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lasilo delovne sku

Rezultati gospodarjenja v letu 1974
ZAKLJUCNI RACUNI PO TEMELJNIH ORGANIZACIJAH • AKTIVTIVNO UVELJAVLJANJE USTAVNIH NACEL • PROIZVODNJA
VECJA ZA 14 ODSTOTKOV • PRODAJA VJ.SJA ZA 42 ODSTOTKOV,
IZVOZ LE ZA 8 ODSTOTKOV NIH! • CELOTNI DOHODEK PO
ENAKIH PRIMERJAVAH KAžE PORAST ZA 53 ODSTOTKOV •
OSEBNI DOHODKI VISJI ZA 30 ODSTOTKOV • KAZALCI PRODUKTIVNOSTI IN ·E KONOMICNOSTI UGODNI
Na koncu vsakega leta izdelu·
jemo zaključne račune in ugotavljamo uspešnost poslovanja
ter zastavljene cilje v letni)l planih. Ugotoviti moramo, da je v
letu 1974 delovna organizacija
doživela pozitivne premike. Uspe·
šno so bile organizirane temeljne
organizacije, sprejeta je bila vrsta samoupravnih aktov, kar pa
je najbolj pomembno, dosegli
smo veliko večji vpliv delavcev
na vseh področjih odločanja .
Prav gotovo smo s tem v veliki
meri uveljavili ustavna določila.
Ugotovimo pa lahko, da nas ča·
ka še veliko skupnega dela in
iskanj najustreznejših poti.
VSE VECJA PROIZVODNJA
Obseg proizvodnje je presegel
planirano vrednost za 8 odstot·
kov, medtem ko je bil obseg pro·
izvodnje iz leta 1973 presežen za
41 odstotkov. Tak obseg proiz·
vodnje je posledica uvajanja sodobnejših metod pri vodenju proizvodnje, selekcije asortimenta
proizvodnje, delnega porasta cen
in večje produktivnosti pri delu.
Na visoko doseženi obseg proizvodnje v primarni proizvodnji
so vplivale izredno ugodne vremenske razmere ln ugodna konjunktura prodaje v začetku leta
na italijanskem tržišču.

Prav gotovo je zadovoljiva rast
proizvodnje v pohištvenih tovarnah, zlasti pa pri proizvodnji pohištva, ki temelji na sestavljivem
programu DRAGICA. Postavljeni cilji v letnem planu niso iz.
polnjeni le v TOZD TP Stari trg,
kar je zvečine posledica objektivnih težav in je kljub količin·
ski realizaciji vrednostni rezul·
tat nižji. Ta ugotovitev pove, da
se je struktura asortimenta po
elementih bistveno spremenila.
Poleg tega pa tudi spremenjena
tehnologija pri proizvodnji nove
kuhinje ni omogočila uskladitve
proizvodnje.
Ugotoviti moramo ugo.~o rast
proizvodnje v Tovarni 1vernih
plošč, ki je kljub ekonomski in
funkcionalni iztrošenosti kapa·
citet izkoristila razpoložljive
možnosti in je rezultat temu
ustrezen.
NABAVA
Nabava je bila v letu 1974 iz.
postavljena nenehnim spremembam cen, ki so se umirile v zad·
njem kvartalu leta 1974. Cene
kartonske embalaže, lepil in nekaterih vrst furnirja so narasle
tudi do 100 odstotkov, medtem
ko poprečno rast cen repromateriala za našo rroizvodnjo ocenju·
jemo s približno 40 odstotki.

Pri preskrbi z repromateriali
smo dajali prednost domačemu
trgu in smo uvoz nekaterih ma·
terialov povsem opustili oziroma
ga zmanjšali na najmanjšo možno mero. V nezmanjšanem obsegu smo morali uvažati pohištveno okovje, furnir, fine lake, dejansko tiste materiale, ki so na
domačem trgu deficitarni oziro·
ma jih sploh ni mogoče nabaviti.
Ugodnejša dobava je bila pri su·
roVIinah, kar pa je predvsem po·
sledica slabše konjunkture na tujih trgih.
PRODAJA
Prodajo smo vse leto postavljali v ospredje, kar je povsem
razumljivo glede na hitro rast
proizvodnje in potrebe po zagotovitvi ustrezne količine virov ob·
ratnih sredstev.
V začetku je bila vse do junija
na domačem trgu ugodna ko·
njunktura, ki pa se je v naslednjih mesecih bistveno zmanjša·
la. Vse to je vplivalo na porast
prodaje za 42 odstotkov, medtem
ko je letni plan dosežen z indeksom 104.
Ugodno gibanje prodaje je bilo
pri sestavljivem pohištvu DRA·
GICA, ki glede na ceno ln funk.
cionalnost ustreza potrošnikom
in sodi v sam vrh pohištva na
domačem trgu.
Nekoliko slabša je bila prodaja kubinjskega pohištva, tapetni·
ških izdelkov in stolov. Prav gotovo bo treba na tem področju
nekaj spremeniti in se sproti pri·
lagajati ustrezno tržnim zahtevam.

V letu 1974 smo delovali v oksestavljene organizacije
združenega dela, ki pa ni odigra·
la pričakovane vloge, saj je prodaja pohištva na domačem trgu
prek Slovenijalesa tolikšna kot
v lastnih salonih. Glede na tržne deleže prodaje lahko ocenjujemo prodajo na področjih SR
viru

Slovenije in SR Hrvatske kot
ugodno, medtem ko je področje
SR Srbije v upadanju. Temu
vprašanju moramo posvetiti vso
pozornost in v naslednjem obdobju izkoristiti sleherno možnost za razširitev prodajnih po·
dročij.

Konec na 2. strani

Ob Dnevu žena
LETOS MEDNARODNO LETO ŽENSK
Generalna skunpščina združenih narodov je z resolucijo 3010
(XXVII), ki jo je sprejela 18. decembra 1972, razglasila leto 1975 za
mednarodno leto žensk, katerega osrednja tema je »ENAKOPRAV·
NOST, RAZVOJ IN MIR<<. Sprejetje resolucije 3010 in· razglasitev
leta 1975 za mednarodno leto žensk pomeni nadaljevanje nenehnega
prizadevanja OZN za boljši družbeni položaj žensk. Na pobudo generalnega sekretarja je bila ustanovljena mednarodna skupina strokovnjakov za vključevanje žensk v razvoj, ki se je sestala že junija 1972.
leta. S svojo študijo je sodelovala tudi tovarišica VIDA TOMSIC, ki
je članica te skupine strokovnjakov.
V z~enih narodih so bili
opredeljeni tudi ci1ji mednarod·
nega leta- žensk:
- Povečati enakopra'Wlost med
moškimi in ženskami.
- Za~gotoviti popolno vključi
tev žensk v celotna razvojna prizadevanja, pri čemer je treba
zlast-i poudariti odgovornost in
pomembno vlogo, ki jo imajo
zens!ke v gospoda-rskem, socialnem in J.rulturnem rarzvoju naroda, regiKmainega. območja in v
medna.Todnem merJ1u.
- PriQ:nati pomen in vse večji
prispevek, ki .ga dajejo ženske
ra:zvoju prijatelJskih odnosov
med dr:žava:rni in utrjevooju sve·
tovnega miru.
Poleg s plošnih vsebuje pro·
graan tudi posebne cilje in predloge za aiktivnosti na naciona.Im,
regionalni i.n mednarodni ra<vni.
Sodelovanje Jugoslavije pri
praznova-nju medna.r odnega leta
žensk opredeljujejo na!Ši .iLntere·
si, in sicer:
- poc.Lrolbnejše
spomavanje
problemov in teženj v i.ziboljševanju družbenega paložaja žensk
v sodobnem svetu,
- obveščanje naše javnosti o
delovanju OZN in drugih naJPTednih sil na tem področju,
-seznanjanje ·svetovne javnosti s stališči in uspehi naše sa-

moupJ;"a'V'lle družbe pri izboljše·
va:nju položaja žensk,
-sodelovanje v mednarodni
aktivrnosti OZN, xla:sti v zvezi z
možnostjo našega prispevka k izpopomi:tvi mednarodnih doku·
mentov, ki urejajo položaj žensk
aJli pa so njihovi posamezni vid.ik.i pomembni za poloila:j žensk,
in sicer ·tako, da bi upoštevali
tudi iz.kušnje naše samoupravne
prakse,
- omogočiti, da bi na številnih mednarodnih srečanjih širše
pdkazaJli naša stališča o bistvenih vpra-ša:njili sodobnega sveta,
ker tudi položaj žensk ocenjuje·
mo z vidika ~lošnih vprašanj
kot cso razvoj, mir in varnost,
- uveljawitev naših pogledov
na: vlogo OZN ·kot mesto, kjer bi
reševali s·vetovna vprašanja in
izboljševali demokratično sodelovanje med članicami in sploh
v csvetu.
Podlaga. za celovito .aktivnos-t
ob pra.z.novanju IIDednarodnega
leta žensk so v na-ši državi nove
ustave, dokumenti kongresa ZKJ,
še posebej pa stališča in sklepi
S. seje t2Nezne konference SZDL,
ki je biol.a l. januarja 1973. Le-te
vsebujejo dokumenti :najbolj celovit pregled vprašanj ter poti,
možnosti in ukrepov za njihovo
reševanje v sedanjih razmerah.
M. Turk-Sk.raba

--------------------------~--Vsem Brestovkam in drugim
občankam iskreno čestitamo
ob njihovem prazniku!

~--------------------~
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BRESTOV OBZORNIK

Rezultati gospodarjenja vletu 1974
Nadaljevanje s l. strani
Kakšna je bila prodaja po posameznih področjih, nam pokaže
naslednja tabela:
V odstotkih
1973
1974
SR SLOVENIJA
SR HRVATSKA
SR SRBIJA
SR BIH
SR MAKEDONIJA
SR CRNA GORA

52.1
21.9
16.3
5.3
3.9
0.5

55.0
22.2
15.0
4.9
2.5
0.4

IZVOZ
Izvoz je bil dosežen s 4.286.659
dolarji in je bil planirani izvoz
presežen za 18 odstotkov. Padec
izvoza je občuten na področju
Združenih držav Amerike, ki je
bilo vrsto let glavno izvozno področje. V letu 1974 smo razširili
prodajo na države zahodne Evrope in Skandinavije, prav tako
pa je močan tudi delež na vzhodnoevropskih tržiščih.
Omeniti moramo, da je bil izvoz pohištva iz lastnega proizvodnega programa, kar je bistveni napredek glede na prejšnja
leta, ko smo bili pri izvozu vezani na naročilniški program. Bistveno je k doseženim rezultatom izvoza prispeval tudi izvoz
žaganega lesa, ki je bil zlasti močan v prvih mesecih leta 1974.
DOHODEK IN OSEBNI
DOHODKI
Celotni dohodek po enaki metodologiji obračuna kot v letu
1973 (niso upoštevali interne realizacije, ki je z organizacijo
TOZD postala sestavni del celotnega dohodka), kaže rast za 53
odstotkov.
Doseženi dohodek je za 38 odstotkov nad dohodkom v letu
1973, medtem ko se struktura
doseženega dohodka glede na
spremembo obračuna zakonskih
obveznosti skoraj ni spremenila.
Ostanek dohodka kot kategorija razširjene reprodukcije je v
letu 1974 glede na proizvodnjo in
prodajo je dokaj ugoden, saj je
za 148 odstotkov nad ravnijo v
letu 1973 in znaša 35.930.000 dinarjev.
Prav gotovo se je taka uspešnost poslovanja odražala na doseganju osebnih dohodkov, ki so
v poprečju na zaposlenega narasli za 30 odstotkov. Ta rast je
prav gotovo pozitivno vplivala
na rast produktivnosti in na počutje delavcev. Kako so se gibali
osebni dohodki na zaposlenega,
nam pove naslednja tabela:

FINANCNI KAZALCI
Prav gotovo so obratna sred·
stva zelo pomembna kategorija
pl'i zagotovitvi normalnega re·
produkcijskega toka poslovanja.
Za leto 1974 ugotavljamo, da smo
na tem področju kljub zaostreni
situaciji imeli dokaj ugodne re·
zultate. K temu je prispevalo
stalno angažiranje strokovnih kadrov za izterjavo kupcev, poleg
tega pa smo z vrsto ukrepov sku·
šali zagotoviti čimprejšnja plačila in hitrejše obračanje v vseh
fazah, kjer nastopajo obratna
sredstva.
Ugodna prodajna konjunktura
v začetku leta 1974 in pa dokaj
ugoden izvoz proti koncu leta
sta vplivala na hitrejše obrača·
nje obratnih sredstev.
Poleg že omenjenih investicij
smo v letu 1974 nabavili nujno
potrebna sredstva za nemoten
proizvodni proces. Prav tako je
investicija v skladišče gotovih iz·
delkov zaključena, kar bo prav
gotovo ugodno vplivalo na zagotovitev potrebnega skladiščnega
prostora.
Ta ugotovitev je dokumentira·
na z vezavo zalog gotovih izdelkov, ki je v letu 1974 znašala po·
prečno 47 dni, v letu 1973 pa
celo 64 dni. Stanje bi bilo še
ugodnejše, če bi prodaja kuhinj,
stolov in tapetniških izdelkov
sledila proizvodnji.
Dokaj ugodni rezultati na po·
dročju obratnih sredstev pa so
nekoliko zastali proti koncu leta, predvsem zaradi poslabšanja
plačil kupcev in nazadovanja prodaje. To stanje se nadaljuje tudi

Za

večj o

Kmetje in delavci s področja gozdarstva ter delavci, organizirani
v temeljnih organizacijah združenega dela s področja primarne, mehanične in kemične predelave lesa, delovni ljudje in občani, organizirani v krajevnih skupnostih in drugih, za gozdove zainteresiranih samoupravnih organizacijah in skupnostih s področja kmetijstva,
lovstva, turizma, vodnega gospodarstva in varstva okolja so ustanovili samoupravno interesno skupnost za gozdarstvo Notranjskega
gozdnogospodarskega območja Postojna.
V tej skupnosti bodo gospoda:rili z gozdovi na področju dejavnosti posebnega družbenega
pomena ter za gotavljali:
- poseb en d ružb eni interes za
obnovi.tev in gojitev g<Yldov,

osebni dohodki na zaposlenega:
TOZD
Leto 1973 Leto 1974 Indeks
134
TP CERKNICA
1.776
2.381
124
TP MARTINJAK
1.790
2.227
126
TLI STARI TRG
1.809
2.283
125
TP STARI TRG
1.831
2.280
129
TIP CERKNICA
2.112
2.717
123
SKUPNE DEJAVNOSTI 2.666
3.287
BREST
1.912
2.483
130

INVESTICIJE USPESNO
NAPREDUJEJO
Na področju osnovnih sredstev
ni bilo bistvenih odstopanj, saj
smo v letu 1974 pričeli z ·i nvesticijskimi vlaganji v tovarno ivernih plošč in žagalnico. Te investicije so v teku in bodo konča
ne v letu 1975. Pri investicijah sodelujejo vse temeljne organiza·
elje v smislu zastavljenega pri·
orltetnega vrstnega reda v sred·
njeročnem
programu razvoja.
Vlaganja so v letu 1974 potekala
v skladu s programom, kljub temu pa pričakujemo vpliv podražitev, ki bodo povečale predračunsko vrednost. Do konca leta
1974 je bilo obračunanih in plačanih investicijskih vlaganj za
več kot 50 odstotkov predračun·
ske vrednosti.

