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Najboljša dota je dobra vzgoja
PRED REFERENDUMOM, KI BO 8. IN 9. JUNIJA
Težko je pisati takle uvodnik, uvodnik, ki naj ima namen ogreti bralca, da se bo v
nedeljo ali v ponedeljek, 8. ali
9. junija potrudil, da bo odšel
na volišče in bo tam obkrožil
tisti znani »ZA«.
Težko je pisati, ker pišem z
zavestjo, da takšno ogrevanje,
takšno prepričevanje pravzaprav ni potrebno, ker pišem z
zavestjo, da je sleherni od nas
rekel svoj »ZA« že takrat, ko
je prvič v naši javnosti vznikla misel, da je dozorel čas, ko
se moramo obrniti k sebi, ko
moramo začeti temeljiteje misliti na človeka - in če je morda zamujeno pri nas samih računati na naše otroke, na
te, ki jih že imamo, pa tudi na
tiste, ki šele pridejo.
Zato ne nameravam prepričevati, ne bom agitiral vesel bom, če ste pripravljeni z .
mano nekaj trenutkov razmišljati o nas in o našem delu, o
tem, v čem je pravzaprav smisel vsega našega pehanja. ln
kaj se skriva v besedi, ki te dni
kroži med nami: »REFERENDUM ZA SAMOPRISPEVEK
ZA SOLE«?

Trideset let namreč že živimo y družbi, ki jo imenujemo
socialistična. Trideset let. Ni
to majhna doba, posebno ne za
tiste, ki so vseh teh trideset let
od zore do mraka »V potu svoJega obraza« služili kruh zase
in za družino: na žagi, v tovarni, na kmetiji, v svoji ali v
družbeni delavnici, na cesti, v
gozdu, v pisarni, v razredu kjerkoli, trideset let dela je to
in nekaj jih je med nami, ki
lahko pred ta tri desetletja postavijo še štiri leta groze med vojno in leta krivic in ponižanj in trpljenja ter prisilnega hlapčevanja pred njo.
To je huda zgodovina!
Pri vsem tem pehanju, pri
vsem tem neprestanem in nikoli končanem delu, resnično
ne najdemo trenutka predaha,
da bi se v miru vprašali: čemu
vse to in za kaj in za koga.?
Pa bo med nami kup odgovorov: za večjo proizvodnjo, za
višjo produktivnost, za boljši
standard, za nove tovarne, za
cesto, za stanovanje, za avto .•.
Redkokdaj se zamislimo tako
daleč, da bi ugotovili, da vse to
počnemo samo zaradi človeka.

Nič drugega namreč ni samo
sebi namen - samo človek in
še ta živi in dela - ne zase,
ampak za sočloveka.
Vse pehanje bi ne imelo smisla, če bi ne bilo namenjeno
njemu, če bi ne imelo za cilj
človeka in njegovega bogatejšega, svobodnejšega, veselejšega življenja.
To je - čemur pravimo socializem. Zato se je bfla revolucija, zato je tekla kri, za to
se je nečloveško trpelo in umiraJo v taboriščih, za to se je
garalo po vojni in za tQ delamo
še danes in bomo jutri. Za nič
drugega bi se ne izplačalo. Samo za človeka!
Ustvarili smo kruha za vse.
Moramo reči - kar lep ·kos
kruha vsak dan svežega,
vsak dan takšnega, kot smo ga
jedli pred vojno marsikje samo o božiču in o veliki noči.
Vse to smo ustvarili skupno
- drug ob drugem in drug za
drugega. Nihče se ne more pohvaliti, da je vse svoje ustvaril
sam in vsak j·e lahko tudi ponosen in samozavesten, da je
v naših tovarnah, v naših domovih, v našem asfaltu in v
naših kmetijah tudi del njego-

vega truda. Vse, kar imamo,
postaja vse bolj naše, skupna
last in rezultat resnično združenega dela.
In, če se navsezadnje vrnemo k začetku: čemu in za koga? Nam bo lahak odgovor: zase, za človeka, za nas, ki smo
in za tiste, ki prihajajo. Vse,
kar smo doslej gradili, smo
gradili zanje. Vse, kar bomo
poslej - bo tudi namenjeno
njim.
In če smo ugotovili, da smo
našega otroka v ihti za njegov
boljši gmotni blagor zanemarili po njegovi vzgojni p lati, da
smo mu prigarati delovno me-

sto v tovarni, v šoli pa ne prostora, da bi ga pripravili nanj
- potem mu bomo ta prostor
zgradili! Omogočili mu bomo,
da bo v nekaj letih naš fantek
enak med enakimi, omogočili,
da se bo naše dekle lepo in
zdravo razvijalo, da bomo veseli očetje, ponosne matere, zadovoljni starši svoje vesele,
zdrave in vzgojene mladine.
Nič

ne bom agitiral, nič pres polnim zaupanjem
čakam i zida referenduma, ker
vem, da· bomo v nedeljo ali v
ponedeljek vsi obkrožiti »ZA«.
pričeval;

J. Praprotnik

Povezovanje gozdarjev in lesarjev
Na razširjeni seji komisije za družbenoekonomske odnose pri
konferenci Zveze komunistov Cerknica in na razMrjenih
sestankih osnovnih organizacij Zveze komunistov z organi sindikata
in mladine so razpravljali o predlogu komisije za družbenoekonomske odnose pri medobčinskem svetu Zveze komunistov Postojna,
da se temeljne organizacije združenega dela gozdarstva in primarne
lesne industrije povežejo ter podprli J?Obudo za oblikovanje skupnosti temeljnih organizacij gozdarstva m primarne lesne industrije.
občinski

Večletno p r1zadevanje Zveze
komuni·stov na področju povezovanja lesne industri•je in gozdarstva dobiva novo vsebino. Od
prv·i h skromnih ;posvetov, ko so
p redstaVIJ.l.i:ki delCYVnih organizacij
gozdar.stva ~n lesne .i ndust rije .začeli us.klajevati svoje razvojne
programe, S>ta .p retekli dve leti.
Lani so v vseh delov·n ih organi2aaija!h in občinskih skupšči!nah
sprejeli predl<~~gano usmeritev.
Spoznana je bila medsebojna od·
vlsnost gozdarstva .in lesn e industrije v občinah Il~rnka Bistrica, Postoj[la cin Cerk!n.ica. Da
bi vsa vprašatn.ja, ki se :pojavljajo od gozda do tržišča, razre~
va:li, je nujno, da ose delavci gozdra•stva in prima,rne lesne industrij e samoupravno organi,zrl.rajo,
zodru~ujejo sredstva i n delo. Predstavniki le~me dndustrije so ko·
misijo za družbenoekonomske
odnose seznanili s stanjem na
področju lesn e .industrije v Sloveniji lin tudi na našem območju
ter dali :pobudo, da se tem elj ne
organizacije gozdarstva <in primame le&ne industrije povežejo
v skupnost teme1jnih organizacij.

Ta skupnost mora:
- sprejemati skupno odgovornost za poslovne rezultate gozdaTske in pdmarne lesne proizvodnje;
- organizirati •s kupen r azNoj
in uSklajevan razvojni program
na ravni gospodarskih zbomic in
drugih d!IlUŽ'benopolitičnih or.ga·n 1zmov;

- obv1adovati proiz,vodrui proces od sečnje .gozdnih sontimentov, predelave p i'imarnih izdelkov do usmerjanja svojih prOiizvodov;
- združevati dodatna sredstva
za pogozdovanje;
- sodelovati pri obli•kovanju
planov .r azvoja lesne industrij e;
- v sodelovanju s 'l:emeljnimi
or-ganizacijami ·iiinalne lesne lindustrlje z območj a organizirano
se .vključevati in nastopati v višJih obli'kah samoupravno orgam.iranega združenega dela v Sloveniji in Jugosla<v-iji;
- dogovarjati ·s e o p rednostnem ·r ediu nal.ožb in najemanju
investicij s kih s redstev;
(Konec na 2. strani)

i!.e6fitkam Gb CJ)netJ.u mfadG.6fi in

CJitG.tJ.em .t:G.;j6lnem dneJJ.u
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Z osrednje proslave tridesete obletnice zmage v Cerknici

BRESTOV OBZORNIK

2

Pred nami so zahtevne naloge
IZVAJANJE SKLEPOV 4. SEJE CENTRALNEGA KOMITEJA ZVEZE
KOMUNISTOV SLOVENIJE IN AKTUALNE NALOGE V OBCINI
Na nedavni 4. seji je Centralni komite Zveze komunistov Slovenije ocenil sedanje idejno-politične razmere v Sloveniji ter razpravljal o aktualnih političnih nalogah. Sprejel je sklep, aa je uvodni referat tovariša šetinca politični dokument, na osnovi katerega morajo
občinska vodstva in osnovne organizacije ZK analizirati politične
razmere v svojih okoljih ter opredeliti svojo politično akcijo fn neposredne naloge. Sredi maja je občinski komite ZKS Cerknica imel
razširjeno sejo s sekretarji osnovnih organizacij, sledila pa ji je še
seja širšega političnega aktiva občine. Obe seji sta bili posvečeni
izvajanju stališč 4. seje CK ZKS in aktualnim vprašanjem v občini,
obenem pa pomenita del priprav za sejo občinske konference ZKS,
ki bo sredi junija, v tem času pa se bodo sestale vse osnovne orga·
nizacije.
Naj Slkušam na kratko oprede·
liti nekatera osnovna vprašanja
in naloge, ,pred katerimi smo v
naJŠi občini
Za gospodar-stvo občine je treba :narediti celovJ·t o anali!zo seda.njega &tanja in :prihodnjega razvoja. To narekuje tudi precej
.kritično stanje v lesni in ikovinsk~ industriji občilne, rzJasti glede
na •to, da ti .dve delovni or~gani
zaciji !predstavljata \PTeteŽIIli del
vsega f.POtoociala in dohodek za
več~no delovnih [judi IV občini.
Prarv ·ta'lro se zas-tavljajo Vlpofaša·
nja o :prihodnjem rarz.voju, ker
pr-va !Predwdeva.rrja v srediJlieroč
nem programu ra!ZJVoja kažejo
na tPiihodnjo .pospešeno ii'ast indust.Iiije (Jesne jn kovinske) ob
r.ela.tivnemu ;zaostajanju ostalih
panog, na f.Primer tr~vine, gost-instva in turizma l!er drugih
go~odars.kili rin negospodaxslkih
detjavnosti. ·ž e sedaj pa razmerja
med temi :različn.imi dejavnostmi niso ugodna. ·
Zast'ci!VJja se ·tudi naloga 'PO ja.s,ne}ši ~ede1itvi koncepta o razvoju kmetijstva v abčmi, tako,
kar zadeva Tazvoj družbenega
.sektorja, pa tudi privatnega,
upoštevajoč, da :I?redstarvlja !kmetijstvo :v sedanJ•i h pro.gra:mih s
širšega dru2Jbenega vldi·k a eno izmed !prvenstvenih panog. Pri ocenjevanju gospodarstva :Pa je treba upoštevati <tudi cilje stalbilizacije, UTesničevanje resolucije o
ekonomski .p olitiki :in sklepov organO'V Zveze Jrom.uni:stov z vidilk:a,
kaj je bilo in kaj •boi rnora•lo bioti
storjenega IV posameznih delov·
nih organitzacijah.
Naj omenim, da ISIIlO v -tem
času zastavili tuchl politično akcijo za f.POVezavo vseh .t emeljnili
organi.zaoij gos-poda-rstva in primarne ·les.ne mdustrije v ok·v iru
celotne notranjsko-kraške Tegije.

Povezovanje·
gozdarjev in
lesarjev
Nadaljevanje s l. strani
- s porazumevati ose o tZJd!už~
vanju sredstev za dogovarJanJe
naložbe.
Delavci :v gozdarstv.u ·in primarni Iesn.i: !indus·t riji :poričakuj ejo,
d a bodo z združevanJem dela Jn
sredstev dosegli:
- sodobnej ša sredstva za delo,
- bol1še iz-koriščanje sredstev
za delo,
- smotrnejšo proilzvodnrjo !in
izrabo surovin,
- večjo storilnost dela,
- gos-podarnost nal&b,
- načrtmo vzgojo in razporejanje \kadrov; večjo učinkovitost
kadrov in :vk:l;j.učevanje v ustanO'Ve
razvojno
raziskovalnih

Na področju razvoja stanovanjskega in komunalnega gospodarsbva so ,premiki IV tem, da
bo v ikratkem ,J.cončno Je ustanovljena sa:moupra:vna !interesna
skupn.ost, je .pa ob tem !e težja
naloga !kadrovska :rešitev stroko·
vne slu2Jbe. Treba je pohi·teti tu·
di z ustanovi·t vijo komunalne interesne .skupnosti, ne da čaka:mo
na sprejem zakona. Zaradi prihodnj ega razvoja stanovanjskega .in komunalnega gospodarstva
je treba <Iazčistiti ·tudi odnose
med nos-ilci -razvoja 111a tem področju, to je med gradbeno operativo,
.K.omunalno-s·ta.novanjskim podjetjem .i n !pristaj!Ilim
občinskim upravnim oarganom.
Za 'te odno.se ID.amreč ugota'VIljamo, da niso .v edno ,najboljši.
Lzrednega pomena so naloge
na področju razvoja družbenih
služb in družbenega stmdarda.
Zaradi .zaostajanja in neraz,vi:tosti ·tega področja bi morali vsi
dejavniki rzaoyestno s.prejeti v usmeritvi -p r.ihodnjega .ra!Z'Voja v
srednjeročnem obdohju !Prvenstvo šolstva, k ul·t ure, telesne kulture, otroškega varstva. Zato bi
morali tudi vsi načrtli :g ospodarstva, krajevnih s.kupnos·ti J.n samo1J!Pravnih interesnih .stkUf.PoDosti
to UipOŠtevati, ker bi bil tudi s
pri.hodnjlim zaostajanje:m .teh po
droč1j ogrožen tudi sam .gospodarski razvoj. Konk.retna in kar
naj-bolj aktualna akcija pri .tem
je i.rzvedba Tefe.renduma .za izgradnjo šolske mreže v občini.
Ob tem naj .omenim tudi pomembno poli-tično nalogo za
uvedbo celodnevone š-oJe. Ne glede na ·Vse težave in več .d.iJem,
ali j e taka šola potrebna ali ne
in ali imamo v sedandih okol-išči
nah v obči.ni f.POgoje zanjo a.l!i. ne.
Glede na materialne, ik.ad-rov.ske,
prostorske in druge možnosti pogoji za postopno uvedlbo ISO, pomembno pa je naf.Pr.aviti program tega uvajanja.
Ob a-arzJVoju šolstva 10aj ome·
nim •tuchl pobude ;z.a uvedbo ne·
kater.i h oddelkov srednjih šol v
okviru •n otranjsko:kraške regije
v Postojni, lka.r je nedvomno v
·i nteres u naših dijakov in s taršev. Zato morajo raxl!ični organi
v občini, ·predvsem .i.rzvr&ni sveti,
dati to 'Vip'I'ašanje na dl!levni red.
Na področju samol.llpraWie organirz.i<ranosti in •V UJVeljavJjanju
položruja delovnega človeka v
sm:i;slu u·s tarvnih določi'! ·se kažejo .p omembni p.remiki, obenem
pa !pOmajkljivostoi, :zaiStoji in prepa:čaooo uveljavJjanje us-t.arvnih
določil. Ob tem smo ·s i zadali
nalogo, da bodoa skup.ime, imeno-

