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Ob kongresu slovenskih komunistov
Za nami je pomemben politični dogodek, kongres slovenskih komunistov, sedmi po vrsti v zgodovini Zveze komunistov Slovenije
oziroma prej Komunistične partije, ki je po ustanovitvi leta 1937
(obletnica ustanovnega kongresa KPS na Cebinab Je bila tudi ta
mesec, 19. aprila) postala samostojna v okviru Komunistične partije
Jugoslavije.
Od 3. do 5. aprila je 613 delegatov, ki so zastopali več kot
68.000 članov Zveze komunistov
Slove~je, prisotni pa so bil tudi
številni gostje, razpravljalo o preboj eni poti opravljenega dela in
uspehih, pa tudi o pomanjkljivostili od šestega do letošnjega kongresa, predvsem pa o prihodnji
poti, ciljih in smotrih ter nalogah, ki nas čakajo sedaj in v prihodnje.
Na kongresu so sprejeli več resolucij - poleg splošne politične
resolucije tudi več akcijskih:
- boj za uveljavljanje samoupravnih ter družbeno ekonomskib in političnih odnosov ter
vloga in naloge Zveze komunistov,
- razvoj proizvajalnih sil in
uresničevanje
samoupravnih
družbeno ekonomskib odnosov,
- organiziranje delavcev in
delovnih ljudi v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih in samoupravnih skupnostih,
- razvoj kmetijstva in podeželja,
- vzgoja, izobraževanje in raziskovalno delo,
- kultura socialistične samoupravne družbe.

Sprejeli so tudi dve posebni
izjavi, in sicer izjavo o položaju
slovenskib narodnostnih skupnosti v sosednjih državah in izjavo o odnosib z Italijo. Z velikim
odobravanjem vseh delegatov je
bilo poslano tovarišu Titu pozdravno pismo. Sprejet je bil nov
Statut ZKS in izvoljen nov Centralni komite, na čelu katerega
je spet tovariš France Popit.
Razvoj in čas med šestim in
sedmim kongresom sta pokazala,
da je naša družba napredovala
v materialnem pogledu, pa tudi
pri preobraževanju socialističnih
družbenih odnosov. Za ta čas so
značilni nekateri dogodki, ki so
vplivali in spreminjali odnose v
družbi, vlogo in vpliv delavskega
razreda in delovnih ljudi v samoupravnem sistemu. S tem pa
tudi na vsebino in usmeritev sedmega kongresa ZKS.
Kongres Zveze komunistov Slovenije pomeni nadaljevanje politike omenjenih sej in dokumentov, torej nadaljevanje jasno začrtane socialistične samoupravne usmeritve na razrednih osnovah z dejansko odločujočo vlogo
delavskega razreda in torej z zavračanjem idej in prakse različ
nih »izmov«, pa naj bo to liberalizem, tehnokratizem, naciona-

lizem, klerikalizem ali katerikoli
samoupravnemu socializmu sovražni »izem«.
To usmeritev je kongres slovenskib komunistov zelo enotno
podprl. Vse razprave, ki jib je
bilo zelo veliko in z najrazličnej
ših področij, strukture in interesov (delovnih, teritorialnih, starostnih), iSO izražale trdno in jasno odločnost nadaljevati z graditvijo samoupravnih demokratičnih odnosov. Prav ta idejna
in akcijska enotnost vseh je najboljši odgovor tistim, ki dvomijo
v naš razvoj in sistem ali pa, ki
bi ga hoteli spremeniti, naj bo od
znotraj ali od zunaj. V oceni te
enotnosti ne le udeležencev kongresa, ampak vseh delovnih ljudi
Jugoslavije ob zadnjib dogodkih
in zaostritvi odnosov z Italijo so
se ušteli ne samo italijanski iredentisti, ki zahtevajo del jugoslovanskega ozemlja, ampak vse
mednarodne imperialistične ilazadnjaške sile, ki jim je trn v
peti neodvisna, socialistična, sa·
moupravna in neuvrščena Jugolsavija.
V uresničevanju stališč in sklepov kongresa morajo vsi organi
in organizacije Zveze komunistov
napraviti akcijski program dela.
Ker pa to ni le interna stvar Zveze komunistov, ta stališča zadolžujejo tudi vse ostale politične
in samoupravne organizacije, zlasti Socialistično zvezo delovnega
ljudstva, sindikat, Zvezo mladine, Združenje zveze borcev, občinsko skupščino in druge organe.
J . Frank

ZAHVALA

Centralni komite ZK Slovenije se vam v imenu VIl. kongresa ZK Slovenije in no~·o
i<.Voljenih organov iskreno zahvaljuje za pozdrav oziroma čestitko, ki ste jo poslali
kongresu v dneh njegovega zasedanja.
Vaše besede so bile mo čna spodbuda kongresu in zavezujejo novo vodstvo Zveze komunistov Slovenije. Prepričani smo, da se bomo skupaj bojevali za uresničitev stališč
in sklepov kongresa. Novo izvoljeni organi si bodo posebej prizadevali, da bi opravičili zaupanje, ki ste ga izrazili z vašim pozdravom VIl. kongresu Zveze komunistov
Slovenije.
Tovariški pozdrav!

Ljubljan a,

17 • ap rila

1974

Predsednik
centralnega komiteja ZKS
France Popit

v

Cestitamo kprazniku dela 1
že vrsto desetletij je Prvi maj simbol delavskega boja za svobodno, ustvarjalno življenje, za enakopravno
mesto v sodobni družbi ... žal se mora še marsikje v
svetu boriti za najosnovnejše pravice.
V naši demokratični samoupravni družbi praznujemo
letos delavski praznik še z globljo vsebino; vse bolj se
z novimi ustavnimi spremembami bližamo davnemu
snu delovnega človeka - odločati o sadovih svojega
trdega dela. ln prav je, da si ob voščilih trdno stisnemo
roke z eno samo željo: da bi to postalo resnica vsega
sveta, da bi ustvarjalno delo, mir in sodelovanje kroji:
lo medčloveške odnose.
V teh dneh praznujemo tudi ustanovitev Osvobodil·
ne fronte in dneve osvoboditve po vsej naši domovini.
Nehote misel prebrodi trnjevo pot osvobodilnega boja
in revolucije in se izostri v jekleno spoznanje: preveč
trpljenja in bolečin je rodilo našo svobodo, da ·bi ·brez
boja spet klonili v suženjstvo in brezpravnost. Hočemo
svobodno, v miru, z zavzetim delom ustvarjati sv.oj bo·
gatejši jutrišnji dan!
Ob delavskem . prazniku iskreno čestitamo :vsem
Brestovcem in vsem delovnim. ljudem sveta!
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BRESTOV OBZORNIK

Plan gosp darskega
razvoja za leto 1974
IZ GRADIVA, KI GA OBLIKUJE KOMISIJA ZA PROGRAMIRANJE
PRI SKUPSCINI OBCINE CERKNICA, OBJAVLJAMO TOKRAT IZVLECEK IZ PLANA GOSPODARSKEGA RAZVOJA V OBCINI ZA
LETO 1974. IZDELANA JE TUDI OCENITEV IZPOLNJEVANJA SREDNJEROCNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA, O čEMER BOMO PISALI PRIHODNJič.
PREDVIDENI POLOžAJ GOSPODARSTVA V OBčiNI CERKNICA
ZA LETO 1974
Za obvladovanje družbeno-ekonomskih tokov v letošnjem letu
so bili sprejeti na ravni federacije in republike jasno oblikovani
cilji v naslednjih smereh:
a) inflacijska meja naj ne presega 1S% v porastu cen;
b) upoštevaje inflacijsko stopnjo naj bi bil družbeni proizvod
nominalno dosežen 23%;
c) osebna in splošna poraba
naj ne preseže 20%, s čimer bo bila 3 % izpod realno dosežene produktivnosti dela.
Ukrepi za ugotov,i tev osebne in
splošne porabe so obvladani s
podpisom samoupravnih sporazumov o delitvi -osebnih dohodkov
in z družbenimi dogovori za financiranje splošne družbene porabe.
Za obvladovanje rasti cen in za
zagotovitev stabilizacije na predvideni ravni so zvezni organi sicer sprejeli akcijski plan, niso pa
še do sedaj izdelani konkretni ukrepi. Eden izmed vzrokov je gotovo v zelo naraščajoči nestabilnosti mednarodnih ekonomskih
tokov. Stanje na področj u surovin, hrane in izvorov energije povzroča krizne situacije pomanjkanja v orednih trendih proizvodnje in s tem nenormalno rast cen.
Ker je naše gospodarstvo sestavni del s vetovnega, zlasti evropskega, se ne more izogniti posledicam, ki jih takšno stanje povzroča. To toliko bolj, ker glavnino, ki znaša več kot polovico potrebnih surovJn in repromaterialov za našo predelovalno industrijo, trenutno uvažamo iz kapitalističnih dežel, ki so zapadle v najvišjo stopnjo podražitev. S tem
se na naše gospodarstvo prenaša
tudi teža zunanje inflacije. Ker
po vseh videzih sodeč ta proces
ni kratkotrajen, je zelo nujno
slediti poz,ivu odgovornih družbenih organov za čim večje aktivJranje domačih virov surovin in
usmeritev na direktne dobave
zlasti iz dežel v razvoju.
Te razmere povzročajo velike
težave pri predvidevanjih gospodarskega razvoja v letošnjem letu. Temu je pripisati vzroke, zakaj so tudi gospodarske organizacije v naši občini uspele oblikovati plane gospodarjenja za letošnje leto šele konec marca.
Sedanji in predvideni položaj
gospodarskih gibanj vnaša izrazite posebnosti v plane našega
gospodarstva. Ob predvidevanjih normalne rasti fizične proizvodnje okrog 100/o se predvideva
porast porabljenih sredstev v iz·
redni višini 38%. Gospodarstvo
predvideva prenos tako visokih
vstopnih stroškov na zvišanje cen
svojim proizvodom v višini do
največ 20%, preostanek podražitev pa pritiska na predvideno akumulacijo. Prav ob tem dogajanju se kaže popoln anahronizem
v sedanjem administrativnem določanju cen in je nujno potrebno,
da se čimprej uveljavi medrepubJiški dogovor o oblikovanju cen,
ki je bil sklenjen pred kratkim.
V trenutnem položaju glavna
merila, ki stimulirajo napredek
gospodarstva kot so organiziranost, racionalnost, produktivnost .
postajajo namreč manj učinkovi
ta in s tem manj stimulativna za
delovne kolektive.