- u slclajevanje interesov me d
g<Yldnim , lesnim 1n celotnim gospoda rstvom t er usklaj evanje te h
gospodarskih inte resov s s plošnim družJbenim da:J:ter esom za o·
hranitev in gojitev gozdov.
- ohranjevanj e b iološkega rav·
notežja v gozdovih,
- urejanje vprašanj, ki so pomembna za zavarovanje gozdov
in drugih ·VIprašanj skup nega pomena.
Skupščino sestavljata zbor delegatov s področja gozdarstva
ter zbor delegatov s področja
prima~ne mehanične in kemične
predelave lesa, krajevnih skup·
nosti, kmetijsko zemljiške skupnosti, kmetijske organizacije
združenega dela, lovske organizacije, turistične organizacije ·i n
društev, vodne skupnosti t er sa·
moupravne organizacije in skupnosti s področja varstva okolja.
V obeh 1ib orih skupščine je .po
16 delegatov. V zboru delegatov
delavcev .in ·k me tov s področj a
gozda'l'stva je 'p olovica d elegatov
iz vrs t d elavcev in polovica delegatov iz vrst kmetov.

1

Nova tovarna ivernih

plošč

-

januar 1975

Naloge prodajne službe
S sprejetj-em •plana za leto 1975
so tudi in predvsem .:pred prodajno službo postavljene veLike
naJoge, saj ni mogoče delati ~o
lovično aU celo neresno, če hočemo opraviti čim več pr.odajiillib
poslov. Prav gotovo je že nekoIirko prepozno pričaJkova1i od nekatenih sl-uilb SOZD Slovenijales
·k akšnih ·večjih rezultartQV v oplasm~ju naših izdelkov, predvsem
pa ne ;povečanja v primer-i z lam·
sikim le.tom za cel~h 16 ods to!Jkov,
kot smo ·planirali-i.

povezavo

USTANOVLJENA OBMOČNA SKUPNOST
GOZDARJEV IN LESARJEV

Poprečni

Gibanje osebnih dohodkov po
temeljnih organizacijah je dokaj
usklajeno, saj so ·s e gibali v ok·
viru načel plana, tako da vrednost točke med TOZD ni odstopala za več kot 15 odstotkov.

v prv.ih mesecih leta 1975, tako
da bomo zaradi investicijskih
vlaganj in hitrega povečanja ob·
sega proizvodnje imeli veliko te·
žav za normalno oskrbo z obratnimi sredstvi. Ta vprašanja so
ozko povezana s pridobitvijo do·
datne vsote potrošniških posojil,
ki sodijo med osnovne dejavnike
za uspešno prodajo. Dejansko je
zagotovitev prodaje osnova za za·
gotovitev potrebnih obratnih
sredstev in tudi plačilne zmogljivosti podjetja.
že uvodoma smo omenili, da
so za leto 1974 izdelani zaključni
računi po temeljnih organizacijah. Prav gotovo bo to osnova za
ugotovitev poslovnega uspeha
sleherne temeljne organizacije,
ki bo na svojih zborih pretehtala poslovne rezultate in pripravila ukrepe za boljše poslovanje
v letu 1975. Istočasno bodo na
organih upravljanja temeljnih organizacij razpravljali o solidar·
nostnih učinkih med TOZD in
zunanjih nastopih ter morebitnih
kreditnih razmerjih.
Ker smo letni plan že sprejeli,
bomo lahko z ugotovitvami in
kritično presojo doseženih rezultatov v letu 1974 sprejeli vrsto
ukrepov za ugodnejše poslovanje
v letu 1975.
Prav tako moramo v letu 1975
nadaljevati z uresničevanjem
ustavnih določil na vseh ravneh
od TOZD do sestavljene organi·
zacije, ker uresničevanje ustav·
nih načel istočasno omogoča stabilnejše in kvalitetnejše gospodarjenje ob neposrednem vplivu
delavcev.
B. Mišič

Na ustanovn i skupščini so
sprejeli samoupra.vni sporazum
o konstituiramju samoup:ral\lne int eresne ·skupnosti -z.:a gozdarstvo
notra:IlljiSkega g oZJdnogospoda.rskega območja Postojna. Za predsednik a območne s kupnosti so
izvoliLi MIRA VRBASA, tehnika
iz Brest a, za podp redsedni•ka pa
DRAGA JORDANA, dipl. inž. gozdatrstva, delegata lovske organizacije .jn druš tev. Izvolili so tud i
izvršni odb or skupš čine in delegate za ustanov;no skupščino samo upraJVne interesn e ·s kupnosti
za gozdaTstvo Slovenije. Z Bresta so za člana izvr šnega odbora
i•zvol1tJ.i ANTONA OBREZO, dele·
gata iz TLI Stari trg ter JOžE-·
TA LlPOVCA, d elega1a iz Tovarne pohišt va Cerknica -kot :na m estnika člana izvršnega odbora.
.Skup š čina je sprejel a tudi svoj
·l et ni pr ogram dela , ki obsega naslednje naloge:
l. Aktivno se bo v'kJjuč.i}a v izdelavo in :razpravo o region alnih
p ro storslcih načrtih, dru~benih
načrtih narzvoja ob čin in regije,
še rposebej pa bo tSodelovala pri
olJ;Hkovanju zasnove regionalne·
ga prosto r skega razvoJa Slove.ni·
je do le ta 2000.
2. Razpnw lja,la bo o d esetletnih načrtih gospoda:rj enja za posamezne gozdnogo spoda rske enot e. Pri tem bo ;predvsem ugotav- ·
lj ala, ·Rili predlagane ·rešitve v
gozdnogospodarskih načrtih zagotavl'jajo skla.c;len ra.zvoj g<Yčdov
na podro čju proizvodnj e les.a iri
d ru gih .pornem'bnih splo šno ko·
r i:stnih fun!kcij gozdov in glede
na us tvllll'j anje ravnovesja v na~.
ravnem prostoru. Na tej os novi
bo skupš čina daj ala soglasja za
uresničevanje dolo čil goxdnogospodaTSik.i:h načrtov glede nalog
s področja d ejavno st i, ki so po·
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sebnega družbenega pomena.
3. Razpravljala bo o predlogih
za razglasi·t ev varovalnih goodov.
4. Rawpravljala ·i n odločala o
izločanju in zavarovanju gorldnih
sestojev kot naravnih rezervatov
zlasti za študij-ske in ·rekreativne
namene.
5. Razpravljala bo ·O potrditvi
lennih g<>spodarskih načrtov gozd·
nega gos podarstva Postojna, ~J>ri
čemer ibo zlasti vodilna skrb o
sklladnostih glede na uresničeva
nje načrtov gozdnogospodarskih
enot in območnega ·načrta kot
celote.
6. V zvezi z .uresni čevam.j em let·
nih gozdnogospodarskih načrtov
bo ·s kupščina m zpral\lljala o soglasju k aktom gozdnega gospo·
daT.stva Postojn a o o blikovanju
i.n uporabi prispevkov za b iolo š ko •v laganj e od gozdov v družbeni last n ini in o d gozdov, na k at e.rih je l astn inska p ravica.
7. Spre jela bo s tatut .in p oslovnilk o delu skupščine. Op ravila
bo o :rgamizac.ij-ske in kadroVtSke
pripr aJVe za izvolitev članov samoupravne kont role interesne
skupnost i.

V V'Sakem pri:meru se zaveda·
mo, da moramo glede na sla;bšo
tržno Slituaoijo v dria.vi, k.ot •l eta
1974, .orga.ni7lira'I10 in dos>!edno obdelovati tržišče, predvsem pa v
t1stih predelih države, kjer ·š e
nilsmo dovolj :prisotni z našim
pohi·š tv.o m. V teh naporih za ob·
de lavo tržišča smo dolžni ukrepati v vseh ti:stih •s mereh, kjer
trenutno obdelava zaradi pomanjkanja .pobud a-li pomam.jkanja kadrov še ni zadovoljiva.
PQIUdare k ho nujno na intenzivni prodaji kuhinj, stolov, ·sedežnih ga.I'nitur, jedilnic, izdelkov iz polyuretana, ·Žagam.ega lesa in h•e rnih ·plošč. Poleg n-aštetega smo v akciJi za izboljšanje
servisne služ;be, maloprodaje v
lastnih sa•l onih in dostave bla.ga
kJUtpcem. Vse to .so ·naloge, ki so
izvedljive in jih bomo z ust·rezno treorganizacijo prodajne služb e tudi i:z;polnili.
Ne glede na vse že zaJStavljene
na'Loge pa moramo istoča:SII1o le
ugotovhi, da bo ·p lasma odvi·
sen od tržnih razmer, odvisen bo
tudi od politi-ke bank do potroš·
niških kreditOJV :in od vrste osta·l ih dejavnilkov, na katere lahko
mi 'V'pliva.mo samo delno ali pa
sploh ne moremo Vlplitvati.
V vsakem primeru smo upoštevajoč vsa .našteta dejstva v
veliki ofenzivi za dosego vseh po·
staJVIjenih dljev, pa tudi m ceno
večj.ih na~porov na področju organizacije znotraj prodajne slttlŽbe , pa tt:udi v .pove zavah v orgaliliacij i združenega d ela BREST
in SOZD SLOVE NIJALES.
F. TUtrk
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ING. JOŽE STRLE ŠE NAPREJ GLAVNI
'DIREKTOR BRESTA- NOVA DIREKTORJA
V TP CERKNICA IN TIP CERKNICA

do

Sredi februarja je potekel mandat dosedanjemu glavnemu
direktorju BRESTA inž. Jožetu Strletu. Na podlagi razpisa in
predloga razpisne komisije je skupni delavski svet na svoji
pretekli seji 18. f-ebruarja znova imenoval - za naslednje .štiri·
letno mandatno obdobje INž. JOžETA STRLETA za glavnega
direktorja BRESTA. Prepričani s mo, da bo svoje delo tudi
v prihodnje opravljal tako uspešno kot doslej.
Ker dosedanji direktor TOZD Tovarne pohištva Cerknica
Tone Kebe odhaja v novo delovno organizacijo, je bilo treba
namesto njega imenovati novega. Za direktorja je bil imenovan TONE BAVDEK, dosedanji vodja proizvodnje v TP Cerknica.
Tudi TOZD Tov'a i:na ivernih plošč Cerknica je dobila novega direktorja. Njen delavski svet je pred nedavnim na to
deloyno mesto imenoval JOžETA GORNIKA, dosedanjega vršilca dolžnosti direktorja.
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Posli z vzhodnimi državami
Nenehno skrb za prisotnost v mednarodni delitvi dela lahko vidimo tudi v doseženih rezultatih izvoza v države SEV, predvsem v
Madžarsko, Vzhodno Nemčijo in Sovjetsko zvezo.
Ceprav imamo z omenjenimi
deželami že več let normalne po·
slovne odnose, moramo poudariti, da smo ravno za leto 1975
vkljub znanim težkim tržnim pogojem in tudi hudi konkurenci,
uspeli obdržati in celo povečati
posle. Predvsem je zelo dobro
sprejet program DRAGICA bodisi v Madžarski, pa tudi v
Vzhodni Nemčiji. Tudi drugi naši
izdelki, na primer TANJA, KA·
TARINA, sedežna garnitura SA·
BINA in kuhinja VEGA so iskani na tržiščih vzhodne Evrope.
Program Dragica je v Madžarski treuntno najbolj iskano po·
hištvo. Razgolov za to je več:
komponibilnost, hitra montaža
oziroma namestitev v stanovanje, izredno dobra kvaliteta, hi·
tre dobave (kar je ravno za to
tržišče zelo važno) in vrsta ostalih prednosti, ki jih sam kupec
odkrito poudarja, seveda v želji,
da se dobava na teh osnovah tu·
di nadaljuje. Prav zaradi vseh
naštetih prednosti so možnosti
za prihodnje povečanje prodaje
programa Dragica na Madžarsko
tudi za 100 odstotkov. Takih možnosti seveda ne gre podcenjevati. Ce se bomo prilagajali zahtevam tržišča in obdržali naše
usluge na isti oziroma še boljši
ravni kot doslej, bo to poveča
nje uresničeno že pred junijem.
Tudi za večji plasman kuhinj
so realne možnosti, vendar je
menjava modelov tisti dejavnik,
ki ne vpliva ravno vzpodbudno
na povečanje odjema, ker se mora določen model na trgu pač
šele uveljaviti. Za leto 1975 smo
ponudili in tudi USJ?eli prodati
model VEGA 74 in bodo prihodnji rezultati odvisni od kvalitete
in ostalih dejavnikov, ki posredno ali neposredno vplivajo na
plasman na tržišču.
Nekoliko teže je vključevanje
na tržišče Sovjetske zveze, kjer
gre v glavnem vedno za posebne
modele pohištva, torej za tako
imenovani
»naročilniški
program«. Pri teh poslih je vedno
težak začetek, ker kupec v glavnem naroči poskusne količine, ki

so zato neustrezne za velike tovame. Vendar smo se odločili, da
se tudi za ceno manjših količin
~·seeno vključimo v te posle, ker
so in bodo perspektivni za naslednja leta.
Za Vzhodno Nemčijo imamo
zaključene posle predvsem za I.
polletje in smo v stalnih stikih s
kupcem zaradi vključevanja novih naročil za II. oolletje. Ker
gre tu v glavnem za re~ni p r o-

SEJA ODBORA ZA MASIVNO POHIŠTVO PRI
SOZD SLOVENIJALES
Zaradii izredne proiblematike, ki je nastala pxi prodaji mas1vnega, zlasti kol.oruia.lnega .p.ohiŠit'Va, je odbor zelo rescno in ik:r.itiČJl.o .razprarvlja•l o teh p roblemih. Poročila, !ki so j:ili ·p rispevali inž. Ra:zx:levšek, dr. Raicher in inž. Lu:kanc, .so pokarzala, <ia •je potrebno vse 'Sile
usmeritri. prav na prodajo s ci:ljem, da se letošnJe ·leto preži'Vli.. Situacija v Združenih d:rž<wah Amerike in deželah Evropske .g ospodarske
s.!Qupnosti kaže, da hodo prodaje še op adle, zato de biJ enoten zarklijuček, da je potrebno čimprej preioti na nove, zahtevnejš e mode le, moč
no ·poprorvimi kv·alioteto, 7!lasti površ-i.nsk:e .obdelave, predvsem pa povečati prodajno mrežo v Združerui.h držruvah Amer1ke i:n okrepioti
ekilpe :na vseh prodajnih m estih v tujini.
Direktorji TOZD trgovine morajo do ·k onca ~etošnjega februarja
p:d•p ra.viti konlcretne akoijs'ke plane .za obdelavo ~r.ga in plam.e op rodaje, predvsem proixvodnje ~'Z tova·r n SOZD Slovenijales. Poleg :tega
je odbor ·r a.z pravljal še o nekaterih lronkretn!i.h primer.ih, ki naj vsa~j
delno rpoSrpešijo prodajo, posebno pa je še .zahteval, .da so komeraialisti čimveč .pd.sotni na terenu obodi'si doma bodisi ZJU!Ilaj, v tJujini.
Odbor je tudi zelo resno .opor.zoril oposlorvni odbor, da je nujno
potrebno ·r ešm z gozdarji vprašanje cen surovin, sicer .bomo v čeda
lje večjem razpoou, kar zadeva 'konkurenčnost, z osta:limi repubJ. Mele
li.kami.

