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lasilo delovne o an1zac1e

o a anmzacija e eljna
Uc za elo komun· t
TEMELJITA IN KRITičNA OCENA O DELU IN VLOGI KOMUNISTOV V NAšl OBčiNI
O obisku delovne skupine centralnega komiteja Zveze komunistov
Slovenije v naši občini smo dokaj izčrpno poročali že v prejšnji šte·
vilk i, prav tako tudi o osnovnih ugotovitvah te skupine, ki, naj bi
opredelile sed anji družbeno-politični in gospodarski trenutek v naših delovnih organizacijah in skupnostih.
Kmalu po obisku se je sestala občinska konferenca Zveze komunistov, n a kateri so bili prisotni tudi pr-e dsednik CK ZKS tov. France
POPIT in pa seveda člani delovne skupine, ki jo je vodil tovariš
Ljubo JASNi č.
čeprav je konf.zrenca časovno (seveda pa ne vsebinsko) že nekoliko odmaknjena, naj nanizamo nekaj osnovnih ugotovitev.
Izčrpne uvode besede je prispeval sekretar komiteja občinske konference tovariš Jože
FRANK. V njih je poskušal ne·
koliko osvetliti nekatere ugotovitve delovne skupine, dodal pa
je še nekatera druga idejno-politična vprašanja.
Formalno se je Zveza komunistov v naši občini sicer organizi·
rala v smislu sklepov preteklega
republiškega kongresa, vendar so
že dosedanje ocene o delovanju
os.novnih organizacij pokazale, da
kljub določenemu napredku svoje vloge ne uresničujejo. Prepored·k o se sestajajo, premalo se
poglabljajo v neposredna idejnopolitična vprašanja v svojih oko·
ljih in preveč ter zgolj formalno
obravnavajo zadeve, ki so »nare·
kovane od zgoraj«. V osnovnih
organizacijah se izgovarjajo, da
komunisti že itak delujejo drug-

je in v drugih oblikah organizi·
ranosti. Uspeli nismo narediti tor ej bistvenega premika v vsebinskem delovanju osnovnih organizacij.
P remalo skrbimo tudi za ob·
navijanje članstva organizacije.
čeprav se je število članstva v
nekaj zadnjih letih povečalo skoraj za polovico, smo še pod republiškim poprečjem; zaostaja·
mo zl!isti.y obeh večjih ~elo~
orgamzactJah - Brestu m KoVlnoplastiki, v katerih dela več kot
dve tretjini zaposlenih v občini.
Osnovne. organ~acije si tudi ~re·
malo pnzadevaJo za nove obbke
delovanja in povezovanja med
prajevnimi skupnostmi in delov·
.nimi organizacijami.
Posebej velja izpostaviti vprašanje (ne)odgovomosti komuni·
stov do izpolnjevanja svojih nalog, kar ustvarja posplošeni vtis,

da je organizacija premalo delavna.
Premalo pozornosti posvečamo
idejni rasti članstva in družbenopolitičnemu izobraževanju sploh,
čeprav je prav v zadnjem času na
tem področj u le čutiti napredek
- ob dogovoru z drugimi družbeno·p.olitič~imi organizacijami. Predsednik CK ZKS tov. Popit o nalogah komunistov
Tako Je zaživela vrsta novih. ob· ·'>"1.' ·•• _ ·~-- ---7 - . :3'-!f<l·.•,~,_•. -:...r.:\~.i:'lir, ', ·;;:fi :.: ,-.1~ ··:· -... • • ·;:--; · .. ····-..7:--~
lik izobraževanja za komUDiste, ·, ,~ · · •· · · '--" · ':'t .·" '-~·,~--~'{ ""IV_";-- · .-~...r-· -~ , .
•
delegate, člane or ganov upravljaproračunskih elementov, da ne
javnosti se razvijajo premalo
nja in druge; je pa kljub temu
uresničujemo načela delitve po
uskla.ieno. Tudi o vseh teh in povideti tudi še vrsto slabosti, zladelu, pri čemer prihaja tudi do
dobnih zadevah osnovne organi·
sti je premajhna odzivnost.
manjših konfliktnih situacij in
zacije p r emalo poglobljeno, ali
podobno. Osnovne organizacije
pa sploh ne razpravljajo.
Zatef!l se Je za~rzal ob ~~ogah
so doslej premalo spremljale in
Po teh izčrpnih in kritičnih
ko~umstov pn ~prenun]anju
analizirale vse te pojave.
uvodnih ugotovitvah, ki so v predruzb~no·ekonomski~ . 0 <!-nosov,
V razvoju političnega sistema
cejšnji meri izhajale tudi iz ugor~ZVf>JU sa~<_>UpravlJanJav ~ kre- je videti določen napredek, ven- tovitev v oceni delovne skupine,
p1tv1 odlocUJOČega polozaJa . de- dar je še dosti slabosti v delovaje stekla sproščena, kritična in
lavc;!l· čep~!lv so komunis!1 v
nju delegatskega sistema, zlasti samokritična razprava. Razpravo
~VOJlh <>:kol]th v to nar~vnam, P!i
pri delu samoupravnih interesje pravzaprav vodil predsednik
J~ opaztti premajhn<? m org~- nih skupnosti. Tudi za delo dru- tovariš Popit, ko se je ob ugotoz~rano vlogo osnovnih .orgam~- gih družbeno-političnih organiza- vitvah iz ocene zaustavljal ob .nectj. Le-t~ se ne poglablJajo v ~~- cij so značilne podobne slabosti
katerih ključnih vprašanjih družstv':_na m neposredna vprašanJa kot za Zvezo komunistov - pre- beno-političnega in gospodarskedru~beno-e~<?noms!tfh odno.sov v malo neposrednega delovanja v ga življenja v naši občini.
SV<?Jih okolJih: pac. pav se IZgub_posameznih življenjskih okoljih
Tovariš Popit je najprej poudaljaJO. v obrobm~, n~Jveckratv zg?.lJ
in preveč forumskega dela.
ril namen in cilj takšnih obiskov,
tehmčnO·f>perabvnih vprasanJth
Tudi nismo razrešili še vrste
ki bodo trajna oblika dela; naj
poslovanJa. ·
vprašanj v krajevni samoupravi
jih komunisti ne jemljejo kot neZato ugotavljamo, da nismo za·
(organiziranost in velikost krakakšno >>hajkO<<, ki gre mimo, oni
dovo!jni z uveljavljanjem dohod- jevnih skupnosti, lokalizmi in po- pa bodo delali še naprej po st~
kovnih odnosov, da ima svobod- dobno).
rem. Naj jih razumejo kot traJ·
na menjava dela še vedno preveč
Dalj se je zadržal t udi ob ne- no spodbudo za učinkovitejše in
katerih idejno -političnih nalogah
bolj poglobljeno delo pri vsebinkomunistov na gospodarskem po- skem preoblikovanju našega
dročju. Kljub nekaterim ugod·
družbeno-političnega sistema.
nim kazalcem rasti, rezultat om
Ob zaključnih računih je pobrez izgub, novim nalož:bam ne
udaril, da b i morale temeljne ormoremo biti zadovoljni . . . De- ganizaci.fe primer_jati svoje gojanska rast gospodarstva v občispodar ske r ezultate tudi z druni v zadnjih letih ni vzporedna z
gimi sor odnimi TOZD v panogi.
republiško; ustvarjamo zelo maVeč bi morali storiti za dosled·
lo akumulacije; potrebna bi bila
no svobodno menjavo dela s sakritična ocena o učinkovitosti pomoupravnimi interes.nimi skupsameznih naložb; izvoz nazaduje;
nostmi.
ni jasnih konceptov o r azvoju
Posebej se je zadržal ob konmanj razvitih območij v občini ;
ceptu in vsebini usmerjenega ~oinfrastruktura in družbene de(Konec na 2. stram)
•

v

.1 IJ!.~08JGAm

•

Uf,
Z

občinske

konference Zveze komunistov v

--·~-----·~-1
~.

Cerknic~

- .

.

~

---

-

-

-

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

-

-

----

.

.

-

-

.

-

_.,_ -·-·
..

-

-

BRESTOV OBZORNIK

2

r

1

1

TUDI KOMUNISTI V BRESTU OCENILI SVOJE
DELO IN UčiNKOVITOST
Ugotovimo lallko, da je obisk delovne skupine CK ZKS zares
spGdbudil in razgibal osnovne organizacije komunistov na Brestu.
Takoj po občinski konferenci Zveze komunistov so se sestale vse
osnovne organizacije ter na osnovi ugotovitev iz »ocene« kritično
preverile svoje delo ter ocenile samoupravne odnose in sprejemanje
zaključnih računov.

S tako oblikovanimi stališči so se komunisti s celotnega Bresta
sestali na svoji konferenci (prvič po daljšem času; odkar so na
novo organizirani, pa sploh).
Na začetku konference so sekretarji osnovnih organizacij poročali o stališčih, ·k i so se oblikovala na njihovih sestankih. Vsa
poročila so si bila dokaj podobna in enotna. Povsod je bilo samokratično ugotovljeno, da osnovne organizacije delujejo premalo učinkovito in poglobljeno,
da se premalo ukvarjajo z razreševanjem neposrednih vprašanj, da pa dobivajo tudi premalo pomoči in pobud od občinske
ga komiteja oziroma konference.
Po drugi strani so si bili enotni tudi v tem, da je ocena· delovne skupine preveč enostranska in
posplošena oziroma preveč čr.na,

pline in izkoriščanju delovnega
produktivnost upada in premalo prispevamo k st~bilizaciji
gospodarstva; premalo se zavedamo, da je samoupravljanje tudi in predvsem skrb za dobro
gospodarjenje ...
Pri vseh dogovorjenih družbeno-političnih akcijah skoraj ni bilo organizirane pomoči osnovnih
organizacij, pa so zato nosilci političnih akcij zgolj posamezniki
- največkrat poslovodni ali strokov:ni delavci.
Temeljito bi morali pretehtati
tudi našo organiziranost in se posluževati novih oblik delovanja.
časa;

Drugi del konference je bil po·
svobodni menjavi dela na
Brestu, ki se je pojavil ob sprejemanju letošnjega plana. Stvar
se je zaostrila v TOZD Jelka žal šele »pol minute pred dvanaJsto«. Plan je namreč nastajal
vrsto mesecev, bile so planske
konference, usklajevalni sestanki,
javna razprava, čisto v zadnji fazi pa delavski svet Jelke plana ni
sprejel. To so obrazložili predvsem z dvojim: od priključitve
k Brestu so si obetali dosti v~č;
znesek za financiranje Skupnih
dejavnosti je previsok v primerjavi z učinkovitostjo njihovega
dela.
Vse to seveda povzroča in bo
še povzročalo vrsto težav v poslovanju delovne organizacije,
zlasti pa v finančnem poslovanju.
žal gradivo (podatki, utemelji·
tev posameznih trditev in stališč
i.n podobno) za konferenco ni bi·
lo pripravljeno, pa je bila temu
ustrezna tudi razprava: dolgosvečen

zlasti kar zadeva sprejemanje zaključnih računov in obveščenost
delavcev o gospodarskih rezultaUh, samoupravne odnose in družbeno-politično dejavnost na Bre·
stu. Res pa je tudi da prepočasi
uresničujemo načelo delitve po
delu in enotni sistem nagrajevanja v delovni organizaciji, kar
povzroča občasne odpore.
Tudi razprava je bila zelo kritična . Poudarjen je bil namen
obiska delovne skupine: spodbuditi delo, opozoriti na pomanjkljivosti in slabosti, da bi jih učin·
kovito odpravljali. Osnovne orga.
nizacije res niso odigrale svoje
vloge; v njihovem delu je preveč
formalizma, premalo se ukvarjajo s ključnimi vprašanji Bresta.
Ni rešeno vprašanje nagrajevanja; pri tem pogosto nastopamo
demagoško: pogovarjamo se le o
tem, kako bomo sredstva delili,
ne pa, kako ustvarjali; premalo
se posvečamo vprašanjem disci-

Tudi strokovno in idejno-polismo prešibki, da bi obvladovali celotno samoupravno in
gospodarsko področje. Zato bi bi·
lo potrebnega več družbeno-političnega izobraževanja.
tično

Do podobnih ugotovitev je prišel v svoji razpravi tudi sekretar
občinskega komiteja tov. Frank,
ki je nakazal vrsto organizacijskih in vsebinskih pobud za učin
kovitejše delo Brestovih komunistov; namen delovne skupine
pa je bil, spodbuditi in pospešiti
politično aktivnost komunistov
in postaviti jasne usmeritve za
prihodnje delo.
Ob koncu sta bila sprejeta naslednja sklepa: osnovne organi·
zacije morajo dosledno izpolnjevati svoje akcijske programe; sekretarji osnovnih organizacij pa
naj pripravij_o predlog o povezo·
vanju in organiziranju komuni·
stov na Brestu.

neučinkovita, neurejena,
celo živčna. Seveda ob nepripravljenosti te tematike in
tal<šnt razpravi tudi ni bilo moč
pričakovati, da bi se izoblikovala
trdna stališča in sklepi.
Prav zato tudi ne kaže, da bi
poskušali prikazati vsebino te

trajna,
včasih

Na koncu preteklega in v zatega m eseca so delavski
sveti temeljnih organizacij spre·
jeli sklepe o obvezni pripravi
srednjeročnega načrta za obdobje 1981- 1985 in dolgoročnega načrta za obdobje 1986-1995. če
prav se zdi, da je časa do novega
srednjeročnega obdobja na pretek, pa bo prav tekma s časom
najhuJša. To bomo sku.š ali pojasniti ob posameznih fazah v pripravljanju plana.
Pripravljalni fazi, ki je že za na·
mi, sledi analiza uresničevanja
sedanjega srednjeročnega načrta.
Del te analize že imamo v poslovni politiki, del pa bo treba še
narediti. Na osnovi tai<Šne analize in ocene do leta 1980 bomo
izluščili tiste naloge, ki jih moramo prenesti v naslednje srednjeročno obdobje. Temu bomo
dali grobo oceno možnosti za
razvoj \' prihodn j-em planskei:n
obdobju s tem, da bodo možnosti za razvoj podane v več inači
cah.
S tem kaže, da .ie ve čina dela
za temeJi,ne organizacije opravljenega. Vendar temu ni tako, saj
vemo. da d,elavci v temeljni organizaciji odločajo o celotnem razvoju družbe, torej se je treba povezati z ostalimi nosilci p laniranja. To povezovanje pa poteka
prek dogovarjanja oziroma prek
samoupravnih sporazumov o temeljih plana.
KraJevna skupnost na primer
načrtuje izgradnjo nekega objek·
ta in med viri financiranja predvidi tudi udeležbo naše delovne
organizacije, mi pa tega v naših
načrtih nimamo. Seveda je potrebno, da se sedaj krajevna
skupnost in temelJna organizacija dogovorita o tem skupnem
vprašanju. če skupno ugotovita,
da je ta objekt res potreben, po·
tem mora temeljna organizacija
seveda predvideti v svojem načr
tu tudi financiranje oziroma več·

ji delež iz dohodka za krajevno
skupnost.
Podobno mora teči dogovarja·
nje z ostalimi temeljnimi organi·
zacijami znotraj, pa tudi izven
delovne orga.nizacije, s samoupravnimi interesnimi skupnost-

in delavno na konferenci Brestovih komunistov

m1 m z vsemi krajevnimi skupnostmi. Seveda je takšno dogo·
varjanje dolgotrajno, vendar je
le tako mogoče sestaviti realen
načrt in zagotoviti, da se uresni·
čijo interesi vseh nosilcev ;načr·
tovanja.
P. Oblak