Sedanje razmere so prisotne
tudi pri predvidevanju doseženega celotnega doh<Jdka v višini
34%, čeprav imajo velik delež pri
tem premiki v smeri kvalitetnejše in s tem dražje proizvodnje (v
Brestu novi program komponibilnega pohištva v Kovinoplastiki,
zajetno povečanje proizvodnje iz

KAZALCI RAZVOJA ZA LETO 1974
DRUžBENI SEKTOR-OZD
Zap.
št.
1
2
3
4

v 000 din
Realizacija PLAN
Ind.
1973
1974

Kazalci
Celotni dohodek
Porabljena sredstva
Družbeni proizvod
Amortizacija
odtega: minimalna
Dohodek
Zakonske in pogodbene obvez.
Brutto osebnJ dohodki
Ostanek dohodka
od tega: poslovni sklad
sklad skupne porabe
ostali skladi
Stevilo zaposlenih
Povprečni netto OD mes. na zap.
Za s trokovno izobraževanje
Investicije v osnovna sredstva
od tega: lastna sredstva
tuja sredstva
Investicije v družbeni standard
od tega: za stanov. izgrad.
za druge namene

S

6
7
8

9
10
11
12

13

717.672
S04.984
24S.064
32.376
14.719
212.688

963.449
698.629
302.103
37.283
1S.14S
264.820

134
138
123
11S
102
12S

31.062
13S.179
46.447
29.818
9.4S4
7.175
4.00S
1.910
2.81S
30.S90
26.706
3.884
13.S25
8.6S7
4.868

3S.80S
161.343
67.672
43.993
11.828
11.8S1
4.249
2.168
3.114
16S.41S
58.877
106.S38
17.217
11.288
S.929

11S
119
146
148
12S
16S
106
114
111
S41
220
274
127
130
122

LETNI PLAN 1974 SKUPNO ZA VSE ORGANIZACIJE ZDRUžENEGA
DELA IN POSLOVNE ENOTE - DRUžBENI SEKTOR
Zap.
št.

v 000 din
Realizacija PLAN
Ind.
1973
1974

Kazalci
Celotni dohodek
Družbeni proizvod
Stevilo zaposlenih

768.162
262.6S2
4.273

1,021.911
321.091
4.S70

133
122
107

DRUžBENI PROIZVOD IN STRUKTURA ZA DRUžBENI IN
ZASEBNI SEKTOR
v 000 din
Realizacija
PLAN
1973
Struk. 1974
Gospodarstvo skupaj
-družbeni
-zasebni
od tega :
Industrija
Kmetijstvo
- družbeni
- zasebni
Gozdarstvo
Gradbeništvo
- družbeni
- zasebni
Promet
- družbeni
-zasebni
Trgovina in gos tinstvo
- družbeni
-zasebni
Obrt in komunala
- družbeni
- zasebni

299.803
262
37.1S1
19S.787
4l.OSO
8.649
32.401
22267
8.716
8.336
380
11.667
10.242
1.42S
14.262
12.979
1.283
6.0S4
4.392
1662

10

3S9.923
321.091

7

3

240.694
43.012
9.642
33.370
26.8S6
12.372

100

4

5

2

1.475
6.879
4.968
1.911

organe upravljanja

nerjavečih materialov in podobno). S predvidenim planom bo celotno gospodarstvo prekoračilo
višino celotnega dohodka nad sto
starih milijard din.
če se upošteva za 340fo višji celotni dohodek o okrog 200fo zvišanju prodajnih cen in ob predvidenih 60fo več zaposlenih, bo fizična produktivnost dela dosegla
80fo.
Amortizacija, predvidena v višini 37 milijonov, je dvainpolkrat

večja od minimalne, kar kaže, da
so vse ory,anizacije združenega
dela osvoj'ile realno funkcionalno
stopnjo runortizacije .
Politika osebnih ·dohodkov je
previdno racionalna. 140fo povečanje, predvideno v pianih (SRS
210fo) pa se bo povečevalo le z doseganjem predvidene poslovne u·
spešnosti, vendar bo treba v najslabšem primeru ohranjati realne osebne dohodke v odnosu do
porasta življenjskih stroškov.

NARODNI DOHODEK
DRUžBENI IN ZASEBNI SEKTOR
(v masi in na prebivalca)
v 000 din

Realizacija
PLAN
1973
Struk. 1974
Gospodarstvo s kupaj
-družbeni
-zasebni
od tega:
Industrija
Kmetijstvo
- družbeni
-zasebni
Gozdarstvo
Gradbeništvo
- družbeni
-zasebni
Promet
-družbeni
-zasebni
Trgovina in gostinstvo
-družbeni
-zasebni
Obrt in komunala
- družbeni
- zasebni
Narod. dohodek na preb. v din

264.277
228.S18
3S.7S9

100

170.342
38 935
7.506
31.429
18.094
8.287
7.93S
3S2
10 S38
9.218
1.320
12.91S
11 .797
1.118
5.166
3.626
1.540
18.6SO

64
1S

7
3

4

319.260
281.911
37.349

100

210.014
40.878
8.S08
32.370
23.461
11.640
11.235

66

40S

3
3

10.97S
9.4S7
l.S18
16.403
15.118
128S
5.889
4.118
1.771
22.S31

s
2

Struk. Ind.
121

123
104

13

7
4

s
2

123
10S
113
103
130
140
142
11S
104
103
11S
127
128
11S
114
114
115
121

120
122

ZAPOSLENI IN"POPRECNI MESEčNI NETO OSEBNI
DOHODKI NA ZAPOSLENEGA V LETU 1973 IN 1974

10S
67
12

8

3

J 1.93S
437
12.146
10.S07
1.639
17.964
16.489

občinske

Struk. Ind.

38.832
6S
14

Volitve delegatov v

123
10S
111

103
121
1S7
143

llS
3

s
2

v din
Zaposleni Poprečni OD n a zaposl.
1973 1974 Ind. 1973
1974 Ind.

104
103
11S
126
127
115
114
113
11S

Gospodarstvo
Brest Cerknica
Kovinoplastika
Jelka Begunje
Kovind Unec
Kartonaža Rakek
Gramex-NovolJt
KZ Cerknica
GG Postojna
Gradišče Cerknica
TOZD - trgovina
TOZD - gostinstvo
Kom. stan. p. Cerk.
Skupaj manjše posl. enote

4.273
1.862
926
183
64
167
68
133
188
141
12S
68
80
268

4.520
1.867
1.06S
183
70
176
68
13S
213
191
126
7S
80
271

106
100

1.924
1.912

2.178
2.140

113
112

11S
100
109
10S

1.8S4
1.879
2.111
1.709

2.1SO
2.198
2.430
2.0S2

116
117
11S
120

100
102
113
13S
101
110
100
101

l.S84
2.08S
2.490
1.836
1.894
1.66S
1.826
2.13S

1.900
2.1SO
2.862
2.295
2.103
2.000
2.080
2.338

120
103
11S
125
111
120
114
110

Konec na 3. strani

BRESTOV OBZORNIK

Samouprava v novi organiziranosti
ORGA:NIZACIJA SESTAVlJENE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA SLOVENIJALES- KAKO
BOMO ZASTOPANI V ORGANIH ODLOČANJA
O vseh zadevah, ki so v skup·
nem interesu vseh delovnih organizacij v šestavljeni organizaciji
združenega dela Slovenijales od·

ločajo delavci na zborih delovnih
ljudi in prek svojih delegatov v
delavskem svetu sestavljene or·
ganizacnje združenega dela. To

Plan gospodarskega
razvoja zaJieto 1974
Nadaljevanje z 2. strani
Ob tem je treba ugotoviti, da
sta predvideni dohodek v višini
2SOfo in ostanek dohodka v višini
46% v primeri z lanskim letom
kazalec stabilizacijske usmerje·
nosti našega gospodarstva. Ti
trendi so precej višji od poprečja
v SR Sloveniji.

Posebno pozornost in težo predstavljajo letos investicije v os·
novna sredstva v višini 16S milijonov, kar znaša nad SOO/o planiranega družbenega proizvoda. Ker
gre tu tudi za zajetne kreditne
aranžmaje domačih in tujih kreditorjev, predstavlja to krepko
ojačanje vrednosti naše industrije.

VRSTA INVESTICIJ PO VREDNOSTI IN NAMENU

Brest Cerknica
Kovinoplastika
Jelka

Kovind Unec
Kartonaža
Gramex-Novolit
KZ Cerknica

GG Postojna
Kom. stan. p. C.

v 000 din
Leto Leto
vrednost začet. dok.
Predrač.

Vrsta -investicij

OZD

skladišče

gotovih izdel.
10.000
tovarna ivernih plošč
247.760
objekt v Novi vasi
7.950
zemljišče za skladišče
žaganega lesa
78
žaga- rekonstrukcija
6.907
druga faza tipske
nadstrešnice
415
Sloter - tisk
2.478
· industrijska hala
807
rekonstruk. tehnolog.
12.000
perutninski objekti
980
perutninska oprema
740
kamiona
330
kamionske ceste (180 km) 4.373
mehaniz. skl. Marof
18.000
Vodovod Brezje
160
Vodovod Topol
190
Vodovod DoL Jezero
540
750
Vodovod Dolenja vas
240
Vodovod Zelše
720
Vodovod Rakek

1973
1974
1974

1974
1975
1974

1974
1974

1974
1974

1973
1974
1973
1974
1974
1974
1974
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974

1974
1974
1974
1975
1975
1975
1974
1974
1975
1974
1974
1974
1974
1974
1975

317.718

Skupaj

pomeni, da imamo naslednje os·
novne organe upravljanja:
1. zbore delovnih ljudi v delovnih organizacijah,
2. delavski svet sestavljene organizacije združenega dela.
Delavski svet sestavljajo dele·
gati. Vsaka TOZD izvoli v delav·
ski svet po enega delegata in nje·
govega namestnika za dobo dveh
let. Delegati v delavskem svetu
delajo po smernicah delavcev in
delavskega sveta in so odgovorni
delavcem in delavskemu svetu temeljne organizacije, v kateri so
bili izvoljeni. Delegati morajo
poročati o svojem delu in o delu
organa, katerega člani so, delovni skupnosti, ki jih je izvolila, in
njenim organom upravljanja. V
tem mandatnem obdobju nas bodo zastopali naslednji delegati, ki
so bili pred kratkim izvoljeni:
TOZD Tovarna pohištva Cerknica
Tone Bavdek - delegat
Peter Toplak - namestnik
TOZD Tovarna pohiš. Martinjak
Anton Lunka - delegat
Konrad Cvetko - namestnik
TOZ:O Tovarna ivernih plošč
Cerknica
Viktor Ogrinc - delegat
Franc Udovč - namestnik
TOZD Tovarna lesnih izdelkov
Stari trg
Tomaž Krek - delegat
Anton Kandare - namestnik
TOZD Tovarna pohištva Stari trg
Franc Mlakar, B. p. - delegat
Ivan Perušek- namestnik.
Kolegijski poslovodni organ je
poslovodni odbor, ki ga imenuje
in razrešuje delavski svet. Vsaka
proizvodna delovna organizacija
ima v poslovnem odboru po ene·
ga člana. Poslovni odbor zlasti
pripravlja in usklajuje predloge
skupne poslovne politike in skrbi
za njeno izvajanje, usklajuje predloge razvoja proizvodnih dejav·
nosti in dejavnosti blagovnega
prometa skladno z načrti dela in
razvoja združenih delovnih organizacij, organizira poslovno sodelovanje združenih delovnih organizacij z drugimi organizacijami
združenega dela, pripravlja gradivo za seje delavskega sveta in
skrbi za izpolnjevanje sklepov delavskega sveta. Clani poslovnega
odbora so odgovorni delavskemu
svetu sestavljene organizacije
združenega dela in delovni skupnosti združenih delovnih organizacij, za zakonitost dela in za izpolnjevanje obveznosti združenih
organizacij pa so odgovorni družbeni skupnosti.

tos bo namenjena večina sred·
stev (nad 700fo) za individualno
gradnjo stanovanjskih hiš.
Gospodarske organizacije raču·
najo na konjunkturno prodajo in
zato ne predvidevajo bistvenega
povečanja zalog. Računajo tudi
na minima:Ino povečanje vezave
obratnih sredstev le za 40/o. Ce
ob tem upoštevamo povečanje
vrednostnega obsega rea:Iizacije
za 340fo, bi to pomenilo izredno
raciona:Ino gospodarjenje ·s sicer
ne majhnimi obratnimi sredstvi
- 323 milijonov. To je zelo optimistična konstrukcija in so zelo
Ob tem pa se naložbe v družbe· verjetna odstopanja v toku letoš·
ni standard razen stanovanjske njega poslovnega dogajanja. To
je toliko bolj verjetno, ker orgagradnje bistveno ne povečujejo,
nizacije združenega dela sorazkar še bolj poglablja nesorazmermerno ne razširjajo izvoza, naje med rastjo proizvodnih ·p otensprotno, celo zmanjšujejo ga za
cialov in življenjskimi pogoji de120fo v primeri z lanskim letom.
lovnih ljudi.
Istočasno pa zvišujejo uvoz na
Ob upoštevanju inflacije se za okrog 6 milijonov dolarjev, kar je
strokovno izobraževanje namenja četrtina več od predvidenega izcelo nekoliko manj sredstev kot
voza .Naš izvoz je hkrati za okrog
lani, kar pa ni sprejemljivo, če SOO/o nižji, kot je poprečje izvoza
upoštevamo trend razširjenja in
v lesni in kovinskopredelovalni
modernizacije proizvodnje in že industriji od celotnega dohodka
tako kritično pomanjkanje strov SR Sloveniji.
kovnega kadra.
Kljub znanim težavam na zaSredstva za stanovanjsko grad- hodnem in vzhodnem tržišču je
sedanja usmerjenost v izvoz iz
njo se sicer povečujejo, vendar
vrste razlogov nesprejemljiva in
če upoštevamo predvideno· inflabo nujno sedanji trend padanja
cijo in povečanje zaposlenih za
izvoza obrniti prav v nasprotno
60fo, ne bo bistvenih premikov
stanovanjskega fonda. Tudi za le- smer.

