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Premalo neposrednega političnega dela
DELOVNA SKUPINA CENTRALNEGA KOMITEJA ZK SLOVENIJE V NAšl OBčtNI
V izpopolnjevanju metod dela v Zvezi komunistov je centralni
komite ZK Slovenije že v pripravah na 8. republiški in 11. zvezni
kongres komunistov uveljavil novost za neposrednejši stik s član·
stvom in zlasti z občinskimi organizacijami, ko je vodstvo centralnega komiteja na čelu s predsednikom Popitom in sekretarjem SeUncem obiskalo vse slovenske občine. Po kongresih se ta novost v
načinu dela :nadaljuje in izpopolnjuje, s tem da so priprave bolj
temeljite in obiski daljši. Najprej je delovna skupina prisotna na sestankih v osnovnih organizacijah temeljnih organizacij, krajevnih
skupnostih ter ob raznih drugih oblikah dela, v zaključnem delu
pa sledi seja občins·kega komiteja ali konference, na katerih sta
prisotna tudi tovariša Popit in Setinc.
Takoi obirsilci so letos že ooli v
nekaterih s lovenSkih občinah. V
marou pa je biJa delovna sk.upina tud-i v naši občini. Svoj obisk
j_~ že kon_čaJ!.a, v pripravi je porocllo. o ohlSku, medtem ko bo seja
občinske •k onference, na kateri
bo tudri. -tovariš ·Pop1t, v začettku

a~prila.
DelOV'llo Slkupino je v naši občilni vodil Ljubo Jasnič, .i.z·v ršni
sekretar predsedstva centrrada:J.ega komiteja. V delovni s'lrupini
so bili še Stefa.rn Ko.rooec, Jože
Simšič, Rudi Dimic,
Valerija
šketbec, Zlai!Jlro Vogr~č in Jože
F.rank.
Naome!l1 delovne skupine je bil,
da se seZlilam:i •s .poli<tiOnimoi m·gospodarskimi razmerami v občini,
z delom komurruistov pri uresničevanj u kongresnih dn akJtualnih
dru7Jbeno"'J)Oiirtričnlih nallog, z načinom dela rv .svojih orgamacijah in -dnugih o blikah dela, v
družben0<p011i·tičnih
organizacijah, v delegatskem sistemu ~n
samoupravn:ih organih v združenem delu, v 1Qra;jevnih skupnos tih, samoupravnih interesnih
skupnostih tin drugod.
Program delovne ~upine pri
nas je bil ranmeroma obsežen.
Začel se je S.marca z obi•s kom
v Kmeti<js k.i ozadrugi Cer1km..ica.
Z osnovno OTga.nizacijo, vodstvom zadluge 1a:J. z nekaJt:erimi
~meti kooperanti j e beseda <tekla
predvsem .o razJmerah dn položaju v Kmetiljslk:i zadr.ugi .in kmet)j"stvu 'V naš-i občini. Zlaos ti iSe
pO'kaza!l.a potreba 'PO jasnejsem in dolgoroč.nejošem razvoju
živinoreje oziroma sploh 'k!metijstva pri nas, vldjučno z večjo
povezarvo in dogovori s potroš·
niki naših kmetil}skih :pr.oiozvodov
(predvsem mesto Ljublja.rna).
Obisk se je nadaljeval m.a Brestu, kjer so člarni 111aj'Prej tpr:ilsos~vovali sestanku ene od delovnih - sindi'kaillnih gkupin v TOZD
POHISTVO, potem •sestaniJru osnovne organ!Vzacije v <tej tovaa:ni,
zaključil pa se je :z razgovorom
s političmm .in osamoupravn·i m
aktivom '!Jer vodstvom Bresta.
Vsebin'S'ki akvir je obsegal ši-ršo
paleto vprašanj; naj omenia:n le,
da ugotovit<ve lk.aJŽejo, ·ka!ko samoupraV!Ili :in pol:irtličmi razvoj v Bres tu .ni šel dovolj hirtro in vzpo-
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redno IS pomembnim materialnim 111apredlkom.
Naslednji razgovor je delovna
skupina opra'Vila :S Jcomua:J.i.sti ~
sta.rnO'Vanjs ke in .komunalne samoupraV!Ile interesne skupnosti.
Na njem je .bila iprikaza.rna manovanjska 1n •komtm.alll1a problemcrti'ka v občini, 'Pri čemer je bil
ugol'Ovljen pomemben napredek
v zadn·jem obdob}u :in izlpostavljeno u:resrllčeva.rnje prihodnjih
nalog, kot so razvoj samOU!prave
od hišnrih svetov do krajeWie
Skupnosti 1in SlS 'V občini, uve!javljanje novih odnosov na osnovi svobodne menjave dela, uve1javljanje ek.onomsk,ih stanarin,
vloga in od:gO'Vornost občine •k ot
družbenopolittične s kupnosti '2llasti pri ·prostor~kem platnliTaJilju
in zazidalnih načr:bih, pri hitrejšem pridobivanju dokwnen1acije, ·ki bi do občan moral dobiti
na enem mestu, uveljawjanj u
družbenih dogovorov o ocenah
stanovaJiljske gradnje in podobno.
V Kovinoplastiki je bil na-j.prej
razgovor s predstaV!Il·iki deloVIlle
organizacije (političnih, samoupravnih in vodilnih st·ruk.tu.r).
Ceprav je bi<l prvotni namen, 'Videti zlasti vlogo s indikata p'I1i
razreševanju razvojnih vprašanj
delovne ovgaa:lizadje, je sam ·razgovor .zajel šfu-ši ·skilop Viprašanj
_ gospodarskih , političme .situacije, na.Oin nagrll!jevanja, i2lpeljava alkci:je >>Zalkljuani računi« in
drugo. Sledi'! je še sestanek osnovne OI1ganizacije v delovni
skupnosti skupnih s·lužb, kjer so
govorili 0 delu komunisl'Ov dn
osnO'Vne orga.rnizaoi·je ter 0 položaju S'krulpnih 1s1u žb in odnosih s
temeljnimi organizacijami. Tudi
tu je bila ob napredku ·i n razvoju ugotov<}jerrih vrsta problemov,
.pri-stnost starih odnosov ozi·r oma 'Prepočaroo ureSI'IlličevaJilje
stališč !kongresov Zveze komunistov ia:J. načel za•k ona o združenem delu.
Razgovor IS predstavniki gost.instva Cerlarice in PostojnSike
jame je Wl posvečen predvsem
uresničevanju oziroma vpra:šanjem db uresničevanju srednjeročnega !I"azvojnega načrta. Zastavljene so b.iJe naloge za pospešeno uresničeva.rnje 'P'la.rna (kot
osnovno v :tem -planu - gradnj a

motela v Cerknici), ob teh razvojnih nalogah pa •t udi zahteva in
politične obveze po sanaciji ·s edanjega nezadovoljivega Slta:nja
v gostinstvu.
Med krajevmmi skupnostmi je
delovna sJrupina najprej obiskala
Cajnarje žiJce. Tam je bil
skupni raz~irjeni sestane!k dveh
osnovmh OPganizacij in sicer oi.z
krajevne Skupnosti in iz dislociranega obrata lgklra iz Cajnarjev. Osnovna vsebia:J.a je bi'la posvečena zlasti v;prašanj:u nerazVIi.tosti ru možnostim hi•trejšega
razvoja te nerazvite ·krajevne
skupnosti ter vlogi !in. možno·
stim obrata Iskre pri tem. Vprašanje nerazvitih in njihovega razvoja je bila ·s šioršega vidi•ka prisotna tudi :na obisk,u v ·k ra;jevni
skupnosti Nova vas - Bloke.
V kraojewlli skupnosti Rakek je
billa tema bolj specializirana in
sicer - uresničevanje koncepcije splošnega oljuds'kega odpora in
ooužbene samozaščitte. Odibor v
krajevni skupnosti zelo dobro

in podobno. P.recej pozor.nos·t i je
bhlo posvečene .tudi vprašanju organiziranos-ti in vel!!kosti krajevne s-kupnos ti. V zvezi s tem 'kaže, da je razgovor .poziti·v no prispeval k razjaosnitvoi nekaterih
v;prašanj o moi.nosti za organiziranje manjših •k !rajevnih skupnosti m 51p0dbudi!l. k novim razmti.šljanjem m a'k!tivnostim pri tem.
Zadnji .dan obiska j e bil :sestanek aiktirva lkomunrstov - neposreda:J.ih proizvajaJlcev pri občin
skem :komiteju. O delu aiktiva
je skupina lahko ugotovjla Je, da
ni zažirvelo in da aktiv ni opravljal svoje sta:tutar.ne woge. Zato
so bhle spTejete 'smernice za bolj
živo dejavnost in za dzbolj-šanje
dela alcti<va. Alk tli'Vu pa ISO bi'le
rudi že posredova111e informacije

o obrs.ku :in delu ter o prvih ugotovitvah delovne skupia:J.e.
To je le nekaj osnovnih zadev
iz prO!Yfa!IIla omSka omenjene.deJovne skupine v naši občini. Globlje 'bo o ugotOVIittva:h razpravljala
občinska ikonferen.ca v začetku
aprila. Naj ob za'lcljučku mor.da
omenim samo še to, da je ena
izmed bistvenih ugoto~j.tev tudi
ta, da osnovne orga.rnizacije Zveze lromunistO'V ·in tudi drugih
družbenopdlitičnih OPganiozacij v
temeljnih organizacijah v .krajevnih skupnostih 111e op:ravljajo svoje vloge in nalog; premalo :neposredno .se ·ukvarjajo z <razreševanjem ov.prašanj delavcev in obča
nov v svojem ok.olju, preveč so
zadovoljne z razpravljanjem ali
obli'kova.njem nekih splošnih načel.
J. F.rank

IZ VSEBINE:

GOSPODARJENJE V SLOVENSKI LESNI INDUSTRIJI e ·BREST
IN LIKVIDNOST e ZDRUžENA SREDSTVA ZA NOVO PROIZV krajeV!Ili skupnosti Loškado- VODNJO e REKONSTRUKCIJA V TOZD POHišTVO e BRESTU
lina je billa ob pr~sotnos.ti pred- JESENKOVO PRIZNANJE e AKCIJA >>ZAKLJUčNI RAčUNI« e
stavnikov •k rajevnih poloitičnih orNA IVERKI šE ZASTOJI e ZAPUSTIL NAS JE MATEVž HACE e
ganizaoij •t er članov <Sveta skupnosti ranprava usmerjena pred- SEDEMDESET LET LOJZETA PERKA e NOVE NALOGE KRA·
vsex:n v d:ruž~enopolitična v.pra- ~. JEVNIH SKUPNOSTI • NAšE STALNE RUBRIKE
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šanja te krajevne skupnosti, v
delova.rnje kJrajevne ::amouprave

Delovna skupina na delnem zboru delavcev v TOZD POHISTVO Cerknica
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Več političnega

dela

DELOVNA SKUPINA CENTRALNEGA KOMITEJA
ZVEZE KOMUNISTOV SLOVENIJE NA BRESTU

organizacij proizvaja enako a-li
podobno pohištvo in s podobno
tehnologijo . Zaradi stalnega padanja reproduktivne sposobnosti
in s p remenjenih pogojev gos.podarjenja ocenjujemo, da ne bomo uresničitli VISeh .začrtanih ciljev iz srednjerOČID.ega programa.
Posebne težave imamo pri oblikovanju cen, z:lasti pri izdeDkih
primarne proizvodnje. Trenutno
pa se je pojavilo še vprašanje neHkvidnosti, ld ga bomo v prvem
polletju le IS težavo rešili.

V programu obiska omenjene skupine v cerkniški občini je bil
tudi na Brestu sestanek s predstavniki družbeno-političnih organizacij iz vseh temeljnih organizacij.
Uvodna -poročila, ki so se nanašala na .delovanje Zveze komurostov, sindikata, na 'Ilazvoj ISamoupravljatn:ja in vprašanja materialnega :razvoja delovne or,ganizacije, so prispeva;li .preds-tavniki Bresta. V njih je bHo ·p oudarjeno, da ~mamo še vedno
pr·e malo komt.mistov v temeljni:h
organizacijah, kar zahteva, da
pričnemo sprejemati v Zvezo komuTIJistov več neposrednih proizvajalcev.
Za razvoj samouprav-ljanja je
poglabljanje in u1Jrjevanje samoupravnih odnosov, .kar
se kaže v nepos•r ednem uresničevanjlll zaJkona o ~cJ.ruženem delu od •sprejema novih all<Jtov do
organilz>iranja novJh temeljnih
organizaoij. Težišče odločanja se
je v celoti preneslo na temeljne
organizaci:je in v razldooe oblike
neposrednega odločanja, medtem
ko imajo skupni organi u pravljanja vlogo u slclajevanja in verif.iciranja. Prri delu organov
upravljanja ugotavljaa:no, da je
delegatski sistem znot·raj delovne orgaJnizacije zaživel, medtem
ko ·so delegatiSke povezave navzven, med delovno or,galllizaci:jo in
drugimi samoupraVillimi sk!Upnos tmi premalo žive ,m mvljemjske.

značilno

Kritični
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Pri vlogi sindi·ka.ta la!hko ugotavJ:jamo, da vedno bolj tvorno
sodeluje pili razpravah o različ
n~h gradJivih. To se je pokazalo
ZJlasti pri obli..k:ov.anjlll novo spo:ejetih aktov. Ena ·i'llmed glaVillih
akcij sindikata - obravna>va zaključnega ra•čuna za leto 1978 je poteika-la v <redu, saj za Brest
to n i novOiSit, ker so že v preteklih
letih o zalcljučnih .in peniod1čnih
obračunih razpravlja!li ~bori delavcev.
Na področj u materiaJLnega razvoja Bresta so vidni precejšnji
uspehi. Taiko smo 1\.JS'Pf'li, da ima
vsaka temeljna ~gaulizadja eno
glavno dejavnost, ..k:a·r z drugimi
besedami pomeni, da Sita zn01lraj
deloVID.e OPga.nizac±je opredeljeni
delitev dela in 151pe0ialrl:zacija,
okrog 20 odst:mkov .pa p reill>tavlja notranja 1kooperad ja. K ta:kšnemu razvoju je prispevalo tudi
združevanje sredstev za na:ložbe,
kjer se delež ·posam=e .temeljne organizac ije določa za vsak
prumer pooebej.
Slabši ·rezultati pa s o doseženi
v okvi·ru sestavljene organizacije
Slovenijales, kjer d elež prodaje
prek njene rt:rgovine cetlo nekoliko pada, hkrati pa je zelo težko
opraviti del1tev .proizvodnih ·programov, saj več kot 20 temeljnih