Splošno združenje !,LE
Naša republiška ustava in zakon o združenem delu določata, da
se organizacije, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, združujejo v
gospodarske zbornice ali v splošna združenja za skupno pospeševa·
nje dela in za usklajevanje posebnih, skupnih in splošnih družbenih
interesov. Splošno združenje se ustanovi za pospeševanje dela in po·
slovanja organizacij zdruicnega dela ene ali več gospodarskih panog
ali dejavnosti vse republike.
Organiziranost posameznega
ali panoge na republiški
ravni temelji pred'l.'sem na zahtevall, ki j ih narekujejo splošni
družbeni interesi, pa tudi ,na
skupnih interesih s ubjektov združenega dela za skupno opravljanje tistih dejavnosti in nalog, katerih izvajanje se lahko opravlj a
le za panogo kot celoto, ali pa tako zahtevajo racionalnost in
učinkovi•tost ter sploh smotrnost
obravnave in reševanja določenih
vprašanj v panogi.
Takšna sku pna osnova za
učinkovito in z vseh vidikov utemeljeno organiziranost gospodar·
stva pa -se mora glede na različ
ne proizvodne in tehnološke po·
goje posameznih gos-podarskih
področij prilagoditi in usklajevati z interesi in razmerami posameznih gos-podarskih dejavnosti.
Lesarstvo na mehanski način
predeluje in obdeluje les domačih in tujih vrst v lesna tvoriva
področja

(žagan les, furnir in lesne ploter proizvaja končne Iesne
izdelke, predvsem stanovanjSiko
in stavbno pohištvo za potrebe
domačega in tujega tržišča.
V slovenskem lesarstvu zdru·
žuje delo in pridobiva sredstva
za skupni in svoj razvoj 36.700
delavcev v 190 organizacijah
združenega dela, ki predelajo letno 1.600.000 kubičnih metrov le·
sa v lesna tvoriva in v •končne
lesne proizvode. V letu 1978 so do·
segli 20 milijard celotnega prihodka, 6 milijard dohodka, izvozili proizvodov za 160.000.000 dolarjev ter ustvarili nad 100.000.000
dolarjev neto deviznega priliva.
Ta i n druga dejstva so narekovala, naj se za d ejavnost lesars tva u stanovi splošno združenje
Jr.sarstva Slovenije, ki naj med
drugim nadaljuje 'tradicionalno
združevanje slovens·kih lesarskih
kolek tivov v poslovnem združenju »LES« Lj.Hbljam. P. Oblak
šče)

Osnovna organizacija temeljna celica za delo
(Nadaljevanje s l. s trani)

Kritično

razprave, saj bomo o zavedab
prav gotovo še večkrat pisali. Na
konferenci je bil namreč sprejet
sklep, da temeljne organizacije in
skupne dejavnosti oblikujejo
skupno usklajevalno komisijo, ki
bo gradivo temeljito pripravila
za razpravo.
B. Levec
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Friprava srednjeročnega plana
četku

Iz nove proizvodne hale v GABRU

S konference Brestovih komunistov

braževanja. Delovne organizacije
bodo morale· na os.novi temeljitih kadrovskih analiz in načrtov
resnično vključiti v vsebino usmerjenega izobraževanja - oblikovati programe, načrtno štipendirati, sooblikovati cene storitev,
povezovati delo in izobraževalni
proces; le tako bo svobodna menjava zares lahko zaživela tudi v
praksi.
Posegel je tudi v razmišljanja
o razvoju manj razvitih področij
v občini. čeprav je tam v zadnjih
letih že marsikaj storjenega, je
razumljivo, da bodo ljudje še naprej zapuščali te kraje, čeprav v
manjši meri. Možnosti za razvoj
so predvsem v kmetijstvu, v kar
pa bi morali iti bolj velikopotezno, in v turizmu, pri čemer pa bi
morali hitreje re!evati tudi raz-

voj gostinstva, oskrbe, komunalnih in drugih storitev.
Ob koncu konference je še en·
krat poudaril, naj bi bill takšni
obiski spodbuda in pomoč za neposredno delo komunistov, saj
pomeni prav nenehno in konkret·
no delo v osnovnih organizacijah
pomembno obliko idejnega usposabljanja.
Občinska konferenca je svoje
delo zaključila s sklepom, da morajo o oceni delovne skupine razpravljati vse osnovne organizacije komunistov; na tej osnovi
,n aj predvsem ocenijo .družbenopolitično stanje v svojih delovnih
okoljih in izdelajo svoje delovne
programe z·a prihodnje. O teh
stvareh naj razpravljajo in ·oblikujejo svoje ukrepe tudi organi
upravljanja v temeljnih in delovnih organizacijah ter v drugih
skupnostih.
B . Levec
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Skladno s planom
PROIZVODNJA ~N PRODAJA V PRVEM
LETOŠNJEM TROMESEčJU
PROIZVODNJA PO TEMELJNIH ORGANIZACIJAH V PRVEM
TROMESEčJU:

•

Doseženo I.-III. 79

Indeks

401.883
97.067
125.719
141.608
267.456
95.812
114.085
4.583

90.961
23.402
35.813
37.710
55.522
21.189
26.214
520

22,6
24,1
28,5
26,6
20,7
22,1
23;0
11,3

1.248.213

291.331

23,3

TOZD

Plan

Pohištvo
Masiva
žagalnica
Gaber
Iverka
Tapetništvo
Jelka
Prodaja
SKUPAJ

Proizvodni rezultati so torej pod načrtovanimi, če gledamo celotno proizvodnj o. Ker pa so letos predvidene spremembe ·p roizvodnih
programov, je izpolnjevanje tromesečnih operativnih planov ugodnejše in so pod planom samo temeljne organizacije Poh1štvo, IverJ<a
in Prodaja . V TOZD Pohištvo v veHki meri vpliva na rezuJtat preseljevanje nekaterih oddel-kov zaradi r ekonstrukcije, poleg tega pa
je okvara transportne naprave v marcu povzročila .tri dn evne zastoje.
O težavah v TOZD lverka lahko povemo, da so se pomanj'kanju
lepila v januarju pridružili še zastoji zaradi različnih okvar na
stiskalnici, na:kfadalcu ... O ostalih temeljnih organizacijah ne bi .g ovorili, saj so mesečni operativni plan i iZlpOlnjeni. Vseeno bi izdvojili
Tapetništvo, k jer je p'rOizvodnja po z ačetnih t ežavah .ugodneje stekla
in lahko pričakujemo, da bo dala tudi boljše rezultate v letu 1979.
PRODAJA
Prvo letošnje tromesečje je bilo za prodajo pohištva dokaj u godno.
Povpraševanje se .sicer umirja v prim erjavi z lanskim letom, vendar
so doseženi rezultati približno enaki načrtovanim . Kot izredno konjunkturn o lahko ocenimo tržišče vseh ·p rim arnih izdelkov, predvsem
pa ivernih plošč.
Ker so nastajale t ežave z n ekaterimi velikimi trgo vskimi hišami,
je prodaja skušala navezati sti,ke z manjšimi, kar pa izpada n i nadomestilo v celoti. Rezultati v naših trgovinah so nekoliko boljši od
prodaje ostalim kupcem. To kaže, da je prodaja ob ·boljši ponudbi v
urejenem okolju kljub enakim cenam s ·k onkurenco lahko zelo
uspešna. Primerjava fizične realizacije važnejših izdelkov prvega
t romesečja letošnjega leta z istim obdobjem l ani je naslednja:
Naziv

Leto 1978

kuhinje
Katarina
Zala
stoli
Mojca
garnirture

23.338
24.808
24.582
19.811
2.009
89

SKUPAJ

94.646 kom

Leto 1979

34.557
27.182
37.316
20.200
4.066
303

kom
kom
·k om
kom
kom
kom

Indeks

kom
·k om
kom
·kom
kom
·k om

148
110
152
102
202
309

123.644 1kom

131

Rezultati bi bili nekoliko boljši v TOZD Pohištvo in TOZD Masiva,
ne bi prišlo do pomanj~anja !!liz za j":dilni.co Jas n':l. in pri ~ro
gramu 12 ST. Tudi v Tapetmštvu Je pomanykanJe ogrodiJ za garmt~
re, spremenjena struMura prodaje elementov in ob časno pomanJkanje b laga pa je povzročilo desortiran ost.
Pri prodaji Pt1n;tarni~ izdelkov so h He pla?.s.ke _obveze v celc_>ti izpc_>~
njene, a:azen pn IVermh .ploščah . Raxvesel}IVO Je, da nam Je prvic:
odkar obratuj e linija za oplemenitenje izvernih plošč, u srpelo ztbrat1
dovolj naro či l za obratovanje v dveh izmenah. ·P ri neoplem enitenih
ploščah pa so zastoji v proizvodnji povzročili n ei:z,polnjevanje pogodb.
Nekoliko >labše je bilo z izvozom, predvsem finalnih proizvodov.
Eden od vzrokov je v tem, da smo i:m eli konec lanskega leta premalo naročil za lansiranje. Posebno pada povpr~ševanj e po glasbenih
omaricah iz TOZD Jelka in po stolih 530 iz TOZD žagalnica, kjer
bo treba poiskati u strezne nadomestitve. Uspešno pa teče ta izvoz
v TOZD Masiva in izvoz žaganega lesa.
če

še nekoliko o osebnih dohodkih. Le-ti so se gibali:
TOZD

l -III. 78

Plan 79

l -III. 79

Indeks
79:78

Indeks
na plan

Pohištvo
Masiva
žagalnica
Gaber
Iverka
Tapetništvo
Jelka
PTodaja
SD

4.277
4.101
4.199
4.194
5.327
4.348
4.346
5.480
5.806

5.361
5.272
5.226
5.263
6.726
5.133
5.510
6.815
7.217

5.080
5.278
5.057
5.285
6.269
4.885
5.450
6.575
6.780

118
128
120
126
117
112
125
120
117

94,7
100,1
96,7
100,4
93,2
95,1
98,9
96,4
93,9

SKUPAJ:

4.546

5.711

5.493

120

96,2

Rast je v primerjavi z istim lanskim obdobjem torej precejšnja,
s čimer s mo delno nadomestHi manjši porast v letu 1978. Pri tem
pa je porast po temeljnih organizacijah precej različen in s tem
tudi sodeganje plana.
P . Oblak
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Predsednik izvršnega sveta SR Makedonije tov. Blagoj Popov si je
z zanimanjem ogledal našo IVO

Brestu še ena nagrada
Na letošnjem m ednarodnem sejmu pohištva in stanovanjske opreme, ki je bil v Skoplju od 23. do 29. marca na 25.000 kvadratnih
metrih razstavnega prostora, so se predstavili številni proizvajalci
pohištva iz vseh jugoslovanskih republik in pokrajin. Brest je razstavljal v okviru Slovenijalesa na površini 60 kvadratnih metrov.
Obis•kovalcem sejm a smo .p.redstavi·Ii .sestaV'lj ivi sistem sobnega
pohištva KATARINA BL, kuhinji
BREST 04 in 06, sedežn i gannituri
IVA in MOJCA ter jedilnici 12
JM in 12 ST.
Na sejmu niiSmo preds tavili celotnega proizvodnega programa,
vendar je bilo za razstavljene
Brestove izdelke veliko zanimanja med oblis:kovalci in poslovnimi partnerji. V srectišču pozornosti je bi,la sedežna garnitura
IVA, ki je dobila tudi eno izmed
tradicionalnih nagrad »SREBRENI MOST« za estetsko in funkcionalno oblikovanje.
Med št C\IIilnimi obiskovalci sejma so bile tudi pomembnejše
družbeno-politične osebnosti, med
njimi tudi predsednik izvršnega
sveta SR Makedonije tovariš
Blagoj Popov. Tovar iš Popov je
ob ogledu našega ;razstavnega
prostora pokazal izredno zanimanje, zla'Scti pa za sedežna gal'IIlituro IVA, na •kateri je nekaj časa
posedel in .povedal, da se na njej
človek lahko lepo odpočije.
Ker se na tem ·sejmu nismo
preds-tavili z našim celotnim p ro-

iZJvodnim p rogramom, si obi·Sikovalci niso mogli u9tvaniti prave
podobe o tem, kaj Brest je in
kaj p roiz·vaja. Na sejem se t udi
organizacij.sko nismo dovolj pripravili (nirsmo imeli propagandnega g.radiva - prospektov, zastav.ic, reklamnih 1aibel, nalepJ<:,
značk). Ta, na videz malenkosten
spodrs}jaj lah!ko vpliva tudi na
prihodnje uveljavljanje Bresta na
tem področju, na katerem bi morali p rek predstavniške mreže
proda~ti za približno 2 milij ardi
sta·r ih dinar.iev naših proizvodov,
v sa•l onu pohištva v Bi•tol.i pa še
približno eno milijaroo. Vsekakor
t ako obsež,ne ·prodaje Brestovih
izde1kov ne gre podcenjevati in bi
morali zato mednarodnemu sejmu pohi§tva na tem podmčju
posvetirti znatno več pozornos-ti.
Ob ·letošnjih ugotovitvah predlagam nas•lednje: Ce namerava
Bres-t tudi v prihodnje razstavljati na tem sejmu, maj pri'kaže
celotni prmzvodni p rogram in organizira r ellclamo in propagando,
ali pa naj s·ploh ne razstavlja.

K. Kostov

Nova prodajalna
v Banja Luki
V Banja Luki, mestu s pdbližno 120.000 prebivalci bomo 7. maj a pričeli .s prodajo ·pohištva v
n aši šesti lastni prodaja1ni. Prodajni prost or - le-ta meri približno 70 •kvadratnih m etrov je v pritličju zasebne hiše, •k i
stoji ob severni v.padn ici v m est o. Je povsem urejen, ogrevan
in ima telefonski priključek. Prodajalna, ki smo jo ·v zeli v na jem,
je sicer nekoliko majhna za .predstavitev celotnega Brestovega
program a, vendar pa razrpored
prostorov omogoča post avitev
enega od ambientov za vse pohištvene programe. Za otvoritev
smo že dobili vsa .potrebna soglasja in sklenili u st rezne pogodbe.

in majhnemu prostoru računa
mo, da bo prodajalna že le tos
naredila okrog 7 milijonov dinarjev prometa. Menimo, da ibo kasneje porasla tudi prodaja pri lokalni trgovs:ki mreži in da bomo
tako povečali prodajo v Ucraju,
kjer do sedaj skoraj nismo bili
prisotni.
F. Mele

