brestov

LETO VII
STEVILKA 68

•

31. MAJ 1973

lasilo delovne sku

SEDANJI KORAK STABILIZACIJE
Smo v casu, ko se nam ne le
bistrijo pota drzbeno-ekonomske
usmeritve, pac pa smo se ze zna~li v
konkretnem dogajanju.
Drufbeni ukrepi, kot so zamrznitev cen, delno osebnih dohodkov,
proracunske potrolinje in negospodarskih investicij, ki sicer
povzroeajo teiko prenosljiva neskl~dja v gospodarski, pa tudi
v socialni strukturi, so usmerjeni k osnovnemu cilju, doseci ravnotezje med ponudbo blaga in
uslug na trgu ter kupno mocjo.
To pomeni, da morajo biti koli·
cina in vrsta blaga ter kapaciteta
uslug nad zmoznostjo nakupov.
~ele in samo v taklinem odnosu
je mogoce oblikovati realnejlie
cene, katere bodo oblikovali po·
nudniki sami v polofaju konkurencnega prerivanja.
Druzbeni organi, ki trenutno
administrativno odlocajo o cenah in ki jib v sistemu trlnega
gospodarstva splob ne morejo v
celoti obvladati, se bodo omejili
na reguliranje cen s sistemom
drufbenega dogovarjanja le na
nekatere kljucne artikle baziene
proizvodnje (na urimer jeklo, ru·
de, osnovni zivilski proizvodi,
hlodovina in podobno). Sarno v
takem polozaju bo mogoce duliiti inflacijo in obranjati dolo·
ceno trdnost dinarja. To je bkra·
ti pogoj za gibanje realnega ziv·
ljenskega standarda, ki je prav·
zaprav cilj delavcevega prixade·
vanja.
Takole opisana pot preboda v
stabilnejse stanje je za razume·
vanje dokaj preprosta. V resni·
ci pa je krcenje te poti zaplete·
no in vezano na tezave in velike
napore predvsem gospodarstva,
pa tudi celotne drufbe.
Vzemimo gospodarstvo. V zad·
njih letih je i:nflacija pri nas dosegala stopnjo 17 do 20 Ofo, med·
tern ko je bila v zahodnih drfa·
vab, uvoznicab nasega blaga, okrog 4 do 5 Ofo. Zaradi te neskladnosti je del naliega gospodarstva,
predvsem artiklov visoke obde·
lave, izgubljal konkurencno spo·

sobnost na teb trZilicih in se s
plasmajem premikal na domace
triilice. To mu je omogocilo tudi
neomejevano investiranje in za·
dolZevanje v negospodarstvu in
nerealno visoka kupna moe potrolinje.
Inflacijsko povecanje stroskov
proizvodnje je gospodarstvo pre·
nasalo v glavnem na zabteve po
zvisevanju cen, pa tudi poenostavljanju proizvodov. Rezultati
lie tako racionalnih notranjib u krepov v gospodarskih organizacijab namree niso dobajali spirale
podrazevanja proizvodnnih stro·
likov. Tako je marsikje nujno
pe~ala ekonomska disciplina, ki
v urejenem trlnem gospodarstvu
predstavlja jedro poslovne racio·
nalnosti in uspe~nosti.
Letolinji stabilizacijski ukrepi
so zaceli ucinkovito delovati ta·
ko v gospodarstvu kot v potro·
snji. Kupna moe prebivalstva se
opazno zmanj~uje, ker so oseb·
ni dobodki zadrlevani, Zivljenjski
stro~ki pa lie vedno rastejo. Ta
pojav zoiuje prodajne mofnosti
in tako prihaja vsak dan veeji
del proizvodnje, predvsem tiste,
ki nima odprtib poti v izvoz, v
teiavnejlii polozaj. To je se posebno aktualno za tiste. panoge,
katerib proizvodnja je po obsegu
splob vecja, kot je racionalna potro~nja. Ta pojav je pozitiven s
staliliea vzpostavljanja ravnotez·
ja med ponudbo in povpralievanjem. Vendar pa je nujno, da se
temu stanju prilagaja zunanje·
trgovinski rezim tako, da bi omo·
gocal prodor na zunanja trii~ca
predvsem finalnim proizvodom,
ne pa surovinam in polizdelkom,
kot je to sedaj naravnano.
Enako velja za devizni in carinski sistem. Znani so primeri,
ko so leto~nje valutne spremembe cez DOC ali privilegirale ali
pa stisnlle pod mejno crto rentabilnosti cele komplekse proizvodov. Vsi trije omenjeni reZimi
so labko stalnejsi le v pogojih
trdne valute. Ker pa z dinarjem
to ni lie slucaj, ker se pogosto

-

prilagaja, bi morali biti tudi ti
sistemi prozni. Drufbeni organi
za te reZime bi morali ob ueinkovitem spremljanju dogajanja
in z vso odgovomostjo in poslovno okretnostjo reagirati na spremembe, ki jib povzroea danes
tako dinamicni poslovni svet.
Spremembe na tern podrocju so
predvidene, vendar bi vsako od·
lasanje zacelo povzrocati stagnacijo proizvodnje. To pa bi bila
pot do drugovrstne krize, ki bi
imela hujse posledice kot inflacija.
V sedanjem casu je odlocilnega pomena reproduktivna sposobnost gospodarstva. Ce hocemo
vztrajati na zastavljeni poti, kar
moramo, potem je nujno, da za.
res prav vsi spoznarno pot, kamor je sedaj usmerjeno gospo.
darstvo. Pribllievanje trlnih za·
konitosti pomeni prebajanje v
areno, kjer v prosti konkurenci
prodira tisti, ki prednjaci s kva·
liteto, uporabnostjo in ceno.
V zadnjem obdobju je bila
glavna pozomost prevee usmer·
jena na probleme delitve dohod·
ka in osebnih dohodkov. Novi
eas pa terja usmeritev osrednje
pozomosti obvladovanju racionalne in kvalitetne proizvodnje
ter trli!:ca z modernimi, kvali·
tatnimi sistemi (marketing, mebanografija in podobno). Poslov·
ne in integracijske povezave, ki
jib ~e danes marsikje pojmujejo
kot t>Oliticno modo, bodo vse bolj
predstavljale materialno obstojnost. To ze postaja aktualno
predvsem na relaciji proizvodnja
trgovina. Strokovnost, ki v
zadnjem Iabilnejsem obdobju go·
spodarjenja ni pribajalo do po·
trebnega izraza, zacenja dobivati
primerno tezo po kvaliteti in litevilu v gospodarskih organizacijab. Razkorak med gospodarstvom in znanstveno raziskovalnim potencialom postaja vse bolj
nevzdrlen in mora priti do oblikovanja orsranizma, v katerem
se bodo prepletale dejavnosti, kot
so znanstveno-raziskovalno, aplikativno in operatlvno delo.
Programsko prizadevanje in
plansko usmerjanje postajata
vse bolj neizogibna metoda po·
slovanja. Ob tern pa si ne more·
mo predstavljati poslovne prodornosti brez smelosti in poslovnih rizikov, kar je v zadnjem
obdobju mocno ope~alo. Polozaj,
v katerega prehajamo, bo spre·
menil tudi pristop k delitvi dobodka in osebnih dobodkov v
gospodarskih organizacijab. Dohodek bo moral prvenstveno zagotavljati tehnoloske preosnove
in modernizacijo poslovanja kot
obvezni . pogoj za ucinkovitost
poslovanja. Osebni dobodki v
gospodarstvu ne bodo smell dosegati celotne stopnje realne produktivnosti, ker bo del le-te mo·
ral biti usmerjen v razsirjeno reprodukcijo. Sarnoupravni spora·
zumi bodo marsikje imeli vlogo
omejevanja delitve osebnib do·

hodkov, predvsem tam, kjer gre
za neupraviceno akumulacijo.
Tako usmerjenemu gospodar·
stvu je oblika stalnejsa nelikvidnost tuja, ker mora organi·
zacija, ki postane trajneje nelikvidna, v steeaj, le delavce bo socialno zalicitila druZbena skup·
nost.
Tako usmerjeni korak gospodarske s tabilizacije, ki se ze dejansko uveljavlja v nasem gospodarstvu, pa zahteva ne le celovit
posluh vseb organizmov druZbene nadgradnje, ampak tudi temu
primerno obnasanje. Merilo za
primemost obnasanja pa se iz·
ran v stopnji obremenitve go·
spodarstva z dajatvami. Sedanje
obremenitve so tako iznad moi·
nosti gospodarstva, kakor tudi
realnih potreb sploline nadgradnje v nacionalnem prostoru. Pre·
tirano visoke dajatve za liirso
druibeno skupnost pritiskajo na
akumulacijo gospodarstva do ta·
ke mere, da se ze zelo nevamo
zozuje maneverski prostor za
tebnoloski razvoj, se posebej pa
za konkurencnost na trli!:cih
(posebno zunanjih).
Sedanja splosna smer enako
odgovomo obvezuje sirso druZ·
bo, da to uskladi na razumno in
realno mero, ker je to eden iz·
med glavnih pogojev za trfno
usmeritev gospodarstva. Dejstvo
je tudi, da je sedanja organiziranost nadgradnje v ureteZni meri
preobliima, vee ali manj cebov·
sko zaprta, ne dovolj ucinkovita
in potrosni~ko usmerjena. Imamo primere, ko se kljub zakonu
o zamrznitvi proracunske potrosnje in negospodarskih investicij v Ietosnjem Ietu, na ravni potrosnje leta 1972, le-ti prebijajo
v drlavnem merilu eno z drugim
za nad 30 0/o. Nalia obcina zakon
spolituje, razen za 2 °/o stanova·
njske izgradnje, kar je skladno
s krizo, ki tu vlada.
Potrosnjo druibenih organov
nad dolocenimi limiti v merilu
vse drzave je treba kvalificirati
kot bujse ka:llnivo dejanjeinz brezpo~ojno obveznostjo; d'il/ se povrne
prisvojeni denar. Tudi omenjeni
zakon ni pravicen, ker je za letos nagradil tiste, ki so lani vi·
soko prebijali proracunsko porabo. Pri nas pa, ko se obcina
ze nekaj let obna~a stabilizacijsko, je danes v polozajn, ko ne
more izvajati niti tekocib nalog.
Ta primer kaze na nevzdrZnost
sedanjega sistema pokrivanja
d ruibenih potreb.
Ne Ie zaradi deformacij v zadnjih letih, pac pa tudi ob spoznanju potrebe, ki jo narekujeta
nasa sedanja stopnja druZbenoekonomskega razvo_ia in obdobie
znanstvene in tebnololike revolucije v svetu, so se odgovorni politicni organi v drlavi, predvsem
pa Zveza komunistov odlocno Iotili temeljne preobrazbe samoupravnega druibenega zivljenja,
kar dobiva svoj odraz v novi
ustavi. Ta predstavlja edino real-

no izbodisce za obravnavanje napredka in socialisticnih delovnih
odnosov.
Sedaj gre prvenstveno za preosnovo samoupravljanja v gospodarstvu tako, da se z organiziranjem TOZD in v sistemu zdru·
zevanja le-teb zagotovi neposredni vpliv delavcev in proizvodnje.
Ta organiziranost pa je pogoj,
da se pristopi k preosnovi vseb
organizmov drufbene nadgradnje v oblike samoupravnib skup·
nosti za vse dejavnosti in v katerih bodo imeli prevladujoci
vpliv delegati iz proizvodnje. Le-ti
bodo skupno s predstavniki deIavcev posameznih druibenih dejavnosti razresevali in odlocali
o delu in financiranju. Republi~ki
zakoni o taksni organiziranosti
druZbenib dejavnosti so ze v pri·
pravi. Pri tej t>reosnovi je odlo·
cilne vainosti izhodl§ce za samoupravno in funkcionalno organi·
ziranost.
Realna in tudi ucinkovita iz.
bodiSca so labko le TOZD in krajevne skupnosti oziroma obcin·
ske upravno politicne skupnosti.
Ta preobrazba drufbenih dejavnosti bi morala povzrociti revi·
zijo celotne nadgradnje na vseb
ravneb in v vseb smereb, povzeti
v nove oblike le tisto, kar nalia
druiba danes resnicno potrebuje,
in v tern okviru zagotoviti de·
mokraticno, a odgovorno, raci·
onalno in ucinkovito delovanje.
Pa se to. Tega ne bo moe opraviti cez noc, ~e manj se bo opravilo samo od sebe, ker je treba racunati z odporom doloee·
nib struktur, tudi se ne bo zgodilo, ce bomo le brali ustavo in
jo sprejeli. Vsi do zadnjega,
predvsem pa delavci iz proizvod·
nje se morajo, oziroma moramo,
za 'to odlocno in nepomirljivo
zavzemati. Sarno tako bomo po·
loZili izpit ob nalogah v tern, za
nas vsestranski razvoj tako od·
locilnem trenutku.
Joze Lesar

Iz vsebine:
PRVl LETOSNJI REZULTATI NASEGA
GOSPODARJENJA - NAPOTKI ZA
URESNicEVANJE USTAVNIH DOPOLNIL - Z OBISKA NA HANNOVRSKEM SEJMU - REGRES ZA LETOVANJE V JUNIJU PRAVNIK
ODGOVARJA VELIKO ZMAGO·
SLAVJE V NOVI GORICI
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Prvi letoSnji rezultati
v

nasega gospodarjenja
PROIZVODNJA V PRVEM LETOsNJEM TROMESECJU JE BILA ZA 36 ODSTOTKOV VECJA KOT V ENAKEM OBDOBJU LAN!.
PRODAJA POCASI NARAsCA. IZVOZ UPADA. ZALOGE GOTOVIH
IZDELKOV NARAsCAJO HITREJE OD OSTALIH KATEGORIJ ZALOG. OSEBNI DOHODKI NA LANSKI RAVNI.
Po koncanem letosnjem tromesecju je podjetje pripravilo peri·
odicni obracun, ki kaze prve rezultate poslovnega procesa letos.
Gibanje posameznih kategorij
poslovnega procesa je razlicno
in je dejanski odraz proizvodnih
zmogljivosti, trlnih vplivov in
financnega stanja podjetja.
PROIZVODNJA, na katero delujejo predvem notranji vplivi, ka·
ze izredno ugodno rast, saj je
obseg proizvodnje v prvem tromesecju znasal 84.715.000 dinar·
jev, kar je za 36 'I• nad obsegom
proizvodnje v enakem obdobju
lanskega leta. Za primerjavo naj
povemo, da znasa v 'slovensld
lesni industriji ta stopnja za enako obdobje 11 Ofo .
Glede na postavljeni plan pa
lahko ugotovimo, da je normal·
na dinamika v doseganju plana
po cetrtletjih presezena .z a 1,4 Ofo.
Proizvodnja ne ustvarja tezav,
saj gre za uteceni proizvodni
program in izpolnjevanje lansi·
ranih programov, postavljenih v
zacetku leta.
NABAVA
Tudi nabava, z IZJemo nabave
kvalitetnega in suhega bukovega
zaganega lesa in bukove hlodovine, tece sldadno s potrebami
proizvodnje. Teznja po povisanju
cen se iz lanskega leta nadaljuje tudi letos in se kaie v spremembah klas in nazivov. Takemu
povecevanju cen lahko klubujemo z vecjim obsegom proizvodnje in s tern z znizevanjem stroskov na enoto izdelka.