vane od družbeno poli.tič.nih organirzaoij, rv več delovnih organizacijah ter v k:rajev:nih skupnostih in samol.llprarvih interesnih
sklllpilostih f.POdrobneije prouči•le
uvel1avljanje ustruve, k.a.j se je
spremenilo, ozrl:roma predvsem,
kaj se ni .spremenilo, ,pa bi se
moraJo.
Temeljne orgaruizacije združenega dela morajo reSI!l<ično :po.stati samostojen subjekt odločanja.
v samoupravih mteresnih skupnostih je še vedno težava s kadrovsko
zasedbo
strokovnih
s.lu2Jb, čeprav so nekatere rešitve
že naopravljene. V delegatskem
in sku]?Ščinskem sistemu sicer
ugotavlJamo, da še oni zaživ~ 'kot
bi moral, vendar bo treba neposredno oceruti pomanjklljivosti
ial. Ncz.rdke, .katere delegacije se
s.e stajajo in katere ne, zakaj ne
proučijo gradWa, kakšen je stik
in odnos z bazo lin podobno.
AJk.cija mora S·teči tudi v :večje
uveljavJjanje samouopravonih sporazumov .in družbenega dogovar·
ja:nJja, povezanim tudi s !pOtrebo
po !redu liJn d·isci.plini v samoupra.vni druiJbi ·t er bolj odgovornim odnosom do dela.
Eno izmed najbolj ;pereč.ilh
vpraša!Il'j v obči·ni je !kadrovska
pol·itilka. Tudi ob tem Je poglobljena strokov.na analilza, predvsem pa bolj dolgoročno ;zastavljena politilka, ne pa II'eševanje
le ~rotnih vtPrašanJ. Oceniti moramo v.pra!Šanje štipendiranja.
Naše delovne organirzaci.je družbeni dogovor sicer •iztvajajo, ugotav.ljamo pa, da 'VIprašanje šti-
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pendiranja ni rešeno. Od podpisa dogovora naprej .tudi še :ni bilo ocenjeno izpolnjevanje družbenega dogovora o kadrovski po·
1iviki, kjer prav 1aiko ugotavljamo !pOmanjkljivosti. Predvsem
pa tie .t reba na,praov.iti premik z
uwestnim, Qrgani.ziranim iln dolgoročnim -kadrovanjem in skrbi
temeljnih orga.nlizaoij za svoje
lastne !POtrebe, ob tem !Pa tudi za
ši~še cl.ruž:bene. V temelja:rih organi.rzaoijah 'se mora'jo za'Veda.ti,
da morajo njihovi :kadri profesionalno prev.zema-ti
ra;zlične
funkcije .i:n služ.be (ipallitične, upravne) 'V občini, pa tudi :v 'l"epubliki in federaciji. Prav tako je
il)reda:lega pomena -organizirano
kadrovanje v poklice, kjer nam

kadra naj1bolj primanjkuje (npr.
pedagošolci).
ZaraiCIO. pomanjkanja prostora
in časa so nanitzana le nekatera
vpraša-nja 6.n naloge. Naj ob :koncu omenim :potrebo ipO baljšem
delova~nju ·v seh d.ružbeno politič
nih orgaillzacij, :potrebo po šir·š i
moboHizaciji v olav·i ru SZDL, sindikatov, ZSMS, s.kn-atka vseh, 1ki
so !pripravljeni delovati pri graditvi ·samoupraVtOe družbe ne gle·
d e na svetovnonazorske ra.z-li·ke,
po lbo1j učinkoviti a~i!j1, !PO hi·
trej-šem reševanju :vsakodnevnih
življenjskih vpra!Šanj ljudi, po
bolj litvem stiku, komunikacijah
in obveščanj u.
J. Frank

Spet o organiziranosti v SOZD
16. maja je bila seja sveta Zveze komunistov in konference sin·
dikata SOZD Slovenijales. Na podlagi sklepa sekretariata Zveze komunistov SOZD fn konference sindikata, ki sta ga sprejela 7. aprila,
je sekretariat razpravljal o vprašanjih povezanosti v sestavljeni orga·
nizaciji združenega dela.

Iz poročila, ki ga je oblilk.orva•l a
posebna ·k omisija, je Vlideti, da ni
pravega· sodelova;nja m Žli..Ye povezanoSJti med družbenopoliti6ni·
mi orgatnitzacija.mi na ravni SOZD
in med delovnimi organizacijami. Tudi v dnl!Žibem.opohitoičnih
dogovorih VISak: zase zagovarja
svoje in1erese.
Obveščanj e ni urejeno. Zaf.Pisnikov sej srveta i:n sekretariata
Zveze !komuoni•stov SOZD osnovne orgaoizaci:je niti srveti ZK delovnih orgal!l'izacij ne dobivajo,
člani s vetov pa tudi ne prenašajo
sklepov navzdo:L Vse oSt:vari je
treba obvezno reševalti naprej v
t emel:illlih OI1ganizadjah, ka,jti le
tako bodo delegalti imeli oStadišča
pri t!WrejemanjiU rza;Mj.učkov . Ker
ta!ko ne detlamo, ostajajo zadeve
nerešeme.
Samo:u:pra vno orgalllizira.nost
na raMni SOZD je ·treba pri.tl.a.go·
di:ti slcladno s spremembo sannoLI._'Pravnega :SipOrazuma o z.druže·
vanju 'V SOZD. Pojavlja se zahte·
va, da .se !Judi na raV!Ili SOZD
o-rgmizira samouprav.na delavska
kontrola.

skupnos~ ,

- hi·trejlŠo rast dohodka,
- odpiranje novdh delovnih
mest,
-večjo socialno varnost, večji
družbeni standard zaposlenih 1n
njihovih družin.
S samoupravni-m .s porarzwnom
si bodo d elavci >temeljnih organizacij gozdarstva in P.rimar.ne lesne oinoostrije določili konlkretno
vsebino in obliko samoupra'VillO
organizi.r ane skupnosti .Pričaku
jemo, da se bodo delavci zainteresioranih· temeljnih organizacij
v najkrajšem času orga!Ilizi·r ali Jn
začeli razreševati 'VSa :vprašanja,
ki so Slkupna od poseka lesa do
tržišča.
J. Hren

~

Delo pri novi žagalnici TLI Stari trg lepo napreduje

Za u speš.no sa:moupra'\lillo delovanje bo 1reba 12a.gotoviti več obveščMJ:ja. Niti politične organizacije niti. sa.mouprarvni organi v
delo-wrih organizacijah dostikrat
ne vedo za f.Problematiko SOZD
in njenih organizacij, za Slklepe
in ip9ddbno iln !Seveda o tem ne
razpra'V'lj'rujo niti 111e slclepajo. To
pa ustvaTja 'Vtis nezai-nteres.irau.osti in 'Premajhne iaticiative.
Da: bi dclovaarj e SOZD zaživelo,
oo treba poleg pove.čanega <Samoupravnega delovooja (:več sej
delavtSk:ega .sveta, več .sej ·pos-lovodnega upravnega odbora, s trokavnih odborov), :zagooovdti in
abolhlrovati vodstvo SOZD s ;p otrebnimi .slwbami, ki .naj začnejo
dela.ti čim prej.
Zapi.snlke s amoupnwnih organav je potrebno pošiljati rM:en
delegatom tudi v delov-ne organizadje .i n d11užbenopalitičnim organizacijam.
Aktivnost delegarov je na delavskem svetu SOZD miniunalna.
Na zadnji !Seji je rarzoprarv-ljal en
sam dedegat in še ta je nadaljeva•! ·r avpravo rurekltorja .delov:ne
organizacije, .k i je govoril pred
njim. To de V!pra·ša.nje, lki ga j e
treba osvetliti družbetnopolitično
in .sanno1J!Prarvno.
To je ·tudi pr1mer, ki kaože .na
nezainteresi-ram:ost ·in majhno iniciativo.
Vse •samoupravne odločitve je
treba obvezno obli•kovatti v temeljnih il!l delovnih o~ganizaci
jah. Zato :ie potrebno daja·ti gra·
<livo za •seje najlprej njdm v potrditev. Vsa.k: delegat mora priti
na seje v SOZD z izoblikovanimi
sta'lišči in zagovaii"j ati ta .sta~lišča.
Ker se .n e ;pos'1ooujemo otakJh obli:k, ostajajo sistemsko nerešena
VJpraošal!lj a.
Najrveč pripomb je na poslovno povezanost. Le ma·Lo je delovnih organizacij, iki nimajo pripomb 111a to opodročje, :v.se več je
ti·s tih, lk i oSO oS ipO.Slovno povezavo
nezadovoljni.
Prodajne !kaipacitete so os-tale
v is.tem absegu kot doslej; pogoji
na •t rži•šou so se spremenili., proizvodni obseg pa ISe je povečal za
več deset odstotkov.

Struktura asortimana v proiz·
vodnji Slovenijalesa zajema pred·
v.sem •p ohiš·tvo - ,p loskavno, masivno, !kuhinjsko i.n rtaopecirmo.
Kapacitete so še vedno manjše
kot •je obseg .prodaje v Slovenijalesu. To pa omogoča, da se znotraj Slovenijalesa dogovori rza novo ra'V!Ilotežje, :ki je bilo že doseženo. Prav 01b 1teh Vlprašam.jih je
malo opobud za reševanje. SOZD
se bo moral! vključevati v sistemske rešitve kot so ·r eševanje kre·
ditrn1111ja, rpremirraonje, uvoz, izV<Ylllla :problema!tika ial podobno.
Posannezni ukrepi, !kot na primer
30-odstot:Iri polog za potrošniški
kredit, .so predmet rta:kega .delo·
vanja.
Večina novo pridruženih delov·
nih organilzacij je od 2Jdružitve
pričalkova~la več (večja prodaja,
zagotovitev prihodnjega ·r azvoja,
posebni prodaj-ni an nabaMDi pogoji, večaJnje izvoza in podobno).
Delovne organizacije, OCi imaj.o
slabo razv1to tehnično iln tehnološko sJu.žJbo, oblikovanje novih
izdelkov, menijo, da je ta pomoč
(ki je osta'la :po obsegu nespremenjena !Že 1letto <!md) premajhna
in v .sikJadu s sa.molJ!Pra:vnim sporazuanom .z ahtevajo, da .se z organi.zacijo · sl...Wb :SOZD to od·
pra.vi.
Nruj111eč je pri:pomlb na politiko
prodaje. Večina delovnih organizacij pos·tarvlja v·p rašmje višine
rabatov v 1primerja'V'i z ostalim~
grosisti. Ne 'Vedo, :za: kaj ·Služijo
ti raJbati, :kako je z maržo. tele,
da pride čimiprej do razprav o
cooi dela.
P.ovezovam.je v SOZD v sedanjih .pogojih 111e daje !Zadostne
socialtne :varnosti, .k ar je posledica slabe porvezanosti: pa 'r udd ·t renutnega s tanja na trgu.
Večanoje trgOVIS'ke mreže doma
i!Il v ~tujini je 'POgoj za dober plasma predV'Sem poh.ilštva. Zagota·
vJti je >flretba raziskavo tržišč in
nove prodajllle .kapacitete.
V interesu vseh 29 proizvodnih
in ene .tngovske delavne organizacije je večj a povezanost v
SOZD.
Enoletna izkušnja je pokazala,
da ni dovolj samo samoupravno
dog<YVOoi'jena organizacijska oblika, medtem ko ž1Vljenje teče po
sta-rem, za nekatere delOIVI!le organizacije celo •slabše kot tpred
tem.
J. Klančar
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Začrtana

smer dela dolg

DOBRO LETO JE MINILO, ODKAR SMO SE V BRESTU IN
V DRUGIH DELOVNIH ORGANIZACIJAH ODLOCILI ZA ZDRUZITEV V SESTAVUBNO ORGANIZACIJO ZDRUZENEGA DELA SLOVENIJALES - PROIZVODNJA IN TRGOVINA. ZATO ZE LAHKO
POGLEDAMO, KAJ NAM JE. ALI čESA NAM TA ZDRUZITEV NI
PRINESLA. V TEM CASU JE TUDI RAZJASNJENIH VRSTA VPRASANJ, KAR POMENI NOVE NALOGE TUDI V OKVIRU SOZD.
DOBER

ZAčETEK

-

PREMALO

Ko so predstavniki devetindvajsetih delovnih organizacij
lani 20. marca podpisali v Idriji
samoupravni sporazum o združitvi v SOZD, smo ta dogodek
šteli za velik dosežek, za začetek
novega obdobja v okviru do_bršnega dela slovenske lesne industrije.
V sporazumu smo zapisali, katere zadeve bomo skupno opravljali, vnesli vanj tudi nekaj
skromnih določil o delitvi dohodka, pa o skupnih organih "in podobno. če se nam je takrat zdelo, da je delo »Zadovoljivo opravljeno«, moramo biti zdaj, po letu dni, mnogo bolj kritični in
smeli in moramo ugotoviti in reči, v čem je sporazum nepopoln,
da ni vnesel v okvire lesne industrije »nič revolucionarnega<< in
še to, da celo ni v polni meri za•
živelo tisto, kar smo zapisali.
Znano je, da združitve ne morejo biti same sebi namen, še·
manj pa smejo biti politična fasada, za katero se dela »po starem<<. V čem pa naj bo novost
oziroma naš popraVIli izpit?
Predvsem v treh smereh: v delitvi dela, v nastanku novih razmerij med trgovino in proizvodnjo ter v oblikovanju vzajemnosti in solidarnosti.
DELITEV DELA OSNOVA ZA ZDRUZEVANJE
Ustava terja take integracije,
ki bodo pomenile res nekaj no.
vega in to kar na treh področ
jih: na tehnološkem, na or.g anizacijskem in na samoupravnem.
Prvi pogoj torej je, da gre za
tehnološko.organizacijsko nujo,
iz katere bodo nastale ugodne
ekonomske posledice, ne pa za
formalno zadostitev nekim Slilam
ali pa zgolj za zapiranje in delitev trga.
Zavedati se moramo, da je
združevanje dela zasnovano na
delitvi dela. Z drugimi besedami, dogovor o združitvi (v SOZD)
mora vsebovati predvsem določila o tem, kaj bodo delovne or·
ganizacije delale skupno, kaj ločeno po načelu delitve dela, in
kaj bo opravljala vsaka od njih.
Doslej smo ostali skorajda pri
praksi, da vsakdo dela vse. Delitev dela, kolikor je je, je malo.
ne spontana in pretežno tržno
obarvana. Združevanje dela pa
smo pojmovali vse preveč le kot
»združevanje skupnih služb«, ki
naj privede do cenejšega in uspešnejšega reševanja nalog. žal
tudi ta vprašanja ostajajo slej
ko prej odprta ter zato tudi vprašanje, kdo, kako in koliko jih
bo plačal. Da so skupne službe
nujne, je potrdila tudi ustava,
ki jim daje s svojimi določili njihov položaj (29. člen ZU); v interesu vseh delovnih organizacij
pa je, da se dela, ki naj jih skup-

ne službe opravljajo, izvajajo,
kot smo že zapisali: učinkovito
in ob zmerni ceni, ·k jer naj velja
načelo, naj več plača tisti, kdor
več dobi.
Dosedanji sporazum je sicer
pokazal »dobro voljo« tudi s tem,
da je v 32. členu zapisano, da
bodo podpisnice usmerjale prodajo in nakupe prek trgovinske
delovne organizacije. To pa pomeni, da bi se morala le-ta bistveno okrepiti. In še nekaj: priti bi moralo do njenega novega
položaja.
NOVA RAZMERJA PRED
PROIZVODNJO IN TRGOVINO
Ta razmerja se žal niso poka·
zala niti v mali zasnovi, iz katere bi lahko zrastlo kaj večjega.
Vse se praktično konča pri do.
slej znanih razmerjih.
Pa poglejmo na kratko, kaj
pravijo o novih razmerjih v slo.
venskih sindikatih:
»Odnosi med proizvodnjo in
trgovino morajo temeljiti na načelih sodelovanja in združevanja
dela in sredstev. Te organizacije
naj enakopravno uveljavljajo
medsebojni vpliv na poslovno in
razvojno politiko, prevzemajo
skupni riziko, zagotavljajo skup·
no odgovornost za razširjanje
materialne podlage in za zvišanje produktivnosti dela ·na obeh
področjih gospodarstva. Pri tem
je še posebej pomembno to, da
morajo biti te organizacije udeležene pri dohodku, doseženem
z medsebojnim sodelovanjem v
sorazmerju s svojim prlspev·
kom.
Izvozno-uvozne organizacije se
morajo organizirati in poslovati
po načelih obveznega sodelovanja s proizvodnimi organizacijami združenega dela, za katere
opravljajo izvoz ali uvoz. V okviru tega sodelovanja morajo določati skupno politiko proizvodnje in politiko izvoza in uvoza,
skupaj prevzemati riziko tega
poslovanja in odgovornost za pospeševanje proizvodnje in ·pro.
meta v skladu s samoupravnimi
sporazumi. Dohodek, dosežen s
tem sodelovanjem, morajo raz·
porejati kot skupni dohodek.«
Vidimo, da je stališče dokaj
jasno, ugotovimo pa lahko, da
je naša celotna družbeno politič
na praksa storila premalo konkretnega, da bi na tell!. podro čju
lahko odstranjevali stare odna.
se in zgradili nove. Sami po sebi se ne bodo uredili. hoizvodne delovne organizacije pa so za
zdaj delovale neusklajeno ali pa
so prešibke glede na svoj polo.
žaj v valovih starih odnosov, glede
na svojo kadrovsko zasedbo in
glede na obilico vsakdanjih te·
žav.
Dosedanja individualna prizadevanja ali prizadevanja posameznih delovnih organizacij so se izgubila v osamelosti.