Petek, 20. aprila. Peljemo se
proti Zagrebu po dokaj prazni
cesti, ·k ar sicer ni običajno. Vse
je bolj zeleno kot pri nas, čeprav
je »slanca pala na zelene t ravnike«. V motelu na Catežu, kjer
je obvezen postanek za toplo maEco, je na pol prazno -'- kot da
ne hi bilo spomladans,kega zagrebŠikega velesejma. Običajno je .
živža'V in komaj prosta miza na
Catežu naznanjajo živahno poslovnost sejems-ke prireditve.
Pred sejmom ni zadrege za parkiranje, na poti d o našega razstavnega ·p aviljo na komaj s rečaš
kakšnega človeka. Mrtvo, po
»Štandih« ne vidiš n obenih poslovnih znancev. Povsod tiho, pusto, še ciganov, ki vedno ·punujajo svoje žvrgelače, kičasto robo, ni nikjer.
Kaj se dogaja s spomladanskim sejmom v Zagrebu? Ali je
tako le .p rvi otvoritveni dan in
se bo v prihodnjih dneh r azvilo
živahneJše poslovno življenje?
Upajmo, sicer ne bo izpolnil pričakovanj
in opravičil visokih
stroškov za sodelovanje, ki j ih
imajo z njim p roizvodne organizacije.
Letos praznuje Zagreb celo ?Oletnico svojih sejems.kih prireditev in ob tem je bilo izrečenih
mnogo visoko letečih b esed, ud naj
bi naš-le trdna tla v obliki pom embnih komercialnih dogovor ov. Ali ·bo tako ? V ·s vetu se že
nekaj let uveljavljajo bolj strogo
sp ecializirani sejmi in razstave,
ki imajo .svoj krog stalnih obiskovalcev - poslovnežev in ki
dosegajo pričakovane komercialne u činke . Zagreb§ki spomladanski »malo za vsakega nekaj« je
verjetno v agoniji in bo v taki
obhki brŽJkone ·sčasoma umrl. Sicer je pa to problem za to poklicanih , mi opa ·Se ozrimo pO letoŠnji pohištveni ·beri, za katero se
lahko ta:koj reče, da ni ravno bogata.
Na splošno je moč ugotoviti,
da novosti ni, da so se pohištveniki »izstreliali« že novembra v
Beogradu, v ·zagrebu pa, če ·sploh
nastopajo, ponavljajo jesensko
»uprizoritev«, morebitne novosti
pa verjetno štedijo 'Za junijs.k i sa
lon v Ljlllbljani. Kar ·simpatičen
izbor novih s-palnic je prikaza l
Meblo, ostali vidni proi"'vajaki
sicer tudi nekaj novih prijemov,
ki pa n iso toliko prodorni, da bi
jih mora'li posebej omenjati.
Brest se je na svojem stalnem
ra zstavnem prostoru .predst:J:vil
tako kot se taki ·proizvodni organizaci.i i ·s podobi. Novi Katarini,
b egunj ska in cerkniška, zav.wmata vidno mesto in t ako opazno reprezentimta naš p r ihodnji vodilni proizvodni program . Redki p rvi obiskovalci, ·k i so nas obiskali.
pa tudi že ·prvi trgovci, ISO se o
nj iju p ohvalno izražali, h krati pa
izražali bojazen o prihodu le-teh
na trži-šče ob nepravem času (čas
pred sezonskimi dopusti, novi
kreditni pogoji). ·P o mojem mnenju smo ose z novima Katarinama
spet povzpeli m ed . vodilne jugoslovanske proizvajalce pohištva
(Konec na 3. s trani)

V bližini prodajalne je man jši
pros tor (okrog 200 kvadratnih metrov), k i je last srednje
šole. To skladišče , ki ga bo potrebn o nekoliko preu rediti, k o
bomo sklenili najemno pogodbo,
bo omogočilo, da bo prodajalna
že takoj na začetku imela ugodne
pogoje za svoje delo.
skladiščn i

Pri čakujemo, da bo zaradi p remajhnega časa za priučevanje
novo sprej etih delavcev na naš
način posiovanja, nekaj adminis trativnih težav. Zato bo za zače
tek nujna pomoč delavcev iz trgovine v Cerknici. Kljub težavam
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Nova izvedba naše KATARINE
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S samoupravnim sporru;umom
o svobodni menjavi dela in o
uredihri dr ugih razmerij med delovno skupnostjo Skupnih dejavnosti in temeljnimi organizacijami združenega dela smo se v letu
1977 sporazumeli o razmerjih, ki
se nanašajo zlasti n a:
- vrste del skupnega pomena,
ki jih opravlja delovna skupnost,
- temeljna izhodišča glede s estave del oziroma nalog in glede
na kvalifikacijske strukture kadrov v delovni sku pnosti,
- vsklajevanje dela med poslovoclnim organom delovne organizacije in vodjo delovne
skupnosti,
- osnove in merila za pridobivanje dohodka delovne skupnosti,
- pravice, ki jih ima delovna
skupno s t pri odločanju o sredstvih,
- odgovornost delovne skupnosti,
- način reševanja sporov, ki
bi n astali v zvezi s tem spor azumom.
Proizvodne temeljne organizacije so se glede na gospodarnost
opr edelile, kaj sodi med zadeve,
ki so s kupnega pomena za celot·
no delovno organizacijo . To so
opravile s samoupravnim sporazumom o združitvi v delovno organizacijo.
S spremembo s amoupravnega
sporazuma so določile, katere o d
teh nalog opravlja temeljna organizaci.la združenega dela Prodaja in katere delovna skupnost
Skupnih dejavnosti.
Podrobne.ie so določena dela in
naloge, ki jih opravl.iata Prodaja
in Skupne dejavnosti s posebnim
samoul)ravnim sporazumom o
svobodni menjavi dela med njima in proizvodnimi temeljnimi
organizacijami. Tako so v tem
sporazumu opredeljene nasledn_;e
vr::;te del skupnega pomena, ki
jih opravl.ia d elovna Skupnost
skupnih dejavnosti:
- raziskovalna in strokovno
razvojna dela,
- projektiranje,
- st rokonta dela v zvezi z investiciiami in vzdrževanjem,
- planska dela,
- ekonomsko finančna d ela,
- računovodska, knjigovodsl<a
in dr uga evidenčna dela,
- analitska dela,
- dela kadrovsi<e funkcije,

•
a seJe
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gre

(Nadaljevan j e s 3. strani)
in upajmo, d a nam bo prodaja
Ic-teh s tekla, če ne prej, pa v
jesensk em času.
S kuhinjami s m o t udi lepo
nreds tavlieni in mislim, da s s vojo raznoliko površinsko obdelavo
zadovoljuj ejo zahtevnost in okus
n a iširšega sloj a preb ivalstva. H
kuhin jam se ie s·kladno ujel Martinjak z j edilnimi garniturami,
Marof oa je prispeval jedilne m ize M-77 iri stol No. 530. Med sedežnimi garniturami vzbuia posebno ·pozornost IVA bodisi po
videzu oziroma izdelavi, bodis i :po
izboru tape tniškega blaga. K celovitemu prijetnemu videzu ra~
stavnega prostora so znova prispevali hrastniški »Si,ia; u s svetlobnim i telesi, kr.anjis<ki »Ibi«,
»Induplati<< z Jarš pa z zavesami
in namiznimi pregrinj ali.
Tehnično-strokavno oceno p r epuščam s trokovnjakom. Nanizal
sem le bežna opažanja s prvega
m·odnega dne za~ebškega veleseima. ko še običajne šolske mladeži n i bilo •n a ogled. Upajmo, da
bo v nasledn jih dneh bolje,. S
pred s tavljenim programom imamo osnovo za tako pri čakovanj e
in mislimo, da komercialni . uči
n ek ne bo izostal.
J . Lavrenčič

- dela službe var.nosti pri de·
lu,
- splošno varstvena dela,
- informiranje in stiki z javn ostjo,
- d ela ·elektronske obdelave
podatkov,
- splošno upravna in pravna
dela,
- strokovna dela vrednotenja
del,
- administrativna dela,
- dela nabavne funkcije na
domačem trgu in v zunanjetrgo·
vinskem poslovanju,
- dela izvozne funkcije,
- druga skupna oziroma pomožna dela.
Skupni delavski svet določi
osnovno organizacijsko strukturo skupnih dejavnosti tako, da
določi .službe in njihov .okvir
dela.
Dela in n aloge Skupnih dejav·
nosti so torej dogovorjena s samoupravnim spor azumom. Obseg
dela in nalog oziroma program
dela Skupnih dejavnosti po organizaciiskih enotah pa je odvisen
od ciljev, ki jih sprejm ejo vse
temeljne organizacije združeneg a dela v svojih p rogramih in od
ciljev skupne poslovne politike
delovne organ,zacije.
1:ato je uotrebno sočasno pla:ai.ranje. Plan iuvesticij, plan
proizvodnje, plan prodaje in tako
n aprej bistveno vplivajo na ob·
seg posameznih nalog. Posamezne funkcije so .orga.usko med
seboj tako povezane, d a vplivajo
na končni rezultat. Le vsklajeno
delovanje vseh, ki op~:avljajo dela in naloge, od neposrednega
proizvodnega dela, dela v s trokovnih in pomožnih službah temeljne organizacije združenega
dela , do dela v tem eljni organizaciji v Prodaji ali v delovni
skupnosti Skupnih de,javnosti,
omogoča kar .naj večji dohodek.
Delavci
delovne
skupnosti
skupnih služb s svojim ddom
prispevajo k uspehu pri poslovanju i!l zadovoljevanju potreb in
interesov temeljnih orga.n hacij.
Istočasno , ko sprejemaii"o plan
v temeljnih organizacijah, s e od·
l ačamo tudi o svobodni Menjavi
dela med delavci delovne skupnosti in delavci temeljnih organi·
zacij.
Podlaga za to je ovrednoten
program dela delovne skupnosti
po vseh organizacijskih enotah
iro stroškovnih mestih. Na plan·
skem posvetovanju z delavci pos ameznih temeljnih organizacij
se opravi že pri pripravi osnutka
prvo \·sklajevanje.

Celotni prihodek delovne skup·
n osti se giblje v odvisnosti od
doseženega dohodka vsake temeljne organizacije.
To pomeni, da je planski prihodek, planski cilj in da je konč
ni prihodek odvisen od tega, kako smo gospodarili vs i, delavci
v temeljni organizaciji in v
Skupnih dej avnostih. V programu dela delovne skupnosti vsaka
služba opredeli dela in opravila
vrste stroškov ter potrebno število ur za posamezno temeljno
organizacijo.
Iz skupno ugotovljenega programa temeljne organizacije potr.l ujejo tudi letni načrt delovne
s ile.
Delavci t emeljnih organizacij,
ki sodelujejo v programiran,iu
dela delovne skupnosti skupnih
služb in na posvetih, ko se pripravlja plan za nas)ed.'J.je obdobje, bi lahko v svoJem okol.fu
bolj t emeljito in vsestransko obveščali delavce o svobodni menjavi dela, o vrsti in obse~u t er
pot rebnosti p osameznih del ter o
prispevku delovn e
skupnosti
Skupnih d e.iavnosti k uspehu pri
poslovanJu iu zadovoljevanju potr eb in tnteresov temeljnih organizacij, saJ so dobili dovolj obširno gradivo.
Miselnost, d a nekateri ustvarjajo in drugi trošijo, je še povsod
prisotna. Z izgraievanjem celotnega sistema svobodne meniave
d ela, z večjo medsebojno obveščenostjo in tudi s kvalitetnejšim
delom bomo postopoma presegali
to miselnost in tudi vplivali na
bot.iše medsebojne odnose in na
večje zaupan,ie. P reseganje tega
pa pomeni tudi ugodnejše pogoje
za ustvarj:mje večjega dohodka
in večjega osebnega dohodka.
Operativno planiranje del in
.l" <~lcg t er trcmesečno ocenievan.ie
izpolnjevanja nalog v Skupnih
d.ej~v nostih je možnost, da sproti ocenjujemo količino in kvaliteto opravlJenega dela in da vpll"amo na prizad evante vsakega
dell'.vca, da dela opravi v r oku in
kvalitetno.
· Celovita ocena uspešnosti dela
posameznih služb je mogoča, sai
se uspeh odraža v končnem rezultatu vsake temeljne organizacije.
Tako sn:o lnhko ocenili delo posameznih služb tudi ob zaključnem
računu preteklega leta in ugotov.Hi. da so se rezultati gibali v
okviru planskih predvidevanj. Z
ustvarjalnim izhodiščem bomo
lahko različne interese ob strpnosti sproti vsklajevali; posebno
pa bo to potreb.no sedaj, ko pri·
pra vljamo srednjeročni program
razvoja za prihodnje obdobje.

J. Hren

LETOŠNJA RAZPRODAJA
Letošnja razprodaja pohištva
je bila od 14. do 21. aprila v prostorih naše delavske restavracije.
Njen cilj je bil, razprodati opuščene p r ograme iz vseh Brestovih temeljnih organizacij.
Zan imi\o za letošnjo pomladans·k o razprodajo je bilo, da je
bilo zanjo izredno veliko zanimanje, saj smo že prvi dan razprodaje prodali skupaj s salonom pohištva za 100 s tarih milijono v dinarjev i.z delkov.
Zat o so imeli največ zaslug delavci, ki so sodelovali pri razprodaji in delavci, ki so delali v salonu. Pri tem je potreb no omeniti, da je znalo osebje kljub celodnevncmu delu w;akemu kupcu
svetovati in prisluhniti težavam,

ki j ih n i malo, kadar o·p remljamo s tanovanje. Tudi ostale služb e so se izkazale, predvsem
skladiščnc, saj so s kr bele za
sprotno odpremo.
Glede na količino prodanega
pohištva ter na število obiskoval.cev lahko ocenimo letošnjo razprodajo kot zelo uspešno. Pomembna je predvsem zato, ker
smo v veliki meri razprodali p ohištvo iz opuščenih programov,
uspešna pa tudi zato, ker je izredno veliko obiskovalcev ob iskalo tudi salon in se je tako povečala prodaja tudi v njem.
Ob tej priložnosti so s e kupci
prepričali o naši kvalitetni proizvod:tji pohištva.
D. Kraševec

Kran j ima bogato sejemsko
tradicijo, ki po svoj e vpliva na
sodobni p oslovni učinek Gorenjskega sejma. Zaradi ugodne lege
na meji m ed Avstrij o in Ita:I-ijo,
neposredne bližine letali šča, avtobt•sne pos.taie, železnice, pomeni
šest osrednjih sejem skih pri.reditev pr.ilož,nost za večj e uveljavljanje našega gospod ars·tva na
domačem ·i.n tujem trgu.
Ocl. 6. do 16. apr ila s mo tudi mi
sodelovali z našimi iZ'Clelk i na
XVIII. m ednarodnem kmetijskem in gozdarskem seimu. Seie.n je druga naj večja ta.kšna deja\'nost v Ju~oslaviii. Na njem so
razsta\ liaJi in prodajali sodob ne
kmeti iske stroje, st r oje la pridobiv<t'l.je hra ne, mle kars·kc in druge p r ehramben e izdelke, blago
š iroke porabe za opremo •kmetijskih gospodarstev in op remo s tanovanj .
Razstavljali smo v sklopu .trgovskih organizacij, ki redno so·
delujejo na seirnih in sicer Mercatorja 1z T ržiča , Zar je .iz Jesenic,
Slovenijalesa iz Vižmarij, Kokre

iz Kranja in Lesnine iz Kranja. V
razstavtilih prostorih smo predstavili vse naše izdelke v raZ'Hč
nih postavitvah. Kupcem s o hila
na voljo vsa poj as,nila in nasveti
v zvezi z nakupom pohištva.
Ker stalno n astopamo na sejmih in raBtavah, nam <to zagotavlja, da so :kupci seznanjeni z
izbiro ·in ·kvaliteto naših i:oclelkov.
Pohištva •ljudje n e kupujejo vsak
dan , zato si stranke ve6krat ogledajo različne razs tavne pros tore
in postavitve le-teh primerjajo s
svoj im prostorom, ki naj b.i ga
opr emile.
Nc~ 'n iselno je -takoj po zaključ
ku nekega sejma u gotavljati njego·, o us·pešnost samo po Šltevilu
prodanih elemen tov med prodajno akoijo. Ce so bili kupci zadovoljni z -info rm acijami, ki so jih
bili deležni ob obisku sejma, v
kar ne dvomimo, lahko pri čaku
jemo .na ročila <tudi po zaklj učku
sejma.
M. Zakrajšek

O USMERJENEM
IZOBRAŽEVANJU
Na razširjeni seji Brestove konference sindikata so preteldi teden razpravlj ali o osnutku zakona o usmerjen em izobraževanj u,
ki ·bo v javni razpravi do konca
maja. J.avna razprava •b o p o vseh
o rganizacij ah združenega dela, v
krajevnih skupnostih in v \Seh
drugih samoupravnih sredinah.
Zakon o usmerjenem izobraževanju je osrednii akt za tem eljito
preobrazbo sr edn jega in visokega
šols tva v u s merjeno izobraževan je. Sprejet naj b i bil še letos, tako da bi lahko že v š olskem letu
198fll8 1 prešli na usmerjen o izobraževanje.
Razpra va bo usmerjena p r edvsem na •predlog »nomenklature
lesarskih poklicev« , ki sta ga pripravi·la ·splošn o zdr uženj e lesarstva Slovenije in izobraževalna
s kupnost S lovenii e. O n iej b o te·
kla ra:z.orava tudi v vs eh drugih
lesarskih organizacijah združenega d ela. V'Prašanje je tudi lociranost šole za Brestove lesarske kadre in nači n finan ciranja za izgradnjo sedemtisočdves to kvadratnih metrov šolskega rprostora, ki je p ogoj za uvajanj e
usmerjenega izobraževanja.
Z. Jerič

Priloga: OBZORNIK ZA OBČANE

Lansko gospodarjenje v občini
~a splo.šno ugotavljamo, da je gosl?odarstvo v naši občini doseglo
lam relativno dobre rezultate. Relatxvno zato, ker večina kazalcev
gospodarjenja kaže na ugodno gospodarsko rast, hkrati pa ti rezul~ati ne omogočajo večjih vlaganj v razširjeno reprodukcijo. Rezultati
l anskega gospodarjenja, merjeni z družbenim proizvodom kažejo
primerjalno s srednjeročnim programom razvoja občine, da 'se družbeni proizvod giblje v skladu s predvidevanji. Družbeni proizvod
je namreč v letu 1978 za 37 odstotkov višji od doseženega v letu 1977.
Z izločitvij? vpliva gibanja cen izračuni kažejo, da je povprečni.letni
po~ast druzbenega proizvoda v obdobju triletne realizacije srednjerocnega programa dosežen s planirano realno stopnjo rasti v okvirni
višini 9 odstotkov.