Na osnovi teh poročil in poznejše razprave se je izoblikovala
ocena, da je Brest storil velik korak v materialnem razvoju, treba
pa bo nekoliko poživiti delo družbenopolitičnih organizacij.
P. OMaJk

Dokaj ugodna ocena
GOSPODARJENJE SLOVENSKEGA
LESARSTVA IN GOZDARSTVA LANI
Na pretekli seji je r epubliški odbor sindikata delavcev gozdarstva
in lesarstva ocenil gospodarjenje v teh dveh panogah. Naj nanizamo

nekaj osnovnih ugotovitev.
Prvti dve leti ureSID.ričevanja
srednj eročnega načrta sta 'b ih v
gozda11stv.u :in lesarstvu dokaj
uspešni ob vseh OSID.OVillih opredeliitvah. Leto 1978 ·pa je značilno

in delovni pogovori

DELOVNA SKUPINA CK ZKS NA SESTANKU OSNOVNE
ORGANIZACIJE ZVEZE KOMUNISTOV V TOZD POHišTVO
5. marca je TOZD POHišTVO so to slabosti in napake v orgaobiskala delo VDJa skupi,na CK nizaciji ter v metodi deda :pd r eševanj u p osamezruih vprašanj.
ZKS, ki jo je vodhl .tovariš Lj'llibo
Jasnič.
Res pa je p ri. vsej ;zadevi tudi
Na osn:ovi programa obj,ska je
to,
je aktivnost kornunirstov v
bila del.oVID.a skupim.a •n a zboru našidatemelj<nri.
organizaciji -p rav
delavcev, k i j e bhl rav.no ,t a dan
gotovo večja kot je -b ilo mogoče
skldcan po delovnih enotah. De- u gotov.i ti t ovar.i:šem iz skupiline
Lovna enota - nanos ploSikov:Diih na osnovi rarzprave s t ega sestanelementov in obdelave - je tako
sestanek osnovne
kot o staile .deloWle enote odLoča ka. Problemskd
e :in t udJ drugi <Ses<tanla o .rnzporeditvti. presežkov sred- 011gallliz;acij
ki bl moraLi b.i.ti seveda b.olje
stev samoupravlllih 1n1Jeresnih pripravljeni.
Sekreta:rriat bi moskupnosti iz leta 1978 im. razpravziasti do tega sestanka umeti
ljala o oSID.utku samoupravrr1ega ral
več odgovornosti ter pripraviti
sporazuma o delovruih raxmerjih.
še poroči!l.o o delu našili koPo informaciji o presežkih s.red- bolj
munistov ~n o reševanju posastev, kd jo je posredovati <tovani..š
Dani!l.o MJri.nar, so se dcla!Vci meznih vpra š-a nj.
Komwri<Stom IIJaiiil vendanle ne
>~ključili v razpravo. Po razpravi
pa se nikakor .nismo mogli odlo- more biti. vrs·eeno, k ako se priikaže
naše dedo, saj ISO v naša orgaDJJičiti za predlog, da bi ta sredstva
namenili za liiZgrednjo šole v No- zaciji takšne metode dela, s k aterimi se po svojlih močeh borivi vasri.. Ko so delavci postavdJi
mo za nove družbeoo-ekoooms..k:e
doda~na vp rašanja in dobi'li ododnose, za to, da kolektiv samogovor, so Je .pomx:lili p:red•log, naj
se ostanek sredstev nameni za upravno živ:i in eba je samoupravno organiziran v •sklaJdu z družizgradnjo šole v No'Vli va<Si.
Istega dne popoldne je delov- benimi od:nOISi.
na skupina sodelovala na sestanNe mor emo tDdi!tli., da je vsak a
ku osnovne organizacije Zveze kritika napredna že samo zato,
komumstov. Na sestanku je •bhlo ker se ~a ~tako !TazgLaša. Ne bi
opozorjeno na nekaj vprašal!lj, o bili objektivni, če ne bi dailii. .prikaterih komuni•sti IIlismo dovolj
znanje tistim komunis tom, ki :so
ustvarjalno, kri1liČID.o in p r avo- tako a.1i. drugače prispevali k tečasno razpr,avljali. ·P rav gotovo
mu, da so -r,azprave na ·s amo-

u prav.n:ih orga<nih raz,sodne in
skrbne. Kdo more trrliti, da naš
s.im.dika<t stoji ob strani? Zlas.t i v
zadnjem čas u mu je treba 'Priznati vse večjo aktivnos t, ·s aj se
njegovo delo vsebinsko odraža
v čeda:lje večjem vldvu na delo
in žli:vljemje v TOZD. Res je, da
mladinska organiZJaoija po zadnji
programski vol~lllli ·konferenci še
ni zaživela, vendar se organizira
in j e v zadnj em čas u že tudi ču
titi njeno ak!tivnost; to aktliNnost pa m ara razšir·i!l:i na ·Š irši
k.rog mlad1h delavcev, ki jili je
v TOZD 20 odstotkov.
Delegacije za samoupravne interesne 5·kupnosti (imamo štia-i.
skupne Ln tri posebne) se redno
sestajajo. OpažaJIDo pa nekatere
slabosti; na :primer pr eslabo povezovanje delegatov z d elavci in
premalo povratnih !]n,for-macij v
obeh s mereh. Le-te .se običajoo
ustavdjo na skupš-činah skupnosti. .Se vedno so gradiva p:reob širna in zapleteno nap.i&ana. So
p11imeni., ko zaradi nepomembnih
stvari ne vidimo rbistva . Gle de na
vse to j e potrebno še več pomoči
delegacijam s str a:n.i <Strokiovnih
služb znotraj TOZD li!n Zl.l.Ilaj :nje.
Na sest anku 5. marca b~ moral sekretaria t, lkot re r:ečeno, 'Po:'ikazati nekatera dej srtva takšna,
kakršna so, bolj temeljlirto. Istočasno .pa ibi morailii. rizkorri.stiti ;prisotnost tO'V'arišev ·i z sku'Pine in
jlih vprašati za mnenje in pomoč.
Tako pa ni čudno, če gostje
niso bdJ.i zadovo:l.jni z metodo dela naše osnovne or.ga:n.izacije , saj
nima lillde lanega delovnega programa. Komunis-ti •Smo .se vključevali v 'l'a2lreševan:je prob~ema
tike tak!rat, ·ko je le-ta :nastala.
i':lasti to velja za v1prašan~a :znotraj tem eljne organizacije. Po
drugi strani rp a rtudi drŽi očitek
delovne slkupi:ne, da nrl:so bHa obravnavana nista pereča v;prašanja, kli so sicer stvar •strokowrih
služb, 'Pa jih .ntsmo Zillalii politično op redeliti. :Arav gorovo Je
na mest u dogovor, :da bo tJreba v
prihodnje te stva:ri .spremeniti,
s-e močneje organlitzi.r·ati, iZJdelati
ptrograms..k:o zasnovo 'i n •svojo aktivnost usmerjati tUidli na notranj a vprašanja. Pr.i tem pa bo moralo tudi o b činsko vodstvo kot
01rga:n.izator idej!Il.opol<itičnega dela Zveze ·k omunistov nudJrV:i več
pomočrl..

Novi proizvodni prostori v GABRU

Delni zbor delavcev v TOZD POHišTVO

J.

Klančar

predvsem po upadanju i zvozne
usmer jenos·ti in po padcu produktivnosti <dela ktju!b dokaj
ugocmim vrednostnim kaza:lcem.
V odnosih med goroarstvom
in lesno lindustr·i jo Mj:ub naporom .z a urooi:tev dohodk:ovrr1e soodvisnosti še vedno p revladiUjeta
p ogodbeni in cenovni odnos. Pomanj.kanje .Jesa za VISe Tazpoložljlve zmog1jivosti vodO. v p;repilačevanj e surovin in dviganje cen
mimo dogovorjnih 'kri·t erij ev.
Sistemi sest aW.jemili organizacij so 'kilj<Ub dalj·šemu obstoju še
vedno premalo uoinkovJti. Prisotni so rtrenutni dnteres-i .posameznih člalllic, •k i jrih skušajo uveljaviVi kot osnovni interes vseh čla
nri.c .sestav1jenih ol1gaiOJizacij. Uveljavljanje družbeno-elkonomslk±h
odnosov itn določhl zakona o zdrl\lženem deLu v nepooredni poslovni pra~ je prepočasno. Temu
je med .dr.ug;im vzrok •tudi rpomanjrk anje skupnih ·razvojnih načrtov dn .skupnega :planir anja ter
v .tem, ·da posamezne organizacije združenega dela iščejo rpiredvsem trenutne ugodnoslli.
Akcija mzakl:jučni računi« je v
gozda!'stvu in lesaJIIS'tvu pokazala
na nekatere &labost i; na pr-imer:
sta1ni prutiski na povečevanj e cen
s pomočjo novih tizidel.kov in modelov .t er v:se manjše izvozne
usme11itve . GozdaJr.stvo :in l esna
industr·i ja se ne moreta ~razvijati
ločemo. Nj.un u sklaje n razvoj t erja skupno načntavanje, združevanje dela ·in sredstev in ·k ooperadjo proizvodnje. Razdrobljena
in glede na stroške slabo aikiumulativna pmoi:ZJvodnj a v lesarSitvu
ne zagota'V'lja hitrejše rasti dohodika in osebndh dohodkov. Obseg .proiZJvodnje je lbiJ v letu
1978:
Indeks
-proizvodnja 1esa in rplošč 101,8
- proizvodnja poh~·Š<tva
101,6
- gozdarstvo
93
Ce upoštevamo, da je s s rednačrtom za:stavljena
stopnj a rasti v lesarmvu za 8 odstotk ov -i n v .gozdarstvu za 2 o dstotka, potem je :i zpad proizvodnje očiten.
Pri takem obsegu p roizvodnje
se je poveča!l cedotilli prihodek v
lesar<Stvu za 26 odstotkov in v
gozda'I'S1Jvu za 46 od:sto1Jrov.
Ta:k porast celotmega pnihod.ka
je potem·takem rez.ulitat vgjih
cen , ki so se zv.i:š~le:
- žagan .fes in plošče za 5 odsto1Jkov,
- za končne lesn e izdelke za
26 odstotkov,
- za gozdne sorti.menre za 15
odstotkov.
njer.očninl

IZVOZ VECJI ZA 7 ODSTOTKOV
Izvoz j e pomemben dejavni·k
za razvoj tiln rast 1leSille indu stri je; vendar :kljiUJb wed:nostnemu
p ovečanjru ne dosega planirane

dinaJrni,ke in se njegov delež v
celn !!nem .plli.hodku zmanjšuje. To
ugotovitev najbolje osveNi naslednja tabela:
Leto

delež izvoza v celotnem prihodku

1975
1976
1977
1978

13,02
17,50
14,96
12,87

odstotka,
odstotka,
odstotka,
odstotka.

Izvoz ostaja trajna naloga lesarstva, ki mora preseč-i t<radicionalne izvozne ·poni .in kanale ter
z odpiranjem novih trgov s talno
širiti izvozne uStll1eritve. Pri tem
se bomo zavzehi za selektivno rpoliti•ko izvoznih s tJmulacij - s po·
večanjem izvoznih premij izdelkov vsa!ke stopnje predelave.
IZGUBE N i žJE KOT PREJ šNJE
LET O
Izgube v le sa>rstvu kažejo, da
se zmanjšujejo, kar naa:n na jbolje pokaže nas•l ednja tabela:
Leto

Delež izgube v dohodku

1975
1976
1977
1978

2,2 odstotka,
2,5 odiStotka,
1,2 o ds totlk:a,
1,2 odstotika.

Izgube so očitne p redviSem v
tovama:h iverlllih .p:lošč, kar je
pos'l edica n eurejenih cen lin neraz;rešenih dohodkovlllih odnosov.
Cene •k.ub.ičnega metra ivernih
plošč so na 1domačem tr.gu za
okrog 300 dinarjev niij.e od cen
v Avstriji in v Zahodnri. Ne mOiji.
Klj·ub temu je ocenJeno, da ·bo
izguba v .Jesarstvu v celoti .pokrit a , razen v »Les« Ptuj, :kri. je
TOZD Savi:nja Celje. Ocene k ažejo, da dol,goročnih rešitev za
u sp ešno sanacijo ;ni in bo v tej
organizacij[ združenega d ela potreben rs-tečaj.