kot v preteklem obdobju. Vse·
kakor lahko optimisticno prica·
kujemo vecjo prodajo pohistva
po sprostitvi osebnih dohodkov
in v sezonskih mesecih drugega
polletja.
Naloge. .ki so jib organi upravljanja postavili pred prodajno
sluzbo, zahtevajo angaiiranje kadrov v tej sluibi za nenebno iskanje novih in dodatnih prodajnih moznosti, zlasti pa je potreb·
no pospesiti izvoz. V iskanju naj·
boljsih resitev ne smemo samo
ugotavljati stanja, temvec se mo·
ramo prilagoditi sleherni trini
situaciji in cimbolj izkoristiti
mo:lnosti za trenutni in dologo·
rocnejsi plasma.
ZALOGE
Povsem razumljivo je, da so
glede na manjso prodajo od proizvodnje zaloge gotovih izdelkov
za 58 °/o vecje v primerjavi z ena.kim obdobjem lani, oziroma za
31 Ofo v primerjavi s stanjem
konec leta 1972.
Za prvo tromesecje so zaloge
gotovih izdelkov na poprecnih
letnih planiranih zalogah, ven·
dar je treba pricakovati povece·
vanje zalog po ocenah sredi julija. Prav tako ni potrebno drama·
tizirati stanje zalog, saj je kri·
ticna tocka zalog gotovih izdel·
kov za 2 milijardi starih dinar·
jev nad stanjem zalog 31. 3. 1973.
Razumljivo pa je, da je treba
stanje obratnih sredstev in zalog
vsestransko in kriticno analizirati, saj je osnova za prihodnje
poslovne odlocitve.
FINANCE

PRODAJA
Med rastjo proizvodnje in rastjo prodaje nastaja letos razlika,
saj je obseg skupne prodaje v
prvem tromesecju letos v primerjavi z lanskim obdobjem lani
viSji le za 5 Ofo. Razlika je torej
31 Ofo, vendar le orientacijsko, ker
primerjava med proizvodnjo in
prodajo ni povsem realna zaradi razlicnih cen pri obracunu in
zaradi interne proizvodnje.

Na podrocju terjatev je bila
vrsta ukrepov za znizevanje terjatev do kupcev, zlasti pa terjatev nad 90 dni, ki so osnova za
odpise po zakonskih dolocilih
(crna lista kupcev, takojsnje toz·
be, skupinsko razCiscevanje pro·
blematicnih kupcev in podobno.
Stopnja ostanka dohodka, ki
je posledica vlozenih stroskov in
dosezene realizacije ter poveca·
nih zalog, je v letosnjerr. prvem

osebni dohodki na zaposlenega
v prvem letosnjem tromesecju
1826 dinarjev, kar je za 5,9 °/o
vee kot v enakem obdobju lani.
(VIR: Podatki Zavada SRS za
planiranje). Zavedati se moramo,
da politike osebnih dohodkov
ne moremo obravnavati loceno
od poslovnih rezultatov in je treba te kategorije usklajevati.
B. MisiC

Proizvodnja v prvem tromesecju zadovljiva

Napotki za uresniCevanje
ustavnih dopolnil
NOVI ZAKONI 0 ZDRUZENEM DELU
Sredi aprila je zvezna skupscina sprejela sest pomembnih zakonov 0 zdruienem delu, ki urejajo polo:iaj delovnih, posehno se
gospodarskih organizacij. Motivi za sprejetje teh zakonov so jasni.
Pri uresnicevanju »delavskih dopolnil« je nekaj casa veljalo prepricanje, da ho sama praksa uveljavila poti za novo samoupravno organizacijo. Pokazalo pa se je, da praksa tej nalogi ni hila kos, saj niso
hila urejena nekatera vprasanja, ki so presegala okvire notranjih
samoupravnih odnosov. Tako pomenijo zdaj novi zakoni ohveznost za
hitrejse uresnicevanje ustavnih dopolnil.
Velja poudariti se to, da so ti zakoni zacasni, saj naj hi veljali
do sprejetja kodeksa o zdruienem delu, ki naj hi celovito urejal
samoupravne odnose v organizacijah zdru:ienega dela na podlagi
tudi druge faze ustavnih sprememb.
-

-

zakon o konstituiranju orga.
nizacij zdru:ienega dela in nji·
hovem vpisu v sodni register
in

zakon o medsehojnih razmerjih delavcev v zdru:ienem delu.
Posebna pozornost je posve·
Cl;!na konstituiranju organizacij
zdru:ienega dela. Ceprav zakoni
ne urejajo neposredno sistema
samoupravljanja, pa tezijo za
tern, da bi se TOZD oblikovale
kot organizirane skupnosti de·
lavcev z vsemi potrebnimi organi
upravljanja in samoupravnimi
akti. Le tako bodo lahko nasto·
pale kot organizirana celota, ne
pa kot brezlicna mnozica delav·
cev. Zato jim zakon izrecno pri·

znava Iastnost pravne osebe in
kot taksne lahko nastopajo v
medsebojnih odnosih v delovni
organizaciji, pa tudi v drugih
odnosih.
Vsekakor bo· treba ob konstituiranju temeljito pretresti no·
tranje gospodarske odnose, dolociti medsebojne obveznosti in
terjatve, dolociti nacin obliko·
vanja skupnih skladov in odlocanja 0 njih in resiti se vrsto drugih
vprasanj. To bo potrebno zato.
da bi bilo uresniceno nacelo, da
dohodek pripada TOZD, pa tudi
zato, da bo ob zdruievanju v delovno organizacijo odlocala predvsem gospodarska povezanost.
Ker o tern se nismo pisali, naj
omenim samo glavne faze v kon-

Lanska poslovna
uspesnost izplacana
Po za.kljucnem racunu za Ieto 1972 smo na ravni podjetja in
poslovnih enot ohracunali tudi poslovno uspesnost. Ta je hila rezultat poslovnih uspehov po posameznih enotah, ugotovljenih po sprejetih nacelih samoupravnega sporazuma in plana za leto 1972.

1z Tovarne pohistva Martinjak

Med celotno realizacijo je obcuten padec izvoza in sicer predvsem zaradi nerealiziranih, a predvidenih odprem v vzhodne drlave. Do tega je priSlo predvsem
zaradi nepodpisanih blagovnih
listin in neusklajenih placilnih
bilanc v meddr:lavnih odnosih.
Posli, ki so ze sklenjeni, so v
obdelavi in, realno gledano, bodo
v kratkem casu tudi realizirani.
Na domacem trgu letos zaradi
manjse kupne moci prebivalstva ni taksnega povprasevanja

tromesecju znasala 6,6 Ofo v pri·
meri s celotnim dohodkom, kar
je za 2,9 Ofo manj, kot je doloceno
s planom. Pricakovati je, da se
bo do konca leta dosezena stopnja ostanka dohodka izboljsala.
Osebni dohodki so v prvem
tromesecju dosegli raven poprecnih osebnih dohodkov iz leta
1972 in so znasali 1.822 din. :l:e
v aprilu pa so narasli, tako da
znasajo 1.822 din. V slovenski les·
ni industriji so znasali poprecni

Skupne planirane obveznosti
podjetja (za kritje anuitet, sklada skupne porabe, kritje prehra·
ne, investicijske nalozbe in dru·
go) so znasale 19.124.000 din. De·
jansko dosezene obveznosti pa
so znasale 19.083.000 din.
Tako so enote, ki so dosegle
ali presegle planirane rezultate
letne akumunikacije, lahko izdvojile del sredstev za izplacilo
poslovne uspesnosti. Znesek po·
slovne uspesnosti je znasal 30
odstotkov od dosezene akumulacije po odbitku vseh obvezno·
sti poslovne enote.
Ugotovljeni in izplacani znesek
poslovne uspesnosti za leto 1972
(dokoncni obracun, ker so tromesecna izplacila predstavljala
akontacije) je znasal 615.000 din
bruto oziroma 420.414 dinarjev
neto.
Po posameznih enotah je bil
skupni znesek razlicen, kar je
bilo odvisno od dosezenih rezultatov akumulacije. Po izracunu
poslovnih rezultatov TP Martinjak in TLI Stari trg nista mogli
izplacati poslovne uspesnosti. TLI
Stari trg je prakticno s tromesecnimi izplacili poslovne uspesnosti v letu 1972 izplacala ves

presezek, tako da so akontacije
predstavljale tudi koncni letni
obracun.
Skupne sluibe in Delavska re·
stavracija so participirale na zneskih vseh poslovnih enot. To
pomeni, da je bil znesek poslovne
uspesnosti v SKS in DUR zniZan
za neizplacilo v enotah TP Martinjak in TLI Stari trg, Tak izracun je temeljil na nacelih 37.
elena samoupravnega sporazuma
o oblikovanju dohodka ter 0 de·
litvi dohodka in osebnih dohodkov.
go). Vecjo realnost vseh p okazateljev sistema delitve dohodka
na osebne dohodke z neposrednimi mesecnimi izplacili osebnih
dohodkov in z letnimi zneski poslovne uspesnosti bo mogoce zagotoviti z uveljavljanjem temeljnih organizacij zdruZenega dela.
Ta clanek smo pripravili predvsem zato, da bi objektivno prikazali stanje na tern podrocju,
saj razdelitvi poslovne uspesnosti niso botrovali nikakrsni ukrepi posameznikov, temvec je bila
rezultat samoupravno dolocenih
nacel nasega sporazuma in letnega plana.
B. Misic

stituiranju organfzacije zdruZenega dela, kot jib doloea zakon:
- izvoli se delovno telo (komisija), ki pripravlja organizi·
ranje TOZD;
- komisija izdela analizo pogo·
jev za ustanovitev TOZD (o
vsebini te analize smo ze pi·
sali);
- analiza gre v javno razpravo;
- delovne skupnosti na osnovi
analize odlocajo o organiziranju TOZD in sprejemajo
ustrezne sklepe;
- sklep o ustanovitvi TOZD je
treba v osmih dneh posredo·
vati drugim delom delovne
organizacije;
- v 30 dneh lahko drugi deli delovne organizacije sproii.jo
ustavni spor, da ni pogojev
za ustanovitev TOZD ali spor
pred gospodarskim sodHcem
o tem, ali so prizadete pravice in interesi drugib organi·
zacij, delovne organizacije ali
medsehojne ohveznosti;
- sklene se samoupravni spora·
zum o zdruiitvi dela in sredstev in ureditvi medsebojnih
razmerij;
- v primeru nesoglasja je mo·
goe spor pred ustavnim sodiscem;
- izdela in sprejme se statut
TOZD;
- izvolijo se organi upravljanja
TOZD;
- izdela in sprejme se statut
delovne organizacije in drugi
splosni akti v okviru delovne organizacije in TOZD;
- v register delovnih organizacij
se vpise konstituiranje delov·
ne organizacije.
Ta - nekoliko poenostavljeno
prikazani - postopek bo treba
izpeljati do konca leta. Dela bo
torej kar dovolj.
Tudi zakon o medsebojnih razmerjih v zdruienem delu zahteva, da se temeljito spremeni do·
sedanja praksa na podrocju delovnih razmerij. Gre za to, da se
delavcem tudi z zakonom zajamcijo njihove ustavne pravice, da sami v okviru TOZD neposredno
in enakopravno urejajo medse·
bojna razmerja pri delu, da upravljajo s sredstvi druzbene reprodukcije in da odlocajo o do·
hodku in drugih vprasanjih svo·
jega druibeno-ekonomskega polozaja.
Zato je izhodisce novega zakona, da mora pri urejanju delov·
nih razmerij sodelovati vsak de·
lavec, ki naj z drugimi delavci
sklepa sporazume o medsebojnih
pravicah in obveznostih v zdru·
zenem delu.
Zakon prinasa tudi nekatere
konkretne novosti, ki jih bo tre·
ba upostevati ze v postopku konsituiranja delovne organizacije,
predvsem pa ob sklepanju spo·
razuma o medsebojnih razmer·
jih. Zato bomo o njih nedvomno
~e pisali.
Naj ob koncu ~e enkrat poudarim, da prinasaj o zakoni o zdruzenem delu prepotrebne konkre·
tne napotke za hitrej~e uveljavlanje ustavnih dopolnil, .ki bodo v
pomoc ne samo komisijam po
poslovnih enotah, temvec tudi
ostalim clanom delovne skupnoB. Levee
sti.
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Vsakdo semora opredeliti
ZAVESTNO ORGANIZIRATI MNOZICNOST RAZPRAV 08
OBLIKOVANJU TOZD
najsirse delavske
v

