27. januarja ob 19.30 uri
....,- ameriški film AMERIKANEC
V EVROPI. V glavni vlogi Michel Constantin.
28. januarja ob 19.30 uri
- slovenski film LJUBEZEN
NA ODRU- Drama. V glavni
vlogi Metka Franko.
31. januarja ob 19.30 uri
- ameriški film PRAVI KAVBOJI. Western.
Cenjene obiskovalce obvešča
mo, d a bo l. februarja predstava
jugoslovanskega filma SUTJES·
KA. Režija: Stipe Dellc. V vlogi
maršala Tita Richart Burton.

BRESTOV OBZORNIK
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REšiTEV NAGRADNE KRI2ANKE
ZAMET PRAZNIK RESOCIALIZEM PUBLIKE - RARI TETA - VITRIH - ETOS
- KARATE - PE - JAL - ZSA - MAJOR
- ARTIST - ERITREJA - JASNA - ANALI
NS - EDEM - NENAD - ANTAR NASOL - OLUPEK - BAR - TOG - NJ
- TAl - LIV · - VAR - VINO - POVEREK EVI EPISKOP JENišTVO čRTE OV IRA - ANO MONETA NEW REM I GRAD IS Rl 2 - BN
Rl - TA - EPIKA - TRl - IJ - SOJA
KR- EKRAN RIBNIK NIKAJA MAR - RAl - DRZNOST - č iK - MANITOBA - PAVLIHA - TIR - ATO - KRA-

Brestov obzo~, glasilo kolektiva Brest Cerknica. OdgovorDl urednik Božo LEVEC. Ureja
uredniški odbor: Tone KEBE,
Božo LEVEC, Tone LOVK.O,
Franc MLAKAR, Stanka MEKINDA, Danilo MLINAR, Ivan NAJGER, Alojz OTONICAR, Janez
PRAPROTNIK, Miha SEPEC,
Ivan SKRABEC in Zdravko ZA·
BUKOVEC. Tiska ~eleznlška tiskarna v Ljubljani.

~' {
SITEV - MASKA - NE - KIRN - RAl --·
AIR - JIMA - AG - RJ - ROA- ATOS
TRN - MA - OL - KAVES - SC I LA - GOST
- RAABE - AGO - EVIDENCE - OBLIK v
- ELAN - OR - TIN - DA- ITA - GO
ORA REK - PRISOJE - O - ATI POSTOPATI - KAPO - DOLAC - NITI ROVENTA - ALAN - ETIMOLOG - NAVOR ARI
LALA HRVATSKA ITA LA

Tokrat so se reševalci kar dobro odrezali, saj so poslali do
določengea roka 88 rešitev. Komisija je izmed njih izžrebala naslednje nagrajence:
100 din dobi Branka Galanti, Iztokova 3, 61381 Rakek; 50 din pa
Alenka Svet, Cerknica Cesta 4.
maja. 20.
Po 10 din dobijo: Mira Sega Cerknica, Partizanska 1; Vera
Strle - SKS, Bojan Tomšič Grahovo 37, p. Grahovo pri Cerknici; Niko švelc - SKS, Milena
Hribljan - Cerknica, Tabor 21;
Metka štefančič - Cerknica, Cesta 4. maja 70; Mira Jakovac SKS, Marija Urbas - Dolenja
vas 30, p. Cerknica; Vera Kobal
- KSK in Stane Rutar, Martinjak 52, p. Cerknica.
Nagrajencem iskreno čestita
mo! Nagrado naj dvignejo v bla-

gajni Skupnih dejavnosti, ostalim pa jo bomo poslali po pošti.
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RAZPIS

Za prijetnejše novoletne praznike smo vam pripravili novo
nagradno križanko. Tudi ta ni
t ežka in pričakujemo rekordno
število rešitev.
In še nagrade:
l. nagrada 150 din,
2. nagrada 100 din,
3. nagrada 50 din,
5 nagrad po 10 din.
Rešitve z oznako »Nagradna
križanka« pošljite uredniškemu
odboru Brestovega obzornika
najkasneje od 23. l. 1974. želimo vam dosti prijetnega razvedrila, pri žrebanju pa obilo sreče!

NAšl UPOKOJENCI
Letos so odšli v zasluženi pokoj dolgoletni delavci Tovarne
pohištva Martinjak. Stane Rutar,
Stane škrlj in Ivan Hribar so
pred upokojitvijo opravljali ču
vajsko službo kot člani kolektiya
Varnost Ljubljana. želimo jim še
dosti zdravih let!

IRI PIJ

Prvenstvo Bresta v kegljanju
Ekipno in posamično prvenstvo
Bresta za leto 1973 je v polnem
teku. Tekmovanje traja tri kola
po 100 !učajev. Tekmuje 10 moških in 3 ženske ekipe. Za letošnje tekmovanje je značilno, da ni
take tekmovalne zagnanosti, kot
je bila lani. To je videti po neteč
nem prihajanju na tekmovanje,
kar pa seveda ne velj a za vse.
Kvaliteta kegljanja je letos v
primeri z lansko znatno boljša.
V teh dneh je bilo končano drugo kolo omenjenega tekmovanja.
Po tem kolu je vrstni red:
ženske ekipno:
l. Skupne dejavnosti I.
2. TP Cerknica I.
3. TP Cerknica II.
ženske posamezno:
l. Pokleka Dragica
2. Mele Ema
3. Bahunek Majda
Moški ekipno:
l. Skupne dejavnosti I.
2. TP Cerknica II.
3. TP Martinjak I.

Moški posamezno:
l. Kos Jože
2. štrukelj Franc
3. Matičič Janez
A.

Otoničar

DROBTINE
V ekspeditu je bilo treba letos
odpreti in evidentirati kar 39.050
pisemskih ovitkov, prinesti ali
pripeljati 1082 paketov. Na pošto
je bilo treba odprerniti 21.825 pisem in 489 paketov.

Oddali srno kar 2213 sporočil
po teleksu - telegrarnov.

All VESTE ...
da je cesta od Pudoba do
Snežnika še najbolj podobna kartici električnega računalnika, kar
bi lahko trdili tudi za tisto od
.žerovnice do Starega trga.
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