Nekako dve leti je od tedaj, ko
smo sprejeli nekega novega kupca iz Danske. Le-ta j e želel, da
mu na podlagi .prinesenega vzorca iooelamo protivzorec ion kasneje en vagon TOALETNIHOMARIC (kot !Smo jih imenovrul.i) iz
jelovega ·l esa. Seveda ·smo to .nalogo zaupali Tovarni le9nih i2del-

V JAVNI RAZPRAVI JE PREDLOG SPREMEMB SAMOUPRAVNEGA
SPORAZUMA O UREJANJU STANOVANJSKIH ZADEV
13. februarja so se sestali predstavniki vseh temeljnih organizacij in
skupnih dejavnosti- v glavnem predsedniki stanovanjskih komisij,
člani koordinacijske komisije za stanovanjske zadeve BRESTA ter
predstavniki družbeno političnih organizacij in samoupravne delav·
ske kontrole. Omenjeni predstavniki so z delavci ustreznih strokovnih služb temeljito obdelali pripombe, mnenja in predloge organov
in posameznikov ter se v luči lastnih ugotovitev odločili, da dajo
v javno razpravo vrsto p redlogov za spremembo in dopolnitev dosedanje ureditve stanovanjskih vprašanj. Na glavne izmed njih naj
opozorimo v tem sestavku.
ustreza tudi pogojem vrednote- Stanovanjske zadeve naj se
urede v dveh sporazumih- po- nja zahtevnosti dela, ki ga uvasebej za posojila in posebej za jamo.
dodeljevanje stanovanj. Glavni
- Merilo »P.fepustitev družberazlog je v tem, da se posojila nega stanovanja BRESTU« se raurejajo in dodeljujejo zgolj v
zlično uporablja za tiste delavokviru posamezne t emeljne orga- ce, ki prepuste stanovanje mimo
nizacije, stanovanja pa skupno tistih, ki se preselijo v drugo sta- v vseh temeljnih organizacijah novanje zaradi določil v zvezi z
in v skupnih dejavnostih v okviosnovnim stanovanjskim stanru Cerkniške oziroma Loške dodardom.
line.
- Najvišje dovoljeno posojilo
- Delavski svet temeljne or- se določi na 30 odstotni vrednoganizacije naj odloči, kolikšen
sti trosobnega stanovanja - s
del sredstev bo namenil za no- t em se vsaj delno približamo devogradnje in kolikšen za adapta- janskim kreditom na BRESTU.
cije. Pri tem preuči predlog sta- Pristojni organ je prek pri·
novanjske komisije, dejanske rastojne službe upravičen in dolzmere in razpoložljiva sredstva.
žan nadzorovati namensko upo·
Delitev se nato opravi po dveh
rabo posojila, delavec pa se je
ločenih prednostnih listah.
- Merilo »sedanji stanovanjtakemu nadzorstvu dolžan podski položaj<< se poveča za 9 točk vreči.
s popravkom točkovanja pri saPredlog vsebuje še nekatere
nitarijah in z dodatkom:
spremembe. Verjetno se bodo z
če v stanovanju ni elektrikenjimi podrobneje "pozabavali«
4 točke,
predvsem delavci, ki nameravajo
če v stanovanju ni vodovoda vložiti prošnjo za dodelitev po3 točke.
sojila ali stanovanja.
- Merilo »pomembnost delovZ. Zabukovec
nega mesta<< se priredi tako, da
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Zveze komunistov
Pred sprejemanjem letnih pla·
nov za temeljne organizacije in
za delovno organizacijo BREST
kot celoto je bilo pri nas povsod
čutiti živo dejavnost, pa naj si
bo med člani kolektivov, v organih upravljanja, posebno pa še
med člani zveze komunistov.
Vsi se zavedamo, da smo plan
za leto 1975 sprejemali v zelo nestabilni gospodarski situaciji v
svetu. Priča smo recesijskim,
kriznim in inflacijskimgibanjem,
ki zajemajo zahodna kapitalistič
na gospodarstva in države, ki se
nikakor ne morejo sprijazniti z
dejstvom, da je za vse to v veliki meri kriv kapitalistični sistem, v katerem vladajo mednarodni monopoli in katerfu edina
skrb je, kako bodo iztržili pri
svojem poslu čimvečji dobiček.
Pri tem pa zvračajo krivdo za
vse težave, ki so zajele svetovno
gospodarstvo, na manj razviti
svet, ki se je začel osveščati in
spoznavati, da je njihov gospodarski in družbeni razvoj odvisen od njih samih ter zahtevajo
zato pravičnejšo delitev ustvarjenega dohodka in enako.pravno
sodelovanje na vseh področjih.
Vse to je bilo treba nujno upoštevati pri sestavi letnih planov,
ki so izdelani na izhodiščih in
stališčih, sprejetih na zadnjih
kongresih zveze komunistov.
Na zboru vseh komunistovBresta, 24. januarja, je bila živahna
in konstruktivna razprava, ki je
pokazala na napake pri našem
delu, obenem pa nam je postavila tudi naloge in nakazala smer
našega prihodnjega dela. Le-to
izvira iz plana, ki je zgrajen na
rasti produktivnosti, zaostreni
poslovni in delovni disciplini, racionalnosti poslovanja ter objektivni in vsestranski infonniranosti vseh zaposlenih delavcev, zla·
sti pa v poglabljanju delavske

kov StarJ trg, •kjer imajo tudi
svojo žagalnico .iaJ. seveda možnost za i21bioro ustre:zme s urovine
za talk, dokaj zahteven izdelek .
Po poši•l jki p .r vega v.agona rtega
blaga smo nekoliko ·z ;adrlano pričalrovrul.i reakcijo •k!ulpca, ud pa je
bila na srečo ugodna. Kupec je
ne le z.nova naročil takšne omarice, otemveč je razš-iril program ma
več mzoličnih i~de~kov za -opremo
kopalnic ial .savn. Tako je nastal
TOALETNI ozi:mrna KOPALNISKI PROGRAM - •ki ose je, sicer
ne v .velirk.ih lkol:ičimah, toda 'Vendaor začel ra(l.Vi:jaJti na trž,iršču
Skandinavije.
P.red nekaj dnevi s mo na pobudo predstavništva Slovenijale-sa .jrz: Kopemha~a .in dosedanjega
kupca :organinral:i •rarzstruvo tega
programa, ·k amor s rno povabili
tudi predstavnike nekaterih velikih •b lagovnih hiš im. ma.ga2i-nov
iQ: 'VISe Bvmpe. U51pehi te :razsta·
ve so bili nad pr·ičakovanjem tako ugodni, da bo .!Qopalnišoki oziroma toaletrni program še ·nekoUka ra:zš·i rjen zapolnil vse ·k apacitete TLI Stari .t rg za leto 1975.
če OSlklenemo pogodbe še z nekoa:terimi ovehkimi kUipci, ki se
razstave .iz ra!Zlličnih razlogov niso mogli udeležiti, bo ta posel v
celoti zamenjaJ izpa<i proizvodnje stolov K-33 in K-36 v Tovarni
lesnih izdelkov.
F. Tunk

Formatizlranje

Bresto~ega

-Ziva dejavnost

Toaletni program osvaja
Evropo

Stanovanjska vprašanja po novem

~

gram naše proizvodnje, predvidevamo manj težav in pravočas
no realizacijo.
Za povzetek vsega zapisanega
lahko z gotovostjo trdimo, da
smo, upoštevajoč tudi ostale de- ·
žele SEV, zagotovili za leto 1975
vsaj SO odstotkov več poslov kot
v letu 1974, kar je v času, ko so
velike težave na · področju izvoza pohištva v ZDA in nekatere
zahodno evropske države zelo dobrodošlo. Medtem pa se bitka
za tržišča in kupce še nadaljuje.
F.Turk

v TIP Cerlmlca

-

.

samouprave. Ta mora sloneti na
ustavmh določillh in na spoznanju, aa je aoli:nost vseh, bOriti
se za čim večji ustvarjeni dohodek in aa od tukaj izvira pravica gospodariti in razpolagati z
ustvarJemm dohodkom.
lzrec:ena je bUa tud.l .kritika, da
se posamezne temeljne organiZa·
cije trgovine SU:LJJ S1ovemJ&les
premato zavzemajo za to, aa bl
zaZ1ve1a samoupravna določila,
ki so bila sprejela ob podpiSu samoupravnega sporazuma ob pri·
stopu v SULJJ l)tovemJ&les v .lori·
ji ~u. aprila lani, ki b11a.llko zagotavljata pocemtev pro1ZVOODJe m
proaaJe. Tako pa smo prtca sta·
nm 1n preZiveum načinom dela
in poslovanja, ki bolJ vodijo v
deZimegraClJO kot pa v integracijo.
Komunisti so se še zlasti za.
vzeti za povečanje izvoza na
vzhodna in zab.oana tržišča ter
obenem za zmanjsanje uvoza. Tudi .Hrest mora priSpevati svoj delež k izboljšanJU zunanjetrgoVin·
ske bilance ter .k razvoJU in graditvi domače surovinske baze.
Zato se morajo člani zveze .komunistov liresta, ki delajo v raz...
ličmtl orgamh, zavzemati za .lz.
boljsanje pogojev za izvoz pred·
vsem .koncmn IZdelkov, ki so že
optementteni,. ne pa da izvažamo
suroVine, ki iih primanj.kuje na
domačem trgu.
Komunisti so kritično ocenili
tudi
sedanjo
organizacijsko
strukturo Bresta, ki se n1 spremenila že več let nazaj. Zavzeli
so se za to, da se izdela predlog
organizacije Bresta; še Zlasti je
to nujno potrebno na področju
prodajne službe, ki si mora bolj
prizadevati za povečano prodajo.
Ker bo letos prišlo na Brest
večje število strokovnjakov, so
se komunisti zavzeli za to, da se
izdela program, na podlagi .katerega se bo ta kader sistematično
in organizirano uvajal in usposabljal za samostojno delo in s
tem prispeval k prfuodnjemu ra·
zvoju Bresta. Sprejeto je bilo tu·
di stališče, da je treba izredni
študij omogočiti še zlasti tistim
kadrom, ki že zasedajo delovna
mesta, za katera nhnajo zahtevane izobrazbe. Omogočiti je treba, da si jo pridobijo do leta
1980, kar je v skladu z družbenim dogovorom o kadrovski politiki v občini Cerknica.
Komunisti so na tem zboru obsodili neodgovorno delo odgovornih ko-munistov v izvršnem svetu
občine, ker niso poskrbeli, da bi
bila razdeljena in bi oživela sredstva, ki so namenjena za usmerj eno stanovanjsko graditev, če
prav ugotavljamo, da v občini
primanjkuje stanovanj.
Sprejeto je bilo tudi stališče,
da se morajo komunisti, ki delujejo v različnih delegacijah, v samoupravnih interesnih skupnostih in v organih upravljanja, doKonec na 4. strani
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Besedo imajo naše sodelavke
Najbrž ni prav, da samo enkrat letno posvetimo resnično nekaj
pozornosti· našim delovnim ženam, saj se vse leto z vso odgovornostjo predajajo delu na delovnem mestu, doma svoji družini, pa
še v družbeno-političnem delovanju in drugod.
Prav zato, da bi osvetlili njihove težave in njihove poglede na
svoje mesto v družbi, smo pripravili vrsto razgovorov z njimi. Naši
sodelavci so.· se v nevezanih razgovorih pogovarjali z njimi o vsem
mogočem: o njihovi enakopravnosti, o njihovem delovanju v samoupravljanju, družbeno-političnih organizacijah in društvih, o vpra·
šanjih otroškega varstva in še o marsičem drugem. Preberimo, kaj
so povedale!
več

Marija Demšar
hi<štva Cer1k.nica
Minka Suhic štva Cerknica
- Kalk:o se ·po
v.k.bj.učujejo 2Jene
Ijam.je; ald imajo
lovanja?

-

Tova.vna po·
Tova:r.na pohi-

vašem mnenju
v samotllpra<vmožnost sode-

Marija Demšat:
Demšqu-jeva: Delaw·k e se Iahlro
v oDgane 1..11pravlljanja,
taiko •l ahko ISOOdločajo. Saj j.i.b
vedno vol.$o. Res pa je, da žene
ne anoremo b iti taiko aktivne ;k ot
moš'ki, "'aj nas ipO končanem de·
lu čalk:~ ·Še velrl!ko opravil -doma.
Subičeva: 2:·e ne smo !bolj tYbremenj-ene z delom kot moški. Zato
se moški laže 'VIkljručujejo v ISamOUiprarvlj an~e.
vkJ)·t+~ujejo

- Kaiko je z ena!l.ropra'Vil110stjo?
Dernšarjeva in šubičeva: O, ja,
žene smo ena:k:oprarvne, saj se
d.tvlJberno !POlitične organizacije
in v&i. odgovorni. tvudijo, da smo
žene zastopame v o.rglmih. Težave rpa sva navedli že v prvem
odgovoilU.
- Kako je z otroškim vaTSt·
vom?
Demša.rjeva: Varstvo otrok je
zmeraj v.prašanje zase.
Su:bičeva: Varstvo otrok je dobro organizirano, ve.nda-r se mora še razširJ•ti. Potrebni ISO ud.ob·
nej•š i prostori in celodnevno vali'·
stvo. Sedaj to vprašanje reŠ1Ujejo
·s tarši s tem, da oče in mati ne
delata oba v •isti izmeni. Z otroki smo s•taa-ši premalo s.lrupa1.
- Mislite, da je referendum za
-sa.mop~evek za -šolSlt'Vo nujen?
DemiŠarjeva: šalo 1je potrebno
rarz·š1riti :i.n modernizi~rati. Res pa
je, da je dosti dajatev, ud bremenijo naš osebni dohodek. Veliko
stsvaTi je, '.k!i jih u•ažamo, naanesto da bi jih sami l.iizxlelovadi in
·prideloval.i. Pri tem mi·slim •tudi
na ik.meti~•stv.o. Talka nam bi osta·
lo več dena:rja za -reševanje ta·
kih V1prašam.j.
Šl.libičeva: Referendum je .po.
treben. Saano da bo de.na.r ~re
snično namenJSko tin ;koristno po·
ralbtjen, ne pa ta:ko !rot ;za vodo,
k.i je sla!ba.
- Ka!kšni ISe vam zdijo medsebojni odnosi?
Demšarjeva in Subičeva: Med·
sebojll1i odnosi ISO v naši temeljni
organizacijj dobri. Res pa je otucli, da prihaja med nami do posaanezruih nesoglasij, ·k i so ob
delu rarruml.ji<va.
Pogosto delavci kritizi·r ajo stvari. <zato, •ker niso o njih seznanjeni. Veliko delavcev se ne udeležuje rlibora delavcev, potem :pa
prav !ti na~jhruj e .kdfuiorajo .skJepe 2ibora. Namesto, da bi se delavci sestankov udeleževall.i. in tu·
di povedali svoje stališče.
MARIJA SLOSEL, delavka v
oddelku rpolyurffiana v Tova.rni
-ivern:ih plošč je o vlogi žene v
naš i samoupr avni ~bi pove·
daJ.a naslednje:
»Mi~Stim, da je žena, ki je de.}av.ka v tovarni, doma ~spodi
nja in mati, poleg tega pa deluje 'Še v dvužbeno po.liVičnih organizacijah, preveč obremen!ie.na.
Res je tudi, da jo lahko vsest~Tan-