VZAJEMNOST SOLIDARNOST
Kadar govorimo o vzajenmosti in solidarnosti, pojmujemo
oba pojma razmeroma preozko:
le kot obveznost do tistih, ki jim
gre slabo. Zadeva pa je bolj zapletena in širša.
Ugotovili smo, da razdrobljeno gospodarstvo ne ustreza ekonomskim in s tem družbenim
potrebam. Vzrok za -p ovezovanje
temeljnih in delovih organizacij
je torej na dlani. Pri tem pa je
očitno, da morajo ·biti povezovanja taka, da kar najbolje uresni·
čujejo interese tem~ljnih (delovnih) organizacij (beri: delavcev),
ki se združujejo na eni strani, in
interese potrošnikov (občanov)
na drugi st-rani. V tem okviru
iščemo lahko smisel združevanja
in temu se morata podrejati ali
pa približevati trg in plan.
Malo poenostavljeno povedano: s planom pomagamo odprav·
ljati nasprotja, ki jih povZroča
ta blagovna proizvodnja in trg
s tem, da vnašamo elemente vzajemnosti in solidarnosti v svoje
medsebojne poslovne odnose.
To velja tudi (ali pa predvsem) za SOZD, a žal v našem
dosedanjem sporazumu ni upo·
rabnih določil o vzajemnosti in
solidarnosti. Se pravi, · da bomo
vsi, dokler teh določil ne vgradimo vanj, »drveli« za konjukturnimi artikli, obračali svoje po-

Sušilnik za novo tovarno ivernih
slovanje zgolj po vetru trga in se
kljub velikemu številu besed ne bomo ničesar dogovoriH.
V maju se je že dvakrat sestala posebna skupina strokovnih
delavcev Sloveijalesa - trgovine
in nekaterih večjih delovnih organizacij iz SOZD, med njimi tudi iz BRESTA. Njihova glavna
naloga je pripraviti predlog za
besedilo sprememb samoupravnega sporazuma o združitvi v
SOZD in sicer tistih določil, ki
zadevajo prav »dejavnosti«, ki se
bodo v sestavljeni organizaciji
skupno ·opravljale in medsebojno razdelitev dela pri njihovem
opravljanju«, kar .zahteva zakon
o konstituiranju kot prvi pogoj

plošč

je prispel

za pridobitev ustrezne registracije. Pri tem pa je skupina prepuščena precej sama sebi, saj ni
dobila nobenih smernic niti navodil od ustremih organov oziroma od najodgovornejših vodil·
nih delavcev SOZD za rešitev
glavnih vprašanj, ki smo se jih
dotaknili v tem sestavku.
Kakorkoli že, prediog bo v
kratkem pripravljen, njegove po.
manjkljivosti ali vrline pa bo.
mo obdelovali v javni razpravi
v vseh TOZD oziroma v vseh
enovitih delovnih organizacijah
SOZD. Najvažnejše je, da na
vprašanja opozorimo in jih prič
nemo korenito reševati.
Z. Zabukovec

Poslovanje naše mariborske prodajalne
Pretekli sta dve leti, odkar smo se odločili za nakup trgOvine
v Mariboru. Sam nakup je povzročil precej govoric o smiselnosti .r azvijanja lastne trgovske mreže, dosti je bilo ugibanj o predvidenem
prometu te trgovine in ne nazadnje, močno je bila prisotna bojazen,
da nam bo ostala trgovska mreža v Marlboru obrnila hrbet.
Danes, ,po dveh letih, ~a:hko reda 1je bila odločitev praviLna i:n da trgovina :posluje v
skladu s ,p redvidenimi načrti. Ob
:nakupu smo !Predvideval-i, da .b omo Jahko letno prodaJi cza okrog
eno m~'lijardo starih dinarjev poh ištva. PPVi rezultati takoj po
prevzemu prodajalne so bili nekoli!ko slabši od pniča!kovanih,
predvsem zaxadi premajlm.e poznanosti, pa tudi zaradi nenebr
nega preurejan:ja prostorov in
ambientov.
Da bi prodajni prostor ·uredili
primerno za naše ~zdelke in da
bi ilZboljšali d elovne pogoje zaposlenih, smo istočasno prodajali jpOhištvo, napeljeval!i centralno ogrevanje, popravljali električno nap el1avo, belili stene .in
strope, zamenjavali f!>Ode in podobno. Normalno je, da v ta:ko
neurejenih prostorih tudi pr odaja ni .mogla biti veli!ka.
Ko so b.ila vsa glavna dela končana, je ,pdčela na:ralŠčati tudi
prodaja. Tako je že v Je tu 1974
,promet močmo presegel IPr.votno
pričalkovanje, saj
je :trgovina
prodala za 1.548.000.000 S din
pohištva po maloprodajnih cenah i:n ustvarila pribJižno 160 milijonov S din ostanka čistega dohodka. Za leto 1975 načrtwjemo
čemo,

Na gradbišču nove tovarne ivernih plošč je vedno živahno; zdaj tečejo montažna dela

prodajo 1.860.000.000 s tarih din
in -pTav gotovo bo ·V letu 1976
prodaja·1 na dosegla dve milijardi
sta11ih din ,p rometa, .t orej še enkrat ·Več, ilrot .je bilo prvotno nač~tovano.

Poleg uspešnega dela .pri prodaji !pohištva se p<Ylli·tiw:ti učinki
novega !pOslovnega žarršča !kažejo tudi na d:rugih 1p0dTočj ih . Tako smo popolnoma o.dpraviloi težave s ,p oprav.iJom naših jzdelkov
na celotnem maribo.rskem po.
dročju, iker smo servisno dej avnost ,p renesl-i na .trgovdno. V vasi
Hrastovec, dobrih 20 .k ilometrov

oddaljeni od Maribo.ra, smo dobi1i rv najem skladišče rv veJ.i.kosti 900 kvadratnih metrov, ki
smo ga traJVno te dni uredili, tako da bomo od •t am '.laliko oskrbovali tudi podr<>Čdlo tr.gov.ino od
Ptuja do Murske Sobote. Priča
kujemo, da bo prav ta ulkrep
~spešil .prodajo na tem !področ
JU, saj bo mogoča hitra dobava
manjiŠih !količin pohlštva.
Za zaključek -lahko povem, da
je pl1ičela naraščati tudrl. !PI'Odaja
pri lokahri trgovski m reži, s katero s mo iV:llpOStavili, delno po zaslugi kolektiva, prijateljske p o.
slawJ.e odnose, !ki joih bomo skušali •še wbolj1š ati. Skratka, :nalkup
je bil 'k orislten, za prizadevno delo pa lah!ko izrečemo :pohva:lo
celotnemu .kolektilvu rprodaja!l.ne
Mar~bor.
F. Mele

Ska ndinavski pohišt ven i se Je m
V začetku
čajno vsako

maja je bil kot obi- - v glavnem iglavci "(bor, smreleto sejem pohištva ka, macesen), v ostalem pa prev Kopehangenu in v Malmoju. vladujejo teak, rio palisander in
Značilnost sejma v Kopenhagehrast. Bukovina je uporabljena
nu je, da je tam razstavljeno iz- samo pri izdelkih, ki so relativključno pohištvo skandinavske
no zelo temno !uženi.
nacionalne proizvodnje, se pravi.
·Sejem v Malmoju (švedska) je
pohištvo proizvajalcev iz Dan- organiziran istočasno . Na tem
ske, švedske, Norveške in Fin- sejmu, ker tega ni mogoče razske. Ogledati si tak sejem je re- staviti na sejmu v Kopenhagenu,
snično · enkratno doživetje, kajU
razstavljajo proizvajalci pohištrazstavljeni izdelki predstavljajo va iz drugih dežel. Tako so bill
vrh evropske pohištvene indu· zastopani predvsem proizvajalci
iz vzhodne Evrope, med drugim
strije.
Pogosto se vprašaš, ali je to tudi Jugosla vija. Začuda na tem
sploh še industrijski proizvod iz sejmu ni bila prisotna slovenska
le sa, posebno še pri sedežnem po- lesna industrija, čeprav bi verhištvu, saj je izdelan tako, ka- jetno kazalo predstaviti vsaj ti·
sti program naših tovarn, ki je
kor da "bi bil vlit iz neke materi- za
to tržišče sprejemljiv.
je, ne pa izdelan iz lesa. SvojeMed sejmom smo imeli tudi
vrstni skandinavski designe, ne
samo pohištva, pač pa tudi do. vrsto konkretnih razgovorov z
polnilnih elementov notranje op- našimi kupci. N apovedi so dokaj
reme (svetilke, svečniki, tapise- optimistične, predvsem za izdelrija) dajo ambientom še poseben ke iz masivnega jelovega lesa.
že podatek, da so bile prve po.
svojevrsten čar.
šiljke PLANICE takoj razproda·
Na splošno je treba poudariti, ne, kaže na zanimanje za n aše
da je bilo omarastega pohištva izdelke, naša naloga pa je, da se
relativno malo, ker vgra jeni oma- temu tržišču čimbolj približamo,
r asti elementi v s tanovanjih ne predvsem, pa s točnimi roki dozahtevajo veliko dodatnih omar bav.
J. Mele
stanovanja. Osnovni poudarek
je torej dan udobnemu pohištvu
za jedllnice in dnevne sobe, kjer
praktično človek preživi največji
del svojega časa.
Značilnost je tudi v tem, da je
moda usmerjena v svetle lesove
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Samoupravljanje v novih pogojih
Letos poleg drugih pomembnih jubilejev praznujemo tudi pet·
indvajseto obletnico uvedbe samoupravljanja, ki je v naše dnlžbe~o
in gospodarsko življenje prineslo zares sociaMstičnega, humanistxč·
nega in ustvarjalnega duha.
Na Brestu bomo to obletnico posebej praznovali v oktobru, ko
bomo prav gotovo tudi v našem glasilu pisali o petindvajsetih letih
graditve samoupravnega sistema, o izkušnjah in dilemah, ki so
spremljale prehojeno pot.
Tokrat je namen »naših razgovorov« ugotoviti nove kvalitete v
razvoju samoupravljanja ob uresničevanju nove ustave - dobro leto
po naši novi samoupravni organiziranosti. Ne le načelno in splošno,
pač pa da bi iz neposrednega, vsakdanjega utripa življenja spoznali
najosn~vnejša vprašanja, s katerimi se srečujejo neposredni samoupravljalci.
Zastavili smo naslednja vprašanja:
- Kaj se je po tvojem mnenju v razvijanju samoupravljanja
na Brestu po sprejetju nove ustave že spremenilo?
- Kako ocenjuješ sedanjo vlogo in učinkovitost posameznih organov upravljanja (zbori delavcev, delavski sveti, poslovni sveti, komisije, skupni organi)?
- Kakšne slabosti in pomanjkljivosti opažaš pri delovanju organov upravljanja in kaj predlagaš, da bi b!.lo njihovo delo še boljše
in še bolj povezano s slehernim delavcem?
Prisluhnimo torej odgovorom. Prav gotovo bodo posamezne kritične misli vredne premisleka in bodo tehten prispevek pri prizadevanjih. za krepitev naše~a samoupravnega sistema.
V Tovarni' pohištva Cerklnica .je
tekel ;razgovor z Olgo Kern, blagajničall1loo in Jožetom Bončino,
instruk:torjem v nanosu. ki sta
delegata v delavSkem svetu temeljne oDganizacije.
Povedaila sta:
Jože Bonoina:
Mi.solim, da se je samoupravljanje v naši temeljni organizaciji po .sprejetju nO'Ve ustave
močno okrep1lo. To se kaže predvsem v tem, da o važnejših vprašanjih odloča več delavcev na
svojih zborih, tru<:o da se je samouprawJjanje dejansko približa.lo dedaJVcem. Sk.liicevanje sestankov po delovnih izmenah in
delovnih sk;upililah je po mojem
dobra oblilka, :zJlasti še, če pomislimo, ka•ko staJbo udeležbo smo
dooega:1i pri prejšnjem SJkupnem
:cbOPU.
Učinikovitoot in 'V'loga posameznih OI1ga!Ilov upravljooja s.ta
skladno z novimi samoupraVIllim..i
srp~i V!Seikakor večja. Med
to uč.i:nkov1tost štejem aktivnost
samoupra•v nih organov, po drugi
strani pa sesta!D'ke po delovnih
skupinah, saj je pr.i!stoj~nos.t leteh po .sprejetju nove ustave veliko večja.
Natš delaJVski svet redno razpravJja o ·V<prašanj:i.h .proizvodnje,
o tem pa -delegati redno obveščajo delavce d•z -svojih okolij.
Tak način delovanja in a1k!tiw10st
samoupravnih or:ganov imlilta po
moji oceni odraz tudi v večj-i

prodl.llk.Hvnos·ti v temeljni organizaci·ji.
Pri de!l.u organov upra!V-ljanja
pa opažam, da ISO fPOSamez.ni čla
Illi. nediscip:l}nirani. Ta se !kaže v
tem, '<la 1ne pr.iha-jajo na sestanke
in seje in v s laibšem posegooju v
raz,prave. To pomanjkajivost bi
mora-li delegati oziroma člani organov uprarvljanja odpraJViti, sad
bi taiko dosewli •š e večjo aJktivnost
organov, pa ·1llldi .ve6je za'Upa:nj e
delavcev, ki so jih 1zvol.iil:i za delegate.
Olga Kern:
TežJko je na kratko odgovoriti,
kaj se :ie po sprejetj-u nove ustave v naši •temelj:ni or.ganizadj i
vse •Spremenilo. Ze pred sprejetjem nove wtave smo imeli š·e
kar dobro oPganizirano samo-

Ulpraw:janje, s aj je delavec že
prej 'lahko uve)ja<v-ljailiSvoje .pravic~ in odločal o pomembnih zadevah.