teh dneh sele zacenjamo na
Brestu najsirso j avno razpravo o
ustanavljanju in notranji organizaciji TOZD in o njihovem povezovanju v delovno organizacijo.
Dosedanja razmisljanja in tudi
priprave so se vrstile se vedno
v okviru osrednje komisije in
njenega strokovnega dela, premalo pa celo med komisijami, imenovanimi v poslovnih enotah, da
ne omenjamo najsirse razprave
med delavci.
Te dni zacenja osrednja komisija z vodstvi politicnih organizacij vred odpravljati prav to
pomanjkljivost. Pripravljen je
pregled osnovnih nalog, katere
bo treba dodelati letos, in sicer
ne bo to samo delo komisij, ampak mora biti vsega kolektiva.
Akcija uresnicenja samoupravnega polozaja delavca ne more biti
stvar predstavnikov - cetudi bi
jim zaupali - ampak naloga delavcev samih. Kako jo homo resili, pa je seveda odvisno od organov, ki so po samoupravni ali
po politicni plati zadolZeni, da
spodbujajo zamisel in organizacijo razprave, da zbirajo in usklajujejo pobude in nmenja.
Posebno odgovomost v tej
drtdbeno pomembni akciji imajo
organizirane sile delavcev: Zveza
komunistov, sindikati in Zveza
mladine.
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Komunisti morajo biti v tern
delu prvi, ki so sposobni najgloblje spoznati vrednost in 1-evolucionarnost organiziranja delavcev na nacin, kot ga zahtevajo
ustavna dopolnila in zakoni o
zdruZenem delu. Komunisti v tej
akciji morajo biti tudi tisti, ki
bodo to revolucionarnost branili
in sproti onemogoCali, da se tudi
v temeljne organizacije ne vtihotapi birokratsko resevanje, da se
tudi v novi organiziranosti onemogoci odloeanje v imenu delavcev. Komunisti morajo zagotoviti, da bodo delavci iz te akcije izsli dejansko svobodnejsi
in hkrati odgovornejsi upravljalci zdruZenega dela in druZbenih
sredstev.
Bistveni del te faze revolucije
je revolucija zavesti: Ne smemo
se zadovoljiti z mnenjem, ki ga
zaradi nepoznavanja in neosve·
scenosti zasledimo med kolektivi,
ces, da je to pac spet nekaj novega, okrog cesar je veliko razprave, da bo pa delavec ostal v
svojem mezdnem odnosu in se
zato, ce bo placa vsaj normalna,
niti ne bo razburjal. Komunisti
se morajo s takSno pasivnostjo
spoprijeti in na prvi stopnji med
sabo, potem pa predvsem prek
sindikatov izvajati akcijo mnoziCnega osve5eanja in vkljucevanja
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Z razstave v Londonu- klubska gam.i.tura ALBA

Brest na razstavi v Londono
Pisati clanek o razstavi, kje:t;
je glavni edini razstavni predmet pohiStvo, je dokaj prijetna
naloga. Ocenjevati razstavo izdelkov, ki so bill prikazani na DE·
COR INTERNATIONAL v Londonu, pa je zelo neprijetna naloga.
ze sama beseda DECOR nam
pove, da so hili na tej razstavi
predmeti, ki so namenjeni v glavnem dekoraciji. Dejansko smo
po ogledu razstave ugotovili, da
so vsi izdelki, ki so jib razlicni
proizvajalci iz razlicnih deiel
predstavili, namenjeni v glavnem
za dekoracijo, s posebnim poudarkom za opremo (ne pohistvo) hotelov. Razstavljeni vzorci podnih oblog, svetil, stenske
tapiserije, individualnega sedeznega pohistva (skoraj v celoti kovin.. - umetno usnje), saune in
podobno potrjujejo prejsnje
trditve.
PohiStva v pravem pomenu besede je bilo razstavljenega zelo
malo. Vee ali manj so hili razstavljeni stoli, mize in samostojni fotelji v izvedbi kovina - plastika za opremo restavracij,
vhodnih prostorov hotelov in podobno.
Na sejmu je hila zastopana
tudi Jugoslavija s skupnim paviljonom, pod pokroviteljstvom
Zvezne gospodarske zbornice ozi·
roma Yugoslaviapublik. Zastopanih je bilo 16 proizvajalnih in
trgovskih podjetij, vendar razstavni predmeti niso bill izbrani
prlmerno tej razstavi.

Brest se je na tej razstavi
skupno s Slovenijalesom pred·
stavil s popolnoma novim pro·
gramom sedeZnih garnitur, jedilnih garnitur in kuhinie, izdelanih
iz masivnega jelovega lesa. Zanimanje za ta program je bllo
izredno, posebno se s strani nam
ze znanih kupcev, ki so bill na
razstavo tudi vabljeni. To trdi·
tev potrjuje tudi dejstvo, da so
skoraj vsi kupci takoj narocili
vzorce, nekateri pa tudi ze vzorcne kolicine posameznih garnitur.
Zelja, da se del masivne proizvodnje preusmeri na predelavo
jelovega lesa, katerega zadostne
kolicine naj bi bile zagotovljene
iz domacih virov, se je uresnici·
Ia. Morda so hili dobro izbrani,
nasa naloga sedaj pa je, da celotno zamisel uresnicimo. To je
namrec po oceni lahko osnovni
program za izvoz (po trenutno
dokaj ugodni ceni) na zahodno
in severno evropsko trfisce.
Za zakljueek se to:
Ker je to razstavo, na kateri
vee ali manj ni mesta za Ida·
sicno pohistvo in ker bo postal
prihodnje Ieto sejem pohistva v
Londonu, ki je obieajno v zacetku februarja (takoj za sejmom v Kolnu ali Parizu) mednaroden, bi bilo verjetno potrebno razmisliti, ali ne bi bilo
bolj smiselno biti prisoten na
tern sejmu kot pa na DECOR
INTERNATIONAL.
J.Mele

javnosti v oblikovanje novih odnosov.
Sarno pravno-formalna zadosti·
tev novi zakonski ureditvi resnicno ne bo prinesla kdo ve kako
revolucionarnih sprememb, ce je
ne bo spremljala revolucionarna
zavest prizadetih.
Mladinci prav tako lahko marsikaj prispevajo k oblikovanju
novih odnosov. Njihova neobremenjenost z ustaljenimi normami upravljanja, ki jib starejsi
zmeraj radi vlacimo za seboj, ter
njihova naravna sla po spreminjanju novih »pravil igre« se ob Delo na krmcu v TLI Stari trg
zavestnem in organiz~anem u-~.....
smerjanju lal?ko z~ta v po- vo vsebino, ko hocemo iz pogosto
membno .vsebmo, ki bo dajala .u- nemocnega in odvisnega delavca
postevanJe vredno podlago ureJa.
janju medsebojnih odnosov v naprav1ti odgovornega upravljalnasih kolektivih in med njimi.
ca, bi res ne bilo prav, da prepuTo je torej. poziv k. resnemu, stimo vso stvar komisijam in
mnozicnemu ~ org~anemu sltdbam vsi drugl pa cakamo
delu: ko gradtmo nov s1stem u. '
.
.
'
pravljanja in odlocanja, ko po· kaj st bodo »lZmislili« namesto
stavljamo v zakonske okvire no- nas in za n as.

Delo, ki nas casa, je najzahtevnejse, zahtevalo bo veliko easa
in znanja, to bo tezak preizkus
za partijo, za sindikate in za mladino. To bo merjenje zavesti in
revolucionarnosti nasega delavstva, bo se en zrelostni izpit za
nase kolektive.
J. Praprotnik

Z obiska na Hannoverskem sejmu
Na letosnjem Hannoverskem sejmu, ki je bil odprt od 26. apriIa do 4 maja, so bile tri ogromne hale namenjene izkljucno izdelovalcem lesnoindustrijske opreme. Nekaj podjetij je razstavljalo
tudi v drugih halah. Razstavljalcev, je bilo po posebnem katalogu
za lesno industrijo 461 iz razlicnih deiel. Prakticno vsi, ki nekaj
pomenijo v tej panogi.
Enako je to urejeno .tudi na
Zanimi.vo in koristno si je bilo
ogled.ati tudi razstavni prostor razrezovalkah, samo da je tam
za kemicno industrijo (Ia:ki, Iepi- vee :skal za odtipkavnje, ker se
la, plastiene ma.se), pavitjon za na tern stroju 'I'eZe vee dimenzij
vse vrste rocnega orodja, za tran- hkrati.
sportne naprave in za pneumatRazstavljeni .so bili tudi ze osko tehniko. V piclih dveh dneh, pisani stroji s programiranim
!kolikor je trajal nas obisk, pa nast avljanjem. V bi.stvu je to enako kot elektronsko nastavljaj e bilo to nemogoce.
Na splosno se finalna lesnoin- nje stroja, samo da se v tern pridustrijska oprema razvija taka, meru v IStroj vstavi luknjana karkot je bilo napovedano. Revolu- tica, po kateri se stroj samodejcionarnih novosti ni, vendar se no nastavi. To kartico ze prej izstroji in naprave hitro razvijajo dela priprava dela in celo racunski center podjetja, ce lima podin dopolnjujejo.
Pri ploskovnem pohiS.tvu je bi- jetje podatke m planiranje urelo razstavljenih precej strojnih li- jeno.
Pri la1tirnih .p rogah, ki so prednij za neprekinjeno p.roizvodnjo
z nakladalcem na zacetku in raz- vsem hitrejse in ob slicnih metadab susenja laka je Eisenmann
kladalcem na koncu 1inije.
Bistvena razlika med letosnjim predstavil ikot .novost v Evropi,
sejmom lesnoobdelovalnih stro- susenje laka 'V sekundi z elekiev in med enakim pred dvema tronskim zarcenjem.
ietoma je predvsem v elektronTudi pri obdelavi masivnega
skem 111astavljanju strojev. Ta na- lesa prodira ta elektronska tehniCin na.stavljan.ja je v glavnem ka in programiranje. Tako je
vgrajen v avtornatske fonnatke, Wad.k.im prikazal avtomatsko
razrezovalke (-stroje za ra2JreZ i- programirano krojenje jelovine
verk) in furnirke robov.
glede na kv·aliteto lesa.
Neki p roizvajalec lesno obdeStan.dardni stroji so mocnejsi,
lovalnih stroiev je izdelal celo o- opremljeni
z sarlerjem za podag.rodno stiskalnico (stiskalnico za janje obdelovancev
v s troj in poleplienje omaric v montaZi), ki vezanih
je vee strojev skupaj. Se
jo je mogoee elektron.s~o v ne- naprej se
razvijajo avtomati za
kai sekundah ureured1t1 za let>- obdelavo ma.sivne~a
lesa, pri eelienie drugacnih o~rrodH omaric. mer
so se jzkazli 1talijanskJ. proNa zalost t al<a stiskalnica stane izvajalci strojev.
okrog 90 milijonov starih dinarDa je racunalniSka telmika
jev in bi bila zato pri nas neekonomicna, se posebno. ker .i e uno- prodrla na vsa podrocja, je dorahna le za preorostej~a o~rrodia. kaz avtomatska susilnica, za kaKai ie uravzaurav elP.l<:tronsl<o tero pro.g-ram izbere in potem vonastavlianie stroiev? Proizvaial- di susenje racunalnik. Racunalci .t o urediio t aka. da k strojem, nik iz:racuna taksen program suki so v osnovi t.:~k~ni. kakrsne poznamo, do~rradiin elektronsko napr:~.vo za n::~.stavlianje stroia. Ne·
koliko l){)drobneiSa ra7.laga dela
bo naiboli oreoro~ta. ee se ornejim na oreoroste.isi primer. denimo samostojno avtomatsko form :>tko.
Ta stroi ie mo!!n?:e elektronssl<"n nastaJViti le z::~. sirino oziroma
dolZino obd~lovanca in ga urilal!Oditi deh elini. Nac:_t.:~vl ian~e :-a
vse d:ruge operM:1le-utoneme,
bra7.danie in uodobno, ie se
vedno TOCnO. DPl::~,vec, ki zeli nastarviti stro.i, odC:itati mere iz n acrta t~T jih, pndobno kat na PlektTODSKeiD racunskem strojcku,
odtipka na elektron~ki napravi.
Nato nritisne na gumb in stroi
se pribli7.no v desetih sekundah
do dP.setinke milimetra n ataneno
nastavi na odti.nkane mere. Pomembno pri v~em tem ie se to,
da mora delavec pri vsal<:i zamenjavi re7.il z enako natancnostjo
stroj u<:kl~HH 7. elel<tronsko naBrest v prodajalnah Murke
pravo, sicer je le-ta nekoristna.

senja, pri katerem so stro5ki energije in cas susenja najmanjsi.
Velika je bilo prikazanlih naprav za odsesavanje zagovine in
lesnih odpadkov. To so zaprti sistemi. Zrak -se popolnoma precisti in se s pribliino enako temperatura vraca nazaj v delovni
prostor. S tern se prihrani vet.iko
toplotne energije m ustvari majhen nadpritisk, da ni prepiha in
da se prah ne dviguje.
Omenil ·bi se nekaj manj pomembnih sprememb v izdelovanju lesnoindustrijskih strojev. Ce
bi hotel opisati vse, bi bil ta clanek predolg.
Na primer sestavljanje furnirja s punktiranjem ·s plasticno
maso.
Vee proizvajalcev je razstavljalo dvostranske lepilne stroje.
Visokofrekvencna s tiskalnica
za sirinsko lepljenje lesa v plosce
oziroma v vecje dimenzije, da se
izkoristi odpadek. Vse je avtoma.tsko, tudi razrez na zahtevano sirino.
Tvrdka CEAF Torino je
predstavila patentiran princip
za zascito lesa od vpliva atmosferske vlainosti :pod naslovom
»Stabilizacija lesa Je vafnejsa kot
kot susenje«. v posebnih komorah se z dolcenim postopkom
spremeni strulctura lesa, rtako da
les vee ne sprerninja dimenzij
pod vplivom zraka. To bi bilo zelo pomembno za prihodnji razvoj pred.elave lesa, saj bi tako
dobili >>miren material«. Tezko
pa je oceniti, koliko je :ta metoda
uspesna.
Ob tako hitrem napredku s trojev moramo obnoviti vsaj vso nasa tehnieno zastarelo opremo in
prizadevanje stabilizacije bi moraio bii.ti tudi v ll:ej smeri.
M. Gersak in I. Lovse
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Ekonomski slovarcek
STROSKI PROIZVODNJE
Stro~ki proizvodnje so cenovni
vzorci porabljenih elementov in
dejavnikov v proizvodnem procesu. Stro~ke lahko sestevamo, razvrscamo v skupine, delimo na posamezne predmete in jih primerjamo s planom ali s prodajnimi
cenami.
To je zelo vafna kategorija,
ker viSina stroskov vpliva na dobicek, s tern pa posredno tudi
na nara~canje osebnih dohodkov.
1. glede n a odrazanje stroskov
v poslovnem procesu locimo:
- fiksne stroske
- variabilne stroske.
a) Fiksni stroski so tisti, ki
ostanejo nespremenjeni pri r azlicnem obsegu proizvodnje. Enaki so pri obsegu 12 milijard S din
ali 5 milijard S din, medtem ko
na enoto proizvoda padajo, kar
vpliva na vecanje dobicka.
To nacelo povsem velja za absolutno fiksne stroske (amortizacija, vodni prispevki, prispevki
za mestno zemljisce itd.), medtem ko se del fiksnih stroskov,
ki jih imenujemo fiksni stroski,
do dolocene visine ne spreminjajo, potem pa se spremenijo in
ostanejo spet do dolocene viSine
nespremenjeni, da bi se potem
spet spremenili (razlicne obresti, del rezijskih osebnih dohodkov, investicijsko vzdrlevanje
itd.).
b) Variabilni stroski popolnO..
rna oznacujejo narascanje proizvodnje, ker se spreminj ajo skladno s spremembami obsega proizvodnje. Ce se poveca obseg
proizvodnje za 100 °/o, se bodo
za toliko povecali tudi variabilni
stroski. Ti stroski so predvsem
stroski materiala, surovin, izdelavni osebni dohodki itd.