V l etu 1978 so se osebni dohodki

povečali:

- gos'PodaTostvo SRS
- lesna indus·tlli.ja
- g ozdarstvo

21 Ofo,
21 Ofo,
26 °/o.

Po rast osebnih doh odkov v gozdarst!vu je tudi ;pos·ledica prenešenega terenSikega dodatka in
materialnih stroškov v osebne
dohodke. V'Pl1v .tega pren osa znaša povprečno 10 odstotkov.
Gospodarjenje v gozdar stvu Jn
lesars•tv:u j e podllaga za oceno
!astme uspešnos•ti v temeJ.j,IJJi organizaciji - ,in načrtovanj e aktivnos ti. Zlasti se bo potrebno
letos, ko bomo snovali :razvojne
u sm eri:tve za naslednje ~Srednj e
ročno obdobje, še bo~j p!Ilizadevati za skrupno načvtova:nje, združevanje dela •in sr edstev in s rteo:n
za usklajen in raz;giban razvoj.
B.Mišič

u
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BRESTOV OBZORNIK

Brest in Iik"idnost
prvih dneh maja, pa tudi za preostali dolg. Pogoji za pridobitev
kredita so taki kot veljajo na
tujem trgu kapitala.
- Za kredit za trajna obratna
sredstva v višini 4.516.000 dinarjev TOZD Iverka se banki posreduje vlogo za obnovitev kredita.
Enaka vloga se pošlje tudi Zavarovalnici Postojna, ker je bil ta
kredit pridobljen na osnovi sredstev zavarovalnice.
- če bo dovoljeval likvidni investicijski potencial, bomo z avapenzacij se nato izdela tromeseč
liranimi menicami TOZD reševali
no. V ta namen je potrebno vzpolikvidnostne primanjkljaje. Prav
redno s fakturo izpisati tudi bre·
tako se bo tudi z eskontom memenilno noto za znesek kompen- nic od kupcev za terjatve delno
zacij. če avans za kompenzacije
reševala likvidnost.
ni izplačan, imajo izključno pred- Dokončanje začetih investinost kupci, ki so v celoti plačali
cijskih vlaganj je pogojeno s pri- Volitve članov disciplinske komisije v TOZD POHISTVO
avanse in opravili obračune komdobitvijo dodatnih virov obratnih
penzacij.
sredstev; prav tako tudi ostale
- Za izplačila osebnih dohod·
nujne nabave opreme ~o planu
kov bo treba najemati premo- za leto 1979. V ta namen se išče
stitvene kratkoročne•kredite. Možjo možnosti za pridobitev blagovnosti za pridobitev takšnih krenih kreditov pri dobaviteljih
ditov so pri poslovni banki, reopreme oziroma izvajalcih del.
publiških skupnih rezervah in
- S sovlagatelj! v investicijo
pri zavarovalnici. Višina najetih
ognjevarnih plošč se izdela dina.. _
kreditev za mesečno 1zplačllo
miko por~be sredstev ~ osta~ih -;;:::-:-- Z~ proizvod.njo ognjevarnih plošč bodo sredstva združile poleg
osebnih doilodkov je do 20.000.000 obveznosti P? sporazumih . Loce- BRESTA še tri delovne organizacije. Sovlaganje postaja vse bol]
dinarjev in obrestna stopnja od
no o? . ost~lh ~ovlagatel)ev se
ht
blik Vsak delovna organizaciJ'a zadovoljuJ'e svoje pousklaJUJe dmarmka porabe sred- za evna 0
a.
a
9 do 12 odstotkov ter z rokom
vračila do 3 mesece.
stev z Melaminom Kočevje za- trebe.
- Obnovi se kratkoročni kre- radi obojestranskega sovlaganja.
Pll'ed časom smo v našem glaLESNINA kot tr.goVSika organidit za premostitev primanjkljaja
- V skladu s povečanjem pla- s ilu s &kromno novico že opozo- zacija združ~ega d ela in kut doobratnih sredstev v skupnem zne- na izvoza žaganega lesa se vzporili na nov.o naložbo za proizvodsedanji uvoznik Og)lljevamih
sku 43.000.000 dinarjev.
redno spremljajo tudi rezultati, njo ognjevarn.ih plošč, o :kateri
plošč. LESNINA si želrl. zagoto- Za odplačilo deviznega kredoseženi na osnovi izvoznih stiso se od!J.oči:le vse temeljne orviti take plošče jz .domače proizdita za TOZD lverka se išče možmulacij in dodatnega kreditiragani2acije BRESTA. V .ta namen
vodlnje in bo zMo z BRESTOM
.nost, da bi najeli novi devizni
nja proizvodnje za izvoz in zalog
so Slk.lenile poseben ·samolllpra'Vn<i
tesno sodelovala ob tehnološkokredit za anuiteto, ki zapade v
za izvoz.
T. Zigmund
sporazum o združevanju dela in komercialnih vprašanjih.
sredstev za rekonstrukcijo prejšZa BREST 'Pomeni mvesticija
nje tovarne ~vernih plošc v ,kapav omenjeno TekonSitru!kcijo rešicitete .z a rproizv.odnjo <>g!!jevannih
tev dveh ''Prašanj: boljše ·izkoriščanje dosedanjih kapacitet (staplošč. K.ot ŽJe :i:me sporazuma pora tovarna ivernih plošč ;zdaj rui
ve, bo nova proizvod!n:ja st.ekia v
KAKO JE Z REKONSTRUKCIJO V TOZD POHISTVO
zasedena) .in prestJrouicturiranje
nekdanji ·tovarn.i !ivernih !p[ošč v
Cerknici. Dobavitelj in izdelovaproizvodnje v slclaldu s ·s rednjeV TOZD Pohištvo Cerknica smo že lani pričeli z rekonstrukcijo
ročnim programom ,r azvoja. Zalec strojne opreme za proizvodin modernizacijo proizvodnih zmogljivosti. S tem se je pričelo uresradi opisanih raozihitnih intereno linijo je zahodnonemška firničevanje naložb v skladu s srednjeročnim programom razvoja. Posov, Ici. so značilni za ~amezne
ma Siempclikamp, s 'k3itero je
trebna strojna oprema iz uvoza je bila v celoti dobavljena že v
BREST že slclem:ill .pogQdbo. Ce delovne onganizaoije, Je bilo trenovembru. Del te opreme smo lahko takoj instalirali in že oobratuje,
bodo dela potekala ohrea; ~resnej ba poiskati skupen cilj, :Ici služi
instaliranje ostale pa je zaradi prostorskih in tehničnih razlogov veših ovir, bo tova:nna u s.posoblje- kot povezavailno jed'I'O samozano na potek del pri naložbi v površinsko obdelavo.
na za novo proizvodnjo v letu
uprav:nega spora2'!uma. Talk cilj
Več vzrokov je, da izvajaJDje
Zaradi zagotavljaJDja potrebvseh u:deležeDik je, da zagotovijo
1980.
J:laložbenih del -ne gre po zastavnih d.okumootov za q;ačatek obradomačemu trgu !kvalitetne ognjePoleg BRESTA bodo z,cixruži<Ie
ljeni dilnamiki in s.icer:
tovanja z rednim obratovanjem
varne
plošče, ·kri. jih sedaj uvažasredstva za omenjeno proizvodmo - po možnosti pa bi del teh
1. zahre\·nejša ~zvedba gradbe- :hilnije ne moremo irnČUIDati prej
njo še tri delOWJe 011ganizacije plošč ·tudi izvažali. Hlcr-at~ bodo
nih del pri dzgradnji ;proizvodne kot v prvi polO'VIici maja. Pred
in sicer: BELINKA, tovarna ke- podpisnice udeležene pr.i skuphale za .p ovl!'šinsko obdelavo;
tem moramo namreč !izpolniti tumičnih izlde.l!kov iz Ljubljane,
dri. vse pogoje ca J:1edni. ·proces
nem dohodku, ustvarjenem IS pro2. preobrem~jenost gradbene površinske obdelave masi.vnih .po- LESNINA, trgovska organizacija
izvodnjo oziroma ·S prodajo ogiz Ljubljaiile ter MELAMIN, keoperatri.ve, zaradi česar smo s prihištvenih elementov, kJ. bo v obnjeva.r.n!ih plošč.
mična
tova!'na
dz
Kočevja
.
Medčetkom gradbenih del kaSIIliJi z·a
jektu poteka~! vzporedno z lin!ijo.
Ker je -interes vsake posameztem,
ko
je
BELINKA
'
k
.
s
porazu:
Potekajo tudi gradbena dela na
pribLižno tri mesece;
ne delovne organizacije odvisen
mu
že
pristopila,
v.odita
ostah
3. zamujoa.nje dobavnih rokov objektu, namenj~ernu za s -k laod primernega izpolnjevanja nadve ustrezne postopke v Olkviru log, se u d eleženke sp01razuma dodobaviteljev elementov 1inije za
diščenje furnirja, ki bodo rpredsvojih organov upraVljanja in govorijo, kot nam je :z,naJDo, da
vidama končana do ikonca apriI!_ovrš.insko obdelavo SOP Krško,
pričakujemo podpis SopOII'awma
Ia. ro utemeljuje z zamujanjem la.
bodo o glavnih zadevah s'lrupll1enajokrumeje v aprilu.
dobavnih rokov ·svojjh številnih
Zaključna faza predvidenih naga pomena odločale v oikviii'll odkooperaanov.
ložb je torej resn<i:čno pred nami.
bora udeleženk, kri. ga bodo oblliSam spora.-rum je nekoliko zaV novozgrajeni ha1i za powšinSe enkrat se je potrdMo prav.W.o,
kavale v devetdesetih dneh po
pletena zadeva, saj se poja.v~ja.j?
skoo obdelavo, ki je .razen n eka- da ni najlepše, ko so zidarji v
podpisu sporazuma. Vendar gre
v njem štiri dell~-yn~ orga.ruz~cu:
terih nadrobnosti gradbeno izgo- hiši. Mnogo je bi!J.o opravičenih
pri tem že za izvajanje ·s poraje; vsaka s SVOJ\lml ;pos~~:bn1m1
tovljena, so v telru dela na elelk- razburjanj zaradi težj ih .delovnih
zuma, za ;planiranje, za !izvedbeinteresi. Tako BELINKA m MEtnič.nih in na strojnih napravah.
pogojev, pa hkratri. vloženega ve- LAMIN povečujeta svojo proiz- na dela rekonstll'uk:dje, za proizvodnjo- skra1ika: ·to je že d.Tuga
Z dobaviteljem la.kirn.e linije je !liko truda, da bi lkljub vsemu de- vodno-finančno oziroma poslovno
dogovorjeno, da bo dobava vseh
labi či m bolje. Verjeti je namreč,
povezavo :kemične z ~esno indu- zgodba, o :katero bo treba še poelementov, če spet ne bo nepredda se vs akdo sam pri sebi zaveZ. Zabukovec
strijo. V posebnem položadu je drobno pisati.
da, da smo se z odpovedovaiDjem
viden.ih težav, zaklljučena do klonca marca, montažo pa naj bi,
odloč.illi storitJ:i nekaj t-akega, da
vklj učno z naproaJVo za avtomatbo ob boljšem jutri tudi težav in
sko gašen1e, okončalli v drui?Ji porazburjanj vedno manj.
BRESTU - JESENKOVO PRIZNANJE
lovici aprila.
D. Lesar
Letošnja podelitev Jesenkovih priznanj, ki jih vsako leto marca
podeljuje ljubljanska Biotehniška fakulteta, je bila za našo delovno
organizacijo še posebej slovesna.
Dobili smo Jesenkovo priznanje za dolgoletno uspešno strokovno,
pospeševalna, kadrovsko in razvojno delo, ki je imelo močan vpliv
na hiter razvoj lastne delovne organizacije in je spodbudno vplivalo
na oblikovanje celotnega lesarstva SloveniJe.
.
.
.
.
Priznanje, imenovano po prvem profesorJU ~;Jotan~ke na _lJublJanski
univer1li ·ter znanstveniku, ,razrl.-s kova!lcu rastlinske genelllllke Francu
Jesenim (1875-1932), so poleg naše oorganizacije dobili še:
- M!j!lovaJD Zliidar, predsednik zve?Jnega komi.l!eja za kmetijstvo:
za ttspehe pri razvoj u i:n orga.rui1liranju ,slovenskega kmetJi.j&tva,
- prof. dr. F.ra<nc Jane7Jič: za delo na podro čju fitomedioi:ne,
- prof. dr. Ernest Ma.je r: za 'P~agoš'ko delo na .p~ročju botanil_t~,
- prof. dr. Martin Cokl: za prlspevek na opO'drOČJU dentrometn) e
Jn pniraJSitOSilovja,
- prof.<lr.Jože Jurkovič: za pažntvova'Lno lim u spešno delo pr.i
at1ganiziranju slovenske konjereje,
- prof. dr. Aleksander Konjajev: za pomemb~ prispevek k razvoju študija žlivi:l ske tehnologije,
-prof. dr. Franc Krvina: za uspeš!DO pospeševalna delo na področju mlekarstva, zlasti pro.izvochnjoi mleka.
J esenkovo p.:ri2inanje za našo delO'Vnu orgarrizaaijo je v ·im enu vseh
Bre9t.OV'ih delavcev sprejel glavni <lli:reJktor i·ng. Jože Strle. To prizmanje je nagrada za dosedanje delo, še l?<>lj pa ~podbuda za_·~ihodnje
še uspešnejše strokovno, ·k adrovsko m razVOJiilO delo, .k aJ"tu le tako
bomo še napr ej uspešno gospoda·rlli ion dosegali še veli:ko uspe~?-?v.
M.Kus1c
Dela pri rekonstrukciji v TOZD POHISTVO

S sprejemom poslovne politike in plana za leto 1979 smo se dogovorili, da bomo proizvedli za 29 odstotkov več kot lani in da bodo
prodaja izdelkov in storitve celo za 31 odstotkov večje kot v preteklem letu. Te naloge v letu 1979 postavljajo pred nas velike obveznosti, zlasti še, če upoštevamo, da na trgu že močno upadajo konju.nktuma gibanja iz leta 1978. Znamenja nelikvidnosti gospodarstva
se že pojavljajo v obliki kreditiranja za izplačila osebnih dohodkov.
Pri ,naši poslovni banki je bilo v letošnjem marcu rekordno število
prosilcev za premostitvene kredite za osebne dohodke (krediti za
deset dni). Tudi na Brestu smo imeli letos prvič po desetih letih večje
težave z izplačilom osebnih dohodkov, zato smo morali od banke
dobiti kredit za osebne dohodke in eskont menic v višini 14 milijonov dinarjev.
Glede na sezonske vplive v prodaji pohištva in na majhna vlaganja po zaključnem računu za
leto 1978 v poslovni sklad za
trajna obratna sredstva viri obratnih sredstev v prvem polletju
letos ne bodo zadoščati za nemoten potek proizvodnje. Zato se
bomo v naslednjih petih mesecih, tja do septembra, srečevali
z velikimi težavami zaradi nelikvidnosti. Posledice nelikvidnosti
lahko povzročijo zastoje v proizvodnji s čimer bo obseg proizvodnje manjši od načrtovane
ga. Vzrok za zastoje bo predvsem
pomanjkanje reprodukcijskih materialov in surovin. Preprosto povedano; če ni denarja na žiro
računu, tudi ni možnosti za nakup blaga.
Takšno likvidnostno stanje bo
vplivalo tudi na zagotavljanje
sredstev za naložbe. V tem času
je pred nami najtežja naloga dokončati že začete investicije v
TOZD Pohištvo, Gaber, Jelka
(kotlovnica) in v ognjevarne plošče. Zato pričakujemo od vseh
strokovnih služb v TOZD in v delovni skupnosti, da si skupno prizadevamo in za najbolj smotrno
reševanje težav. Vsem samoupravnim organom smo posredovali v razpravo in v sklepanje
informacijo s predlogi ukrepov.
Informacija o likvidnostnih težavah, s katerimi se bomo sreče
vali letos, je napravljena na osnovi planskih predvidevanj o prodaji izdelkov ln vseh obveznosti.
V likvidnostni bilanci sredstev
smo upoštevali priliv sredstev od
prodaje izdelkov in storitev po
mesečni dinamiki, medtem ko je
dinamioka porabe sredstev napravljena prav tako po mesecih;
zanjo je osnova letni plan proizvodnje in plan ostalih obveznosti, ki jih plačujemo iz dohodka.
Likvidnostni izračun nam za
Brest za letos pokaže primanjkljaj v skupni vrednosti nekaj nad
10 milijonov dinarjev. Primanjkljaj je predvsem na račun TOZD
lverka, pri kateri znaša 12 milijonov dinarjev in v TOZD Pohištvo 3,8 milijonov dinarjev. Izračun za prvo polletje pri večini
temeljnih organizacij izkazuje še
večji primanjkljaj obratnih sredstev.
Temu ustrezno je potrebno ukrepati za prebroditev likvidnostnih težav v tem obdobju. Zato
moramo posvetiti posebno pozornost nalogam, ki jih morajo strokovne službe TOZD in delovne
skupnosti opraviti še v _tem mesecu. Te naloge so naslednje:
- Analizirati je treba zaloge
reprodukcijskih materialov in
drobnega inventarja v vseh skladiščih, pri čemer je treba upoštevati zlasti starost zalog. Obenem
naj bi določili minimalne ter odprodali nekurantne zaloge.
- Za pravilni kvalitetni in količinski prevzem reprodukcijskih
materialov, surovin in drobnega
inventarja v skladiščih TOZD in
delovne skupnosti se določi r ok
osem dni. V tem roku se opravi
prevzem blaga in storitev ter s
tem nastanek dolžniško-upniškega razmerja (DUR) za poravnavo
obveznosti.
- S tujimi dobavitelji repromaterialov se komercialni dogovori sklepajo tako, da znašajo
splošni roki plačil od 60 do 90
dni. V izjemnih primerih so plačil,ni roki lahko najmanj 15 do
30 dni za dobavo.
- S kupci ivernih plošč se _ie
treba dogovarjati o avansiranju
za mesečne dobave plošč. Prav
tako se morajo vzporedno z dobavo oziroma s plačili plošč avansirati tudi zneski kompenzacij
za vsako fakturo. Obračun kom-