PROIZVODNJA
Vrednostni prikaz proizvodnje
kaže lani za 19 odstotkov. Zani·
miv bi bil podatek o fizičnem porastu proizvodnje, žal p~ teh podatkov ni. Po sredi so tudi objektivne težave kot so spreminjanje programov proizvodnje,
različna gibanja cen posameznim
izdelkom in podobno. Letni plan
pr oizvoi!:nje pa kljub ugOdni rasti ni bil dosežen in je za 4 odstotke pod predvidenim.
Močno je proizvodnja porasla v
Kovinoplastiki Lož - TOZD Roto
Nova vas in v Avtomontaži Cerk·
nica. Obe sta presegli lansko proizvodnjo za približno dvainpolkrat. TOZD Roto Nova vas je
povečal proizvodnjo zato, . ker je
bilo leto 1977: uvajalno leto, leta
1-978 pa so bile kapacitete polno
izkoriščene ob osvojitvi dodatnega proizvodnega programa. TOZD
Avtomontaža pa je povečala proizvodnjo .z novim programom in
večjim številom zaposlenih.
CELOTNI PRIHODEK
. Celotni prihodek smo lani .ugotavljali nekoliko drugače kot v
preteklih letih, vendar spremembe niso bistveno vplivale na višino ter na primerjavo z letom
1977.
Celotni prihodek je lani porasel za 27 odstotkov, v primerjavi
z letnim planom pa za en odstotek. V strukturi celotnega pri·
hodka se kaže hitrejša rast pro·
daje na domačem tr gu, medtem
je izvoz manjši.
Za prodajo na domačem trgu
je bila še vedno značilna dokaj
nizka konjunktura, podprta s
kreditno monetarnimi ukrepi.
Gospodarstvo se je v iskanju
možnosti za večj i dol:todek usmerjalo nekoliko bolj na domače
tržišče. Pritiski na porast cen so
bili prisotni tudi v gospodarstvu
naše ob čine. Predvsem je šlo za
ublažitev pritiska višjih cen su·
rovin in r eprodukcijskih materia·
lov, obenem pa za ustvarjanje
možnosti za višje osebne dohod·
ke. Težnje po večji inflaciji se nadaljujejo tudi v letu 1979, kar bo
nedvomno
zahtevalo
ukrepe
predvsem na področju vseh oblik
porabe. Ker tej stopnji inflacije
ni sledil tudi tečaj dinarja do tujih valut, je nastala prevelika
razlika med domačo in izvozno
ceno, kar je oviralo naraščanje
izvoza predvsem na konvertibilna področja.
Pri izvozu na vzhodna tržišča se
je gospodarstvo srečevalo z že
več let znanimi težavami. Predvsem gre za vprašanje blagovnih
list (omejevanje· uvoza) in več
let (plansko obdobje) nespremenjene cene.
DOHODEK
Pdmerjava .z letom 1977 kaže,
da je dohodek porasel za 39 odstotkov, kar naj bi pomenilo, da
so porabljena sredstva (stroški
poslovanja) naraščali poča sneje
od celotnega prihodka. Vendar je
taka trditev zelo sporna, ker je
zaradi sistemskih sprememb v
načinu knjigovodskega evidentiranja dohodka pdšlo do podvojitve dohodka T OZD, namenjenega za financiranje delovnih skupnosti skupnih služb .(celotni prihodek delovne skupnosti). Stvaren prikaz bi po naši oceni p okazal celo nekoliko višjo rast porabljenih sredstev od rasti celotnega
prihodka.

Kaže, da tudi letos ne bo šlo
brez tako imenovanih metodološko-knjigovodskih sprememb, ki
vselej zameglijo primerjalne analize.
Obveznosti iz tako oblikovanega
dohodka so porasle za 43 odstot~ov. Predvsem so v skladu s porastom dohodka porasle davčne
obveznosti (davek od dohodka).
Primerjave rasti dohodka (za
39 odstotkov), obveznosti iz dohodka (za 43 odstotke) ter rasti
osebne in skupne por abe v čistem
dohodku (za 37 odstotkov) kažejo, da se je lani naše gospodar·
stvo ponašaJo gospodarno. Manjši porast osebne in skupne porabe kot por ast dohodka je nesporno kazalec, ki kaže na tako ugotovitev. Seveda pa taka ocena ne
more veljati za udeležence v delitvi izven gospodarstva, kar se
kaže v obveznostih iz dohodka ,
ki so naraščale hitreje od njihove
rasti.
čiSTI

dohodek je zaradi hitrejše rasti obveznosti iz dohodka
naraščal počasneje od dohodka in
je višji za 37 odstotkov.
V strukturi delitve čistega dohodka so se povečala sredstva
r ezerv zaradi višjega dohodka in
zaradi spr emenjenih stopenj, ki
jih določa zakon. To je sicer
ugodno, če upoštevamo, da so se
skladi r ezerv ponekod v zadnjih
letih nekoliko znižali zaradi pokrivanja izgub, seveda pod pogojem, da jih gospodarstvo, dokler
so sredstva prosta, lahko uporabi
kot obratna sredstva.
Delitev kaže, da so se v struktud čistega dohodka znižala sred·
stva za r azšidtev materialne podlage dela (poslovni sklad), zlasti
še, ko ugotavljamo, da so se
sredstva pospešene amortizacije
znižala za okrog 12 odstotkov.
Pri tem velja opozoriti, da so v
poslovnem skladu tudi obveznosti iz združevanja sredstev po
sprejetih samoupravnih sporazumih in družbenih dogovorih (razvoj železniških zmogljivosti, razvoj cestnega omrežja, izgradnja
ener getskih objektov) ter po .zakonskih določilih (posojila za nerazvita področja).
AKUMULACIJA
če poslovn emu skladu dodamo
še amortizacijo po predpisanih
stopnjah in pospešeno amortizacijo, govorimo o akumulaciji. Leta se je v letu 1978 povečala za
14 odstotkov in znaša 167 milijon ov dinarjev. Pri tem opozarjamo na obveznosti iz poslovnega
sklada (zaradi teh obveznosti se
dejansko razpoložljivi pO'Glovni
sklad bistveno zmanjša). Kljub
upoštevanju celotnega poslovnega sklada in ob enakem deležu
osebnih dohodkov in skupne po·
rabe v čistem dohodku, pa ugotavljamo, da je rast dosežene
akumulacije znatno počasnejša
od rasti dohodka (dohodek je
višji za 39 odstotkov, akumulacija -pa višja za 14 odstotkov).
Reproduktivna in akumulativ·
·n a · sposobnost
gospodarstva
kljub »vztrajnemu« boju za brzdanje pretiranega obremenjevanja gospodarstva in za izboljšanje njegovega položaja v celotni
delitvi torej iz leta v leto pada.
Posledice se delno kažejo v osebnih dohodkih v gospodarstvu,
večji del pa v reproduktivni sposobnosti gospodarstva. Nedvomno s e tak položaj gospodarstva
odraža t udi v investicijski politi-
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ki, saj danes ugotavljamo, da
investicijske naložbe, opredelje·
ne v srednjeročnem programu
razvoja občine, kasnijo.
Ob tako osiromašenih sredstvih, ki ne zadoščajo niti za pokrivanje
povečanja
obratnih
sredstev iz naslova inflacijskih
gibanj, je jasno, da gospodarstvo
pada v vedno večje dolgove in da
sta njegovo sprotno poslovanje in
reprodukcija vedno bolj odvisna
od bančnih kreditov.
še na nekaj velja posebej opozoriti. Po nekaj letih spremljanja
poslovanja našega gospodarstva
lahko z veseljem ugotavljamo, da
letos nobena temeljna organiza·
elja združenega dela ni poslova·
la z izgubo.
OSEBNI DOHODKI IN SKUPNA
PORABA
Skupna poraba je v letu 1978
bistveno porasla, ker je večina temelj anih organizacij v skladu z
zakonom izdvojila dvakratni zne·
sek sredstev za pokrivanje regresa za prehrano med delom.
Neto mesečni osebni dohodki
na ·zaposlenega so v letu 1978
porasli za 14 odstotkov, m edtem
ko so se prispevki iz osebnih do·
hodkov povečali za 25 odstotkov.
Zivljenjski stroški štiričlanske
družine so v let u 1978 porasli za
15,7 odst otka, kar pomeni, da so
realni osebni doh odki delavcev v
gospodar stvu padli lani za 1,7 odstotka.
Republiško povprečje osebnih
dohodkov v gospodarstvu je zna·
šalo leta 1978 5.730 dinarjev in
leta 1977 4.693 dinarjev. To pa pomeni, da so bili osebni dohodki
gospodarstva v občini Cerknica
leta 1977 za 6 odstotkov in leta
1978 ·za 12 odstotkov nižji od republiškega povprečj a. Glede na
dosežene rezultate poslovanja
kaže taka razporeditev čistega
dohodka za osebne dohodke na
zelo gospodarno obnašanje pre·
težne večine temeljnih or ganizacij združenega dela. Vsekakor r a·
čunamo, da se bodo letos odnosi
v delitvi nekoliko spremenili v
prid hitr ejše rasti osebnih dohodkov.
SREDSTVA
V drugi polovici leta 1978 s e
je začelo gospodarstvo zopet
ukvarjati z nelikvidnostjo, ki se
je zlasti zaostrila v prvih letošnjih mesecih. To je vsekakor
problem, ki bo imel posledice v
zagotavljanju dinamike investi·
cij, če ne celo pri odločitvah za
uresničevanj e investicijskih p rogramov iz srednjeročnega plana.
Zaloge obratnih sredstev (surovin, repromaterialov, drobnega
inventarja, nedokončane p r oizvodnje, polizdelkov in gotovih
izdelkov) so porasle za 40 odstotkov, tako da so znašale konec leta 1978 775 milijonov dinarjev.
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Ob praznikih bo odprta asfaltirana cesta
četrtino

vseh zalog ob koncu leta
1978 pomenijo zaloge gotovih izdelkov, medtem ko so znašale zaloge gotovih izdelkov konec leta
1977 31,4 odstotka vseh zalog.
Gospodarstvo je vprašanje zagotavljanja sredstev reševalo

~-~

predvsem s t ujimi viri, ki so zastopani s 60 odstotki. Lani so se
viri sredstev povečali za 39 od·
stotkov. Največ so se povečali
kratkoročni krediti (do enega le·
ta) in sicer kar za 78 odstotkov.
D. Mlinar

Zastavili msi nove naloge
VOLILNA KONFERENCA OBčiNSKE ORGANIZACIJE
SOCIALISTICNE ZVE ZE DELOVNEGA LJUDSTVA
Preteklo je še eno štiriletno obdobje dela občinske organizacije
zato j.e bila .2~. aprila volilna konferenca te frontne organizactJe delovnih ljudx m občanov.
SZ~.L,

Po izvolitvi organov konference je bil •sprejet s.tatutarni sklep
o ·sestavi in d elegiranju .delegatov v občinsko konferenco SZDL.
Občinsko konferenco SZ-DL ses tarv'lja 64 delegatov in ·sicer izvolijo krajevne konference SZDL 25
delegatov, občinske dm2lbeno·
politične organizaci1e 23 delegat?:V• občinske :družbene o!1ganizaCIJe, društva m druga združenja
občanov in delovnih .lJudi pa 16
delegatov. Zaradi ·posebnih pogojev dela in oddaljenosti od sedeža krajevne ·S'~upnosti so s e ob~ani _ v d veh krajevn.i!h s kupnostih
m s1cer zaselkov okrog Otav i:n
vasi Babno ·polje od!l.očili , da obIikujejo samostojno krajevno
konferenco SZDL, tako da imamo sedaj v sodmih •k rajevnih
skupnostih devet •k rajevnih konferenc SZDL.
Poročilo o delu občinske organizacije SZDL v p retelklem mandatnem obdobju je zelo realno
prikazalo delo te organizacije v
preteklih štirih letih in s icer od
težav na začet:kru do iUSpehov rpr i
razreševanju dru0benopolitičnih,
gospodarskih, infra:str.ukturnih in
drugih 'VIpra šanj, ki spr emljajo
naš druŽJbeni raz.voj.
V pret eklem m andatnem obdobju se je ob uveljavlj anju in
krepitvi s meri razvoja politične
ga sistema s amoupravljanja tudi
s ocialistična zveza oblilkova:la delegatsko, s či mer je postala

usklajevalec akcij in političnega
dela.
:S?cialistična zveza je v tem
š tmletnem obdobju opravila
predv~~m pomembne naloge na
podrOCJU del~~atskih razmerij,
šolstva, kmetiJStva obveščanja
splošnega ljudskeg~ odpora u{
družbene ·s amozaščite. Seveda s e
je vklj~čila ~udi v široko rpolitič
n? akCIJO za IZgradnjo in posodobLtev :t:e.Jinlibl~~ in .regionalniih
cest, ki Je v oocmi uspela kljub
tem;'!! ·da . so pos~ezniki v tej
akciJI stail.1 ob stram. Vse .solidarnostne akcije za Kozjansko Posočje in tudi .prejšnje so usp~vale
brez pridržkov ali ·negodovanj in
tako lahko ob tem ugotovimo, da
so delovni ljudje in občani za so~idarnost, če so jim prikaJ;ana
Jasna izhodišča in cilji.
V raJ;pravi so bila osvetljena
še nekatera vprašanja, katerim
bo treba v prihodnje posvetiti
vso pozornost. Reševanje t eh nakazanih vprašanj je treba vključi ti v program dela občinske organirzacije SZDL v novem mandatnem obdobju.
Po poročilih in r azpravi je konferenca sprejela razrešnico dooedanjih organov občinske konfer~nce SZDL in na podlagi poročil a voLilne komisij e izvolila nove organe. Na .k oncu je konferenca spreje la še p rograms·k a izhodi šča za delo občinske organizacije SZDL v ::1aslednjem obdobju.
A. Perčič
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eso slabosti
POSVET O DELOVANJU DELEGATSKEGA SISTEMA
Predsedstvo skupščine SR Slovenije je v februarju, marcu in aprilu v dogovoru z republiško konferenco SZDL organiziralo v regijskih
središčih posvete o delovanju delegatskega oziroma skupščinskega
sistema. Tak posvet je bil v prvi polovici aprila tudi za notranjskokraško regijo v Postojni.
Osnovni n amen ·posveta je bil,
ugotoviti oziroma opozoriti na
pomanj.klji:vosti, ki ovirajo neposrecino delovanje skupin delegatov za delegiranje delegatov v
zbor občin in zbor združenega
dela republiške slrupščine, vendar je temeljita razprava zajela
celovitost delegatskih odnosov od
nastajanja pobud pa vse tja do
spremljanja uresničevanja delegatskih odločitev.
Letos so republiške in z njo
tudi občinske skupščine prešle
na letno programiranje svojega
dela. Letni programi dela (skUipščina občine Cerknica ga je sprejela februarja) pa še ne .predstavljajo celotne <lru.iJbeno-.politične aktivnosti v občini, temveč
ostajajo ~ e programi občinske
skupščine, njenih delovnih teles,
izvršnega ·s veta in upravnih organov. Delegatske slrupščine in
družbenopolitične organizacije .še
niso uspele uskladiti programov
dela oziroma časovno uskladiti
obravnavo posameznih zadev, iki
pa jih je v -pralm;i veliko. To se
najpogosteje kaže v dnwbeno·
političnem zboru .občinske skupščine, ko delegati tega zbora ne
prihajajo na seje s -stališči, oblikovanimi v svojih družbenopolitičnih organizacijah, temveč zastopajo lastna mnenja in ·stališča, ki jih oblikujejo na podlagi
osebne obveščenosti .
Prav delovanje delega-tov v organih c:Wužb en~olitičnih organizacij pa potegne za seboj vprašanje udele7ibe na sejah zbora,
saj se pojavi, sicer redlko, tudi
v.prašanje sklepčnosti.
Dele~ats.ka v.prašanja so zelo
redka m ISO najpogosteje vezana
na interese iz VISakdanjega življenja delegatov, niso pa vezana
na delovanje pol-itičnega -sistema,
družbenoekonoms1ke odnose, varstvo človekovih .pravic in obveščanje. Družbenopolitične organizacije še ne preds tavljajo konference d elegacij za družtbenopolitični zbor občinske skupščine in
bo potrebno to ustavno načelo
uveljaviti pogo'Siteje, ne samo v izjemnih primerih.