2. Glede na moznost za neposredno ugotovitev nosilcev stroskov delimo stroskovne kategorije (to so skupine stroskov, ki
imajo skupne znacilnosti) na:
a) neposredne stroske in
b) posredne stroske.
Neposredni stroski so tisti, za
katere natancno vema, na katerem stroskovnem mestu nastajajo.
Posredni str oski pa so tisti, za
katere ne vema, v kaksnem obsegu nastajajo na dolocenem stroskovnem m estu, temvec jih delimo
na stroskovna mesta po kljucih
(priblizna razdelitev), kar ovira
natancno ugotovitev lastne cene
za proizvod.
3. Po funkciji izracunavanja
locimo:
a) poprecne stroske; to so celotni stroski na enoto proizvoda (dobimo jih, ce delimo vsoto
stroskov z izgotovljenimi proizvodi),
b) mejne stro~ke; to so stroski
vsakega proizvoda in jih dobimo
taka, ce odstevamo od vseh stroskov dosezene stroske do zadnje
enote.
Na primer:
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Cene in stroski na enoto
Obseg
prolzv.

Fiksnl
stroski

Variabilnl
stro§kl

Skupaj

10.000
20.000
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50.000
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30.000
40.000
60.000
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f iksni

varia·
bilni

so
200

1.000
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10.000
10.000
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5
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10
10

10

Ostanek·
doskupaJ
6 + 7 hodka
S-8

20
15
13,3
12

5
6,7
8

B. MiSic

Drustvo in.zenirjev in tehnikov
na Brestu

Clovek cloveku- kri za zivljenje
Let:os je bil odvzem krvi za delavce Bresta v zacetku m aj a. Tudi to>krat so se naS.i delavci od2JV-ali V .lepem stevilu, ceprav bi
bila ta stevilka iz posameznih poslovnih enot lahko se vecj a. Ne
glede na to pa lahko ugotovimo,
da se delavci nasega podjetja
vedno vkljucijo v to humano akcijo, kax dokazuje, kako visoka
zavest je v njih, kadar gre za pomoc sodelavcu - socloveku.

Iz Tovarne pohistva Cerknica
je oddalo kri 113 delavcev, iz Tovarne pohistva Martinjak 37 delavcev, iz Delavske restavracije 3
delavci in iz SKS 2 delavca.
.
Odvzem krv-i je bil dobra organiziran in delavcem ni bilo treba
toliko cakati kakor lani.
Vsem darovalcem krvi se v imenu obcinske organizacije RK
·i n organov upravljanja najlepse
zahvaljujemo.
J. K.lanear

Regres za letovanje - v juniju
Z letnim planom je bil sprejet
regres za Ietovanje in oddih v
znesku 450 dinarjev na zaposlenega. Regres je namenjen za fi.
nanciranje letnega oddiha delav·
cev v casu dopusta. Pravico do
regresa imajo vsi zaposleni, ki
imajo in si pridobijo pravico do
kcniscenja le tnega dopusta iz
rednega delovnega razmerja v
tekocem koledarskem letu. Te
pravice pa nimajo tisti na novo
prispeli delavci, katerim je ze
bil izplacan regres v drugi deIovni organizaciji pred prihodom
na Brest.
Regres se izplacuje v enkratnem in enakem znesku vsem de-

Iavcem Bresta ne glede na ~tevilo
druZinskih clanov. v preteklem
letu je znasal r egres 300 dinarjev,
izplacan pa je bil pred koncem
prvega polletja za vse tlste, ki so
ze lahko nastopili letni dopust in
v mesecu oktobru za ostale de·
lavce, ki so si pridobili pravico
do kori~cenja dopusta do konca
koledarskega leta.
Podobno kot lani bo letos prvo
izplacilo regresa se pred nastopom kolektivnega dopusta v za·
cetku julija, drugo pa predvidoma v oktobru za ostale delavce.
T.Zigmund
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dovolj kupcev

Posvetovanje o splosnem ljudskem odporu

'Q)

100

30

Za proizvodnjo od 30 do 40
enot smo potrebovali za 200 enot
dodatnih stroskov. Imenujemo
jih dodatni ali mejni stroski. Ti
stroski so izredno p omembni
za ugotavljanje optimalne proizv9dnje in za presojo, kdaj se
nam izplaea proizvodnja nekega
izdelka.
Kalkulacija je postopek za
u gotavljanje skupne lastne cene
nekega izdelka. Lahko je pred- .
kalkulacija, kar pomeni, da s
planskimi normami in podatki
ugotavljamo planirano lastno ceno in obracunsko kalkulacijo.
To pomeni, da z dosezenimi podatki ugotavljamo lastno ceno.
S primerjavo p lanirane in obracunske kalkulacije ugotavljamo
odklone, ki so zelo pomembni za
poslovne odlocitve prihodnjega
proizvodnega procesa.
Ce v shemi prikazemo kalkulacije po celotnih stroskih, bi b ilo
videti t akole:
V nasem salonu poht!:tva je vedno
- izdelavni material
± izdelavni osebni dohodki
± amortizacija
± splosni stroski izdelave
± splosni stroski uprave in prodaje
= LASTNA CENA
Solski primer delovanja fiksnih stroskov:
21. maja je komisija za sploZ.e prej smo omenili, da je sni ljudski odpor pri obcinskem
delovanje fiksnih stroskov izred- sindikalnem svetu organizirala
no pomembno. Da bi to ilustrativno prikazali, dajemo solski posvet o nalogah in pripravah na
primer, ki izhaja iz poslovanja splosni ljudski odpor. Na posvepodjetja na razlicnih ravneh ob- tovanje so bili vabljeni preds tavniki osnovnih organizacij sindisega pr oizvodnje:

vsakdanje delo na delovnem mestu;
- sodeluje, prispeva in poma·
Drustvo inzenirjev in t ehnikov ga naj k pravilnem resevanju
je bilo pred leti na Brestu ze strokovnih in dru:Zbenih vpraustanovljeno, vendar je po od- ~anj v podjetju in izven njega;
hodu n ekaterih strokovnih ka- z organiziranjem strokovnih
drov iz podjetja aktivnost dru- predavanj, ekskurzij in izmenjastva povsem zastala. Od takrat vo mnenj naj pomaga dvigati
ni bilo vee nikakdne povezave strokovno raven svojih clanov;
z drustvom inZenirjev in tehni- prispeva naj k uvajanju ra·
kov v Ljubljani, pa tudi ne z cionalizacij in proizvodnosti dela;
organizacijami visje ravni.
- vzdtiuje naj stike s podobKaksno drustvo je pravzaprav nimi org~acijami v Sloveniji.
to? Drustvo inZenirjev in tehnikov
Kakor Je znano, se nekateri
industrije za predelavo lesa (DIT strokovni delavci zelo trudijo,
IPL) je prostovoljna strokovna da b! aktiv drustva in:Zenirjev in
dru:Zbena organizacija inzenirjev tehrukov na Brestu zares zaiiin tehnikov, ki delajo v tej gospo- v_el. zeleli pa bi, da pri delu aktiVa sodelovali vsi s.trokovni dedarski veji.
VeCina slovenskih lesnoindu- lavci, pa tudi vsi tisti, ki jih delo
strijskihpodj etij imaorganizirana Drustva in:Zenirjev in tehnikov
drustva in:Zenirjev in t ehnikov . zanima.
J. Majerle
v svojih delovnih organizacijah,
ali pa so strokovni delavci vclanjeni v drustvih, ki obsegajo
sirsa obmocja. Bistvo je torej
v t ern, da so strokovni delavci
povezani in organizirani za strokovno delo, za spremljanje iz·
Vprasanje polkvalifikacij se v
sledkov znanosti in posredovan je le-teh v prakso ter njihova kadrovskih slu:Zbah vlece ze dolpravilno razlaganje in izkorisca- ~a leta. Razmisljanja, dogovori
m staliSca strokovnih ljudi pa
nje.
v nasi delovni skupnosti je ze so dala spoznanje, da ne smemo
enaciti priucenosti s solsko podolgo cutiti pomanjkanje ka·
drov, se bolj p a n epovezanost in gojenimi kvalifikacijami. Znan je
neorganiziranost prisotnih stro- primer mladega kmeckega fanta,
kovnih kadrov. Zato se je posebni skreganega. z osnovno solo, ki je
iniciativni odbor povezal z Dru- ze po nekaJ mesecih dela v tujini dobil spricevalo, da je polkvastvom in:Zenirjev in tehnikov v
Ljubljani. Z upravnim odborom lificiran strugar.
Doslej so bili na BRESTU nat ega drustva je bilo dogovorjeno, da bomo na Brestu organi- slednji kriteriji:
starost, delovna doba, stalnost
zirali aktiv Drustva in:Zenir jev in
na delovnem mestu in sposobtehnikov Ljubljana.
Nas" aktiv naj bi imel ·pred- ~ost za. opravljanje dela, ki ga
Je o.cenJeval~ y vsaki poslovni
vsem naslednje naloge:
enotl posebeJ 1menovana komi- pove:Ze naj vse tehnicne kad- sija.
re v podjetju;
19. maja so delavci v tovarni
- zdruiuje naj strokovne de: pohistva Martinjak in v obeh
lavce, jim pomaga iz nazadova- poslovnih enotah v Starem trgu
nja in strokovne t er dru:Zbene Pc;>.sl~sali se ~redavanja z nasledizoliranosti;
nJIIDI temame
- organizira naj delo inZenir- osnove tehnologije obdelajev in tehnikov· tudi za akcije
ve Iesa - prirejeno za poslovno
ki niso vezane neposredno n~ enoto;

E

kata iz vse obcine, pa tudi predstavniki ostalih politicnih in delovnih organizacij. Na posveto·
vanju j e bil tudi predsednik ko·
misije za splosni ljudski odpor
pri republiskem sindikalnem sve·
tu tovaris Julij Planinc, ki je orisal dosedanje delo pri pripravab
na splosni ljudski odpor v slovenn.skem mer ilu, posebno pa je
z~dr~al ob nalogah, ki zadevajo
smdtkalna vodstva v delovnih
organizacijah. Dejal je, da morajo
biti sindikati mobilizator clan·
stva pri pripravah za splosni ljudski odpor.
Ko~isije morajo ze sedaj pripravitl programe dela, nacrte,
navodila in predvideti kadre v
primeru vojne.
Pzi: dosedanjih pripravah je
zlast! pomembno to, da je zanimanJe vsega prebivalstva zelo
yelik?, ~ar nam kazejo uspesno
lZpel.Jaru programi civilne zasCite.
Na posvetu so kriticno ocenili
~di c;>?vescanje v delovnih orgaruzaciJah o splosnem ljudskem
odporu.
To~aris Pla_ninc je dejal, da
moraJo odbon za splosni ljudski
odpor v delovnih organizacijah
obravnavati:
~ vprasanje financiranja,
- vprasanje zalog zivil,
- vprasanje fizicne priprave prebivalstva.
Skratka, delo teh komisij ozirc;>.ma ~db9ra v delovnih organizaCIJah Je IZredno pomembno in
zahtevno.
Predstavnik oddelka za narodno obrambo tovariS MehadZic je
bil kriticen do dela za SLO v
delovnih. organizacijah. Dejal je,
v teh pnpravah premalo narejenega. Odbori za SLO v delovnih
org'!-?-iza~ij ah n iso ustrezni, saj
v nJlh mso zastopane zenske in
mladina.
J. Hren
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Tecaji za polkvalifikacijo
- §tudij dela in casa;
- TOZD in novi ekonomski
odnosi;
- varnost pri delu.
Delav~i _ so bili s predavatelji
zadovolJOI, prav taka tudi z iz.
branimi temami. Ne bi bilo advee, ce bi za iste delavce v naslednjih izobrazevalnih sezonah
priredili enako zanimiva enkrat·
na predavanja.
V cerkniskih poslovnih enotah
pa basta komisiji koncali delo
F. Tursic
v teh dneh.
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BRESTOV OBZORNIK