Združena sredstva
za novo proizvodnjo

Nekoliko kasnimo
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Bolj ali manj uspešno
OCENA RAZPRAV O ZAKLJUČNIH RAČUNIH
Sklepna razprava na skupni seji občinskega sveta Zveze sindikatov
in komiteja občinske konference Zveze komunistov je pokazala, da
so razprave o zaključnih računih bistveno prispevale k vsebinsko
bogatejšem potrjevanju zaključnih računov. K temu so vsekakor
prispevale razprave po sindikalnih skupinah, ugotovljene pa so bile
tudi slabosti, ki jih bo treba čimprej odpraviti.
Sprejeta ocema poudarja da so
bile priprave za obravna~o za~j.u~ih računov dob-ro opravljene m da so •s odelovali viSli dejavniki. VetiJk delež .so z razumevanj_em. p.revrzeli :pos·l ovodni delav~1, k 1 <
So od samega začetka
ak!Uvn? sodel<?va1i. Bi1o je lllekaj
zace~ pormslclrov, ·preden so
~tvan s_tedcle, nato pa so bi!le deJaV\llosti nemotene. T udi vodenje
razp-:av ~e b-ilo zadav.olj:ivo, s aj
so bile razpra,v e v v.seh sindikalnih ·s:k!upinah. Te .r azprave v sind~alnJh skup.inah rpa so že odk!ri.J.e nekatere slabosui ki se kažejo pr edvsem v tem,' da ponekod tako delo še ni ·uveljavljeno.
Prav bi hi-lo, da delavci sami ocenijo pre~ost razprav v manjših
s.ku.pmah m da od vodstva s:indikatov zahtevajo ta'kšno obravnavo tudli diug.ih vprašanj.
Ocena rudi govori, da so bila
poslovna poročilla sk.l"bno pripravljena, imela pa so ponekod
tudi ·sla:bosti, ki so se k azale
~dvsem vpoma:njtkll.jivih -sprem nih ocenah in •pomanj•k anju podatkov, ki jih zahteva 140. člen
za•k ooa o 1ldrruženem delu. Veli;ko
j e biilo St.icer povedanega v razpravah na ilsvršnih odborih osnovnih organJzacij Zveze Slhndikatov ter na razpravah v sindikaln ih_ s._kl.llp'inah, težko pa se op;red elJUJemo do ·teh poročili zlasti
~oliko_ so pojasnjeva1e ·Števdlke
m kohko •s o <problemsko odipirala razpravo. Poroč~la so vsebova!l.a dokaj enotno pr-imerjavo
posam~Z:D.Ii!h podatkov .s planom,
preteldrm letom in d ohodkovno
povezan.imi 1emetjalimi organizacijami v okviru delovne organizacije. Manj -je <b ilo pnimerjav
s panogo in drugimi .temelj!Il.imi
Ol'ganizacijami v panogi !iz razumljivih v.zro.kov, ker podatkov
tedaj ni hi.lo na voljo, na 'kax je
opozorila tudi sklepna ra:z;prava.
. ~z poroč.i:l osnovnih OTga'Il.!izaCIJ . Zveze sim:illkatov je bilo videti, da s o J»le Tazprave na sindi-kalnih skupdnah in 7iborih delavcev r~gibane , odprle .pa :so
tudi V<rsto Vlprašanj o organizaCl:J 1 .p .roizvodnj e , izJcoriščanju delovnega časa, delovnih in življenjskih p.ogoj•iih delavcev in ne
nazadn je o oSamoup:raVIllih odno&ih in nagrajevanj.u. Ra'Zlprave in
poslovna poročhla ,kažejo, da je
gospodaxski •p oložaj posameznih
temeljnih organizacij zelo nuiličen. Doseženi doh odki so nekoliko pod načrtovanimi, •k ar zadeva
temeljito obr avnavo v V\Sakem
okolju, še tehtneJšo razpravo ·pa
zasJuži os-tanek dohodka za delitev na tSik:lade, 1ki marS!ikateri .temeljni orgarrizaciji ne zagotavlja
razvoja, ki so si ga zastaWJ.e.
Ravno to področje pa je v
sklepni razpravi odprlo ·v rstopomanj•lcl1·i vosti iz :razprav v temeljnih organizacijah. Dejstvo
je, da so le ,redke pl'i1pravtle sin-

tezo razprav .iz si.ndi!kalnih siru·
pin ·i n jili prediložile zbo.l"u de!avcev ali vsaj delavsJdm svetom
v :Sprejem. Vsebina ~ra~prav na
sindlikalnih S·kmpina:h je pokazaia
tudi nekatere e lemente ·mezdne
miselnosti opri razpravljalaih,
predvsem .pa ~pr:i razJpravah ·o delitvi, saj so ,p osamezne ,ginodikalne skupine stale l!la stališčih, da
je treba več razdeliti za osebne
dohodke, ne .g lede na ustvarjeni
dohodek in na .delirovena razmerja, za katere smo 1se dogovorili s
samoupravni.mi akti.
Vse to Jcaže, oda družbeno-politične organizacije v •t emeljnih organizacijah ne opravljajo svojega pravega pos-lanstva, da niso
vselej .prisotne <pni obravnavi .t ako pomembnih vprašanj. Da je
temu ·t ako, .so pokazale 'Iazprave
med delavci lin vkll.jučevanje po-

sameznih vodstev dr.užbeno-poliuičnih organizacij v -razprave.
Zato moramo v vsa'ki >temeljni
organizaciji pri.pravli.ti <temeljite
predloge za dozbo1jšanje gospodarjenja, jih oceni!ti in prechlagati
organom upravljooja v sprejem,
obenem pa moramo opredeliti
roke in nosilce v vodstvih osnovnih organizacij silldikata pa t emeljito ocen1ti dosedanje delo.
Samoupravne interesne stkupnosti so u spele pripraviti .poročila v dogovo.rjenem ro!Qu in jih
dostaviti temeljnim onganizaaijam, le skupnost :zJdravs-tvenega
zavarovanja je zamuj ala. Tudi na
tem področju je potrebno sprejeti trdem dogovor, da bodo ta
poročhla prilpravljena v roku in
bodo v temeljnih organizacijah
hkrati ·s poslovni-mi poročili. Tako bi omogočali, da .se d elavci
celovito odločajo o delitvi dohodka in ocenijo <izpolnjevanje dogovo.rj enih nalog.
Prav je, da v ·tem trenutku kr-itično pogledamo s laibosti. in •uSipehe, da bi jmri še bolje delali,
kajti le 10 je pog.oj za naš napredek.
F.žagar

Na lverki še vedno zastoji
Na začetku leta 1979 je za našo temeljno organizacijo značilno, da
nas proizvodne prekinitve bolj bremenijo kot minula tri leta. Poleg
že .akutnega vprašanja čezmernih zastojev zaradi okvar, so se v
prvih dveh mesecih pridružili težavam tudi zastoji zaradi pomanjkanja lepila, v marcu pa tudi zastoji zaradi pomanjkanja tehničnega
lesa. Izpad proizvodnje v januarju in februarju je bil za 11.673.000
dinarjev. Tudi v marcu proizvodnega plan a ne bomo izpolnili. Ko
zmanjka metrskih drv in goli, je težava v tem, ker na sedanjih napravah za izdelavo iverja iz samih sekancev ne moremo izdelati dovolj iverja. To pomanjkanje i verja iz sekancev se pojavi tudi tedaj,
če vse naprave pri predelavi sekancev delajo optimalno. Vsekakor
pa povzročajo okvare še dodatne zastoje.
Drugi sklop težav ISe p.ojavJja
zaradi ve!like ucohlčme vl age v sekancih, .k.i smo jih dep.on.ira:IJ. v
zimskem obdobju .in so praktično prepojeni z vodo. Težave nastopajo pr.i sušenj u O.verja, pa
tudi kasneje v s-11i.skailinici, kjer
nam odstopanja v vlagi w erja
povz,ročajo razsJojevanje izdelkov v .preši. Te težave rešujemo
z daljšimi časi stmskanja plošč
za okrog 15 odstotkov, rk.a.r .se odraža v manjših kohlčinah proizvedenih plošč.
Temeljna orgarr:uizacija vseh teh
težav ne sprem1ja ,k rižem rok.
V s klopu ukrepov, kJ. ISIDJO jih
predvJdeli v proizvodnji, so neka:ter.i ddlgoročneJše narave. Tako smo se Jotž!li ·i1ldelave pred·loga za tehnološko ~popol:nitev
liDije za predelavo lesnih ostankov, s katero bi zagotov:ili perspek11iVIIlo vsa:j za 20 od:stotkov
večji delež predelanih sekancev
v strukturi porabe surovti!n. Naloga je aktualna, saj nam vse ooalize kažejo, da bo .t ežav z lllemotooo oskrbo tehničnega lesa .iz
dneva v d an več.
Pr.i.pravljamo .tudi tptredlog za
rešitev popolnej še separacije sekancev od različnih kovinskih
tujkov, ki nam povzročajo zaradli
možnosh stroje lomov i2lpade v
neprekinjeni in kar največji upo-

<J:abi sekancev že pri sedanjem
stanju. Prav tako se b omo prti.pravriJ.i na hltrejše poprav:Homl!inov za predelavo sekancev ob
rednem .r emontu al1i če pride do
s trojeloma. Ker je p red nami
tudi letni ·remont, moramo na j'ti
%e mogoče onganizacij-Sike oblike,
da rem<mt opravJ.mosohld:no, vendarr v ,k Jrajšem času kat prejšnja
leta. Tako 'bi vsaj delno nadames.tili liZ!pedle looliči.ne tivemih
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PRAZNOVALI SMO DAIN ŽENA
Ceprev ima pri nas pra7lnov.anje osmega marca že tradicijo, slavnos11i. ob ·tem ooevu izgubljajo svoj prvotni pomen.
Na ta dan naj bi ož.ilvljali spomine na revolucionarno pot delavs·kega razreda, v kateri so si ženske izbojevale tudi svojo lastlllo
osvoboditev tin enakopravnost. Na ta dan naj bi skupaj z moškimi
ocenjevali d anašnji položaj ženske - delavke - m atere v naši sa·
moupravni družbi. Dogovarjali naj bi se o nalogal1, ·ki jih moramo
še izpolnitli, da se bo žem;oka lahko v po1ni meri uveljaviJ.a v svojem osebnem, političnen1 dn družbenem življenju.
Naš veliki ma!I'ksistični mislec Edvard Kardelj je vedtno poudarjal,
da se »Stvarna enakopravnost žens.ke prične šele takrat, ko zavzame
enalk:01prawro mesto v procesu družbenega dela«. I n v tej smer.i naj
bi .d anašnjta generacija žensk nadalj evala bogato izroči-lo revolucionarne preteklosti.
Revoluaionaocka pa je danes vsaka delavka v 21druženem delu, ki
ustvarja materoial!ne in duhovne dobrine in ki samoupravno odloča.
Posebna priznanja pa danes zaslužijo predvsem ženske, ki poleg
dela 1n družinskih o bveznosti aktivno sodelujejo tudi v samoupravnih in družbeno-potit i{:nih organih.
Vse žene v naših temelJI!li.h organizacijah so ta dan pr~ovale ob
pogostitvi dn ob kulturnem ·programu, ka so .g a v večillli temeljnih
organizacij izvOOli učenci osnovnih šol. Osnovne organizacije sin·dikata pa so žene tllldi obdatr.hl.e in s čestli.tko pozvale tudi k prihodnjemu boju za enakopravne odnose.
Vendar- aJ.;i je za potrdlitev enakopravnosti žensk dovolj skromno
daril).o .in slovesno vzdušje v delovnih kolektivih? če bi h otele ohraniti prvotni pomen <tega dne, bi se morale upreti ženske ,game odpovedati hi se morale osebnim darilom .in zahtevati svoje pravice,
zahrt:evati, da se pnie.na njihova enakopravnost ne ·le v ustavnih dokumentih, ampak tudi v praksi..
Osmi marec 1je pač samo dan v letu, minljiv kot so minljtiiVli vsi
dru-gi dinevi, še naprej pa bi mor alo ostati njegovo poslanstvo, njeZ. Jerič
gov prvotr:ui. pomen.
• 1
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plošč.