Volitve v ·fp Cerknica v zbor združenega dela
I z Bresta bo v poslovnem odboru inž. Jože Strle, glavni direktor.
Za organizacijo in vodenje poslovanja ter usklajevanja dela
m ed posameznimi združenimi delovnimi organizacijami poslovni
odbor ustanovi odbore za posamezne tehnološko in prodajno
podobne skupine izdelkov in za
druga skupna področja poslova·
nja. Predvideni so naslednji odbori:
l. Odbor za ploskovno in oblazinjeno pohištvo
2. Odbor za masivno in sedežno
pohištvo
3. Odbor za stavbno pohištvo
4. Odbor za šolsko in pisarniško
pohištvo
5. Odbor za individualno opremo
6. Odbor za furnir in plošče
7. Odbor za izdelke primarne
proizvodnje
8. Odbor za sistem cen, davkov
in zunanjetrgovinsko poslovanje
9. Odbor za interno banko
1C. Odbor za dopolnilno indu·
strijo.
Naša delovna organizacija bo
sodelovala s svojimi člani v pe·
tih odborih, in sicer:
Odbor za ploskovno in oblazinjeno pohištvo:
- inž. Tone Kebe, TOZD Tovarna pohištva Cerknica

Važna investicija je predvidena
tudi na področju zamenjave in
okrepitve električnih daljnovodov
visoke napetosti za celotno področje občine. Plan zajema novo
napeljavo 110000 V iz Logatca do
Cerknice, ojačan daljnovod iz
Cerknice do žerovnice in nov dalj·
novod žerovnica-Gornje JezeroStari trg z napetostjo 20000 V. S
tem bi bil sproščen sedanji da:Ijnovod ž erovnica-Bloška policaNova vas za pokrivanje potreb
Bloške planote. Celotna investicija znaša 1S4 milijonov s SOO/o U·
deležbo našega gospodarstva.
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Dušan Plaz, TOZD Tovarna
pohištva Stari trg.
Odbor za masivno in sedežno pohištvo:
·
- Janez Mele, TOZD Tovarna
pohištva Martinjak
- Franc Turk, Skupne dejavnosti.
Odbor za furnir in plošče:
- Jože Gornik, TOZD Tovarna
ivernih plošč Cerknica
- Franc Mele, Skupne dejavnosti.
Odbor za izdelke primarne pro·
izvodnje:
- Franc Urh, TOZD Tovarna lesnih izdelkov Stari trg .
- Alojz Hiti, Skupne dejavnosti.
Interna banka:
- Danilo Mlinar, pomočnik glav·
nega direktorja.
Organizacija upr avljanja v sestavljeni organizaciji Slovenijales in zastopanost naše delovne
organizacije nam omogočata od·
ločanje o vseh zadevah, za katere
smo se dogovorili s samouprav·
nim sporazumom. Našim delegatom želimo, da bi s svojim oseb·
nim prizadevanjem in s stalnim
stikom z delavci v TOZD· in orga·
ni upravljanja dosegli cilje, ki
smo si jih postavili ob združitvi
v sestavljeno organizacijo zdru·
ženega dela Slovenijales.
J. Hren

--

Novo iz Brestovega proizvodnega programa -
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BRESTOV OBZORNIK

Prvi trije meseci -uspesno
"V'

PRODAJA VECJA ZA 123 ODSTOTKOV. OBRATNA SREDSTVA
POD POPRECJEM • OSEBNI DOHODKI VECJI • AKUMULATJVNOST NARAšCA . BRESTOV! REZULTATI ZARADI ZASTAVUENEGA PROGRAMA HITREJE NARAšCAJO.
Doseženi obseg proizvodnje
znaša v prvih treh mesecih letos 23,8% od planiranega letnega obsega. Primerjalno z lanskim
tromesečnim obdobjem pa je obseg proizvodnje višji za 7 %. Več
ji obseg proizvodnje temelji na
hitrejšem povečanju deleža proizvodnje pohištva in primarnih
izdelkov, kar potrjuje naslednja
tabela:
Delež 1.-111. v %
1973
1974
81,0
81,0
- pohištvo
- primarni izdelki 13,5
18,8
5,5
0,2
- ostalo
Skupaj:

100,0

100,0

Pregled obsega proizvodnje kaže u~odne tendence, saj se je
v prnneri z lanskim letom ob
nespremenjenih cenah povečal
kar za 7 odstotkov.
TOZD Tovarna pohištva Cerknica je za 3 odstotke pod dinamiko v enakem obdobju lani,
medtem ko je primerjalno na
letni plan dosegla 23,5 % obsega
proizvodnje. Prav gotovo, da je
tako doseženi obseg proizvodnje
rezultat manjših serij, ker je bilo
potrebno glede na konjukturno
situacijo v prodaji zadovoljiti pomanjkanje posameznih elementov.
Taka proizvodnja daje manjše
proizvodne učinke v primeri z
večjimi serijami, (ki so bile lansirane v lanskem prvem tromesečju). Tudi pomanjkanje repromateriala (steklo, površinski material), je oviral nemoten proizvodni p r oces.
TOZD Tovarna pohištva Martinjak je dosegla za 3 Ofo višji
obseg proizvodnje kot v enakem
obdobju lani, medtem ko je primerjalno na plansko dinamiko
doseganja plana v zaostanku za
3,5 %.
To je tudi razumljivo glede na
predvideni lansirani program, zastavljen v letnem planu.
Ocenjujemo, da s e bo obseg
proizvodnje v naslednih mesecih
stopnjeval in da bodo rezultati
še ugodnejši.
TOZD Tovarna lesnih izdelkov
Stari trg je kar za 62 % nad lanskoletno dinamiko obsega p r oizvodnje in je tudi nad nonnalno dinamiko doseganja letnega
plana. P rav gotovo so na tak rezultat
vplivali
organizacijski
ukrepi na žagalnici in ugodne
vremenske razmere, ki so omogočale dotok surovin. Tudi obseg proizvodnje v stolarni je
krepko nad lansko dinamiko. Takega tempa v obsegu proizvodnje ni pričakovati v vsem letnem obdobju, vendar ocenjujemo, da bo ta organizacija dos egla planirane r ezultate v proizvodnji.
TOZD Tovarna pohištva Stari
trg je dosegla višji obseg proizvodnje v prvih treh mesecih
letos v p rimeri z enakim obdobjem lani za 14%. Ta ugotovitev
je pozitivna in nas navaja na ocen o, da bodo zastavljeni proizvodni rezultati v planu za leto 1974
doseženi.
V tej organizaciji letos p redvidevajo razširitev proizvodnega
program še za dve vrsti kuhinj,
kar bi popestrilo proizvodni program in razširilo prodajne možnosti.
TOZD Tovarna ivernih plošč
Cerknica je glede na postavljeni
plan za leto 1974 .p od nonnalno
dinamiko doseganja, vendar je
primerjalno z enakim obdobiem
lani doseženi obseg proizvodnje
višji za 3%.
Po naših ocenah bo zastavljeni
obseg proizvodnje za letno obdobje v tej organizaciji dosežen
v celoti.
OSTALO predstavlja proizvodnjo v vzorčni delavnici in razrez
iprena in se tovrstna proizvodnja giblje na lanski ravni in na
ravni letnega plana.

Glede na doseženo prodajo so
obratna sredstva pod ravnijo letnega plana, kar je glede na konjunkturno situacijo na začetku
letošnjega leta povsem razumljivo.
Hitrejše obračanje sredstev v
začetku letošnjega leta glede na
situacijo in ocenjene .pogoje prodaje nujno narekuje slabše obračanje celo v prvem polletju,
zlasti pa v drugem polletju letošnjega leta. Rezultati poslovanja Bresta kot celote so v I. polletju dokaj ugodni, vendar jih je
treba jemati z določeno pesimistično prihodnostjo.
Prav gotovo so zastavljeni rezultati o ekonomizaciji na vseh
področjih realni in utemeljeni,
kar najbolj nazorno pokažejo rezultati, doseženi v I. tromesečju.

Kljub naraščanju cen za repromaterial in surovine se je proizvodnja na zaposlenega poveča
la, kar kaže na večjo produk·
tivnost dela in tudi na skrb slehernega delavca za doseganje postavljenih planskih normativov.
Istočasno ugotavljamo
poveča
nje osebnih dohodkov, ki ni le
rezultat povečanih startnih osnov, temveč produktivnosti dela
in skrbi vseh delavcev za prihodnji napredek Bresta.
Doseženi rezultati nas zadolžujejo in nam povedo, da so delavci Bresta v sedanji fazi razvoja
družbeno ekonomskih odnosov
sposobni pospeševati razvoj produktivnosti in razvoj samouprav·
nih odnosov.
Ta stopnja bo v prihodnjem
delu prav gotovo še večja, ker
so delavci Bresta vedno pripravljeni prispevati k razvoju drUžbeno ekonomskih odnosov ne. le
v svojem podjetju, temveč v celotni družbi.
B.Mišič

Novi organi temeljnih organizacij
P ravz111prav bi lahko zapisali v naslovu »dvakrat novi«, kajti poleg
pravkar izpeljanih volitev in imenovanj, ki so jih opravili delavci
v temeljnih organizacijah, je na novo postavljen a tudi struktura
organov v skladu s spr emembami v našem družbeno ekonomskem
življenju.
Temeljne organizacije so si za~pisale v svoje stat ute določila o svojih· organih, o njihovem oblikovanju in pristojnosti. Oglejmo si
najpomembnejša med njimi, da si bomo ustvarili sliko o novem
načinu odločanja v temeljni organizaciji.
V vseh s t a·tutih temeljnih orga!Ilirzacij je •p oudarjeno, d a delavci u veljavljajo svoje interese
v temeljni organizaciji na d va načina:

- z .referendumom in na zborih dela vcev ter
- z odločanjem v organih
UJprarvljarnja.
P.ri ra.zprav'ljanju o tem, kak~
šne oziroma kater e organe :naJ
ima p .o samezna temeljna organizacija, je prišlo med njimi do
močnega ·s odelovanja in posvetovanja. Glavni izhodišči za >>ipO·
stavitev« strukture organov sta
bili ipO'ložaj temeljne oDganizacije po UIStav} ~n _poveza~a z . _dru~
gimi teme~Jnrml or.gamzaclJa.ml
v deLovni organ izaciJi Bresta.
P·ri IPregledlu !Statutov temeljnih
organizacij rzato lahko ugototvimo, da sicer :le-ti dajejo možnost
d elavskim &vetom imen ovati pos ebne začasne organe, da p a poteka odločanj e v rtemeljni organi.zadji v glavnem po naslednjih
dblika:h in z nas lednjimi pristojnostmi:
Referendum je obJ.ika odloča
nja, .s katero vsi delavci t emeljne ongani.zacije odločajo o starusnih s.prem e mbah teme1jne organizacije in delovne organi.zacije , pa tudi o drugih .pomembnih zadevah , če t ako zahtevaj o :
- ena •tretjina delavcev temeljne organ-izacije,
- delavski ·s vet temeljne organirzacije,
- osnovna or:ganizaci'j a sindikata,
- S!lwpni delavski svet.
Zbor delavcev se p raviLoma
sklicuje ločeno 1po več delovnih
enotah, lahko .pa se skliče •skupen :z1bor delavcev za celotno temeljno .o rganizacijo. Statuti natančno urejajo sklic zbora d elavcev in zad eve, o ocaterili vsi delavci 1emeljne organizacije na
svoj]h zborih razpravlj ajo, jih
potrjiUjejo oziroma sprejemajo.
Glavna ugotovitev je, da odločajo
'I.III'eilitvi vseh neodtujljivih
u stavnih p ravic, k i opredelj ujejo
položaj delavcev v zdi'llŽenem delu ter v ta n am en zlasti:
- S!prejemajo s t atut 1emeljne
organ-izacije,
- s prejemajo
samoupravne
SIPOrarrum e ·s :področja delitve in
m ooselboj nih ifazmerij,
- ·spr ejemajo poglavitne gospodairske odločitve.
Delavski svet temeljne organizacije sestavljajo delegati delav-

o

cev itZ vseh .delov nj enega delovnega procesa. Delegati delajo .po
smernicah delavcev, ki so jih IZvolili, in so jim za svoje delo
odgovorni.
Dclav.s ki •svet ima vnsto na:log .
Poleg tega, da določa predlog
staJtuta temeljne ocganizacije, določa 'P'.oslovno .politiko ter •sprejema iplan in program za delo
iri 'I'twvoj in ulkrepe z a iZ'Ved"Qo
tega plana.
Posebej so dokaj natančno n?-vedene tudi ostale pomembne zadeve med katerimi kaže poudariti p redvsem inf.or.rniranje, imenovanje izvršilni:h organov ter
oblikovanje s ta'lišč temeljne organ:irzadje do :pomembnejših zadev delovne oDganirlacije.
Izvr šilni organi delavsk ega sveta so:
- poslovni svet, ki skDbi za izvaj anje .sklepov d elav.skega ISVeta
z eJkonornsk o,proi:z.vodnega področj a;

- svet za kadrovske zadeve, ki
skr.bi za izvajanje sklepov iz celo tnega poslovanj a ka:drov.skega,
stanovanJskega in socialnega podtročja;

- svet za osebne dohodke
skrlbi za i.zvajanje •s klepov in celotne politike na področju osebnih dohodkov;
- odbor za splošni l judski odpor in civilno zaščito delujeta v
sklladlu s sprejetimi načrti in
p redpisi ter navodili;
- direktor temeljne organizacije je n jen :individualni izvršilni
o r gan ki vodi ,poslovanje, zastopa temeljno or.gaiJ.irzacijo in sk rbi
za zakonHos ti n jenega poslovanja.
Poseben o r gan, ki ga imenujejo delavci na svoj em zboru, je
komisija za izrekanje ukrepov za·radi !kr:šitve delovnih dolžn osti.
V statutih je poudarj ena naloga IV\Seh organov, d a spoštujejo
nač ela delanr.ske -k ontrole na vseh
raV!l1eh in da zMo tudi prizadevno sodelujejo z organi d elavsk e
konrt:rdle v t emeljni in v delovni
organizaciji.
Pose1bej je vidna tudi dolžnost
organov, da poglobljeno ·spremlja jo delo V!Sak na svojem delovnem področju, z namenom ocenjevanja primernosti sedandih
razmerij in ukrep ov, t er d a aktiV!llo d elujejo 1pri celotnem poslovmju tem eljne organizacije.
Z. Zabukovec'

V

začetku

leta ugodni proizvodni rezultati

Večji

osebni dohodki

Plan za leto 1974 predvideva višjo startno vredno st to čke po temeljnih organizacijah za 15 odstotkov. To pomeni, da se ceniki
del in s tem planska vre dnost točke za leto 1974 primerjalno z lansko startno osnovo ob enakem
doseganju normativov dvignejo
za 15 odstotkov. S tem ni omejena zgor n.ia meja doseganja vrednosti točke po temeljnih organizacijah, te mveč je vrednost točke
in s tem osebni dohodek delavcev
odvisen od produktivnosti dela
in doseganja obsega proizvodnje.
Ceprav je obdobje od tega sklepa dokaj k ratko, smatramo, da je
potrebno ugotoviti, kje smo z osebnimi dohodki ~n ocenimo izva janje zastavljenih ciljev na področju osebnih dohodkov. Do te ugotovitve najprej pridemo s pregledom podatkov iz naslednje tabele:
Poprečni

čevanja produktivnosti dela in
akumula tivnosti rezultatov še naraščali. Prav gotovo, da bo struktura naraščanja razl·ična po posameznih temeljnih organi-z acijah,

kar je pogojeno s produktivnostjo dela in rezultati poslovanja
ter pogoji go spodarj enja po temeljnih organizacijah.
Najnižji osebni dohodek mora
znašati najmanj 1.345 dinarjev,

osebni dohodki na zaposlenega v dinarjih

TP Cerknica
TP Martinj ak
TLI Stari trg
T P Stari trg
TLP Cerknica
Skupne dejavnosti
Podjetje

1973

Plan
1974

1.776
1.790
1.809
1.831
2.112
2.666
1.912

1.972
1.969
2.012
1.966
2.280
3.040
2.100

Doseženo
l -III 1974
1.891
2.064
1.991
1.989
2.225
2.873
2.100

Indeks
4:2
4:3
106
115
110
109
105
108
110

96
105
99
101
98
95
100

Najprej moramo ugotoviti, da
kar je v sedanjih pogoj ih v.r ednopovečanj e startne vrednosti tosti točke pr.i n ormalnem dosegačke veljaJo od l. 3. 1974 ,torej po
nju n orm atiV'Ov dosegljivo. Lahko
sprejetju plana, tako da r ezultati
celo ugotovimo, da bo to zn esek
niso povsem primerljivi, čeprav
presežen in bo letos pri polnem
nakazujejo tendenoo. Za lesno in- d elovnem čas u in n ormalnem dodu s tDijo Slovenije je znaša!l poseganju n ormativov n ajnižji oseprečni osebni dohodek v letu 1973 ' bni dohodek znašal o krog 1.400
dinarjev. Glede na zastavljen o so1.986 dinarjev, kar naj bi nam
bila določena orientacija za gibalidarnost in vzajemnost bodo
nj e osebnih doh odkov.
morale tem eljne organizacije najDoseženi poprečni osebni do- manj tromesečno med seboj
h odek podjet ja za prvo tromeseč
usklajevati osebne dohodke predje zn aša 2.100 dinarjev in je .na
vsem s stališča r eševanj a najnižplan s ki dinamiki (brez poslovne
jih o sebnih dohodkov.
uspešnosti), kar pomeni, da b odo
osebni dohodki v p ogojih poveB. Mišič
je

Iz tovarne lesnih izdelkov Stari trg
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Ze spet ostanovanjskih
sredstvih
SAMOUPRAVNI SPORAZUMI O UREJANJU STANOVANJSKIH
ZADEV PRED PODPISOM
S samoupravnim sporazumom o združitvi v delovno organizacijo
BREST je bilo na temeljne organizacije združenega dela preneseno
tudi <?illočanje .o ~~edst'?-h .za gradnjo st~ovanj. Tako je prenehal
ve~jah tu~ preJŠDJI praVIlnik o dodeljevanJu stanovanj in stanovanjskih pOSOJil, po katerem smo ta vprašanja reševali na ravni podjetja.
Pri sestavljanju samoupravnih sporazumov temeljnih organizacij
združenega dela, Id naj bi ta pravilnik nadomestili, pa smo naleteli
na kup težko rešljivih vprašanj. Vprašanja, ki so se pojavila, je na
seji 22. marca pretresala koordinacijska komisija za stanovanjske
zadeve, razširjena s predsedniki ustreznih komisij iz temeljnih organizacij in s strokovnimi delavci, ki delajo na tem področju.
Komisija je najprej ugotovti:la
in pretehta.la najpomembnejša
vnpašanja, tki 1so se pojav.ila ob
novem načinu odločanja o stanova.njs1k.ih ·sredstvih. Pri tem je
naletela na naslednja vprašanja:
- Katera <temeljna organizacija naj rešuje !prošnjo za stanovanje ali stanorvanjsko posojilo de'lavcu, ·k aterega ~inski člani
delajo ·v različnih TOZD?
- Kaiko obravnavati .stanovanjsko 'VIPrašanje delavca, tki je
v svoji temeljni organizacijli dobil IStaa:J.ovanje ali stanovanjsko
posojilo, kasneje pa je bi:l zaradi zdra\llstvenih razlogov, kadrovskih potreb ali drugih vzrokov
premeščen ·v drugo TOW ? Bo
moral v tem primeru stanovanje
ali 1sta:nova.njosko ·posojilo vrnliti?
- So temeljne organizaci-je p ri
reševanju prošnje svojega delavca .za .stanovanje ali stanovanjsko posojilo dolžme upoštevati
tudi njegovo delovno dobo v drugi temeljni organizaciji podjetja?
- Kako zagotorviti stanovanje
delavcu, ki le-to najbolj potrebuje, ne glede na to, v kateri teme}j.n!i organizaciji dela?
- Ka<ko skupno nastopati pri
nakupu cJ.ro~benih stanovanj in
ali ni moroa fizična razdelitev
sedanjih dMbenih stanovanj po
temeljnih organizacijah poleg težav pri določanju ustreznega
ključa tudi nesmiselna?
Po daljši obravnavi naštetih
vq:rrašanj je komilsija ugotavila,
da :SO vsa ta v.prašan1a kolikor
tolri:ko ustrezno rešljiva samo z
vsem združevanj em stanovanj s kih
sredstev. Zato je pre cUagala, naj
o na!lrupu in o dodeljevanju družbenih stan~>Va~J odločajo temeljne ~rgaru.zac:IJe na področju
Cerlcruške dlohne s kupno, temeljni organizacijd v Lošlci dolini pa
Slirupno.
To pomeni, naj bi se na teh
dveh področjih združevala tudi
sredstva za gradnjo družbenih
stanovanj. S ·t em bo onemogoče
no odv.zemanje stanovanj-skih
sredistev temeljnim orgamri.zacijam v Loški dolini za gradnjo
stanovanj v Ceriknici. Poleg tega
pa__bodo od!p~dli tudj najbol!j pe~ecr .pro'~lemr _v zvezi z nakupom
m do~el;evanJem stanovanj, saj
skoraJ m rprimera, d a b:i bili člani
!ste družine delavci t emeljnih organiiZacij različnih dolin. VISe to
pa seveda pomen i, da ·bodo mo-