Minka Suhic

ŽIVA DEJAVNOST
ZVEZE KOMUNISTOV
Nadaljevanje s 3. strani
sledneje boriti za izvajanje politike zveze komunistov, pa tudi za
uveljavljanje nove ustave. Vse
delo mora bolj temeljiti na programih konkretnih akcij in dela, ker je bilo ugotovljeno, da so
posamezni sestanki in seje organov upravljanja ali političnih organizacij preslabo pripravljeni in
so zato sestanki dolgi in neučin
koviti.
Letos nas čaka vse, posebno pa
še komuniste, veliko dela in težav, ki pa jih bomo rešili le s
skupnim doslednim in odgovornim delom ter z večjo zavzetostjo v organih upravljanja. Prizadevati si bomo morali za hitrejše uresničevanje u stave, pa tudi
konkretne akcije na področju organizacije, varčevanja in dela, ka·
terih cilj' mora biti boljše gospodarjenje in s tem tudi boljši standard.
J . Gornik

kadrov.ske, :socialal.e in stanovaJI1jSk:e zadeve ter članica i2·v :ršnega
odbora sindi1ka:ta TP Martinjak.
»MilSli.m, da žen-ska lahko oodeluje v samoupravlja!Ilju. Ttr.eba je samo nbrati voljo in si
ustvari<ti prepričanje, da je to
žirvljenjs.ka potreba, sa.j ·si dames
ne moremo zami§J.jatti, da nam
bo nekdo drugi urejal stvari.

urediitvi, kakršno imamo mi, ena·
kopravna rpri odločanju .
O va•rstJvu svojih ot·rok nisem
nikoli razmišljala, •ker imam .t o
urejeno doma pri staa-ših. Venda~r pa misiim, da bo treba o
tem IV·pra.šaJIJJju še ra:bmišljruti, saj
so posebno od:dlaljeilli kralji za
varstvo otrok prilcraj'šani.
Zaenkrat sem zadovoljna s svoj ~m delovnim mestom, želim pa
si taiko kot ostale moje sodelavke in sodelarvai, da bi se standard
delawcev z njihovim prizadevanje pri delu izbtYljšal.
Frančiška Klančar iz Starega
trga je sta:ra triinpetdeset let;
zaposlena je v TLI Stani trg v
s•t olarni 1n dela ·pri brušenju lalk:a
v ·la!ldmiai ·k oma,j tri leta. Za
Brestov Obzornik je opoveda·l a:
»Rojena sem bila na Blokah.
Doma sem ·S kmetije, toda že v
stari Ju.goslawiji sem morala sluiiti za -deklo v Starem trgu pri
Benči.nu v gostilm. V osluž.bah
·s mo bille :prej ženske veli•k o bolj
za.p OISta<v•hj.ene, ka'kar so danes. Po-

Majda Sega
Delo v tova:mi in delo doma
si neka'k o usklajujem. Seveda mi
je rpmi rtem v močno oporo mož,
ki je tudi z·a poslen v naši tovarni. 2:e.nske so v naši družbi enakoprmne, kar zadeva pravice in
dolžnosti, ki jih imamo urejerne
z lllašo ·s amoupravno ureditvijo.
Mogoče so še pomanj•kljrivosti, ki
pa si juh moraano žene po s·v oj i
lastni ·presoji urediti tako, da si
bremena v d•r ružinskem krogu delimo.
Z vaJrstTVom otrok zaenkrat nimam teža<v, ker iunam to doma
urejeno. Vendar pa sodim, da bo
treba temu 'V'praošanju posvetiti
več poo:ornosti ne ·samo v mestih
in večjlih središOih, ampa.k 'tudi
v vaseh, iz katmih so žene prav
taiko zarpoS'len.e, nima~jo opa nobene možnosti za. orga:nizi!ramo varstvo otrok.
Zad111je ča:se se govori o referendumu za samopl"1spevelk za
izboljšanje šolskih objektov. V.se
matere !Smo zainteresilrame, da se
naJŠ.im otrokom izboljšajo pogoji
za šolanje •in 1zpopolnjevanje.
PrepPičana sem, da so o t em tudi
os tale žene ta•k ih misli.
žclian, da bi rudi v prihodnje
imeli v tova.rni dovolj dela, s či
m er bi ·se seveda izbolJšal na5
v.sa.kdanji stamdard, in se krepiH
naši medseboj•n i tovariški o dnooi.
Kristina Zbačnik je zaposlena
v TovaJilili pohi·š tva Martinjalk: na
deloWlem mestu embalira~nje iz.
delkov že enajst ·lffi. Je marti ·treh
otrok, od katerih hčerka štud!i.ra
v lJjubljani, dva -p a obi'Sikuj eta
OSJli()VflO ·š olo.
Je članica delal\l's·k ega <Sveta teme ljne organi~adje.
Ce ni obremenjena s kaikšni.mi
posebnimi težavami, ·tudi ženska
•k aj lahoco sodeluje v samoupravIj anj.u. Ce hoče delavec ikaj več
vedeti, mora nekje a•k tivno ·SO·
delovati, IVSe to pa mora biti
usklajeno z d elom doma ~n v to·
varni :žena je danes, posebno v

Frančiška Klančar

tem, ko sem se poročila, sem ves
ča<S della.la doma v Starem trgu
na kmetij~ . Ker pa: m oja hčer:ka
študi.r a za lahorant·lro in jo m o·
ramD sa:mi V2ldrževati, sem se
ZaJPOSililla predvsem zart:o, da bi
jo lahiko vzd..rževa~la . Sedaj pa
sem se v tovarni tako privadila,
da bi šla teilk:o <zopet domov.
V5eč -mi je predvsem deloWJ.o
m~to tin 'Se s sodelavkami dobro
razumemo.
Menim, da je danes ženska <vses trall1'5.ko ena:kopraJVIJ.a. Se IVeč,
veld.ko ugodnosti imamo, ki so
naarn ~Zajamčene z novo ustarvo.
To ziasti v elja za m laj-še matere,
nosečnice in matere z majhnimi
ollraki. Pa 1Judi zaposlene smo
zvečine in niosmo več taiko odwsne od moževih plač, lkot je bilo
nekdaj. Da bi ne bilo &!abše, -pa
bi billa kar zadovoljna.«

Majd a Sega je zaposlena v Tova.rni pohištva Martinja:k, v tapet!n:ištvu, že .pet'Ilaj-st .}et, je mati
treh ·m ladoletnih otrok.
A'ktivno dela v organih uprawIjanja, saj je čla!Ilica sveta za
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- MilSlim, da smo žens.ke v
tem kolektivu v vsem dejan;s.ko
enakopravne. Celo več, lahko .rečem, da: smo deležne s s.trani moš!kih celo posebne pozornosti. Do
~nas se •v .edejo ddkaj ·k avalirsko,
kot 't emu pravimo. -P•r av taiko je
pri odlloča!Illj.u o V<Seh stvareh.
V naosprotnem primeiU pa bi
si s<voje .pravice vllele ISaane; na
to nas je čas že na va-dil. Vseka'k or b.i v svojih zahtevah tudi
uspele.

Milka žagar

Kristina

ALBINCA PREVEC - Tovaa-na poroštva Stal'li 't·rg
Ob delu, k.i ga opravljaš, imaš
stalne .stike z ljudmi, bodisi s sodelavci, pa tudi z }ju<lmi izven
tovarne. Z v.rsto V1prašanj, zah·
·teVIkov in narročil se dnevno :srečuješ. Ti je ta:ko deio všeč?
- Res je, ljudi z njihovimi na·
vadami an nagnjenj.i -spoonaš šele
potem, ko rlma'Š z njimi opravka.
Vsak zahteva vso pozornost le
zase, vedno s o njegO'Ve težave
na: p!l"Vem mestu. V časih imam
vsega skupaj d o vrh glave.
Ne -glede na to pa sem z delom
zadovoljna:, saj na delo saano in
na ostale delovne .p ogoje Il'imam
pripomb, Tazen na osebne dohod·
ke. Ti so spričo današnjih 'Živ·
ljenJskih 5TI:·rc:xškov vsekakor pre:niiZ'lti. &cer pa smo lbo~j ali man~
vs~ na !istem.
Ce se .pOV'mem z mislimi narzaj,
na delo z '} judmi, nalj pO'Vem, da
imam •t oliko opr:av-k a z njami, da
ta!lro rekoč •,P02nam živtjenje vsakega - njegove .s~vbi in težave,
usopehe aH neuspehe. Tako je pač
delo.
Kallro ocen.i·uješ dru<ibeni položaj žensik v Jt:em kolektiv.u? P.rihaja do izrarza njihova enakoprawnost, kli je .toLikokrat poudarjena?

z

Albinca Prevec

Marija Slosel
S'ko -delo osrečuje. Da ·je pri svojem delu ena:kopravna, to bi težIro rekla, _.,aj je na primer za
isto delo na i_.,•tem delovnem mestu slabše plačana kot moš·k i.<<

ve ali za~kruske, če nam je sinldikaot kaj organi.ziral. Sicer .pa m oram Sltalno •s krbeti za 230 delavcev to je pravzalpli"av moja
družina. še .posebno moram skrbet~. da imajo delavci dovoOilj hra·
ne, JZJJ.ast i tisti, ki opravJjajo relo
težka ftzična dela.
Danes so pra.vlce žene v d!'UŽ·
bi veliko večje, kot so bhle nek·
daj. ženska, če Je zaposlena, se
lahko !tudi sa.ma .prežilv'Jja, vča·
sih rpa ·s mo bile odv.i•sne od moža
in njegove .plače .
V kolektivu ·se zelJo dobro rpo·
čutim. Letos bom deset let 111a
Marofu im. vseskozi delam v :ku hinja do/kaj o dgovorno in naporno delo. Ker imam rada kolekti:v, rrui ni ·težko •p renašati tudi
·težjih obremenitev.

Milka žagar je vodja kuhinje
v de lavski r~tavraciji v TLI S tari tr.g.
»Za Dan žena sem vedno rada
pripra'Vijala dobrote za pviredit-

ANKA OZBOLT - Tovarna po·
hti·š tva Stani trg
Dvanajst 'l et je minilo, kar si
postala članica tega kolektiva
Kalk:o ·s e poču!Fš v njem?
- Na .51plošno sem zadovoljna,
saj •se dokaj ddbro razumemo
s sodelavci, pa tudi na d elOVIIle
pogoje lllimam posebnih pripomb . .Le premeščanja .z enega
na dru~o d elovno .mesto mi niso
všeč. S1cer pa smo vsi delarvci posebno rp·a v montažnih oddelklih na ltem. :Se pač moramo rpni·
lagajarti zahtevaan proizvodnje.
Konec ona S. <Strani

--------~--._--~--------------------------------------------------~~
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BRESTOV OBZORNIK

5

Letošnji zbori
sindikata
V zadnjih dneh januarja in v začetku februarja so blli po vseh
BRESTOVIH temeljnih organizacijah in v Skupnih dejavnostih občni
zbori sindikata. Vsi občni zbori so bili delavni in bogati z zaključki,
kar kaže, da dobiva sindikat tudi v naši delovni organizaciji vse več
jo in pomembnejšo vlogo.
Poglejmo, kaj o posameznih zborih po TOZD in v SkupnUl dejavnostih pišejo naši sodelavci.
načnt, IIl.a

podlagi !katerega bo sindWka.t deloval.
O prihodnjem delu sindikata
je novi predsecl.Irik .irzNrš.nega odbora Ivan Najger ~paveda.l naslednje:
ZaJVedamo ·se, da s1nd.i.kaJlno
delo ni rv 'VOd.st!vU, ampa:k v mobilirzaoiji članov deloV!D.e slrupnos-1li. za določene alkcije.
Sia:Jrlikat bo delovail !pO sprejetem letnem načrtu. Največ pa
bomo -svojega dela --.osvečali rarzpraovlja!IJliru o pllistopu k posaJJJeZnim samoupravnhn sporazumom
ter financiranJu SMillOUpra'Vnih
inrtereSIOih ~skupnosti. V .tem obdobju se bo a:r.aš s.iiD.dikat zavzemaJ.. tudi oza w.ooll!i.čevanje IZa•kljručkov občnega: ·7lbora.cr:

TOVARNA POHIŠTVA
CERKNICA
Občnli. ;zbor sindi!kata TOZD Tovarne •p ohiš·t va Cerok:nica, kli je
bio! 25. ~a.nuarja, je bil deJaJVen d.n

Z letošnjega

občnega

ustJvarrja~en.

zbora sindikata v TP Cerknica

Besedo imajo naše sodelavke
Nadaljevanje s 4. strami
Pripombe .imam ·tudi na način
delirt:ve osebnih dohodkov ~n pomaallj-k:ljiva medla pri tem; opažam namreč, da je na nekaterih
delowrih mestih neprimerno laže
preseči normo kot na drugih. Sicer ipa vsi priča!kujemo, da bo
navi način vrednotenja dela, ki
ga pra·v sedaj uvaJjamo, te nepravilnosti odpra:vi:l.
Pog10sto je .govora o dvojni obremenjenosti ·d elavk"'lllaJter, rto je
delo v t<Warni ter delo in slk:rb
za družino. Ka!ko te stvaxi ti 'rešuješ?
- Ne vem, kaiko bi bi•lo, če ne
hi imella •talka dobre -ta5če. Njej
gre zasluga, da so otroci v 'Va~nih
rokah, s čemer sem ipOip.Ollnonia
rwbremenjena teh &Mbi. Pa ·t udi
sicer - ko pr~deva z možem z
dela, o:1aju čaoka kosi.Jo na mizi.
Talka pomoč mi zelo veliko pomeni. RatlJUillljirvo .p a je, da ll1i.majo vse dela'V.k:e-ma:tere taJkili
pogojev. Tciko si ~predstavljamo
njihovo del'O v tovarni ter skrrb
za gospodinj·s tvo in družlino.