P-ri tproitzvod!Il.j i oplemerri.ttenili
iverk bomo dzpade skusali nadom estim z delom ob ·pmstih oobotah, če bo pov;praševanje po ,t eh
izde1kih takšno ~ot je bilo v minulih mesecih.
Prav tako pa bomo pnipravlili
tudi ši.rši pregled -kadrovskih težav, k;i bodo zan:adi pomanjJcanja
nekaterih profilov lin zaradi zapuščanja dela na iverki v naslednjem obdobju še večje kot -so
sedaj.
To je Ie ·n ekaj ukrepov ob >težavah, ki smo jJh v dosedanjem
obr atovanj a u gotovili. kot glaVIIle
vzroke, da ne d osegama večje
proizvodlnje. Vsak uspeh na teh
področjih dela <
Se mora od-raz1ti v
nOI1Illalnejši. proizvodnja. Ta pa
je v sedanjem -stanj u za našo temelj no organizacijo ž.rvljenjskega
pomena, ob enem pa bi s ·tem po
svojih močeh ublarliliLi tudi v.prašanje likv.id!nosbi, kri sp remlja l!laše poslovooje v tem ·trenutku.
D. MazJij

REFERENDUM USPEL
25. marca je bil v •krajevni
slku.pnosti Grahovo referendum o
krajevnem samop:r~spe'Wru za
ureditev ceste Grahovo-Cerknica, k i je že neika<j •l et strah !in trepet vseh voznikov motornih vozil. Referenduma ·se je udeležilo
nekaj nad 80 od-stotkov Uipravičencev, »ZA« pa je glasovalo 62
odstotkov vpisanih volilcev.
Na osnovi raz1ičnih kmterijev
bi v petih letih krajani 2lbrali
okrog 100 milijonov staTih dinarjev, preostali znesek pa bi poiskali iz drugih v.i.rov (krediti,
združeno delo ...).
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Delo sindikata dokaj uspešno
Zelo malo p1semo o delu našega sindikata. S tem pa seveda
ni rečeno, da le-ta tudi ne dela.
Ravno nasprotno. V tem letu , če
prav smo še na zače tku, je bilo

že veliko s torj enega, od razprave
o zaključnem računu pa do samoupravnega sporazuma o de-

lovnih razmerjih. Razprava je bila živahna in tudi predlogov je
bilo precej.
Tudi o osebnih dohodkih je tekla razprava. Sprejeli smo stališče, da je treba tudi na tem področju napraviti določene premike. Tudi na kulturnem področju
so se pokazali prvi u spehi. Organiziranih je bilo več predstav.
Sindikat je iz svoj ih sredstev odkupil več kart in jih razdelil m ed
člane kolektiva. Odziv je bil velik, kar j e zelo spodbudno, saj
delovni človek potrebuje tudi
kulturo. Tudi v prih odnje si bomo prizadevali, da bi še bolj
razširili to dejavnost, ki je bila
dolga leta odmaknjena od našega delovnega človeka.
V. žnidaršič
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NASI LJUDJE
Seveda je Slavka prizadevna
tudi v političnem delu. Dolga leta deluje pri sindikatu in moram
reči, da kar skrbno opravlja svoje delo in naloge.
O prostem času :pravi, da ga
je zelo malo, saj Je zaposlena
žena praktično neprekinjeno pri
delu: delo v službi, pa gospodinjstvo in še vrsta drugih del.
Toda kljub temu najde čas za
vezenje in tudi zase. Kot večina
žena nna tudi Slavka veselje do
vsega lepega, in to je lepo urejen vrt okoli hiše.
O svojih željah je rekla, da jih
je veliko, vse se pa ne morejo
izpolniti. Predvsem pa želi, da bi
bila še naprej zdrava. To želi tudi vsej družini, kolektivu pa vsaj
take delovne uspehe kot smo jih
dosegali do seda:j.
V. Znidaršič

Slavka Bečaj je iz kmečke družine; rojena je bila na Gornjem
Jezeru. Vse do konca vojne je
bila doma, v letu 1946 pa se je
preselila v Podskrajnik. Takrat
se je tudi zaposlila v takratnem
LIP Cerknica. Na vprašanje, kje
vse je delala, mi je povedala:
••Prva leta sem bila zaposlena
v zabojarni, pa pri pleskanju, v
skladišču materiala in kdo ve še
kje, saj takrat so bile velike potrebe povsod, vsega nam je primanjkovalo. Med drugim se tudi
spominja, da so -dela.!li <tudi ob
nedeljah in praznikih v težkih
pogojih, seveda brez plačila. Sedaj so pogoji dela mnogo lažji.
To je seveda tudi prav, čeprav
radi pozabljamo na to, kako je
bilo.«
Povemo naj tudi, da je Slavka
tik pred upokojitvijo.
In kaj meni o sedanjem delu
in odnosih?
»Na delovnem mestu - obračun osebnih dohodkov sem še kar
zadovoljna, čeprav ni vse tako
lepo kot !Se :odi. TJUdi t>uikaj s·o •težave, ker pa se v oddelku dobro
razumemo in si .med -seboj pomagamo, nimam ·kakšnih večjih t eža·v. Nisem pa zadovoljna z odnosi
med službami, ki bi bili lahko
boljši. Večkrat slišim kakšno pikro posebno ob izplačilu osebnih
dohodkov, pa čeprav nagrajevanje ne sodi v moje področje dela. Smo pač ljudje. Toda kljub
težavam sem ·s ·svojim delom zadovoljna.«

Letošnji izobraževalni
programn uresniCUJemno
•v

Z veliko zavzetostjo je sodeloval pri vseh oblikah dela in akcijah organiziranega delavstva v
sindikatu lesnih delavcev, v delavskem kulturnem društvu Svoboda in kasneje v Vzajemnosti
v Loški dolini. Bil je društveni
knjižničar. Veliko je prebiral zgodovinska in literarna dela naših
pisateljev, zlasti dela ruskih klasikov (Gorkega), ki obravnavajo
usode zatiranih in spodbujajo k
boju za pravice. Tako ni bilo naključje, da se je sredi tridesetih
let vključil v marksistični krožek, ki sta ga organizirala Franc
Strle-Nino in Janez Hribar ter z
zanimanjem študiral ilegalno in
legalno partijsko literaturo, ki je
dajala smernice Titove in Kardeljeve strategije in taktike Partije
za združitev vseh demokratičnih
in rodoljubnih sil v boju proti
osovraženemu protiljudskemu režimu in njegovemu paktiranju s
fašističnimi silami. S svojim žarom je sodeloval pri snovanju in
formiranju
kmečko-delavskega
gibanja v Loški dolini, ki je dosegla zmage na občinskih volitvah v letih 1936 in 1938. Tedaj
je začel pisati v delavski tisk.
Leta 1940 je bil sprejet v Komunistično partijo Slovenije.
Leta 1941 vidimo Haceta med
organizatorji Osvobodilne fronte,
leta 1942, kako kot sekretar rajonskega odbora Osvobodilne
fronte Loški potok uresničuje pridobitve enoletnega boja partizanske vojske, ko organizira volitve
v organe ljudske oblasti in sodeluje pri uresničevanju njenih
sklepov.
Po hudi italijanski ofenzivi poleti 1942. leta ga vidimo kot potitkomisarja II. Notranjskega odreda, Tomšičeve brigade in konč-

no IV. operativne cone za štajersko in Koroško. Vidimo ga
hkrati kot izkušenega političnega
aktivista, ki je ljudem in borcem
v najhujših dneh vlival z bogatimi izkušnjami in s tovariškim odnosom zaupanje in vero
v končno zmago.
Po vojni je opravljal številne
odgovorne dolžnosti. Bil je inštruktor CK KPS, predsednik
enotnih sindikatov Slovenije, pomočnik ministra za kmetijstvo in
gozdarstvo LRS, sekretar OK
KPS Postojna, predsednik Gasilske zveze Slovenije. Bil je tudi
zvezni in več mandatov republiški ljudski poslanec.
Ob vsem tem delu je našel čas
za pisanje aktualnih političnih
člankov, zlasti pa za pisanje leposlovnih in spominskih besedil,
v katerih je opisoval junaštva in
usode borcev in aktivistov med
NOB. Ugodna odzivnost bralcev
ga je vzpodbujala k pisanju daljših leposlovnih del, v katerih je
opisoval partizansko tematiko in
ožjo Notranjsko, ki jo je odkril
širši slovenski javnosti. Za pisateljsko delo je prejel več visokih literarnih priznanj, prebivalci cerkniške občine pa so ga
izbrali za častnega občana.
A.Avsec

smo ga dobro poznali, nas ne
preseneča njegova izredna ustvarjalna energija, saj je napisal
več kot dvajset knjig in vsaka
od njih predstavlja med platnice
prelito viharno, silovito, prvinsko
življenje notranjskega človeka.

*

Prav zato so njegova dela za
razliko od drugih dokumentarnih pričevanj o teh časih tako
pristna, tako človeška. Prav zato
tudi preraščajo na videz ozko usklajenost v notranjske okvire in
dobivajo obeležje občečloveško
sti, dobivajo obrise izrazitega
konflikta med naravnostjo in
prvinskostjo ter med izumetniče
nim prenarejanjem, ki človeka
spridi.

Drugi dragoceni del Hacetove
osebnosti je njegovo pisanje, v
katero je prem vso svojo prvinsko ljubezen do notranjskega člo
veka, svojo trmasto revolucionarnost in vsečloveško humanost.
Ob neki priložnosti nam je dejal: »Pokažimo, da Notranjska ni
samo dežela kmetov, gozdarjev
in tihotapcev ... Pokažimo, da nismo samo praktiki, suhi razumarji. Saj vemo, da so v nas tudi
lirične strune. Morda smo res
malo preveč zaprti vase - skoraj sramežljivi.«
In v svojem pisanju je pripovedoval: »Vse moje pisanje temelji na resničnih dogodkih. O,
večkrat sem že imel sitnosti za.
radi tega. še sreča, da smo Notranjci trmasti. Ja, tudi jaz sem
trmast. Naša notranjska trma je
največkrat pozitivna.«
Takšen je bil Hace kot človek
in kot pisatelj. Ves je zrasel iz
notranjske zemlje in ves se je
razdajal notranjski zemlji ... Ker
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In temu človeku je posvetil vse
svoje življenje, posvetil mu je
svoje revolucionarno in svoje
ustvarjalno pisateljsko delo. To
delo je svojevrstna in dragocena
kronika Notranjske, kronika vseh
pomembnih in korenitih prelommc na naših tleh, viharnih dogodkov, ki jih je preživljal in sooblikoval notranjski človek.
Ob njegovih delih podoživljamo revolucionarne prevrate na
Notranjskem v preteklem stoletju, pa težke socialne in moralne
krize v predvojni Jugoslaviji,
predvsem pa burna leta našega
narodnoosvobodilnega boja in
revolucije ter povojne graditve
nove družbe. Pri tem je treba posebej poudariti, da je bil vedno
v osrčju njegove pozornosti člo
vek - notranjski samorasli člo
vek, ki se mu upirajo brezsrč·
nost, nelogičnost, administracija,
predpisi, teoretiziranja, skratka
vse, kar ni v skladu z njegovo
zdravo, nepotvorjeno pametjo.

In s temi svojimi deli bo za
vedno ostal med nami - ostala
bodo njegova dragocena in iskrena pričevanja o - njemu tako
dragi Notranjski - pričevanja o
njegovi izjemni osebnosti.

Poleg tega smo drzJpeljaJ.i ciklus
seminarjev za usposablja:nde delegatov, Ici de1u.jejo v delegacijah
za samoupraV'Il.e interesne sklllpnostJi in za z:bore skupš&ne obči
ne.
V kra.t'kem lahko ocenimo, da
je za nami ra:ogrbano, pa tudi
uspešno obdobje, saj je b.i•lo IIl.ad
250 ur predavanj, na ka.tetrih
smo usposal:lljali rpr.ibJiž:no 850
slušateljev. Po moj:i oceni pa je
v delegacije iiiil v samoupravne organe izvol!jenih najmanj 2500 deloV'Il.ih 1judi in občanov. Zelo hit.ro lahko ugotovimo, !kaj pravzaprav pomeni to Ta.2lme:I"je.
Vprašati ISe moramo, ali res
velika l\le6iina delavcev - člancrv
samoupravnih organov, katetr.im
smo občani in delovni '!:judje
naše obone na volitvah zaupali
odgovorne fulnkcij.e, da v ·silstemu
demokratičnega odločan1a in dogovarjanja odgovonno opravJ.jajo
naloge, !Smatra, da -so že dovolj
usposob•ljen.i za opravJjwje teh
na!log. Vendax pa praksa marsikje kaže prav nasprotno. Dejstvo
je, d-a se ipl'av v vsakdanjem delu
ka.že stalna potreba, da se samoUpl'avljalci lll'eptrenehoma usposabLjamo, k a;j:ti :le tako lahko
zna.mo pra'VIilno razumevati in
sprejemati odločiJtve, pred •k atere smo postatV'ljeni 'Vsaik dan.
Cilj tako za:stav.ljenega usposabljanja je •tudi v tem, da kvalitetne programe predavanj ]Jii'ibližamo samoupravr}jalcem (do
sedaj ISO ISe posamez:ntiJki na takih oz:i.roma podobnih seminarj-ih usposab-ljal!i v •L jubJjani., Postojni, POirtorožu !in drugod) in
da usposabljanje organiziramo v
občim. V bistvu bi se 'lahko
prav vsa.k .samoUipravJ.jalec vključil v ta predavanja. Vendar nam

·-

žal ta optiu:nističnti oHj ni v celobi uspel. Ceprav so ·b ila v tem
dklusu usposabljanja potrebna
precejšnja sred-stva (glede :na
vsoto, s katetro razpOilaga kllub),
ugotavljamo, da bomo vendwle
morali nadaljevati z wganizacijo
takih in podobnih oblil!:, saj so
slušateilji na .teh -semin.all'jih ugodno .ocenili 'k valiteto predavanj ill1
i:zražali zahtevo po novih rta.kšn:.ih
oblikah US<posabl.janja.
Klub bo tudi v prihodnje
uresničeval VISe pobude iz temeljnih okolij, čeprav smo že tik
pred dejstvom, da omejimo naša
pmadevanja zall"adi neodgovornega odnosa posameZil'lih podpisnk samOUJpravnega sporazuma o
ustanov:iJtvli Kluba •samoupravljalcev, ker IIJ.e poravnavajo redno svojlih fimančnih obve=osti.
Prav Brest ·kljub ob~jubam .in
zagotoviiom odgovornih tova.I'i šev še do danes .ni poravnal
svojih finanč.nih obve:onos.ti do
ktluba.
Tudi d!rugi del izobraževanja v
tej ·sezoni usp~o končujemo. V
februaxju smo zak.ljučHi s predavanji na abčmski ·po1iltični šoli. V programu je •billo 100 pedagoških ur rpredava:nj .in razgovorov. Pred s lušatelj~ je samo še
zaključni razgovor in .podeliltev
ustreznih :s.pcičevai. Ocenjujemo,
da bo občinsko poldtično šolo
k.ončall.o pciblifuo 20 s lušateljev.
že sedatj je očirtlno, da .nekateri
s.lušaltelji ·š olanja llle bodo uspešno zaključiLi. Dogovorili. smo se,
da bo odsJ.ej .orgamiiZiran vsako
leto po en ·o ddelek obČJin!Ske politične šole, .s čimer 1bi predvsem
člane Zveze •komuni•stov usposabljatli za delovanj e v našem samoupravnem -socia-Lističnem sistemu.
M. Jernejčič
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Kar ne moremo se sprijazniti
s kruto resnico, da ne bomo več
slišali njegovega prešernega smeha, da ga ne bomo več srečali
s koso v roki na ozarah Ulake
ali se z njim sporekli ob kozarč
ku, da ne bomo mogli brati njegovih knjig, ki jih je snoval v
svoji trmasti ustvarjalnosti ...
B.Levec

-

•

Program Kluba samoupravljalcev smo sprejeli in danes lahko trdi·
mo, da smo ga zvečine tudi uresničili. V tem :obdobju smo izpeljali
celotni program za usposabljanje vseh članov organov upravljanja
in delegatov, ki so bili izvoljeni lani. Organizirali smo tridnevni seminar o zakonu o delovnih razmerjih, dvodnevni seminar za člane
delavskih kontrol in več enodnevnih seminarjev za člane delavskih
svetov, za člane disciplinskih komisij in za člane poravnalnih svetov
krajevne skupnosti.

