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lasilo delovne sku

Pripravljeni kazalci
srednjeročnega programa
že v letu 1973 smo sprejeli
za razvoj temeljnih
organizacij združenega dela in
Bresta kot celote do leta 1980.
V začetku letošnjega leta je
Zavod za p laniranje SR Slovenije opravil prvo anketo minimalnih kazalcev razvoja do leta 1980.
Celotne minimalne kazalce
razvoja smo pripravili po temeljnih organizacijah na podlagi sprejetih izhodišč o razvoju Bresta do leta 1980. V teh
kazalcih je ovrednotena količinska proizvodnja, prav tako
pa je upoštevana poraba po·
trebnih repromaterialov in
energije v posameznih letih.
Investicijska vlaganja so zajeta kot investicije v osnovna in
obratna sredstva ter investici·
je v družbeni standard in stanovanjsko gradnjo.
Prav gotovo temelj i celotna
proizvodnja na specializaciji
proizvodnje temeljnih organizacij, na zagotovljeni surovini
(iverne plošče, žagan les) in na
razširitvi p r oizvod nega programa.
Obseg p r oizvodnje ocenjujemo za leto 1980 na ravni 1046
milijonov dinarjev, kar pred stavlja primerjalno z letom
1975 por ast za 87 odstotkov.
Zaposlenost naj bi se do leta
1980 povečala za 14 odstotkov,
in sicer p r edvsem na račun
strokovnih in kvalificiranih ka·
drov.
Vse investicijske naložbe so
porazdeljene po temeljnih organizacijah in za njihovo izpolizhodišča

nitev je nujno potrebno zdru.
ževati prosta investicijska sred·
stva, ker se doba gradnje in
investiranja prepletata in dopolnjujeta. Ocenjujemo, da bomo v naslednjih letih investirali v osnovna sredstva za 218
milijonov dinarjev, in sicer
predvsem iz lastnih sredstev
in sovlaganj partnerjev. Med
investicijami v družbeni standard smo predvideli gradnjo
počitniškega doma, kot je bilo predvideno že v izhodiščih
srednjeročnega razvoja, saj se
zavedamo, da moramo poleg
investicij v osnovna sredstva
investir ati tudi v družbeni
standard delavcev.
Prav gotovo je, da bomo tudi v prihodnjem poslovanju izdelovali verižne plane, kar po·
meni, da bomo nenehno imeli
p lan za petletno obdobje.
Zastavljeni cilji v srednjeprogramu so optimistični in bo potrebno veliko dela za njihovo izpolnjevanje. Po·
trebno je pritegniti vse sile za
dosego zastavljenih ciljev, tako da bodo r ezulta ti poslovanja kar najuspešnejši. Pri tem
ne smemo pozabiti vprašanja
plasm aja , zlasti pa r ealizacije
izvoza, ki ima v srednjeročnem
razvojnem programu vidno
mesto.
Poleg tega predvidevamo
večjo uporabo znanstvenih m etod in avtomatizacije, kar je
p rav gotovo osnova dinamične
rasti in auresničitve zastavljenih velikih ciljev. B. Mišič
ročnem

Iz tapetniškega oddelka Tovarne pohištva Martinjak

Precejšen del opreme za novo tovarno ivernih

Dela

plošč
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načrtu

KAKO SE URESNIČUJEJO LETOŠNJE INVESTI CIJE
Brest letos n e bo začel z novimi investicij skimi de1i, ·temveč
bo n ada1jeval z d eli p r i naložbah
v :novo tovarno ivernih plošč in
v žagalnico v Starem trgu, ki jih
j e pričel .realizirati že lani. Ker
so bile vremenske r azmere •t udi
v p rv.ih let:ošndih mesecih ugodne, gradbena dej avnost pri obj ektih tudi v teh mesecih ni pren eh ala. Zato so rezuJ.tati ~ri gradnji ugodnej ši, kakor bi Sicer b iH.
V novi tovarni ivernih plošč
delajo izvajalci gradbenih del trenutno p rizidek glavnih tovarniških hal, v katere m bodo pomožni ohrati nove to varne. Nada1juj ej q ~di z d~li . na pre~dih v
sr ednJ I tovarmšk1 hah, kJer bodo o ddelki za rarzrez in oplemend.tenje ivernih plošč . Predvsem
.pa je pomembno , da pospešeno
delajo temelje za s troje in naprave. Ker je večina temeljev, na
katerih bodo s tali stroji za izdelavo in p rip r avo .iverj a, že gotovih, so pričeli tudi že z montažo
uvozne opreme .
Rok za ·pričetek mont<Wnih del
je t ako v skladu s terminskim
načrtom, ki je bil določen s po·
godbo. Na temelje je montažno
osebje postav ilo že osem cistern
za lepHo, posamezne d ele sušilnika, iverače s pripadajočim i
transporterji ter konstrukcijo s
ciokloni za suho iverje. V aprilu
pa bodo začeli delati tem elj e za

----- ·-- --- ---~

glavn o proizvodno linijo, v kateri sta predstiskalnica in glavna
stisldanica. Omenjena oprema b o
dob avljena •V maju in juniju in
j o bodo lahko takoj montira·l i.
V aprilu bodo montiraJl t111di
opr emo za raz·r ez ivernih plošč .
Domači dobawtelj nam Je do·
b avhl tudi šest silosov, ·k i j.ih bodo začeLi takoj tudi montirati n a
določena mesta.
Do seda:j je za tovarno ivernih
plošč uvožene vredn ostno o krog
30 odstotkov opreme. Na poti pa
je sušilnik za iverje ter kotlovsk e napr ave.
Ker Je v poprečju vsa oprema
dokaj tcika, u porabljamo p ri
montaži Vti:liča.rje od 5 do 25 ton
nosilnosti. Za ne katere konstruk·
cije pa so potreb na posebna dvi·
gala, ki jih po potrebi najamemo
od drugih podjetij. Da ne prihaja
do zastojev, je zelo p om embno,
da vodst vo montaže n enehno
usklajuj e p osamezna dela, jih
pravočasno določa in p oskrb i za

vse potrebne
loviš ču.

pripomo čke

na de·

Na objektu žagalnice Torvarne
lesnih izdelkov v St ar em t rgu
gredo gradbena dela h koncu.
Seda j opr avlj ajo finiširanje notranjih sten ter izdelujejo tlake
v pritličju žagalnice s tem elji za
sekalni stroj in ven tilatorje. Od
zunanjih gradbenih del p a b o izvajalec v aprilu in m aju končal
temelje za vhodne t r anspor terj e,
sJ.los za žagovino, depo za sekance ter sor tirn i trak, s katerim
b odo sortira:li razžagane žagarske
asortimente. lzldelana bo tudi
m eteorna in fekalna kanalizacija
s čis tilno napravo. Tud i glavnina
uvožen e opreme je že prispela.
Zato b omo v apr i:l:u z ačeli z montažn imi deli opr eme in strojev.
Ker se je gradbena sezona leto s 'komaj začela, upamo, da b omo v času, ki nam p reostaja na
voljo za dokončanj e predvidenih
investicij, le-te usp ešno in p ravočasno končali.
D. Mazij

Iz vsebine:
STANOVANJSKA GRADNJA V LETI H 1975-1976 e DRUžBE NA
SAMOZASCITA e PRISPEVAMO ZA DRUžBENI STANDARD e
KAKO SMO OBVESCENI e NEZGODE PRI DELU V LANSKEM
LETU e PROGRAM DELA AOP e SAMOPRISPEVEK ZA VODOVOD
e NASE STALNE RUBRIKE e SPORTNE IN DRUGE NOVICE
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Nova organiziranost
RAZPRAVA NA SEJI SEKRETARIATA KOMUNISTOV SOZD
SLOVENIJALES
ščeno na pristojnih
SREDI MARCA JE BILA V CELJU SKUPNA SEJA SEKRETARIATA
ZVEZE KOMUNISTOV IN KONFERENCE SINDIKATA SOZD
SLOVENIJALES
Kot rečeno, se spremembe naNa njej je tekla ·r azprava o
uresničevanju u-stave in samonašajo na organizacijo 02Jiroma
upratVnih dogovorov v sestavljeni na določitev, kaj so IS'kupne <Službe in kaj so skupne •strakovne
orga·nizaciji združenega dela, o
ustanov·1tvi počitni ške s-kupnosti dejavnosti, ki naj ·bi jih opravv okviru SOZD in o predlogu do- ljali v SOZD.
Strokovno dejavnost bo za
polnitve pravil zveze komuniSOZD opravljala delovna sdoupstov. Samoupravni sporazum o
združitvi v SOZD se spreminja nost skup-nih zadev, ki ji .je trezato, ker v nekaterih določilih ni ba čim b olj opredeliti naloge.
usklajen z ustavo oziroma samo- Trenutno je še nerešeno vpraupravno organiziranostjo SOZD. šanje :registracije SOZD, •k er še
(Sporazum o združitvi je bil pod- ni Vlpisan predmet poslovanja;
to vp-rašanje namreč še ni razčipisan 20. marca 1974.)

Družbena
samozaščita
DRUžBENA SAMOZASCITA JE PRAVICA IN DOLžNOST OBCANOV, TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRUZENEGA DELA, SAMOUPRAVNIH SKUPNOSTI, DRUžBENOPOLITICNIH IN DRUGIH
DRUžBENIH ORGANIZACIJ, DRUSTEV TER DRUžBENOPOLITICNIH SKUPNOSTI.
Kaj <pomeni družbena samozar
ščita? To pomeni zagotavljanje
varnosti, neodvisnosti in nedotakljivosti drlave, ustavne .ureditve, bratstva in enotnosti te-r enakopravnosti jugoslovanskih na:rodov in narodnosti, samoupravnih prarvic človeka in občana,
družbene lastnine in premoženja ter zagotavljanje osebne in
:premoženjske varnosti občanov
m prihodnjega družbenega razvoja.
Skrb za varnost kot temeljne
sestavine za obstanek in ra•zNoj
nMe dru2Jbe dobiva vse balj samoupravno vsebino. To pomeni
nadaljnje podružabljanje varnoS·ti funkcij države v našem si'Sitemu.
Idejnopolitična zasnova družbene samozašč~te kot J?0llaga za
varnost družbe v najširšem smislu je dobila svojo opredelitev v
u stavi 1n kongresnih dokumentih.
Da bi uresničili cilje družobene
samozaščite, moramo ~SP<>znati,
da družbena varnost ni več samo
stvar profesd.onalcev države in
nj enih organov, temveč nMa samoupravna in državljanska pravka lin dolžnost.
Pred nami je naloga, da se tudi na tem področju ustremo orgamziramo, oblikujemo pravila
in delovne programe. Organizirati se moramo tako v občini kot
v krajevnih skupnostih in temelj·
nih orgamzacijah združenega de·
la.
Aktivnost bi se morala oblikovati
predvsem iz varnostnega položaja in problematike v občini, krajevni skupnosti in temeljni organizaciji združenega dela. Gotovo
je, da bosta varnost in zavarovanje naše samoupravne socialistič.
ne dntžbe ob ul'rlnkovitem delovanju organov javne in dntžbene varnosti in drugih ustanov v

sistemu samozaščite še bolj učin
kovita, če bodo njeni nosilci neposredni samoupravljalci. Pri
tem zajemajo graditev in razvijanje dntžbene samozaščite in
varnost v krajevnih skupnostih
in temeljnih organizacijah zelo
široko osnovo in se tičejo vseh
vrst dejavnosti. Pogoj za popolno
učinkovitost zaščite vseh človeš
kih in materialnih vrednosti dnlžbe je v največji meri odvisen od
razvijanja občutka odgovornosti
in samodiscipline vsakega delovnega človeka za varovanje držav·
nih in poslovnih tajnosti, tajnosti splošne ljudske obrambe, zaščite
dntžbenega premoženja
pred vsemi oblikami zlorabe in
prisvajanja in podobno. Vprašanje družbene samo:zaščite je od-.
visno od vsakdanjega osebnega
vedenja, delovanja in reagiranja
delovnih ljudi na družbeno škodljive pojave.
Družbena samozaščita je samoupravna obvemost, ki ima za pogoj svoje učinkovitosti visoko
razvito idejno-politično in družbeno zavest delovnih ljudi ter
aktivnost in sposobnost, da stalno delujejo kot dejavniki zašči
te in varnosti. Da bi bill· delovni
ljudje uspešni pri tem delu, se
morajo stalno izobraževati, vzgajati in pripravljati za boj proti
vsem protisamoupravnim, nazadnjaškim, kriminalnim ln dnlgim
družbeno škodljivim dejavno-

stim.

organizacije, zlasti Zveza komunistov, morajo vplivati, da se razvija ideološko-politična
zavest delovnih
ljudi kot pomemben dejavnik v
sistemu družbene samozaščite in
s svojo aktivnostjo prispevati,
da se škodljiva dejanja posameznikov čimbolj zmanjšajo.
J. Hren
Družbeno-politične

mestih. Drugo važnejše ·vprašanje pa -so pristojnosti delavskega sveta SOZD.
Temeljna organizacija združenega dela ra'21polaga s sredstvi, iz
česar izhaja, da delavs·k:i svet
SOZD ne more odloča•ti o razdelitvi sredstev, temveč daje le
predloge.
V sporazumu o združitvi Illi bi·
lo določeno, naj ima delavsk:i
svet SOZD svoj izvršilni organ.
Sedaj naj bi bil to koordinacidski odbor. Koordinacijski odbor
ima 13 članov in 13 namestnikov.
Tretja v~ a SJ?rememba v <SpOrazumu o zdn.I.Z:1tv.i naj bi biJa,
da -se interna banka in njen odbor iz njega črtata. To spremembo je narekoval sklep o neavtoma:tskem združevanju sredstev.
Denar, ki ga bodo temeljne organi;zacije združevale, bo ostal na
njihovih kontih oziroma ga ·bodo
nakaz01Va.1i tistemu, ki •bo ta sred·
stva .uporabil.
Tudi poslovni odbor in njegov
predsednik naj se črtata iz sporaaJlliiii.a.
Gr.e torej za naslednje spremembe:
Oblikuje se .l roorclinacijski odbor in u stanovi se delovna skupnost s'ku<pnih zadev SOZD. Individualni pos-lovodni organ SOZD
naj tbo ·generalni ·direktor. O vseh
spremembah sporazuma bo še
tekla .razprava na zborih delavcev ·V vseh temeljnih organizadjah. ·Po tem, ko bo dal ·predlog
sprememb v javno razpravo dela'VlSlci svet SOZD oziroma v po-
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tr<litev :posameznim temel:jnim
organizacijam, ki naj :postopek
izpeljejo v 30 dneh, bi bil lahko
podpis sprememb 'SpOrazuma
pred l. majem letos.
Ob razpravi o možnostih in pogojth za organiziranje letovanja
delavcev je bilo rečeno, naj hi
na ravni SOZD skrbeli za prido:birvanje kapacitet, za usklajetVanje programov letovanj, za racionalno izmbo .ra'7lpoložJjivih zmogljirvosti in podobno. UgotOIVljeno
je b.iilo, da smo na tem področju
naJpravil.i premalo, zasto -se je .treba zadeve 'lotiti odločneje. Posebna komisija oziroma iniciaotivni odbor je izdela;! osnutek izhodišč samoupravnega spar~lliiiJ.a
o 1Jdr.uževanju sreds tev •t er organiziranju letovanja in oddiha delavcev v .temeljnih ol:'gan1zacijah.
Tudi o tem osnutku bo tekla raz-