Srebrni jubileJ
LESNEGA ODSEKA TEHNISKIH SOL V LJUBLJA~NI
V mesecu mladosti je lesni odsek ljubljanskih tehniskih sol praznoval svoj srebrni jubilej - 25 let dela, trdega dela in zavidanja
vrednih uspehov.
Zakaj v nasem glasilu taksna
pozornost temu dogodku?
Zato, ker je to nasa sola. Zato,
ker od te sole v veliki meri zavisi
tudi nas polozaj, v~erajsnji, danaSnji in jutrisnji. Tako eksplozivno biter razvoj lesne industrije v Sloveniji in v nasem delu
Notranjske je neusmiljeno zahteval tehnicno rnzgledanih in izurjenih dclavcev. Javornik, Sneznlk in Menisija so dajali lesno
surovino, zaostalo kmecko zaledje je dajalo osnovno delovno silo
Tehniska sola pa je ta cloveski
potencial plemenitila, vzgajala in
izobrazevala, usposabljala za vse
zahtevnejse naloge, ki jih je terjal obstanek in razvoj toliksnega
podjetja.
V sicer, priznajmo, silno zastarelem, skoraj se avstroogrskem
sistemu nasega solstva, so tehniSke ~ole, verjetno tudi pod nenehnim pritiskom razvijajoce se
industrije, hotele ali ne vendarle
sledile zahtevam modernega casa, dopolnjevale in spreminjale
zastarele ucne programe z novej~o vsebino, se trgale od sicer
povsod prevladujocega teoretiziranja in zgodovinskosti pouka in
sprejemale nove metode prnkticnega dela, laboratorijskih vaj in
prakticiranja po tovarnah, za katere so vzgajale svojo mladino.
Stari, ~astitljivi prostori na
ASkercevi cesti v Ljubljani so postali pretesni. Ob Meblu je zrasla
samostojna tehni~ka sola, ob
Brestu leta 1965 prvi dislocirani
oddelek, ~tiri leta kasneje podobna obllka pri Novolesu.
Lahko ugotovimo, da ti oddelki - letos vpisujemo ze petega
- pomenijo za Brest osnovno
kadrovsko re5itev in perspektivo,
za cerknisko obcino pa prav tako
izhod iz situacije, ko je lahko ~tu
dirala samo elita, nekoc budoazna, po vojni intelektualno-birok:ratska - nikoli doslej pa kmecko- ali industrijsko-proletarska.
Prav tu je velika zasluga lesnega
odseka in ljubljanskih tehni~kih
sol sploh.
Naj mi ne bo zamerjeno, ce v
to razmi~ljanje vnesem en sam
spomin iz srednj~olsklh let, ki
je obdelan tudi v Biltenu, izdanem ob 25-letnici lesnega odseka
tehni~kih sol v Ljubljani:
Bere se:
»Nepozabna bodo povojna le·
ta obnove in izgradnje, kjer so
srz mladinskih delovnih brigad
mesta Ljubljane tvorili mladinci
in mladinke tehniske sole. Smelo
si upamo trditi, da v vseh casih
pa prav do danes ni minila nobena ve~ja delovna akcija doma
ali v drugih republikah, kjer ne
bi bilo mladih s te sole«.
Kot uciteljiscniki s povsem
drugo usmeritvijo in drugacno
zivljenjsko naravnanostjo smo
se v tistih letih zavesti, letih delavnosti in resnicne poirtvovalnosti vselej srecavali z dijaki
tehniskih sol: v demonstracljah
za »nas Trst«, na sportnih prireditvah, in posebej v mladinskih
delovnih brigadah.
Na eni in na drugi soli smo se
tiste case zbirali otroci delavcev
in kmetov - to je bilo, ki nas je
zdruievalo v skupnih akcijah in
kar je bilo vzrok, da se ne eni
ne drugi nismo na~li s tedanjo
gimnazijsko mladino.
Tehniska sola nadaljuje svojo
revolucionarno tradicijo. S posluhom za potrebe intlustrije ni
zbledel posluh za socialno struk- ·
turo studirajoce mladine in tako
moramo dati prav ravnateljici
tehniskih sol, ki v svojem prispevku v biltenu ugotavlja:
»Tako smo s cutom za pravice
mladih po izobraievanju re5evali
vpra5anje sociainega razlikovanja, se preden smo 0 njem zaceli
javno govoriti.«
Nas\ dislocirani oddelki STO
BRESTOVIH tehnikov v easovnem razdobju petih let so naiocitnejse spricevalo taksne poli-

tike. Politike, ki je kadrovsko
odresujoca za BREST, ki pomeni bogatenje clove~kega potenciali prebivalstva na~e obcine in
pomeni tudi vzgojo delovnih in
proletarsko revolucionarnih tehni~kih kadrov. To, kar danasnja
in jutri~nja druZba hoce od nas.

Ob tako pomembnih dosezkih,
ki jih je lesni odsek tehni~kih
sol v tern kadrovsko kratkem obdobju uspel zabeleziti ob 25-letnici svojega dela, havlezno cestitamo vsemu vodstvenemu in
uciteljskemu kadru in tudi vsem
na~im delavcem, ki so ob njihovi
mentorski vlogi dosegli na tej
soli naslov lesnoindustrijskega
tehnika.
J. Praprotnik

Socia Iis tic na zveza v Los ki do Iini
V mesecu maju je bil izvolj en nov izvrsni odbor pri krajevni
konferenci SZDL v Lo~ki dolini. Uspe~nost prihodnjcga dela SZDL bo
odvisna od prizadevnosti novega odbora, od sodelovanja ostalih
druibeno-politicnih organizacij, pa tudi gospod>arskih organizacij,
krajevne skupnosti in obcanov, zlasti clanov socialisticne zveze.
Naloge, ki so pred nami, so
zelo obsezne zlasti na podrocju
socialisticnega razvoja in druzbenega standarda, vzgoje, izobrazevanja, kulturnega dela, zdravstva in socialne varnosti obcanov.
Drugo zelo pomembno vprasanje pa je tesno sodelovanje
s krajevno skupnostjo, iskanje
gospodarskih in financnih resitev
za financiranje potreb na komunalnem in ostalem podrocju v
Laski dolini.
Na dosedanjih posvetovanjih
s predstavniki druzbeno-politicnih in gospodarskih organizacij
na obcnem zboru krajevne konference SZDL je bilo dogovorjeno, da obeanom znova prikazemo potrebe po dokoneni ureditvi solstva, zlasti sol v Babnem polju in v lgavasi, p otrebe
po postavitvi transformatorskih
postaj v osmih vaseh v Laski
dolini, pa tudi po asfaltni povezavi med vasmi.
Delovni nacrt krajevne skup·
nosti pa bi bilo mogoee izpolniti, ce bi se poleg sredstev, ki
gredo po samoupravnem spora·
zumu od gospodarskih organizacij krajevnih skupnosti, obcani spet odlocali na referendumu

za 1,5 odstotni prispevek od neto
osebnih dohodkov za dobo petih let.
S tako zbranimi sredstvi bi
bilo mogoee v Loski dolini izboljsati elektrieno napetost, ki
je v nekaterih vaseh ze skrajno
slaba in dotrajana, ob novi soli
v Starem trgu je se veliko potreb, ki so nujne, zlasti urejanje
okolice, pa tudi soli v lgavasi in
Babnem polju eakata resitve. Asfaltna povezava vasi v Laski dolini je tudi nujno potrebna.
0 dosedanjem delu in prizadevnosti krajevne skupnosti in
Socialistiene zveze v Laski dolini
je vsa slovenska javnost lahko
sliSala na javni tribuni >>Mi med
seboj«, saj je v razpravi sodelovalo vee kot petnajst obeanov
krajevne skupnosti SZDL.
Za prihodnje delo v Socialistieni zvezi in za realizacijo sklepov krajevne konference pa prieakuje odbor tudi razumevanje
delovnih organizacij, posebno pa
se ob novoustanovljenih TOZD,
ker bi ob skupnih naporih akcije lahko se uspesnejse pripeljali do konca.
M. Sepec

Mladinci so pripravill kres na Slivnici

Praznovali smo
ze pred 27. aprilom, dnevom
ustanovitve Osvobodilne fronte,
so se v Grahovem sestali predstavniki vseh druibeno-politicnih
organizacij, da bi za praznovanje
nasega delavskega praznika kar
najbolje pripravili.
Mladinski aktiv Grahovo si je
zadal nalogo, da zakuri na predvecer pred 1. majem kres na
Slivnici. Ob zakljucku praznovanja 11. maja- krajevnega praznika Grahovega pa je bila pred
spomenikom padlih pri osnovni
soli krajsa kulturna slovesnost,
ki jo j e pripravila osnovna sola
Grahovo.

Predsednik krajevne organizacije Zveze borcev Grahovo Stane
Sega je orisal pomen praznika,
obudil spomine na najhujse dni
nase preteklosti in poudaril, naj
mladina nadaljuje pot, ki so si
jo zacrtali borci in mnogi od
njih za to dali tudi svoja zivljenja.
Obcani si zele, naj bi bile take
in podobne proslave tudi v prihodnje in da bi na njih sodelovalo cim vee obcanov, na takih
in podobnih proslavah pa bi vsekakor morala biti tudi godba na
pihala. Zakaj je letos ni bilo,
ne vemo, v prihodnje pa se to
ne bi smelo vee zgoditi.
I. Skrabec

NOVA RAZSTAVA
Nas salon pohiStva gosti po kr'atkem premoru ze drugic izvirnega umetnika - kiparja Edvina Puntarja.
Od lanske jeseni, ko je prvic razst'avljal v Salonu, pa do sedaj
je le kratka dolra. Vse dolge zimske dni je pelo dleto v Puntarjevi
skromni hisici v divji samoti velicastnih javorniSkih host. Surova
hrastow, bukova in cipresina debla so se pod ves~imi rokami spremenila v Kralje Matjaie, godce, pasjone, gozdarje .. . Obiskovalcem
Salona je prepuscena ocen>a Puntarjeve umetniSke moci in samoniklosti. Nam preostane le, da mu zazelimo vse najboljse.
B. Lavric

Pravnik odgovarja
Po krajsem premoru je prispelo vee vprasanj. Poizkusimo
jih resiti po vrsti.
PRVO VPRAsANJE: Kako se
obracunaw oziroma placuje odsotnost zaradi opravljanja druZbenih funkcij in kako obiskovanje teeajev civilne zascite in dru·
gega izobrazevanja?
ODGOVOR: Resitev omenjanega vprasanja najdemo v dolocilih
Sporazurna o oblikovanju dohodka ter o delitvi dohodka in oseb·
nih dohodkov ter v Pravilniku
o izobrazevanju.
Po dolocilu cl. 62 Sporazuma
pripada delavcu, ki je odsoten
z dela zaradi udelezbe na sejah
organov upravljanja oziroma za·
radi opravljanja javnih funkcij
in dolznosti, nadomestilo osebnega dohodka po kalkulativni
vrednosti tocke.
Po doloCilu 64. elena istega sporazuma pripada delavcu, ki je
odsoten z dela zaradi nalog v
zvezi s civilno zaSCito, nadomestilo osebnega dohodka, izracunano na podlagi poprecnih osebnih dohodkov, izplacanih v zadnjih treh mesecih pred nastopom deJa v zvezi s civilno za8cito. Verjetno ni potrebno posebej poudariti, da se obracunava
in izplaca nadomestilo le za tiste
ure, ko je delavec odsoten z deJa. Morebitne preostale ure, ki
jih je dolzan opraviti pri izvajanju civilne zascite izven svojega delovnega casa, pa izvirajo iz driavljanske dolZnosti, dolocene z zakonom in se posebej
ne placujejo.
Delavcem, ki se izobrazujejo in
strokovno izpopolnjujejo s sogJasjem pristojnega organa de·
lovne skupnosti v skladu z izobraievalnimi nacrti podjetja, pri·
padajo ugodnosti in materialni
prejemki po dolocilih pravilnika
o izobraievanju. Ugodnosti so
precej~nje in so doJocene za vsako vrsto solanja posebej:
- clani delovne skupnosti, ki
po odobritvi pristojnega organa
obiskujejo redne sole, prejema·
jo v casu soJanja poprecni interni kalkulativni osebni dohodek na zaposlenega v podjetju
(28. clen);
- clani delovne skupnosti, ki
jim je odobreno izredno solanje, imajo naslednje ugodnosti:
- stipendijo v znesku polovice stipendije, ki je dolocena za

redno solanje na ist i stopnji in
letniku;
- povracilo solnine, ki jo vplaeajo ob vpisu v vsak novi letnik;
- trideset delovnih dni placanega studijskega dopusta, za katerega prejemajo nadomestilo
kot za redni letni dopust (32.
clen);
- pripravniki prejemajo osebne dohodke po analiticni oceni
delovnega mesta, za katerega se
pripravljajo, zmanjsani za stiri
razrede (45. clen);
- ucenci v gospodarstvu (vajenci) dobivajo v casu ucne do·
be mesecne prejemke po lestvici, ki jo doloca Jetno svet za kadre, ko pri tern uposteva letnik solanja ter ucni uspeh (50. clen);
- clan delovne skupnosti, ki
je odsoten z deJa zaradi tekocega
dopolnilnega strokovnega izobrafevanja, prejme za ta cas nadomestilo osebnega dohodka po
enakih dolocilih kot se obracunava za cas drzavnih praznikov
(54. clen) - to je v visini poprecnega dnevnega osebnega do·
hodka delavca v mesecu, v katerem je ddavni praznik.
DRUGO VPRAsANJE: Ali je
res, da po novih predpisih pripada del>avcu najmanj 18 dni letnega dopusta? l:e to drii, od
kdaj se ta predpis uporablja?
ODGOVOR: Novi zakon o medsebojnih r azmerjih delavcev v
zenem delu je bil objavljen v
Uradnem Iistu SFRJ dne19. 4. 73.
v 27. clenu je receno, da ima delavec pravico do letnega dopusta, trajajocega najmanj osemnajst deJovnih dni, najvec pa
trideset delovnih dni
Vprasanje, ·o d kdaj naprej uporabljati to dolocilo, je bilo sprozeno tudi na posebnem posvetu
pravnikov, ki so proucevali dolocila novih predpisov. Zavzeto
je bilo stalisce, da je treba gorove upostevati okoliscine, da zakonodajalec sredi poslovnega leta ni imel namena poseci v planirane delovne ure in s tern rusiti celotnih planov. Zato je treba
odgovor na vprasanje povezati
z dolocilom 76. elena istega zakona, ki pravi, da morajo delavci
v organizacijah zdruienega dela
svoja medsebojna razmerja urediti v skladu z dolocbarni tega
zakona do konca leta 1973.
(Nadaljevanje na 6. strani)
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Uvajanje avtomatske obdelave podatkov na Brestu
Racunalnik IBM 360/25 s kapaciteto glavnega spomina 32 K
ima tudi BREST Cerknica. Racunalnik sodi med sisteme za
obdelavo podatkov tretje generacije in je instaliran od novembra 1970.
Trenutno na racunalniku redno
obdelujemo naslednje podatke:
1. Zasledovanje vseh osnovnih
podatkov s spremembami za
vse materlalne grupe (materi·
ali, polizdelki, izdelki).
2. Materialni obracun (material·
no in blagovno knjigovodstvo
z vodenjem zalog).
3. Zasledovanje osnovnih podat·
kov s spremembami za kupce
in dobavitelje.
4. Vodenje narocil kupcev s fak·
turiranjem, dobropisi - bremepisi in prodajnimi statistikami.
5. Vodenje saldakontov kupcev.
6. Obdelava sestavnic (kosovnic)
z izracunom bruto potreb.
7. Obdelava krojnih kart za raz·
rez iverk.
v pripravi pa so se podrocja:
1. Izracun neto materialnih potreb.
2. Razpisovanje materialne dokumentacije.
3. Obdelava naroeil dobaviteljev
z likvidacijo racunov.
4. Saldakonti dobaviteljev.
5. Obracun osebnih dohodkov.
S pripravami za uvajanje avtomatske obdelave podatkov smo
priceli sredi leta 1969. Takrat je
podjetje izdvojilo strokovno ekipo z nalogo, da pripravi osnovni
koncept za uvajanje avtomatske
obdelave podatkov s prednostnim vrstnim redom, da predlaga
izbor in status najustreznejsega
stroja, ki bi bil sposoben obdelati vse podatke po podrocjih, ter
da opravi vse organizacijske in
kadrovske priprave za nastanek
racunskega centra.
V zacetku leta 1970 je bil ustanovljen poseben sektor za avtomatsko obdelavo podatkov z dvema organizatorjema in dvema
programatorjema. V letu 1970,
1971 in 1972 se je strokovna ekipa za pripravo avtomatske obdelave podatkov kadrovsko krepila, tako da so poleg operativnega
kadra operaterji sistema, opera-