se j-e eden odločil
pomorščaika. Clan

celo za poklic
Bresta je štiri
leta, pred tem ipa •je več let Oipra'Vlj ala odgovollDO delo pri Dinosu.
Paved.ala je:
»Od vsa:kega posameznika je
odvisno, ka'ko !in v kolJi!kšn~ m eri se bo V'ključi'l v druž.beni proces. S okvalirteto .t ega 'VIključeva
nja je povezano tudi soodločanjže.ena, 'ki :re
· povrh se mat1 m.
seveda tudi gospodinja, stežka
ujame čas porte m, Iko je 1konec
njene odm.ev.ne obveznosti na delOWlem mestu v podjetju, še za
kalkŠlno drugo delovande. :ki ni povezano z dolfuostjo gospocl.illje,
matere lin žene. V1Sekakor pa se
mora tru.dJi za to najti del časa.
VISe večja družbena ,Skrb 2:a varstvo pr·e dšol:skih in celo šoloobverzm.ih otra.k vsekakor ~prošča
materi man;rkatero Slk:rb. Toda
to je že za mano. Morji otroci so
že ov Wl:ih letih, da bo to kmalu
rpostala že njihova skr.b. Pa vendaT želim, da •b o bolje, kot .je
bilo nekoč.
Na področju družbenega ;standarda je na Brestu dosti starje:nega lk:ljUJb naa-aoščajočim ži.rv:J.jenjmm stroiDcom. Upam pa, da bomo s skupnimi močmi in s tovari'Škimi odnosi :z:možni prebroditi
y

•

•

vse.«

Jin kaj

poreče

tovarJšica žuničeva, !prav tako malti dveh detklic in lpOV'rhu še večletna a.kti.vna ŠipOrt7IDca in or.ga'lllizaJtoiika:
»V zadnjem letu se je sestava
v organih upravljanja .glede na
delež ženstk znatno izbolj-šala
ml!m v prid, v.endar ne povsod.
Po mojem mnenju tiči vzrok, da

Anka Ožbolt

Erna
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Francka

Ivančič

jrUtri.«
Leipa in .praJV sta povedali. Res

je taiko. Ceravno s mo sLišalli le
dve od mnogih, se verjetno odgoVIOri ne bi ·bistveno ractHkovali.
Razgovor e 'SO pllipraJViilii:
S. Bogovčič, J. Klančan-,
B. Levec, F. Mlakar,
F. Mulec, M. Sepec
in I. Skrabec

V TOVARNI
POHIŠTVA CERKNICA
JE GORELO

Besedo imata Francka IVANtit, delavka v pre re.zovalnici iprena na Ralkeku, in Ema žUNit,
tehnolog za :oplemenite.qo ive11ko
v -.in.vesotlimjlski -skUJPini. '
Tovarišica Ivančičeva je mati
treh že krepkih sinov, od katerih

)

v prostem času, ki ga ipl"aktično
niti ni., •š e v d'r.užbenopolitičnem
procesu. Vseil<:a•k or so i:lljeme. V
sodelovanju soproga so možnosti, .posebno na področju športa.
EnakopraiV'nost ~enSk je <v :naši
d.rWJbi fomnaJno urejena, t oda
tradici~a in vzgoja še vedno na·reJ!rujeta deJstvo, da Ž]eOJa .podpira tri hišne vogale. Menim, da
nri.kruk.or ne bi smeli ipOSvečCilti po7JOI"nDSti ženam samo ob njihovem rprarz;niku, tem'Več naj bi to
bila vsaJkdanja !praksa, ker bomo
le ta!ko lahlro prišle do enalkopra'VDoSoti, ·k i nam .g re.
Nekaj besed žeLim "Spregovoriti
še o otroš:kem varstvu pri nas,
kjer ži>Vimo in ustvarjamo. Prostom stan-e osonovne šole niiSo n~ti
fitmkciona:Ino niti prostoTsko .primerni za bivanj-e naših malčkov.
TIUdi primerno tŠtevill.o vzgoj~:telj 
-slrega. .kadra bi ibHo potrebno zagotoviti in rešiti njiihova stanovanjska rvpraša:nja. Se ion še bi
•lahlko naštevala, da igrišča •s ploh
ne OIIDen.jam, saj ga ni, ki bi
ustrezal otrokom.
V•s eikakor je res zadnj.i čas, da
se je ~ačelo resono (vsalj taiko menim), mi-sliti Ola objekte 'Za 'VZgojo in ri.zobraževa'IJlje. Veliko govor1mo, pišemo in načrtujemo o
orgam:izaciji celodnevnega pou:ka
v šolah. Kaiko :bo to rešeno .p'I'l
na;s, je res .težko, zelo težko reči ,
sa:j še za sedanji pouk primanjkuje uči1Ini.c.
Pri 'VISeh referendumih je tr.eba
ljudem lepo in po pravici pavedaru, za kaj gre in kakšne so J??·
trebe. Rarzumeli 1b odo, saj žrl.v1jo
za otrolk.e ;in njihav ~n svoj boljši

žunič

je ·š e vse premalo tistih žena, .ki
ne sodeluJe jo v družbenOipol:itič·
nem i<Il samourpr.awem procesu,
ravno 'V IJ.a'S samih. Saj same
predlagamo v r~lične OI'gane le
moš'ke. Zakaj?
Zli!PoS'l ene žene in mCiltere nas
po prihodu z dela čaokajo družina lin dolfuosti, ki DJiso ;prav nič
JDalllj'š e od s1už.benih. Moramo
biti prarv vse! Vzgojiteljice, uči
.te!Jjice, kuha'llice, soba.Tice in še
bi lahik:o OJa.števala. ZaJto se upraVličeno lahko vprašamo, kaiko
S!ploh lahko uspešno sodeluj emo

11 . feJbruarja je zagorelo v Jalcimici Tovmne pohištva Cerknica.. De lavka, ki dela 'p oleg vaJ.jč
ne lbrusi1ke, je ob 20. uri opaczi'la
na tem strojru maj hen plamenček. Se preden ,je u tegnila poseč i po ga-silnem apara:tu, je že zagorel ves <Stroj, istočasno pa se
je požar po ventilacijskih ceveh
prenesel tudi na Di.ltrinno napravo za brusni prah. Delavci so
a!larmill:aJli gasi.Jce in pričeli gasiti goreči stroj z ročnimi gas-ilnimi apa.rra-ti. Ga5Hci so poža.rr
zelo hitro omejili iln pogasi:li.
POO<tr je pomenili veliko nevarnost za vso -tova·nno, saj je nastal
v požamo najbolj občutlj.ivem
oddelk!u, v la:kirnici. Hitro posred<Wanje naših gaosilcev m drugih
dela'Vcev ·podjetja je preprečilo
veill:o gospoda'l'sko škodo. Sredsotva, ki jih vlagamo v uspos<~~b
ljanje delavcev za take primere
in v nabavo ga;silnega orodja, so
se n edvomno bogato ob'l"estovail.a.
V. žnidaršič

Ceprav je bHa rudel.efua slabša
!rot običajno, je b hl.a o:azprava
vsebinSko bogata in vsestTainska·.
P.redsed.n.i:k sindi·k ata je rv poročilu Ola.vedel, da se mora s1n<tilkaJt boriti za spremillljaDJje dosedanjeg~, 1Za boljiŠe samoupravljamje. Dejal je .t udi, da je bilo
v za:dnjem obdobju v dr.!WbeOJem
7Jirvljenju told!ko .sprememb, da je
sindikat dobil ;prtVo mesto v na.ši
d.rl.Wbi. Pred>Sednik. je še zla;s.ti
opooor.i!l. na odgavornost, k.i \llaj
bo Ola vseh Tll!V'Il.eh, da bi ta:ko
lah.k:o premagali 'vse -težave, Jci
jdh prina~a~jo druŽibeOJoekonomske razmere.
Na občnem zboru je bi;l tudi
glavru dti.reikltor, kri. Je v !Svoji
rarz:praJVi sezm,anil delegate o gospodaTskih ra:z;me raih podjetja in
runa1 njega.
Na opochl.a.gi .raz~pnwe, .ki je b!ila,
kot že rečen.o, zelo :bogata, saj
so d elaJVci šli pred ·milk:rofon iOl
konstru:kti.v.no osvelll.jevali nerešena -vrprašamja in prispevali konstrru•lctrllvne predloge, je bilo ·s prejetih več zakljručk<W, med drugimi rtudi naslednji:
- Wormi.ranje je bistveni del
samoupra<vljanja, zato ·bo siru:lika;t vpliva:! na preoonavo ·t ega sistema na vseh področjih.
- Sind.ikart: naj ·s e tud.i 'V iprJhodnlie zaiVIZema. rza orgamrzirano
rekreacido zaposlenih.
- Glede na •gospodai's.ko .sirtuacijo in delovanje inflacije na
pQI\IIečanje •s troškav ,pos'lovamja
naj bi ixdelaolii program rvarčeva
nja, 1kli naj bo k<mkreten in iz
kaJterega bo jasno, kje oin kaiko

TOVARNA IVERNIH
PLOšč CERKNICA
Občni :zJbor osnovne orgaariza,.
cije sin:dikata Tovarne ivernih
plošč ue ·bil l. februarja. Predsednik .irz;v:ršnega odbora Franc Klančar je najrprej predlagal dnevni
red, iki je W soglasno sprejet.
Po izV'Olitw delovnega preclredstva. je o de1u jzly,ršnega odbora
v ipreteklem mandatnem obdobju poročal njegov predsednik, ki
je poudaril, da so tudi za to obdobje :mačilne tiste -stalne težave, ki ISprembjajo tovarno tako
rekoč rž.e od ·same ·U stanovitve.
Skoraj vsa .prixadevanja s-indikata, vse inaloge, ki si jih postavlja
predse, naletijo na tisto večno
vpra-šanje: pomanjkanje denarja. Edino, okar .se je v rtem času
res bistveno i:zbolj-šalo, je prehrana, t<>ipli obrok tud.i ponoči,
kar je :m nas še posebnega po-

mena.

vaxčevaJti .

-

Sind.ikat se bo :za'Vzemal .za
delovno di-soiJplino in ,za
.prarvi1ni odnos do dela, saj je v
za:c:Jn.jem ·ča;s.u čutiti razrahljanosrt v tem :pogledu. Sindikat se
bo zaw:emal ,za odpra'VO nediscipline ·s lk.onkretni<rm alkcij-ami, :ker
se ozaJVeda, da .stJa tud.i delO'V'lla
discilplilna .im. odnos do dela vail.na dejavnhl<:a za >&tabiolizacijo go.sopoda'l1jenja., s tem ·p a tudi socialna Va'l1D.Ost delavcev.
- Zbori delavcev na.j 1bodo 'Sklicani po· v-na<prejošnji objarvi gracmrva n a ogla;smh deskah, rtako da
bo doseženo soglasje na zboru
odra2: zavestnega odločanja delaJVcev.
- Rečeno je bilo, oda je treba
pohitetri. ,z i7Jdelavo samouprav-.
nega .sporarzJUma o delirtvi dohodka: iOl osebnih dohodkov i!Il rpri
tem upoštevatri. ·določila .sial:dikalne tiste.
Na ~onou so delegati občnega
zbora sprejeli še Ietni delovni
večjo

Jože Mrak
V II"awpravi na poročilo je na
v,pra!ŠanJe ·V zvezi z zaposlitvijo
delavcev tova'l"De ivernih plošč v
novi tovami dal poja.sni-lo direktor d!Il.vesticijske s kupine, ki je
dejal, da: <bodo imeli pravico do
zarp.osli1!ve vs.i delavci Vlseh TOZD,
ki bodo ~!njevali pogoje, ker
pač •Vse <temeljne organizacije investi.mjo sredstva v novo tovarno. P.redvideva se predJvsem lcvali.ficirana deloWJ.a sila, mehani!ki.elektr.ilka:rji, ipa rtud.i kader ~sta
re tov<III'ne irvemih plošč. Caos obratovanja stan-e rovaxne bo rpogojen s srtanjem na trii:šču, vzporedno pa -se bo še naprej Tazvti.jal oddelek mehke plastike.
Sprejeta so hua rpmvi:la: iOl delovni OlaČrt oonoVolle orgaa:lizacije. DosedanJi organi sindikata so
dobili razrešnico, hlcrati pa sta
se konstitui'I"ala nov ~vršni in
nadzorni odbor. V r.wpiarv.i o samopr:i.ospev\ku :za potrebe šolstva
Konec na 6. s!>f.:ani

Ivan Najger
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Leto šnj i zbori sindikata
Nadailijevanje s S. -strani
in otroškega varstva -so pdŠile do
izilaiZa slabe i.zkuJŠIDije z dosedanjimi 1p0dobnimi a!kcijami. J)a ne
bi pri·šl'<> do podobnih nepra:vilnosti; ·naj bo imenovan nekak
nad'wrni organ. !xraJŽena je 'bila
želja· po ureditvi pri nas šepajočega ~d!nwst'Va, če m.e drugače, pa morda v okviru delovne
skupnosti.
Za n'Ovega predsedni:ka iz·vršnega: odbora je rul :izbran JOZE
MRAK,· iki je povedal naJSlednje
o svoji na(d)logi:
»Bi:ti .predsedD!hlc sindikata je
zelo n ehvaležen 'J)OSCl. Da ne bi
vse ležaJo na .plečih predsednika·,
pričalkujem pomoč vseh, še posebno izvr-šnega· odbora pri .reševanju pogla:vitnih n_a log, Iker si
·l e · ltJa.lro · la:hko obetamo uspeh.
Naš kolektiv je majhen, težko
je dobiti ljlll~ii skupaj, deloma tudi m.radi ta'ke .s trukture dela. Zato čutim'<> potrebo ipO povezovanju z ostalimi n ašimi sindikalnimi organizaci;jami, na primer s
ToVW11lO !pOhištva Cer.lmica, ki
nam ~e IIl.a:jbliže. fuizadevali si
bomo za uveljav:i-tev določiJ sindi·k alne liste, -kalJ" pa je ~lj maJ.o
odvdsno od naJS, sa.j mimo IS<mloupravnega >Sporat'llUIIDa ne moremo. R:a:di bi poslali delavce, ki
so potrebni 1Jdr.avljenj a, na brezplačen oddih v tey1ice.
Ena od na.log je ·t udi S!krb za
:mst stcmdarda zaposlenih. To seveda zaJViiSi. od produktivnosti, vemo ~pa, da je ·p ri tnaJS .pro:irlvodDJja !D.aipeta do vrh a. Slffartlka, delovni načrt, ki smo ga s-prejeli
na občnem 21boru, bomo skuša·l~
čim uspešneje itzJp<>lnjevati.«
F. Mulec