V prejšnji številki našega glasila sta bila objavljena izvleček
iz sindikalne liste in pregle d dc·
ločil o višini posameznih prejemkov. Vsa določila sindikalne liste
pa ne morejo stopiti takoj v veljavo, temveč so povezana s sprejemom samoupravnega sporazuma o delitvi dohodka in osebnih
dohodkov na ravni panoge in de·
lovne organizacije. Po tolmače
nju republiškega sekretariata za
delo delovne organizacije lahko
sprejmejo spremembe v svojih
aktih za osebne prejemke, ki se
štejejo za materialne stroške, in
od dneva sprejetja izplačujejo te
meske v skladu z določili sindikalne liste. Prejemki, ki se lahko
tako uveljavijo, so:
· - dnevnice in stroški prenočevanja v državi,
- kilometrina,

•

Stanovanjska izgradnja
v letih 1975 ·7 5
Stanovanj·s·k a gradnja je v preteklem obdobju do leta 1974 temeljila na mesečnem zbiranju
sredstev iz prispev·ka od bruto
osebnih dohodkov in iz sklada
skupne porabe po deLitvi. S -sredstv:i, zbranimi na osnovi prispevka, smo financira'l i celotno novogradnjo :najemnih stanovanj in
individua•lno stanovanjsko gradnjo. S sredstvi iz sklada sikupne
poraibe - po delitvi po zaključ
nih računih namenjenih za
stanovanjsko gradnjo, pa smo v
celoti odplačevali anui tete za najete k-redite.
Višina prispevne stopnje od
bruto osebnih dohodkov je •bila
do konca 1974.leta 6 odstotkov.
Z letom 1975 ·POtVečujemo prispevno stopnjo na 8,5 odstotka.
Istočasno spreminjamo :tudi način
financiranja stanovanj·ske
gradnje.
Po novem prehajamo na to, da
se vsa stanovanjska vprašanja
rešujejo -le s sredstvi, zbrarumi. na
podlagi prispevka od osebnih do-

hodkov in ne več .tudi iz sredstev
s-klada skupne p-orabe po delitvi.
Razdelitev sred·stev na osnovi
8,5 odstotne prispevne stopnje je
za leto 1975 naslednja:
- 2,5 % od prispevne stopnje
za odplačilo anuitet za najete
kredite,
- 3 % od prispevne stopnje za
lastno stanovanjsko gradnjo (50
odstotkov od 6 % stopnje),
- 1,8 % od prispevne stopnje
za solidarnostni sklad po druž.
beoem dogovoru (30 % od 6 %
stopnje),
- 1,2 % od prispevne stopnje
za usmerjeno stanovanjsko gradnjo v občini (20 % od 6 % stopnje).
Lastna stanovanjska sredstva
že vsa leta nazaj vežemo pri poslovnih bankah zaradi pridobitve
dodatnih sredstev. Vezava sredstev temelji na ·pogojih mesečne
vezave in po desetmesečnem
SJ?TOščanju sredstev za •korišče·
nJe v obliki kred ~tov 175 odstot·
kov.

•
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- terenski dodatek,
- dnevnice za potovanja v tujino,
- nadomestila za ločeno življenje,
- povračilo stroškov prevoza
za delo,
- selitveni stroški,
- regres za prehrano.
Vse naštete spremembe so vpisane v r azvid samoupravnih sporazumov 4. marca 1975.leta.
V nekaj dneh bodo ustrezne
službe pripravile predlog sprememb prej omenjenih osebnih
prejemkov, ki jih bodo sprejele
temeljne organizacije. Izplačeva
nje osebnih prejemkov, ki se šte·
jejo med poslovne stroške, bo po
novi sindikalni listi veljalo v našem primeru od dneva sprejetja
na organih upravljanja v vseh temeljnih organizacijah. B. Mišič ·

kr

prava v :posameznih temeljnih
organizaciJ ah.
Na seji 's o razpravljali ~udii o
:pos·lovnhl<u sveta zveze komuni·s tov SOZD, .lci Ibo predložen ·V potro·i tev svetu zveze komurustov
po jawni ·r<tZY.ravi.
Na za!k:lj.učku seje je bilo slišati ·kri•tično prip-ombo, da se v
SOZD s icer politično povezuje·
mo, manj pa se :povezujemo or·
ganiozacij·s ko, poslovno in samo·
upravno. V zadnjem času tudi ta
nerešena v.prašanja intenzi:mo
rešujemo. Sprejeto je b.ilo .stališče, :ki .bo predlagano dela'Vske·
mu svetJu SOZD, naj na prvi seji
sprejm e začasni statutarni sklep,
da bi lahko 1:r.koj za-čeli uresničetVati 'Spremembe •samoupravnega •sporazuma- še pred sprejetjem dopolnil in sprememb.
J. Klančar

Politika 11biranja sredstev v let ih 1975 !in 1976 je postavljena na
enakih osnovah kot v preteklem
obdobju.
Po plans·k ih predvidevanjih se
bodo sredstva v letih 1975 in
1976 11birala po temeljnih organizacijah združenega dela po naslednji stm·klturi:

Z zbora delavcev v Tovarni pohi§tva Cerknica
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v 000 din
Skupaj 2,5°/o zn
TOZD

8,5 °/o
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Delitev 6 °/o
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V letu 1975:
T.PC 2584 760
TPM 1260 370
TLI 770 227
TPS 553 163
TIP 392 115
SD 1614 474

912
445
275
195
139
570

547
267
163
117
83
342

365
178
108
78
55
228

Skupaj 7173 2109 2533 1519 1012
Razpolo.žJljiva sredstova •V letu
1975 za naokup najemnih stanovanj in za individua-Lno stanovanjsko gradnjo znaša jo po ·te·
mel:jnih organizacij ah :
v OOOdin
Nakup
stanovanj

lndlvid.
gradnja

Skupaj

TPC
TPM
TLI
TPST
IVER.
SD

291,2
145;6
226,5
152,5
42,;l
170,0

1107,8
553,8
339,3
231,5
J60,3
646,8

1339,0
699,4
565,8
384,0
202,5
816,8

Vsega

1028,0

3039,5

4067,5

TOZD

Sindikalna lista

m~

montaža

Delitev sredstev za na;k:up na·
jemnih stanovanj in za indiNi·
duaino gradnjo je določena v so·
glasju s temeljnimi or-ganizacijami v odnosu 30 proti 70 odstotkov. Za temeljne organizacije na
po.r:čju cerkniške doline so zgoraj prtkaza:ni zneski za nakup
stanovanj od slrupnih vrednosti
nekoliko n ižji od 30 odstotkov,
ker je d el sredstev že porabljen
za nakup v januarju in februarjl\1
v višini 435.000 din in niso v tem
prikazu. V skupnem seštevku pa
znaša delitev prav ta·k o 30 odstotkov.
T. Zigmund
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Prispevamo za družbeni standard
RAZDELITEV SREDSTEV SKLADA SK~PNE PORABE
Vsako leto opravimo po · za.
računu tudi delitev
sredstev ostanka dohodka na
sredstva sklada skupne porabe,
ki se m ed letom trošijo na osnovi predračunov temeljnih "organizacij. Sredstva za sklad skupne
porabe morajo biti zagotovljena,
ker med letom ni mogOče tro~iti
v ta namen sredstev: iz tekočega
ostanka dohodka.
·
Za leto 1974 so bili izdelani zaključni računi po temeljnih organizacijah in so tudi sredstva
sukpne porabe razdeljena po
TOZD. Za tiste temeljne organizacije, ki so imele slabši rezultat gospodarjenja, so "ruge temeljne organizacije solidarno pokrile potrebna sredstva za financiranje skupne porabe. Temeljne
organizacije so tudi skupnim dejavnostim zagotovile pripadajoča
sredstva iz sklada skupne porabe.
Rekreacija, športne in kulturne prireditve se financirajo predvsem prek sindikata, ki je nosilec dotacije in v skladu s programom in predračuni financira
omenjene dejavnosti.
Regres za letni dopust smo v
skladu z letnim planom in veljavnim samoupravnim sporazumom zagotovili na ravni 900 din
na zaposlenega.
.
Razdelitev sredstev iz sklada
skupne porabe za leto 1975 pa je
naslednja:
ključnem

Poliuretan
osvaja
tržišče

Preteklo je leto dni, od'kar so
iz proiz'Vodnje prišli prvi izdelki
i!Z poliuretana. Od •t ega dne pa do
danes smo dali na tržišče že
46.000 tkosov !i.zdelkov.
Poliuretanski ~eNd ima jo ;več
prednosti kot wdel~ki iz moltoprena. Predvsem se o dlikujejo v powatnii. elastičnosti in rarLnolikosti v oblikovmju, s aj temelji
proialvodni postopek n a. vJ.ivanju
v ik8!1upe. V Jugoslaviji je več
tproizvajalcev .p oliuretanskih izdelkov. Med njimi so: PI'va Iskra
Barič, Radnilk Bosanska Gradiš-ka, Nova oprema Slovenj Gradec, l. novembaT Sremska Mitrovica in še nekaj drugih.
Prednost našm i:zJdellkov je v
homogenosti materia-la in odpr•tost i celic. V tem .nam dajejo
potrošn~i vsa priznanja in meIrijo, da smo .dosegli naj'boljšo
kvaliteto. Poleg tega smo prvi,
.kri. pri na!S vliNamo poliuretan na
ive1.1ko, vezano -ploščo in podobne
mattericl'le. To ima prednost predvsem pri proiq;vod:nji stolov in
sedcim:ih gamiturah. Postopek
:nam je odpi'l -sodelovanje z nekaj k upci, za k atere že izdelujemo želene ~zdelke.
RatZen za p ohištveno industrijo
delamo tudi za avtomob ilsko , in
s icer blazine za sedeže. Razi.s"kali
smo del jugoslovanskega trlJ.šča
in ugotovili, da je zanimmje za
1to v-rsto i.zdelrkov dakaj veli:ko in
da imamo veHke m ožnosti :oa
prodajo teh wde)kov.
Letos imamo načvt v vrednosti
7.000.000 din, od .tega je že dogovorjenih poslov za 4.000.000 <:loin
proizvodnj e. Naloga prodajne
službe tie !ZapoWti ·~e preostali
del proizvodnje. Cene naših iz.
de~lrov s o sklladne z ostalimi to·
vrstnimi proizvajalci, predvsem
pa :nam bo ,tržJ.šče rzagotovila :kvaliteta.
J . Obreza

-

-

regres za letni dopust
·
2,100.000 .
10 % prispevek za gradnjo počiltniš.kdh hiš od izplačanega regresa za- dopust
210.000 '.
dotacija · sindikatu .
525.00(f '
patronati šol
30,000
pla.čil9 zdrav. okrevanj
.
105.000··
nagrade jubilantom in odpravnine
·
dota.cija prajeyni skup~osti Loštka '4olina
.
. . 7~~:ggg.:
ostala ":()Oit.rOŠ!nJa (dotaciJa SZUL, ·soci-a:lne pomoči,. venCI!.,
.
promiJa
ban.lčam Hd.)
·
. .
·
278;000
.
.
Skupaj 4,005:ooo .

Vsa ta sredstva so- kot smo
že omenili - porazdeljena po temeljnih organizacijah in bodo
med letom trošena v skladu s
predračuni temeljnih organizacij
in po namenih, ki jih določa
predračun.

Pod postavko dotacije_sindikatu pa je dejansko zajeto financiranje proslav dneva žena, finan-

ciranje športne in kulturne dejavnosti, dedka Mraza in funk.
cionalnih potreb sindikalne organizacije.
Temeljne organizacije nadzorujejo porabo sredstev in se morajo tudi sredstva, dana sindikatu, trošiti racionalno in v smislu
izdelanih predračunov in . namenov porabe.
B. Mišič

Iz Brestove proizvodnje -

sedežna garnitura DETEL

S simpozija
propagandistov
Letošnji mednarodni simpozij ekonomskih propagandistov Jugoslalaoije je bil v .Cavtatu od 11. do 14. marca. Vodilo simpozija je
bilo »Mediji za komuniciranje s tržiščem danes in jutri«.