}(,ljub temu so nova ustavna
prinesla veliko novega.
V temeftj1no orgamizacijo smo dobill i še več p ristojnosti.. Prej so
bile te pr.ilstojnos:ti ·r eševane ce:ntrailno in do'klilj odtujene delarv·
cem. Opažam, da prinaša delegart5·k i s ioS<tem večjo demokratič
nost in večjo možmost odločamj a.
Opažam tudi , da .delegati v deilavSikem svetu ne dvrl.gajo samo ro•k
na predlagame sklepe, ampak ·zavestno odločajo Jn glasujejo o
posaJJDezmih stvareh. Največja
sprememba pa se mi zdi mnogo
večja pristojnost odločanja ozborov delav.cev.
DelaJV.s.ki svet, katerega član
sem, ima po mojem mnenju ze.
lo odgovar:no v.logo. RCIŠuje rv-prašanja 1tz :proia!vodnje in odloča o
razširjem reprodukciji. Zdi pa se
mi, '<la delegati premalo posegajo v ra7jpraJVe a1ri -pa so Ite .razprave p.remaO.o konkretne ilil kcmstrukitiVIIle. Ostali ongani .so razen posamez.nih ~jem zelo učin
kovi<ti in se Tavnajo po ·določilih
sa:moupnw.nih sporazumov. Res
pa ·je, da so ·budi •spod!lsljaji; teh
ie bplj malo; rriis'lim roa, da je
bolje reševati prošnje kot pa prJtožbe. Iz za~pi•SillikoV na ogllilSilih
deskah in iz gla:sila Brestovega
obzonni:ka je videti, ·kaiko pogoste
so ;seje oziroma ikateri organi so
aktivni.
O zborih delavcev 111aj ipOIVem,
da so še vedno prema-lo obis-k ani.
Nov način sktlicevanja illborov delavcev pa rešuje rt-udi topoman~k1jirvost. Delavci bi -se morali zavedalti, da je to obltka &a.m.OU!pra'VJ~jnja in zato je praJV, _da SC! zbo:
n de;laJVcerv dobro obiskani, saJ
se prav na -teh :zJborih &preJemajo
samouprawi sporazumi, oki so zelo ,pomembni za delovanje temeljne orgoo~a.aije .
· Seje delavskega sveta so preveč dolge, gradivo j e preobširno
in preveč zapleteno obdelano.
Gradivo za '<lelavsk·i svet naj bi
b:i.lo posredovano del~ga.tom v
sikra:jošani oziroma v jedrnati obliki. Imamo pa rielo dobro obliko
informiranja: gradirvo je .p red sejo delarv.s:k:ega •SNeta raz.obešeno
po oglaiSnili deSkah, ta1ko da ga
določi1la

delaJVci lahko preberejo ilil dajo
mnenje o rv·s ebini .dnevnega reda
dedega.tom pred sejo.
MiS!lim, da bi morali bi<ti ses.taDJki izven de!l.ov.nega časa. Sa·
ma med delOWl.i m časom ·t ežko
hodim na -sestaiil'ke.
Darko žNIDARSI~ je zaposlen
v Tovarmi pohištva Martinjak na
delavnem meiStu vodja električar.
Je predsedo:l.ik delav•skega s veta
te temeljne organizacije.

t!l/
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"v TP Martinjak sem zaposten
deset let. Med tem časom sem
bil večkrlilt .Yovoljen v posamezne
organe upraM!janja. Ce primerjam sedooji način ~ravljanj a _s
preteklostjo, ugot<liV'lJa:m, da Je
delavec JillllOgo bliže vprašamjem
svoje temel1ne orgallloi.zacije.
Kot p-redsedni-k delavs-kega sveta ugotaVIljam, da je pretežilli. del
odločanja prenesen na delavcasa:molllpra:vljal~a. in da de~a~ki
svet nJ ve č hosti ongan, 'kri. -1ma
dokončno besedo pri odločanju.
Po .drugi strani. pa se je delo delavslki.m. ISNetom irzredno poveča
lo, ker je !Pretežni del nalog prejšnjega centra•IJnega d~larvskega
sveta prešel na -delaJVske svete
teme~jlllih organizacij.
Ce lahko :polwalim sedamj~ sistem upraJVi!Jlilnja, bi rad -istoča
sno naik~al tudi pomanjikljivosti. Ena .izmed teh je, da so .posamezmi delavci ~preveč obremenjeni z tra.zHčmi<mi .fu.mkcijami,:zato ne opravLjajo odovo1j učinko
vito posameZ'nih nalog.
MisJ.-i-m , da bi morali v prihodnje prJ ra0vijanju nlilŠega 'SamoupraV'Jojanja biti bolj dosledni prJ
delitvi in prevzemanju posameznih funkcij.«
Franjo GAGULA je za•poslen na
delovnem m estu 'tehnolog; je
predsedmk poslovnega sveta.

Vsi člani delovne slwpnosti so
z del-om kornisij in svetoy sp~~ti
seznanjeni in lahko talkoJ d~JeJO
svojo oceno o de-liu omenjenih
organov. Misl~, . ~a ~r.gani -temeljne opga~D~~ZaCIJe n11So_ z_adovoljoi s povez~ ,s skupm1~1o1 o_rgani. Občutek amam, da rmaJo
posame=e TOZD veliko več dolžnosti do slrupnih organov kot
ol>ratlno.
V teme~1jni organizaciji nisem
zadovo:l(jen z delom skupnega Z)bora. To je najvišji organ, ima pa
zelo nepnimeren čas svojega sestaojanja med 14. .in 15. uro. Večillla ljudi -želi rurop;rej za.pl.liS~ti
tovarniške prostore .i!Il zato mso
dovolj osredotočeni na r~;z,pravc:
in odločanJe. Predlag!l'l b1, da b i
.poiS'kali bolj ustr~zen čas. sest~~
Janja, s čimer bi dosegl!l. 'VečJ I
učineik dela z.borov delavcev.

Anton LIPOVEC je zaposlen na
delov.nem mestu vzorČlilli. mizar v
TLI Stari trg.

Andrej ~EGA je eden. iZ:mf?d
mlajših delavcev v Tovannu lesnih
izdelkov Stari trg. Zaposlil se je
-pred nekaj mes!!ci .na . de:J.<>;vno
mes1.o i.nš-tntk.torJa v laiki!I"D.IOL .
»Glede na to, da ·sem se šele
pred kra.tk.im zaposHI v tej temeljni or.gani.zaciji, msem še SlpOZJilill vseh sprememb v samoupravljanju, ki jdh je prinesla .nova
ustava. Vendar pa 1sem apazil, da
del.a~vci v neposredn-i proizvodnji
vse gloMje in VISebinsko r~rrriš
ljajo o vprlilŠanjih gospodlilrs.kega in drul!benopolii-tičnega živ-19enja.

Slilmoupravljanje IJlOS~a~a 1!1fiO·
žična obUka za reševanJe naJraz.lianejšlih iVIPrašanj. Delarvci se zanimajo predvsem za ti:s.t a prob lemska ·Viprašamja, ·.k i so :z.,notraj
temedjne organi-zacije: t ehnološici
procesi, organizacija .proizv~je,
delitev dohodka, -samouprawm dogovori. Za .področje širše gospodar-ske poli t.ilke pa je čutliti mooj
zanimanja. Temu je verjetno
vzrok težavnej•ša 'tematika, rvča
sih pa .tudrl. •p remalo obveščenosti ,
ali pa •so gradiva še vedno preveč strolrovno napisana, da bi jih
·delavci v neposredni proizrvodnji
lahko razumeli.«
Boris žAGAR je zaposlen na
delOWlem mestu skJ.adi'ŠČII.ik reprod_ukcijskega mareria-la v TU
Stan -trg.
»V razv,o ju samouprav!ojanja se
je po sprejetju nove l.liStave -spremenilo predvsem to, da so dela'Vci tudi na svoj.ih deLovnih mestih začutili potrebo po razmišljanju in sodelovlilnju pni gospo-

»Na Brestu sem za.pos·len že štirinliljost let. Si•s tem, ki je zas1aiVljen, je uči:nkovi1: in ga v naši temeljn.i orgamizaciji dobro u-resničujemo. Vse organe upraJVljanja
i.n komi:si.je sestavljajo posamezni.kri., ki imajo za to ustrezne moralno politi-čne ·kva.1i1ete.
Kot pre dsednik poslovnega sveta ugotavljam, da so velik del
dolžnosti prevzele komisije in
svetli, ki delujejo ob delarvskem
svetu v temelj1ni organizaciji.

darjenju v delovni. oq~anizaci~i.
pa tu~i n~ področJu. Interesnih
in kraJeVlmh tSkupnost1. Vsa vprašanja, ki o:bsega~jo ka•ter-okob tc:matiko, pa so za ralllpra:vo zammiova le ·t edaj, če so delavcem posredovana ta·ko, da jih lahko razumejo. Naši organi uprlilvljanja
so Jaliloo učinkoviti -le, če vsi čla
ni deloV'Ile skupnosti akti•v no sodelujejo. Dokaj učink.ovilto delujeta poslovl[]li in d elavski sv~t,
manj pa je čutilti delo nekatenh
komisij.«

»SamoupraJVljanje se po novi
ustavi vse bolj poglablja. Delegatski sistem in množično -s ode·
lovamje delavcev, pa tudi ostalih
občamov, pri obliilkavanju novih
odnosov prav gotovo zagotaV!lJata, da ISe bo v prihodnje samo·
upra.Wjanje še bolj razvijalo. ·
Toda to zahteva sodelovanje .in
aktivnost rvseh z!llpOslenih; posebno pa ~Še delegat ov. Zahteva .samoiniciativ.n.ost, rprizadevanje, pa
t udi odrekanje svojemu prostemu ča.su v 'k or-1st pri.Sipev:ka k l].itrejšemu -izgrajevlilnj.u novega sistema. P•ni •t em je še čutiti šibkost nekaterih delegatov. Naši
<lelegaJti ·tudi premlillo poročajo
o Sildepih različnih 'or.ganov upravljanja. Mora!hi. ·•bi -se pojav·l jati
na zborih delavcev s -svoJimi ugotov-i tvami ·i n poročati ljudem, o
čem S\klepajo na <
s ejah dn sestamkih. Ob takem delu j.n aktivnosti
delegatov mislim, da ne bi bHo
·več vprašanja neobveščenosti.«
IVANK.A TURK- Tovarna pohištva Stari trg
Nova ustava je prinesla v -n aše življenje vrsto sprem emb. Nove pravice pa spremljajo tudi nove dolžmosti in odgovor.nostU. V
različne svete, delegacije iil1 komisije je vključena večina članov
kolektiva. Tako jma v-sak dela·
vec dejansko mo-most vplivati
na dogajanje na vseh področjih.
S tem pa se spreminja tudi miselnost ljudrl. - širijo 5e njihova
interesna -področja. Pni tem pa
gre še za nekaj drugega: ;k akšne
naj bodo odločitve, da <bo dosežen cilj, katera pot je prava?
Prav ob tem se pojavljajo težave.
Zamotanost in teža :vprašanj sta
včasih tako veliki, da se človek
kljub po.glaJbljanju težko znaj'<le
in se do nj.i.h opredeli.
Kljub gomjim ugotov·i tvam pa
mislim, da je učinkov:itost dela
posamemih organov upravLjanja
zelo porasla, kar je predvsem
zasluga boljošega obveščanja ,jn
večjega za.n imanja vseh zaposlenih. Včasih prihaja pri odloči.t
vah t u di do drobnj akarstva in
težnje po uveijavljanju OZ'k.ih interesov posameznih čla-nov kolektiva, bodisi za-v estno ali pa
zaradi premajhnega obvladovanja vprlilŠa!Ilj in splošnih interesov.
Kri-tične pripomb~ ima.m predvsem o našdh a:borih delavcev.
Na njih se delaJVci prema~lo oglaša•jo, čep!I"av je vedno lkuJ? vprašanj, o katerih hi se .radi pogovonli oziroma bi se morali pogovor~tli, pa naj gre za čisto pro(Konec na 5. S>tra.ni)

BRESTOV OBZORNIK

izvodna vprašanja ali za delovne
norme, ·proda-jo .in ·gospodar.jenje
sploh. Mis.fun, da 'bi morali pri
tem ocii.grati glaVIno v logo vodilni
delavci. Vse informacije bl morali delavcem posredovati v :prepros~ej•ši 'besedi in tako vzbucliti
zanimanje za sodelovanje pri •sleher-nem delavcu. Prepričana sem,
da bi l.ahko S'lišali kol'isme pripombe :ter jih ·p renesli v prakso.
Le tako bo delavsko samouprav-

ljanje r es delovalo tako kot s.i.
vsi želimo.
Pohvalno p a se lahk-o •i zrazim
o delu delav.skega oSVeta, katerega članica sem. V raz·pra'Vah, pa
tudi ob sprejemanju siklepov vsi
člani doka j odgovorno .sodeluj ejo, ka•r daje sejam dokaj delovni
značaj . OpazJko pa bi namenila
predvsem strokovnim službam,
Ici nas zasipajo z gorami pa·p irja
za seje, misleč pri ·tem, da so
kar največ storili v prid ra!lNoja
samoupravnih odnosov. · Učinek
pa je prav nasproten. !Preveč
gradiva, •k i je običaj-no pisarno v
dokaj učenem jezilm,· ljudi zammi ·in juh odvrača , da bi se poglobili v m.jegovo vsebino. Verjamem, da vsega ni moč napisati v preprostem jezi'ku, vendar
naj bi se potrudili, ·da ·b i vsaj
tisto, kar se da·, spraviLi :na papir s takJ·mi besedami, da 'bi j:ih
vsi delawci razumeli. Enako velja tudi za gradiva ostaLih delegacij a•ZiVen delovne organizaci!je.
Torej, manj papirja in več medsebojruh ost!ikov, r azla-g lin pogovorov, ;pa b o u speh balj&.
Vinko žNIDARšič, organi.zatar za varstvo :pri delu, je že
dvajset let Brestovec. Večkrat je
bil član pre j.šnjih centradnih samo~lliVnih o11g3;nov!. odborov
s.indJkaJlne orgamzaCIJe, s tanovanjskih im. drugih 'komi&ij ter
organov upraV'ljanja delovne enote, v :ka:teri je opravljal svaje delovne dolžnosti.
»Naše podjetje j e imelo še pred
sprejetjem nove ustave precej
podobno samouprawno ureditev.
Taikratne .poolovne enate - današnje TOZD - so imele določene samoupravne pravice. Dej·
stvo pa vendar je, da je imel takrami centralni delavski svet
glavno '.P'l"av.ico odiočanja o vsem,
kar zadeva delavce im. .ilnvestli.oije.
Pri tem je običajno prevlada:la
odloči-tev večine. če :p a upošt evamo, da so ·bili vdljel'lli člani centralnih organav .po hljuču zapos-lenih ipO pos.l<JV'nih enotah, Jahko ~lepamo, kakšne so. bile te
odločitve.