DELEGATI IMAJO LE SVOJA
STALISCA
Ugotovljeno j e bilo, da skupine delegatov za delegiranje delegatov v z:bor občin in zbor zd'I'uženega dela republiške skupščine
kot usklajevalno telo oziroma kot
metoda dela za ·sodelovanj e med
r epubli-ško in občinsko skupščino
še vedno prepogosto ostajajo
brez stališč in smernic iz svoJega
okolja. V prvem letu novega mandata je sicer pri delu skupin delega-tov opazi-ti napredek, ·k i pa
vse prepogosto zajema samo organizacijsk o plat njihovega delo·
vanja.

ravnavo gradiva, saj odločilno pogojuje kvaliteto -delegatskih odločitev. Zato je biJo na posvetu
ugotovljeno, da mora biti 30dnevni rok za obravnavo gradiva
repu!bliške -skupščine le izjema;
uveljavil naj bi se daljši rok, ki
bi omogočil obravnavo gradiva v
temeljnih samoupravnih organiza-cijah in skupnostih.
Delegati so zoper hitri ·p ostopek pri sprejemanju aktov; 'le-ta
naj bi bil samo, ·k adar gre za
varnost oziroma obr<l'mbo in za
sprejemanje ukrepov v primerih
elementarnih nesreč. Prisotno je
bilo tudi vprašanje obravnavanJa
strogo zaupnega gradiva, ki ga
obravna'Vajo skupine delegatov
samo v s vojem okviru.
Pripombe so bile tudi na preobsežnost dnevnih redov, dolžino
in pogostost sej. pa tudi na nepoznavanje poslovni.!ka republiške skupščine oziroma njenih
zborov. Povratne informacije o

SREBRNI ZNAK ·SINDIKATOV
Letos bodo za dolgoletno in aktivno delovanje v sindikalni or·
ganizaciji dobili tradicionalni »srebrni znak sindikatov« trije
njeni člani:
Vlado MULEC - Kovinoplastika Lož,
Marija CUK - Brest - TOZD Masiva Martinjak,
Anton BAVEC-Cene -Loška dolina (upokojenec).
NaJpomembnejše zadeve iz programa republiške skupščine so
sicer v programih dela občinSke
skupščine in so časovno usklaj ene z obravna vo v republiški
sroupščini. Tako le-ta nastopa kot
konferenca delegacij za zbor
združenega dela ~n zbor občin r epubliške Skupš čine, s tem 1p a se
tudi obli·k ujejo s tališča oziroma
smernice za delo s kupin d elegatov, kar pa je ob nezadostni pomoči iz,vršnega sveta, upravnih
organov in dru2Jbenopolitičnih organizacij še vedno premalo.
Kljub dobri kadrovski sestavi se
tako največkrat stališče skupin
d elegatov izoblikuje na podlagi
lastnih mnenj članov .skupin, če
sar pa ne moremo poistovetiti IS
stališčem občine kot družbenopolitične skupnosti oziroma njenega zdr.uženega dela.
CASOVNA NEUSKLAJENOST

delu d elegatov na sejah :zJborov
republiŠik.e S'kupščine se ustavijo
v krogu os'lrupin delegatov. Delegati so se izrekli tudi za dvofazno obravnavo gradiva na sejah
delovnih teles republiške ·skupščine, s aj je znano, da so njihovi
predlogi, mnenja in stališča pogosto najbolj oprijemljiva informacija za oblikovanje stali-šč -sku
pin delegatov.

Nova lekarna v Cerknici (odprta bo 9. maja)

Logatec in Cerknica na TV
Ni znano, ali je tako d oločil žreb
al i .pa sta to dva nat-bolj pogumna
kraja v Sloveniji , saj sta prva nastopila v novi televizqski oddaji z naslovom ·Slovenski kraji med sebo]• .
Oddaja je .bila 20. aprila o'b 20. uri.
Pogum je rhil res potreben, ampak
ne -nam, gledalcem ,pred zaslon i.
temveč nastopajbčim, ki jih je burja zastonj brila, da so bi·li -njihovi
nosovi rdeči celo v črnobeli tehniki.
Z •burja se nekako ni ujemala nekakšna uvodna amer.iška himna, ob
kateri so se ogreJe mlade logatčan
ke; pa je menda bilo to zaradi nas lednje oddaje - vserazumevajoče
ga šerifa Sama Mc Clauda , 1ki je ta·
isti večer imel sitnosti s s nežnl m in
svinče n im mElll:ežem v New Yorku.
Oddajo sta v ži-vo vodila Dare Mil ič rv ·logatcu in Saša Veronik v
Cer-knici. Za začetek sta bila prika-

LETOŠNJA PRIZNANJA OSVOBODILNE
FRONTE
Tudi letos bodo ob praznovanju dneva Osvobodilne fronte
podeljena »pri!Znanja OF«. Za svoje drUŽ'benopolitično delo jih
bodo prejeli:
.
Janez OTONICAR - Cerknica
Slave KOC:::EVAR - Lož
Roman GORJAN - Unec
Zofija INTIHAR - Velike Bloke
Janez MOHAR - Markovec

sta nas topajoče, utrinke in sekvence skr&jševala, jih vljudno .prekinjala in zašpini·la, čeprav včasih na
škodo hkl zanimivosti, ki s e je obetala.
Kaj smo z.vedeli o .Logatcu i-n kaj o
Cer.knici? :Da sta okraja s podobnim i
pogoji in težavami ter s .podobnim i
uspehi. Da so logaški gasilci strokovno boljši, cerkniški :pa ·nemara
bolj zviti. Pa .nato ·košarkarji z mon itorskim izletom v Mani-lo, gozdarji ,
godbeni.ki in pevci, oba vložka o osodelovanju z zamejskimi Slovenci,
jamarji, ribiči, poJ.harji ~ n lovci.
V oddaji je bilo seveda ,nei1lbežno
tudi precej slovenskega ·kdo bo
koga?• Ej, so jo zagodli •logaški fibiči cerkniš kim. Ujeli so •največj o
ribo v zadnjih časih . .Ce r kničanom izpred nosa (revica se je očitno skrč i l a zaradi mraza na večer oddaje k sreči le za en centimeter). No,
pa š e po nečem so v logatcu pred
Cerknica : imajo ikar dve obči·ns:ki
hiši ln še tretje pol. No, je ,pa v
Cerknici toliko avtomobi·lov kot da
se po dva CerJmitana odpeljeta na
izlet s tremi fi čki. še dobro, da
v logatcu .niso vedeli , !\<ako se vozi·jo sttanwalci iz petdeset do sto
metro oddal-jenih stanovanjskih blokov na delo z avtomobfli.

Pomemben je tudi čas, iki ga
imajo na voljo delegati za ob-

NOVO PREDSEDSTVO OBČINSKE
KONFERENCE SZDL
l. Otoničar Janez - predsednik, BREST Cerknica
2. Plos T one - podpredsednik, Kovinoplastika Lož
3- Tavželj Franc - sekretar, Občinska konfer enca SZDL
4. Frank Jože, Občinska konferenca ZKS
S. Ponikvar Rado, Občinski svet ZSS
6. Telič Jože, Občinski odbor ZZB NOV
7. Martinčič Ludvik, Občinska lronferenca ZSMS
8. Pakiž Janez, Skupščina občine
9. Sterle Franc, SO - izvršni svet
10. Opeka Janez, Brest - TOZD Jelka
11. Furlan Franc, GG TOZD Snežnik
12. Sega Aleksandra, Strokovne službe SlS
13. Praprotnik Janez, OS Nova vas
14. Telič Nuša, VVZ Stari trg
1S. Sterle Milan, Kartonaža Rakek
16. Ule Alojz, upokojenec
17. Lončar Srečo, Kovind Unec
18. Juvančič Miro, Komunalno podjetje
19. Kovačič Slavko, Iskra Cajnarje
20. 2:agar Filip, Občinski sindikalni svet
21. Obreza Tone, Brest - TOZD 2:agalnica
IZVRšNI ODBOR PREDSE DSTVA OK SZDL
1. T avželj F ranc1 predsednik izvršnega odbora
2. Juvančič Miro, predsednik koordinacijsko-kadrovskega
odbora
.
3. Furlan Franc, predsednik komisije za družbenoekonom·
ske odnose
4. Lončar Srečo, predsednik sveta za org. in r azvoj SZDL
5. Sterle Milan, predsednik komisije za verska vprašanja
skupščine občine

6. Telič Nuša, predsed. sveta za družbeno aktivnost žensk
7. Plos T one, podpredsednik OK SZDL
8. Opeka Janez, pr edsednik komisije za zdrav. in soc. politiko
9. žagar Filip, sekretar občinskega sindikalnega sveta

Ce s kušamo vse ugotovitve s
posveta prikazati v delovanju delegatskega sistema v naši občini,
lahko s trnemo, da smo lahko zadovolj ni z aktivnos tjo delegatov
zbor a združenega dela in zbora
k r ajevnih skupnos ti občinske
skupščine, d a pa j e v d elOIVanj u
družb enopoliti čnega zbora občut
no pomanjkanje stali šč iz nj egove »baze« in da s o s kupine dele gatov pri oblikovanju stali·šč še
vse prepogos to prepuščene same
A. Pavlič
sebi.

zana filmska opisa obeh krajev. Verjetno bi lbUo mogoče v tem pr-vem
- neko l ~ko zgodovins kem s tiku s
krajem :povedati n eikoli.J<o več in bolj
pri·s~n ega. Zlasti v l ogatcu s o se t e·
levizijci nekol-iko :premalo !POtrud ili.
V nadal-jevan}u pa je bilo vsega
vei Dko in dovol1 (Jpreve č ?) po 6tewllu
utrinkov, nas topajoč ill ill s ekvenc ln
vča s ih kar obeh t elevizijskih voditeljev v isti mah. To vse ni ,preve č
motilo. Videti pa je bilo, ·kS'ko sta
se vodi-te lja oddaje bala, da ne bl
dolgočasila g ledal cev pred zas loni in

Pos kus imo ,kon čati z našo Terzinko kot s e spodobi , čeprav še nismo
omeni,l.i v.sega.
Oddaja je pokazala, da se v obeh
krajih veli ko dogaja. Da vs ak o:bčan
lahko •zajaše• ·svojega ·konjič ka. Ni
pa povedala, kaj je tis to •. br nas
prite gne k 'POsameznim dejavnostim.
Nekdo bl rad .vedel, zakaj s e jamarji izpostav:ljajo nevannostim po drobovju matere zeml1e, drugi, zakaj
balinar)! ure in ure gladijo svoje
krogle, tretji oflaj bi ~ohvalil gas ilce,
ki veliko s vojega prostega časa pros to-vof}no žrtvujejo za našo va-rnost .

Občani!
Zaradi

nesreč

in nepredvidenih k a<tastrof potrebujemo vedn o
krvi rešujemo vsak dan življenja
in materam. Nikoli ne vemo, kdaj
bomo ikri potrebovali tudi mi
V naši občini bo odvzem krvi v četrtek, 3. maja od 7. do
14. ure v osnovni šoli Stari trg za Loško dolino in v petek in
soboto 4_ in S. maja 1979 od 6. do 13. ure v novf šoli v Cerknici
za ostale občane.
Vs ak. krvodajalec bo pred odvzemom krvi skrbno zdrallf.s tveno pregled an, t ako da odvze-ta kri ne bo Š'k odila z:dravju krvodaj alca.
Krvodajalci! Ne prihajajte na odvzem tešči, saj lahko zajtrkuj et e črno kavo, čaj , kruh, mar melado in s okove. Ne smete
p~ zaužiti mastnih jedi. Po odvzemu dobite malico.
Občani nad 18 let! Pr idite na odvzem, saj bo letos zaradi
večjih prostorov potekal b r ez zastojev, vend ar n e prihaja,jte
vsi v zgodnjih jutranjih u rah.
Računamo na vašo humanost in zavest!
Kri r ešuj e živ ljenja!
Občinski odbor RK Cerknica
več krvi. S transfuzij ami
tis očim otrokom, delavcem

lovci s o nekoliko, lojze Perko pa
na 1p redv e čer svoje 70-letnice, v celoti začutiJ i, česa je oddaji o s lovens kih krajih še potreb.no poleg množ ičnost i podat'kov
ln dogodko.v.
čimvečje naravnGSti ln srca Iju·
bezni do kraja in ljudi, kjer si pognal korenine. •Ni lepših .krajev in
ne bolj čudovitih ~}udi od Notranjcev,• je dejal naš umetn iJ< in še dodal: • Danes sem star trideset, fle
sedemdeset let.u Pa mu je kdo ugo·
varjal? Ne, kajt i to Je !pOmenrJo, da
ni lepših k rajev od Slovenije in ofle
bolj čudoviti·h ljudi od Slovencev in
še, da ni •lepši·h krajev od J.ugoS'Ia·
vije ln tako na,prej .. . .Pravzaprav je
bilo :;liš ati: »Ljubimo s vojo domovino in či Gveka v nasi«
Z. Zabukovec

fiRESTOV OBZORNIK

V tem mesecu so bile po osnovnih organizacijah sindikata letne
- najlepša priložnost, da se celoviteje oceni dosedanje
delo sindikata in jasno opredeli prihodnje cilje, pa tudi bistvena
družb-ene-politična vprašanja v Brestu.
P rav zato smo zaprosili za poročila o vseh teh skupščinah. ž al
smo jih dobili le iz TOZD Pohištvo in iz TOZD Masiva, od drugod
pa je bil le molk.
Sicer ne vemo; morda pa so na teh skupščinah razpravljali tudi
kaj o obveščanju ...

skupščine

TOZD POHIŠTVO
6. aprila je imela osnovna organizacija sindikata v TOZD Pohištvo svojo letno skupščino. To
leto je bila nekoliko pozneje kot
v preteklih letih, predvsem zaradi
nekaterih
organizacijskih
sprememb.
Skupščino je pričel predsednik
konference in nato v kratkem poročilu pri·k azal dejavnost sindikata v preteklem letu. Iz poročila
je bilo videti, da je bilo delo
prizadevno in da -s e je sindikat
ukvarjal z zadevami, ki so se pojavile med letom. Zelo malo pa
·smo storili za oddih delavcev.
še vedno je preha.}hna obvešče
nost, včasih celo napa-čna, za kar
so delno krivi tudi sami sin dikalni poverjeniki. Premalo se pogovarjajo v svojih skupinah. Zato
pride do težav al-i celo do manjših prekinitev dela, čeprav bi lahko marsikaj rešili tudi brez tega.
Sindikat se je ukvarjal tudi s
stanovanj sko politiko. Tudi na
področju kulture so bili. doseženi
premiki. Ne moremo pa m~mo
ugotovitve, da še vedno ni rešeno
vprašanje nagrajevanja, čeprav
so bilc možnosti, da bi ga rešili.
To je tudi ena izmed temeljnih
prihodnjih nalog sindi-kata.
Po poroč ilu je bila razprava, •k i
je bila v primerjavi s preteklimi
!eti dokaj dobra in kritična. To-

variš direktor nas je seznanil s
trenutnim stanjem, ki je vse
prej kot rožnato. Med drugim je
poudaril, da je prodaja slaba,
poleg tega pa naraščajo tudi
stroš·k i, ki še ·bo1j otežujejo položaj. Ceprav na nekatere pojave
ne moremo vplivati, pa so tudi
taki, ki bi jih lahko odpravili ali
vsaj zmanj-šali; to so recimo
okvare strojev, pomanjkanje
papirja in iverk, smotrno iz-koriščenje delovnega časa . Razprava
ie stekla tudi o iztrošenih strojih, pred'V'sem sušilnicah, pa še o
vrsti drugih vprašanj, ki na prvi
pogled niso pomembna, vendar
jih ne bi smeli zanemariti.
·
V. žnidaršič

TOZD MASIVA
Udeležba je bila m očno pod
mor>da zaradi proste sobote: takrat pač pozabljamo na svoje obveznosti.
Kljub slabi udeležbi je bila
konferenca še kar plodna. Vel-iko
dobr-ih predlogov so prispevali
člani kofe'ktiva; le-te so oblikovali v skleoe, >ki naj bi jih čimprej
povprečjem,

uresničili.