TOVARNA POHIŠTVA
MARTINJAK
Podob.DIO kort ~prejšnja leta j e
bila tudi -letos red'lla konferenca
sial.dilk.ata TOZD Tovarne pohištva M31r.tinjak deloV'Ila ·illl uspešna.
2. februarja ·so se ~braJ:i člani
sindikalta ·V deLaMsk·i restavraciji
in ipri.sluhniJti ;poročillu .predsednika Mati>ja Sega, ki je ob-jektivno pr:ilkaza>l vse dobre ·i n ~&l.albe
strani delovamja, ki so v dveletnem ob:dobju spremljale org-a!IJ:i.zacijo.
Dota:lmlil se je a:kt·i.vnoStt:i ovganov I!Jipr.a vJjanja, ob tem ocenil
stanje ;temeljne orgamizaoi(je in
ugoto~i·l, da so >bHa prirzaidevanja
prav v rz;adnjem letu izred.no
plodna. DocW .je, da so k ['eru.11latom pri·s pevale velilk de l tu:d:i
d.rulžbeno politične organizacije,
kri. alkti'VIIlO delajo:
Ralzprava, lki je bila dokaj živahna, je tpOkarzaJLa, da je še v.PSta
'J,Pia-šmj,. 1lq. jtih bomo morili .ured!ti čiilliprej. I zmed teh ·v prašanj
je hilo izrazito V!prašam:j e. starejših delavcev, ik:i nimajo nobenih
ugodnosti v primem z mlajšimi.
Enot:na je biila 2ahteva, naj se
'4-Vede dOdatek na ·st a!hlost, kar
·p redvideva že simrlikalna l:ista.
·_ Ob r.azJpravi o iJ>OSlovanju v letu 1974 je žirvo <tekla .beseda o
prodaji naših .i!zde)kov. Ra.!21prava
je tudi kritično ocen~la združitev
v Slovenijalesom. Dane obljube,
·k o :s mo pmstopHi k temu opod.jetjru, posebno glede iproda~e naših <irldelikov, se ne i2polnJujejo
taiko kot ·smo :se dogovorili na naših zborih. Zahteve so bile, naJ

se to Vlprašanje čimprej zadovolj ilvo reš i.
Mnogo poz.oPnosti so v .ratzJpravi 1posvettli tudi prihodnjemu
standarrlu delavcev, ·doslednej•šemu prizadevanju za produ!k:tlivD.()ISt in s tem boljši delitvi dohodka •i n osebnih dohodkov.
Na .k<mcu pa j e <bil iwblitkova.n
rudi 1\)redlog, naj •se .}et os ob trideseti obletnici osvoboditve in
25. obletnici del-a:v&kega ·sa:molJIP'I'aiV1ja:nja da .posebno obeležje,
·k i naj ho ~raz vse dosedanjih
pri2adevanj celotnega kolektiva
temeljne organi.zaoije in skupnega ~podjetja Brest.
Za novega predsedni.ka sindikaiTne .podružnice TOZD TP Ma~r
tiJxl!ialk. je obil moljen TONE LOVKO.
I. š-krabec

vsem lagodnost in indiferentnost
nekaterih članov do ·dela. Ravno
v sedanjem· času, ko imamo pred
seboj vrsto najrarzličnej·ših nalog,
bl mora1li, dobesedno V>Zeto, :vsi
sodelOV'alti pri njihovem u:resniče
vanju, !Saj so od tega o dVlisni na-ši
pr.iho:dnji odnosi, sociaJna !Var·
nost vsaikega delavca :i;n Dljegove
družme. P·rarv bi .bi'lo, da bi se
tega vsalk zarveda!l.
V sek!a:ko r j·e l~je nekje »iiz ko·
ta«, če !lahko ta'ko Tečem, Qpaoova:ti delo drugih, ga ocenjevati in
kritiizli·ra:ti v •sJa:bem pomenu <be·
sede. T~ način dela ne vodi ni·
ikamOT in je vsem v š·k odo.
Kot .predsed.n.ik osn'OVIIl.e organ~acije siilldi·k ata bi želel ·reSI.D!ič
nega in zavrzetega 50delovanja
vseh članov, posebno pa še čla-

~tefan Dajč

Tone Lovko

~
SQ

Marjan MEDf;N in M.iJlivoje
GRUJIC. Za novega ~predsednika
!i,zJwšnega odbora je bil izvO'l jen
Mirko ZUNIC, za podpredsednika •Franc MELE Jn za sekretarja
J oie OBREZA.
De!l.a je mnogo, zato je novoizvoljeni iz.voršJni odbor sindi'kata
talk:oj pričel z delom. Povprašali
smo predsednika •t ov. Mtrka žuniča, ik.aj mis-li o p r.i:hodnjem delu sdnddkata na S~u.pnih dejavnostih.
»Prepričan sem, da so se sindikalne slrupine Skupnih dejarvno-

Alojz Humar
nov ie.vršnega o dbora. Samo to
je pogoj za dosego uspehOIV, ki
bodo v ~prid celotnemu .koiekti'Vu.
F. Mlakar

SKUPNE
DEJAVNOSTI
V začetku letošnjega leta je potekla mandat!Il.a ·doba članom izwšnega odbora osnovne orga:nizacilje sindikalta Sk!upn1h dejavnosti. S sprejemom novih pravil
o organiziranosti ·i n d elovanju
sin.dilkata je bilo po zaJOk.rože.nih
enotah določeno eilialjst ISindilkalnih •Sktnpin. Vsaka sk:upina si je
postaviila vodjo - poverjeillka,
Ici je obenem delegat skupine v
:izvršnem odboru· in v dr:ugih organih OSIIDVne orgamizaoije.
Na občnem zbonu, ki je bil
skli<:am. l. febx;uarja, je bi'lo kar
zadoroljivo število članov. Dnevni red je lbi~ dokaj obsežen. Po·
leg poročili. o delu in na:logah sindikata ter vermkacije izvolitev
poverjenilkov je >bi1l obratVna'Van
tudi <plan BRESTA za leto 1975,
uvedba ISarnop.ri~pevka za šolstvo
in še vr.sta drugih sa<moUipraVD!ih
dogovorov. Zbor je 1p0te!kal v najlepšem redu .im na njem i.z·rečene
pripombe članov bodo vodilo za
priho:OOJje delo liZVTŠnega odbora.
Za poverjen.i>ke sindikad.nih s®u:pin in s tem člane izvršnega odbora so bili izvoljeni: Mir<ko ZUNič, Franc MELE, Jože OBR;EZA, Sonja KOVSCA, Tone ZIDAR ,
Saša MILER , Tone SKARJA
Zdenik.a MIHELCIC. Vasja SEGA:

TOVARNA POHIŠTVA
STARI TRG
· Na. zadnjem občnem zboru
osnOV'Ile or-ganizacije sindikaJta
TOZD Tovame ·pohi'štva Sta•r i trg
je bi1la med ostalim potrjena iz.
V'OLill:ev članov v novi izvl:'Šill!i odbor, 'k aterega ·predsednik je znova postaJ Alojz HUMAR.
Kaiko kot predsednik načrtuje
in gleda m.a delo Stindikata?
- P:rm nič z vese)jem ·nisem
sprejel funkcije predseidn:iJm
osno:vn.e 011ganizacije sindi kata,
ki sem jo pred ·tem že ~rav.}jal
štWri Jeta. Pa ne zaJto, da b1 ·s e bt'a·
nil dela v sindikatu, n~.rot!no,
salj sota mi ta or.ganizacija m delo
v njej naJjbiiž.ja. MotHa me pred·

oG

Iz montažnega oddelka Tovarne pohištva Martinjak

TOVARNA LESNIH
IZDELKOV STARI TRG
Novoiq;voljeni 1predsedn.i.'k sind:ilklrta TLI Stari <trg STEFAN
DAJC je delavec v skladišču žaganega -lesa. !~voljen je _ibH :M~a
d~ prizadevanJa za prav1ce m IIIlterese de lavcev.
Na občnem zboru, iki je bil dokaj dobro obi·skam, je b ilo oce~
njeno delo si·ndika ta v pre te l.cl1
mandatm.i dobi. To delo je bHo
dOikaj z-ahtevno, zlasti pr.i obli-koWI!Ilj u novega delegatskega sistema in poglabljanja •s amoupra·vljamja. »Tudi v :prihodnje moramo ·to delo nadalj evati. Pomjale
se bodo nove zahteve 1n nove .težave. Na •t o •sem .pripravlj-en in
dO'bro vem, da bom moral veliko časa posvetiti temu !področju.
Ce so me delavci i;z;volili, moram
b.i•t i pač pdpraovljen na vse, da
·bom zastopaJ nj ihove interese,«
je ~ovoril novi .ped!sednrk in nadail.Jeval:
»V TLI Stari tr:g sem zaposlen
komaj dve leti, vsega skupaj pa
sem ·V Loški dolin:i pet let. Predsednik sinditkata :pa sem biJ že
pri Kur.ivlll v LJubljani. Tedaj 5e
je sind:iJkat ukvarjal več z relkireacijo, 1zleti, n albav lja.I je ozimnico
po nižj ih cenah i•n podobno . .Danes pa ima sindikat vse drugačno
vlogo, sa1 se alk:tivno vkLjučuje
kot dela.vs ka .in družJbenopolitič
na orga.rrizacija v skt11pno :prizadevanje za ureS>ničevam:je delavskihilnteresov i:n uveljmljanje.n ovih UJStaV'Ilih načel. Moje delo bo
uspešno le ob :pomoč:i in sodelovanju '\1\Seh ·Članov s~ndiik.ata,«
je za.klj!Uči-1 Stefan.
M. Se.p ec

vil
ill

Mirko

žunič

sti ~praovHno odločile pr:i izvolitvi
svojih 'POverjen:i,kov. Predvsem
pa s·e m zadovolj-en, da je v novoizvoljenem vodstvu ·p recej mladih, ·Ici !bodo oprav-ljali na1loge z
ena:ko odgovoi1llO'Stjo ·kot !Starej·
ši.
V :tem ,kJra:tkem času smo imeli
že ·tri 5eje izvršnega odbora in
na njih 'Qibravnavaili tekoča v.prašalllja. Ze .na teh !Sejah smo ugotovili, da so mlajši poverjeniki
z veli1kim elanom 'pri'PraVI.jellli dz·
'Polnjevati .naloge .in se ad<tivno
vkljlllčevati v s ind i'kalm.o delO.<<
I. Skrij

n)
jiO

V skladu z določili samoupravnega sporazuma o urejanju
stanovanjskih zadev objavljamo

razpis
za_dodelitev stanovanjskih posojil.
Prošnjo za dodelitev stanovanjskega posojila lahko vloži
vsak delavec BRESTA, ki izpolnjuje pogoje, določene s samoupravnim sporazumom o urejanju stanovanjskih zadev.
Prošnje sprejemajo tajništva temeljnih organizacij združenega dela in splošno-kadrovska služba do vključno 5. marca 1975.

TI
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K razpisu
Sredi februa~rja so bili po vseh
temelj:nih organizacij aih objavljeni nwpiosi za dodeljevanje ·Stanovanjs-kih. pasojhl. Po d'Ol9Čilih !Samoupravnega -sporazuma o urejanju s·tanoV'allljslkih zadev odloča o dodeljevanju stam.ovanjs:ki.h
posojil .za individual:oo gradnjo
V>Sa:ka temeljna organ:izacija samosrojno za svoje delavce. Zato
sprejemajo prošnje za posojila
trujni•štva ·t emeljnih organizacij
oziroma ·za ·skupne dejavnosti
splošno kadrovska služba.
Delarvec, ki se želi P.Otegovati
za doderjevanie poSOJHa, mora
pmvočasno ~!ožiti prošnjo na posebnem obrazou, 1ki ga dobi v

tajlll'ištvu temeljne organizacije,
v kater:i je zaposlen. Ko preteče
rok za vložitev p rošenj, se .na
podlagi preverjenih ,podatkov, ki
so služili za točkovanj e, sestavi
prednos tna lista prosilcev. Delavoec, 1ki je plivi na prednostni listi, ~prejme dej.a:nsko najvišje posojilo v t.elkočern !~tu; ~no tega posoj.i-la določi .dela'V.ski svet
vsake temelj·n e organizacije. Naslednji prosilci .dobijo ~p<>sojilla v
vilišin:i, Jri je odviiSIIl.a od števila
toČik., ~ ·so ·jih 21brali pri točko
vanju gle de na kriterije, ki jih
določa •s amoupro'lllni .sporaaum o
urejanju ·sta'llOvamj-skih zadev.
M. Turk-S·kmba

Spet razstava
v salonu pohištva
28. februarja bomo v našem salonu pohištva odprli drugo letošnjo razstavo. Razstavljal bo akademski slikar France GODEC.
Godec je slikar že od rosne mladosti. Na Jamo, Jakopiča, Sternena, Tratnika, Franceta Kralja ga vežejo osebne vezi. V mladostnih
delih Franceta Godca vidimo zlasti vpliv Franceta Kralja.
Leta 1937 je v Ljubljani prvič razstavljal. Javnosti je predstavil
kar 98 del, risb, akvarelov, pa tudi kipov. Od tedaj redno razstavlja
v različnih krajih domovine.
Zadnja leta France Godec slika predvsem pokrajine v prosti naravi. V Salonu pohištva se Godec predstavlja kot umir jen upodabljalec, lcl čustveno poustvarja razpoloženja domače pokrajine. In kot
sam pravi: »beleži stanja i:n trenutke, ki bodo zar adi industrializacije
d ežele in brezobzimega tehniškega napredka kmalu prišli v zgodovino.«
B. Lavrič
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Kaj je z novim samoprispevkom?
že nekaj mesecev pred iztekom dosedanjega samoprispevka le-ta se je iztekel s koncem prejšnjega leta - so tekle besede o referendumu za uvedbo novega, s katerim bi poskušali rešiti zaskrbljujoče stanje v občini, kar zadeva učno-vzgojne objekte. Imenovan je
bil iniciativni odbor za novi samoprispevek, a odtlej zadeva miruje.
Zanimalo nas je, zakaj je temu tako in kaj menijo o samoprispevku
odgovorni, pa tudi ostali občani.

Zaposlene žene našega malega mesta pros.ij.o odgovorne v trgovinah, nad ~risluhnejo nd·ihov.i. želji in prihrandjo nekaj kruha mleka
in podobnih zadev tudi za ča.s, ko se vračajo z detla. Res nima v·sa.ka
odraslega otrOtka, teto, strica ali t.11p0kojeno mamo, da bi j-im te stvari
.prinesLi že e:godaj zjuf!rr'aj, ko so ·š e []!a zalogi. želja res ni zahtevna.
Pris:luhniJte jim, hvaležne vam bodo, :posebno ob petkih in delo'V111ih
sobotah.
V eni od pre}šnjih števtlk našega gla:sitia srno pi-saH, da bo nekje
pred Bres.tO/ffi podjetje DELO postaMilo 1kil0s.k, v katerem bodo občani
na·šega ma:lega mesta lahko tudi ob nedeljah tito. pra7Jnikih k.upili ča
sopise, cigarete, znamke in tudi re.ogLednice. S kioskom po 'V'sej 'V'erjet:nosti ne bo nič. Aili bi naše maLo mesto kaj i~gubilo na svoji
veljawi, če bi imelo dva 'k ioska?
·rn še ema resTIJična nQIVoSJt: meščani našega malega mesta in okoli
!IJijega imajo še eno ugodno:s:t več. Ce želri.jo ie: Lj.u bljane domov, imajo res 'Zadnjli avrt:obus, ki odpelj e v Cei1knico ob enaindvajseti uri.

Edo Lenarčič, predsedrni-k dcicialti-vnega odbora: Zadeva se je
ustavi,la ob strokoVIIli pripravi.
Se vedrno je nerešena uskladitev
programa, s katerim hi se dogovornli, tkad pravzaprav želimo. ;Potrelben je torej natančen program, da bo vsaka.kraJjevna skupnoSt! (razen Loške doline, kjer
sa~op!isp~ek že te.če) · vi4ela,
kaj prudob1. žal pa nu strokovu:J.e
stlu2lbe, tki bi natančno pri~rav.i.>la
načrt, tkaiko z 2lbranimi sredstvi
čimbolj raci01Ila1no gospodariti
- zgrad11li čimveč funkcionalnih
prostorov.