Izdelki iz poliuretana osvajajo

Vodilo ni .txHo izbrano slučaj
no, saj je ekonomska propaganda del infoo:macijsko-komun.iJkaoijs.kega podsist ema družbe in
mediji, -k i jih ekonomska p ropaganda upora1blja, del ~bene
kom.unikadj·ske m reže, po kater:i
se rprelivajo informacije lin sporočhla •različne vsebine in razolič
nih fimkcij.
Raa:voj medijev mno-žičnega
ikomunicinmja Je v veliki meri
odvisen od razvoja človeške civHizadje. Za nas j e ta t r ditev
še posebej pomembna: naše ko-

tržišče

Delo samoupravne delavske
kontrole
Prvi .zametki delavske kontrole
segajo daleč nruzaj v ,r azvoj na'Še
sam<YUp.ravne socia.:l.istione družbe. Ze z odloki AVNOJ l!eta 1945
so začetli delovati delavski Zalllp·
nilk.i in kasneje ljudSike inšpekcije :kot p osebne ob'lioke nadzorstva, v ·kate.Pi. so delovali predsta.vni'lci družlbenopolitičnih organi!Zacij. Odbori -samoupravne delavske kontrole torej n iso novost,
ampak ISO v novem sistemu le
nova oblhlca kont-role, ki je dob ila novo vsebino in obliko.
Zvezna ustava opredeljuje d elo
samollll?ravne delavske koiJJtrole
v 107. denu lkpot pravico in. dolžnost, -da narl!z:ira:
- i'l!Vajanje statuta in drugih
samoUipravnih aktov ·d elovne orgaxtirzacije ter samoupravnih sporaz.umov ·i n družbenih dogovorov,
izvajanje sklepov delavcev, organov !Uprav}jmja, i<zvršilnih in rposlovodnih organov t er s'kladnost
vseh naštetih ak!tov lin os;l depov s
samoupnwnimi pravicami, dolžnostmi i-n interesi delavcev;
· - izpolnjevanje delovnih in
samoupravlJa:lskih dolinasti de·l avcev, organov in služb delovne
organizacije;
- ali se odgovorno in gospodarsko
smotrno uporabljajo
dir:u7Jbena sredst va in razpolaga
z njilllli;
- :izvajanje načela delitve rpo
delu pri razporejanju dohodka in
delirtlv.i lSredst ev za osebne dohodke;
uresničevanje Ln varstvo
p raN:ic delavcev v medsebojnih
ra;zmerjih pri de1u;
- obveščanje delavcev o vprašanjih, :ki so pome mbna -za odločanje lin nadzorstvo v orga.niza.
ciji ter uresničevanj e drugih samoUipravnili praiVic, downosti in
ia:Iteresov d elaiVcev.

----

-

Kot vidimo, u stava določa zelo
šoirrok ~bseg delovanja -sarnoUipravne delavske kontrole lin je tk:ot
t akšna bistveni dej avni:k Ulprav~jmja, -sll!j z njo pre.izkušamo vse
t isto, ·ka.r je bilo ssk:lenjeno. . .
V .lanskem novembru. so .hill
tudi v naši delovni organizacijti
ustanovljeni odbori !Samoupravne delavsk e tk:ontrole po TOZD in
o dbor n a ravni delovne organizacije. Sprejeli so tudi poslovnik
delovanja odborov samouprarvne
delavske kontrole, ki je za ·v se
odbore ena:k.
PoSkrbljeno Je bHo 1tnldi za 1zobrruževaJD:je, saJ je ustrezna .slnžba o11ganiziraola dvodnevni sernin ar, na katerem so člani odborov
slišali mars~ka!j takšnega, kar ibodo IS pridom .upora!bili pri SVO·
jem prihodnjem delu.
V decembru -so se odbori samoupravne delavske kontrole Ioti•l i ill:de lave delovnih načrtov za
leto 1975. Kot cHj svojega delovmja '5;0 osi zas!~vili predvsem
naslednJa podrocJa:
- ·k adrovska pol!if.i!ka,
- u resničevanje načel samoupravnega sporazuma o združitvi v OZJD in SOZD,
- stanovanjska politika,
-pregle d st roškov poslovanja,
- špo11t in rekreadja zaposlenih

- uresničevanje .samoupravnega .sporazuma o delitvi dohodka
in osebnega dohodka 'lesne panoge ter o:nedobčinstkega SamOU!pravnega "SpOraz.uma o .delitvi dohodka Jn osebnega dohodka,
- vpraiŠan:je •li'kvidnoSII:i in zagotovitJve obratnih sredstev,
- družbena prehrana,
- anaLiza poslovanja z zasebnim sektorjem,
- spremljanje periodičnih in
zaklljučnili računov,

- spremljanje d ela organov
upravljanja
ter oprimerjanje
ustreznosti sklepov glede na določhla 51plošnih aktov in za,k onodaje,
- spremljanje delegatskega sistema.
Od!oori samoupravne delavske
kontrole so -se že :lotrl.-li d ela, <:mi
manj , drugi bolj uspešno. Cutiti
·pa je premalo -sodelovanja strokovnih Sil užb pri posredovanju
podatkov, ki j ih zahteva-jo odbori
samoupravne delavs ke tkoiJJtrole.
Vsi Slklupa:j se moramo zavedat i,
da je odvisno od nas vseh, .k~
šno mesto bo v našem podJetJU
dobila samoupravna delavs·ka
kontrola. Le -s pomočj o vseh
s·l wb, vseh delavcev naše organizacije bodo odbor.i samoupravne
delavs ke •kontrole odigrali t isto
vlogo, Ici. j:im. jo .daje naša _u;;tava.
B. JerneJČIČ
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VSEM CLANOM SINDIKATA DELOVNE SKUPNOSTI
BRESTA
Vse člane sindikata obveščamo, da je od l. marca 1975
dalje vsako prvo sredo v mesecu od 16. ure dalje na voljo
pravna pomoč v prostorih občinskega sindikalnega sveta
Cerknica.
Pravna

-

~

-·-

·~·

pomoč

- - ~-

-

je za vse

--

- ~- - ·--

član_e

-

-

sindikata

brezplačna!

-----

munici-ranje s tržiščem mora biti
glas delavskega ra:zu-eda - v interesu tega :razreda.
Razvoj množičnih m edijev je
nesluten: uporaba umetnih satelitov za propagandna sporočila,
elektronska dostava časopisov v
stanovanja naročnilkov, telemijske video kasete . . . Da, svet
množičnih medijev je SIVet burnih in dinamičnih sprememb. In
prav tako j e tudi d elo ekonoms:kJh propagandistov.
Nekaj naslovov referatov:
>>Bt:ika medijev v ekonomski
propagandi«, ».Novi medijli ekonomske p.ropagande«, »Edugrafologija- motivi dizajna in <fuajn
moti-vov«, »Percepcija vizua·lnib
simbolov v Keniji<< in tako naprej.
Okol:i. 400 delegatov liz vse Jugoslavije je im~lo t orej kaj tposlu~ati. V zimskem Caovtatu tudi
ni ničesar, kar ·b i ·b ilo bolj mamljivega, kot so biola zanimiva pre·
da.vanja. Udeleženci :So · tako pridno sedeli ·V sejni dvora'.Illi. ·tu-di po
šest ,u r na da.n.
Vltis,i o simpoziju so sveži. Potrebno pa bo še nekaj časa, da
se misli iz vseh :poslušanih referatov utrdijo in da teoretična
razglabljanja neposreclmo zaživijo v siVi rvsakdanjli praksi.
B. Laov:rič

SAP ie spet
podražil prevoze
Prometno podjetje SAP Ljubljana je te dni posla-lo zahtevek
o podražitvi avtobusnih ·p revozov delavcev na delo in z d ela.
SAP Ljubljana je d'Vignil cene
prevoza zato, ker ·s e je povišala
talk sa za ces·t na m otorna vozila
P9. odloku i-m.ršnega sveta skupsčine socialistične reTlUblike Slovenije (Ur. list SRS, š>t. 39 z dne
31.12.1974).
Po t em .o dloku se je taksa povišala od 1 din na 1,50 din na sedež a•vtobusa.
Poleg t ega opa se je v zadnjem
času podražila n~ft.a -za 0,~0 ~
p ri Jitru. Ta,}(o vs1 ti ukrepi vplivajo na cene prevozov.
Dosedanja cena za prevoze delavcev oje l etno znašala 565.818 dinarjev.
Nova ·c ena pa torej zaradi zadnje podra2.itve znaiŠa 707.256din.
Glede na to utemelj itev je poslovni svet TOZD Tovarne pohištva Cevknica na zadnji seji pot r dil ustrezni dodatek k pogodbi.
J. Klančar
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Naši razgovori -kako smo obvešče
Tokrat smo za »naše razgovore« izbrali temo - kako smo obveNe slučajno. Obveščenost vseh delovnih ljudi postaja s po·
glabljanjem samoupravnih odnosov in ob uveljavljanju ustavnih
določil eden izmed osnovnih pogojev za pravilno samoupravno odločanje o vseh pomembnejših družbenih in gospodarskih zadevah.
Prav zato smo se odločili, da povprašamo naše delavce, kaj sodijo
o obveščenosti v našl delovni organizaciji. Zastavili smo jim naslednja vprašanja:
- Ali so delavci dovolj obveščeni o rezultatih poslovanja in o pomembnejših poslovnih dogajanjih v podjetju, da lahko samoupravno
odločajo in ali možnosti, biti obveščeni, dovolj izrabijo?
- Kakšne oblike obveščanja predlagaš, da bi bilo obveščanje
še bolj temeljito in celovito?
- Kaj sodiš o Brestovem obzorniku <in kaj bi se dalo v njem še
izboljšati?
čeprav je iz vsake temeljne organizacije in iz Skupnih dejavnosti
odgovarjal le po en delavec, si iz odgovorov lahko izluščlmo splošnejšo !Sodbo o obveščenosti v našem pdjetju, veljalo pa bo razmisliti tudi o kritičnih pripombah in o predlogih, da bi nekatere
pomanjkljivosti in slabosti odpravili.

ščeni.

Valentin Sobic, Tovarna pohištva Cerknica
Siistem inrormiranja je treba
še iz.popolniti, in ·sicer do take
mere, da bodo .delavci pravoča
sno obveš·čeni <l vseh dogajanjih
v 1temelj:rui or-ganizaciji. Sistem
informiranja hi moral biti tako

raz,gi!ban, da bi bil delavec obveščen bre z 'POsebnega pri~adeva
nja njega samega.
Za!ključki in sikllepi vseh organov upravljanja bi moratli biti
ta~k<Jj r azob ešeni na o glasne de ske in pnirejeni tt:a'ko, da hi j~h
vsakdo ra z,umel. Deset dni po
seji, ta~ko ka~kor •pri nas prihajfrjo - ·skladno s poslovn.ik.omzapi•sni'ki na o~lasne deske, je
prep<:>zno.
Bolj bi bi'lo treba izrabiti ozvočenje , saj bi taiko hitro obvesHli
delavca o marsikateri novosti.
Informacijski 'l rst, •k i ga irz:dajamo v naši .temeljni organizaciji,
je dobra oblika obveščanja, sa·
mo izhaj Mi 1bi moral ibo lj redn<J
~n pogosrteje. Ta Ust ima praJk,tič
no veljaovo zlasti za instruktorje
in vodje sliu?Jb. Le•ti morajo :bitl
še posebej dobro obveščeru, saj
moraj<J odgovarjati na v,p·rašanja
ostalih delavcev. če je vodja oddelika dobro informiran, potem
je tudi oddelek bolje obveščen.
Delavci teh oddelkov pa se opaz no bolj ovk,ljučujejo v upravljanje
temeljne organizacije, rpa tudi
stališča teh delavcev so skladna
in .konstruktivnejša.
Zlbori .delavcev so ,p r ekratk,i. V
pol ure ali v tričertrt ure res ni
mogoče d ati izčDpno i n v vsem
ra:zuml<jiov<J informa-cijo, zlasti pa
v tem čaoo, ko uresničujemo no·
vo ustavo.
Na teh zborih ni časa za razčitŠčevanje _.p<:>sam~nih dolot?il :sa·
mo111pravmh sporaz.umov, tiDter-

nih ali pa samoupravnih inte·
resnih slrupnosti. Zato velilkcl<rat
dela·vci glasujej<J, ne da bi ovedeli povsem, zaikaj. Poleg tega
zbori delaovcev, z-lasti skupni, niso dovolj obiskani. Mis1im, da
tiči nekaj vzrokov za sla:b obisk
tudi v tem, iker skoraj ves čas
sestanka .porabimo za 'PQSredoova:nje .informacij, ni pa časa za razpravljanje.
Zboci dela·vcev po d elovnih
enotah so bolj ob~skani, so pa
za njih informacije kvalitetno
slabše !pOSredovane.
Oblika, lk i je hila v zadnjem
času vpeljana, :ko je pred ?;OO·
rom delawcev r<~~Zgrnjen<J v·s e gradiv<J dnevnega reda na og-lasnih
deskah, je dobra, ·k er so taiko delaovci vsaj d eln<J vna:prej obveščeni.
.
Informacija Ibo pri nas i.zpQ!polnjena ttudi s tem, ko tbo .pred se·
jami organov uprawijanja vse
gradiovo na oglasnih deskah.
Vendar je gradiva za seje or·
ganoov upravljanja preveč; moralo Jbi b1ti brez nepotrebne na·
vlake i:n bolje p rirejeno.
Sicer rpa moram ob vsem tem
pripomniti, da je prav zdaj naš
samolllprawni sistem tako razgi·
ban, da se objekthmo postavlja
V!prašanje informiranosti.
Delegati v različnih orgarrih bi
mora1i ibiti bolj a·k!tivni, resnič·
n<J <prenašati novosti iz organov,
v >kaJterih so delega~ti, :v o kolja,
tk i jih zastopajo. Tudi to je v:pra·
šanje informiranja.
Brestov obzornik prinaš a informacije, •k i so zelo na čelne · in
splošne. Delavci ga sicer Tadi
beremo, vendar premalo najdemo novic iz .dela :in .življenja deIovnih skupnosti po teme1jnih
or.gamizacijah.
RazšiJriti bi se mo ral kr-og ·d~
pisniikov, ke r je sedaj preveč
omejen.
Z večjim krogom dopisnikov bi
se marsikaj spremenilo, več bi
·bilo polemičnih člankov, vp rašanj in zato več informacij. P~
greša.mo pa obvestila iz občinslk:e
skurpščine in še posebej n~c o
delu Jn 1problemi:h ·k rajevne skUtp·
nosti.
I van Skrij, delavec, zaposlen v
Tovarni pohiš tva Ma·r tinjak n a
delovnem mestu rpopravljač izdelkov, član •sveta za kadrovske,
socialne in ·s tanovanjske zadeve,
je na vprašanja o obveščenosti
kole ktiova povedal na'Stl ednje:
Delaovci v naši temeljni organizadj!i združenega d ela - tako so·
dim vsaj sam p<:> sebi - ~majo
mož nost, biti obveščeni, pa .n aj