Zapustil nas je Matevž Hace
Neizprosna smrt nam je 1. marca iz življenja iztrgala revolucionarja, politkomisarja legendarne
XIV. proletarske divizije, polkovnika JLA v rezervi, družbenopolitičnega delavca in pisatelja MATEVZA HACETA.
Ze z enajstimi leti si je začel
služiti knlh: najprej kot pastir,
s štirinajstimi leti pa kot delavec v opekarni ter nato kot žagarski in gozdni delavec. Odpor
proti krivicam in izkoriščanju in
njegov napredni duh sta ga kmalu usmerila v organizirano socialistično gibanje.

Slavka Bečaj dela pri obračunu
osebnih dohodkov v TOZD Pohištvo Cerknica
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Iz drugih lesarskih kolektivov
V MEBLU ocenjujejo, da bodo
pogoji gospodarjenja letos znatno težji ko t pre teklo leto zlasti
zaradi velikih podražitev osnovnih surovin ·i n material<YV ·t er zaradi slabše kOD!kiurenooe ·sposobnosti pri vk!ljučevanju 'V mednarodno menj·a vo. Zaradi pokrivanja veli'ke -Izgube temeLjni organizaciji Iverka rter z reaJ.izacijo
sprejetih naloob pr·ičakujejo zaostrene pogoje pri zagotavljanju
potrebnih 'likvidnih .sredstev za
planirani obseg poslovanja.
LIP Bled j e v pretekdem letu
uspešno izvažal in sicer iZildjučno
na konvertibillno področje. Izvoz

Srečno,

__.... ... ... ...:..._ ... _,...
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je Vlrednostno 21našal 5.887.735 dolarjev, k a.r je za 19 odstotkov
več kot leto poprej in za 2 odS•t o bka manj kot je <bilo pred'Viideno s planom. Tri četrtine vsega i2:voza predstavljajo opažne
plošče.

V JELOVICI imajo svojo ·s plošno in zob CYZJdravS/t'Veno ambulanto, sedaj pa se dog<YVarJajo o .izgradnj i lastnega vrtca, v ka.terem
bi našlo pros tor približno 100
m<llločkov rtistih mater, ·k i delajo v
Jelovici. K sodelovanju p·r.i gradnji nameravajo pritegniti 1Judi
druge delOV:Ile organizaci-je. Naj
še omenimo, da ocenjujejo mon-

umetnik!

PERKO. LOJZE PERKO. SLIKAR LOJZE PERKO. Skromno
zveni in domače. Ime postaja naša last. Povsem je že naše - notranjsko in slovensko. Potem občečloveško kot je občečloveška
vsaka umetnost, ki privre iz vročega, nemirnega človeškega srca.
Na obrazu, zaznamovanim z
»žlakom poduhovljenosti«, se da
iz množice natančno prepoznati
umetnika, t udi če sname svojo večno bohemsko bar eto, tako kot
se da prepoznati birokrata, četu
di je snel »r okavice«, in profesor ja, čeprav je pozabil redovalnico.
Rodil se je v Loški dolini med ostrnicami.
V svojem nemiru živi že sedemdeset let. Ne kaže jih. Ne
utegne se starati; poznamo ga
leta v enaki gibčnosti, z enako
šegavostjo in enakim iskanjem.
Oči samo iščejo, merijo, sodijo.
Ne poznamo ga pri ustvarjanju:
kdo bi ga motil! Ko pa gledamo
n jegovo končano podobo, se nam
zdi nedokončana. Nekam površna, kot osnutek, kot skoraj dodeJana skica.
In smo prisiljeni, da jo dodeljujemo, dopolnjujemo, da vrtamo vanjo, da iščemo v stari kamri človeka, ki ga ni več tam; pod
površjem pomladnih trav in voda slutimo pravo poželenje sem en in korenin po klitju, brstenju, cvetenju in življenju, po novi plodnosti. V neznatni gmotici

osamljene žanjice sredi širokega
polja ni le žanjica: je žena, je
mati, je trplnka, sužnja, rednica,
svetnica; pod rdečo ruto, ki ji
zakriva glavo pred soncem, je
m.isel, pogreznjena vase, samo
njena- nikomur in nikoli izpovedana. Le slikar ve za njen svet
- zato jo postavi t ja - nam v
razmislek in človeški nemir. Nikoli ne vemo, kaj skriva globoka temna voda, kakšna usoda če
pi za skromnimi okenci notranjske hiše, kod se klatijo m.isli ob
blodih pretegnjenega kmeta, kakšna je zgodovina in kakšna prihodnost človeka na >>Zadnji poti«.
Nikoli ne vemo, kam se bo usula zloba, viseča v oblaku nad jezerom, kaj bo prinesla svetloba
jutra in kdo bo umrl v negibni
otrplosti zime ...
Nič se ne ve! Išči, človek!
Brskaj in mislil Tudi Lojze je
moral, če je hotel postati naš
slikar. Menda je zgodaj spoznal,
da je umetnost v nedorečenem
in da tudi tega ni nikoli konec.
Ob njegovem sedemdesetem
letu, ki ga bo praznoval 21. aprila, mu ne privoščimo miru, želimo mu še sto novih vznemirjenj, umetniške mrzlice in večne
nepotešenosti. To bo našega slikarja ohranjalo mladega, našo
umetnost bo bogatiJo, našo notranjsko in slovensko ter člove
ško lepoto pa razkrivalo nam in
svetu.
J.Praprotnik

tažo 43 hiš v Cerknici kot enega
pomembneJših delovnih uspehov
v preteklem -letu.
LESNINA je slovesno proslavila svojo tridesetletnico. Ob tej
priložnos ti je predsednik Tito
odlikoval kolektiv z redom dela
z zlatim vencem. Odlikovani so
bili tudi .števi:lni posame:z.ni.Jci iz
Lesninin~h •t emeljnih organizacij.
SLOVENIJALES tvgovina
ima v 1lujini dOkaj razvejano pro·
dajno mrežo. Sestavlja jo trinaj•st
stalnih in začasn ih predstavništev na vseh celilllah, pet las1lnih
podjetij v •t ujini z osmimi enotami, katerim s e h o v k ratkem
pridruži:lo še šesto -t er dve mešani podjetj-i, v 1katerih ·ima.jo
večinski !kapital in •katerima se
bo v krat!kem p ridružilo še tretje.
Prvo leto uresničevanja sana·
cijskega programa v TOVARNI
MERIL je bilo uspešno. Napori
kole.lctli.va niso ibiii zaman in ISO
glede na njihove obje~tivne pogoje posdova.n~a prebm :tisto m agično mejo celotnega prihodka
in dohodka, ki v nadaljnji delitvi
vendarle da že tudi ostanek či·
stega dohodka .
V STOLU ugotaVIljajo, da je
splošna poraba v preteklem letu
močno porasla. Kazalci kažejo,
da bodo •tudi •letos s redstva za
zadovo~jevanje skupne in splošne porabe znova hi:treje narašča
la kot se bo večal dohodek. Zato
bodo organi diruilbenopol ~ničnih
skupnosti, odru1Jbeno-politične orgal!li.zacije v delovni organizaciji
in delegati posveča•Li temu dejstvu posebno skrb.
JAVOR je z -n ovim letom povišal cene v svojem obratu druž·
bene prehrane. Cena obrdka kosi:la waša sedaj 11 d inarjev.
Pri tem p oSkušajo upoštevati tabele ka.loričnih vrednosti obro·
kov, ki jih priporoča republiški
zavod za zdraVIStveno var stvo.
ELAN je za oopehe pri p roizvodnji špor;tne opreme in naprav
dobil spominsko plaketo, kar je
najvišj e pri:maal'je Smučarske
zveze Jugoslavije. Nasploh ocenjujejo lansko poslovanje za ze.lo
us·pešno.
Tudi v NOVOLESU so razpravljali o presežkih samoupravnih
interesnih skupnosti v p.reteldem
letu. Na pobudo izv.ršnega sveta
skupščine obč.llne naj bi jih namenili za izgradnjo centra
usmerjenega izobr aževanja v
Srnihe1u pr·i Novem m estu.

ZADOVOUNI Z ABONMAJSKI·
MI PREDSTAVAMI
»Všeč nam je taka oblika ponudbe kulturnih dci'.oivetij,« ,smo im eli organizatorji
abonmajskih
predS'tav prrlofulost večkrat slišati.
Res je, dvorane ·SO bile polne:
v Cerknici Sli je ogledatlo pet
predstav 1500 i:st~h gledalcev, v
Star em trgu 912. Vprašanje je,
ali sta bHa dan dn ura .pr~merna
za vse obi·s kovalce (v StaTein trgu sobote nirso bi!le najbo:lj p!rimerne, •k er rso za nekatere delovne); ali so bile •predstaJVe v šeč
vsem, •saj jih občani Jllhso imeli
p rBofulosti ·izbiJrati; za vse interesente !!lii bilo dovolj kart ...
Smo pa lcljub vsemu zadovoljni s sodelovam'jem s.i:nd<i'kartov -i n
Z ve:ze lruMturnih orgau::tizaoi,j, saj
smo njim .prodali vemno abenmajev in od njih tudi pričaku
jemo, da na.m 1bodo posredovali
mnenja >in pripombe ter želj e za
p['ihodnje delo.
Gostovanj e po~Hcnih gleda!l:išč
in ansarrnblov ni billa namenjeno
samo obailn stvu, temveč tudi 'r azgovorom po pred stavah med 1poklicnimi ~n ·ljubiteljsikilllli delavci na g ledališkem področju.
Sodobno celovJto pojmovanje
ku:1tlli1Ilih pollreb bo moratlo postaJti skrb slehernega občana odražala pa se bo v zami<s1i obnovlj enih ali IDOvih k,uku-m ih domov. Sele talcrait bomo lahko
·gledali zahtev.ne}še, .bolj kvalitetn e in številnejše prirediltve doma.
S. Sestanovič

,

PRAZNOVANJE DNEVA 2:ENA
V KS B EGUNJE
Tako, a~i malo drugače kot
drugod, je bilo organizirano
pramovanje dneva žena ·nudi za
žene v krajevni skupnostli Begunje. Organirz.irala ga je 'M ajevna
konferenca SZDL. Nadv.se prijeten ku:lturni p rogram, ki oo ga
iz-vedli pevci, mladina in učenci
osnovne šole iz Beg:unj, j e bilo
prrjetno dož,ivetje. ·P o kultUIUlem
programu je bi1a sklromna zaku~ka.

Zal pa v •ka-aj evni s kupnosti nimamo prostora, .k!jer bi bilo mogoče taka ali <p<>dohna -p raznova·
nja še lepše or.gaonillirati. Zelimo,
da b i bilo srečanje ob praznovanju 8. marca :skupno za vse žene
iz krajevne s kupnost i, pa <tudi za
delavke ·iz Tovarne poh!i§tva Jelka. To p a nam sedaj omejeni
prost ori onemogočajo. Uparrno,
da bomo v prihodnje z obn<JVitvijo kulturnega -d oma v BegUil'jah
tudi to dosegli ~n praznovanje 8.
marca še lepše .prupravi1i.
J. Opeka

Ovzdrževanju strojev
V TOZD POHISTVO je bil 13.
marca redni strokovni s es tanek
vseh delavcev, ki so kakorkoli o dgovorni za organiziranje proizvodnje. Ker je bilo na dnevnem
redu tudi vprašanje vzdrževanja
s trojev, so bili na sestanku pri·
sotni tudi vsi dela vci, ki delajo
p ri vzdrževanju.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da so stroji iztrošeni in da so
zato potrebni še večjega vzdrževanja. Vzdrževalci so zahtevali
priročno skladišče z vsemi potrebnimi rezervnimi deli.
Predlagano je bilo, da je treba. izdelati s istem vzdrževanj a,
SaJ bo le tako mogoče vzdrževanje, ki ne bo povzročalo zast ojev. Seveda so bila kritično osvetljena še druga vprašanja.
Razprava je opozorila tudi n a
druga vprašanja, ki težijo proizvodnjo. Tehnološk a priprava
dela ni vedno za dostn a. Tudi n a
področju normiranja je več težav. Kritizirano je bilo stališče
nekaterih vodij oddelkov, ki ne
organizirajo dela tako racionalno, da bi bila norma večja, seveda ob enakem naporu delav-

ca. Več je treba narediti -t udi za
uvajanje n ovih delavcev. Tudi
ustrezni razporeditvi delavcev je
treba posvetiti večjo skrb. že velikokrat je bilo načeto vprašanje t ransportnih vozičkov, ki jih
je treba nabaviti čimprej.
Tudi z razsvetljavo na nekaterih delih proizvodnje ni vse v redu.
Predlagali so, naj bi šablone
izdelovali iz »Škart« elementov.
Načeta so bila tudi vpra šanja
o dokončanju investicijskih del
skladišča furnirja, kar bi lahko
bolj pospe šeno gradili.
Problem je velika odsotnost
delavcev z dela zaradi bolniške
(9,2 odstotka), pa tudi drugih
vzrokov odsotnosti je veliko; s
tem v zvezi bo slej ko p rej treba sprej eti ustrezne ukrepe.
Na koncu sestanka j e direktor
temeljne organizacije prisotne
opozoril na večjo disciplino pri
opravljanju rednega dela in posebnih ukrepov, sicer bo potrebno v interes u kolektiva u krepati
tako, da se bo do stvari obrnile
na bolje.
J. Klančar

z ocm1
naše
kamere
"

Tale lopa je lep okrasek pred TOZD MASIVA v Martinjaku
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Nove naloge krajevnih skupnosti
22. maorca je preds.ta'111Ilištvo nove 'Pivovarne iz BUZETA organiziralo poizkušnjo ISVOj·i h melikov v Starem trgu, na Rakelru ·i n v našem malem mestu. Poi'llk!ušnja je b.i'la ·v Blagovnici. Pom.11di!l!i so več
vrst pi·v a, ki ga i:zx:lelujejo ·po avstrijski Hcenci Wn po domačiih recept·i h. Ljubditelji te osvežhlne pi~ače našega malega mesta so b ila
s kvaLiteto za.riovoljni, prirediite~Ji pa so obljubili, da bodo v prihodnje pOSiklrbeli, da bodo nj<ihovi proizvodi našim ·potrošnikom na
voljo po trgovinah po vsej naši občini.
Ceravno •j e do začeUka tradicionalnega ·pohoda po poteh domicilnili
enot Not:ra.njslke še tr.i mesece, so pr-i prave že v telru. Stab -pobodne
enote je ame! dve sej!i, na katerih .so se dogovonili. o oPganizacijsUcih
uk.repih, določi•li funkcije in izbra:Ii traso pohoda do ·spOIJ'Den-ikov
in spOIJ'Dinskih obeleži:j dz Tevolud0111ame 'Preteklosti v naših kra.jili.
Tokrat se bodo poleg mladih pohoda udeležili tudi sta'l'ejši občani
in predstavniki mladih irz sosednjih občin.