Poleg tega bi bil potreben. dogovor z irzvajalcem gradbenih
del, da bi .gradnja tekla vzporedno z dotokom sredstev. Računa
mo rudi tna posluh upravnili organov, da bo potrebna dokumemtacija čimpreJ nared.
Zarvedamo se, kako potreben
ta samoprispevek, saj bi z :bg'raditMijo novih prostorov dosti. vrplivali tudi na uspešnejša \kadrovsko polirt:~ko IV občini. Obenem se
zavedamo, da nd.ti z dvoodSttotnim p.rispevtkom v 'Petih .~etih ne
bodo ~k!rilte viSe potrebe. Sicer
bi z ill]im zagotovil!i. v·s em šolam

v občim ena!ke deloVllle pogoje,
še vedno pa bo premalo !Učilnic
v Cea:'.kn:lii.ci" saj bi mor·a li v~o
redno ·s šolslcimi prostori reševati rudi nadvse pereče V:PTašaillje
otroškega vrtca. Glede na gi·banje števi,la otrok hi namreč potrebovali rvrtec za 200 otrok. Morali pa bi poli•s kati sredstva tudi
v. delOWiih organizac1j ah in kredite 111a xepubMki ·s.kiupnosti otroškega varntva, ki jih ·š e daje v ·te
namene.
Zadeve je treba torej čimprej
strokovno pr.i!praviti in i1li v najšido jarvt110 ra2pravo, pri čemer
pričaikujemo

nudi

pomoč d~be

no po.l:ilti6nlih ol'iganizacij, tki so
&t;vatr že podprle. Realno je prlčakovati, da ·b i lahko biil referendwn v aprillu.
.
Porzanin:nah smo se tudi ,za odgovore na občinski :Skupščitni.
Nihče ni bil pripravljen dati
uradne izjawe, predsednik izvršnega srveta pa je l:xiJ. s.Lurhbeno
odsort:en. Iz nevezanih razgovo·
rov. pa je b:Ho rarz'brati mnenje,
da Je občina svoje storila, saj je
imenovaila .inicia1livJJJi odbor.
Rado Hlebec, :ra.Vlllatclj osnovne šole Cerk!nica: Vedeti mora~o, da je hi~a :se<ialllja šola zgraUVAJANJE WORK· FAKTORJA V TOVARNI
jena za statnJe .!2lpred desetih let,
se pravi .za 400 učencev, pa .t udi
POHIŠTVA STARI TRG
telovadn!ica tedaj ni bila zgra17. januatrja! smo .pričeli uvaja- kazali, da jim siiStem Work-Fak- jena. Odtlej se je ·števNo učencev
ti Work•Faktor rudi v Tovarno tor ni tuj, saj so o nj.em že mno- povečailo za 220 in bo 'v.z;poa:edno
pohištva Struri trg. Tedaj je bHo go sliša:li. Dokazali pa so tudi, z ra.zJVojem Cerknice ·š e narašča
da so nam delawcem, ki delamo lo. Zato smo moralri. pomOŽille
dokončano dolgotrajno obdobje
zbirall!ja !p0da1lk'Ov ter analizira- na uvajanju Work-Fa!ktor siste- prostore preure d!i.ti IV učHm:ice.
nje vsa~kega posameznega delov- ma:, pripravljeni pomagati ter z
Sedanji prostori ·koma!j zadonega mesta. S tako '2lbracimi in na:mi !Sodelovati, da bomo more- ščajo za dvoizmenski pouk, tne
bitne
težarve,
ki
bi
nastale,
lahko
moremo ovg&n.izirati prehratne
obdeilatrliimi podarnki ter z OCe!llami delovnih mest smo seznarrrili s sk-upnimi močmi hitreje rešili. zlasti cza vorzače, ni telovadnice,
Uva~janje novih normativov je
Dli IUStrerMJ.ih ~pomOOnih prostorov,
vse delavce, ·k.i delajo v proizvodnji, pra·v tako pa tudi vse tiste steklo. Reculmti. prvih dni so do- tetžlko je ,z .izvenšolsko akrtri.rv;nostrežijske delavce, ki imajo nepo- kaj ugodni, saj so delavci vložili jo, ker so vsi prostori nenehlll.o
zasedeni. P·rli nas gostujeta še
Stredni 'V'pliiv p.ri orgarrrizaciji dela mnogo truda, da b.i že kar takoj
adi pa pri priprawi dela i:n mate- na. za:četku dosegli Cllli pa celo dva oddelka !lesne •sredrnje tehnič
rialov tZa proiczvodnjo. Na treh presegli nove normative. Nekate- ne role. Smešno je sli:ša1li, da nesestankih, ki so bili organirzi:ratni, rim je to tudi že uspelo. S tem kateri sredlnješolci še n1so videli
je bHo pr.isotnih 117 delaycev. Na smo odpravili boj<a2e!11 pred nor- telorva.dnice od znotraj.
Koncept ool.odtnevne ·š ole, ki se
teh sestankih je bilo delavcem mativi Woi'k-Faiktor, saj ·so se
delavci prepričali, da ·je to de- l.Welja.vlja po ·v sej Sloveniji, je
pojasnjeno:
ja'DJSko čaiS, ki je potreben po- za 111as še Vli2liija, prav tatko po- kakšni ·SO novi novma1ivi deTudi letos je bila za PUSTA velika prireditev. Na njej je bflo kot
prečno s.pret:nemu in .pri.rzadevdailjšano bivanje, ki bi mnogo
la,
običajno slišati precej grenkih
- kalkšne so <Skupine dela tna nemu delavcu, da oprawi delovno pomelllilo zlasti vorzačern pri njioperacijo po določeni metodi .iJO. hovem ~pomjevmju šolskih
posaanerzJnih deloVlllih mestih,
določeni kva-liteti.
obv~~~- Tega <1?-am n.e zago- kakšne so denarne vredno- v Samouvajooje
kontrola dobtavlja mt1 petletni samoprispesti za posame:'bno skupino dela, ljenih .r ezu1tatov·i nnaj
hi trajalo vek, Jri nam bo - kot kaže - kakšno bo za.sledovanje do- nekje do ~pričetka aprila. Ce bo- omogočili. le osem novih uOill!n!ic,
seganja novih normativov,
do rezultati ugodnejši •kat jihrpri- potrebovali pa bi jih šestmajst.
- kaltere spremembe je treba ča.kujemo, pa bi uvajanje lahko
P·rliiprave za referendum .tečejo
irzlpeljati za bolje or.ganizirano končaH tudi p.red tem rokom. mnogo prepočasi, ·tudi jaJVn.o.st še
Menim, da nam bo to uspelo, saj Illi. dovolj pdpravljena zmj, če
proizvodnjo.
Po :teh uvodnih informacijah smo se vsi, del.avci v proizvodnji, prav ISO o 111jem ponekod že razse je ,razvHa živahna ~a1lprava o analiti:k1 iz Sikupine za uvajanje prruvl~aili. in ga podprli. PrepriWork-Faktorja .in vodilni delawci čan ·sem, da bo referendum
'VS
' eh mogočih problemih, ki naj
bi spremljali prehod na nove n~r v tovarni zares zavzeli, da bi .za- ·Utspetl., saj je občanom dosti do
tega, da lbi se tnjihOVIi otroai. iilomative ter nove ocene delovnih stawljene naloge v določenem čaM. UI'baJS
braževali ob n.ormailtn.ih pogojih.
mest. Delavci so z vprašanji do- su uresničili.
Za mnenje smo povprašali tudi
Božo Praprotnik, članico delovne sktU!pnosti osnO'V111e šole Cel1k:.nica. Njene zelo izčvpne izjave
žal zaradi pomanj-kanja prostora
ne moremo v celoti objaviti. Nadrobno je onisala .tezaVl!le pogoje za delo, predvsem pa orgatilJi.Zadnje ča~e je v. :rova~ 'P?· šan ča:s za predmontaržo stranice zacijo ·šolJske :prehratne, telesne
Cerkniški »PONTE ROSSO« nam nič kaj ne ozaljša našega malega hištva Cerknica čutiti precejšnJO in obenem skrajša:n tak-t celotne w.;goje, .itllvenšolske aktivnosti itn
mcionalizartorsko dejavnost. Ni momažne lm~je, ker ,je prav to seveda nujnost, da se stvari spremesta
de loVl!lo mesto imelo najda~ljšide
dol~o tega, -kar s mo piisali o izbolJšavah, ki SJta ju predlagala lovo.ni čas. S tem je ustvarjen me:nijo na bolje.
Pogova.rjaili smo se t udi .z EveJanez Zgonc in Tone Vovk, po- prihranek v znesku 8705,42 din
s1ovn.i .s vet TP Cerknica pa je letno, nagrada za prijavljeno teh- lino Ponikvar, učenko sedmega
ra!Zlpravlja[ o dveh novih zelo ko- nično izboljša'VO pa maša po iz- raz<reda, doma iz Pol'š.eč. Ze ob
šestili .v stane .in &koraj uro pedstnih .predlogih.
računu kom:iiSije 585 din.
šači do avtobusa. Dostitkr<~~t se
Enega je .prispeval JOZE BAPredlagateljem teh tehničnih vrne domov šele ob pol petih
LetoŠtnja zirma je zelo mila in die Enja, ki jih je na tisoče po VEC, :Sklad-iščnik repromateria- izboljiŠav je vseka•kor treba ~re popoldne. 1n rv vsem •t em času je
brez padarvin, zato je jezero za- vseh m anjših kotanjah 1ezera. la. Predlaga!! je, da tbi namesto či prJ,znanje, obenem pa irzrw:iti lahko delema le sk-r-omne malri.ce.
dveh od!mični'h spon rz vgrajeno
Največjo pozornost pri reševaN~ prostorov ·z a :pripravo kosila,
čelo presihati. Clani ribiške druupanje, da bodo ti p rimeri spod- ni
prostorov, 1kjer bi >l<ililko čaka
žine Cenkn.ica so razdeljeni v .re- n ju .posvečajo (jlami .družiJD.e šču v:zrrnetjo vgradili rpo eno spo.no
:buda
vsem
člamom
delovne
skupz
V2m!etjo
in
eno
narvadno,
ki
je
la avtobus in se :pll1i.prav:1jala ,za
ševailne skupine, '.Ici so zadolžene kli, iker je naša najboljša lovna
za reševaillje .rib na posameznih 11tba v jezeru, pa t udi za.to, ker cenejša.. Ta predlog ·s o po V11la- nosti, naj ISe vsak po s vojih ·spo- naslednji šohs'k i dm ...
se okrog 20. marca odpravJ na prej!šnjem preizkusu takoj upo- sobnostih itn izkušnjah pr.idruži
področjlih jezera. Vsaka skupina
O potrebi samoprispevka za
ima svojega vodjo, ki s!U'bno drstišča , kjer odloži 'Svoj zarod. števali v iPI'Oizvodnji. S tem pred- a'kdji pod na2ilvom »leto inova- šolstvo smo pobaraJI:i ~e več obča
Logom je po iZli'atČU:Il.u komisij e
51premlja upadamje vodne gladi- Do sedaj so člani dbiš:ke diTU- ustvatrjen let'lli. prihranek ·v me- cij«. Pobudnik te a~kci!je je .z veza nov (tnekaj .tega lab:ko ;preberete
•sind:i!katov in ima za cilj spod- i'Z ,raa:govorov z ženami). Vsli ·SO
žD.ne
Cet'klnica
-rešili
za
jezove
iz
ne, da lahko ·pr<wočasno obrvesti
~u 517.732,60 din, nagrada za
bitl i edrl.ni: potrebe!ll je, morasvojo skup~no, kdaj bo presih al presahnljenih področij ok..rog 250 predlagamo tehnično .i~boljšavo bujanje ·i novacij in rncionailiza- -si
torstva, IS tem pa tudi zmanjša- mo :izbohlj:šati •š o}Stke pogoje! In
tisti predel jezera, n a kate r em je šook od 40 do 1OO cm dolžitne in pa je 7650 din.
še dodatek: vedeti hočemo, kaiko
nje proimodnih .s troškov.
toreba poloviti dbe in jih prene- prib.Liž.no 2500 mladic ščU!ke, na
bo 7lbram.i. denatr poraMjen, hoD:rugo tehnično .Wboljšavo pa
ti:soče mladic linjev in precej
s.t:i. za jezove, kjer voda are preMislim, da bi bil odziv na to čemo, da ho uporabljen ·s motrno.
sta predla!g.ala TOMO MOZETIC
Menov.
sahne.
in LUDVE .PRIMOZIC. P,redlaga- akcijo neprimerno večji, ko bi
In povzetek iz teh razgovorov?
Zami,s li,ti se bo treba, zaikaj je- Ia sta novo šablono za predmon- nam sedam.ji pravilrn±k o nagra- Samoprispevek za nove šolske
Do 17. ·februarj-a je ~esahnil
predel Svinjska jama in .predel zero ta-ko pogosto vsiha pozimi, tar.žo .stranic kotnih omaric. Po jevanju tehničnih izboljšav, ki je objekte je še kako potreben.
Vodonos. Vse nibe ·s o bti.le pravo- sad se je to ~godilo re ČetDtiČ prejšnji rešitvi •smo UipOrab~jali v ve ljavi od leta 1965, dovoljeva-l Vsak ·izgubljeni mesec oddaljuje
za.pocedoma. Morda pa le niso za predmontaUx> ene stranice .tri primernejše nagrajevam.je ti-stih, zagotovitev normalnih pogojev
Ča'S'no 'polovljene in pretnešene za
različne šalblone, da bi opraviU
za šolsko delo. Zato je zares
jezove, ra·zen manjšega števila vsega \krive premajhne padavine. vse ·potrebne operacije. P·redla- ki Wibo~jša:ve prijavijo; saj vemo, skrajni čas za strokovno in poliRi!bji
~ivelj
pa
rprav
v
zimskem
.klenov, tki jih bo ribiška dl1llžlina
ga:na pa je :šablona, s pomočjo da je poleg morahlega tudi mate- tično pripravo za uvedbo tega
Slk!ušaila prodati o.osušene. Poseb- presihanju utnpi največjo škodo. katere · je mogoče oprruviti vse rialno priznanje rvažen dejavnik samoprispevka!
operacije hkrati. Tako je zmanj- pri ta:ki a!lctiv..nosti. M. Ja!kovac
.ne težave so z reševanjem milaT. Lovko
B. Levec

Dela tečejo po

načrtu

Nove tehnične izboljšave

Reševanje rib na jezeru
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Dobimo se na
Bloških tekih
ZffiELKA SMUCANJA - BLOSKA PLANOTA- BO SPET ZA·
žiVELA!
že v prejšnji številki smo pisa·
li o lepi zamisli - oživeti množično smučanje na Blokah in
ustvariti zimski turizem, ki bo