ra:le temeljne organizacije, cki se
bodo od'loč.i•le za tako združevanje stanovanjs·kih sredstev, sprejeti povsem enaka meriia za dodeljevanje stanovanj in vsako lero določati enak odstatek sredstev, na!lllenjeni:h za družbeno oziroma mdividualno gradnjo.
Težave v z,v~i s ..stanovan1•skimi (posoj1li pa os·o, po ugooovittvah
komisije, rešljive tudi v okviru
po:sa:me2lrle temeljne organilzacije.
Zato naj bi ta sredstva delile same, ·vendar s tem, da pri dodeljevanju upoštevajo prošrrjo vsakega prosilca posebej, ne ~lede na
to, če della pri njih vec članov
iste d~ne, in da pni tem upoštevajo tudi delO'V'.Ilo dobo, .ki jo
imajo prosilci v drugih TOZD.
Poleg tega je pomemben tudi
prechlog, po katerem naj bi dela-

vec ne bil dolžan i.cprazni'lli stanovanja ali ,predčas.no vrniti Sltanovanj..skega posojila, če se zaposli rv drugi temeljni organizaciji Bresta.
Na !podlagi sklepov komisije so
bili pred kratkim sestavljeni tudi
osnutl<i samoupratvnih ospo:razumov o urejanju stanovanjskih zadev. Ogrod-je zanje je dosedanji
pravilnik o dodeljevanju !Stanovanj ,jn stanovanjskih posojil.
Enaka kot prej so predvsem določhla o stanovanjskem standardu in merila za dodelitev s•tanovanja aH posojila. Komisija je
namreč ugotovila, da je bil IV tem
pogledu dosedanji skupni pravilni.k dOkaj uporaben, poleg tega
pa prav gotovo ni umestno tako
pomembnih določi•! pogosto spreminjati. Pomembnejše norvosti
pa so zilaJSti naslednje:
- O dodeljevanju stanovanj
bosta odločali skupni komisiji
temeljnih organizacij, ki se bodo
odločile za združevanje sredstev
za nakup stanovanj. Eno tako komisijo naj bi sestavljali delegati
Tovarne pohištva Cerknica, Tovarne pohištva Martinjak. Skupnih dejavnosti in Tovarne ivernih
plošč, drugo pa predstavniki Tovarne lesnih izdelkov in Tovarne
pohištva Stari trg.
- Prednostno pravico do stavanja v prvi ali drugi regiji bodo imeli delavci, ki bodo po določilih sporazumov zbrali največ
točk, ne glede na to, v kateri temeljni organizaciji delajo. Točke,
ki bodo določale vrstni red pro-

Vse

več

sredstev za individualno stanovanjsko gradnjo

silcev na prednostni listi, se bodo
po enakih merilih kot
doslej.
- Stanovanjska posojila bodo
v okviru svojih sredstev dodelje·
vali svojim delavcem organi upravljanja temeljnih organizacij.
Posojilo bo lahko dobil vsak delavec, ki bo po določenih merilih zbral ustrezno število točk.
Del točk prosilčevih družinskih
članov se torej ne prišteva več
glavnemu prosilcu, kot je to ve·
ljalo doslej in še velja pri prošnjah za stanovanja. S tem je dana možnost, da dobi posojilo tudi več družinskih članov hkrati.
- Izjemoma se lahko dodeljujejo stanovanja tudi iz sredstev,
ki jih temeljne organizacije zdrudoločale

žujejo za skupno ugotovljene
skupne potrebe kadrovske politike, če tako zahtevajo nujne kadrovske potrebe. Odločanje o
tem .p a je prepuščeno delavskim
svetom temeljnih organizacij, ki
združujejo družbena stanovanjska oziroma sredstva za gradnjo
teb stanovanj.
O osnutkih sporazumov so že
razpravljali delavski sveti temeljnih organizacij in jih posredovali v razpravo delavcem. Veljali pa bodo šele potem, ko bosta
pristop k sporazumu podpisali
vsaj dve tretjini delavcev vseh
temeljnih organizacij združenega
dela v podjetju.
V. žNIDARSič

Novo v družbeni prehrani
SPREMEMBE V POSLOVANJU OBRATA
DRUŽBENE PREHRANE NA BRESTU
Po samoupravnem sporazumu o združitvi temeljnih organizacij
združenega dela v delovno organizacijo Brest je z 31. decembrom
1973 prenehala statusno samostojno poslovati delavska restavracija.
Temeljne organizacije združenega dela so se s samoupravnim sporazumom dogovorile, da družbena prehrana sodi med skupne zadeve
Bresta.
Samoupravni sporazum prepušča vso skrb in odgovornost za družbeno prehrano in oskrbo z ozimnico delavcev Bresta Skupnim
dejavnostim.
Prechmet poslo.vanja družbene
prehlrane je priprava in prodaja
topltih in hladnih jedil, točenje
alkoholnih in brezalkoholnih p ij ač ter preSkr-ba z ozilllil!ico, vse
i:zJključno za delavce podjetja.
To pomeni, da j e delavska restavracija zaprtega t ipa.
Svet skupnih dejavnosti je na
svoji seji 11. marca .sprejel v
zvezi z družbeno prehrano naslednje sklepe:
l. Za z ačasnega or.ganizatorja
dedav&ke restavracije je imenoval Emila Laha z nalogo, da v
rolru dveh m esecev pripravli celotni predlog nove organizacije
in poslovanja delav-ske restam-a-

V delavski restavraciji je vpeljana sam9postrežba

cije :in ga predloži v odobritev
sa:moupravnemu organu Skupnih
dejavnosti.
2. Taikoj naj se uvede osebna
odgovornost med .delavci delavske restavracije, ki bo zagotavljala racionalno poslovanje, skrb
za ·k.valfi.tetno družbeno prehrano
in dobre med-sebojne odnose.
3. Ukine ·n aj -se točenje alkoholnih ;pijač razen piva s 15. marcem 1974.
4. Vsem abonentom, .ki ni-so
člani delovne skupnosti Bresta, se
s 30. aprilom 1974 ttkine nudenje
prehrane, ker j.e resta.vracija zaprtega ti!pa.
S. Suhi obroki hrane se .izdajajo a.bonentom samo, če .kuhinja ·n e obratuje ali če toplih jedil zma:njQ<:a.
6. Odjave abonentov se sprej emajo in upotševajo do 9. ure v
toči•lnicah ali v kuhinjah.
7. Pravico do regresiranja hrane imajo tudi izredn i abonentide-la·vci Bresta.
8. ·P oslovnim sodelavcem in otrokom zaposlenih staršev na
Brestu se hrana nudi po ceni
brez regresa.
9. Cene za hrano in pijačo so
enotne za vse kuhinje in •točil
nice.
10. Po sprejetju nove organizacije 1p0slavanja delavske restavraci·j e ose razpiše d elovno mesto uprav:nilka restavracije.
Sprejeti ulkrepi naj bi omogočili, da bi se v določenem času
~-z.bolj~alo
poslovanje delav..ske
restavracije .v toli.kšni meri, da
bo večina ·delavcev Bresta zadovoljna z družbeno prehrano.
Prouču:jemo možnosti za ovečjo
izbiro malic. Abonent-om naj bi
nudili v.saj dve vrsti malic. Tople

m<d!ice pa je nujno potrebno zagotoviti tudi delavcem v nočnih
i~menah in delavcem, ki delajo
ob sobotah.
Po ev.idenci pt'Vih letošnjih mesecev se poslužuje malic naslednje število Brestov:ih delavcev:

TP Cenkni·ca
709 565
TLP Cei1lmica
84 70
Skupne dejavnosti 275 lS.l
TP Martinjak
400 307
TP Stari rtrg
156 155
T=L;:;_I~S:..:t~ar:..:i~t=r.;:g~--=2=3=-2 223
Sllrupaj : 1.8561.472

79,7
83,4
54,9
76,8
99,3
96,2
79,3

Za r egresiranje malic je Brest
v preteklih letih pl1ispeval naslednje .zm.eske:
- 1970. 'leta
551.961,00 din
- 197·1. .leta
690.350,00 din
- 1972. leta
899.148,68 din
- 1973. leta
1.295.420,00 din

Pod1l'1lk:i o številu abonentov ter
·porabljena sred&tva za regresiranje maJic povedo, da je t rideset
članskemu kolektivu delavske restavracije zaupana velioka odgovomost. Odgovornost aJa se ne
kaže samo v teh .podat!kih, temveč v skrbi za zdravo d.tUŽbeno
prehirano :baJIX>Slenih.
Prednostne strani dobre družbene preh rane so znanstveno že
toliko dokazane, kar zadeva
:udrav..stvo in delovno stor.ilnost,
da jlih ni potrebno razčlenjevati.
Za izpolnjevanje vseh nalog s
področja družbene prehrane je
potrebno ustanoviti <tudi svet
abonentov, <Ici bo sodeloval in odločal pri družbeni prehra.ni.
Kolektiv delavske Testavracije
'Se zaveda svoje odgovornosti, pričadruj e pa od vseh abonentov razumevanje in sodelovanje za dosego zastavljenih nalog, da bo
d.ružbena p rehrana or-ganizirana
v zadovoljstvo celotnega kolektiva Bresta.
E. Lah

VLOGA ZBORA DELAVCEV
V s:ta.tutu je določeno, da delavci temeljne organizacije razpnwJjajo na •svojih ,zborih o vseh
pomembnih zadevah s področja
posliOVanja temeljne organizacije
in delovne orgamzacije in odločajo o ureditvi ovseh -neodrujljivih u starvnih pravic, ki oprede~ujejo ;položaJ delavca v zdruzenem delu.
S tem je dana možnost delavcem, da izrazijo JSovoje mnenj e. Zato smo ddlžni organizirati razprave, v njrib pa dajati
delavcem temeljne organizacije
informacije, tako da posamezna
vprašanja n ed<voumno !'azumejo.
Ob tem pa je potrebno omeniti,
da ,p o temeljnih organizacijah še
nimamo dovolj razvite oinform ati-V'D.e ·slu 2Jbe, čeprav so v tej smeri velika prizadevanja.
Ko !Sklioujemo .z bore delavcev,
jih slcl.ičemo pred 14. uro, zato,
da bodo imeli možnost sodelovati
na 2lborih v:si delavci, torej deJaNci obeh izmen. žal ·pa :temu ni

ta!ko. Veliko ·število delavcev se
:lbora ne udeleži, ampa:k gredo
preprosto domov, za pripombe
v·r atarja .pa se ne zmenijo.
Pred .sklicem zbora delavcev
se zatvedamo, da delavci po :končanem delu želijo čimprej domov zaradi .u trujenosti ali zaratdi del, ki jih čakajo doma.
Zato pa ·pri•p ravimo sestanek čim
krajši, čimbolj racionalno, tako da ,poteka 7Jbor delavcev največ 30 do 45 minut.
ToliJk,o časa •p a bi delavci res
mora:l.i žr-tvovati in .se vključiti
v rawpravo, saj je to glede na
sistem upravljanja naša dolžnost
in pravica.
Po drugi ·strani pa je ·res, da
nekateri delavci poglobljeno in
aktivno spremljajo vsa dogajanja v temeljni organizaciji in v
podjetju. Po teh bi se morali
zg.~edovati tilsti delavci, ki srvoje
pr.watne potrebe težko opus-tijo
in jJh neradi žrtvuje jo delavskemu upravljanju.
J. Klančar