PRAVNIK ODGOVARJA
(Nadaljevanje s 5. strani)
Ker je velika verjetnost, da je
omenjeno stalisce pravilno, pomeni, da so delovne organizacije
dolZne
zadevo
samoupravno
urediti do konca letosnjega leta,
v pribodnjem letu pa ze planirati in koristiti dopuste po novem.
TRETJE VPRASANJE: Ali deIavec (delavka), ki mu je s po·
sebnimi predpisi dopusceno, da
deJa po stiri ure dnevno, pa v
tem casu koristi letni dopust,
»dan za dan« ali »dva dneva za
dan«?
ODGOVOR: 0 tern smo ze pisali v nasem glasilu. Videti je,
da je problem se ziv. Prosili smo
za mnenje repubmki sekretariat
za delo in bomo po prejemu letega podali dokoncni odgovor.
Tik pred zakljuckom redakcije
Obzorni.ka smo dobili mnenje pojasnilo Republiskega sekretariata za delo, ki nam podaja od·
govor na vprasanje v zvezi s koriscenjem dopusta delavcev (delavk), ki delajo po stiri ure.
V odgovoru je navedeno, da ni
zakonite podlage, da bi imeli delavci, ki delajo po stiri ure na
dan, daljsi dopust kot ostali. Saj
tudi zakon govori le o »delovnih
dnevih«, ne pa o »delovnih urah«
dopusta.
Iz povedanega torej sledi, da je
zakonit nacin koriscenja dopusta tudi v primerih, ki jib :vsebuje gornje vpra5anje, Ie »dan
za dan«.
Z. Zabukovec

terji luknjacev in verificirk, v
sektorju trije organizatorji in
stirje programerji.
V podjetju, ki ni imelo ni·
kakrsne tradicije pri strojni obdelavi podatkov, ki se je zaradi
rekonstrukcije
organizacijsko
utrjevalo, so bile pred mlado
ekipo za uvajanje avtomatske obdelave podatkov postavljene izredno odgovorne naloge.
Po prednostnem planu glede
na obseg podatkov in probleme
po podrocjib, smo zaceli s pri·
pravami za obdelavo podatkov
materialnega poslovanja in vodenja narocil kupcev in fakturiranja.
Po podrobnem posnetku poslovanja je bilo treba na novo izdelati vse sisteme sifriranja, izdelati novo dokumentacijo, izdelati vse postopke za zajemanje
podatkov, izdelati navodila za izpopolnjevanje dokumentov ter
izdelati vse programe in navodila za obdelavo. 2e takoj ob
instalaciji so bili pripravljeni
skoraj vsi programi za zasledovanje vseb osnovnib podatkov s
spremembami za maticno datoteko ter materialni obracun. Programi, ki smo jib do instalacije
racunalnika testirali v drugib
centrib, so delovali skoraj brezbibno. Zaceli pa so se organizacijski problemi, ki spremljajo
uvajanje avtomatske obdelave
podatkov skoraj slebernega podrocja se danes.
Te tezave bi strnil v naslednje
skupine:
1, Dosledno izpolnjevanje postopkov in navodil.
2. Informiranost in izobra.Zevanje.
3. Natancnost.
4. Sodelovanje.
1. Za vsako podrocje, ki se
uvaja na racunalnik, mora organizator izdelati vse dokumente, vsa navodila za izpolnjevanje
teb dokumentov v opisom vseb
rubrik, nacinom izpolnjevanja,
virom podatkov za vpis v posamezno rubriko in podobno. Dolociti mora osebe, ki taka navodila izvajajo, dolociti krogotok
dokumentov, dolociti vso organizacijo obdelave podatkov na si·
stemu in predpisati programerju
nedvomne programske definicije, na podlagi katerib se pisejo
programi. Cel kompleks predstavlja postopek, po katerem semora,.
jo ravnati vsi, ki so kakorkoli povezani z izvajanjem dela postopka. Ko so vse naloge postopka
opravljene, je treba s poskusnimi - testnimi podatki ugotoviti,
ali postopek deluje ali ne. Obicajno se med poizkusno obdelavo postopka se dopolnijo ali
izboljsajo. Vsekakor pa mora organizator v casu, ko je doloceno
podrocje v fazi poizkusne obdelave, zelo skrbno nadzirati izvajanje vseb del postopka in vsa
dela koordinirati. Obicajno trajajo poizkusne obdelave od enega meseca do pol leta, lahko pa
tudi vee. Cas trajanja poizkusne
obdelave je v najvecji meri odvisen od sposobnosti organizatorja.
2. Ko je postopek za obdelavo
podatkov izdelan, je treba organizirati krajse tecaje, kjer se razlozi celotni postopek obdelave
podatkov dolocenega podrocja
strokovnim kadrom oddelka,
sluibe ali sektorja, kamor podrocje spada. Na tecajih se morajo osebe nauciti izpolnjevati
vse dokumente, nauciti jib je
treba uporabljati navodila, seznaniti jib je treba s posledicami napacno vpisanib podatkov
in podobno. Organizator mora
pogosto dajati oosameznikom
ustne razlage in nasvete. Ce nastopijo kakrsne koli spremembe
v postopku, morajo biti o spre·
membah obvesceni vsi, ki postopek opravljajo. V easu, ko
poteka izobra.Zevanje kadra za
izvajanje postopkov, mora na te·
caju sodelovati tudi vodja oddelka ali sektorja, kjer se obde-

lava uvaja. Tista podrocja, ki
se uvajajo na racunalnik brez
tesnega sodelovanja z vodji oddelkov oziroma sluib, se bodo
uvajala veliko dalj ali pa se
sploh ne uvedejo.
3. Ko nastopi faza poizkusne
obdelave, si mora organizator
prizadevati, da se spostujejo vsi
dogovorjeni roki za predajo dokumentov, prav tako pa tudi za
pravocasno obdelavo na racunalniku in za pravocasno dostavo
obdelanih podatkov ustreznim
sluibam. Vsi podatki na dokumentih se pred obdelavo rocno
pregledajo in popravijo. Vse napake je treba statisticno spremljati ter obeasno seznaniti tiste,
ki delajo napake. Najbolje pa je,
da se tisti dokumenti, kjer se
ugotovijo napake ali napake, ki
se ugotovijo pri kontrolnih programib, posljejo tistemu, ki je napake povzrocil. Ce se napake
sproti odkrivajo, ugotavljajo in
popravljajo, se pocasi tudi
opuscajo. Nikakor sene sme dopustiti, da bi se napacni podatki
obdelali ter vnesli v datoteke,
ker je razciscevanje napak, ko
so ze v datotekab, dolgotrajno
in zapleteno.
4. Pri uvajanju katerega koli
podrocja mora ta organizator in
vodja centra razviti ustrezno so·
delovanje. Ce dela organizator
sam, bo uvajanje takega podroc·
ja trajalo izredno dolgo. ze v
grobem konceptu uvajanja mora
organizator dovolj prepricljivo
postaviti cilje obdelave. Osebje,
ki bo postopek izvajalo, pa tudi
vodilne in vodstvene delavce mora motivirati in .i ih pridobiti, da
bodo pomagali postavljene cilje
doseCi cim bitreje. Dober organizator, ki je znal razviti sodelovanje, bo sam malo delal.

Zvecine bo le koordiniral, imel
pa bo velike uspebe. Obicajna
organizacijska oblika sodelovanja
pri uvajanju novega podrocja
so teami, ki so sestavljeni iz organizatorja kot vodje teama,
predstavnika oddelka ali sluibe,
kjer se obdelava uvaja, programerja, ki izdeluje programe, in
po potrebi se sodelavca izven
podjetja, ki je specializiran za
to podrocje.
V letu 1971 smo prevzeli v redno obdelavo podat kov vodenje
narocil s fakturiranjem in kupci,
v letu 1972 pa se ostale redne
obdelave. Po nacrtu uvajanja avtomatske obdelave podatkov do
leta 1976 nameravamo uvesti celoten obracun proizvodnje, razpisovanje delovne dokumentacije, grobo terminiranje proizvodnje, obracun nedokoncane proizvodnje, potrosniSke kredite, knjigovodstvo osnovnib sredstev in
vrednostno planiranje.

Pri obdelovanju obdelave podatkov v Brestu se ravnamo po
PICS, kompleksu modularnih
programov za obdelavo podatkov
proizvodno-prodajnega podrocja,
ki jib je razvila firma IBM. Pomoc pri apliciranju teb progra
mov pa nam dajejo sistem inZenirji INTERTRADE - IBM iz
Ljubljane.
J. Otonicar

·Brestov obzornik, glasilo koIektlva Brest Cerknica. Odgovornl urednik Bozo LEVEC. Ureja
uredniski odbor: Tone KEBE,
Bozo LEVEC, Tone LOVKO,
Franc MIAKAR, Stanka MEKIN·
DA, Danilo MLINAR, Ivan NAJ.
GER, Alojz OTONICAR, Janez
PRAPROTNIK, Miha .S EPEC,
Ivan SKRABEC in Zdravko ZA·
BUKOVEC. Tlska 2elezniSka tiskama v Ljubljani.

Iz zacetkov AOP -

prve luknjacice

RAZPIS
KOMISIJA ZA PODELJEVANJE STIPENDIJ
SKLADA JANEZA HRIBARJA OBCINE CERKNICA
razpisuje
za potrebe gospodarstva in druZbenih sluib obcine Cerknica
- 10 stipendij za dijake srednjih sol in za redne studente visjih
ter visokih sol
Stipendije lahko dobijo izredno uspesni in nadarjeni dijaki in
stu_dentje tistib poklicev, ki jib v obcini Cerknica najbolj primanjkuJe.
Kandidati za stipendije morajo imeti najmanj prav dober uspeb
v preteklem solskem letu, opraviti se test sposobnosti in izpolnjevati
naslednje kriterije:
- stalno prebivalisce v obcini Cerknica,
- moralno-politicne kvalitete,
- socilano stanje prosilca in njegove ozje druzine do 900 din mesecno na dru.Zinskega clana,
'
- deficitarni poklici in dru.Zbene slliZbe.
Stipendistu sklada, ki med studijem ne doseze vsaj dobrega
uspeba,_ se stipendija ukine z mesecem zakljucka solskega leta. Tak
Stlpendist mora vrniti znesek prejetib stipendij v enakem obdobju
kot je prejemal stipendijo,
Pc;>~robn~jsa r~_zmerja s stipent;Usti se urejajo s pogodbami.
V1sma stipendiJ znasa za srednJe sole od 700 do 950 din za ostale
pa od 950 do 1200 din in je odvisna od letnika in uspeba studija.
Kandidati za stipendijo morajo predloziti:
- Prosnjo za stipendije obr. 1 65
- potrdilo 0 solanju,
- pr~pis dokazila 0 ucnem uspebu,
- pnpo!'ocila koordinacijske kadrovske komisije pri obcinski konferncl SZDL.
.Pr~~nje z omenjenimi prilogami je treba poslati najkasneje do
30. JUDIJa 1973 na naslov:
I

I

SKLAD JANEZA HRIBARJA-Skupscina obcine Cerknica
Gerbiceva 32 - 61 380 CERKNICA
p.p. 64
~andid~te bo!Do o postopku in izidih razpisa obvestili pismeno.
Vsebmsko m oblikovno nepopolnih prosenj komisija ne oo obrav·
n avala.