Kolektiv se zaveda, da prostorskih vprašanj ni moč rešiti ·brez
nove 'tovarne. Zato bi bil eden
i:zJmed osnovn ih sklepov: p ospešeno si je treba prizadevati, da

letos pridobimo vsaj lokacijsko
dovoljenje za novo tovarno.
Sindikat naj podpira nemoteno
izobraževanje ob delu.
Nabava kvalitetne surovine je
Yprašljiva in zaradi tega je nujno
potrebno boljše sodelovanje z nabavno sluŽJbo. V zvezi z nakupom
počitniškega doma se zadolži
konferenco sindikata Bresta, ·ki
naj izobldkuje najboljše predloge
in jih posreduje osnovnim organizacijam v razpravo. Podpiramo
sklep konference sindikata Bresta za uresničevanje enotne metod-ologije vredn-otenja del in nalog v vsej delovni organizaciji.
Razmišljanja, predlogi ~n pobude so bile žive še dolgo v noč
ob neuradnem programu pri zakus.ki in kozarcu.
F. Gagula

la kaj

o

ilOVI IZO

V zgodovinskem razvoju vzgoje in izobraževanja poznamo tri
stopnje:
l. posamično prenašanje izkustev in znanj na mladi rod, kar ·
je trajalo od začetkov 15. stoletja;
2. organizirano prenašanje izkustev v razredih - ločeno po
starosti, kar je trajalo do danes
oziroma še vedno traja;
3. učeča družba - tako smo
začeli imenovati obdobje, ki se
začenja oziroma se je v nekaterih okoljih že začelo.
Smo na prehodu k tej stopnji,
ki jo zahteva tehnološki, tehnič
ni in znanstveni razvoj ter kot
posledica tudi družbeni r azvoj.

Obiskali smo tovarno "Savrit"
Na pobudo osnovne organizacijen sindil;:ata in večjega števila delavcev naše tovarne smo orE"anizirali strokovni izlet v tovarno >>Šavrič«. Ceprav so na izlet
želeli mnogi, pa je bilo število
omejeno, tako da je šlo na pot le
54 članov našega kolektiva. Resnično žal, kajti imeli smo kaj videti.
V Zagrebu sta nas· pred tovarno pričakala direktor in njegov
pomočnik. že ob sprejemu smo
lahko opazili, da zelo cenijo
Brest kot uglednega in priznanega proizvajalca pohištva.
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Tončko Kočevarjevo poznamo
po vedrem nasmehu, po g la-su, ki
daleč odmeva, po srcu, ki ga
razdaja sebi in nam.
>>Doma sem iz Slovenskih Konjic,« je povedala, »Čeprav ie moj
pravi dom -v Grahovem.« Tončk a
ie že 1956. le ta prišla na Brest
in sicer v Tovarno pohištva Martinia•k. Sedemnajst •let je delala
v lakirni, ·kar je dolgo obdobje
za tako težavna dela. Tončka
smeje pr>ipoveduie (nikdar ni
brez sm eha), da ii delo ne dela
težav. Od otroških let je vajena
trdo d elati. Zadnjih sedem let je
zaposlena v tapetnišk em oddelku. Povedala ie, da je cfelo mnogo lažje in dovoli primerno za
drw>;i »polčas« delovne dobe.
Kot v tovarni je tudi v zasebnem življen ju zadovoljna. Z možem skrbita za otroka, ki ·sta še
šoloobvezna: sin ie v osnovni šoli,
hči pa hodi v ekonomsko šolo.
Z možem sta zgradila hiš-o, tpa ne
brez težav in -odrekanj. Ljudje
imajo veliko želja in zato sem jo
vprašal, ·k akšne načr>te ima v prihodnje. >>Želim samo eno - veliko zdravja druž-ini in sebi.«
· želimo ji, da se .H 1a želja
ure sni či , pa še vse tiste, ki jih
je zamolčala.
F . Gagu.la
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Po krajših uvodnih besedah direktorja tovarne smo si ogledali
vse proizvodne pros tore. Seveda
smo si še posebno dobro ogledali proizvodnjo tapetniških izdelkov. Hoteli smo videti vse in
izvedeti vse. Neposredno smo se
pogovarjali z delavci na delovnih mestih in vprašanja so kar
deževala . Bili smo navdušeni nad
njihovo orranizacijo dela, storilnostjo in disciplino. Temu primerni so seveda tudi njihovi
osebni dohodki in družbeni s tandard. Naj samo omenim, da ne
poznajo osebnega dohodka pod
4500 dinarj ev in niso r edki osebni dohodki delavcev v proizvodnji nad 10.000 dinarjev.
Po ogledu tovarne so nas pova ..
bili v delavsko restavracijo, kj er
smo se ob skodelici kave sproščeno pogovarjali. Direktorju tovarne smo postavili precej vprašanj o gospodarskih rezultatih,
storilnosti, organiziranosti, disciplini in standardu zaposlenih . Na
vsa vprašanja smo dobili hitre in
neposredne odgovore.
Ugotovili in prepričali smo se
lahko, da ima ta kolektiv zelo visoko stopnjo organiziranosti, storilnosti in delovne discipline. Od
tod tudi dobri gospodarsk i rezultati, osebni in družbeni standard zaposlenih. V delavski res tavraciji imajo na voljo tri različne vrste tople hrane, tudi dietno hrano. Do konca leta bo rešeno stanovanjsko vprašanje
vseh zaposlenih. Njihov povpreč-

Parkiranje pred Brestom ogroža že javni promet

ni osebni dohodek je okoli 6400
dinarjev.
Vse to je posledica zelo dobrih
gospodarskih rezultatov, saj 800
zaposlenih ustvari 40 milijonov
čistega dohodka. Ce to primerjamo z našimi rezultati, ugotovimo, da 2300 zaposlenih ustvari
60 milijonov čistega dohodka.
Mislim, da se od tega kolektiva lahko veliko naučimo. Moramo pa seveda priznati, da imajo veliko boljše pogoje dela. Tovarna je nova, z najmodernejše
tehnologijo in klimatskimi napravami, temperatura j e stalna,
prepiha ne p oznajo, skladišča so
velika in moderno urejena.
Videli smo torej vse, kar smo
hoteli videti. Mislim, da je to zelo dobro vplivalo na naš kolektiv. Sedaj že lahko delno primerjamo naše delo in rezultate z drugimi.
Ta tovarna in kolektiv bi nam
lahko bila vzor za naše prihodnje delo. Ob nenehni primerjavi
z delom in rezultati tega kolektiva bomo lahko pravo časno odstranj evali naše napake in pomanjkljivosti.
F. škrlj

aževalni sistem

V današnjem času se stvari t ako
hitro spreminjajo in zastarevajo
na vseh področjih , da se moramo
neprestano učiti oziroma spremljati najnovejše dosežke in spoznanja. Poznavalci trdijo, da ima
diplomirani ekonomist že ob zaključku šolanja nekoliko zastarelo znanje. Ce pa se ne vključi v
delo v svoji stroki , njegovo znanje docela zastara že v dveh letih.
Z >>učečo družbO<< si predstavljamo najrazličnejše seminarje,
tečaje, individualno izobraževanje na delu, ob delu in v prostem
času. Skratka, znanje pridobljeno v šoli, ne bo zadostovalo za
vse življenje kot je bilo na prejšnji stopnji.
In kje smo danes?
šolski sistem smo nasledili iz
prejšnje družbene ureditve, ki si
ga je zgradila za sebe - za razredne potrebe: enemu razredu
delo, drugemu pa upravljanj e;
torej dualistični šolski sistem.
Strogo so ločene šole za delo poklicne in mojstrske in šole za
upravljanje, tehniške, višje in visoke ter gimnazije kot posebne
elitne šole. Udeležencem v šolah
za upravljanje je zagotovljeno
s koraj nemoteno napredovanje
do najvišjih šol, medtem ko so
udeleženci v šolah za delo lahko
nadaljevali šolanje le v mojstrsk!.h oziroma delovodskih. če je
hotel moj ster nadaljevati šolanje
na višji šoli svoje stroke, je moral najprej osvojiti znanje tehniške šole svoje stroke oziroma
celo gimnazije. V šole za delo se
je vključevala mladina iz delavskih in kmečkih družin, v šole za
upravljanje pa m ladina iz vrst
»viš jega« razdreda.
Po vojni je manjkalo kadra
vseh stopenj in strok. Zato se je
iz leta v leto znatno večal obseg
izobraževanja za vse prebivalstvo. S sprejetjem družbenega
dogovora in samoupravnega sporazuma o štipendijski politiki pa
je omogočeno vključevanje v izobraževanje tu.di najbolj oddalj enim učencem in učencem iz
delavskih in kmečkih družin. Tako se danes praktično vsa mia-

da generacija vključuje v srednje šole. Hkrati pa smo v vseh
šolah spreminjali programe in
jih prilagajali družbenim potrebam. Sistem pa je ostal.
V zadnjem času postaja razpon v obsegu šolanja v šolah za
delo in v šolah za upravljanje
čedalje večji. Cedalje več mladine se vključuje v šole za u pravljanje, da bi si zagotovila boljši
zaslužek, višji standard in ne nazadnje, ugleden poklic. Ne bi hotel nadrobneje ugotavljati vzrokov za tako stanje; bolj n as lahk o zaskrbljujejo posledice. Iz
šol, ki vzgajajo za delo, prihaja
čedalje manj mladine, pa še ta
si čez čas kaj hitro poišče pot
v drugi, največkrat n eproizvodni
poklic.
če bo šlo tako naprej, bomo
kaj kmalu postali družba upravljalcev, v kateri bodo prevladovali administrativni in neproizvodni poklici.
Poklicne šole, ki vzgajajo učen
ce za delo, ostajajo prazne, ali
pa sp rejemajo učence z izredno
nizkimi sposobnostmi. Razumljivo je torej, da iz takega mater iala ni moč zagotoviti najboljših >>izdelkov«.
Poklicne šole so nastale za potrebe obrti in imajo svoje zasnove še iz cehovskih časov. Redke
poklicne šole vzgajajo učence za
potrebe industrije.
Skratka, ugotovimo lahko, da
sedanji vzgo,inoizobraževalni sistem ni prilagojen družbenim
potrebam. Zato snujemo n ov
vzgojno izobraževalni sistem, ki
bo izobraževal mladino in delavce za delo, samoupravljanje in za
živl jenje. če bomo Glosledno u resničevali gornjo t rditev, potem
pomeni preobrazba v usmerjeno
izobraževanje temeljno revolucionarno spremembo v naši družbi, v kateri bo zagotovljena ista
pot v izobraževanju vsem generacijam - pot izobraževan ja in
usposabljanja za delo.
F . Turš ič

PRISRČEN SPREJEM

TITOVE ŠTAFETE
štafeta mla dos.t i je prepotovala vso Slovenijo. Povsod so jo
mladi prisrčno pozdravili, saj
nam je prirasla k srcu ko-t simbol mladosti, življenja in dela.

Televizijska kamera zaide

včasih

tudi med naše delavce

štafetna palica je prispela tudi
v našo TOZD žAGALNICA v Starem i'rgu. Mladina iz naše temeljne organizacije je .i-mela še posebno .n alogo, saj je lokalna štafeta
pri nas -prenočeva-la. ·
Ob sprejemu in odhodu smo
skupaj z vsem kolektivom počastili ta dogodek ta'ko, da smo
mladi iz kolektiva pripravili tudi
kulturni program, sodelovali pa
smo tudi. na osredn ji proslavi, ki
je bila ·letos v Ložu.
S. Turk

- - ·

1

.

--._

-

-

-L

-

-

~

.

.

''

-

..

- -

...