bo v okviru podjetja ali temelj·
ne organizaci:je.
Po naiŠih oglasnih deskah je
vedn<J mnogo različnega gradi·va,
na primer zapi.srukov sej organov upravljanja, samoup rav:rrih
spor~umov, sklepov in podob·
nega, otako da je možnost pois.kati, če drugo ne, vsaj tist<J, kar
nek<>;ga .posebej zfrllima.
Dobra oblika obveščanja so tu·
di sestanki po delovnih enotah,
vendar .pogrešam na teh sestank~h zanimiovih ustnih ra;z;lag s JPO·
dročja naših. vsakdanjih naiog,
pravic in obvezn<Jsm, ·ki jih zad·
nje čase ni malo. Zdi se mi, da
sporazumi in druga gradiva, ki
visijo na naših oglasnih deskah
v debf:}lih ovitlkih, niso dovolj in
z zanimanjem predelani, saJ je
tega· preveč, da hi se delavci v
rednem delovnem času s tem seznanili. Velikokrat zadostuje nekaj jedrnatih ;b esed o posamez·
nem gradivu oveč , kot ne vem Ika·
k<J obseržen .rpapir na oglasnih deskah.
Ena od izredno dobrih oblik
. obveščanja je tudi naš Brestov
obzornik, :ki ga redno prebiram.
Zdi se mi, da je s svojo vsebino
in kva1iteto kar na zadovoljivi
ravni, .v endar pa outim eno 1po-

mevanja. Tega znanja pa, rarzum·
ljivo, nima prav vsak član kolektiva.
. Obveščanje o ,p odjetju ozirOIIlla
del<l'Vni organizaciji kot celoti je
zadovolj:i..vo, preskromni pa •s o

rpodatk.i o· posameznih teme1jnih
organizacijah. Vsak član delovne
organizacije bi moral vedeti, ka·
ko deluje in živi ·posamezna ,temeljna organizacija. Ti .podatki
naj bi bili prikazani ta!J.ro, da bi
bili vsalkemu članu razumljivi,
torej pisani v .preprostem jezi·
•k,u. Za branje ·takega članka i.ma
vsaik več zanimanja kot pa za
branje čla'll!kov, :ki so pi·s ani v
»ViS<Jko strokovnem jeziku«.
Razen prej omenjernh, na Brestov obzornik nimam pripomb.
Mislim, da na:še glaJSilo vsekalror
opravičuje svoje izhajanje. Le izpopolnjujmo ga tako, da ·bo v
njem naš el v.sak član dovolj prep rosto povedanih poda~kov, pa
tudi 'lažjih, čl ankov o življenju in
delu de lavcev:
Na temo naših r~~oovorov >>Kak o smo obveščeni<<· Je v Tovarni
lesnih ~zdeltkov Stari trg odgovarj al Anton Kandare, inštr-uktor
žagamice.

manj.kljiovost : premalo ali pa
sploh ni prispevkov naš.i h n eposrednih ;proizvajalcev. Pa tudi
prispevkov o njihovem delu je
premalo. želim, da ·bi odpraw1li
tud i •t e drobne pomanjkljJvosti
in da bi •tudi •teme, ki Sf:}m jih
omenhl, našle v na:šem branem
Obzornrku svoj ustrezni kotiček.
S 1em ·b i še obogaJtili časop i s in
pritegnili k sodeloovanju večj.i
krog dopisnitkov.
Jože šraj - Tovarna pohištva
Stari .trg
Mi•slim, da smo vsi ·člani kolek·
tiva dov<Jlj seznanjeni z doga1a·
nji v delovni organizaci:ji, predvsem z informacijami in prispevki, 1ki jih posreduje Brestov ob·
zorni:k. Točneje ·povedano, mož·
nost imamo biti seznanjeni, vendar j e pr-i tem najovažneJe, koli:ko
ima kdo zanimanja; da se v IVSe·
b ino časopisa poglobi, o st vareh
razmisli ter si · ta:ko obLi•k10je za·
ključke. GlasHo vsekakor vsebuje dovolj gradiva, ki naj bi bi•l o
osnova za sprejem raznih odloči tev aili sta'lršč. Ne tSmemo rpa
zanemariti dej-stva, · da posamez·
ni članki ali p odatki, kzi jih :posreduje na!Še glasii<J, pogosto zahtevajo solidno •splošno rai.Zgledanost in s t em sp<:>sobnost razu-

»M~slim, d a imajo vsi delaiVd
možnost , da se o vseh •važneJših
dogodkih Jn gospodarskih .posegih v podjetju dovolj oboveščeni.
Ka:ko pa je posamezni•k za .informacije zaint er e&iran, pa je vprašanje !Zase. Vtis o zainteresiranos ti delavcev za dogodke se lahk<J
oblikuje ob številu udeležen(;ev
na :i<bori.th, ki so sklicani ·izven
delovnega časa. Nekaj vzrokov za
nezainteresiranost do sej in sestankov •p a je tudi v množici sestank<Jv v preteklem letu.

Pri sprejemanju .različnih samoupravnih sporaZttiiillov pa ,lah·
ko trdim, da so za delavce še
vedno težko razumljiovi, posebno
pa še, ·ker je treba $koraj ob
vsakem s porazJumu odšteti .t:udi
del •sredstev iz osebnih dohodkov
ali od dohodka delovne organizacije.
če gre za spremembo sporazuma ali dopolnitev, ki naj bi jo
delaJVec ·pOISredoval oziroma pred·
lagal, p a je to o d večine delavcev teržko pričakovati, k(!Jjti v
tem primeru je ·treba nek aj več
vedeti.
Da bi bilo obveščanje delavcev
še tb.o ljše, bi kaza-lo v delovni organizaciji uvesti še interni infhrmator, ov !katerem naj bi bili za·
jeti vsi sklepi ..samoupravnih or·
.ganov, tzborov delovp.ih· ljudi in
sindikata. T<J bi bH ·l ahko preprosto ciklostiran zvezek, 1ki pa bi
posredoval pdmerja•v o o akti·V·
nosti po temeLJnih organizacijah.
Dolgi ilarpiski po oglasnih deskah
so ovetdno manj zani~vi.
Kar zadeva Obzornik, pa osebno gledam nanj zelo pozitivno in
tudi uredniškemu odboru dajem,
veliko ~.priznanje za prizadevanje
na tem področju. Včasih resda
d obi•š občutek, da primanj:lruje
snovJ, ik i naj bi bi:la k.ar naj!bolj
:konkretna, želim pa, da bi še naprej ohranili naš hs:t Obzorni•k
vsaj takšnega, kakršen je sedaj,.
Na vprašanje, kaj meni o ob·
v delovni s'kL•pnosti in
o BreSttovem obzorni-ku, j e Brane
Klobučar ·(Tovarna i vernih plošč
Cerknica) m ed drugim povedai
tudi naslednje:
»PostavLjaš mi dokaj zap leteno
vprašanje, na 'k aterega ni moč
preprosto odgovor:iti v ne kaj be·
seda~. Ali smo dovolj in p ravo·
ča:sno obveščeni in zakaj nas obveščajo? Kar ·se tiče obveščanja
v naši temeljni organizaciji in če
pogledam st:var malo sk,ozi priz..
mo krirtike, moram reči, da bi
bHo bolje, .če ·bi b ili bolj prepro·
sti, kra1Jki in jedrnati.
Bistvo je 1tre1ba poudar1ti; tisto, kar j e za d elavca najtpQmembnejše, in ni t reba .po oglasnih des.kah lepiti celih samo·
upravnih spor azumov (okoli 80
list ov). Kd<J bo -le to bral, saj obi
moral ·v·s tati že ob t reh zjutraj
in začeti z branjem. Potem pa še
m esec dni, da bi vse .t o doumel
oziroma predelal. Tako zdaj to
k011Čllje na smetišču.
·. ·
Zdi se mi, da smo včasih obveščeni samo zato, da bi .bil<J vse
v duhu p ravil in ,predpisoov in 'zato v p rihodnje ne abešajmo laž.
nih pozivov za nova delovna me·
sta, če ne misUmo nobenega sprejeti, kot je tbil p rimer .z novim
skladiščem. Tedaj sm<J do bHi od·
govor, da je BREST zgradil •to
za ·sv.oj<J odvečno delovno s.il<J in
ne trudi za tiste, ·ki sedaj ustvar·
j ajo dobičke v slabih delovnih
pogojih, oh nedeljah, ponoči, in
ne za tiste, ki .•s o vtka·li d el sebe
v ta plin in jekl<J in ravno njim
se pri tem dela neodpustljh•a
krJvica.
Lepo je, da zvemo, ;kam ·gre
naš denar, a marsičesa še ne vem<J. V planu za leto 1975 smo
spr ejeli !predračun za •r eklamo;
toda kaj bomo. mi .propagiram
Morda :blato,.:l,d ga imamo, da bi
lahko -plošče dz nj ega dela•li? Kam
gre sindikafni dinar?
·
~Nadalijevanj e na 5. strani)
veščenosti
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, BRESTOV 'o BZORNIK
(Narlatjevrunje s 4. IS1rani)
Da ne bi slučajno na sestankih
premleva-li že sprejetih sklepov,
da ne ·borno :kar •tjavdan dvi-gali
rok, ker s tem ·:llgreširno cilj in
ljudje bodo še ·bolj •bežali s seS·tankov oziroma zborov. Monda
bi bila re'šrtev obveščanja .meseč
ni biolten temeljne ot1ganizacije.
O Obzorniik u sodim najboljše
- z majhnimi zadr~ki. Pr:iporn·be lbi imel le zaradi tujih strok!YVIlih izra~ov, ki bi jih laihko
zarnenjaH z domačo ra.zumljivo
·besedo. In delavec si ne bi lomil
jezilka, ko · bo bral in tuhtal, 1kaj
prarvzaprav hoče avtor povedati
o učeni zadevi, ki ·tako zapleteno
zveni. želii bJ si :kotiček za naše
riadmlajše. Kakšna revolucionarna ideja pa tako ne bi našla ·r odavitnih taL Mislim, da mnenje
in !ideje posarnezni.k a ne zahtevajo :talkojšnje rea-lizacije. Zato
bi moraH anketi-rati vse bralce,
da ,bJ dobili najbolj ustrezen odgovor na zastavljena vprašanja.
O tem, !kako smo obveščeni, je
odgova11jaJla .t udi tovarišica Zof.ija: P·rud!i.č, anailitiik - planer v
analitsko-plaooki slu~bi slrupnih
dejavnos'lli. Tavari®ica P.rudičesva
je .že štirina:j:st .Let članica naJŠe
delovne sklliPnosti, je član delaJVskega sveta in na sejah aktivno
sodeluje s ipredlogi in kritičnimi
oce.nami posameznih 'VIpraJŠalll!j, ki
jili je treba .ustrezno re9iti.
P.nis:luhnirno nj en'im besedam:
>>SaJIDll!, pa .tudi -drugi člani kolektiva občutimo, da je zadnje
leto vse preveč rp<i!pirja in ogr:OIJ1J.no !pOdatkov. Vpra!šam vas, kdaj
na:j poprečni. ·delaJVec v-se to preštudi-ra;, da mu bo do na-niza-ni po
dat ki res :ra:rumiljlivi.? Sem pač v
tatki s ll\Wbi, k!jer apeniramo veči
del s številkami, zato je moja
trd.irt:ev uteme}jena. V jaJVnih ratzpraNah so redno VIsi ·SarnOUJprarvni in drugi alkti, na <katere je zelo
mall.o prilpomb. Pripombe sledijo
ta.!krat, ko so akti že sprejeti in
zalka~? Po .mojem mnenju je
v.zrok v tem, ker vsak gleda na
~aJŠa•nja s .svojega :s.tali·š'Ča, to
je takra1:, ko zadeva njega .kot
posameznika. Osebno sem mnenja, da bi bila na zborih delavcev i'Illfot1miran:ost lahko ~pol
nej'Ša ~n ibol1j neposredna, toda
-kaj, ko pa s o v.selej težave z udel~bo, tako da človek dobi obču
tek, •kot da ljudje nočejo biti informirani aLi da se sploh ne rzanima jo za dogajanja v podjetju.
Morda, rečem :morda, pa je
včas·ih gradiva m vprašanj, ki jih
je treba{)lbdelati in resiti, preveč.
Ra7miS'liti 'Velja, kako bi v.sa ta
vpra!Šanja zgooH1Li -na osnovne in
pomembnejše iiZV'lečke, !ki bodo
hitro :rawum}jivi dn s.prejemlj'i'V'i.
O našem glasilu Brestov obzornik pa .v so poh'Va[o. To je na:jbolj
prtklladen način obvesčanja za
v~akogar. Predlagam pa, da piosci

posvetijo več .pozornosti nasiovom posameznih člankov, ker je
tJUdi od njih <><.Wisno, ali bodo
pdtegnili 1braka.
V današnjem :sistemu in ob 'p ospešenem ·ratz:Voju samOUtpravnih
odnosav je informiranost vsekakor nujno potrebna in od nje
za'Visi prihodnje delo. Rarv.no iz
teh :rall'logOIV .je 1:reba v .prihodnje
dosledno i.:vpcllnjevati 62. alen samoupravnega sporazuma o medsebojnih razm erjih delavcev v
rzdruženern de1u, :ki naTek,uje dolznesti, iDiformiraoti dela'Vca že ob
prvem dnevu vstopa rv kolekitiv.
Razgovore so pripravili: S. Bogovčič, J. Klančar, B. Levec, F.
Mlakar, F. Mulec, M. Sepec in
I. Skrabec
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NAŠI LJUDJE
Milena Tušar je v Tovllli111i po- ·sinčka Stojama, 'ki je star devet
hiš.tva zaposlena že d'Va:indvajset let.
»Nimam se kai pritoževati,<<
let. Del·a:la ·je na ·različnih delov1I1'ih mestih. Naj,bolj ji je ostalo . ·pravi Milena, »ker ~epo živimo.
Z možem 1sva oba v službi. Leta
v spoiil!inu delo . v za~bojarni, Iko
1969 smo .se v.seliti v novo hišo.<<
je .morala raJZrezani les oddagati
Milena je doma iiz !kmečke druna ;v:orziČilre, saj je biJo delo enožine, v ·k ateri je bilo osmero olri.čno, zato pa nič .kaj prijetno.
Leta 1959 je bila premeščena trok, zaJto !ni bila -razvajena. o'
sncwno šolo je obiskovaJla v Cerkv .računS!ko službo 111a deloVIDO
nici, ni.žj~ giliillnazijo pa v Srt:amesto .materialno knjigovodstvo.
•rern trgu tpri Lo~u. Zadnji tl etnik
. gimnazije je ·končala v •Postoljl!li.
Sp.ommja se 'Vseh rarz:vojnih otbdobi·.i Tovarne pohi•štva CerknJca
saj je p!I'ičela cz tdelom 1952. leta:
Pred osmilmi leti je b~la nwporejena v ,k ontrolno ·službo, prll!v v
zadnjem času dela na delovnem
mestu kontro.liram.ja končnih izdebkov.
Na delovnem rnesru, kjer dela
~Hena, se prav nič lili •sprememlo glede metode kontroliranja.
Na .d rugih delovnih mestih :kontro:le pa se delo rnodemi.zilra.
»Seveda sem zadovoljna z defom, ·ki ga apra'VIlj31ID. Skozi prakso •sem si ustvar.illa ta .!Gniterij, ki
u streza ·kva:lJiteti.
Popolnoma
se za'Vedam, da je od !kvalitete
odvi:sen ugled tova•vne. Mistirn ·da
si je nalŠa tovarna pridobila ~st
rezen ugled dn da pomeni i•:z;del:ek naše tovarne tk vaJi,teto. Paziti
m:orarno Je, da si tega s lovesa ne
zapraVIinno.
n:iiSem v nobenem or-gaT.o d:elo je z veseljem opmvljala nuSedaj
fll;'Vlljanja. V preteklos·m ·pa
naJSlednjih sedem lert:. Za-radi dru- semU'IJ'
sodelovala in •b ila
žinslkih razmer pa !Se je morala olan veltkokrat
•t eh orgal!l.OV. Seveda sem še
vlldju6ti v izmensko delo v to- p!ripr:w-Ljena
sodeLovati na v.seh
Vll!I1ni. TaJko j!i je bi1lo vsll!j popolpodročjih. Res pa 6e, da nas
noma zagotovljeno varstvo otrok.
z~ske ;za _večjo ~tivnost "': orga:
Mi,Jena se je namreč ;l eta 1%2
nih OVllffiJO dvtm.m;:k:e dolznosti.
p.oroč.iila. Ima dva otr-oka, hčevko
Mojco, ·ki jd je d111.am.a~jst let, in
J. Klanča:r