BRESTOV OBZORNIK

NAŠI LJUDJE
Dvajs-et let trdega neumornega
dela. Na seznamu jubilantov je
zapi.sano tudi ime MILAN MIHEVC, IPO ~poklicu lesni tehni·k,
zaposlen v Tovarni pohištva Martinjak, star 42 let.
Pred dvaj!Sellimi leti se je odločil, da bo s svojim strokovnim
znanjem :pri-speval .svoj delež k
prihodnji ras1i Bresta. Poklic
lesnega tehnika je bil za tiste čase
zelo pomemben: On je eden izmed :prvih dejansko strokoVItlib
odel31Vcev, ·ki ISO začeli s svojim
znanjem vnašati novo miselnost,
modernejšo tehnologijo v naši tovarni, zato se mi zdi pri.ome:mo,
da mu posvetimo nekaj besed.
Ko ISern ga 'VIpTašal o spominih
j,z tpretetkllosti, se je rade volje
odzval in povedal:
»Letos v januarju je .preteklo
natančno dvajset let, odkar sem
se ZCIIPOSiil v Tovarni pohištva
Martinjalk. Sam ne vem, kdaj je
vse to že minilo. Ko sem končal

tehnišJ.<o šolo in ~po •šoli odslužil
voja§ke obveznosti, .s em na več
podjetij 'IlaJS'lovil prošnje za zaposlitev.
Obveznostri. za štipendijo nisem
imel, ker me je š1ipe'Ildiralo takratno ministi'S!'vo za šolstJVo.
Za mojo zaposlitev ISe je zanimalo tudi podjetje LIP Cenknica,
sedaj BREST. BretZ okleva'Illja
sem se odločil in se po kratlk:em
postopku zaJpOSlil. Moje prvo delovno mesto je bilo ma.Diipulant
žagam.ega :lesa ·v Tovarni pohištva Martinjak. :Ze v prvem oz,iroma istem letu ·sem doživel, da je

pogorela tovarna. Ta dogodek je
bil zame, ;pa tudi za vse delavce,
s kateriiiJJ sem delal, udarec, ki
ga je težko opi:sati. Vsi smo si,
vsak po svojih močeh, prizadevali, da smo tovarno čimprej ob·
novi.Ji. Nihče ni poZlilaJ nadur, nedelj niti praznikov, delali smo z
vso vnemo lin ;z. zaNestjo, da bi
si •spet Ulstvariti nov krov in s
tem odrezali boljši kos kruha.
Po dobrih treh mesecih po požar.u je tovarna že začela obratovati. Dodeljen sem ·b il v pripravo dela, ki je bila takrat šele
zametek. Delal sem na različnih
delovnih mestih, predvsem •v pripnw.i in konstrukciji. Sedanje
moje deloVItlo mesto je planer
materiala.
Med svojo zaposlitvijo sem ž.e
od samega začetka deloval tudi v
družbenopoli ti čnih organizacijah
in v organih upravljanja. Zato
lahko :tooim, da napredek, dosežen v dvajsetih letih, ni majhen
pa naj•si .bo na gospodarskem ali
socialnem 1področju. Zdi .pa se
mi, da prehojeno pot tprehitro
pozabljamo. Našim mlajšim tovarišem ~premalo !pOjasnjujemo
nek!danje čase, pod lkaikšnimi pogoji je tovan-na rastla in seveda
z njo tudi .m i. V preteddosti nismo ;poonafti nobenih bonitet.
Vsakdo se je zavedal, da sta njegova natloga in cilj !izboljšanje
pogojev dela in seveda s ·t em
tudi dvi:g 1standa:roa, kar je danes
v našem .samou.pravnem sistemu
že dokaj .zadovoljivo r ešeno. Potruditi se bomo morali, da bomo .ta sistem upravljanja še naprej ·krepi'J.i in vlivali pogum
mlajšim delavcem, ki .zgodovino
našega t ndega dela premalo poznajo.
O svojem delovnem mestru bi
povedal, še .t o, da se dnevno spopadam .s težavami ob '!laba'Vi različnrh materialov, posebno tistih,
za katere smo vezanrl. na uvoz. Za
te otežave pa seveda ne morem
pri.pi.sat:i krivde >Sebi aJi nabaNni
sluilbi, Iker vem, da so to vprašanja naše širše d:ružbene skupnosti. ·Prepričan sem in želim, da
se Ibo .tudi to 'V'prašanje uredilo.«
Vestm.ennu in požrtvoval'Ilemu
dela'Vou tovarišu Mihevcu želimo
še vnsto ulra'Vi:h in ustva.rjainih
let v temeljni organizaciji združenega dela Tova:rna ;pohiš-tva
Martinjak, pa tudi v njegovem
druž.ins<kem .krogu.
l. Skrabec

Brest za spominski dom
v Kumrovcu
Z GRADNJO SP.OMLNSIKEGA DOMA V KUMROVCU BO POSTAVLJEN OBJEKT, KI BO OMOGOCIL, DA SE PREDVSEM
MLADIM GENERACIJAM SIMBOLICNO POSREDUJEJO VSA NAJVA:žNEJSA POGLAVJA NASE REVOLUCIJE.
P.redračlliD:ska vrednost ia:l!veS'ticije, v !katero ISO vključene vse
.repUJblike .in avtonomne pokrajine, .zm.a.ša 100 milijonov dinarjev. Okvirna .r azdelitev vilrov po
republ'ilkaih .j e bill dosežen nacionalni dohodek iz leta 1971, tako
da bo ;z;brala Slovenija po tem
kmi.teriju okrog 15 milijonov dinarjev.
Potek alkcije, ki jo podpirajo
VISe družbe.n:o·po1itične organizacije, 1e zelo 'll'Sipešna.
Do 2 1 decembra 1973 je bilo
za gradnj.o doma v Kumrovcu
zbranih že 67 odstotkov sredstev
celotne predraču nske vrednosti.
Po .dogovorjeni raz.deHtvi je
potrebno, da 'Prispeva naša obči
na 125.000 dinarjev. Do 30. l. 1974
je pr~SI)Jevala za gJradnj.o doma
73.000 din, ka'I' pomeni, da je izpolnila obveznost :z. 58 O/o. Glede
na ostalle Qlbčine· Slovenije je bila
po izpolinrtvi ;plana med 60 obči
nami <na 29. mestu.
V občini Cerknica so dala s·voj
de lež že sk.oraj vsa podjetja. Po
d-ogovoru dTUžbeno-političnih orgarri2acij naj b i ·vsaiko podjetje
prispevalo svoj delež po ključu
na zaposlenega.

Svet za \koordinacijo poslovanja Bresta je februarja lani obraNnaval vprašanje naše udeležbe pri gradnji doma in sp rejel
sklep, da :bo da·l Brest za ~raoojo
doma 40.000 din .po zaključnem
račtmu .se -leto 1973 iz sredstev
sku!Pne fPOrabe. Dokončno >S~k.le
pamje je odložil na datum po zaključmem l!'ačunu ~a leto 1973.
Glede na spremembe v organiz·a ciji samoupraV1ljanja so o
tem znova II'azp·r avljali delavski
sveti temeljnih organizacij. Povsod 'SO ibHi ;sprejeti sklepi, da tudi Bres t IPadpre to vsejugosdovaOISloo .ak-cijo. Na osnovi števila
zaposlenih v ·l etu 1972 tSO posamezm.e temeljne organizacije .prispevale na-slednje zneske:
TOZD T.P Cerknica
TOZD T1P Martinjak
TOZD TLI Stari trg
TOZD TI-P Iverka
TOZD TP Stari trg ·

18.120
10.200
5.800
2.000
3.800

- - --40.000

Skl.llpaj:

Pred časum smo že poročali o poteku gradnje cetralnega skladišča. Napovedali smo, da se bodo
montažna dela začela s l . aprilom. N~oved se je uresničila. Izvajalcem del so vremenske razmere dovoljevale nemoteno delo na izkopu, opažitvi, betoniranju točkovnih temeljev ter montaži nosilcev, veznih elementov in drugod.
Postavljajo že kritinske bazne loke, s katerimi objekt dobiva svoje končne obrise. Pričakujemo, da
bodo montažna kritinska dela končana do l. junija. Vzporedno s temi deli se bodo začela notranja
dela: kanalizacija, fasadni in notranji pregradni zidovi, temelji za dvižne mize in drugo.
Po operativnem planu naj bi bila vsa dela na objektu in v neposredni okolici do 1. septembra letos.
Uporabo objekta predvidevamov mesecu juliju, če ne bi nastale težave višje sile_
M_žunič

Letošnja; srečanja jubilantov
Tako kot vsako leto so bili tudi letos pred dnevi po vseh
Brestovih temeljnih organizacijah organiziram sprejemi za letošnje
jubilante, delavce, ki zvesto prispevajo svoj delež k njegovemu razvoju deset, petnajst, dvajset in petindvajset let.
Težko je v nekaj besedah izraziti vso hvaležnost za njihovo
delo, prepričani pa smo, da so na sprejemih znova začutili enotnost,
ki veže .vse Brestovce v trdno delovno •skupnost.
žal nimamo poročil o srečanjih iz vseh temeljnih organizacij,
prepričani pa smo, da je bilo povsod prisrčno, slovesno in veselo.
Za »petindvajsetletnike« je bil organiziran še poseben sprejem.
Več o njem in o njih pa bomo pisali v prihodnji št.e villd.

TOVARNA POHIŠTVA
IN TOVARNA IVERNIH
PLOŠČ CERKNICA
20. aprila ·s o jubilanti iz Tova.rne fPOhiMva Cerknica in Tovarne
iver.nih :plošč skupaj proslavili
delovni jubilej. Bilo jih je kar
150.
Po 'Pozdravnem nagovoru direkrton.Ja in čestit·kah predsednika delaV~Skega sveta ter predsed.ruka •Sindikata SO pevci jubilantom zapelsi nekaj ;pesmi, ta:k.o da
je bila podelitev jubilejnih nagrad še bolj !Svečana.
Za s.pomii.1 so se jubilanti še
skupno fotografirali. Prav prijetno jih je bilo opaz<YVati, !kaiko
so :se ~porazdelili v 'S1cupilll.e in se
slikalli IS sodelavci.
Ko •sem opazoval to res prisrčno rl.n iskreno razpoloženje,
·sean dojel, da 1pomeni delovni jubilej človeku zares veliko.
To vendar pomeni življenjsko
obdobje, del življenja, ki ga člo
več p.reživi in si pridobiva vi'I'e
za življenje v tovarni.
Mislim, da je delavec, ki se je
v imenu jubilanot<YV zahvalii za
po.zornos.t, <izrazil željo in hotenje vseh jubilantov, ko je dejal:
»Ne boj-im se nobenih naporov.
Brestovci smo in Brestovci ostanemo.« To pa fPomeni, da se bomo tud:i v prihodnosti z vrzl?J}ednim delom trudili, da bo Brest
ko.t delovna organi,zacija še moč
nejši, da se bo razšrirjal in moderniziral in da bo IS tem s'ocialna varnost nas V~Seh še večja.
J. Klatnčar

TOVARNA LESNIH
IZDELKOV STARI TRG
Tako kot 'V'Sako leto so bile
tudi letos 19. aprila ·podeljene nagrade zaposlenim Iro·t priznanje
za njJhovo neprekinjeno deset,
petnajst, dvajset in petindvaj<setlet]1o delo · v podjetju. ·
Ob t ej priložnosti je bila v
naši temeljni organizaciji majhna