Ob konstituiranju novo izvoljenih delegatskih skupščin krajevnih
skupnosti so bili izvoljeni tudi novi organi. Vodstvene funkcije so
zvečine prevzeli novi kadri. O možnih kandidatih je tekla zelo široka
razprava v zborih občanov v vaških skupnostih, vodila pa jo je
Socialistična zveza skupaj z vodstvi drugih družbenopolitičnih organizacij v krajevnih skupnostih. Ob tem velja poudariti, da so občani in delovni ljudje pri odločanju izhajali iz dejstva, da bo mogoče v prihodnje razvijati krajevno samoupravo, če bodo na prava
mesta izvolili prave ljudi.
Ko so na prvih skupščinah ocenjevali opravljeno delo v preteklem mandatu, so ugotavljali, da
naloge izpolnjujemo v s kladu s
srednjeročnim programom, ki so
si ga zastavile krajevne skupnosti. Naloge iz tega obdobja predstavljajo zvečine reševanje komunalnih vprašanj, dopolnjujejo pa
se še s planom srednjeročnega
razvoja občine in območnih interesnih skupnosti. Ugotavljajo,
da zunanji nosilci planskih nalog
nekoliko zaostajajo z uresniče
vanjem, kar zlasti velja za elektrifikacijo, PTT storitve, izgradnjo šolskih objektov in urejenost
okolja. Ob tem pa so začeli občan in delovnrl. -ljudje spozna'Vati
resnico med željami. in dejanskimi možnostmi za pridobitev vseh
tistih dobrin, ki so za delo in
življenje krajevne skupnosti potrebne.

večini

krajevnih skupnosti, izgradnjo vodovodov, elektrifikacije naselij in še vrsto drugih pridobljenih komunalnih dobrin.
Programska usmeritev do konca tega srednjeročnega obdobja
le še dopolnjuje izvedbo načrto
vanih akcij, vendar so v programih le tiste naloge, ki so dejansko finančno pokrite. Istočasno
pa se že oblikujejo zahteve po
razvoju krajevnih skupnosti v
naslednjem srednjeročnem obdobju od leta 1980 do 1985. V
sklop teh nalog pa prihajajo v
ospredje tudi že naloge, ki so jih
po ustavni opredelitvi in J?.O ustreznih samoupr avnih akt1h pristojne in dolžne izvajati krajevne skupnosti v sodelovanju z
vsemi nosilci razvoja in napredka. Te naloge pa se kažejo v krepitvi materialne osnove za razvoj šolstva in usmerjenega iz-

NOVI PREDSEDNIKI SKUPŠČIN IN SVETOV
KRAJEVNIH SKUPNOSTI
predsednik
skupščine

Cerknica
Rakek
Begunje
Nova vas
Lo§ka dolina
Cajnarje-2:ilce
Grahovo

Hren Jože
Kavčič Franc
Intihar Ivan
Anzeljc Drago
Cimprič Valentin
Pirman Janko
Turk Franc

predsednik sveta
Kebe Tone
Vukičevič Momo
škrlj Ivan
Križ Anton
Ješelnik Franc
Kovačič Slavko
še ni izvoljen

PUST 1979 V SLIKI
Izkušnje zadnjih nekaj let govorijo, da je bil vsak dinar, ki
ga je prispevala družbena skupnost, nekajkrat oplemeniten s finančnimi
prispevki, zbranimi
med občani in od temeljnih organizacij, pa tudi z materialnimi
prispevki in s prostovoljnim delom. Tako zasledimo vrsto uspešnih akcij pri asfaltiranju cest v

obraževanja, za razvoj otroškega
varstva, telesne kulture in kulturne dejavnosti, prihodnji razvoj
temeljnih organizacij in drugih
družbenih dejavnosti.
V tem mandatnem obdobju se
prvič pojavljajo kot oblika povezovanja med temeljno organizacijo in krajevno skupnostjo tudi
sindikati, ki bodo na ravni kra-

Mladi se pripravljajo
TEKMOVANJE MLADIH OB
PROSLAVI TRIDESETLETNICE
USPOSABLJANJA ZA SPLOšNI
LJUDSKI ODPOR

FILMI V APRILU
1. 4. ob 16. uni. - ameriški pustoloYski film MOž Z žELEZNO
MASKO.
1. 4. ob 19.30 - armmiška kdm<illlaJ:ka RDECILO ZA USTNICE.
2. 4. ob 19.30 - ameriška krimimalka TRIJE NEUSTRAšNI.
5. 4. ob 19.30 - arnedškri western MANAJA.
7. 4. ob 19.30 m 8. 4. ob 16. Ul'i - ]ta!l.ijanska •komedij a šKOFOVA
SPALNICA
8. 4. ob 19.30 - francoska drarrna UJETNICA SAMOSTANA.
9. 4. ob 19.30 - francoska komedija ANNIE HILL.
12. 4. ob 19.30 - nemška krimina}ka DEKLE IZ HONG KONGA.
14. 4. ob 19.30 drn 15. 4. ob 16. uri - nemš kri wes.te:r:n VINETOU IN
OLD FIREHAND.
15. 4. ob 19.30 - švedsk:i glasbeni fil:rn ABBA.
16. 4. ob 19.30 - :firancoska k'l"1minal-ka PREISKAVA POD STRAHOM.
19. 4. ob 19.30 - amer<iška krimi!na1ka TAKSIST.
21. 4. ob 19.30 in 22. 4. ob 16. ·m i - hongkongmci •k ara.te film ROKA
SMRTI.
22. 4. ob 19.30 - ameriški pu9tolovski :fiilm GUSAR.
23. 4. ob 19.30 - jugoslovanSiki zgodovin,slki film LJUBEZEN IN
SRD.
26. 4. ob 19.30 - amerri.ški pustolovski film PEKEL NA FLORI-DI.
27. 4. ob 16. u i!'J in 19.30 - (še 'Ili predviden)
28. 4. ob 16. uri i.IJ.1 19.30 - ameriški 19lasbeni film ZADNJI NASTOP
ELVISA PRESLY A.
29. 4. ob 16. uri im 19.30 - ameriški fantastični film ALEJA PROKLETSTVA.
30. 4. ob 19.30 - italijaiil.ska komedija GINEKOLOG SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA.

--
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To šo1sko •l eto je jubilejno leto
ovgaiil.izi-ranega usposabljanja in
pripravljanja mladime za splošni
ljudski od'Por. Zato je bil v zveznem meriJ.u ustanovJ.jen kooniinacdjs ki odbor za p-roslavo te dejavnosti. Odbor ·je ·sklenil, -da borno ta 1-ub-Hej proslavili v V'Seh
repub-1i.k ah in pokrajinalh rz: množičnimi aikcijarni.
RepubliŠiki odbor za proSilavo
je ·s prejel okvirni fProgram t ekmovanj in akcij. Tekmovanja za8. MAREC -

DAN

ZME~NJAVE

8. marec - dan žena< mož z otroki sam dOIJ'Da.
Razbija, vpije in kriči,
da prihite sosedje vsi.

Otroci učijo se ~ad:iti,
mož pa že začel je pirti.
Vsi se derejo na glas,
manjkata tr~benta, bas.
Ko pride žena spet v svoj stan,
izgubila skoraj ves je dan.
Pospravlja, dela kot vse dni,
da se v glavi ji vrti.
Metoda šajn, 8. b

-

-

.-

-

~
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Klančar

IZID NAGRADNEGA
2:REBANJA
žrebanja pravzapnw ni bil.o,
ker sta :se na nagradni i'a'2lpi.s v
prejšnji številki odzvali ·l e dve
bralki, lci sta izpol.II1.'jeva.niko obe
pravilno rešili. Mi je morda
vzrok v razpisanih nagradah? Je
nekaj tisoča!kov valbJjivej:ših od
dobre knjige?
Nagrajenki sta Milka Brence,
Ce11knica, Tabor 32 in Angela
Rappl, 69000 Murska Sobma, Miloša K,u;zrmiča 15.
Obema iskreno čestitamo! Nag radi jima bomo poslaJ1i po pošti.

~ -- --
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F. Tavželj

Cerkniški
delegatski
žaromet
Dolgoletno iskanje oblik za sprotno obveščanj e občanov in delovnih ljudi v naši občini o dogodkih v njihovem delu in življenju
je končno pripeljalo do neposrednih zaključkov. Na osnovi le-teh
j e sklenjen sporazum z Ljubljanskim dnevnikom, ki bo prinašal
sveže novice v posebni prilogi
Cerkniški delegatski žaromet, in
sicer za začetek vsako drugo sredo v mesecu.
Dogovorjeno je, da bodo Ljubljanski dnevnik s to prilogo dobivale vse delegatske strukture v
temeljnih organizacijah in krajevnih skupnostih in jim bo dostavljen še isti dan, ko izide. To
bo nadomestna oblika obvešča
nja, ki jo je svoje čase opravljal
Glas Notranjske in ga je marsikdo v naši občini pogrešal.
Za oblikovanje vsebine priloge
je imenovan poseben uredniški
odbor, ki ga sestavljajo predstavniki političnih, samoupravnih in
gospodarskih struktur v občini
ter dva poklicna novinarja in fotoreporterja. že sedaj pa pozivamo vse bralce, naj dajejo pripombe na vsebino, posredujejo
pa tudi svoje prispevke, ki jih
bomo rade volje sprejeli in tako
dopolnili informacije s kritične
ga in objektivnega vidika.
F. Tavželj

jernajo učence 7. in 8. razreda
osnovnih šol, l. in 2. 't'azreda
srednjih šol (teh v naši občini
ni) ter delavs ko in kmečko mladino.
.
Programi .tekmovanj, .ki bodo
objavljeni v šols·lcih glasil-i h Ibodo:
a) šols'ka tek,movanja opravijo
šole same do 14. aprila;
b) občinska tek!movanja or.gani·z irajo občin·stki šta:bi; do 20. 4.
c) področna ·tekmovanja organizirajo medobčinski štabi in
center šols'kih :športnili društev
Slovenije do 10. maja;
d)za repubhško 't ekmovanje
je odgovoren republiškri štab, letos bo 25. maja.
Tc:ikmovanje obsega: prvo pomoč, orientacijski pohod, 'POZnavanje orožja, vojne opreme in
s treljanje.

J.

»Kje je žena tvoja ta,
in takšen di-r endaj doma?«
»Ženka moja ima svoj praznik,
rekla je, naj bom jaz pruznik!«

jevne skupnosti nastopali v koordinacijskem odboru kot povezovalci želja, zahtev in interesov
med združenim delom in krajevno skupnostjo. S tem prihajata
do izraza svobodna menjava dela in skupni interes za razvoj
krajevne skupnosti, saj se isti
ljudje pojavljajo v združenem
delu kot ustvarjalci sredstev, obenem pa v krajevni skupnosti kot
potrošniki dobrin.
Za tako opredeljen prihodnji
razvoj pa se bodo morali vsi organi in organizacije v krajevni
skupnosti čim bolje organizirati
ter povezovati želje in interese
v skupne akcije, da bi zadovoljili skupne in osebne potrebe krajanov.

Brestova mladina
uspešna
Akcija »Najbol>jša osnovna organitzacija Zveze socialističn e
mladine v SOZD Slovenijales« za
preteklo •l eto je .končana.
Akcija je potekala po ·toOkovalnern sistemu, ·ki je bi:l sprejet
na konferenci .koordinacijskega
sveta Zveze socia-l-istične mladine SOZD Slovenijales.
Na seji s ekretaTiata tega sveta, ki je hlla 3. januarj a, s o na
podlag1 poslanih zapisnikov 1n
poročil ocenitli aktivnost vseh
osnovnih organizacij, Jd so ·s e
vključile v ·to akcijo. Le-teh j e
btl.o 29. Ocene 'Pa so dale nasle--d-nji izid:
l. LIP Spodnj a Idrija
2. BREST TOZD
TLI Sita-ri t'l'-g
3. BREST TOZD TP Cerknica
4. STIL Koper
5. trgovina TOZD 300
6. trgovina TOZD 500

145
138
119
104
81
79
itd.