Izobraževanje aktivistov
sindikata:
-

Končani

so občni zbori osnovnih or:ganizacij sindi:kata. hvaljenih je 'bHo 380 delegatov v izvršne odbore osnovnih -Organizacij sindikata in druge organe pri
osnovnih ovganizacijah ·sindikata.
Ustanovljene so bile sithdiokalne
sloupine pri večjem · delu osnovnih organi~acij in iz njih iz·virajo
izvoljeni delegati.
Da bi ti delega·ti lahko resnič
no opra'V1jali svoje naloge, ki so
jim jih ZatUpa.J:i clailli . sindikata,
je treba uresničiti 13. skle p, osme
točlro sklepov osmega kongresa
Zveze sindi;katov S lovenije, ·k i -dobesedno pra-v i:
Vsakemu sindikalnemu a·k tivistu - delegatu homo ob prevze-·
mu funkcije omogočili upos ohitev za 111jegove sindikalne naloge.
V ta namen je •t reba v okviru delavskih uni·verz organi:čirati osnovne tečaj~ po enotnem programu:
- za sj,n dikalne •poverjenike in
člane izvršnih odborov osnovnih
organizacij s.indiJkata;
- za delega1:e v sindikaln~h
konferencah v
organizacijah
7!dJ:1llženega dela;
- za delegate v občinskih or·g anih -sindikatov in Zve ze sindikatov;
- za· deLegate v republiških organih sindi!katov ;in Zveze sinditkatov.
POileg na;štetih osnovnih teča
jev bomo zagotovioli, da ·bo vsak
s indika.Jni akitivis t enkra;t n a leto '()lbisikai vsaj d vodnevni seminar, na k aterem se bo se:llDanil
z novostmi, ·k i so pomembne za
njegovo sdndikalno a:kti'Vnost.
Omenil sem samo tisto poglavje, ki govori o izobraževanju delegatov osnovne organizacije. Ta·k o bo v "Spomladans kih mesecih
občil!lski sindik-ail:rii svet Cerknica OI'ganiziral za vse ·delegate poverjenilke lin nadzorne odbore
dvodnevru seminar z naslednjimi.
1:ernami:
- Sirtdikati - organizacija delavskega .razreda. - .
. . ..
- Organiziranost sindikatov.
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srečanja

žena v Tovarni .pohištva Cerknica

Lepo smo praznovale
žENE SMO PRAZNOV ALE SVOJ PRAZNIK
V_•lepo preurejeni dvoran·i zadruinega doma v Grahovem so nam
Grahovo, sindikll!l.na organizacija Tovarne pohistva Mar'lmJak m osnovna šola 11. maj Grahovo priredili lepo proslavo ·z zalba'Vo.
N.~ ~rosla;vi ~ s~elovali učenci osnovne šole 11. maj Grahovo s
SVOJimi recrtacrJam·r, 'godba na pihala iz Cerknice pevski Zibor TABO~ -iz Cerknice in zabavni ansambel DELTOIDi.
Pn -~h<:>du v dvor?Do so učenke osnovne šole vsll!ki ženi podarile
prazmcm robček, ki so ga same napnw.i:le.
~a pr.oslavi so bil~ žene delavke ~n, .k,rnečke žene. Veliko je biio
takrh, 'k1 se od krneokega dela zelo težko odtrgajo vzamejo si čas
le enkrat na leto, za naš praznik.
'
V nabi•to ~ol_ni <:!varani je bilo zelo prijetno razpol&enje. ·
P? prosla'VI_ Je ~.rla ~~:~ava s plesom. Mladinci so nam postregli s
peClVO;m, ka:VlCO •m :P·lJaGO.
Ta~ih praznovanj _si žene v prihodnje še želimo, saj je takšno razve~nlo _za :d elovno z~no potrebno, posebno za Grahovo, ki mu tako
pnmanJ-kUJe kulturnih prilredittev.
. Ob tej !priložnosti ~i _se ~ .imenu !Žena zahva-lila vsem .organizatorJem p~osla':'e, pa :tud·1 .I71VaJakem programa proslave in mladini za
pogostrtev m dar1lca.
Obe~er:n se :y if!lenu _vseh z_apo~·~~'mih žensk v_ TOZD TP Ma11tinjak
zahlval~uJern smdrkalru ovgamzaciJl za lepa danla in zakusko v sami
tovarnr.
· .M. Cu·k
~rajevna ~k!lPn?st

- Poverjenik in član izvršnega
odbora v osnovni organizaciji
sindikata in njegove naloge.
"'-- Nekatere oblike dela v osnovilli organizaciji sindikata.
- Splošni ljudski' odpor in samozaščita.

Zaradi veli-kega števi'la slušateljev .oJ?enje~ega_ semina~ja se
poJavlJaJO tudr tez~ve: zagotovitev •p rimernih ·p rostorov, oprema
prostorov, učila oziroma -dida;ktitčni pripomočki dn podobno.
Ustanovljen je tJudi aktiv predavateljev za posamezne teme.
O financiranju se bo potrebno
dogovoriti med temeljnimi organd~acijami združenega dela, osnovmmi .o rganizacijami sindikata
in občinskim svetom Zveze s indikatov.
Zaradi velikih ,p otreb po izobraževanju v vseh dru~benopoli
tičndh organiz adjah, samoupravnih :interesnih skupnostih in
skupščinskem s istemu in da bi
delegats·ki si,srt:em čim bolje deloval, se kaže potreba po bolj
načrtnern izobraževanju. To pa
borno do-segli s čimprejšnjo ustanovitvijo dela•vske lNlliverze.
A. Otoničar

TUDI LETOS
KRVODAJALSKA
AKCIJA
Letos bo za dela'Vce n ašega
podj etja krvodajalska akcija 19.
aprila, in ·sicer v ·pros tor ih stare
delavske restavracije.
Kll!kor v.edno, tudi letos pozivamo vse dela'V'ce, naj bi se mn&ič
no udeležiLi akcije IZa oddllljo krvi
in s 1em znova poikazali svojo
humanost in nese-bičnost.
Na j ob tem damo kr-vodaj alcem še naslednjo jnforrnacijo:
V s arnoupra'Vnern sporazumu o
medsebojnih raZJrnerjih delavcev
v združenem delu (le•ta je ravn-O
pred sprejetj em) je določeno, da
pripada delavcu nadomestilo za
odsotnost z dela zaradi oddaje
krvi - tudi, če ·p ride ·krvodaja•lska akcija na dan, ·k i je <prost
. dela.
J. Klančar
zahvaljujemo!
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Tudi žene v Skupnih dejavnostih so veselo pramovale

Teden Komunista
v našl občini
OD 17. OO 23. MARCA JE BIL TUD.I V NASI OBCINI ORGANIZIRAN V OKVIRU ZVEZE KOMUNISTOV PROGRAM POSVECEN
USTU KOMUNIST OZIROMA SPLOH PISAN•I .PARTIISKI BESEDI
V tem tednu so se sestale vse osnovne orgamzacije Zveze komunistov. Na svojih sestankih so razpravljale o pomenu pisane partijske besede in o vsebinski ~obi lista Komunist, o vključitvi in pomenu praznovanj 30. obletmce zmage nad fašizmom o vprašanjih
idejno-političnega izobraževanja, samoizobraževanja komunistov in
o sprejemanju v Zvezo komunistov, izvolili pa so tudi poverjenike
lista Komunist.
Povsod tam, kjer so možnosti, so organizirali »kotičke Komunista«
stalno razstavo partijskega tltska, od časopisov, rev;l,j in brošur d~
politične in marksistične literature.
'
Sestala sta se tudi aktiv prosvetnih delavcev in aktiv neposrednih
proizvaialcev. Na prve m so razpravljali o pripravah na referendum
za gradnjo šolskih objektov, o možnostih za organiziranje celodnevne
šole in o kadrovanju v pedagoški poklic, na drugem pa predvsem
o uveljavljanju samoupravnih odnosov v luči ustave in politike Zveze
komunistov.
Za novo sprejete komuniste je bil organiziran dvodnevni .seminar,
ki nedvomno pomeni trdno osnovo za prihodnje delo mladih komunistov.
Imenovana je bila tudi posebna komisija za informativno-propagandno d ejavnost, ki naj bi tudi v prihodnje obveščala javnost o
dejavnosti Zveze komunistov.
Seveda pa vse to ni le enkratna akcija. Ustanovljeni bodo novi
aktivi komunistov, nove osnovne organizacije, komunisti iz naše
občine bodo sodelovali pri ustnem časopisu Komunista, ki bo 8. aprila v Postojni za notranjsko-kraško regijo, ob pramovanju 30. obletnice osvoboditve bodo proslave in r azstave partijskega tiska •••
B.Levec

-----
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Razrez ivernih

plošč

v Tovarni pohištva CeJ.'Iknica

Nezgode pri delu
v lanskem letu
Lani smo v našl delovni organizaciji zabeležili 122 poškodb pri delu
ter na poti na delo in z dela. Ta številka je v zadnjih petih letih najnižja, tako da smo lahko kar zadovoljni.
V primerjavi z letom 1973 se je število poškodb zmanjšalo za
celih 19 odstotkov, temu primerno pa se je zmanjšalo tudi število
izgubljenih delovnih dni.
Med f!:emi po§koobami je bilo
osem nek:ol~ko resnej.ših, !Vendar
hujših pooledic •Dii:so pustile. TerjaJe so .predvsem daljši bolniški
sta•lež. Le e.na nezgoda, -ki se je
pr..iJpetila dela!Vcu Skupilli.h dejarvnosti na sl'lrllbeni poti, pa je bila
hujša.

V spodnji ta:beli so :prikatz·a ne
nezgoae p6 TOZD primerjamo z
letom 1973.
TOZD

TPC
TPM
TLI

TIP

TPS
$])

Brest

.;;

·.:§
.,...,

+l
·o

.;

ca·

t; ~

O-o

14
9·
13 .
2'

28

4
45

3
66'

12
r1

3

9

3

p,

z"'
4
2
3
2 '
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Kot j e .videm iz .t abele, 'Se je
štev-hlo po§kodb naj•b olj zmanjšalo v Tovait'Iii pohiš1Na Cerknica,
najmanj pa v· ·Tovarni lesnih izdelikorv Stari rtl1g. V Skupnih dejarvnostilh je ostalo število poškodb nespremenjeno, vendar pa
je treba pripomniti, da Je pTecej
na.raJSlo števi~o zaposlenih. Glede
na število tlaposlenih, ki je, po
TOZD ~ra2ličn0, ne moremo primerjati celotn~a števiola poškodb med seboJ, ·temveč moramo ialbra:t:d neko osnorvo zaposilenosti, iz 1katere bomo ,izhajali.
Ce 'V!Zamemo za ta:ko osnorvo 100
zapos-lenih, homo 'lahko primerjali števi·lo poškodb med ·seboj,
obenem ;pa 1b omo ·do<bhli .tudi ~e
odS<totek poškodova!lllih o seb od
s kupnega Šltevila zaposlenih . Rezuitati .primerjave so 'Vidni v naStlednlji ra2!predelnici.
TOZD
TP Ce:t1knica
T.P Ma.I1tinja.k
TLI Stari trg
TIP Cel1knica
TP Stari trg
Sk!upne d eja'V'Ilosti
Brest

Stevllo nezgod
na 100 zaposlenih

6,48
5,85
11,8
12,8
3,84
2,91
6,56

Vidimo, da je odstotek pošikodovMlih na:inl~ji v Skupnih dejavnostih, rvenda!I' so ·pogoji dela
v •t ej enoti 10aj1laiji, sa1 so v
ntiej !Za:posleni mečine režijslki
delarvci, ki ne prihajajo v s t!hk s
stroji. Zelo u godno lahko o cenimo stanj e v Tovarni pohi-štva
Sf!:ari trg, nekoliko siahše pa j e
bilo v TovaJrni lesnih izdellkov
Sta:ri trg . m . Tovarni ;pohištva
Cerknica. J<jljub vsemu pa j e ra-zveseljlisvo dejstvo, da 'Simo v vseh
temeljni!h OI1g3lllirzacijah, razen
seveida v Tovarni ivernih plošč