Po sp rejetju nove us1:~ve 5e j e
celotno odiočanje temeljito spremenHo. Temelj-ne orgallli.,zacije
zdTUže.nega. de!a imajo v se pristoj nosti, ki so do1očene in us~la
jene z u svreznimi samoupra'Wii·
mi spora2·umi. Skupni samoupravni o:rgani p a •SO po ISVOije:m delegaitslkem s istemu 'll's'kll.ajevalci
politike v delovni organizaciji.
Po sprejetju nove u stave in po
njenih določilih oblikovamih or·
ganov po temeljnih organizaci·
jah se je v·loga delavskih svetov
in njihovih or'ganov bistveno
spreme.nrla, ·i n sicer ,p redvsem v
svoji učinkovitosti. Dela·voi jemljejo .svoje pravice zelo resno.
Ra?Jprave so obšime in temelji te.
Po vsej <verjetnosti je k t emu pripomogla ·t udi večja izobraženost
zaposlenih.
Po mojem mnenju ;pa se je neko'l~lko zatakl'lliln ra:vno pr~ 21barih
delawcev. Dm.evllli. r edi so običaj
no obširni, čas pa omejen. Rav-

no to je rvz.rok, da v razP'I'avi pogos<to ne ·pridejo do besede tisti,
ki niiSO vešči na.stopa pred množico. V.sekaJkor bi ·torej bilo bolj
smotrno 21bore ,~J.iceva:t!i po službah, ·skra<Vka po delovnih enotah,
kjer lSe delavci m ed sabo ·poz:najo
in odkrilto i.m"ažajo .svoja mnenja
im stališča. Olani delavskih ·svetav jn komisij oziroma delegati
v ratz.:nih o rga!nlh hi moraJli vse·
ka.kor bolij oodelovart:i s svojimi
volilci. Ravno zaradi premajhne·
ga sodelovanja 1pogosto pride ·do
tega, da n a sejah ,zagovarjajo -svoja stallišča in ne 1stališča večine,
v tem primeru vol.i:lcev, katere
zastopajo v organri.h .«
Karel BAHUN j e vodja s.Ju~be
standa!1d.izaoije in tilpizacije v
sektorju za -avtomatsko obdelavo
podatkov na Skupnih dejavnostih. Na Blrestu je že enaindva-jset J.et. Je <večklr311lni član centralnih s amoupraVIIlih organov in Ik o·
misij, član dn predsednik samoupravnih :organov in ·kotnisrlj
S>J<.U!pi!ih dejawnosti .in dru2lbenopolirtičnih or.ganizacij ; v ·sedanji
mandatni dobi :je delega1: v •sirupnem .delavs•ke:m ·svet:u.
»Vsekakor so po sprejetju nove ustal\le na~&ta•le v prjmerja'V'i s
prej.štnj.i m samouprav.nri.m s±ste·
mom korenite spremembe. Gradiva za seje so dobro priJpra'V'lj ena, čera'V[lo včasih preobširna.
Razpra:ve so bolj konkretne in
temelj.i,jo na s·ta.Iiščih <Volilcev, katere delegati zastopa.jo.
Vloga in učirikoV'itost organov
uprav-l janja temelj.i. na sPrejetih
načeldh dobrega· gospodaTjenja ·in
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lvanka Resinovič je bila rojena
v Grahovem v ·kmečki družini,
kjer se je morala ,ž e zelo mlada
sp opr.i:jeti z delom, 1ci ga .p ri družini z devetitni otroki nikoli .ni
manjkalo. Ker v domačem kraju
truk·r a t ni bilo moimosti za zaslužek, se je po končani osnovni
šoli zapos.lila v .Podpeči, ~jer Je
dela:la pribLižmo eno leto. Nato
se je nekaj časa učila šivanja,
leta 1955 pa se je zaposlila v To·
varni pohištva Martinjak in ji
ostala z.vesta do danes. Delaia
je že na več delovnih mestih,
najprej v strojnem oddelku, potem ·V ta-krartni predmontaii, od
takrat naprej pa v oddelku powiruske obdelave in pri samem
brizganju z laki osem let .
O svojem delu je povedala:
»Brjzganje laikov, posebno polyuretana, je eno izmed najbolj
škodljiv:ih del v naši tovarni.
Imamo •tekoči •tra!k;; časi so re·
alno .postavljeni, zato moramo
zelo h~teti. Kljub temu •sem z
delom še kar za dovoljna, z oseb-

nimi dohod·k i pa ne, tker so v
primeri z dr ugimi delovni·mi mesti v tova.nn:i glede na škocllj.ivost
zdravju prema:jhni.
Od ta:kra:t, ·k o sem se zaposlila,
pa do danes, se je tovarna zelo
spremenHa. J e večja in lepša, delovni pogoji so dosti boljši. Tudi
nare dimo dosti več kot s mo prej.
Ne zdi pa se mi pra'V, da •s mo
plačani v si enako; tisti, ki je prišel včeraj, mlad in zdrav kot tisti, .ki dela tu mogoče že d va j-set
let ali pa več det in je pusti·!
v tovarni ·svoje .na;jholj še moči.
Ne razumem, zaika:j se o dodatku
na stalnost samo •g ovori, zaživeti
pa l!llkakor ne more.
Ker je tovarna meni in moji
druž.i!Il..i edini rv.i.r dohodka, sem
zelo zadnteresirana za nje.no rast
in napredek. Ravno sedaj .sem
članica delavskega S"Veta in na
sejah dosti zvem o našem gospodarskem položaju, ki .ni nič kaj
rožnat. Vendar upam, da se bo
enkrrat .Je obrnilo na bolje.«

Kot vsaka zaposlena žena in
mati .i ma !tudi J.vanka dan izpolnjen z delom, •ki je pravzaprav
vedno ena~k 'im s •tem postane
na videz tako prepro9to, a je
vendar lta'ko -ž1vljenJs1ko važno.
Pra'V taiko je na V'idez neopa:.zna
pl'isotnost 'takih Jjudi 'kot je ona,
vendar pa so pra'V ti važni. nosilci vsega, kar smo :in 'kar imamo.
I. Godeša

Skrb za celovit sistem obveščanja
TODO KURTOVIC O VPRAšANJIH KULTURE IN OBVEščANJA
Pisali smo že o razgovorih o obv~čanju in kulturi v okviru Ted·
na Komunista na našem območju. 17. maja pa je bil v Postojni ocganiziran razgovor med Todom Kurtovieem, sekretarjem izvršnega komiteja predsedstva CK ZKJ in komunisti, Id delujejo v kulturnih
skupnostih in na področju obveščanja v delovnih organizacijah.

Podlaga za kasnej-šo daljšo i.n
Ta.7<IJravo roval'Iša Kurt<Jv.ica s.ta bi.la uvodna priS!Pevka o ra!Z'Voju k ulturnega življenja na področju :notranj-slm-J<:ra·
ške regije in o vlog<i glasil delovni:h skupnosti .pri obveščanju
delavcev v .združenem delu.
Tova-riš Kurtav~c je :poudaril
·v elik ·pomen samoupravnih .interesnih Skupnosti na !POdročju
kulture ;za svobodno ;povezovanje
zd.ruženega dela. Te s kupnosti
omogočaJjo tuc:Li. 'Večji družJbeni
v.pli.v na idejno podobo bodisi
amaterstke bodi·si v.rhunske .kultu rne ustvarjalnost·i.
Precej ·časa je posveti.! .t udi
v;pra·š an.iem povezovanja naše
kulture s kulturami drugih dr·
na lko'Illkretnih odločitvah, ki so žav, IPri čemer je ,p oudaril, da se
plod teženj in zahtev kalek t1va moramo tudi na 1em področju
in vnal?rej .s.prejete !pOlitike -go- še bolj o<4;1i,rati v ~vet. Pri. tej
povezanost i moramo sprejemati
s.podar~enja in ·ra-zvoja. Izhajavse, :kar je pozitivnega, hkrat·i pa
Joč iz dosedanje P'f'a'k:se sodim, da
je še vedno oubiti tpCmlam.jkljivo- se odločno ,b oriti wroti vsem nesti pni ISIPII'ejemam.ju sa.mOUJpral\l- gativnim vplilvom, k:i debumaninih lin drugih alktov, pa naj si bo zirajo •kulturo •ter vnaJŠajo vanjo
cenen-ost m kič.
na sejah skUipllih samoupravnih
organov alii orgamov IPO TOZD. Iz
Posebej se je zaustavil tudi ob
ja<vnih ·rall!J?rav naj veoklrat ni bi- nekaterih poskusih, ki skušajo
stvenih prl!pomb, .k~ se odraža naši d.r~bi pr;iJepljati etikete, da
na sejah in ziborih , ~jer akte do- zavira in omejuje svobodo ustkončm.o sprejemajo. P-r1pombe se
var.jalnosti. Mi ,p a Sli :nasprotno
~oj~rjajo šele, •ko so ak.t[ v vep11izadevamo za taUcšno ustvarjalljatva.
·n ost, k i bo sama po sebi težila
Se !VednO se !prepočasi uresm.i- k humanizmu in k bumanJ's.tične
mu, resnično človeškemu us.tvarčujetio posame:me 1konkretne akcije, o lkat~ so samoupraV~I?-·i or- jalnemu s.poroči.lu . Komuni!sti so
dolžm, da !Predvsem organizirajo
gani že pred 'letom !Sklepali, da
se uredijo. Za ;primer navajam .pošteno dn.dlbeno ·i n umetni>ško
sistem politike osebnih dohodkov .kri-tiko, "ki se bo bo!'i.la rza res-nič
in osebnega ocenjevanja. Sisrtem ni humanizem, .za resnično č1o·
bi torej •l e moral<i .pr1i1lagoditi d a- veško ustvarjalno sporočHo. V
našnj.im Tazmeram .iin. ;zah•tevam, okviru t eh ·vprašanj lie !POIDem·
ki se 'bistveno r azli.lrujejo od <ta- ben tudi odnos .d o n aše revolu·
krat, ko je .bi·l 1Si's1:em analitične cij e. Ne smemo dovolHi nikakr·
ocene deloV'nih mest spr ejet. šnih vsebinsJ<.ih in idejnih poSkratka, sannOUJprarvni organi bi tvorb, !ki hočejo tendenoiozno izmora1li :bi!1li doslednejši ;pri zah- maliičiti .podobo naše revolucije.
S>pregovor.il je tudi o tem, katev~ po rea.Jizaciji njihovih skle.k o tpribli~ati !kulturo delavcu, 1pri
pov.
čemer je opozori:!, da je že preDosedanji sistem zborov delav- živela miselnost o proti'Slovj u
cev je ,VISekaJkor ·treba ~ prihod- med delavcem in kulturo. Se več
nje organia:acij.sko izpeljati ialko, pozovnosti pa bo treba posvetiti
da bodo uči.nilrovi.tejši. Jaz .i1n osta- kulturni Vllgoji, .pr.i čemer bo
li delegati Skupnih deja1Vn1osti se .i mela veliko vlogo celodnevna
v •s kupnem delavSkem s vetu po- šola, in vzgoji čimveč strokovnih
ČUitimo neka~ko z31postavlj eni :in
or.g aniza'torjev, .ki ·bodo zavesmo
neenallropravni, .ko se ·n a sejah delavali in organizirali lkultur.no
skupnega delaviSkega .sveta raz- življenje.
pravJja o finančnih in podobnih
Ko je govoril o obveščanju, je
vprašanjih, Iker ,pač skiupne dejav- posebej poudaril, da si moramo
nosti ;po <Svoji organizacijski za- prizadevati za celovit sistem obsnovi ne !pi'Oi.lzJVajajo :in na tem veščanja, pri čemer imajo prav
področju rt;udi l!le morejo odloglasila delovnih skupnosti, občin·
ča-tli.
ska in lokalna glasila velik poRazgovore so pripravili: š. Bo-. men, saj prav tako kot ostala
člen v tem celovitem sistemu obgovčič, J. Klančar, B . Levec, F.
Mlakar, M. Sepec in I. škrabec veščanja. Zato bomo morali dati
izčrpno

dosti več poudarka prav tem oblikam obveščanja.
Spregovoril je tudi o obv~ča
nju znotraj Zveze komunistov.
Obveščanje še vedno preveč formalno in načelno - v obliki številnih načelnih dokumentov, pre·
malo pa je konkretnih medsebojnih razgovorov o življenjsko na}
pomembnejših zadevah. Med vodihWni komunisti bl morali oblikovati nekakšen aktiv predava-

teljev, ki bodo šli med ljudi, v
tovarne, v visokošolske ustanove
in tam spregovorili o posameznih vprašanjih, Id neposredno
zadevajo interese delovnih ljudi.
Takšni razgovori bi omogočili tudi pretok povratnih informacij,
Id so nadvse pomembne.
Tudi pisane interne informacije bi mor ale biti pisane res kot
konkretne informacije, ne pa v
obliki povzetkov ali ponavljanja
že povedanih načelnih izhodišč
in stališč.
Vsekakor moramo vsem oblikam obveščanja dati v naši družbi tisto vlogo in pomen, ki ga
zahteva naš samoupravni socialistični sistem.
B. Levec

Strokovni razgovor••
PROIZVODNO TEHNIČNI KOLEGIJ SOZD SLOVENIJALES TOKRAT NA BRESTU
9. maja je bH na Brestu proizvodillO tehnični kolegij Sloveni-·
jales. Tovl'stm.e ·k olegije onganizi.ra t ehnološ'ka s.luiba Sloveiirija·
lesa obča-sno v različnih organizacijah roruženega dela ali v temeljnih organizacijah združenega
dela. Na· kolegiju je bilo !pri.sotIllih o-krog 45 predstavniJkov iz
razlioruih l esm.oin•dustrijsk.i:h tovarn, tki delajo predvsem na ieh·
ničnffil'l področj u .