Mladinska ribiska sekcija
V letu 1972 je RibiSka druZina
Cerknica ustanovila tudi mladinsko sekcijo. Vzrok za to je bilo
veliko zanimanje mladih za sport·
ni ribolov. Kadar je jezero presibalo, so zelo aktivno sodelovali
pri resevanju rib.
Za vpis v sekcijo mladih ribieev so seveda pogoji, ki jib
mora mladinec izpolnjevati:
- star mora biti najmanj deset let,
- imeti mora zadovoljiv usp eb v soli in privoljenje sole,
- imeti mora privoljenje starsev,
- imeti mora veselje do sportnega ribolova.
Mladinoi stari od 10 do 14 let
placajo clanarino 20 din, od 14
do 18 let starosti pa SO din letno.
Lovni revir za mladince je
spodnji del jezera, kjer lahko
lovijo scuke v spremstvu starej.
cega clana ribiSke dru.Zine. Samostojno lahko lovijo le klene
in sicer od Milavcevega jezu nav-

zdol do konca Dolenje vasi.
Ostali pogoji za lov so isti kot
za vse clane ribiske dru.Zine v
tem revirju. Ciani mladinske sekcije ne smejo loviti postrvi.
Sekcija mladih ribicev steje
36 clanov. Im.a tudi svoj petclan
ski upravni odbor. Sklenili so
da upravni odbor sekcije sestavi
nacrt dela, ki naj bi jim sluiil
kot vodilo v letu 1973. Na sestanku so dobili tudi ribolovne dovolilnice za letosnjo lovno sezono.
2elimo jim dober prijem in
lepo pocutje ob nasih vodah!
T. Lovko
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LetoSnje delo krajevne
skupnosti Cerknica
Zel oradi hi poroCali o praznovanju Dneva mladosti v n asem
malem mestu, a resnicno ni kaj.
Predvidenih sprotnih sreeanj ni
bilo, tudi kakSne proslave ne, Ie
nekaksen na pol ilegalen zahavni
vecer je hil, vendar javnost o
njem skorajda ni hila ohvescena.
Le razohe5ene zastave so priCale,
da gre za velik praznik. Mladina
je znova izpustila prilomost, da
bi vsaj oh svojem prazniku opo·
zorila nase . . .

V m aju je bil .trg nasega malega mesta se kar d ob-ro zalozen.
Vedno je bilo n a voljo dovolj
solate o d 4 do 5 din, pom arance
so po 5 din, limone p o 9 din, novo zelje po 7 din, mladi grah po
6 din in krompir slab se kvalit ete
po 9 din . Koncem m aj a so bile
n a vojlo tudi ze cesnje p o 14 din,
paprika od 20 do 25 din in jagode, lci si jih je lahko privoscil le
peticnez, p o 30 din.

Edini park v nasem malem mestu

v

FILM I

JUNIJU

2. junija ob 20. uri in 3. junija ob 16.
uri - francoski film UM KRALJUJE; kriminalka. V glavni vlogi
Jean-Paul Belmondo in David Ni·
ven.
3. junija ob 20. uri -

francoski film
MED ZENAMI; komedija.
V glavni vlogi Luis de Funes.
BLA~EN

4. junija ob 20 .uri - italijans ki film
DO POSLEDNJE KAPUE KRVI;
western. V glavni vlogi Graig Hill.
7.junija ob 20. uri - nemski film
KAKO TO POVEDATI SVOJJ HCERKI; eroticni film. V glavni vlogl
Georg Tomalla.
9. junija ob 20. uri in 10. junija ob 16.

uri - ameriski film NASI ROJA·
Kl; komedija. !grata Stan in Olio.
10. junija ob 20. uri - danski film
sOLA ZA ZENINE; danska erotika.
V glavni vlogi Dirch Passer.
11. junija ob 20. uri -

francoski film
KDO JE MORILEC; kriminalka.
V glavni vlogi Romy Schneider.

14. junija ob 20. uri - italijanski
film NEZVESTA NEVESTA; komedija. V glavni vlogi Ugo Tognazzi.
16. junija ob 20. uri in 17. junija ob
16. uri - ameris ki film MOZ, Kl
GA NE UBIJES LAHKO; western.
V glavnih vlogah Lee Marvin in
Jeanne Moreau.
17. junija ob 20. uri - ameriski film
LJUBEZENSKE MELODIJE; glasbe·
nl film.
18. junija ob 20. uri - ameriskl film
IZGUBUENI; kriminalka. V glavni
vlogi Sidney Poitier.
21. junija ob 20. uri - amerlski film
ROMANCA KONJSKEGA TATU;
drama. V glavni vlogl Yul Brynner.
23. junija ob 20. uri in 24. junija ob
16. uri - italljanski film ARIZONA
COLT MAScEVALEC; western.
lgra Giulliano Gemma.
24. junija ob 20. uri - danski film
V PEKLU MAM IL; film o tihotap·

~

... •

-

---

cih mamll in o njihovih zrtvah. V
glavni vlogi Sigrid Huun.
25. junija ob 20. uri - spanski film
USODA NEKE ZENSKE; drama.
V glavni vlogi Sarita Montiel.
28. junija ob 20. uri - ameriskl film
VSE ZA KARIERO; komedija. V
glavni vlogi Warren Mitchel.
30. junija ob 20. uri - jugoslovanski
film DAN, DAUSI OD LETA; dra·
ma. V glavni vlogi Pavle Vujisic.
RESITEV NAGRADNE
KRI.tANKE
BRADA- TR IERA- RAVEN
REKTOR - DELAVSKI PRAZNIK - SOL - ARSEN - AORI ST - PAT - IG - LOTAR
- ST - RV - SKRAD- AGATRAVEN- T - ER- FRAK
- RANINA - REN - GRANT
- ANEMIK - PARADA - VSTAJA - POTOKAZI - IP - JAZBECAR - NAT - NAL - ARS
- KVADRAT -AMON - SRAKE - ET - COLE - TEOREMA - KESLLER - TIMISUL
- TITAN - INTERNACIJA AKA- ANEMO- TAKAO EMAJL - OSA - ARAS - TIPE
- SOKRIVA - IZ - SEKIRA
- IKS - GARI - POTA EDAM - ALPINET - NERUDA
- ORK - RORA - TRAVA ARAK - ADO - ZORA - ORIGINALNE:t- IZLET V NARAVO - AKNA.
IZID NAGRADNEGA
:tREBANJA
Komisija tokra t zares ni imela
tefkega dela. K aze, da je hila
krilanka spet pretrd oreh in da
majski dnevi in veceri niso najbolj primerni za zbrano re~eva
nje. Do doloeenega roka je prispelo 10 r esitev, vendar je imela
vsaka vsaj eno napako.
Tako t okrat z nagradaml ni
nic, upamo pa, da ste se vsaj oh
resevanju zabavali. Vsekakor lahko ohljubljamo, da preteikih krizank ne homo vee ohjavljali.

Krajevna skupnost Jozeta Petrovica Cerknica si prihodnjo pot
u tira skladno z ustavnimi sprem embami. Prilagaja se prihodn jemu delegatskemu sist emu .
Za razliko od prejsnjih let je
ob obr aeunu za preteklo leto
sklicala ZBORE OBCANOV v Dolen ji vasi in v Dolenjem Jezeru
tako, da je obcanom prihranila
pot v Cerknico. Za Cerknico je
sklicala zbor posebej . Na vseh
treh zb orih so ob cani razpr avljali o delu v preteklem letu in
sklepali o letosnji dejavnosti. Za
pozivitev je bilo treba obnoviti
delo vaskih odborov, t ako da so
bile u stanovljene VASKE skupnosti, k aterih p redstavniki bodo
clani sveta krajevne skupnosti
Cer knica.
V preteklem letu je svet krajevne skupnosti posvecal veliko
skrb urejevanj u cest , kanalizacije, javni razsvetljavi, pluzenju
snega, vzdrievanju in obnavljanju nasadov. Skrbel je za pokopalisce, pogr ebno op remo, podpiral razlicna drustva, gospodaril s peskokopi, skupn o z Vodno
skupnostjo Ljublj anica - Sava
urejal strugo potoka zlasti v
Dolenji vasi, skrbel za spomenike, po m omosti podn iral socialno ogrozene obcape in podobno. Zaradi pomanjkanja fin ancnih sredstev pa se ni dovolj posvetil skrbi za kulturo in prosveto ter dejavnosti mladine.
Doh odke krajevne skupnosti
je v glavnem ustvarjal prispevek
obcanov za upor abo mestnega
zemljiSca, ki pa sm o ga uporabljali le v obm ocju same Cerknice, ostalo pa se je p relivalo iz
peskokopov, razlicnih dotacij in
ostalih prejem kov, kot na primer iz t rinice, remjev drv, prodaje mrliske opreme in podobnega.
Svet krajevne skupnosti im a
ze nekaj let svoj desetletni, petletni in letni plan. Zanimivo j e,
da je bil pet letni p lan izpolnjen
v t reh letih, seveda z pomocjo
gospodarskih organizacij .
Najvecja dela, asfaltir anje cest
in elektrifikacija, so placana po
zaslugi Brest a, tako da dolgujem o le se za cesto na Dolenje
J ezero za okrog 80 milijonov st.
dinarjev, ki jih homo vracali 8
let p o 9 milijonov starih dinarjev letno.
J avna razsvetljava ni takSn a,
kot b i morala biti. Napeljave so
stare iztr osene in pomanjkljive.
Tokarino placuje obcina Cerknica, vsa popravila in nove napeljave pa krajevna skupnost. Potrebno bi bilo, da bi javno razsvetljavo kot osnovno sredstvo
pr edali enemu ali drugemu , ob enem p a zagotovili gospodarju
potrebna financna sredstva.
Javni nasadi se vecajo iz leta
v leto in bi v Cerknici nujno
rabili vrtnarja in cvetlicarno.
Dolina na Taboru pod gozdarskim blokom je zasuta, pa tecejo priprave za ureditev javn ega
nasada n a t ern mestu. Glavna n aloga krajevne skupnosti za let o
1973 pa je p ovecati pokopalisce,
ker je staro ze premajhno.
Svet krajevne skupnosti ima
precej tezav zaradi javnega smetisca, ker marsikdo se vedno odlaga smeti in odpadke na neprimernih mestih.
Svet krajevne skupnosti posto·
poma uvaja razlicne komisije za
resevanje najva2nejsih vprasanj,
tako da bi pritegnili v delo vee
obcanov in da n e b i resevali razlicnih vprasanj le clani sveta.
Poravnalni svet, ki je v sklopu
krajevne skupnosti, resuje v zadovoljst vo obcanov svojo nalogo zadovoljivo in navadno po·
miri nasprotnike ter jim tako
prihrani sodne stroske.
Tudi civilna zasCita t er organizacija splosn ega ljudskega odpora ne mirujeta ...
Delovni nacrt za leto 1973 je
ogrozen , saj j e svet krajevne
skupnosti upal, da bodo podjetja in ustanove financno podprli

nj egovo delo. Razposlal j e 19
prosenj na podjetja in ustanove,
a je dobil le sest n egativnih odgovqrov, ostali pa niti odgovorili niso. Svet se zaveda,· da sredstev manjka vsepovsod, a odgovorili bi pac lahko.
Navzlic vsem tern tezavarn
svet krajevne skupnosti upa, da
bo zbral v letu 1973 vendar tolik o sredstev, da bo najvafnejse
naloge uredil v zadovoljstvo
vseh. Predvideva ureditev zasipa cest po Dolenji vasi in po Dolenjem jezeru, urediti kanalizacijo n a Gerbicevi ulici, na Kamni
Gorici, delno v ZelSah, urediti
avtobu sno postajalisce pod Pescenkom na cesti 4. maja z doh odom s Pescenka ter vsaj zadovoljiti obcane z boljso javno
r azsvetljavo.

Kot doslej bo skrbel za ceste
krajevnega pomena, za reznjo
drv in podobno ter imel v zalogi dovolj mrliSke opreme, po
katero so zaceli hoditi ze iz
Trsc na Hrvatskem.
Predracun dohodkov za leto 73
okoli 40 milijonov starih dinarjev je bil v Dolenji vasi ter
na Dolenjem od obcanov soglasno sprejet, v Cerknici pa se je
zataknilo zaradi neupravicenih
zahtev posameznikov. Zadeva se
ureja in lahko upamo da bo prihodnje leto dal svet krajevne
skupnosti tako porocilo obcanom
na zboru obcanov kot v letu
1972.
Svet krajevne skupnosti poziva obcane za vecje sodelovanje,
zlasti takrat, ko bo potrkal za
p r ostovoljne pr ispevke za urejanje njihovih ulic. Vsi se rooramo zavedati stare resnice: Vsi
za enega - eden za vse, pa bomo
vsi zadovoljni!
A. Herb lan

Veliko volje - malo prostora
(0 delu in tezavah Kluba ljubiteljev

umetnosti)

Gotovo se se spomi njate uspele
likovne razstave, ki jo je lani priredil
Klub ljubiteljev umetnosti za Dan
mladostl. To je bil zacetek deJa komaj sedemclanskega kluba. Ceprav
o delovanju kluba ni bilo nic slisati,
nismo mirovali. Vseskozl smo si
prizadevali pridobit l cimvec novlh
clanov in sedaj s teje klub ze 30 cianov. Sestajali pa smo se kar po
nasih domovih.
Klub zdruzuje mlade, ki se zanimajo za razlicne zvrstl umetnosti
in so na razlicnih podrocjlh tudl
ustvarjalni. Ukvarjajo se s slikarstvom, literature, dramatlko, glasbo. Namen delovanja kluba je ozlvljanje kulturne dejavnost i v Cerknici in podpora vsem, ki s e hocejo
in poizkusajo uveljaviti na kateremkoli podrocju kult urnega zivljenja.
Program kluba je obsezen in t erja veli ko deJa in dobre volje. Potrebujemo pa t udi primeren prostor in
seveda tudi financno pomoc. To je
bistveni pogoj za uspesno delo kluba. V programu smo si zadali vrsto
literarnlh vecerov, razstav, predavanj, predvideni pa s o tudl obiski
v Draml in sodelovanje s podobnlmi klubi v Slovenlji.