Program dela AOP
Kako se uresničujejo cilji, koncepti in vsakoletni plani, ki si
jih služba za avtomatsko obdelavo podatkov zastavlja, so obdelani
v posebni analizi, ki jo je pred kratkim izdelala. Naj na kratko
povzamem le nekatere bistvene elemente te analize.
Avtomatslko o:bdellavo podatkov smo v obdobju 1970-1974 uva·
jali na nas'led.nja p<>dročja :
- ;pToizvodnjo,
- ·k omercialno poslorvanje,
- materialno posU.O!Vaoje.
Za vsa ta ;področja· 9e ibd:lo do konoa leta 1974 .i.Welanih blizu
600 programov. RaČlllnaJ.rui.k pa že ]zpi's uje !kar 123 .razlličnlih tabe1,
.s eznamov :in oboraa:cev. Vel.iJka rveč:in:a !tabel in llist IS.I!tttbe s pridom
uporabljajo, saj oo podatki !Pregledni in ažurni..
Obseg poslovanja lirlredno hitro nar·ašča, saj ISe je !Š,tevrllo lil!lfocmaoij na ib-lagovno-materia:lnem tpodiročju v Jetu 1974 v pllimeri
;z letom J.969 !kar ~t:rojilo. Podobno :nar!l'ŠČa obseg poslovanja tudi
na d.ru:gih pod.rOČJW. Vwjetno ose bo -v nas1edaljlih J.etih (pOSlovanja
še naprej šUril. UgotOMitev o širjenjJU potrjuje prav.illllost odločitve
za ;prehod na oa~V.t<:Xl'llats.ko obdelavo podatkov, !ki ISmo 1jo na Brestu
.sprejeli IV !letu 1969.
Računallnik, iki obdel1uje podatke, je že dobro izlkoniščen, saj je bil
v letu 1974 (pOJ>rečno mesečno obremejen z 258 čiiStimi strojnimd
illrami.
Področij, lki se lj<i.h <Splača uvajaotd na računa!lnik, je še precej.
iPooebno na pro.izvod.nem področju so možnosti ii).eillJČrjpD.e. V letu
1975 :bi bilo smotrno uvaja/ti ·avtoma<llSko obdelarvo -p<>datkov ;na naslednjili pod.ročjlih:

prdjekta in ažurn:i rvsi podatki, se bodo :pOleg pTihrankov pri rutiL!lskem admi.niJStrativnem delu lah!k:o mačtmavale ka:Ilkul-acij e materia·1nih stroškov, iz.račuruwali vredo:J.ostni plani, 02-računavala naročila mMeri3:1la s pomočjo računalniika. Računamo, da bi potem,

poprečjem za
lesno indJUtstrijo. Stanje pa bi
bi:lo verjetno veliiko boljše tudi v
Tovarni i·v ernih plošč, če ne bi
bl•l a n arava dela tako zahtevna
m delovni pogoji slabi. Upoštevati pa moran1o tudi zasf!:a:relost
celotnega .postroJetllja v ·t ej t emeljni orgMliZaClji.
Povem naj še to, da s mo v
SOZD Slorvenija:les med ·t istimi,

p,

~

CJl

46

23
27
11..
6
6
122

"'t:
~.,

~s;

-o-

.5-:

65,7
96,0
96,5
91,8
.75,0
. 100,0
81,0

Poškodbe na
1000 zaposl.
število
poškodb

64,8
58,5
118,0
128,0
38,4
29,1
65,6

indeks

na l. 1973

67,5
102,5
100,0
87,8
15,4
78,7
82,0

ki imajo najmanjši odstorek poškodb.
Zaradi poškodb smo lirzg:ubhli
1462 delovnih dni ozirama okar
25 odstotkov •k ot leto poprej. ResIIlOSot pošikodb je torej tudi ne·koli!ko 'l.lipadla, rvendar ne povsod.
Poškodbe •SO bile najresnej-še v
Tovarni pohištva Stari . •tr-g (41
dni 10a poškodbo) in rv S:lrup.nih
d ejavnostih (22 dni na poš'kodbo).
Pvipomniti pa moramo, da so
•t aiko :velike števHke predvs em
.posledic a prometnih nes-reč v
lanskem in .predlan:skem 'letu. V
celoti IS'IDO v podjetju izgubili
dvan aj.st dni na eno poškodbo
oziroma 0,59 dneva na !Zapos-lenega. Spet se ·l ahko pohvalimo,
saj talko nizkega rezultat a ni dosegla nobena .delovna organizacija cv SOZD Slorve.nijales.
F. Mele

ZANIMIVO
PREDAVANJE
16. marca •je bilo v ki.nodrvorani
CerkiUca zanfuiUvo predavanje o
spremembah zakona o varnosti
cestnega prometa. S l. okitobrom
1974 j e na:mTeč začel veljati nov
zakon o temeljih var.nosti cestnega prometa, kri. je prinesel
mno~e spr emembe. Predaval je
znam :prometni strokovnjalk iz
LjuJbljMle Zd:ra:vlko .Petrič. Podobno predavanje bo v krafokem -tudi
rv Starem tngu.
Predavatelj je govortl o p rometni rvar.nosti rv naši občini, vplivu alkohola v prometu, varnosti
ot:rok m o ti<stih spremembah ;za·k ona, ki so .najboli »prizadele«
o:zrl.roma najbolj zanimajo voznike motornih vozil.
Slkooa je samo, da dvorana v
Cerknici ni bila iboli polna.
L Spi talar

L.ac. POSTOJNA

, fdter
čeprav na sliki piše, da je Cerk·
niško jezero v Postojni, to menda
nl prvoaprilska šala

NAšl PRAKTIKANTJE
V NEMČIJ I
(

l. Obdelava normativov materiaia za TP Cerknica z razplsovanjem materiala dokumentacije. Ko bodo irldelamd viSli !Programi tega

pod 1rep.ulbli'š:lcim

....
"

lq<~l<NISKO JE.i:EF(O, Lago • S~· Lake ·

Iz sektorja za avtomatsko obdelavo podatkov

-ko bi obdelava IZa TP Cerknica v celoti stekla, !Projekt fPOStQpoma
v na•slednjdh 1eti:h iPXOO~ tu'Clli v osta!le temeljne OI!ganizacitje
Bresta.
2. Saldakonti kupcev in. dobaviteljev
To področj e je prarv rtalko .pomembno, ooj lbodo podatki obdelani
taiko, ·da <bodo !terjatve in obve!llllosti evli.denti:oone :po TOZD lin v dk·
'V'iru OZD. Hiter run natančeri pregled na:d terjatvami in. o bve::rmostam
laihko veliko pripomore ik !ia:boljšanemu go&padarjenju IS sredstvti.
RačUIIlamo, da bo .to !POdročj e v letu 1975 v celoti uvedeno.

3. Obračun osebnih dohodkov
Ta ;projekt se enotno ratZvija za ,vso delovno or.ganilzacijo. Prt
olxračunu osebcnilh dohodk.orv je p:rarv ,taJco ogromno evidenc, Jci naj
ob.i jm IPrevzeJl Ta:čnnaq·nilk. Tudi .ta IJ?I'Ojek:t bo :tlreiba irz;pel.jati
:letoo. Ko bo ta obdelarva uvedena :v rvseh TOZD, !bo an~oče lhirt:ro obračunati proirz:vodlnjo, delavai :pa bodo na dbračunsk!ih li&tili
dobiN mesečno in ll.etno <Speaif!iokaai:jo <v5eh pri.spevkov.
NaiŠteta s o 1e rt:r1i področja, na iklaJter.ili naj lbi hiio teUšče deda
v 'letu 1975. .Poleg omenjenih !pl"ojclotov bo treba ;prav .gotovo do\l)Olnjevatii obdelarve, lici so že vtečene.
Kaiko ibomo UIVa(jali avtomats\ko obdelarvo v Bresbu v [etu 1-975
lin v naslednjih Uetih, pa Dli odVIisno zgdl:j od delavcev :te sJ.užb e,
temveč od .sodelorvanja celotne delov-ne ..slrupnosti. Sodelovanje in
pomoč kolektiva naj b i temeljila zlasti IIla:
- naf!:ančni run p:ravočasiJ.!i dostavi 'V'Seh ~hod!nih doikiwnentov,
- hitrem razčiščevanju napak,
- IPDmOči !Prti oblikovanju Jronce,ptorv illl nadrobndoh projektov
(pr.i,ptrarva lin oblikorvMlde 'VIhodne dokiumentadije, izhodln<iih tabe!l),
- !Sodelovanju, hitrem razlllllllevanju in osvajanju dela po novem
soiJstemu ·~ko ISe li!nrajajo instiTUk!tarže),
- tesnem so.delova:njJU pri IPOirzllrusnih dbdelavah,
- apozarj anju službe za AOP na napalke .v p.rogram!iih,
-!Sodelovanju na tečajih, kd bodo or.ganiaJiraD.!i os področja AOP.
če .s e ibo !Sodelovanje :v•sega Jwleiktliva I.Pr.i ~raa;v.ijaaxiu :i!l.luvajanju
AOP v prihodnje krqpilo, če bomo rao!W:jal!i pravo teamsko delo,
če bo IPri uvajanju AOP več r.arrumevanja , sem IP~ičan, da •b o
v ,pr.ihodinostli ll.l'Vaja<rrje še UISpeŠneje lin 'lkar :je !kot posledica ID.ajvažneje, rv.sl ibomo hlt·r eje !in bolj natančno obveščeni o poslovnih
dogodkih.
J. Otoničar

Prej-šnji mesec ISO bi'li na delu
v Zahodni Nemčiji štirje delavci
- praoktikantje ~z naše tova·r ne
ivernih plošč. Zdaj, .po vrnitvi
domov, 'Vsi -štivje ze •s odeluj ejo
pri montažnih delih v novi •tovarni. Na vprašanja o vUsih ·s
tega prakticiranja v podobni torva.rni rv Nemčijti so m i nanizali
n ekaj svojih opažanj.
V primerjavi s krajem, v katerem tovar-na stoji, je slednja res
razsežna. Glarvna dejavnos-t rt:o·
vame ni proizvodnja . ivernih
plošč, ampa-k jlim IMa služi bolj
za prei'Z'kušanje .stroje v, .ki jih tu
izdelujejo za opremo torva·rn ·ivernih plo~č. Razen ·t ega je tovarna
tudi nekakšen •raziskorvalni laborart:orij, kjer opreia.lklušajo različne
načine oplemenltenjaplošč, pa tudl za preprečevanje onesnažitve
okdl;ja.
Prookiušajo tudi uporabnost
ra:zličnih odpadkov kot surovin.sko osnorvo za proizvodnjo :plošč.
T.ako Uipora:bJjajo v poskusne nam en e morskotrarvo, sladkorni trs,
luščine arašidov, kokosa, ~mlete
gume in smeti vseh rvrst. Veliko
pozornost posvečajo ,racionalnemu 1?Jkoriščanju energije; sta·lno
imajo na iVOljo 80 odstotkov lastne proi2Jvedene energije. VISe je
usmenjeno v kar najrvečjo !izrabo astrojev" pa tud!i ~pos-lenih delavcev. Zaradi raa:sežnosti -wvarne 4majo delavci na n ekaterih
mestih za hitrejše premagovanje
razdalj dvokolesa, poleg tega pa
t udi zaslone - monitorje olb •komandnih .P.Ultih za nadzorovanje
.pomembnih naprarv. Vosa dela
opra'Vijo dvigala, da delavec sploh
ne pride IV St ±k S p lo ŠČO.
Tovarna je bila poleg naših
polna tuodli drugih pratiik:antorv.
Ta.ko so biH tam Makedonci, Rus~ , Grki, Juinoam·eričani , pa iz
Indije, Bližnjega vzhoda. Kljub
zelo korektnemu odnosu so naši

sprva le občurt:Hi, da so pri•šli dz
d ežele nevednežev. Ko P.a so .po·
kaa:a•li, da ·l e .v edo, iV ·katero stran
se zavrti 'VIijaok, so b ili deležni
drugačnega odnosa.
Zadnji teden sta naša dva praktikanta o bis-kala še •t ovarno sotiska·1ndc in ventilov, 1kjer :pa j e
bilo časa občutno premaolo za
tako obš:i.ren program seznanjanja, .k ot so ga zastavili n jihovi go·stif!:elji.
5!vlošen vtis o Nernčij li ost aja,
da Je ·t o res visoko industria<lizirana in seveda skladno s tem
tudi umaa:ana dežela. F. Mulec
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Samoprispevek za vodovod
Kot je znano, se je z letom 1974 izteklo peto in zadnje leto zbi·
ranja sredstev za obnovo vodovoda Cerknica-Rakek. Gradbeni odbor se zato čuti dolžnega, da ob izteku poda pregled, koliko sredstev
se je odkod nabralo, koliko je bilo porabljenih in za kaj ter katera
dela so še predvidena v letu 1975.

Osemnajstega in dvajsetega
marca je na naše malo mesto ·in
osta•le kraje padlo tol~ko padavin, kot ne pomnimo vsaj leto
nazaj. Cerkni:š.čica je prestopila
bregove in pobrala vso ropotijo,
ki se je na~brala v njej in ob njej
vse tja od pozne jeseni. Ko bo
voda uparlla, bodo imeli prebiva-lci Dolenje vasi vso možnc·st
oq~ani~irati tombolo z naj.rarz:lič
neJšimi ptredmeti, ki se že nabiraJo ob njihovih oba•l ah.

-oStarejši meščani našega malega mesta od srca pri<voš~ijo mladiini, da s e vsaj enkrat mesečno
razvedri .in zapleše. Saj bi se tudi oni radi zavrteli, če bi biJo
prostora. Vse <lepo in prav, rtoda
glasJbo imajo mladi pa takšno,

da bi človek mi-slH, da so vsi
po malem naglušni. Vd:k in tr:ušč
posebno moti prebiva:lce, ki stanujejo v okolici stare menze. Upajo, da bodo morda le doča-kali
tisto soboto, ko bo iz mem:e slišati mile zvoke klasične domače
gl-a sbe, ·ki ne motijo, temveč vabijo.

-oPo tisku dn televizi.j.skih oddajah je V'Se več :poročil o mladinskih delovnih akcijah. MlaJCl.ina
pomaga pri gradnji ces•t , vodovodov in pri drugih podob:nih delih za dobrobit in lepši W.dez kraja. Kaj menite mladi našega malega mesta, a!li bi bila napak kakšna podobna all<:cija rudi pri nas?
Pomlad se bliža Jn poskrbeli bi
lahko, rda :bi bil videz našega mesta bolj priV>lačen.