SKUPNE DEJAVNOSTI

19. aprila je sedemdeset članov
Skupnih dejavnosti praznova1o
svoj jubilej, pripadnost podjetju
deset, petnaj1st, dvajset in pet1ndvaj.set let. Ob prisotnos.ti
predstavnikov dnlžbeno politič
nih organizacij lin ovganQIV U!pravljanja je jubHante pozdravil direktor Skupnih dejavnosti Jože
Hren, se jim v imenu delovne
skupnosti zahvallil rza dolgoletno
· d
svečanost s !kratkim nagovorom
d 1
·
e ovno
m ces ti'tkam1· pred sed m'ka d e1avš pnza
b' evanJe in jim· za1
1
skega sveta iln ilirektorja, pa tudi z~ e e o ilo uspeha v prihodskromna pogostitev.
_ ~J~m delu. Po nagovoru so ob
Po nekajurnern veselem ratlipo- s~omni za~lmski i'Il v prijetnem
~ož~nju so ·~e j-ubih;mti .razšli.. z
klramljanju obujali spomine na
zelJO, :da. ibt. s~ pn prih<>Jn~Jh lepe in tudi naporne dni .pri razdelovmh J>Ub!leJ!h s.pet sreca:h v
. B
tako prijetnem vzdušju.
VOJU resta.
D. Dujmenovic
S . Bogovčrič
•

v

v

Delegacije začenjajo zdelom
Zadnje dni marca smo izvolili
delegacije temeljnih organizacij
združenega dela. V začetku aprila so se te delegacije konstituirale, kar j e na videz formalna
zadeva, v resnici pa zelo pomembno opravilo, saj se bodo
tako lahko z vso resnostjo in
učinlrov:itostjo vključile v novi
skupščinski sistem, katerega del
pravzaprav so.
Pr.i konstituiranju so delegacije izvolile vodje delegacije. Pomembno pri tem je, da vodja delegacije nima nekih posebnih pra-

vic an odgovornosti, ki bi izhajale
iz položaja in vloge delegacije,
predvsem pa ni vodja tisti, ki bo
vselej aH pa večkrat poslan na
zasedanje u streznega zbora skupščine.

Delegacija deluje kot celot a,
oblikuje in določa stališča in nosi odgovormnost za svoje delo.
Vodja delegacije skrbi le za delo
delegacije ter za povezavo delegacije z delovno skupnostjo. Nanj
se bodo obračale strokovne in
druge službe občinske skupščine .
J.Klančar

Marksistični krožek'~je zaživel
Dij aiki dislociranega oddeLka
Tehniške sred'Ilje šole v Cerknici
smo občutil!i veliko pomanjkanje
idejno;politi.čnega
izobraževmja
že v osnovni, .pa tudi v srednji
šoli. Zato smo se odločili, da smo
s pomo čjo sekretariata osnovne
organizacija Zveze komunistw
Skuplllih dejavnosti Bresta in
Občinskega komiteja ZKS Cerknica onganizirali v našem mlad.iMkem aktivu marksistični >krožek.
P~av zaradi tega, ker nam je
vprašanje v.z.goje .in izobraževanja najhližje, .s mo enega uzmed ·
prvih sestankQIV posvetili prav ·t emu področju. Na n aslednjih sest ankih smo razpravljali o zgodovins kem .pomenu boja 'Proletariata za prehod od d iktature k

asociaCIJ! .svo.bodn.ih proi~ajal
cev, o odnosu .socialističnih sil
do religije, cerlwe in kleri:kalizma, o neuvrščenosti v sodobnem
svetu, o odnoSii.h Jugo.silavlje s sosednjimi driava.mi ter o ak·t ualnih vprašanjih v ~ocesu stabilizacije gospodarstva. Jedro vseh
sesnmkov marksističnega krožka
so prispevali člani predavateljskega aktiva tpri Ob činski ·k onferenci Zveze komunistov Cerknica.
Na ·konou bi želel poudariti, da
je mnenje vseh članov marksističnega ·k:trožka, da bi se morale
v.ge doobeno politične organill'..acije in šole \' občini zavzeti za
bolJše ·· idejno•politično izobraževap.je miat4-h.
- · · - · :A. 'Sega

,

BRESTOV OBZORNIK

Sklepi zbora komunistov
Na svojem zboru so komuni- zastavljenih investicij naša poMaramo torej ugotoviti, da
sti Bresta 30. m arca razpravljali membna naloga, da je 'z aradi te- sklepi ne !p9:'edstavljajo le načel,
o predlogu letnega plana ,p o te- . ga potrebno aktivirati razpolož· temv~ obv'e =ost za akcijo komeljnih arganieacijah in za pod- ljive rezerve, povečati produk- munistov in vseh delavcev za :prijetje kot celoto.
· tivnost dela, ekonomičnost pro- hodillji <razvoj samoupravnih in
Na raZJpravi so bila sprejeta izvodnje, rac~onalizirati porabo gospodarskih ,p oti podjetja. Zato
stališča, ki pogojujejo izpolnjevaizdelavnih ·in režijskih stroškov so sklepi sestavni del plana· vseh
nje plana in obvez;ujejo strokov- .in povečati odgovornost na vseh temeldnih organizacij .
ne službe za konkretne akcije. ·ravneh. Pri tem je treba angaZ ,razvojem samoupravnih odV tem članku omenjamo pred- žirati slehernega delavca, ker bo· nosov in raci:onainim goSipodarvsem ti~ta .stališ ča in sklepe, ki mo le tako lahko zagotovili rast jenjem bomo dosegli večjo soso OZJko 'POvezana s planom in
cial!no varnost delavcev, njihov
so širšega pomena za ves .p oslov- dohodka in osebnih dohodkov. neposredni vpliv na vseh ravneh
Vse
zastavljene
akcije
pa
morajo
ni proces :
.
odločanja ~n IS tem prispevali k
- Zbor komunistov je ocenil potekati na samoupravnih odno- razvoju družbeno ekonomskih
sih in skupnih interesih delavcev odnosov.
planske cilje za leto 1974 kot realne, vendar je potrebno na vseh v združenem delu.
B. Mišič
ravneh postaviti in konkretizirati
ukrepe, potrebne za izpolnjevanje planskih ciljev.
·
- Da bi dosegli racionalnejšo
proizvodnjo in večjo socialno
varnost delavcev, zbor komunistov zahteva, naj bi kontinuirano
pripravljali nove programe, isto·
časno pa je potrebno zagotoviti
rezervne programe za proizvod- OBLIKOVANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE SAMOUPRAVNIH
njo po temeljnih organizacijah
INTERESNIH SKUPNOSTI
združenega dela.
- Področju prodaje moramo
Letos, kot vemo, prvič združujemo sredstva za financiranje poposvetiti vso pozornost kljub pri·
treb tako inlenovane splošne porabe na nov način. Skladno z novo
stopu k sestavljeni organizaciji
združenega dela Slovenijales. ustavo so se oblikovale samoupravne interesne skupnosti, . kjer na
Ugodna konjuktura v začetku le- samoupravnih osnovah vsaka interesna skupnost oblikuje program
tošnjega leta nas ne sme zavajati. Potrebno je širiti krog kup- dela, delegati pa na osnovi nmenj in stališč delavcev odločajo, kaj
iz tega programa je potrebno in se mora financirati in kaj ni pocev doma in v tujini in s svojo
prisotnostjo hitro in učinkovito
trebno in se lahko črta ali odloži. Tako je vzpostavljena vez med tiizkoristiti vse možnosti za po- stimi, ki v združenem delu sredstva prispevajo in med tistimi, ki
večanje plasmaja.
- Osebnim dohodkom je tre- sredstva trošijo.
ba posvetiti vso pozornost, da bl
Oblikovanje sredstev za pokri·
Prav gotovo je vsak začetek tedosegli čimbolj pravična merila
nagrajevanja, tako da bi bili de- žak. Tako je bilo tudi v tem pri- vanje potreb posameznih samolavci dejansko nagrajevani po meru. Pri oblikovanju prog·ra- upravnih interesnih skupnosti pa
vloženem delu. Solidarnost in mov je bila premalo prisotna mi- bo potekalo takole:
selnost, kaj smo na sedanji stopvzajemnost po temeljnih organizacijah moramo dejansko re- nji razvoja zmožni nameniti za
Skupnost otroškega varstva
splošno porabo. Resolucija o
alizirati v smislu dogovorjenih
družbeno-ekonomskem razvoju je
načel samoupravnega sporazuma.
Temeljna skupnost otroškega
sicer dala okvire, kako naj se varstva (občinska) naj bi se fičisti ekonomski odnosi so osnova za take in podobne dogo- splošna potrošnja giblje, iz pro- nancirala po stopnji 0,43 °/o od
vore, ki morajo zaživeti v naši gramov samih pa je čutiti načelo:
bruto osebnih dohodkov. Tak je
vsakdanji praksi.
predvidi čimveč, da boš dobil ti- bil družbeni dogovor. Ker obKadrovska politika delovne or· sto, kar rabiš. Torej bo pri obli- čina Cerknica ne more pokrW
ganizacije mora ustrezati potre- kovanju programov potreben potreb osnovnega šolstva z dogobam prihodnjega razvoja. Zato je bolj poglobljen pristOip, treba bo vorjeno stopnjo, je skupščina
treba preanalizirati zastavljena več sodelovanja tudi tistih, ki sprejela ·sklep o znižani pl'li.spevsredstva ustvarjajo.
ni stopnji, in sicer 0,22 Ofo od brunačela kadrovske politike in pripraviti ukrepe za njihovo realiDrugo resno vprašanje je, kako to osebnih dohodkov.
Republiška skupnost otroškega
zacijo.
približati to problematiko nepo- Zbor komunistov ugotavlja, srednemu delavcu. Programi bi varstva pa naj bi se financirala
da je potrebno področju druž- morali biti prilagojeni bolj kra- po stopnji 2,26 Ofo od bruto osebjevnim razmeram in prilikam, nih dohodkov.
benega standarda posvetiti več
pozornosti, in zahteva od odgo- temu, kar je ljudem znano, kar
vornih n9silcev realizacijo zastav- spremljajo in doživljajo. Ce boSkupnost za izobraževanje
ljenih interesnih skupnosti, zlasti do ti programi tudi v prihodnje
Temeljna izobraževalna skupna področju stanovanjske grad- samo na republiški ravni, potem
nje, kjer prihajata do izraza bo zanimanje zanje relat ivno nost naj bi se po dogovoru na
medsebojna vzajemnost in soli- majhno. Problematika na repub- koordinacii fiinancirala po stop·
darnost; čimprej pa je treba tu- liški ravni je od delavcev odmak- nji 5,18 Ofo od bruto osebnih dodi aktivirati že zbrana namenska
njena in zanimanje zanjo ni to- hodkov. Ker tako oblikovana
sredstva v občini Cerknica ne
likšno kot bi bilo, če bi bilo to
sredstva.
zadoščajo za pokrivanje potreb
- Sproti je treba infonnirati bolj prJbližano.
osnovnega šolstva, je skupš čina
delavce o vseh vprašanjih poslovTudi v posameznih številkah,
občine Cerk.niica sprejela viš-jo
nega procesa, ker je le tako mo- ki so globalnega I?omena, se lahstopnjo, 5,79 Ofo od bruto osebnih
goče zagotoviti vpliv delavcev v
ko marsikaj skriJe, kar se dru·
smislu zastavljene samoupravne gače najbrž ne bi. Na tem pod- dohodkov.
Republiška izobraževalna skuporganiziranosti temeljnih organi- ročju združenega dela bo potrebnost pa se ne financka več dz prizacij.
nih še mnogo naporov, da bo sa- spevka od bruto osebnih doJ:ro?- Zbor komunistov zadolžuje moupravl~anje prišlo do tiste kov, temveč iz dohodka temelJnih
strokovne službe, da v planu na- stopnje, ki je z ustavo določena. organizacij združenega de!a. Za
drobneje razčlenijo odnose fi- Nesporno pa j~, ~a bo vmešav!'l- pokrivanje potreb republiškega
nanciranja interesnih skupnosti nja predstavniških organov m
šolstva bomo plačevali prispevek
in tako pripravljeni program po- organov oblasti vedno manj, te po stopnji 8,14 Ofo iz dohodka.
sredujejo vsem delavcem.
funkcije pa bo prevzelo samo- Komunisti se moramo zave- upravno dogovarjanje in sporaKulturna skupnost
dati, da je realizacija plana in zumevanje.
Temeljna kulturna skupnost
v
naj ·bi se financirala po dogovoru
na koordinaciji po stopnj·i 0,61 Ofo
od bruto osebnih dolrodkov. Ker
v naši občini ni dovolj sredstev
za pokrivanje potreb osnovnega
Tretja redovalna konferenca, odražalo tudi pr~ drugih pred- šolstva, je skupščina občine znižala prispevno stopnjo na 0,31 Ofo
ki je bila 12. aprila, je pokarzala metih. Do zaključka šo~skega leta
je še mesec i? ~ol, do la:k:at pa od bruto osebnih dohodkov.
nekoliko drugačne rezulta:te, kot
Za republiško kulturno skup·
.
smo jih pričakovali. Presenetili je moč marsikaJ popraviti..
nost pa je dogovorjena prispevna
V prvem letniku ISe StanJe m
so rezultati v četrtem letniku,
kjer je veliko število negativnih b~stveno spremeni:lo. Negativno stopnja 0,18 °/o od .b ruto osebnih
ocen. Deset učencev ima negativ- ocenjenih je 16 učencev, od tega dohodkov.
deset s tremi in več negativnimi
ne ocene, eden kar štiri. Tudi
ostale ocene so nekoliko nižje v ocenami.
Telesnokulturna skupnost
primeri s poUetnimi ocenami TaZa najboljšega učenca, ki bo
ko slabih rezultatov še ni bilo v šel na podelitev priznanj tisoč
Telesna kultura naj bi se fi.rianzaključnem letniku.
najboljšim dij~om srednjih in . oirala po stopnji 0,51 Ofo od bruto
Vzrokov je več. Nedvomno . je
osebnih dohodkov. Taka stopnja
krivo tudi preveč .intenzivno iz- strokov<nih šol v Sloveniji, je bil je bila dogovorjena v koordinavenšolsko delo učencev, kot so izbran Božidar Bajc, -ki vsa leta
cijski komisiji republike. Skupkaže soliden uspeh v šoli ter :zelo
različne prireditve, maturantski
ščina občine Cerknica pa je predples in podobno. P.rav tako je ak,tivno deluje v športu in mlapi-saia nižjo prispevno stopnjo,
!Qriva tudi rprepogostna odsotnost dinSki organizaciji.
nekaterih predavateljev, kar se je
F. TURSIC
in sdcer 0,41 Ofo od bruto os~bnih