Občni

prinesel novo kvaliteto v gospodarsko življenje tega območja.
Nedvomno bodo Bloški teki po·
pularizirali to planoto in s tem
llrispevali k njenemu prihodnjemu razvoju.
Resnična škoda bi bila za·
nemariti starodavno tradicijo

zbor gasilcev

GaJSi[oi Tovarne ;pohištva Cer.k:m<:a, SlruJpnih <lejwnosti in To·
varne ivemri.h 'Plošč so imeli 16.
februa;rja svoj redni Jetni občni
zbor. Na njem so proučili 'SVOje
delo v pretelclem letu in si a:ada·li
naJ.oge za rv prihodnje.
Večia:lo nalog, •k.i so si jih zastarvili na preJšnjem občnem z,boru, ·s o 'llSpešno oprm.Vli. Med letom so imeli 19 gasilskih vaj.
Eno od .t eh so opravili v TovaTili
pohištva Ma;rtinjak skupno z gasilci te temeljne OI'ganizadje. Vaja, .k,i so jo orgatlllizira:li v TLI in
TP Stari rtrg, pa .za:radi slabega

izvajanju tekmova.1nih disciplin
močno drse1o. Na tekmovanju
med .g asilci BRESTA- MARLESA - MEBLA - STOLA - NO·
VOLESA, ki je -bilo ta:k<rat v
Ka.nmiku, pa naši tekmovalci :zaradi .sodelovanja v vaji JE.
SEN 74, m>So mogli sodelovati.
Na občnem :zboru so skl-eruili., da
bodo na tekmovanjih sodelova-li
tudi .}etos, ·s aj so priprave na
taiko tekmovanje najboljša strokovna vzgoja za gasilSlke a.kcij.e.
Med letam so nartančneje pregledaili trudi •s tanje 1protipožarnih
nalp!t'av in poskrbe1i, da so bHe

bloškega smučanja in edinstvene
naravne pogoje za razvoj zim.
skega športa in rekreacije. Zato
velja pozdraviti pobudo za organizacijo Bloških tekov, ki lahko
v prihodnje dobijo še mnogo širše razsežnosti.
Ko boste prebirali te vrstice,
bo že vse nared. Kaže, da bo sne·
ga dovolj; v nasprotnem je pri·
pravljen "zeleni načrt« - množični pohod ob spomenikih iz
narodno-osvobodilnega boja na
dokaj krajši progi. Letošnji Bloški teki imajo namreč tudi obeležje praznovanja 30. obletnice
osvoboditve.
Prijave prihajajo in pričakova
ti je precejšen odziv. Proge, ki
sploh niso težavne, bodo dobro
pripravljene. Propagandno gradi·
vo je pripravljeno. Zdravstvena
zaščita je dobro organizirana,
prav tako okrepčevalne postaje,
spominlcl, uvodna in zaključna
slovesnost. To bi bilo telegrafsko
p()ročilo teden dni pred teld.
Zato lahko upravičeno sklenemo: dobimo se na Bloških tekih,
naj bodo takšne ali drugačne
snežne razmere - bodisi kot rekreatorji in tekmovalci, bodisi
·kot gledalci in gostoljubni doma·
čini!
·
B. Levec

Prvenstvo Bresta v kegljanju
PRVENSTVO BRESTA V KEGLJANJU ZA LETO 1975 OSVOJ.ILA
EKIPA TP CERKNICA I., MED CLANI FRANC PREGELJ SD I.,
MED CLANICAMI DRAGICA POKLEKA SD I.

vremena ni uspela. Posredovali
so oib treh poža:nih. V.se trn akcije
so bile opravljene hitiro, stlrokovno 1n ruspešno.
Tekmova.Jina desetina te 23. julija nastopila na republioskem ~ar
silskem tekmovanJu v VelenJu.
Pomembnejšega uspeha pa zaradi sla:bših pniprav ni dosegla. V
konkurenci petintridesetih mlajših .ga&ls:klih ekip iz 'S'lovenskih
indust:rrjiSlk.i.h rpodjetij se je uvrstila na enai'IIrlvajseto mesto. Pomemben <v·z rok za taiko s•l ab rezultat je 'bi.la neprimemna obutev
naših tekmovakev, .saj jim je v
čevljih rz gladkimi podplalti na
spolzlkem Na.vnatem terenu ob

pomanjikljd.vosti pravočasno odpravljene. 12lp0i1Jlljeni so ibili tudi
diru~ sklepi prejŠcnjega občnega
zbora, kot so izdelava obrambnonapa:dal1r:uih načrtov, izdelava čr
pališča pri gasilskem domu, nabava sodobnej-šega gashl.-skega
orodja in opreme in .p odobno. Pomembnejših uspehov pa niso za·
beležilii p:r:i vključevanju :miladih
dela<vcev in žensk v gasilos!ke vrste in pni poučevanju delarvcev
o raM:J:anju s priroČlnim gasilnfun
orodjem.
To .pa sta hklrati dve naJj~po·
memibnej~i nalogi, Jd jru bodo
&kuša:li opraviti letos.
V. ž'Ilidar·šič

Filmi v maren
l. 3. ob 19.30 ~ion 2. 3. ob 16. ur.i
ameriški fiilm VAGABUND! ZAHODA. Western. Igra William
Holden.
2. 3. ob 19.30 uri - ameriški
film SALZBURSKA VEZA. Vohuns·k i film. Igra Barry Newman.
3. 3. ob 19.30 uri - jaspon&ki
fiilim NANAMI - .PEKLENSKA
LJUBEZEN. Drama.
6. 3. ob 19.30 uri - amerištki
fi,lm STRAžARJI GRADU. Vojm
fiilm. Igra Burt La.ncaster.
8. 3. ob 19.30 uri in 9. 3. ob
16. uri - ameriški film CRNA
POSAST. KomediDja. Igra Peter
Ustinov.
9. 3. ob 19.30 uri - amerišUG.
film MLADI MASCEVALEC JORY . . Pustolovski film.
10. 3. ob 19.30 uri - ameriški
film PONY E~PRES. Western..
13. 3. ob 19.30 llLl1i - ameri&k:i
film UBIJALEC IZ RILLINGTON ULICE. Krimina1ka.
15. 3. ob 17. lllli'i - ameriški
fiJlm DETEL NAGAJIVCEK.
15. 3. ob 19.30 uri in 16. 3. ob
16. uri - ameriški f.iilm TU NI
BOGA. Pustolovski film. Igra An·
tonio Sabata.

16. 3. ob 19.30 uri - amerišlci
fiolom SLOTERJEVA VELIKA BITKA. K.riminallka.
17. 3. ob 19.30 ·u ri - llitaJ.ij am.skJ
fHm PO BOžJI MILOSTI. Kome·
dija.
20. 3. ob 19.30 uri - ameriŠik.i
fiiJm VPLIV GAMA žARKOV.
Drama. !.gra Joanne Woodva;rd.
22. 3. ob 19.30 uri in 23. 3. ob
16. uri - DVOBOJ. Pustolovski
film.
23. 3. ob 19.30 uri - ameriški
film KLAN DUKA AN·DERSONA.
Kr.imilllalka.
24. 3. ob 19.30 urJ - amedški
film POTOVANJE Z MOJO TETKO. Komedija.
27. 3. ob 19.30 uri - šprun.ski
film ANA MED VOLKOVI. Drama. Igra Gerrufdina Chapli-n.
29. 3. ob 19.30 uri :in 30. 3. ob
16. uri - KLIC DIVJINE. Pustolovski film.
30. 3. ob 19.30 uri - ameriški
f.illm POLICIJSKA ZNACKA 373.
Krimina:llka.
31. 3. ob 19.30 uri - jugoslovanski film SVATBA. Drama.

18. februarja •s e je •končalo prvenstvo Bres-ta v :kegJ:j anju, v d:isciJpHm 2 X 100 lučajev. ReZJul·
tati so se šteli tudi za pvvens•uvo
Bresta v konkurenci posamezni·
kov. Sodelovalo je deset moških
in štiri ženske ekipe.
Rezultati:
Clani:
l. 'liP Cerknica I
4858
2. SD I
4815
3. TP MaJrtia:J.ja!k
4723
4. SD II
4687
S. TIP Cerknica
4568
6. TP Cerknica II
4563
7. T,P Cerknica IV
4466
8. SD IV
4337
9. TP Cerknica IH
4203
10. SD III
4192

P~sebno

Cl anice:
1. sn 1
2. TP Cerkonrlca I
.3. SD II
4. TP CeJI'knica II

3017
2932
2416
2227

Clani posamezno:
l. Rregellj Franc
2. Bah'llll1 Karel
3. Strukelj Franc
4. ž:nidaršič Ludvilk
.'i. Ris Lu<lvi:k

845
837
836

831
821

Clanice posamezno:
l. ·PokJleka Dragica
2. Janežič Romana
3. MlakaJr Nuša

805
766
760
M.

Zunič

vabilo

V okviru dej31Vnosti iiJia·šega kluba sod~jo nastopi njegovih članic
p;r;ye obv~osti M1:1ba. To .so :z:l~trl. na'S'topi na posarnezmh tekmovanJih bodis1 znotraJ kluba bocllin na tekmovamjlih ki so
o-':~aniziorana ·v Ljul:JilojaillSki pod!z:vezi, pa tudi na prjjatelj-9kili' sreča
.

~ članov v

IIliJih.

Me_dtem Iro imamo v :na•š ih wsrtah kar precej .a:JQtj.vnih lin tudi
uspešmh tekmov<clcev, tega ne moremo troirtli za žensko vrsto. Tekmo.va:lk nam tor.ej ·primanjkuje.
Zato ·smo se odločili, da &ruveč žens.k povabimo v naše vrste.
P·r ipoiil[limo lahko, da so treningi pod strokovnim nadzorstvom kjer
ISe t~kmovalnih veščin in _zlasti l~pe&a met!a:nja za čimveč ~llih
~eglJev _l~o vs ak~ nau~. Prepr.lČa!Ill iSm~, da ib.o ste _vaše nagnjenje
do keglJa'D!Ja še bolJ razvili ·V želJa .po dobnh rezuJ.taJtih prav v naših
vrstah. Treningi so dJv~rat tedensko, in .s:ker ob · .p o:nedelj•.\cih in
četr·Vkih vsakič od 15. do 17. ure na n ašem ·kegljlišču v Cerknici.
Kegljaš-ki !club BREST

Naši upokojenci
28. feb-ruall'ja je bil ·starostno

upokojen delavec Anton Rutar,
rojen 11. l. 1911.
V Tovao:ni pohištva MaJrtinja:k
je bil zaposlen od leta 1956. Med
zaposJrl.tvijo je .delal na različnih
D.ek>vnih mesllih, ·v rsto let na
skladiošču surovin.
18. februarja je bHa' inN.all.idsko
tllpakojena delavka Ivana Intihar,
mjena 8. 10. 1920, iz Bločic.
Med .-zaposli1Nijo v TovaJIU:lii pohiš·t va Ma!rtinjak, kjer je ibila od
1eta 1963, je delala večinoma v
predmontaži.
Obema želimo veliiko zdravih
let!
DeloV'Ila skupnost
TOZD TP Mart.iiiJija!k

Brestov obzornik, glasilo delovne skup·
nosti Brest Cerknica. Glavni ln odgovorni
urednik Bolo LEVEC. Ureja urednUk:l
odbor: Iva.aka GODESA, Mirko GERSAK,
Marija GRBEC, Jole KLAN<CAR, Boio
LEVEC, Branko MISie, Franc MLAKAR,
Danllo MI.INAR, Franc MULEC, Miha
SEPEC ln Zdravko ZABUKOVEC. Tiska
:telemllka tiskarna v Ljubljani. Naklada
2400 Izvodov.

Luknje! luknje ...
Občani -krajevne .skUJpnos.ti Grahovo že več kot leto dni spra·š u·
jejo, 'ka•ko to, da luklnje v novem,
kilometru in pol dolgem asfaltu
ne ZJbodejo v oči vzdrževalcev občinske ceste. Alri. j.ih morda ne
popravijo zarto, da motorizirane
občane ri.z tega k010ca opozarjajo
na nadaljevanje Iukrrjas.te ceste
proti Lipsenju :i.n Gornjem Jezeru? Naj bo že ka:kor.koli, dejstvo
je, da de krajevna skupnost s težavo zbrala :iz vseh mogočih virov sredstva kot pdspevek za asfalt lin se s tem odrelcla drugim
komU!llalnim ureclitvam. K ·sodelova!Il'ju je ·pri·tegni!la ,tl.J.di vaščane žerovnice, da ISO pri'Spevali
za asfalt, t~~prwljalec za ceste pa
se ni potrudil, da bi ta:koj zakrpal nastajaj oče !luknj e. Sedaj so
že tolikšne, da so že n evarne, če
vanje zavoziš z av.t amobiiom.
Ker so morali občani za ta prepotrebni asfalt čakati tako dolgo, ka,že da bo treba tudi ~ popravilo lukenj zbrati denar s krajevnim samoprispev'kovm.

Prvak BRESTA -

F. Pregelj

Mladina naj se
tudi zabava
Komaj dobro leto je minilo,
odkar je sku.p:i:na mladincev v
Cenknici ustanovila mladi!Jlski
aktiv. Delo resda ni povsem st~k·
lo, to4a z nekaj dobre volje in
prilpravljenos.t i nekaterih mladincev nam je uspelo izpeljati
nekaj a!kdj.
Za:taiknillo pa se je pri razved·
r.hlu. Komaj smo začeli or.gan.i!.zi·
rati plese ob ploščah v Brestovi
stari delav-ski restarvra:ciji, je :p:ri.·
šlo do nesoglalSij z mladinskim
aiktivom Brest, ki nam je ·d o se·
daj om~očal plese. Sprašujemo
s e, za·k aJ, kako je mogoče, da
mladinci n aših let ne ·rarumejo
čisto preproste želje mladega
človeka po raxvedri.'!Ju, plesu? Mw:
se ta.ko zelo razlikujemo od tistih
drva:jsetih mladih v Brestovem
mladd'IJJS!kem aiktiv.u, Ici hočejo
od!ločaUi o za:barvi vse cerkni5ke
mladine? Mar si želimo ·r es neika~j rtatko nemogočega?
Ti miad.inci so zvečine iz Cerkmce ln postanejo po 'končanem
delu pra'II'Zaprarv mla.dinai na!Šega
a:ktiva. Prav ta~ko ma.rs~kdo iz.
med -n jili pride v soboto dla 'Ples.
In za:kaj naenkrart takŠillo nas protovanje? S110j .del dogovora mdadi'IliS'ki aktiv Cer-knica izpolni vestno, saj je dvorana po· plesu
vedno opospravljena, tudi nere·
dov ni. Tako pa smo zda:j ostali
še brez edinega !pros·t ora, ki nam
je bH na voljo za bore -štiri ure
tedensko.
Vsi akt:ivi v občini imajo vsaj
sobico za sestanke , mrladins;ki aktiv Ce:nknica pa nima a:Li.ti omare
za dokumente. Zdaj ·pa naj bi si
na:spr.otovalJi še mladi saa:ni ;v Cer·
mci!? Mi ni pametneje, da se
pogovorimo in uskladimo interese, ki se nikakor ne bi smeLi
rallhaja.ti, v.s aj med mladimi ne!
Z. Kora:lj