Glavna tema ·k olegija je bila
»Studij d ela in časa ;po, •sistffiJlu
Worl!:.. faktor«. Kot vemo, je Brest
pričel z uvajanjem merjenja dela po metodi Work fa:ktorja med
pl'vimi v lesni :inldustriji pri nas.
To j e bil tudi r~log za zanimanje o rezulta-tih, 1ki ISO bili dose·
že.II.Ii. Uvod.no poročilo o org<i'nizaciji uvajanja je imel vod1a oddelika 'tovariš Mirko Urbas. Da je

bilo zanimanje •s strani gostov
veliko, IDam je !pOkazala razprava, v kateri so vprašanja kar
deževa!.la.
Pr epričani srno, da so dobili
gostje na IV'Sa vprašanja u st rezm.e
odgavore. Verje tno je raz!J['ava
precej pr~pomogla nekaterim, ·k i
so imeLi doslej pomiiSleke, •b odisi
v prid Work fa'ktorja ali proti
njemu, da ·se bodo !lažje odloča~li, ko se bo postav}jalo vprašanje o :uva.ja:nju določenega sistema v proizvodnjo.
Gostje .so si ogledali tudi proizvodnjo v MaTtinjaku, 'V Tovarn.i
pohištva Cerknica ter na:š Sailon
pohištva. Za naslednji kolegij
pa ·s o udeleženci wbrali Tova.nno
lesnoobdelavalnih strojev ion ·n apra'V ž·ičnica v l.Jjubljani.
D. Mazij

Udeleženci kolegija na ogledu Tovarne pohištva Cerknica
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Proizvodnja poliuretanskih
izdelkov napreduje
Ce se ozremo na prehojeno
pot v proizvodnji poliuretanskih
.izdelkov na Brestu, lahko reče·
mo, da so prve težave za nami,
saj nam je v razmeroma kratkem času uspelo osvoj,iti tehnologijo izdelave izdelkov iz mehke
poliuretanske pene. Uspelo nam
je osvojiti tudi postopke izdelave kalupov za proizvodnjo izdel·
kov iz mehke poliuretanske pene. Prav na tem področjq_ l!mo
dosegli zelo lepe uspehe. Naši
kalupi po svoji kva.Liteti in funk.
ciji ne zaostajajo za takšnimi
izdelki v ItaliJi ·i n Nemčiji. Za·
vedamo se, da je kvalitetna izdelava kalupov eden izmed osnovnih pogojev za kvahlteten videz poliuretanskih D.zdelkov.
V drugi polovici leta 1974 je
bila na Brestu :izdelaiilJa prva pro·
izvodna linija za izdelavo poliuretanslci.h izdelkov iz mehke p ene in montirana v Tovar.ni ivernih plošč. Prav odločitvi delovne skupnosti te temeljne organizacije, da se v njen ·proizvodni
program vključijo tudi izdelki iz
pomuretana, se je treba zahva;iti,
da je proizvodnja izdelkov iz
mehke poliuretanske pene stek·
la v tako kratkem času. Hitra
vključitev delavcev v proizvodni
proces in njihova težnja po iz.
delavi kvalitetnih izdelkov se od·
raža tudi v kva;ltetrl. proizvodov.
Kupci priznavajo, da so našf iz.
delki trenutno najbolj kvalitet·
ni na jugoslovanskem tržišču in
da po svoji kvaliteti ne zaostajajo za takšnimi izdelki iz uvoza.
Prvi rezultam oddelka za proizvodnjo izdelkov ~z mehke po~i
uretanske pene potrjujejo, da je
proizvodnja izdelkov iz poliuretana ekonomsko zelo donosna in
da je bila investicija v to področje pravilno začrtana, saj hodo sredstva, ki so bila vložena
vanjo, v najkrajšem času vrnjena.
Raziskovanje tržišča za izdelke iz mehke po~iuretanske pene
je pokazalo, da je za popo1nejše zadovoljevanje tržišča nujno
potrebno razŠJir.iti asortiment dz.
delkov. Ker zaradi kemijskih in
hidrostatskih zakonov z enim tipom stroja ne moremo .izde1ovati izdelkov m ajhnih in velikih

dimenzij v eni proizvodni liniji,
je nujno, da samo proizvodnjo
izdelkov iz mehke po;luretanske
pene delimo na proizvodnjo iz.
d elkov majhnih dimenzij m na
proizvodnjo izdelkov velikih dimenzij . Zato je sedanja proizvodna linija izdelana samo za
proizvodnjo izdelkov manjših dimenzij.
Zaradi čedalje večjega povpraševanja tudi po .izde~kih večjih
dimenzij fi zaradi velike ekonomičnosti te proizvodnje, kar je
dosedanja proizvodna linija tudi dokazaJa, nameravamo kljub
trenutno velikim investicij am na
Brestu 'k upiti nov stroj za \llmvanje pomuretanskih izdelkov in
postaviti novo proizvodno linijo
za izde~avo izdelkov večjih dimenzij. Nova pr0i:zvodna linija

bo postavljena v Tovarni ivernih
plošč vzporedno ob sedanji Liniji za izdelavo izdelkov .i z mehke !POliuretanske pene, in sicer
v prostor, ki je do sedaj služil
za izde~avo az'berestnih plošč.
Nova proizvodna linija bo ime·
la kapaciteto nad 200 000 izdelkov in bo dajala z dvanajstimi
zaposlenimi v dveh izmenah 1,8
rnilija~de brut to pr<Xizvodnje letno. Z montažo nove proizvodne
linije za izdelavo izde:kov :iz
mehke poliuretanske pene bo ta
prostor predstavlja:). zaključeno
proizvodno enoto, ki bo lahko s
triindvajsetimi zaposlenimi dajala okrog 2,5 milijarde bru1lto proizvodnje letno.
Za uresničitev tega načrta pa
bo potrebno še veliko trdega dela, predvsem na področju komerciaJe. Vsi se moramo namreč
zavedati, da še vedno velja pravilo - »čas je zlato«.
T. Zidar

skladišče

lesa v Tovanrl pohištva Martinjak

Nov sporazum ovarstvu pri delu
Sedmega maja so komisije za pripravo samoupra~ aktov temeljnih organizacij združenega dela in Skupnih dejavnosti posredovale v javno razpravo osnovno gradivo samoupravnega sporazuma
o varstvu pri delu. Razprava, v kateri se je oblikovalo dokončno be·
sedilo tega dokumenta, je že končana. V zadnjih dneh maja ga bodo
obravnavali še delavski sveti temeljnih organizacij in ga posredovali
delavcem v sprejem. S tem bo urejanje tega pomembnega področja
usklajeno z novo ustavo in z določili Zakona o varstvu pri delu, ki je
bil sprejet v oktobru lani.

Iz proizvodnje poliuretanskih izdelkov

Masivna proga v TP Cerknica
Vprašanje •p rostih kapacitet se
v oddelku ma'Sivne proge v Tovarni pohištva Cerknica pojavlja
že vse od 1973. leta. To leto sm o
preneh ali s 'Proizvodnj o gla·s benih omatruc za ameriško trž.i·šče.
Vzrok za teža~ve, ki so nastale po
letu 1973 v Z·vezi z masivno p r o·
go, !lahko zvečine odkrijemo prav
v na·roilllniškem pro!?lramu p-roi2lVodnje. Ker so .proizvodne ka·
paciltete pri naročilni:škem programu pl1ilagojene določenim
proi0vooom in 1co ta :program
oziroma nao:očvlo usahne, kar je
lahko dokaj izn enada, se takoj
pojavijo .težave. Vprašanja, ki ·se
v· ttailcih situacij ah pojavijo, s o
predvsem v tem, kaJ proizvajati
in, če že je moč dobiti n ovo naro·
čilo, se pojavi ve1i'ko 'VIpT<rŠaJD.je,
ali Je novo naročilo prHagojeno
pro12!Vodn1m 1kapadtetam, sedanj i tehnologiji.
Ce tehnologija seda.nj:ih ka'Pa·
citet n e ustreza novemu izdelku,
potem i!ma <to nujno za posledico nove investicije - .zamenjavo
običajno še neiztrošenili strojev
in napraw.
Iskanj e novega n aroči'la . iiil. pri·
laga!janje zmogljivostli - 'V'.kJ:j uč~
no rrloreb1tne JD.ove fivesticije pa ie iahteva določeno časovno
obdobje, ·k ar predstavlja za pod·
jetje najveOkrat· tudi velike stro·
ške.
Vse od le ta 1973 .pa do letos
nismo uspeli dobiti za ta odd elek ustreznega .iW.elka. Delno reši<tev so sicer 'Predsta<vljaU stoli
K-33, mizna podnožj a ,za TP Mar·
tinj ak in seveda mas1vni elemen·
ti, ~ 1ih vsebuje naš lastni pro·

Novo

gram proizvodnje - vendar je
bHa to res samo delna reš:itev.
Da je b.Ho to v.prašanje resnič
no .pereče, vidimo iz podatkov. V
j anuarju 1972. leta je bilo planiranih 81 delavcev za delo v odd eBru masivna p r oga, za letošnji
marec pa le 33 dela•vcev, to je
k ar 48 delavcev manj.
Tudi v oddelku nanos masivnih elementov, tk i je vezan n a
masi·v no progo, je letos v primerja<vi z letom 1972 planiranih
kar 60 delavcev manj.
To sicer na videz ne predst a<v·
lja velilko, vendar 'Pa !POmeni:

Ekonomski
DEVIZE so najrazličnejša nakazila, ki jih ima država kot
terjatev do tujine, plačljiva v tujini. Za devize lahko štejemo tudi zlato. Nakazila, ki jih štejemo
za devize, so čeki, tuji bankovci,
akreditivi, m ednarodne menice.
Ločimo konvertibilne devize pa
klir.inške devize (rublje, češka
krona, zlot-poljski). Pomembnejše za skupnost so konvertibilne
devize, ker z njimi lahko plača
dolg v katerikoli državi, medtem
ko s klirinškimi devizami lahko
poravna dolg le v državi, kjer je
ta valuta nacionalna.
Deviza ima svoj tečaj, ki je
odvisen od ponudbe in povpraševanja. Tečaj je lahko prosto oblikovan, se oblikuje dnevno, ali

- čezmerno premeščanje d elavcev iz oddelka v oddelek;
- sla;bšo ekonomičnost in tudi
slab-šo pordu:ktivnost dela - saj
v nekem smislu ·t udi v ta:kih primerili ilahko govorimo o zatkonu
padajočega donosa.
Vidiki za p rihodnje so za ome·
njene oddeLke le bolJši, saj so v
priprarvi proizvodnje rt:udi izdelki,
·ki imajo p retežno elemente iz
masivnega lesa, in računamo, da
bodo uS!trezno zapolniili vr:zel, k·i
je nastala s prenehanjem proizvodnje glasbenih omaric.
T. Bavdek

slovarček
pa fiksen tečaj, ki ga določi
država.
Tečaj je določen v primerjavi
med valutami ali pa v primerjavi
z zlatom.
DUMPING CENE so cene, po
katerih v ečja podjetja ali država
prodajajo blago na določenem
tržišču po nižji ceni (celo izpod
proizvodnih stroškov), da bi uničili konkurenta in v celoti osvojili tržišče. Pozneje, ko uspejo
tržišče osvojiti, cene povečujejo
in se obnašajo monopolno, ker
so uničili konkurenco ..
Te cene so značilne za politiko močno razvitih držav do
manj razvitih.
B. MišiC

Samoupra:vni o51p0razum o varstvu tpri delu .bo v•sebova•l p!redvsem -temeljna izhodišča z a zagotavljanje va:mega delovn.ega okolja in varnih deloVInih razmer v
naši delovni orgau:J:izaciji. Ta bo·
do za vse 1emeljme organizacije
in S!k:upne dejarwJ.O&ti enaka, zato bodo !Sprejele tSpora:zum v ooakem besedilu. Os:nutek predloga
spomzUIIIla natančnej e ureja lin
določa ;z.Iasti:
- solida:r.nost temeljnih organiilacij in SkJua;>nih dejavnosti .pri
reševamju pomembnejš-ih vprašanj vanst'Va pri delu d.n požarne
varnosti, ki zadevajo deloVtllo
okolje ter de1oW1e i.n živlljenjs.ke
razmere dalavcev;
- -upošrt:evanje varstvenih ;ukrepov fi no:rnnativov prJ izdelavi
projekotov za gtadibene objekte,
t ehnološlke tprocese rter delovne
prilprave in napra<ve, pri izdelavi
in nabavi strojev i:n opreme, .pri
načrtovanju in. ti:zJvedbi Tekon·
s trukcij delovnih prostorov ter
d elovnih pripnw m na~prav in podobno;
- oklvire varstrvenih :ukrepov
in normativov, \ki jih bodo mo·
rail.e temeljne.' or.ganizacije in
Skupne dejavnosti d oločiti za
delo na posame2!Il.ih delO\Ilnih mestih IS ,pravilnikom o <vamtvu pri
delu ali z dr:ugim splo§nim ak·
tom;
- vanstvene ukrepe in :norma·
t ive pri delu <v nezdravem delavnem oko lju in posebno vaDStvo
žensk, mladi:ne iiil. invalid<JIV ter
delavcev z .zd.ra'VIstvenimi okva·
rami;
- oklvti.re -pregledovaJD.ja in !Preillkušanja delovnih .p riprav in llla·
prav, meritev ·škodljivosti v delovnem okaljlll, poučevanja in
prei:IJku.šanja zn·a mja delavcev o
vars t vu IPfi de!Ju, preventivnih
zdraJVstrve:nih predgledov d elavcev
in podohno;
- 'Pristojnos t orga:nov upravljanj a v zvezi z vavstvom !Pri delu, !Prav:ice in obveznosti delaN·
cev ter uveljavJ.janj e teh tpravic
in dolžnos.ti;
- p osebne prwice in obveznosti odgovornih delavcev v ZNezi
z Va!I'S>tvom ;pri d elu, zla!Sti pa
glav n ega dir ektorja, di'l'ekotorjev
TOZD iJn SD, delavcev, ki orga•ni·
zirajo , rvodijo aH 111adziTajo delo
drugih dell.avcev dn delavcev s l'UŽ·
be za varstrvo !Pri delJU.
Delavci temeljnih orgamirzacij
in Skup:nih dejaJVnosti bodo ip<>drobneje ureclilti vaJrstvo !pri delu
s posebnimi :prav.i'l'Irilci, po pot·r ebi pa še :z drugimi .samoupravni·
mi .splošnimi aJkti. Ti pravilniki
bodo predvidoma vseb<Yvaili rzlas t i:
- podrohnejoša določila o pri·
stoj:nosti posameznih orgMJ.ov
t~~pravl1alllja rv zvezi z varst vom
pri delu;

- va11stvene normative ·i n ukre·
pe pri d elu na posameznih ·delovnih mes tih;
- dcxločiia o obdobnih pregle·
dih delovnih prostorov .t er o p regledih in preizkusih delovn ih pri·
prav in :na~prav;
- opise delov.nih mest z vidika
varstva ·pri delu, v ka,terih bodo
posebej določena tudi deloWia
mesta z <večjo .n evarnostjo po·
škodb iiil. zdravstvenih okvar de·
la<vcev ter VI'Ste in !rOld potreb·
nih zdra'VIStvooih tp regledov;
- seznam d elowilll mest ozi.
roma del, .k!jer je treba ·uporab·
ljati osebna vaxova:lna s·red stva;
- podrobnejša določila o tproučevanju ·i.n prei.?lkušamju manja
delavcev o vavstvu prJ delu.
Prav.i!lniki o varstvu pri delu •b i
mora·l i bi<ti izdelani in s prejeti
čim~ej, vsekakor ipa še letos. Do
tedaJ pa bodo upora:bJ.jana U'Strez.
na določila dosedanjega pravilni·
ka, ki je hill sprejet •leta 1973.
V. žnidaršič

LETOVANJA
ZDRAVSTVENO
PRI~ADETIH

DELAVCEV
Kot že ·VIlSto Jet, bomo tudti
lesto organizirali \letovanje zdrav·
stveno !Prizadetim delavcem.
N'll!jno je, d a teo.n d elavcem
organiziramo letovanje med kolektiV'nim dopusrom, k er za to
letOIVMJ.je delavci i2lbirajo dopu:.sot,
ki jim g re po zalk.oDJU.
Dclavs ki svet •temeljne Ol'gan.izacij e naj bi do kolektli'Vnega dopusta delavcem, ki .so slabega
zdra'V'Ja, odobril regres za krit·
je stromcov ·l etovanja. Del~ci P.a
naj takoj, če še :niJso, dosta'Vljo
tajništvom pismeno pl'iporočilo
zdratvnilka, ki mora vsebova~t:i tudi .p .redlog IV'r&ti letovti.·šča oziro·
ma okrevališča, ·kakršno bi de'lavcem najbolj .u:strezalo .gil.ede na
njegovo zd.Ta:Sitveno stanje. Te
forrnalmosti je treba čimprej urediti tudi zato, 'ker b odo morala
tajniš tva - ker nimamo s kupne
s lu2Jbe, urediti 'Še rezer.vacije po
v·s eh tis tih lkrajli.h, .k amor bodo
delavci ipOSlanrl.. To pa .terja veliko d ela .in odgovornosti.
J. Klančar
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Delo je stek lo
· Sorarz,merno lepo in toplo majsko vreme kar .vleče ljudi v naravo.
jezero je ob sobotah in posebno ob nedetjah dabesedno
oblegano od domačih, pa tudi vse več tujih ob~skovailcev. Pri vsem
tem pa je ouHti dosti neurejenos-ti. Ker :ni or.gani'Zacije, pankirajo
a.vtomohilliisti svoja ~Vozila po travniikih ob jezeru .ilo v travi, name·
njeni 'k ošnji, prirejajo pojedine m.kurijo ognje. Ni torej nič čudnega,
da se la:st·niki jezijo.
Da bi bHa nerodnost še večja, ni samtarij ne pitne vode, da
o drugih pijačah ne govorimo. Gostinstvo •je popolinoma z.ataji1o.
Zasilno urejena lokala na Gor·ičici pa propadata. Meščani našega
mal.ega mesta, kaiko dolgo se bomo še pogovarjali in na sejah raz.
pravljalli o napredku turi>tma, ki nam ga nudi 'lepa narava pra,v tu
pred našim nosom? Le majčkeno dobre organizaciJske volje je treba.
Ce.r'kni~o