NASI UPOKOJENCI
23. maja je od~el st arostno v
zaslweni pokoj delavec SESAR
Ante, rojen 21. 2. 1913.
Nazadnje je hil zaposlen v TP
Martinjak, n a delovnem mestu
- odvoz lesnih odpadkov.
:telimo mu ~e mnogo zdravih
let!
Delovna skupnost
TP Martinjak

Zavedamo se, da je nas program
obs ezen in zahteven in bi uresnlcltev samo deJa programa pomenlla
velik korak naprej v kulturnem zlvljenju nase mladine, pa tudi vse obcine.
B. Stefancic

Sklad lacnih otrok
2e dalj casa v nasem glasilu nl
bilo novice o delovanju cerkniskega
odbora Mednarodnega sklada •Lacnl ot rok•, ki deluje v okviru mladinskega aktiva TP Cerknica.
Odbor je poskusal na vee nacinov
zbirati sredstva, vendar nl bilo prlcakovanega uspeha. K sodelovanju
smo povabili tudi nad dvajset delov-

nih organizacij in ustanov v nasi obcini ; na zalost se je nasemu vabilu
odzval samo s indikat TP Cerknica.
Po trgovinah smo postavi li skrinjice za prostovoljne prispevke In s
tern omogocili vsakomur, da lahko
prispeva t udi manjsi znesek.
·
V prvem polletju lani je bilo
zbranih 5134,35 din. Pri tern morame pohvaliti trgovine, v katerih se
je zbralo najvec prispevkov: Blagovnica In Delikatesa Cerknica, lga vas,
Begunje, samopostrezba Rakek ...
Zanimivo je. da je bilo sorazmerno
vee sredstev zbranih v tistlh trgovlnah, kjer so bili blaga]niki in prodajalci naklonjeni tej akciji. se posebno zahvalo zasluzijo delavke iz povrsinskih odde lkov TP Cerkni ca, ki
ob razlicnih priloznostih, najveckrat
pa ob placah, darujejo svoje prlspevke. Lepo bi bilo, ce bi nj ihovemu zgledu sledili tudi drugi oddelki
v tovarni.
lmamo obcutek, da del nase javnosti se vedno z nezaupanjem gleda na dejavnost cerkniskega odbora
in mednarodnega sklada Lacni otrok
nasploh, ceprav je iz dnevnega in
revialnega t iska jasno videti pomen
in vlogo, ki jo ima s klad v oceh
svetovne ]avnosti. Najdemo ga povsod tam, kjer sta stiska in beda
najvecjl in so se zlastl otroci pomoci najbolj potrebni: ob potreslh,
povodnjih, viharjih in drugih elementarnih tragedijah.
Odbor si bo tudi v prihodnje prizadeval zbrati cimvec sredstev. Zato s vsem obcanom toplo priporocamo, za ze prejete prispevke pa
se v imenu lacnih otrok lskreno zahvaljujemo.
Mednarodnl sklad Lacnl otrok
Odbor Cerknica
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Veliko zmagoslavje v Novi Gorici
BREST ZE TRETJIC ZAPORED ZMAGOVALEC LESARIADE
Neprieakovano se je uresnicilo ... Zavedali smo se, da si Jetos
ne bo lahko priboriti najvisje lovorike na tradicionalnem, ze cetrtem
tekmovanju lesno-industrijskih delavcev Slovenije. Vendar pa je
vsem Brestovim tekmovalcem v srcu srameZljivo tlela zelja, da bi
bill v kcnkurenci, ki je iz leta v leto huj~a, spet najboljsi. Tokrat
tekmovalcev ni spodbujala samo zelja biti najboljsi, temvec so
hoteli biti trmasti Brestovci TRETJIC najbolj1H. Tretjic zato, da bi
prehodni pokal zmagovalcu trajno krasil nase vitrine.

Vrstni red (18 ekip): 1. Maries,
2. Tovarna merit Sl. Gradec, 3.
Elan .. . 6. BREST.
GOLOV KOT TOCE,
VENDAR ...
Tudi nogometasem so se poznale pomanjkljive priprave zaradi aprilskega datuma tekmovanja. Ne gre jim oporekati borbenosti znanja in volje, da bi
ponovili lanski uspeh. Nekaterim
nasprotnikom so mrezo dobesedno zasuli z goli, v odlocilnem
trenutku pa jim je zmanjkalo
sape, pa se tezave s poskodbami
so imeli. Zato pomeni sesto mesto med 33 ekipami lep uspeh.
Vrstni red (33 ekip): 1. Slovenijales Ljubljana, 2. Lipa, 3. Me..
blo, ... 6. BREST.

DOBRA ORGANIZACIJA
0 organiza ciji nam je - kot
lanskemu organizatorju lesariade - nekoliko tezko govoriti.
Vseeno pa lahko zapisemo, da
je bila organizacija tekmovalnega dela skoraj brezhibna, motile
so nas le nekatere spremembe
tekmovalnih propozicij.
Opazili pa smo - in tekmovalci iz drugih podjetij so nam zatrjevali isto - da je Cerknica kot
manjsi kraj bolj prisrcno zivela
z lesariado. To je bito videti zlasti pri spodbujanju ob tekmovaliscih ter ob uvodnem in zakljucnem ceremonialu. Vsekakor
pa gre marljivim organizatorjem
zahvala za prijetno srecanje v
Novi Gorici.
3LAVJE OB RAZGLASITVI

petost vseh, ki so pricakovali
uvrstitev med najboljse. Med
tern, ko so nekateri mrzlicno
primerjali rezultate in sestevali
tocke, so drugi utrjevali stara
in navezovali nova poznanstva.
Tekmovalci podjetij so drug drugemu in sebi vzklikali gromke
hura!
Navdusenje v nasem taboru
je doseglo vrhunet, ko je napovedovalec
svecano
razglasil:
Zmagovalec IV. lesariade je Brest
Cerknica!
Cestitke, veselje, slavje ...
Pozno zvecer smo krepko stisnili roke prijateljem iz drugih
podjetij in si obljubili, da se cez
leto dni spet srecamo.
B. Levee in
Z. Zabukovec

Pricakovanje razglasitve uradnih rezultatov je stopnjevalo na-

VSAJ DESET KEGUEV VEC

Svecana otvoritev cetrte lesariade
Letos je bila lesariada ze 27.
in 28. aprila v organizaciji MEBLA iz Nove Gorice. Na njej je sodelovalo 43 podjetij z blizu 2000
tekmovalci. V tej hudi konkurenci je spet zmagal BREST. Tudi
letos je odlocila iznacenost vseh
Brestovih ekip, saj se ni nobena
uvrstila izpod sedmega mesta.
Oglejmo si, kako so tekmovale
nase ekipe. Ne samo zaradi kavalirstva, temvec predvsem zaradi
dragocenih tock, ki so jib priborite Brestu, zacnimo z uspehi
zenskih ekip.

karice odigrati vee tekem, kot
je bilo prvotno doloceno. Napor
petih tekem je bil velik in morda
je prav v tern vzrok, da so tik
pod vrhom omagale.
Vrstni red (14 ekip): 1. Savinja,
2. Novoles, 3. LIP Bled, 4. BREST

STRELCIZADETEK V POLNO
Kljub temu, da nasi strelci
ze vrsto let sistematicno delujejo
in tekmujejo, pa zaradi njihove
lanske slabse uvrstitve ni nihce
. pricakoval takega podviga. Le borih 18 krogov jih je na koncu
SREBRNE STRELKE
dolgotrajnega tekmovanja locilo
Nadvse prijetno so presene- od dragocenega prehodnega potile strelke. Ker so bile prve na kala, ki ga najboljsim strelcem
vrsti, so ves dan mrzlicno sprem- daje Strelska zveza Slovenije.
ljale dosezke tekmic. Zato je bi- Njihove pristreljane srebrne plalo njihova veselje ob odlicni kete so se iskreno veselili vsi
uvrstitvi toliko vecje. Ekipa je Brestovi sportniki.
Vrstni red (40 ekip): 1. Elan
bila po nastreljanih krogih pre1230 krogov, 2. BREST 1212, 3.
cej izenacena in najbd je prav
to prispevalo k dragoceni uvrstit- Stol 1192 krogov.
vi.
Vrstni red (26) ekip): 1. Jelovica 464 krogov, 2. BREST 431,
3. Slovenijales - Ljubljana 419.

Kegljaci so nastopali med prvimi, ze v petek. Sele, ko je padel
zadnji kegelj na tekmovanju, so
lahko viaeli, kako veliko p riloznost so zamudili. Ce bi podrli
samo deset kegljev vee, bi dobili
bronasto plaketo. Verj etno smo
bili nad njihova uvrstitvijo rahlo
razocarani, saj so se redno pripravljali v ugodnih pogojih. Sicer pa je tezko obddati najviSji naslov, ce se poteguje zanj
kar 38 ekip, pa tudi krogla je
okrogla.
Vrstni red (38 ekip): 1. Meblo
1230 kegljev, 2. Tovarna merit Sl.
Gdarec 1221, 3. Lipa 1197 . . . 6.
BREST 1188 kegljev
sAHISTI SEDMI
Ce smo zapisali, da je konkurenca iz leta v leto hujsa, velja
to se prav posebej za tekmovanje
v sahu, saj nastopajo v n ekaterih
ekipah znana sahovska imena.
Kljub temu pa se je nasim sahistom posrecil prodor v gornji
del uvrscenih. Tako so tudi oni
prispevali lepo stevilo tock za
Brestov novi pokal zmagovalca.
Vrstni red (29 ekip): 1. Stol,
2. Tovarna merit Sl. Gradec, 3.
Elan, ... 7. BREST.

Marljive priprave cez vso zimo
so rodile sad. Borbenost, znanje
in zelja po uspehu so jib pripeljale pod sam vrh.
Zavedale so se, da pomeni vsak
podrti kegelj korak blize k njihovemu uspehu in uspehu celotne Brestove ekipe.
Vrstni red (19 ekip): 1. Stil Koper 1051 kegljev, 2. BREST 990,
3. Lesonit 980.

Tudi v tekmovanju zenskih odbojkarskih ekip si je prireditelj
v zadnjem trenutku privo.~cil
spremembo tekmovalnega sistema. Zato so morale nase odboj-

Tocke
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

BREST
MEBLO
ELAN
TM SI. Gradec
STOL
MARLES
JELOVICA
NOVOLES
JAVOR

505
481

470
468

450
435
433
424
411

Nekaj ki lometrov iz Nove Gorlce,
v prljaznem kraju DESKLE, so tekmovale zenske v odbojki. Nekaj nasih tantov je nudllo BRESTOVIM
tekmovalcem moralno In zvocno
podporo. Da bi bil uspeh elm vecji,
je iznajdljivi Niko podkupil vasko
mladez s prgiscem znack in nato
nastopil kot dirigent vecdesetglavega •orkestra• , ki je vzklikal: · Dajmo BREST! Dajmo BREST!· Spremljava z udarcl po loncih In podobnih
plocevinastih artiklih je le se dopolnjevala vroce tekmovalno vzdusje

SAHISTKE VSAKO LETO
BOUSE

ODBOJKARICE ZA LAS OB
PLAKETO

SKUPNA UVRSTITEV
Toeke
10. SAVINJA
11. KLI Logatec
12. LESONIT
13. LIP BLED
14. LI Kocevje
15. LIPA
31. JELKA Begunje

405
385
363

307

296
295

105

lveri s cetrte lesariade

SREBRO TUDI KEGLJA VKAM

Zacetek sahistkam ni obetal
plakete. Po prvih srecanjih s tezjimi nasprotniki bera tock ni bila
spodbudna. Vendar so premagale tekmovalno tremo in z odlocnimi zmagami nabrale toliko
tock, da so se uvrstile med najboljse. Se danes pa ne vemo,
zakaj je organizator samovoljno
dolocil, da v ekipi nastopajo Ie
tri sahistke namesto stirih, kot
je bilo dogovorjeno.
Vrstni red (11 ekip): 1. Tovarna meril Sl. Gradec, 2. Elan 3.
BREST.

Brestova ekipa v slavnostnem sprevodu

-0 -

Z zmago nad Javorjem so se Brestovci odbojkarji uvrstili v polfinale
ODBOJKARJI NISO
RAZOCARALI
Ceprav so se odbojkarji cez
zimo pripravljali v tezavnih pogojih, nas njihov nastop ni razocaral. Ekipe ostalih podje tij vidno napredujejo, saj se je recimo
lanski zmagovalec Meblo, ki ima
v svoji vrsti vee aktivnih odbojkarjev, uvrstil za naso ekipo.
Opaziti je bilo, da so nasi odbojkarji telesno premalo pripravljeni, kar jim je onemogocilo
se boljse mesto. Ekioo bi vsekakor kazalo pornladiti in tako
zdruziti izkusnje starejsih in borbenost rnlajsih.

BALINARJIKLJUB SNEGU USPEH
Sicer na dan lesariade ni snezilo, vemo pa, da je letosnja muhasta zima v aprilu veckrat pobelila Brestova balinisca. Po snegu pa se je bilo balinarjem tezko pripravljati. Zato · niso mogli
ponoviti Ianskega uspeha, saj
ekipam s Primorske niso bili
kos. Priznanje pa jim gre tudi
za pribalinano sedmo mesto.
Vrstni red (20 ekip): 1. Lesonit, 2. Javor, 3. Lipa, ... 7. BREST

Ze v omenjenem tekmovanju v
zenskl odbojkl je vodja BRESTOVE
ekipe obljubil tekmovalkam BRESTA za zmago polkilogramsko cokolado. Sportna nesreca je hotela,
da so zmagale nasprotnice iz podjetja LIP BLED. Te so zato zahtevale
cokolado zase. Ker pa so jo BRESTOVKE medtem pojedle, BREST
se dandanes dolguje borbenim Blejcankam tisto veliko cokolado. Dolg
bo treba poravnati, ce prej ne, na
peti lesariadi.

Najbolj nenavaden dogodek se je
pripetil na enl izmed nogometnih
tekem. Enemu izmed BRESTOVIH
nasprotnikov je •nekaj uslo v hlace .. zaradl ostrega Brankovega strela. Ocitno mladenic ni vedel za
leta boja proti onesnazenju okolja
in zraka.
-0-

z veseljem smo opazili, da je
bilo med navijaci vee BRESTOVCEV
ter njlhovlh znancev in sorodnikov
kot prebivalcev Nove Gorice. Videtl
je, da nam lesariada mnogo pomeni.
-0 -

Na dan tekmovanja je zelo cvete·
Ia ·borza• znack. Najbolj goreci zbiralci so jih celo na silo trgali druglm z obleke, nezni spol pa si jih
je skusal pridobiti z medenimi nasmeski.

• ..C..
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Navijaci so bill pridnl kot mravlje. Tudi njihova pot je bila temu
primerna. Ves dan so hiteli sem
in tja, sem in tja. (Namrec na relaclji lgrlsce-buffet).
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Ena izmed cestitk