Komunisti so se izrekli še za

večjo

zavzetost za stabi.Iizacijo

Financiranje .splošne porabe

Ocenjevalna konferenca na TS
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dohodkov. Od zbranih sredstev
ostane 80 % temeljni telesno-kulturni skupnosti, 20 Ofo pa gre za
republišklo.
Skupnost za zaposlovanje
Ta skupnost se bo financirala
iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela, osnova bodo
bruto osebni dohodki zaposlenih,
stopnja pa 0,20 Ofo.
Znanost
Tako kot republiška skupnost
za izobraževanje se financira tudi. znanost, le da je stopnja 1,8 %
od dohodka TOZD. ·
S~upnost

zdravstvenega varstva

Skupnost zdravstvenega varstva se financira po stopnji 8,27

odstotka od bruto osebnih dohodkov in 1,48 % iz dohodka
TOZD s tem, -da je osnova tudi
za ta prispevek bruto "Osebni dohodek.
Skupnost pokojninskega zavarovanja pa se financira še na treh
osnovah: iz bruto osebnih dohodkov po stopnji 11,48 Ofo iz dohodka TOZD in osnove, bruto
osebnih dohodkov po stopnji 0,8
odstotka in od poslovnega sklada po s topnjJ 0,90 Ofo. Pri tem je
treba upoštevati, da bo industrija prispevala 1,35% od poslovnega sklada, gozdarstvo, kmetijstvo
in komunala pa 0,35 Ofo.
Tak je torej končni dogovor
samoupravnega sporazumevanja
o financiranju samoupravnih interesnih skupnosti ali tako imenovanega združenega dela.
T. Kebe

Filmi v maju
l. maja ob 16. uri ameriški
film TRNJULCICA. Wald Disnejeva risanka.
l. maja ob 20. uri in 2. maja
ob 16. uri ameri'Šk.i. film TARZAN
ZMAGUJE. V .glavni vlogi Johnny
Wei<ssmilller.
2. maja ob 20. uri grški film
LJUBEZEN V RITMU BAZUKE.
GlMbena komedija.
4. maja ob 17. in 20. u ri švedski
fi•l m PIKA DOLGA NOGAVICKA.
Drugi del priljubljene otroške
pravljice o Piki Nogavički.
S. maja ob 16. in 20. ur.i ameriški fi.l m VIVA ·PANCHO VILLA.
Film o mehiški revoluciji . V
glavni vlogi Telly Savalas.
6. maja ob 20. uri ameriški
f.ilm NEZNANEC JE PRISEL Z
DEžJEM. V glavni vlogi Charles
Bronson.
9. maja ob 20. uri bo na sp oredu francoski film OGENJ lJUBEZNI, ljubezenska drama. V
glav-ni vlogi Annie Girar:dot.
11. maja ob 20. uri in 12. maja
ob 16. uri si oglej.te ameriš-ki fi.J.m
SERIF NA DIVJEM ZAHODU.
Veseli western s komikoma Jerryjem Lewi.som in Deanom Martimom.
12. maja ob 20. uri bomo vrteli
angleški film SKANDAL NEKE
LADY. Zgodovinski film. V glavnih vlogah Sarah Milles in Sir
Lawrence Oliver.
13. maja ob 20. uri je na sporedu angleško-španSki fiolom PAZI
SE KROKARJA, GRINGO! Western.
16. maja ob 20. uri va.s :vabimo
na ogled ameriškega filma LEV
MED GANGSTERJI. Kriminalni
fi.lm. V glavni vlogi Lee Marvin.
18. maja ob 20. uri in 19. maja
ob 16. uri bomo predv ajali ameriški f.ilm VEUKI JACK, pustolovski film. V glavni v-logi John
Waine.
19. maja ob 20. uri bomo vrteli
ameriški film SEDMERICA JEZDI, western. Nadaljevanje pustolovščin Sedmero veličMtnih.
20. maja ob 20. uri bo ameriški
filim JOE, TUDI TO JE AMERI-

.

--

..

KA. Drama. V glavni vlogi Dennis
Patrick.
23. maja ob 20. uri bomo vrteli
ameriško ·k omedijo SEKSUALNO
OSVESCANJE. V glavni vlogi
J aok NichoJ.son .
25. m aja ob 20. u ri. na programu špan:9ki western SAM PROTI
TOLPI. V glavni vlogi Graigh
Hill.
.
26. m aja ob 16. in 20. uri bo
na ·s poredu ameriški film FRENZY, <
k riminaLka .slavnega režiserja Alfreda Hitchcocka.
27. maja ob 20. uri. ·bomo vrteli
1ta:lij a:ru;!ki film MAS čEVANJE
PREVARANEGA MOžA. Komedija. V glavni vlogi Mariangela Melart:a.
30. maja ob 20. uri bomo vrteli
francosko kriminalko MORILCI
V IMBNU ZAKONA. V glavni
vlogi Paola Pitagora.

DAROVALI SMO KRI
20. aprila de bila za našo delovno organizacijo v Cerknici
krvodajalska a,kcija. Takoj mo.r amo povedati, da je bilo na
kiVadajalSki akciji precej manj
krvodajalcev ·k ot ipO navadi, saj
se •j e udeležilo le 150 delavcev,
medtem tko jih je b i:lo lani 270,
predlaills.kim pa kar 330.
Ob tem je vredno poudariti, da
je tbila udele2lba krvodajalcev jz
TovaTne ·p ohištva Cer.knica še
-kar zadovoljiva, medtem ko je
bila ~ drugih temeljnih organi·
za.ci.i prav porazna, .p redvsem pa
iz s'kupnih dejavnosti.
Z letošnjo udeležbo ~n da.ravanjem krvi res ne moremo biti
zad.ov.oljni. Zato ·s e moramo v IJ>ri·
hodnje bolj angažitrati in kolektive zahtevneje pripTaviti za oddajo 1krvi. Bolj se morajo angažirati poltti6ne o11ganizacije, pa
ne •samo te, pač ~p.a tudi najbolj
odgovorni delavci v delovni organizaciji.
J.Klančan-
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NASI UPOKOJENCI

NAGRADNI RAZPIS
Za prvomajske .. praznike smo
vam tudi tokrat pripr avili nagradno križanko »Brestove temeljne organizacij-e.« želimo vam
ob njej dosti razvedrila, pri žrebanju p~ obilo sreče!
·Nagrade:
l. nagrada. 150 din·
2. nagrada 100 din
3.: s·nagra.d po '20 · din.
Rešitve s pripisom »Nagradna
križanka« pošljite uredništ\.ru ·najkasneje · do 23. maja 1974.

---

Brestov ·obzornik, glasilo kolektiva Brest Cerknica . Odgovor·
ni urednik Božo LEVEC, namestnik Fran c STERLE. Ureja uredniški odbor: Ivanka GODESA
Mirko GERSAK.; Marija GRBEC:
Jože KLANCAR, Božo LEVEC,
Franc MLAKAR, Danllo MLINAR,
Franc MU.~EC, Franc STERLE,
Miha SEPEC, Zdravko ZABUKOVEC. - Tiska železniška tiskai'Da
· v Ljubljani. .

V februarju je zapustil delovni
kolektiv TOZD Tovarna pohištva
Cerknica tovariš Anton LOVKO,
roj. 21. 2. 1924, doma iz Dolenjega jezera in ·odšel v svoj zaslu·
ženi pokoj.
Tovariš Lovko je bil na Brestu
zaposlen polnih 27 let. Bil je na
različnih .d elovnih mestih. Njegovo za<Utje delovno mesto je bilo
v brusilnici.
Delo~ kcilektiv temeljne· or·
ganizaciJe 'TP ~erkhica mu ·želi,
da bi dolga 'leta in srečno -preživljal ·svoj zasluženi ·pokoj. ·

------------------------------------------------------

.Lesariada vendarle bo!
Po· vrsti za.petljajev o.la'og_organizacije letošnje lesariade,
in že tradicionalne športne manifestacije lesnih
delavcev, ko je že kazalo, da bo ta padla v vodo, se je le
. delno izbistrilo.
Tik ob zaključku redakcije smo izvedeli da so na sestanku ·predstavnikov nekaterih delovnih 'organizacij .na
Poslovnem združenju LES sklenili, da bo lesariada septem·
bra v športnem parku na Kodeljevem v Ljubljani. ·
.V~č o tem prihodnjič: · ·
.
.
največje