V začetku letošnjega leta je naJŠe malo meSito pridobNo še eno
breZJPlačno atraJkcijo. Na zračni relaciji S:livnica~Marof se je začel

razvijMi povsem nov šport, in sicer polet z delta krili a.Ji po naše Začeli ·s o Ljubljančani, •k aterim .sta se pridmžrla na,ša stara
športn·a ma:nca in SlVetovna pOitni'ka Franc Popek iiZ Begunj in Franc
Cvetko j,z MantiDJjaka. Ob sobotah in nedeljah navrlušujeta številine
gledalce na Sli!vnici in rpod njo s !Svojimi vratolomn1mi poleti. 18. maja je bila cesta od Marofa do Ma,rtinjaka popolnoma zasedena iZ vozili domače ·i n tuje registracije. Na:š sodelmec je na•štel 61 osoonih
av•tQmobiJov, 17 motornih ·k oles in nešteto navadnih 'k dles. P.romCII:
na •t em odseklu je bil - po vsej pravici .pavedano - zelo ot6Ek:očen.
Da ne govorimo o ·pomendrani traiV!i ob cesti.
Vse ~epo in prav, .toda tudi tukaj hi moraili ·i meti svojo organizacijsko •b esedo lltl.I'i'Stični in drugi ·ustre21ni organi. Sicer ;pa mirne
duše lahko p.r2namo, <la imamo brezmejno štev~lo ·Skriv.nih posamič
nih talen.tOIV .1n objekltov, le orga:n.izacijslro •jih je treba združi,t i v
družbeno kor1stno celoto.

z :omaj.i.

že mesec dni se v samem središču Cerknice razliva v neprijetno lužo voda sumljivega izvora. Občani se sprašujejo, kdo je za to odgovoren ln ali bo zadevo sploh kdo popravil.

DOBILI SO SINDIKALNA PRIZNANJA.
Predsedstvo občinskega sveta Zveze sindikatov občine Cerknica
je na podlagi pravilnika o podeljevanju srebrnega maka sindikatov
Slovenije ter na osnovi predlogov osnovnih organizacij sindikata in
organizacijsko-kadrovske komisije sklenilo podeliti to priznanje osemindvajsetirn zaslužnim slndikalnlm delavcem v občini- Sindikalna
priznanja in maki so bill ~eljeni na svečani proslavi v počastitev
dneva Osvobodilne fronte in praznika dela 1. maja. Ob tej priložnosti
so bila podeljena tudi priznanja OF za leto 1975.
Srebrni znak in priznanja so prejeli:
AVSEC Franc, BAVEC Jože, BAVDEK Tone, BAHUNEK Majda,
BOGOVčič Stefan, CASERMAN Stane, čANčULA Pavla, GRBEC
Marija, HUMAR Alojz, JAKOPIN Draga, KOčEVAR Stanislav,
KRANJC Janez, KOčEVAR Jože, KRANJC Darko, LENARCIC Edo,
MODIC Milan, MILAVEC Janez, OTONičAR Alojz, OGRINC Viktor,
PAKiž Janez, PONIKVAR Drago, SUBIC Valentin, SKRABEC Ivan,
SRAJ Jože, TROST Miran, TURK Frap.c, TONI Vinko, žNIDARSič
Lado.
A. Otoničar

.
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že nekajkrat smo v našem Obzorniku pisali o samoupravni delavskd kontroli v naši organizaciji združenega dela. Tokrat naj bi
stekla beseda o konkretnem delu odbora na Skupnih dejavnostih
in odbora na ravni organizacije združenega dela.

4. P.robčiti je <treba možm.ooti
za sodelovanje ·pri oblikovanju
izobraževalnega centra v okviru
notranjsko-kraš:ke regije.

V prvem tromesečju je imel
odbor samoupravne delavske
kontrole Skupnih dejavnosti v
delovnem načrtu, da pregleda tizvajanje kadrovske politike. V ta
namen je dobil od kadrovske
službe .naslednje zahtevane podatke:
- program kadrovs ke politike
na skupnih dejavnostih in delQvni organitlaciji;
- zasedenost <lelO'V'Ilih mest na
skupnih dejavnostih glede na
kva.Jifi:kaai.jo;
- izvajanje ·š tipendijske politike·
_: ka·k šen kader štipend!iramo
in ka•k šen kader :potrebujemo;
- program strokovnega vodenja pripraV>ni.kov.

Z delom je pr.ičel tudi odibor
-samoupravne delavske kontrole
na ra villi orga:ni·zacije združenega dela. Na .pretekhl •seji odbora
je bilo govora o neaktiVIUooti odborov :v nekaterih temeljnih organizacijah. Zato je bilo •s klenjeno, da odbori, prl !katerih
teče delo normalno, nudijo dnugim odborom vso pomoč. Poleg
tega morajo rudi! družbeno poliliične orga:n.izaai:je v lteh •t emeljnih orgaa:cizacijah združenega de-la pri-spevati s.voj delež k temu,
da bodo .n:iihmrti odbori dobili
ti:sto meS'to, ki jim ga daje naša nova us·t ava. Ugotovil~eno je
bilo tudi, da· je potrebno tudi
na ravni sestavljene organizacije
združenega dela obHkovaot:.i odbor
samoupravne delavske kontrole.
Vsekakor bodo morale pri tem
odigrati glavno vlogo dru~beno
politične orga.nrl.zacij e .
Nanizal sem le glavne obrise
dela odbora samoupra'V[le delavske komrole na Skupnih deja.vnostih in odbora na ravni organ.ieaoije združenega dela. želel pa
bi, da b.i ·kaj slišali tudi o delu
odborov v temeljnih Qrganizaaijah združenega dela, kjer ·je prav
gotovo rveč dela in so tudi prob'lemi bolj aktualni.
B. Jernejčič

Na podlagi teh podatkov d.n
ra.zpra:v je odbor sprejel nas-lednje s.lcl.epe:
l. Kadrovska slu7!ba naj čim
prej izdela srednjeročni program
kadrovske politi-ke.
2. V Sk!Qpu srednjeročnega
pro~ama kadrov·ske politike je
treba posvetiliti posebno pozornost predvsem tSlužbi za oblikovanje, marketingu in prodajni
služJbi. Za bolJši ·pla-sman naših
izdelkov .na domačem, pa rtudi
·na rtujem tržišču, .je potrebno
iskati rešitve ·tudi v okvJru -sestavrjene organizacije zd·ruženega dela.
3. V ·prihodnje je treba več
pozornosti pos.v etiti delu pnipravrn.kov.

Nov sporazum odelitvi dohodka in osebnih dohodkov
Z ZBORA UDELEžENCEV SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA
O DELITVI DOHODKA IN OSEBNIH DOHODKOV
16. maja je bil v Ljubljani zbor udeležencev samoupravnega sporazuma o delitvi dohodka in osebnih dohodkov- Na zboru je bilo od
198 voljenih kar 153 delegatov.
Osnutek sporazuma po javni razpravi po temeljnih oziroma delovnih organizacijah kljub predlaganim spremembam in dopolnitvam
v osnovi ne doživlja bistvenih sprememb. Opravljeni so le novi preračuni na osnovi podatkov za leto 1975. Zato ga je mogoče primerjati
s starim samoupravnim sporazumom, kar zadeva raven dogovorjenih
osebnih dohodkov.
v zvem s konkretnimi predlogi sprememb oziroma dopolnitev
pa gre za naslednje spremembe:
- Komisija ostaja pri svojem predlogu, da je osnova za izračun
akwnulacije poslovni sklad in ne poprečno vložena sredstva, ker ta
veliko bolj odstopajo pri udeležencih po svojem obsegu kot poslovni
sklad. Glede na različne poslovne uspehe pa so predlagane namesto
enotne S-odstotne stopnje diferencirane stopnje minimalne akumulacije po posameznih fonnulah.
- Spremenjene so izhodiščne vrednosti, pri čemer je služil za
osnovo najnižji osebni dohodek po sindikalni listi, to je 60 odstotkov
poprečnega osebnega dohodka na zaposlenega v Sloveniji v letu 1974.
Pri določanju višine dogovorjenih osebnih dohodkov (izhodiščnih
vrednosti in stimulativnega dela) je vzeto za izhodišče, da mora biti
raven dogovorjenih osebnih dohodkov za okrog 10 odstotkov nad
njihovo ravnijo po starem samoupravnem sprazumu, pri čemer pa
naj predstavljajo izhodiščne vrednosti 75 odstotkov, stimulativni del
pa okrog 25 odstotkov dogovorjenih osebnih dohodkov- Glede na to, da so se povečale izhodiščne vrednosti za okrog
20 odstotkov, je predlagano ustremejše razmerje (75 : 25) od predloga v osnutku (67 : 33); predlog je, da se povečajo izhodiščne vrednosti za udeležence po 12. členu le za 10 odstotkov in ne za 20 odstotkov kot je zapisano v osnutku samoupravnega sporazuma, pri čemer
predlagamo, da se ta odstotek prav tako uporabi pri posameznih
formulah.
- Precejšnje število udeležencev je imelo na osnutek samoupravnega sporazuma pripombe na listo mačilnih delovnih mest in indeksnega razmerja. Glede na ro je komisija upoštevala le nekaj predlogov (doda se delovno mesto skladiščnika gotovih izdelkov in gasilca), ker se zaveda, da bi vsako bistveno spreminjanje skupin ustvarilo vrsto novih vprašanj.
- V 21. členu našteta značilna delovna mesta so morala biti
zaradi metode usklajevanja zožena od devetnajst na devet značiinlh
skupin kot jih opred~ljuje nomenklatura za poklicno izobraževanje.
Pri tem pa so izbrana najbolj mačilna delovna mesta ožjih grupacij (pohištvo, furnir, primarna predelava itd.). Izbor okrog 50 značilnih delovnih mest je gornja meja zaradi postopka vsklajevanja.
Na zboru delegatov pa so se odločili, da obdržimo predlagano listo
mačilnih delovnih mest v okviru devetnajst skupin kot orientacijsko
in neobvemoNa zboru delegatov so bile potrjene s·premembe in dopolnitve.
Sklenjeno je bilo, da je treba do konca maja predložiti predlog sporazwna komisiji za usklajevanje in sindikatom, nato pa v potrditev
temeljnim organizacijam. Tako bo sporazwn o predvidevanjih zagotovo sprejet na začetku druge polovice leta.
J. Klančar

Ml VSI SMO TITOVA MLADINA
23. maja so 'Oaši šolarji slovesno pra7lnovaH rojostni dan ljubljenega Tiota in Da:n mladosti.
,.Lepo je v naši mladini biti mlad ...« !SO .peda grJa mladih pevcev,
ki so 1im -pomagali :priprruviti proslavo še član·i šo}slkega dramskega
krožka in mladi godbeniki pod ta'k!ti-I:tko tavarga La'Vriča. Tovari•š
Boris Demšar, ,pred'Sed!nik OK ZSM, 1e sprejel učence '\1\Seh štirih
sedanih in po pet prizadeWl·i h učencev iz šestih razredov v mladinsko
organizacijo.
Ceprruv ·se je osonce s'krivalo, se je 'V mladih očeh -iogr.Wo zrcalila
pomlad 7A!Wjenja:, pesem .sreče in smeh brezskrbnosti. Pra:v te oči
so .ponos-no 1prisegale, da bi odšle po poti ISvojili ·staršev, če bi jih
potrebova,la domovitna.
Mladi čla:n.i godbe na pihala iz Cenknice ·s o i~aje odkorakali na
čelu naših mladincev in pioni.rj ev do ce:rtk;ni'ške .k.inemart;ogr.a.Lske d'Vorame, !kjer so si ogledali fillm Partiza,ni, epopejo jfll'goslova.nsk:ih narodov v !boju .za svobodo, ki jo živimo že 'trideset let in v kater.i so
rojeni naši otroci, »mlado pokolenje, nosilci revolucio:narnega boja
za nadail.jn!jo .graditev :naše .sodali•stične dežele« . (Tito)

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

Nov cenzus
o otroških
dodatkih
Skupščina
Zveze skupnosti
otroškega ·v arstva SR Slavenije
je na •svoji ·s eji 4. apr.i:la sprejela
sklep o višini otroškega doda.tka
in o dohodlrov.nih pogojih za leto
1975 in sklep o dopo1nitvi sklepa
o pogojih in načinu uvelj!l!Vlj a:nja
pravice do otrDš'kega dodatlka ter
ra.zlogih za prenehanje i?Jplače
va nja otroš·k ega dodatka v letu
1975, ki sta •b ila obja'Vljena v 10.
štev. Uradnega lista SRS.
l. Ce je dohodek družine, v kateri otrok živi oziroma v katero
spada, mam:jš·i od 900 din meseč
no na družin,skega člana, znaša
otroš ki dodatek za prvega otroka 220, za vsakega naJSlednjega
pa 320 d.i.n;
2. pri mesečnem dohodku na
družinskega člana od 900 do 1200
d:im de otroški dodatelk za prvega
otro'ka 180 in za vsakega naslednjega 270 din;
3. pri mesečnem dohodku na
druži:ns'kega člana od 1200 do
1600 din prejme .p rv.i otro k 140
1n v·s<!!k nasJ.ednji 200 din;

4. pri mesečnem
dru~inskega člama

d'Ohodku .na

od 1600 do
1800 din prvi otrok 100 in vsak

naslednji 150 din otroškega dodatka mesečno.
Otroci edinih hraniicev .imajo
pravico do posebnega dodatka v
znesku 60 d!in meseano, težje -telesnQ ali duševno .prizadeti otroci pa do posebnega dodatka v
znestku 105 din mesečno.
Pri ugotavljanjru !Upravičeno
sti od otroškega dodatka se upošteva osebni dohodek .iz ITednega
deloVIllega ra=erja, d'Ohodek od
samootojnega opravljanja obrtnih dejaMDos'ti in dohodka od
kmetijstva, lici pa -se upošteva v
trinajlsrkrat•n em znes-ku katastrskega dohodka.
Za llfVedjruv.iotev otroškega dodat ka v letru 1975 ni več potrebna
predhodna .šestmesečna neprekin1 ena delovna doba. Občan pridobi pravico odo otroškega dodatka ob izpolnjevanju ·VISeh ostalih pogojev iS prvim c:Ln.em naslednjega meseca, ko se zaposli.
I. Godeša