Sredstva za obnovo vodovoda
so ..se 2'Jbirala na tri načine; iz samoprispevka občanov, prispeVlka
delovnih organizacij in proraču
na ter deleža Komuna'lno-s.tanoval!1j'Skega podjetja :kot irwestitorja dn upravljalca vodovoda.
I. Zbrana sredstva iz samoprispevka občanov
1.1 Sredstva iz naJSlova samopri.s.peVlka so se zbi.ra~la po poro·porcionalni stopnji 1,5 ods-to,tJka
od osebnih dohodkov zaposlenih,
ki .živijo na območju, ·~aterega
napaja vodovod. V .t eh letih smo
zbrali naS'lednja sredstva:
- v letu 1970
374,768,35 .din
- v letu 1971
519.137,90din
- v letu 1972
601.082,55 din
- v 1etu 1973
764.914,25 din
- v •l etu 1974
999.458,80din
Skupaj 3,259.361,85 din
1.2 SrecLstv·a , ~brana iz samo:pnispevka občanov, ki so UJpOkoJeni. Tudi ta sredstva so se i&bira-la na enaJk način in po isti
stopnji iz osebnih dohodkov za.poslenih, -le odad·e bH pr~ ~em določen cenzus.
d pokOJlliiTI smo
v tem ·ča•su zbralli:
71.698,80 d-i n
- v 1Ietu 1970
83.372,60 din
- v Ietu 1971
98.860,30 din
- v 'letu 1972
137.084,15 dlin
- v letu 1973
172.177,60 din
- v letu 1974
din 563.193,45 din
1.3 Sredstva, zbrana iz katastrskega dohodka; tega plačujejo
dav.k.oplaiČe'Valci, ki se ba'Vijo s
kmetijsko proiz.vodnjo in imajo v
posesti ·k metijsko zemljiišče:
- v letu 1970
21.077,95 run
- v letu 1971
72.410,10 din
- v -letu 1972
57.702,00din
63.816,15 din
- v 1etu 1973
- v letu 1974
(samo delno)
28.635,45 d!in
S~upaj 243.541,65 din

Lepo umetniško doživetje - ob otvoritvi :razstave Franceta Godca v
Salonu pohištva je z izbranim programom nastopil oktet Gallus

KVALITETNA PRIREDITEV -

SLAB OBISK

21. marca je notranjS'ki študents·k i klub pod pokroviteljstvom temeLjne kulturne skupnos-ti Cerknica organiziral nadvse kvalitetno
gostovanje - nastop primorskega akademskega zbora Vinko Vodopivec.
Ta ~bor sodi med najbolj-še slovenske amaterske zbore, s-lovensko
pesem je ponesel po mnogih deželah v Evropi in izven nje, dosegel
Je tudi več dragocenih mednarodnih in domačih priznanj .
Tudi v Cerknici je imel z.bor zelo raznolik in kvaliteten program in
s svojim nastopom opravičil sloves, ·kJ. .ga uživa. žal - kot že tolikokrat- je bila tudi to pot dvorana na -pol prazna, čeprav je bHo
poslanih tudi precej osebnih vabiL Očitno bo treba ·še marsikaj
stori·ti, da bi doživele k valitetne k ulturne prireditve v Cerknici :vsaj
znosen obisk.
B. Levec

Krajevni praznik
na Rakeku letos
Ob spominu na dan, ko so
odšli k partizanom rakovški fantje in možj e, pozneje tako imenovani »Rakovška četa«, praznuje RAKEK trinajstega marca
svoj krajevni praznik. Letos, ko
praznujemo tudi tridesetletnico
naše osvoboditve, smo na Rakeku še bolj svečano praznovali kot
prejšnja leta.
Bilo je več prireditev na športnem in kulturnem področju.
Izkazala se je šolska mladina,
ki je pripravila proslavo dan
pred praznikom v šolski telovadnici. V kulturnem domu na Rakeku pa je bila s lavnostna proslava zvečer petnajstega marca.
Program so izvajali moški in

ženski pevski zbor, otroški p evski zbor, harmonikarji in recitatorji. Proslava je zelo lepo
u spela. Na prireditvi se je zbralo
toliko ljudi, d a je bil kulturni
dom premajhen za vse. To je zopet dokaz, da si ljudje želijo tovrstnih prireditev.
Po proslavi je bilo tudi ljudsko r ajanje, ki ga je priredila
osnovna organizacija ZB NOV
Rakek. Odbor osnovne organizacije ZB je tudi obiskal na domu
svoje člane s šibkim zdravjem
ter vojne vdove. Ob tej pnložnostli j.im ·je čestita[ h krajevnemu
prazniku ter jim izročil skromno darilo.
M. Grbec

-

1.4 Sredstva smo 21biraH ·tudi
od poraJbnikov vode po !Stopnji
1 din od pora~bljenega kubičnega
metra vode. Na tej osnovi smo
zbrali vsako -leto
- 150.000 din al1i -skupaj 750.000
din.
Tudi ta 'Z!lesek ~ -š e 1p0ravnan
v celoti, ker se vodarina pobilra
za nazaj z za~kasnitvlijo. Dokonč
ni obračun bomo naprarvi'li šele
v p rvi :pokxvici letošnjega leta.
Iz samoprispevka občanov je
bilo torej d o kon-ca leta 1974
:zJbralilih
4,816.096 din
2. Prispevek delovnih organizacij
in iz proračuna skupščine občine Cerknica
2.1 Delovne organizacije so v
tem ča:su p rispevale
905.101,40 din
Nakwtere d e lovne organizacije
so z Viplačili še v zaostanku; ta
dolg znaša
210,100,00 din
2.2 Skupščina občine Cer1knica
je iz proračuna .pvi.speva'la
200.000,00 din
. Od gospodarski~ o11g_aniz?-cij ~n
1z proračuna občme Je 'b rlo do
zdaj zbranih sred s·t ev
1,105.101,40 din
3. Prispevek Komunalno-stanovanjskega podjetja, ki je najelo ikrec:lite .pri
Lju:b}janski ban'ki 3,200.000din
1,300.000 din
Vodnem skladu
Skupaj 4,500.000 din
3.1 Pomoč Jugoslovanske ljudske armade pri zemeljskih delih:
358.235,50 din
Rekapitulacija zbranih sred·
s tev:
samoprispevek občanov
4,816.096,95 din
pomoč gosp. org.
in proračuna
1,105.101,40-din
delež Komunal.
stanovanj. podj. 4,500.000,00 din
pomoč JLA
358.235,50 din
Skupaj 10,779.433,85 din

Dohodki, ki bodu pr.1s.peli iz delO'VIllih organizacij, ki še niso poravnale srvojih obveznostli, in od
ka:ta:strsrkega dohodka občanov
nad bi zna-šali okrog 240.100,00 din
Ta ·sredistva morajo biti v.plačana v sklad v prvi poluvici leta
1975 v celoti. Ko •bodo :obrana tudi ta sredstva, naj bi sklad za
obnovo vodovoda zbral
11,019.533,85 din
IL Porabljena sredstva za obnovo vodovoda
Vključno z !letom 1974 smo dbnovili celotno glavno omrežje od
zajetja v Podslivnici do Ivanjega
sela kot na~j 1bolj odda-ljene vasi,
·k i se še napaja s tem vodovodom. Bilo je obnovljenega tudi
nekaj omrežja ·po večjih naseljih,
kot :s-ta Cerknica in Ra!kek. Za
vsa .t a dela je bi'lo ;pora:b1jenih dn
plačanih
8,522.803,05 din

Tečaji

S temd sredstvi je tlreba obnoviti še preostalo omrežje ter obnoviti in -povečati -r ezervoarj e v
Ce:r1knici lin na Rakeku. Glede na
to, da nove ·š tudije kažejo, da izvir ne bo IJXIkriva-1 celotnih potreb in bo od časa do časa črpa
nje iz potaka še vedno potrebno,
se dela na -tem, da bi namesto
razširjanja rezervoa:rjev na1ba:vi1i
in montira:li čistilne naprave ~n
avtomatske k-lorinatorje. Tako bi
bHa oskrba z vodo zagotovljena.
Taka rešitev bi bila zelo primerna, ker je <treba vodo ne glede
na to, alli 'se črpa .jrz potoka a-li
ne, ·k lorirati, sicer bakteriološko
ni čilsta.
Studije okrog teh zadev so v
-teku. Računamo, da bodo opravIj-ene praJV'OČasno :in da bodo dela
·končana v poletnih mesecih letos.
T.Kebe

civilne

Na Brestu sta bila tudi letos
organizirana dva osemdesetuo:na
tečaja za sanitetne enote civi-lne
zaščite.

Oba tečaja je redno obiskovalo 84 našili delruv.k., katerim so
bile predavane teme iz prve pomoči, poiarne varnosti, o splošnem ljudskem odporu in družbeni samozaščiti.
Na podlagi izpitov ugotavljamo, da so bi•le udeleženke zainteres-irane za predavanja, saj je
82 članic civilne zašči·te oprarvilo
izpi•t za iboln~čarke. Poleg i:z;pitov pa ·so bila tudi tekmovanja
v dajanju prve pomoči. Tekmo-

Užaljene

zaščite

valo je štirinajst ekip tako, da
je morala ekipa šestih bolničar-k,
razdeljenih v dve trojki, oskrbeti poš·k odbe drveh markirantov.
Tudi pri reševanju ipOtlesrečen
cev s o ekipe pokarza:le dobro znanje.
.Prvo m esto je osvoji-la ekipa
v sestavi: Nada CIMERMANCIC,
Anita PURKART, Pepca žUMER,
Biserka DAVID, Pavla PONIKVAR in Irena URBAS.
Po tekmovanjih ·so s e ekipe
2'Jbrale v stari delavski restavraciji, kjer je bila zakus ka, razdelitev ·knjiž:ic civi-lne zaščite, razglasi;tev rezultatov ter podelitev
diip'lom in nagrad.
T. Troha

tečajnice

Pred tremi meseci se je na
Brestu začel tečaj civilne zaščite
- prve pomoči. Pred kratkim se
je tudi končal in sicer zelo dobro, da ne rečem, odlično.
Na tem tečaju je sodelovala
·reč kot polovica delavk iz nepo>redne proizvodnje; med njimi
n i manj.kalo starejših žena, ·k i
tudi niso klonile m ed mlajšimi
oziroma tistimi, ki so ravno pri!He iz ·šol.
Naj bi •te žene - delavke vsaj
v naše m ·ča·sopi·su dobile pohva,lo
ca res -precej truda in dela, ·k i
so ga vložile v dobrobit človeka
in naše ljudske obrambe.
Nekaj pa le ni v redu. Kar stisne nas pri srcu, ko pomislimo,
ka.k:o neodgovorno nagradimo .prva:Jdnje z dra;gocenimi darili. Ce
že hočemo nagrajevati, naj nagradi-mo prvo, drugo in tretje
m esto s primernimi darili. To so
zlata pravi-la že od nekdaj. Ce
pa ni sred stev, naj povemo, da
nagrad ni ni-ti za knj!i.ge, še manj
pa za taka darHa, ·k i jih je dobila prvouvrščena ekipa. Delavke
namreč ni:so prejele niti učnih
knji,g, ki ·so jim bile obljubljene, ~pač pa so si jih mora·le nabaviti same, kakor je katera mogla. Iz teh ·knjig so dobivale -podlago za študij, so pa knjige ·praktične >tudi za -p oznejše obnavlj anje znanja. Pa naj ·kdo reče,
če ni res tako.
~e bolj smešna pa je ugotovit ev, da so prišle tečajnice iz prve
skupine po nagrado, ·k o so izpiti
iz da:uge ·skupine ·še trajali. Mar
je to sploh mogoče? Po pravilih
nikakor ne.
Tečajnice se 'lahko tolažijo. Dokazale so, da so enakopravne, -saj
imajo dokumente v žepih o u spešno opravljenih i2pitih in nič
več.
V. ~ubic

_ _ r _ _ _ _ _ __ _ _ . . _ _ . . , . _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~

III. Razpoložljiva sredstva za nadaljevanje del pri obnovi vodovoda v letu 1975
2,496.730,80 din

IN SE POJASNILO
K članku Užaljene tečajnice bi
rad •p rispeval še naslednje pojas~~:

.

Za dosežene US!pehe na izpitih
iz prve pomoči in za prizadevnost na tečaju resnično zaslužijo
vse tečajnice javno pohvalo. Poleg izpitov .pa je bi-lo organizirano tudi ekipno -tekmovanje v dajanju prve pomoči po pralv:i-lniku
republiškega odbora Rdečega križa Slovenije.
že pred tekmovanjem smo
predlagali, naj -b i ekipo, ki :b o
osvojila prvo mesto, n agradili s
primernimi d arili.
V dogovoru s splošno ·k adrovsko službo je bHo odločeno, naj
se tej ekipi .podelijo ročne ure,
ki so bi-l e shranj ene v blagajni
te sluŽibe, saj so že vrsto let ležale 'kot ·p reostanek daril jubilantom za lO-letnico podjetja. Te
nagrade na-j bi dale tej ekipi -tu·di .pobudo, da se še naprej iz·popolnjuje v dajanju prve pomoči in ·to opraviči na r epub1iškem tekmovanju ekip prve opomoOi 8. junija v Slovenski Bistr:ici.
Na začetku tečaja so bile resnično obljubljene knjige Prve
pomoči., če jih bo mogoče naJbaviti. Kasneje so bile vse tečajni
ce obveščene, da knjig .ni na zalogi. I skali ·smo jih po vsej Sloveniji i-n n a republiškem odboru
Rdečega ·k riža, pa smo ugotovili,
da bodo izšle iz ponatisa šele v
juliju ·l etos. Tako knjig n.i bilo
mogoče nabaviti.
Najboljša ekipa iz prvega tečaj a je bHa javno pova,bljena, naj
pride na zaključek drugega teč aja, da se udeleži razglasitve
s-k upnih rerulctatov tekmovanj, na
kwterem je ·sodelovalo 14 ek\p.
Nagrado in ·d iplome p a je dobila
za doseženo prvo mesto med vsemi ekipami, in sicer javno ob
zaključku obeh tečajev.
J . Troha

- - --
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ZIMSKE SPORTNE IGRE GOZDARJEV. LESARJEV IN LOVCEV

Brest - trinajsti
Prelepa Soška dolina je bila
letos gostiteljica tradicionalnega
r epubliškega smučarskega tekmovanja gozdarjev, lesarjev in
lovcev v organizaciji Društva inženirjev in tehnikov gozdarstva
Posočje Tolmin. Osrednje tekmo·
vanje je bilo na območju Alpskega turističnega centra Bovec na
2300 metrov visokih področjih
zasneženega Kanina.
Letošnja zima z neugodnimi
razmerami ljubiteljem snežnih
poljan ni bila naklonjena. Navzlic temu je bilo tekmovanje odlično organizirano in svoje moči
je pomerilo 46 delovnih organiza.
cij iz vse Slovenije. Po dvodnevnem tekmovanju v teku na smučeh in v veleslalomu so že peto
zaporedno zmago slavili tekmovalci Gozdnega gospodarstva Ma·
ribor. Na drugo mesto se je uvrstil Alples in na tretje Elan.