Na 11. mesto ·s o se uvr&t.iJe
Skupne dejavnos ti Bresta s 66
točkam·i, na 20. mesto TOZD Prodaja z 20 ·toOkami in na 28. mesto TOZD J elika z 11 točkami.
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BRESTOV
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OB~ORNIK

Brestove kegljavke
četrte

v Sloveniji
NEKAJ KEGUASKIH NOVIC
V počastitev dneva žena je KK
BREST organiziral množično .r ekreacijsko ·k egljanje za ž~e.
KegljaJo je 25 igralk. Pred prel~
kušnjo podiranja lk.egljev Je
predsednik tkluba Franc TURK
pozdravil vse prisotne in jim če
stital k prazni.ku, nato pa je sledhl kulturni program, ki so ga
izvedli ručenci osnovne šole Cer-knica.
Zatem je v.sall<:a žena vrgla 50
metov. V razgovoru z ženam~
smo ugotovili, da si želijo ~udi
v prihodnje več takih os reč<mj .1?-e
le v kegLjanju, pač pa v d<rugih
športnih 'Panogah, kjer bi se ·lahko razvedrile in pozabile na vsall<:danje skrbi.
*
ženska ekipa KK BREST je
zelo uspešno zaključila republiško prvenstvo. Zasedle so četrto
mesto in se tako uvrstile v tekmovanje v zvemem razredu.
Vrstni red:
l. Maribor
2. Celje
3. Triglav Kranj
4. BREST Cerknica
5. Hmezad :talec itd.
Vseh pet ekip bo sodelovalo na
državnem prvenstvu, ki bo predvidoma 12. in 19. maja 1979 (polfinale) in 6. junija (finale).

<LmnM~;a~rn~lk:
GL~S 1 LCJ

~c:::JL-~1...-<-r 1 '-.../
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ZA 32 MILIJONOV DIN INVESTICIJ
Brest iz leta v leto poveču1e obseg p.roirzvodnj·e in f.inančne :rezultate.
V zadnj~h penih lenih je fiz.ični obseg pro.izvodatj-e poprečno letno
višji za 14 Ofo, dobiček IS-!cupaj z a.~O'l't!zacij.o pa k~ ..za 34 Ofo. Z~
nimi'VO pri vsem tem pa je, da smo ~meLi večja mvestamjs.ka vlaganja
do 1963.leta, od tedaj naprej pa IIllismo v nove •kapao~tete vlaga-li več
kot znaša amortizacija. Doseženi re-zultati so torej posledica izkoriščanja W.oženih sredstev.
Osnovni namen nove .i.nvestbi.cije lahko .izrazimo v nastednjdh ugotovitvah:
- modernizacija in delna zamenjava IStlrojne opreme,
- itzpopolrritev proi2vodno-tehnal.ošl cih postopkov na raven najsodobnejše rtehnologije na področju f.inallne predelave lesa,
- rekOI!'l:StJrukaija pro:i.zvodnje ivernih plošč,
- Q,z popoltnitev energetskih naprav,
- prilagoditev delovnih .prostorov :noVIim <proizvodnim potreLam
z ooVIimi objekni.
SKUPNA PORABA PRED RAZDELITVIJO
Cootra1ni delavski svet Bresta ho na prvj prihodnji seji obravnava.! predlog financiranja in razdeLi.tve s•r edstev s kupne porabe za
leto 1969. Potrebe po &redstvili s'kupne :potrošnje so zelo velike, vendar je razdelitev teh sredstev odov.isna od ~inanČTlJih možn'.J&I!i podjetja. Skupna vrednost sred.s1ev ·s kupne porabe, ·k i bo p<Yt:rošena
v letu 1969 lin delno tudi v letu 1970 (dokončanje stanr.van~s kega
bloka), znaša 3,9 milijona N dinarjev.
ZAKAJ NI DOBAV JELOVE HLODOVINE
Vsa pretetlma ieta je billa us.taljena pra005a, da smo se v začetku
novega poslovnega •l eta sestali z vodiJ.tnimi delavci GG Postojna in
se dogovorili za us trezne cene hlodovine ter .za količi nske doba'Ve.
Cena hlodovme je bila vedno enaka cenam, lki .so -se dosega-le v
Sloveniji. To, že ustaljeno obl1ko dogova~rjanja -so gozdarji aetos
zaanenjru.i z ud·tim<m:om. Dne 10. L 1969 nas je obiska:! -nj:ihov komercia1ist, OOi je povedal njihove pogoje, vse .lroliome iz našega bawna
usmenili. drugam. Tri dni kasneje sta šefa •gozdnih obratov na našem območju prejela <ukaz, naj takoj oprenehata z dobavo hlodov:i.ne
na naše žage.
TURISTICNE PERSPEKTIVE
Idejllli projek.t -prostorSke turisnične izrabe Cerk.nli-škega jezera je
seveda najpomembnejši. Z njdm je ustvaorjena oidejna osnova za pr.ihodlnje programe, ·koi pa morajo hiti -seveda tudi ek01110msko obdela ni. Tudi seda!Ilje objelcte 'k ot so Ra.kov Skocjan, Sli'Wiica, Grad Snežnik s oelotnim parkom 88 ha, Krir"Ana jama, Bloška p}anota :ill1. žike,
je treba obdelati prog~amsko in s ·k onkretlllimi :investicijs·k:~mi načrti. Zato že sedaj teče vse potrebno, da bi se -tudi. Cerknica z vsemi
omenjenimi ob-jekti, naravnimi znamenitostmi, pred.V'Sem pa IS Cerkru~kim je-zerom vključila v ~reglionaolrrlo prostorsko planiranje Slovenije.
Dostop na SlliVI'llico je največja :težava, saj ver:.1o, da je v zimskih
mesecih z vooilli skoraj nemogoč. Zato je verje tno ediiDa reš:i.tev
zgradi:ti ilič.nlice .ioz Marofa do v:rha Sllvnice, na smučarskih ~terenih
pa pootavitli vlečnice. Sedaj je v delu idejni načrt za žičnico 'J)ri
Transtur.istu iz Skofje Loke.
IzdelaJJ. pa so že zazidahn načl't za počitn!iško naselje Gornje Jezero rza priibnŽ:Ilo 80 počitniških hišic. že ob koncu marca aJi v začetku apnilla oo Zavod za turizem ra~pisal lici-tacijo za oddajo zem ljJšč na Gornjem J ezeru. Zanimanje je precejšnje, saj je že sedaj
okoli 30 prošenj.

Dan žena tudi športno -

na

kegljišču

Na •kegljišču v Ce.rtk.nici pa se je

končala trim ~oiga za poka:l kegljišča. Ob za.ključk.u lige pa so se

ekipe .pomer-ile še v borbenih
igrah.

Rezultati trim lige:
kegljev
19633
KARTONAžNA Ra.kek
19405
KOVINOPLASTIKA Lož 19S13
BREST Cerknica
19193
GRADISCE Cenknica
19186
GOZDNA Cer..k.nica
18636
ELEKTRO Cer.knica
17979
GRADNIK Logatec
17444
Občina Cerknica
17718

l . TENKIST Vrhni:ka

2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.

PETI BLOŠKI TEKI-· JESENI
Organizacijski odbor Bloških tekov Je sklenil, da zaradi neugodnih
vremenskih razmer preloži Bloške teke na jesensko sezono.
Organizirali jih oomo takoj, ko bodo ugodne snežne razmere; predvidoma v novembru. Tako bodo udeleženci 5. Bloških tekov lahko
pokazali svoje telesne sposobnosti, ki si jih bodo nabirali prek
leta.
. · jih t di
Vse prijavljene tekmovalce prosimo za razumevanJe
m
u
obveščamo, da bomo 6. Bloške teke organizirali normalno na prvo
nedeljo v februarju 1980. leta.
Organizacijski odbor

Iz sosednjih kolektivov
Delavci v KOVINOPLASTIKI so
dokaj dobro poolovaJi v ·letu 1978.
Večje .investicije, ki so jih v
glavnem dokončali v preteklem
letu, bodo v letu 1979 že dajale
primerne rezultate.
Naj navedemo nekaj podatkov iz
njihovih progr~mov za leto 1979:
- proizvodnjo bodo povečah
za 21 Ofo,
- družbeni proizvod za 20 Ofo,
- planirani dohodek naj bi bil
vi šji za 19 Ofo,
- izvoz bodo .povečali za d obro
tretjino,
- zaposlili bodo 3 Ofo več delavcev,
- realni osebni dohodki bodo
porasli za slabe 3 Ofo,
. .
- ·produk.tivnost v temeljmh
organizacijah bo porasla za
10 Ofo.
V letu 1979 nameravajo poslati
na tr~ vrsto novih izdelkov, ki so
posledica večletnih raz_iska':' . v
lastnih razvojnih oddelkih. TI IZdelki bodo namen ieni domačemu
in tujemu 'trgu. Značilno zanj17
pa je, da ·smo jih do sedaj
uvažali. Naj jih omenimo le
nekaj : nova rolo omarica za
okna je -sad s trokovnega dela
delavcev v. Ložu in Novi vasi;
program okovja za okna hodo
dopolnili z okovji za aluminijasta
okna in tako naprej.
KOVIND UNEC ORGANIZIRAN PREVOZ NA
DELO
V začetku aprila bo začel voziti delavski avtobus na progi
Cerknica- Unec- Cerknica. Avtobus bo imel zvezo s kraji v smeri
žilce in Rakitna in s kraji v smeri Grahovo.
že dalj časa opažamo, da j~
eden izmed vzrokov za počasnej
še zaposlovanje v našem kolektivu ravno oddaljenost med občinskim središčem in zaledjem
delovne s ile. Težave s prevozom

imajo predvsem mlajši delavci i~
učenci, ki si še ne morejo pnvoščiti lastnega prevoznega sredstva. Zato se je kolektiv odločil
in sklenil s SAP Cerknica pogodbo o uvedbi delavske proge.
Mislimo, da bomo s tem daJi
možnost številnim delavcem, ki
se želijo zaposliti v Kovindu, a
nimajo lastnega prevoznega sredstva.
SGP GRADISCE CERKNICA
NOVI SAMSKI DOM
Delavci
TOZD
Gozdarstvo
Cerknica in SGP Gradišče Cerknica so se od•ločili za izgradnio
samskega doma v Cerknici. Objekt bo stal ob vodi nasproti Tovarne pohišt va Cerknica , to je poleg garaž Gozdn ega gospodarstva.
Samski dom bo zgraj en po vseh
standardih, ki so danes v veljavi
za samske domovne. Imel bo dvopostelj ne sobe, čajne kuhinje,
garderobe, sušilnica, pralnica,
klubske prostore in prostore za
rekreacijo. Objekt bo glede na
bližino t ovarne pohištva ogrevan
z energijo pare, ki jo bo dobil
prek vode iz Brestove tovarne.
7.mogliivosti samskega doma bodo več kot 100 uostelj, tako kot
so po s tandardih za samske domove predvidene.
Gozdno gospodarstvo in SGP
Gradišče oba imata potrebe
po delavcih, k i rabijo samsko nastanitev - s ta se sporazumela za
razdelitev sob tako, da bo vsak:
do lahko imel nastanjenih SO delavcev. Temu ustrezno ie tudi financiran.i e objekta h 'kateremu
sodi tudi iz~radnja kanalizacije
in ceste do glavnega prehoda skozi Cerknica.
Oba investitorja sta prepriča
na, da bo s sodelovanjem pri razreševanju stanovanjskih vprašanj
delavcev in ob pomoči BRESTA
objekt lahko uspešno dograjen
še letos.

REZULTATI borbenih iger:
kegljev
L KOVINOPLASTIKA Lož
337
2. BREST Cenknica
328
3. TENKIST Vrhn1ka
327
4. K.ARTONAžNA Rake·k
326
S. GRADISCE Cerkn ica
304
6. GOZDNA Cer.lmica
301
7. UPOKOJENCI Cerknica
292
8. ELEKTRO Cerknica
251
KK BREST organizira v aprilu
odprto klubsko prvenstvo za čla
ne 3 X 200 in 3 X 100 !učajev me·
šano, za mladince 3 X 200 in za
članice 3 X 100 lučajev mešano.
Prvi trije iz vseh štirih disciplin
prejmejo kolajne. Vsem tekmovalcem želimo veliko športnih
uspehov!
D. Pokdeka

Naši upokojenci
26. marca je odšel iz TOZD
Masiva Martinjak v pdlroj naš
dolgoletni delavec Jakob Baraga
iz Grahovega.
V Tova.m·i pohištva Masiva je
bi.l zaposlen od L L 1947. \leta.
Delai je na nznioh opravilih in
nalogah v strojnih oddel..k>ih tovarne. V pokoj je odšel iz opravljanja del lin -nalog - vodja strojnega bTUŠenja.
Delovni kolektiv se mu za njegovo nesel:xično, požrtvovrono in
ustvarja:lno delo zahvaljuje in
mu žel-i še mnogo 21dra'Vih •l et.
KolekMv TOZD
Masiva TP Mantinjak

V spomin
Delovna skupnost TOZD MA·
SIVA TP Martinjak sporoča žalostno novico, da je nenadoma
umrl naš upokojenec Jože JENC
iz Grahovega.
V temeljni organizaciji je bil
zaposlen od l. 8. 1957. leta na
raznih ()pravilih in nalogah, leta
1964 pa je odšel v zasluženi po·
koj. Ohranili ga bomo v lepem
spominu kot marljivega in mirnega sodelavca.
Kolektiv TOZD
MASIVA TP Martinjak
V najtlepši dobi ž;vljenja nas je
po kratkotrajni in zahrbtni bolezni zapust:iil.a Anica ULE.
Na Skupnih <iejavnostih je delala v ekonomsko-finančni sllllžbi, prej pa je bila zaposlena v
TOZD JELKA Begunje.
Kot dobra in vestna delal/Ika
nam bo ost<cla za vedno v spomi-nu.
l<.olehiv S kupnih deja·vnosti
BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne
akupnostl Brest Cerlm.lca n. sol. o. Glavni
ln odgovorni urednik Božo LEVEC. Ureja
urednllld odbor: Pranja GAGULA, Vojko
HARMEJ.., Mate JAKOVAC, Boio LEVEC,
DaniJo MLINAR, Leopold OBLAK, Janez
OPEKA, Andrej SEGA, Miha SE.PEC, Franc
TRUDEN, :teni ZEMUAK in Viktor žNIDARSIC. Foto: Jože SKRIJ. Tiska 2cleznUka tiskarna v Ljubljani. Naklada 2800
Izvodov.
Glasilo Y.ldi med proizvode Iz 7. točke
prvega odstavka 36. člena nkona o obdaveevanju proizvodov in storitev v prometu,
n katere se ne plačuje temeljni davek od
prometa proizvodov (mnenje sekretariata
za infonniranj e izvdnega sveta SR Slovenije It. 421-lm z dne 24. okto>,ra I974).