BRESTOV OBZORNIK
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Načrti

Letošnja letovanja

balinarjev

Na ootano,v nem občnem ZJboru
bali.nwjev v j.uniju leta 1974 ose
je dopilo trideset ljubiteljev t eLetošnja letovanja so za vse dePrijave?
ga športa. Usta.nov:i:li so klub z
V vse temeljne organizacije
lavce Bresta in njihove ožje druimenom Brest, čera'Wlo je ·sestav
žinske člane orga.rm.irana v Fa- Bresta je kadrovska slu2Jba razčlanstva !Silno ra2Jl:ičen, od upo·
žani prJ Puli.
posla:la obvestila o letovanjih.
kojencev do članov rarLličnih de·
Letovanje bo med kolekti-vnim Prosimo, da prijave za Ietovanje
lovnih skupn?St:i.~ Cerkm.ice. ..
dopustom orga.niz,iorano v treh jemljete zelo resno, ker je treba
. . Na dveh ILg.nscih pod keglJ~·
skupinah, in S:icer:
v pr~meru, če rezer.v.iranih ležJšč
ščem pri Brestu so redno vadili
- prva skupina od 13. do 20. ju- ne irzkoristimo, plačati 50 odstot·
.in si na jeseiJJSk.em turnirju ']>Ti·
kov polne cene, seveda v breme
lija,
služili sedem točk od trinajstih
-druga skupina od 20. do 27. ju- t•i•s tega, iki se tie .p rijavil, ni pa
možnih.
lija,
šel na "letovanje. Interesenti naj
Na zacLnjem občnem 2lbO!I'u, ki
- tretja •skupina od 27. julija do se 2iglas.ijo pn taj111i:klih Temeljje biJ januarja letos, so izNoHli
3. avgusta.
nili organizacij, kjer bodo izpolnovo vodstvo s predsednikom
Za 1etovanj e -teh treh skupin -nili priJavnice. Te prijavnice moAlojzem Porento in naredili .naramo
zaklj:uoiti
do
S.
junija,
da
bo orga•niziran tucLi prevoz z avčrt dela za letošnjo sezono. Oprabi lahko takoj nato rezervirali
tobusom.
vili .so že devet od sk.upno deseBalinanje
je
lepa
zvrst
za
šport
in
rekreacijo.
Obe
Brestovi
balinipotrebna il.eži.šča in napravil·i natih SipOilllladMllSckih kol. Na turKaj bo imel naš dela;vec na vošči sta pogosto zasedeni. Malo za razvedrilo. malo za tekmovanje
M. žunič
mrju IV Rožni dolini ISO .si prislu·
ljo? V pr.i vatnih hlšah bodo na ČI't Ietovanj.
žili s,po:mi!nski pokail. Načrtujejo
razpolago <ive i.n tni posteljne
še sodelovanje na desetih prija·
sobe. Po želji je v sobe mogoče
teljsO.cih ·Srečanjih lin deset nasto~tav.iti tudi pomožno ležišče
pov na tradicionaLnem jesens;ke.m
(divan). Prehrana je orgaati2Jirana
turnirrju. Kakor osta!la !pOdobna
v restaJV·r aciji gostinstva podjetja
v Fažani.
društva, imajo tudi OID.i organi·
zacijrske Jn fi.nančne teža-ve, ·k i pa
Ln ka·k §ne so cene?
jih upajo V kJratkem Času IS s kup·
VELIK USPEH ATLETOV SOLSKEGA šPORTNEGA CENTRA OSNOVNE šOLE CERKNICA
Cene prehrane:
nimi močmi ocLpra'VIiti.
Tudi mladinci iz dislociranih letov ter odlično strokovno vože vrsto let mladi atleti iz šolS. Bogovčič
zajtrk
10.- din
denje
njihovega
mentorja
trenerskega športnega društva osnov- oddelkov tehniške srednje šole
kosilo
22.- din
ja Franca Popka. želimo jim še
ne šole Cerknica sodelujejo na v Cerknici so si pritekli solidno
večerja
18.- din
tradicionalnem tekmovanju šta- 22. mesto med 85 štafetami.
vrsto takih uspehov. Prizadevajskupaj
50.- din
fet zmage, ki ga prireja mesto
Mladi atleti pa tudi na drugih mo si, da se bo uresničila njihoZa otroke je možno naroči.·ti
Ljubljana v počastitev obletnice atletskih telmlovanjih dosegajo va velika želja, da dobijo primerobro;k s p.olovično ceno.
z,mage. Vedno so želi velike uspe·
vidne uspehe. V sem tem uspe• ne prostore za treninge.
Cene pre.nočeva:nja?
he, letošnji pa je bil največji, hom botrujejo velika prizadevS turi-stično takso •s kupaj ·ZJna- saj
S. Kranjc
kategorijah, v ka- nost in vztrajnost nadarjenih atša cena ležišča 44.20 d.in. Otro- terihsosov vseh
nastopili, osvojili prva
kom do sedmih let starosti, ki mesta.
nimajo posebnega ležišča, se ne
V konkurenci mošldh štafet OS·
zaračunava prenočišča. Cena pomožnega ležišča ipa .je polovica novnih šol 3 X 1000 m, kjer je
nastopilo 88 ekip, je zmagala prod norma:l.ne cene.
Ce ibi naši delavci ikllbralli leto- va štafeta ()Snovne šole Cerknica
v postavi Janez Klančar, Slavko
vanje pred 13. jul;ijem ali po 20.
8. 6. ob 20. uri - ita1ija:nslci
l. 6. ob 16. uri - ameriški film,
avgustu, je cena .le--lišča cenejša, Korošec, Marjan Turšič, druga OTOK V PLAMENU. Pustolovski.
film, HEROJ! V PEKLU. Vojni ·
štafeta pa je bila dobra, štiriin S:icer 34.20 din, morebitna .pofii.lm.
l. 6. ob 20. uri - amer.išk:i film,
najsta.
možna leži·šča pa brezplačna.
12. 6. ob 20. ur~ - ·šedsk:i film,
JANE EYRE- SIROTA IZ LO·
Kako in kdaJ se bo plačalo?
Dekleta so let()s blestela med WOODA. Drama.
PRGISCE UUBEZNI. Drama.
Prehrano je treba plačarti. Jtalkoj, 90 štafetami osnovnih šol 3 X
14. 6. ob 20. uri in 15. 6. ob 16.
2. 6. ob 20. ur.i - amer.ršlci film,
v času oddiha, prenočevanje pa
600 m. Prva štafeta v postavi Ani
uri - amerišlci fHm, DAMA IN
PAZI
SE,
KO
SE
BOVA
SREse plača pri sindikalni konferen- šparemblek, Darja lllti, Andreja
DIJAMAINTI. Krfun:ina:1k.a.
ci Bresta največ v treh obrokih. Kralj je osvojila prvo mesto, dru- CALA. Western.
15. 6. ob 20. ur.i - ameriški
S. 6. ob 20. uri - italijanski film, SKORPIJON. Vohunski.
ga štafeta Stela Mele, Zdenka
Mahne, Maxuša Tomič je bila film, MOSKOST. Drama.
16. 6. ob 20. uri - ameniški
tretja in tretja štafeta se je uvr7. 6. ob 17. :in ob 20. uri- ame-. film, CUDE:2:! CHARLEYA CHAPstila na 33. mesto.
riš:ka risanka, SRECNI LUKEC. LINA. Komedija.
OSTRNICE V MINIATURNI
19. 6. ob 20. uri - kongkongš:ki
film, MEC ZLATEGA ZMAJA. Pu· KNJižiCI
s-tolov<Slci. fi:i1m.
Velik prijatelj Slovenije in še
21. 6. ob 20. uri · - sovjet-ski
notranjske dežele - v
film, SLOVO OD PETROGRADA. posebej
Senti živeči grafik - samouk KaDrama.
roly Anodrus.k6 je polclon.H udele·
22. 6. ob 16. im. 20. uri - amežencem lanskega mednarodnega
PONOVNO SREčANJE MED KK BREST IN SLOVENIJALES riški fi®, OD ARDENA DO PE- eksli!bris .k ongresa prijetno mi·
TOZD TRGOVINA
KLA. Vojm film.
iknj!i~ico. Velika je 34
23. 6. ob 20 .uri - a.merJški niaturno
X 49 rrum, v njej .pa je 30 lesm:e20. maja je bi•lo na •ke.glji•šču KK Brest Cer.km.ica !pOVratno pnijafilm, MOCNEJSI OD MAFIJE. zov,
na katerih Andrusk6 sprem·
teljiSko srečanje .kegljaVik in kegljačev omenjenih delO'Vnih organiza- Krimi:na:l;ka.
lja potek :kongresa. Ker so kon·
cij. Tek!movanje je bilo v mešanih parih 2 X 6 X 100.
26. 6. ob 20. uni - angleški
gresisti na··ekskurziji obiskali tu·
KK BREST je spet vi!Soko zmag.all rz; :reruLtaJtom 4351 : 4050 po· film, KESANJE. Drama.
di .Postojno ,in Predjamski grad,
Poleg drugih menlcev časa &>tih ·kegljev.
28. 6. ob 20 .uri - francoski
je umetnik v knjižici prikazal ne·
imamo v lesni industriji še nek: ·
V:I1Stni red majbolj-ših parov:
film, VROCA ZIMA. Voj-ni film.
kaj motivov iz tega dela.· Med
poseben dogodek, ki nas redno
l. DANLLO MLINAR, DRAGICA POKLEKA (364, 417 - 781 xeg]ljev)
29. 6. ob 16. i.n 20. uni - jugodrugim j e upodobil •tudi ostrni·
spomni, da smo leto dni starejši
2. FRANC šTRUKEU, M.LRJAM KOMIDAR (379, 399 - 778 ~kegljev)
slovanski :flilm, CUDOVITI PRAH.
ce, ·k i so torej s to knjižico odšle
- to je LESARIADA.
3. IVO STEFAN, LIDIJA MLAKAR (409, 355 - 764 kegljev)
voj ni ;f.i:lJm.
R. Pavlovec ·
v svet.
4. BOžO LEVEC, JOžiCA ZABUKOVEC (383, 373 - 756 kegljev)
Komisija poslovnega združenja
30. 6. ob 20. lll'i - amer.i.ški
S. MAKS RADEJ, DANICA GRUM (405, 336 - 741 kegljev)
LES za organizacijo letošnje lefiHm, UBOJI NA V.IKENDU. Kri·
6. JOžE SEUAK, ANKA JANSA (315, 410 - 725 tkegljev)
sariade, ki bo že šesta po vrsti,
minalka.
Rezulta,ti najboljših posarmezmc in ;posameznilkov:
nam je sporočila, da je poslalo
prijave kar 52 delovnih organil. DRAGIGA POKLEKA
417 kegljev
2. AN·KA JANšA
410 1cegljev
zacij, od tega 20 iz SOZD SloDelovna skupnost TOZD To3. IVO STEFAN
409 'k~jev
venijales - proizvodnja in trgo. varne pohištva Martinjak sporo·
vina Ljubljana. Skupno bo v
4. MAKS RADEJ
405 1cegljev
ča žalostno novico, da je po hudi
Ljubljani na športnem parku na
S. MIRJAM KOMIDAR
399 •k egljev
bolezni preminula naša sodelavKodeljevem pomerilo moči 1822
6. FRANC PREGELJ
386 .kegljev
ka Marija LAVRIC.
7. BOžO LEVEC
383 kegljev
športnic in športnikov - delavV naši temeljni organizaciji je
cev.
8. FRANC STRUKEU
379 kegljev
bila zaposlena od leta 1956. De9.
JOžiCA
ZABUKOVEC
373
keg1jev
Letošnja lesariada pa je zna·
lala je na različnih delovnih me10. DANILO MLINAR
364 'kegljev
čilna še po nečem. Udeležili se je
. stih in nazadnje v tapetniškem
Upajmo, da .t o prijaJteljiSko srečanje ni 1b ilo zadnje iiil <la .se bosta
bodo tudi delavci sedmih .gozdoddelku. Bila je vzorna in pri·
D. POKLEKA
nogospodarskih delovnih organi- obe vrsti še večkrat srečaJ.i.
Na Dan mladOsti; 25. ma.ja, . j e · · ·ljubljena delavka. Tako jo bomo
zacij Slovenije. Za začetek bodo
sekcija za ocLboj!ko organizirala ohra:Mli v trajnem spominu.
sicer poslali le sedemnajst ekip
si.ndi'ka•hno pr.venstvo BRESTA v
Delovna skupnost
- same moške. Upaj.mo, da se
ocLbojki. P1'ijavljenih je bilo 6
TOZD Tovarna pohištva
bo to števrlo iz leta v leto vemošlcih in 3 ženSke ekipe. Bali
Martinjak
čalo.
smo >Se neugodnega vremena,
vendaJr .so :na:jbdlj ra-zočarali ti•st1
Kot smo že poročali, bo letošVsem članom delovne skupnotelmnOIValci, :ki niso prišli in onenja lesariada v petek in v SO·
sti
sporočamo, da je po kratki in
mogočhli
na~op
.
svojim
elcipa.m.
boto 13. oziroma 14. junija 1975.
zalirbtni bolezni umrla ·delavka
K:J.jub temu rse ~e 2lbralo ipr~bli.ž.no
BRESTOVCI smo tudi letos pri·
Pavla BAJT. V Tovarni pohištva
50 tedanova!lcev .in 50 gledalcev,
javili vseh deset ekip - šest moCerknica se je zaposlila 10. 8.
ških in štiri ženske. Upajmo, da
ki so VISaik na svoj način pnipo1962. V zadnjem času je delala v
mogli· do 111.aslednjih r~ult.a.tov:
boj bo tudi letos srdit.
oddelku furnirnice. Med sodelav·
ženske:
Z. Zabukovec
ci je bila zelo priljubljena, nese·
l. Skupne dejaNnooti. I.
bično je sprejemala delovne na·
2. Skupne <iejaVIllosti II.
loge. Nikoli se ni prl.doževala, če
3. TP Cer1knica
prav ni bilo vse v redu in prav.
Moški:
Brestov obzornik. glasilo delovne skup·
S svojim vedenjem je bila vedno
l. TLI Stari trg
nosti Brest Cerknica. Glavni in odgovorni
vzor sodelavcem.
urednik Božo LEVEC. Ureja uredniški
2. TP Cet1knica
Taka bo tudi ostala v spominu
odbor: Ivan GODESA, Mirko GERSAK,
3.
Skupne
deja.v.nosti
Mariia GRBEC, Jože KLANCAR, Božo
kolektiva in vseh delavcev, s ka·
4. TP Martindak
LEVEC, Branko MISIC, Franc MLAKAR,
terimi je opravljala delovne na·
Danilo MLINAR, Franc MULEC, Miha
P.l1Vouvrščeni ekipi sta prejeli
loge.
SEPEC in Zdravko ZABUKOVEC. Foto:
S prijateljskega dvoboja med kegljaškima ekipama Bresti\ in Sloveprehodni ipdkaol, drugi :in tretji ;pa
J. SKRIJ. Tiska železniška tiskarna v
Delovna skupnost TOZD
Ljubljani. Naklada 2500 izvodov.
nijalesa- spet premočna zmaga Bresta
diiplcxm:i.
E. žunič
Tovarne pohištva Cerknica

Tudi letos dve lepi zmagi

Filmi v juniju

Spet zmaga nad Slovenijalesom

.v

Prvenstvo
Bresta .v
o.dbojki·.

spomin