, ~

..-

__.

____. ...... ~....... _, ... ~~
'

BRESTOV OBZORNIK

6

je bomo letovali letos
Ceprav se nam zdi čas dopus-tov še daleč, je -p rav, da o njih
razmi-šljamo in se odločimo že
sedaj, še posebej zato, 'ker je
videti, da bo .naša obala spet
oblegana od domačih in tujih
gos-tov.
Letos bodo naši dela·v ci lahko
letovali na Rabu -i n v Valbadonu
pri Puli. žal letos ne bo najbolJ
priljubljene oblike oddiha - prikolic. V avtocampu Medveja so
namreč vse prikolice zaradi zastarelosti m dotrajanja prodali in
se odločil-i za gradnjo bungalovov. Najemnina prikolic v drugih
avtoca!Illpih pa je .za naše razmere občutno previsoka, saj znaša
dnevno od 300 do 400 dinarjev
(-lani so naši delavci plačali za
veliko prikolico 180 din in za malo 140 din dnevno).

ka

Kolesarnica za delavce Skupnih dejavnosti

v

•

vemozn s 1st
INTERNE OBJAVE PROSTIH DEL OZ. NALOG
V razpravi o predlogu samoupravnega sporazuma o delovnih raz·
merjih .na Skupnih dejavnostih je bila na drugem delnem zboru de·
lavcev posredovana pripomba, naj bo v samoupravnem sporazumu
zapisano, da se na Skupnih dejavnostih interno objavlja vsa prosta
delo oziroma naloge in ne le tista, ki se na novo uvedejo IZ razvidom
del oziroma nalog. V tem članku bom poskusil na kratko· prikazati,
kako .nova zakonodaja ureja razporejanje delavcev.
Za•kon o združenem delu (177.
Z31kon o združenem delu 'in začlen) in zakon o delovnih raz,merkon o delovnih razmerjih n e do.iih (43. člen) določata, da je deločata, da je za razporejanje polavec med trajanjem delovnega trebna poprejšnja interna objarazmerja lahlko razporejen na
va, seveda tega tudi ne prepovevsako delo oziroma k vsalki -nadujeta. Za·kon o delovnih razmerlogi, ·Ici ustreza :njegovi strokov- jih v svojem -komenta'I'ju podrpira
ni izobrazbi oziroma IZ delom priprej opisani način razporejanja
dobljeni zmožnos·ti. Raz,porejanje
(torej tak, kot je urejen v preddelavcev se izvaja na rpodlagi ugologu sporazuma), ko se o nametovlj enih delovnih potreb v sklaravani raZJporeditvi lah.'k:o vs.i dedu z meril-i, ki jih določa .samolavci med seboj posveroujejo.
upravni srplošni a.kt o delovnih
Ce bi vsa prosta dela oziroma
ra2:merjih in v ·s kladu z ·Uilcrepi za
naloge interno objavljali, 'bi -se
čim uspešnejše uresničevanje delahko vsak delavec, ki s odi, da d-zjavnosti in nalog iz samoupravpolnjuje pogoje za zasedbo innega srporazuma o temeljih pla- terno objavlj enih del oziroma nana.
log, prijavil na to interno objavo.
Ker se vnaprej ne ve, 'k ateri kanOba zaJkona ohranjata oziroma
didat bo izbran, bo .potrebno pocelo povečujeta večjo elastičnost
tem interno objaviti še dela ozipri ra2lporejanju delavcev. Sedaj
roma naloge tistega, 'Ici bo izbran
nimamo več delovnega mesta,
za prva dela oziroma naloge in
pač pa dela oziroma naloge in je
je s tem izprazni-l svoja in tako
delavec na •podlagi ugotovljendh
naJPrej.
delovnih potreb lahko razporejen
Tako bi -prihajalo do verižnena VtSako delo oziroma naloge, ki
ga ra1!porejanja štirih, petih ali
ustreza njegovi st-rokovni izobrazveč delavcev m za vsalko tako razbi- oziroma z delom .p ridobljeni
porejanje bi potrebova:li celotni
delovni zmožnosti. Po 515. členu
pos topek objavljanja, toliko seJ
zakona o :čdruženem delu ima v
pri-s tojnih orp;anov in temu pndelovnem procesu poslovodni ormeren daljši ča:s (za pet razporegan .pravico •in do:lžnos-t nalagati
v skladu s ·samouprav:nimi sploš- ditev ollcrog 200 dni, če ne bi bilo
prevel~kega števila zahtev za var·
nimi akti posameznim delavcem
stvo pravic, se pravi, pritožb).
ali s:1rupinam delavcev, da opravZaradi gornjih ugotovitev se je
ljajo določene zadeve ali naloge.
bila .komisija pri sestavi osnutDoločila obeh zaJkonov· o -r~o
ka sporazumno odločila za prerejanju delavcev so zapisana tudi
pros tej-šo ureditev.
v predlogu s.pora'lJI.l!IIla in ~Sicer v
Glede na vse omenjeno rpredla59. in naslednjtih členih. O razpogamo za rešitev pripomlbe o inrejanju delavcev v delovni .sirupternem objavljanju .p rostih del
nosti odloča svet za .kadrovske
oziroma nalog n~lednji rešitvi:
zadeve. To je koleMivni izvr-šilni
- Ureditev razporejania d eorgan delavskega .sveta. Potrebe
lavcev oSII:ane takšna, kakor je
po ra2lporeditvi delavcev posre- zarpisana v predlogu .samoupravdujejo posamezne s lužbe sploš- nega sporaruma o delavnih razno-kadrovski s1užbi, tk i pr1pravi merjih (:brez internih objav).
predfog za raz,poreditev.
O razporejanju odloča svet za
Predloge za r~oreditev delavkadrovske zadeve, gradivo o nacev dobijo člani sveta za -kadrov- meravanih ra2lporeditvah morajo
ske zadeve nekaj dni pred sejo,
dobiti člani sveta za kadrovske
taiko da se lahko o razporeditvah
zadeve najmanj tri dni !pred seposvetujejo .z delavci posameznih
jo, na kateri se bo odločalo o
slu2Jb oziroma ·vseh slu žb. Svet
raz,poreditvah.
za ·k adrovske zadeve n i dolžan
- Prosta dela oziroma naloge
izbrati .k andida!ta, čeprav le-t a izna Skupnih dejavnostih se »interpolnjuje vse pogoje. To je pono objavljajo«. Sklep o interni
membna novost nove zakonoda- obi avi .sprejme svet za •k adrovske
_ie, ker je -l e tako mogoče .uresnizadeve, iki s ·s l<Jepom razporedi
čevati .k adrov.s ko ·politiko.
ustreznega delavca na interno olbCeprav je sedaj razporejanje javljena dela oziroma naloge po
postopku, do1očenem v samobolj elastično in poteka po opis anem postopku, je prišlo do ome- upravnem sporazumu.
njene pripombe.
A. Perč ič

RAB:
T.udi letos smo se odločili za
letovanje na tem oto!ku, saj so
bili lani •tam v glavnem vsi zelo
Za'dovoljni. Ležišča so v treh zasebnih sobah (dve s t remi •i n ena
z dvemi ležišči z možnostjo postavi-t ve pomožnega :ležišča) , pre.hrana pa je organizirana v resta'Taciji avtocampa III Padova, ki
je tik ob morju ter od prenočišč
oddaljena največ pet mi•nut hoda. Avtocamp je dva 'kilometra
j-užneje od mesta Raba v borovem gozdičku ob lepi peščeni
piaži, ki je zelo primerna za otroke, saj sega phtvina precej daleč
od obale. V avtocampu je ·š e dobro založena samopostrežna trgovina, š tiristezno avtomatsko
kegljiš·če, disco klub, 'kavarna in
minigolf.

Cene penziona:
Dnevni penzion (hrana in prenočišče) stane 180,00 dinarjev,
posebej pa je treba (v recepciji
avtocampa) -plačati -turistično
takso. Za otroke do š-tirinajstega
leta ta:kse ni treba plačati. Otroci do treh let imajo 50 odstoukov
popusta na ceno -p enziona, če spijo skupaj s starši. Penzion za
otroke do desetega leta rz,naša
140.00 din dnevno, če urporabljajo
dodatno leži-šče. Za otroke nad
deset let je treba .plačati poln
penzion.
čas

letovanja:
Od 20. 6. do 10. 9. 1979. Traj anje izmede je lahko 7, 10 a li 14
dni.
VALBADON:
Ker ni več možnosti za prilkolice v Medveji, smo naje li sobe
oZJiroma 1ežišča v letovišču JURE
KALC v Valbadonu, 'k i ga upravlja sekretariat za notranje zadeve Hrvatske.
Letovišče je tri ki•l ometre od
P•ule in dva kilometra od Fažane.
V letovišču je več poči•tni§kih
domov, restavracija, v -k alteri se
bodo hranili tudi naši delavci,
avtocamp, športni objelkti, vse
pa je v neposredni bližini morja
·oziroma plaže, ki je primerna za
otroke in odrasle.

V zakup smo vzeli devet sob,
tri s štir-i mi in šest s tremi ležišči.

Cena penziona:
Dnevni rpenzion (hrana in pre~
nočišče) stane 162,00 din, posebej
pa je treba plača-ti ta•klso in za·
varovanje 8 din na dan. Otroci
do štirinajstega leta so oproščeni
plačila tur-i-stične ta:kse. Za otroke do sedmih let je na ceno penziona 25 odstotkov popusta. Ce
pa otroci do sedmega leta spijo
s s-tarši oziroma ne uporabljajo
posebnega ležišča, •plačajo 82,50
din na dan. Za otrooke nad sedem
let je treba plačati poln penzion.
čas letovanja:
Od 20. 6. do l. 9. 1979. Trajanje
izmene je lahko 7, 10 ali 14 dni.

OSTALI POGOJI:
- prijave sprejema referent za
rekreacijo Peter KOVš CA (tel.
381) -i n sicer do 15. maja. Opozarjamo, da bomo letos rpri razporedu letovanja upoštevali vrstni red .p rijav, <tako da bodo imeli
tisti , ki se bodo prijavili prej , več

možnosti za izbi·r o ustreznega
termina. še posebej vas moramo
opozoriti, da ne bo mogoče dodatno najemati kapacitet v juliju
in v avgustu in da je le omejeno
število ležišč;
- stroške letovanja na Rabu in
v Valbadonu boste plačali v
treh obrokih po končanem letovanju (turistično takso je treba
plačati takoj v mestu letovanja);
- spremembe prijav ali odpovedi bomo sprejemali do l. j unija. Vse kasnejše odpovedi do
deset dni pred začet·kom letovanja pa so vezane s plačilom 50
odstotkO'V cene rezerviranega prenočišča. Kdor odpove p ~ tem roku, je dolžan -plačati za Rab
110.- din za dan in za Valbandon Sl.- din za dan.
Na podlagi dosedanjih izkušenj
svetujemo v-s em, da si določijo
tudi »rezervni ·termin«, ker ni
možno, da bi vsi, •k i to želijo, letovali na primer od 10. do 31. julija. Ležišča moramo imeti zasedena od 20. 6. pa do 30. 8. oz.
10. 9.; v tem obdobju pa si lahko
vsakdo naj de vsaj dva u-strezna
termina.
P . Kovšca

Iz drugih lesarskih kolektivov
V STOLU bodo v •kratkem prigraditi novo kovinsko-tapet·
niško delavnico. Ta gradnj a je v
skladu ·s p vihodnjo •proizvodno
usmeritvijo te delovne organizacije, ki ne namerava širilti »lesne«
proizvodnje, pač pa ·r azvijati nove
proimodne dejavnosti (i.roeLki iz
poLiuretana, večja tproizvodinja
tapetniških izdelkov). Naložba velja nekaj nad 63.000.000 dinarjev.
čeH

V MEBLU si prizadevajo, da bi
b.ili osebni dohodki v TOZD Trgovina bo:tj kat doslej odvisni od
doseženih rezultatov dela. Osebni dohodkli bodo odvisni: 37,5 odSII:a1Jka od doseženega dohodJka
posameZillega sa.lona, 37,5 odstotka od doseženega normativa r-ea.li:zacije in 25 odstotkO'V od doseženega dohod!ka TOZD, •k a;terih
izdeltke prodajajo. V upravi trgO'Vin pa: 75 odstotkov od doseganja norma1ivov vseh sa:lonov, 25
ods.totkov pa od dohodka TOZD,
za ka.t ere delajo.
Pri gradnji prodajno-poslovnega centra SLOVENIJALESA na
Ti-tov.i cesti v Ljubljani se sicer
pojavljajo nekatere težave, vendar so se na ISestan'ku z izvajalci
del dogovorili, da bo gradnja
končana do 1. maj_
a letos.
LIKO je v preteklem letu dosegel 92,8 ods1:0't'ka načrto vane
proi~vodnje. Da ·plan ni bi:l dosežen, so vzroki v razdrobrjenem
proizvodnem programu, s labši organizaciji proizvodnje, redu in
delovni .disci.plini, iz>k<Xriščan:ju
delovnega časa, pomanj-kanju in
slabi kvaliteti surovin, za'S'tojih
in v pomanj•k a:nju deloVIIle sile.
Proda-jni rezultatli (40 odstotkov
izvoza!) so b ili ugodni, prav talk:o
tudi finančni.

Robovno furniranje v TOZD Pohištvo

V LIP BLED ocenjujejo, da so
uspešno izpeljali akcijo »zaključ
ni računi«. Razprave o rez.ultatih
gospodarjenja so zajele vse delavce in so prispevale tudi vrsto
predlogov za še boljše gospodarjenje. Delavci so zahtevali, naj
bodo takšne razprave tudi ob periodičnih obračunih.

ELAN se v ostri •konkurenci evropskih proiz-v ajakev s-muč i
uspešno uveljavlja. Po ip'lanirani
proizvodnji bo v prihodnjih dveh
letih četrti proizvajalec smuči na
svetu. K temu so prav gotovo veliko pri-s pevali veliki tekmovalni
uspehi Stenmarka in naših alpskih smučarjev.
V LESNINI so zadovol ini z lanskim gospodarjenje. Nobena temeljna Q.I1ganizacija pos·lO'Vnega
leta ni zaključila z izgubo. Rast
celotnega prihodka je bila zelo
velika (indekis 153), prav .t ako je
močno porasel dohodek (indek-s
131). Srečuj ejo pa se z lilk·v idnostnimi težavami, ki pa s o - kot
pravijo - posledica htiltre rasti
celotnega prihodlka. Ob takem
gibanju se namreč .pojavljajo .težave pri pridobivanju ustreznih
vi<rov financiranja.
V NOVOLESU so obnovili žagalnico. Pred nekaj več kot letom in pol je namreč pogorela
žaga v Sotes'ki ob Krki. Sedaj
žaga spet obratuje; je v celoti
mehanizirana, s čimer so odpadla
vsa t ežka dela, ki jih je bilo prej
kar precej. Dnevno razrežejo predvsem za las-tne .potrebe p ribližno 40 ·kubičnih metrov
lesa.

Nekega dne, ko je močno lilo
s temnega neba, sem srečal nejevoljnega poštarja, ki je na vse
pretege robantil, ker ni našel naslovnikov, pošte pa j e bilo pred
pr azniki ogromno.
Večina novih hiš na Kamn~ garici in na Peščenku že več let nima hišnih številk. Kaj res ne morejo odgovorni sproti ob vselitvi
ali še prej poskrbeti za hišn e številke? To je za nas, povprečne
občane majhna s tvar, za pismonoše pa poleg psov še kakšna
težava!
S. Bogovčič

JRESTOII OBZORNIK
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Taborniško~

partizansl<i
mnogoboj

V dovoldans!<.:ih urah 7. aprila je prišlo do manjšega pogiua postrvi

r Cerkni ščici pri glavnem mostu, kjer ima Ribiška družina Cer.knica

sYoj rezervat. Prizadevni ribič je takoj odnesel dve poginuli ribi na
preis-kavo in obvestil o nemilcm dogodku ustrezne organe.
Preiskavo poginulih r ib je opravil Zavod za ribištvo. Ugotovl,icno j e bilo, da je zastrupi-tev nastala zaradi kemičnih snovi. Podobn i škodljivi izlivi iz ·k analizacij v Ce11kniščico so sicer redki. Toda
zadnji dogodek naj bi bil opozorilo vsem, da dobro pretehtajo, kaj
je za kanalizacijo in kaj ne. Za naša n aravna bogastva, čistost voda
in \·arnost življa v njih smo odgovorni vsi.