Naš fotograf je letos le uspel napraviti zimski posnetek

Stanovanjske potrebe
DOGOVOR O GRADNJI DRUŽBENIH STANOVANJ V LOŠKI DOLINI
Potrebe po gradnji družbenih
stanovanj v Loški dolini nenehno naraščajo, k:l}ub temu pa do
sedaj ni bilo čutiti, da bi se ·pri
gradnji te vrste stanovanj s sredstvi solidarnostnega sklada stvari premaknile z mrtve točke.
že v začetku 'lans•k ega leta je
krajevna konferenca SZDL sklicala odgovorne predstavnike za
gradnjo stanovanj iz sredstev solidarnostnega sklada ter predstavnike delavnih organizacij Loške doline na dogovor o skupni
akcij-i. Dogovorjeno je bilo, da
se lotimo gradnje načrtno ob
upoštevanju interesov vseh delovnih organizacij tega področja.
Ker pa, kot že omenjeno, do
izpolnitve dogovora ni prišlo, je
pred nedavnim krajevna skupnost Loška dolina znova s:!Qlicala
sestanek, da bi ugotovili, kje so
nastadi za'Sitoji, •k akšni so vzroki

in kaj je potrebno storiti, da bl
pričeli z gradnjo. Ugotovljeno je
bilo, da so posamezne naloge sicer opravljene (zazidalni načrt),
nastal pa je zastoj pri odkupu
zazidalnega zemljišča, in sicer
zaradi izredno nizke odkupne cene, ki je določena s predpisi.
Odgovorna st rokovna služba
p r i skupščini občine Cerknica
ima nalogo, da se z lastniki zemljišč d ogovori o odkupu.
Delovne organizacije Loške doline - predvsem BREST in KOVINOPLASTIKA načrtujejo
za potrebe svojih d elavcev deset
stanovanj. Iz sredstev solidarnostnega sklada pa naj bi omogočiLi osemnajst stanovanj, •torej
skupaj osemindvajset stanovanj.
Z gradnjo naj bi pričeli takoj, ko
bo urejeno vprašanje odkupa
zemljišč.
D. Plaz

Mladina in nesoglasja
Do nesoglasij med mladinskim
aktivom Cerknica in aktivom
mladih del avcev Tovarne pohištva Cerknica je prišlo zat o, ker
se mladinski aktiv Cer knica ni
držal dogovora, ki je bil sklenjen kot osnova za sodelovanje
pri organizaciji plesov, saj je že
po nekajkrcvtnih prireditvah postalo čiščenje dvorane velik problem.
Prav zato je predsedstvo aktiva mladih delavcev na svoj sestanek, na katerem smo razpravljali o tem, :povabilo tudi predsednika mladmskega aktiva Cerknica, vendar le-ta na sestanek ni
prišel.
Iskanje ·kr ivde pri akt.ivu mladih dela'Vcev TP Cerknica te nesmiselno, saj bi se lahko ze po
vnaprejšnjem pogovor u uskladili
interesi .in se poglobila enotnost
mladih, ne pa, da jo še razdiramo in rešujemo prek našega glasila.
Za povzetek naj povem, da naš
aktiv ne izključuje možnosti kakršnekoli zabave, vendar pod pogojem, da vsak aktiv nosi svojo
odgovornost pri organizaciji posameznih prireditev. O uporabj
dvorane pa naj se vsak zainteresirani ak.tiv pogovori z ustreznimi organi.
Mislim, da navidezni problem
zabawe še ne predstavlja celot·
nega dela in nalog mladine, ki
smo si jih zadali na 9.kongresu
zveze socialistične mladine Slo·
venije.
D. Modic

PRIPIS UREDNišTVA
S tem prispevkom zaključuje
mo začeto polemiko med obema
cerkniškima mladinskima aktivoma. Sodimo, da vprašanje ni toliko pomembno, da bi ga razči
ščevali na straneh našega glasila, dosti bolj ustvarjalen bi bil
prav gotovo dogovor med obema
stranema - ne samo o tem vprašanju, pač pa tudi o sodelovanju
pri družbeno pomembnejših akcijah.

V SPOMIN
Delovna skupnost TOZD Tovarne pohištva Cerknica sporoča žalostno novico, da je tragično preminil njen član Viktor ZRIMšEK, rojen 22. julija 1941.
Zapustil je ženo in dva otroka.
Viktor je bil vzoren delavec,
med sodelavci zelo priljubljen.
Takega bomo ohranili v trajnem
spominu.

Brestov obzornik, glasilo delovne skup·
nostl Brest Cerknica. Glavni in odgovorni
urednik Božo LEVEC. Ureja uredniški
odbor: Ivanka GODESA, Mirko GERSAK,
Marija GRBEC, Jože KLANCAR, Božo
LEVEC, Branko MISIC, Franc .MLAKAR,
Danilo MLINAR, Franc MULEC, Miha
SEPEC ln Zdravko ZABUKOVEC. Tiska
2eleznl.ška tiskarna v LJubljani. Naklada
2400 izvodov.

Naša delovna organizacija je
dosegla v skupni uvrstitvi solidno trinajstvo mesto. Najbolje
uvrščeni naš tekmovalec Anton
KANDARE je zasedel četrto mesto v tekih na smučeh v svoji
kategoriji. čeprav je »zimska lesariada« nekoliko zapostavljena
v primeri z letno lesariado, sta
nas na letošnjem srečanju g()zdarjev, lesarjev in lovcev prvič
zastopali ženska ekipa v veleslalomu in moška ekipa v tekih na
smučeh. V prihodnje bomo skušali organizirati tudi žensko tekaško vrsto, tako da bomo zastopani z vsemi ekipami.
Z razvojem bloškega rekreacijsko-turističnega centra in s siste·
mom žičnic na Kaliču bodo tudi
člani našega delovnega kolektiva
imeli ugodnejše možnosti za zimsko smučarsko rekreacijo.
V. Debevc

Uspeh KK Cerknica
Košarkarska podzveza Postojna je organizirala v zimskem ča
su tekmovanje med vsemi klubi,
ki delujejo na tem področju. V
podzvezo so včlanjeni vsi klubi
iz občin 11irska Bistrica, Postojna, Sežana in Cerknica. Tekmovanje v zimski ligi je teklo po
sistemu igranja vsakega kluba z
vsakim samo e.nkrat.
Vsi klubi v Hgi so med tekmo
vanjem igrali po večkrat na s;vojem igrišču, le KK Cerknica je
moral biti vedno gostujoča ekipa, ker nima na voljo primerne
telovadnice. Zato je uspeh cerkni-ških košarkarjev v ligi še toliko večji, saj so končali tekmooanje brez poraza. Premoč naših
fantov so morali med ostalimi

priznati klubi z boga:to košarkarsko tradicijo, kot so Lesonit, Postojna in Sežana.
Končna

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

razvrstitev:

KK Cerknica
Lesonit - Old boys
KK Sežana
KK Lesonit
KK ·P ostojna
Postojna- Old boys
Sežana- Old boys
KK Pivka

7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
5
3
2
2
2
1

o

14
1 12
2 10
4 6
5 4
5 4
5 4
6 2

Najučinkovitejši strelec v zimski ligi je bil škrinjar iz Sežane
- Old boys, drugi za njim pa
Dušan JERNEJčiC iz KK Cerknica.
T. Zigmund

Cerkničanke- pete
CETRTE DELAVSKE IGRE SINDIKATA PRIMORSKONOTRANSKE REGIJE ZA žENSKE
Letošnje delavske igre sindikata za ženske je organiziral občinski
sindikalni svet Sežana 15. marca .v Lipici. Cerknica so zastopale ekipe
Bresta v štirih panogah.
REZULTATI PO PANOGAH
Streljanje:
l. Postojna
602 kroga
2. Cerknica
595 krogov
3. Nova Gorica
588 krogov
Kegljanje:
l. Ilirska Bistrica
2354 kegljev
2. Koper
2287 keglj ev
3. Ajdovščina
2269 kegljev
5. Cerknica
2247 kegljev
Namizni tenis:
l. Koper
48 točk
2. Postojna
42 točk
3. Logatec
36 točk
7. Cerknica
12 točk
šah:
l. Koper
16 točk
2. Nova Gorica
14 točk
3. Postojna
13,5 točk
5. Cerknica
11 točk
Posamezno so naše tekmova-lke zasedle naslednja vi·d nejša mesta:
Streljanje:
l. Marinka Tavčar
162 krogov
4. Marija UdoV:ič
153 krogov
Kegljanje:
6. Mirjam Komidar
402 keglja
Namizni tenis:
5. Lidija Mlakar
šah:
5. Milenka Vesel
3 točke
V skupni uvrstitvi so ekipe iz Cerknice zasedle peto mesto od
skupaj devet nastopajočih ekip. Uvrstitev naših športnic je zelo
dobra, la;?ko_ pa. bi b~la boljša, če l;>i vodje posamezn-ih ekip bolj
so~elovah pn p~1pra'V1 na tekmovanJe. Ker pa bodo prihodnje leto
te Igre v Ce~knic~, upamo, da b? tudi ta ~podrsljaj popravljen in da
se bodo nase ek1pe lahko uvrstile na bolJše mesto.
E. žunič

TEČAJI O VARSTVU PRI DELU
V začetku marca smo organizirali tečaj iz varstva pri delu za d elavce, ki delajo na odgovornih delovnih mestih. Na tečaju je bilo
161 članov kolektiva in so bili na njem poučeni o novostih ki jih
prinaša novi zakon o varstvu pri delu.
'
L~to~nje ~učevanj_e o var~tvu pri delu je bilo v sklopu izJ?opolnjevanJa m prelZk:ušanJa znanJa s tega pomembnega področJa, ki ga
določajo J?redpisi. Zato so udeleženci tečaj a dobili tudi ustrezno
učno gradivo, kasneje pa so moraN. opravi1i še zahtevani ·izpit. Skoraj vsi so na tečaj ~!:udi prišli, marljivo preštudirali določeno temo in
izpit uspešno opravili. Izjeme so redki •posamezniki, ki še vedno ne
morejo ali nočejo dojeti, da je varstvo pri delu e.na izmed temeljnih
pravic delavcev. Prav oni sami si namreč morajo zagotoviti varne
delovne razmere v okviru zahtev svojega d elovnega m esta.
V. žnidaršič

NAGRADNI RAZPIS
Objavljamo gornjo karikaturo
- brez podpisa; to prepuščamo
bralcem. Podpis k njej pošljite
uredništvu do 15. aprila. Tri najbolj duhovite podpise bomo nagradili s po SO din. Sodelujte to ni prvoaprilska potegavščina!

Filmi

v aprilu

3. 4. ob 17. uri in 20. uri ameriški film OPICA IN SUPEROPI·
CA. Dokumentarni film.
5. 4. ob 20. uri .in 6. 4. ob 16. uri
jugoslovanski film ODPISAN!.
Vojni film. Igra Dragan Nikolič.
6. 4. ob 20. uri ameriški film
DETEKTIV Mc Q. Kriminalka.
Igra John Wayne.
7. 4. ob 20. u ri francoski film
AMERISKA NOC. Drama.
10. 4. ob 17. uri in 20. uri ameriški film NAVARONSKA TOPO·
VA. Vojni film. Igra Gregory
Peck.
12. 4. ob 20. uri in 13. 4. ob 16.
uri ameriška risanka MAčKA IZ
VISOKE DRUžBE.
13. 4. ob 20. uri ameriški film
STEZA SLONOV. Pustolovski
film. Igra Elizabeth Taylor.
14. 4. ob 20. uri ameriški film
BELI VOLCJAK. Pustolovski
fi.lm. Igra Franco Nero.
17. 4. ob 17. uri in ob 20. uri
francoski film LEPOTEC. Drama.
19. 4. ob 20. uri in 20. 4. ob 16.
u ri ho.nkonški f.ilm V ZMAJE.
VEM GNEZDU.
20. 4. ob 20. uri francoski film
SIN. Kriminalka. Igra Yves Montaigne.
21. 4. ob 20. uri jugoslovanski
film KAPIRAS, STARI MOJ? Dra·
ma. Igra Ivica Vidovič.
24. 4. ob 17. uri in ob 20. uri
francos·k i film VSTOPNICA ZA
PEKEL. Krimina-lka.
26. 4. ob 20. u ri in 27. 4. ob 16.
um ameriški film NE ODNEHAJ
IN šE ENKRAT POSKUSI. Komedija.
27. 4. ob 20. uri ameriški film
MAFIJA PROTI INšPEKTORJU
TIPSU. Kriminalka. Igra Sidn~y
Poitier.
28. 4. ob 20. uri ameriški fHm
STRASILO. Drama.

RAZPORED NOGOMETNIH
TEKEM ZA SPOMLADANSKO
SEZONO
30.3. CERKNICA - Mirna
1:1
6. 4. Podp eč - CERKNICA 2:5
13. 4. CERKNICA- Mengeš 1:3
20. 4. Borovnica - CERKNICA
0:4
27. 4. CERKNICA- Induplati 0:0
4. S. Grosup. - CERKNICA 0:5
11. 5. CERKNICA - Rakek 5:3
18.5. Vodice-CERKNICA 2:4
25. 5. CERKNICA - Domžale 3:2
l. 6. CERKNICA - Ri:bnica 2:2
8. 6. Apnar- CERKNICA 1:2
Tekme bodo v krajih prvoime·
novanega. Na desni so izidi iz
jesenskega dela prvenstva. Opo·
zar jamo še na to, da bo razpo·
red najbrž doživel manjše s pre·
membe.