Dan in noč od 16. do 18. a prila je bilo na gradbišču nove b lagovnice pravcato rohnenje s-trojev in delavcev. Betonirali so namreč
prvo obsežno p l oščo pritličja ogromne stavbe.
Stevilni meščani našega malega mesta se r esno boje, da bodo še
:cckra t prikrajšani za dnevni in nočni mir, ki ga že tako kali avtomobilski promet.

~~~;a~ru=u~~
~5

Komisija za izvedbo tega mno- G L
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goboja pri Zvezi tabornikov
Slovenije se je odločila , da bo
(Iz številke 19 - 30. april 1969)
replllbliška akcij a, ki zajema tabornice in taborni'ke od 15 do 20
TP CERKNICA PRED REKONSTRUKCIJO IN PO NJEJ
let v Cerknici. Akcija bo 2S., 26.
Tehnološka študija je temeljila na naslednjih načelih:
in 27. maja.
l. Potek materiala mora biti čimbolj •kontinuiran.
V Cerknici torej pričakujemo
2. Tr ansport posamezne vrs te materiala mora biti čimb olj enoten
ob DNEVU MLADOSTI okrog
ocl začetl~a do ·konca tehnološke ·poti.
sto ekip, se pravi, tpetsto mladih,
3. Zagotovilli. je treba možnost za proizvodnjo velikih serij z vmeski bodo tekmoval i v dvodnevnem
nimi skladišči.
orientacijskem pohodu z bivaki4. Usk~aditi je treba ·k apacitete posameznih strojev, kolikor je le
ranjem na področju razgibanega
ozemlja Menišije. Pokrovitelj ak- mogoče.
S. Delovna mesta (stroji) naj bodo čimbolj •kompleksna, tako da je
cije bo štab za teritorialno
mogoče na enem mestu istočasno opraviti čimveč operacij.
obrambo Cerknica. Pri organizacijski izvedbi pa bodo sodelovali
taborniki, strelci, planinci, s-mu- KDAJ NOVI STATUT IN PRAVILNIKI?
čarji in ostala mladina .t er ·k ul·
S posebnim zakonom je ·bilo dol očeno, d a morajo delovne organiturno društvo Cerknica. Tabor zacije uskladiti svoje s tatute in druge splošne akte (pravilnike) z
bo predvidoma na trikotnem
ustavo in zakoni naj kasneje do 31. decembra tega leta. Z ·delom srno
zemljišču pri osnovni šoli v Cerktudi v našem podjetju že ·pvičeli, vendar preveč hiteti ne kaže, če
nici.
nočemo komaj sprejetih sprememb ponovno spreminjati.
Okvirni program:
25. maj 1979 - petek
ZAKLJUčKI SINDIKATA V TP CERKNI CA
do 18. ure - prihaja11je ekip,
- Izvršni odbor sindikata nujno zahteva ureditev nesorazmernih
postavljanje tabora
ob 18.30 - pohod ekip po uli- razpon ov v osebnih dohodkih med člani koleklliva. Izvršni -odbor sin·
di.kata ni za uravnilu-V>k<>, ampak se zavzema in se bo tudi v prihodnje
cah Cerknice z godbo na čelu
za realno delitev osebnih dohodkov po delu. To velja zlasti za deob 20. uri - taborni ogenj s
litev med ekonomskimi enotami.
kulturni m programom
- Izvršni odbor sindikata je od DS TP Cerknica zahteval ta26. maj 1979- sobota
ob 4. uri zjutraj začetek tek- kojšnj o namestitev in ureditev kolesarnic. Ko bodo urejene kolesarnice, pa izvršni odbor sindikata TP Cerknica poziva vse delavce,
movanj a
naj redno puščajo kolesa in mopede na mestih, ki so za to določena.
27. maj 1979 - nedelja
- Izvršni odbor sindikata TP C~rkn ica poziva vse delavce k večji
do 12. ure - prihajanje ekip
disciplini. Znano je, da so letos pred nami velike naloge, predvsem
na dlj,
rekonstrukcija tovarne in pa same -planske naloge, katerih namen
ob 1S. uri razglasitev rezultaje naš gmotni položaj in osebni s tandard nas vseh, pa tudi b ližnje
tov.
okolkc in posredno širše domovine še izboljšati in povečati .
Vse občane; posebej pa še mladino, vabimo na prizorišče pri
KMEčKI GLAS V žiVI BESEDI
osnovni šoli, predvsem otvoritve
Uredništvo Kmečk ega glasu se je odločilo, da bi ·Svoj časopis z
- v p etek ob 18.30 in zaključnega
živo besedo približalo občanom naše občine. 7. aprila letos je v cerkdela v nedeljo ob 1S. uri.
niš'ki kinodvorani organiziralo ustni časopis. Zbralo se je toliko poHkrati si bodo lahko v avli
slušalcev, da 'l'l>iso .dobil<i vsi prostora.
osnovne šole ogledali razstavo
likovnih d el notranjskih mladih
SEMINAR KONčAN
in odraslih ustvarjalcev na temo
MOJA NASA MLADOST in
V dneh 17., 18. in 19. aprila 1969 je bH orgamzuan seminar za
MOJ DOMAči KRAJ ter REVIJO
člane centralnih samoupravnih organov, za predsednike delavskih
otroških in mladinskih pev-skih
svet ov in predsednike upravnih odborov poslovnih enot. Ceprav je
zborov občine Cerknica, ki bo v
seminar potekal Yse dni nemoteno, ne moremo biti s samim uspehom
nedeljo, 27. maja 1979 od 13. do
scminar~a povsem zadovoljni.
.
1S. ure.
Za:kaj. Poprečna udeležba na ·seminarju je bila komaj 42 odstotS. Sestanovič
kov. Največ je bilo odsotnih novoizvoljenih članov centralnecra de"'
lavskega sveta in centralnega upravnega odbora.

Občinsko

sindikalno
prvenstvo
V aprilu so bila končana ob-?indikalna prv~n stva v
streljanju , koša11ki in v šahu.
KOSARKA
l. GG Ce11knica S S O 222:190 10
2. Kovinoplastika5 3 2 200:1S7 6
3. Brest .TIP
5 3 2 198:191 6
4. Brest
5 2 3 160:125 4
S. Gradišče
S 1 4 156:202 2
6. Skup. občine S O 5 10S:l76 O
STRELJANJE - moški
l. Brest
1401
2. GG Cerknica I.
·1377
3. Kovinoplastika I.
1272
4. GG Cer.knica II.
1212
S. Brest SD
1193
6. Kovinoplastika II.
1134
7. Kovinopla:sti·k a III.
1120
8. Brest TPC
1060
9. Brest TPM
posamezno
l. Zadn~k GG
360
2. Jstenič GG
357
3. Mahne Brest
356
4. Kraševec Brest
351
S. Kebe Brest
351
itd.
STRELJANJE - žen ske
l. Brest SD
978
2. Kovinoplastika
S23
Posamezno
l. Turšič
334
2. Srnel
332
3. Turk
314 vse Brest itd.
SAH - moš-ki
l. Br.<;!St
2. GG Cer1knica ·
3. Brest TPC
.
4. Kovinoplastika I.
S. Kovinoplas t:i!ka Il.
6. Brest TPS
7. Kovind
Med ženskimi ekipami .ie b ila
prijavljena samo ekipa Bresta.
V maju so po programu tekmovanja v odboj-ki, namiznem temisu in v ba'linanju.
F. Gornik
činska

Splošno gradbeno podjetje GRADiščE že ob vhodu v Cerknico raz·
stavlja svojo mehanizacijo. Naj \si vidijo, kako smo moderni ...

FI Ml

v

l. 5. ob 16. in 20. uri :!. S. ob 16. in 20. uri -

MAJ

hongkongš·k i film PRISEL JE TIGER.
ameriška kriminalka PAUL CARSEY NE

ODPUSCA.
3. 5. ob 20. uri - ameriška komedi ja VISOKA NAPETOST.
S. S. ob 20. in 6. S. ob 16. uri - ameriš·k i pustolovski film POL
NE2:NO, POL GROBO.
6. S. ob 20. uri - še ni predviden
7. S. ob 20. uri - ameriška drama KACJE JAJCE.
10. S. ob 20. u r i - jugoslovanska drama TRENER.
12. S. ob 20. uri - jugos lovanska dr ama KRONIKA NEKEGA ZLO·
CINA.
13. S. ob 16. in 20. uri - a mer iški western OBRACUN NA KACJEM
KLANCU.
14. 5. ob 20. uri - ameriški pustolovski fi.lm CLOVEK IZ DOLINE.
17. 5. ob 20. uri - ameriška drama MOž NA MOžA.
19. S. ob 20. in 20. 5. ob 16. uri - ameri9ki karate film ZMAJI TE2:KO
UMIRAJO.
20. S. ob 20. uri - fran coski zabavni film PARISKI NORI KONJ.
21. S. ob 20. uri - ameriška komedija SMESNA LJUBEZEN V NEW
YORKU.
24. S. O"b 20. uri - ameriški kriminalni film PREDVSEM POLICAJ.
25. S. ob 16. u ri - japonska risanka MALA MORSKA DEKLICA.
26. 5. ob 20. in 27. S. ob 16. uri - italijanski pustolovski film PUSCICA, MEč IN K ARATE.
.
27. S. ob 20. uri - ameriška kdminalka NA SLEDI ZLOCINA.
28. S. ob 20. uri - ameriška -kriminal'k a ZLATI RANZESVOUS.
31. S. ob 20. uri - ameriški pustulovski film GUSARJEVO MASCEVANJE.
Obiskovalci, upoštevajte spremenj~no uro večernih predstav!

-·---

Kegljaške
Medobčinska komisija za >kegljanje je r azpisala izbirno tekmovanje za posameznike in pare.
Tekmovanje je bHo od 7. do 15.
aprila, v !·lirski Bistrici, Ceriknici
in P·i:v.ki. Najboljši štirje posamezniki in posameznice ter po
dva para v ob eh konkurencah
bodo '!1astopili na republiškem
prvenstvu, ki bo predvidoma v
septembru.

· Rezultati:
ženske posamezno:
l. Mulec Helena, KK BREST
403 keglji
2. Kralj Fani, KK BREST .403
ke~lj.i

3. Janša Anka, KK BREST 394
keglji
4. Cenčič Tončka, KK BREST
380 keglj·i
S. Pokleka Dragica, KK BREST
37S keglji i-td.
Zenske v parih
l. KK BREST
790 keg1jev)

(Cenčič-Mulec

,.

nOVIC
2. KK BREST (Kralj-Janša 790
kegljev)
3. KK BREST (Pokleka-Skrab a
765 kegljev)
4. KK Ilirska Bistrica
S. KK Iirs•k a Bistrica itd.
Moški posamezno: ·
l. Steržaj Franc, KK PROTEUS
2. Mulec S.tan'ko, KK PROTEUS
3. Rol~h Janez, KK Ilir9ka Bis trica
4. Urbas Franci, KK BREST
5. Puntar Julija'l1, KK BREST
itd.
Moški v parih
l. KK PROTEUS (Steržaj-Založnik S048)
2. KK PROTEUS (Gornik-Mu lec 5017)
3. KK ILIRSKA BISTRICA
(Konestabo-Rolih 4998)
4. KK BREST (Ur-bas-Hlabše
499S)
S. KK BREST (Pun tar-Ris 4888)
itd.
D. Pokleka

l<aj ves o prometu?
V'

V Novi vasi je bilo 10. apri-la
tekmovanje šols'lcih
ekip z nazivom "Kaj veš o prometu?«
Tekmovanje je organiziral svet
za preventivo in vzgoj o v cestn em tprometu.
E·k ipe so se p omerile v t eoretičnem znanju ter v spretnostni
vožnH s kolesi in ocenjevalni
vožnji skozi naselje.
občinsko

Ekipni rezultati:
l. OS Cei1k:nica - 2770
2. OS Grahovo - 263S
3. OS Stari trg - 2632

točk

.točk
točk

-

4. OS Rakek - 2402 . točk
S. OS Nova vas - 236S točk
Posamezniki:
Naiboljši je bil Branko ZALAR
iz OS Grahovo, k i je dobil 730
took in bo zastopal Cerknica ,na
republiškem tekmovanju v Slovenj Gradcu.
Drugi j e bi<! Boris KOCEVAR
iz OS Stari t rg - 70S took, tretji
pa Martin KNEZ iz OS Cerknica
- 70S točk.
O uspeh ih našPh -p redstavnikov
v Slovenj Gradcu homo poročali
v prihodnji števillci.
S. Bogovčič
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Interni razpis
ZA IME BRESTOVE OGNJEODPORNE

PLOSčE

Tudi tokrat smo vam za prvopraznike pripravili križank.o. Ker je nagradna, so seveda tudi nagrade:
majsk~

3. nagrada 100 din
in pet nagrad po 50 din.

šE ENKRAT: IZID
NAGRADNEGA žREBANJA

Rešitve s pripisom »nagradna
križanka« pošljite uredništvu najkasneje do vključno 21. maja

V prejšnji števiLki smo nekoliko trpko ugotavljaJ.i, da ~ta prispeli le dve rešitvi »nagradne izpolnjevanke«. Vendar pa jih je
bHo sedemnajst, le da so preostale "zašle« in ,smo ji:h prepozno
odkrili, čeprav so bile poslane
pravočasno. Da bi izpolnili obljubo, je izmed njih komi-sija izžrebala tri nagrajenke: Anico Zidar, Cerknica, Partizanska 4, Andreja Premrov - Skupne dejavnosti in Mileno Hribljan - Skupne dejavnosti.
Vseh pet (tudi nagrajeDlki., ki
smo ju omenili v prejšnji številki) bo dobilo ·k nj ižne nagrade.

1979.

Z izgra-dnjo veLikih objektov v gradbeniš tvu in v ladjedelništvu se
kljub sodobnim gradbenim delom pojavljajo tudi vse večje nevarnosti pred požari. Da b i zagotovili večjo varnost -p red požari, bomo
začeli v Brestu izdelovati ognjeodporne mineralne plošče. Po zunanjem videzu so plošče podobne iverki, izdelane pa so iz ekspandiranega minerala vermi~u1ita in iz anorganskih veziv. Vermikulit je
li.s ~nat silika-t, sestavljen iz sljud. Za plošče je predvsem značilno,
da so sorazmerno lahke .in da jih je mogoče obdelovati z lesnopredelova1nimi stroji, izdelane pa so iz surovin, ki so same po sebi
negorljive ali težko gorljive, imajo dobre termoizolacijs·k e iastnosti
in učinkovito preprečujejo širjenje požara.
Plo·šče bodo uporabljali v gradbeništvu 'in v Jadjedelništvu za predelne stene, viseče stropove, obloge s ten, stropov, različnih kons-trukcij in povsod drugod, kjer želimo omejiti požar.

S tem razpisom želimo dobiti ime ognjeodporne

NAGRADNI RAZPIS

Kot običajno vam želimo nekaj
razvedrila ob reševanju, pri žrebanju pa čimveč sreče!

1. nagrada 200 din,
2. nagrada 150 din,

•

plošče.

Kriteriji za izbiro imena:
l. Ime ne sme biti splošen pojem (na primer: plošča, mineral,
ogenj, stena), temveč izmišljena abstraktna ime, ki še ni v uporabi
kot blagovni znak (na primer - mineralka).
2. Ime .naj bi po možnosti označevalo lastnosti, namen ali uporabo
plošče, kar pa ni nujno.
.
3. Ime naj bo po možnosti kratko - štiri do šest črk.
4. Ime naj bo brez sičnikov in šumnikov, lahko izgovorljivo v
slovenščini . in srbohrvaščini, po možnosti pa tudi v tujih jezikih.
Avtor izbranega imena bo nagrajen s 1.000 dinarji. Ime bo izbrala
posebna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki BRESTA in LES·
NINE.
Vse dodatne informacije posreduje DARKO MIKSE v razvojnem
oddelku Bresta.
Prijave oddaj te v zaprti kuverti brez imena avtorja in označene
s šifro do 15.maja na naslov:
BREST CERKNICA, RAZVOJNI ODDELEK z oznako niME PLOSčE«.

Avtor izbranega imena bo svoje avtorstvo dokazal s 'k opijo poslanega predloga.

nRESTOV OBZORNIK - glasUo delovne
skupnosti Brest Cerknica n. sol. o. Glavni
ln odgovoml urednik Bofo LEVEC. Ureja
uredn!Akl odbor: Franjo GAGULA, Vojko
IIAR.VU-.1.. \1ate JAKOVAC, Boto LEVEC,
Danilo MLINAR, Leopold OBLAK, Janez
OPEKA, Andrej SEGA, Miha SEPEC, Franc
TRUDEN, 2.e.ni ZEMlJAK in Viktor 2NlDARSIC. Foto: Jože SKRLJ. Tiska 2:.eleznUka tiskarna v Ljubljan1. Naklada 2800
Izvodov.
Glasilo •'"ldi med proizvode iz 7. točke
prvega ods tavka 36. člena zakona o obd~v
·'""vanJu J'lroi7.voc1ov in '4:toritev v prometu,

za katere se ne plačuje temelj ni davek od
prometa proirvodov (mnenje sekretariata
za informiranje irvrinega sveta SR Slovenije !t. 42I-ln2 z dne 24. okto>,ra 19741.

