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V razvoju nase ustanovitve in sploh nasega druibenega sistema
bo letosnje leto ostalo pomembno po tern, da bo na~a druzba dobila
novo ustavo. ze nekaj casa po vsej Jugoslaviji tecejo razprave o
osnutkib novih ustav, to je zvezne in republiskih, najsirse javne
razprave so predvidene se v naslednjih mesecih; zvezna in republiske
skup~cine pa bodo dokoncno sprejele nove ustave predvidoma proti
koncu leta.
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Sedanja ustava bo prakticno
ze cetrta po vojni. v bistvu gre
pravzaprav za sprem embo in dopolnitve u stave iz leta 1963, vendar so sedanje spremembe skupaj s spremembami izpred dveh
let (takratne spremembe so bile
v tern, da so bili odnosi med republikami in federacijo postavlj eni na nove osnove in da so bili
sprejeti tako imenovani delavski
amandmaji - kar je znano tudi
pod imenom prva faza ustavnih
sprememb) tako obsezne in tako
spreminj ajo nas druzbeni sistem,
da je zvezna komisija, ki je
p ripravljala sedanjo drugo fazo
ustavnih sprememb, napravila ne
le predlog novih amandmajev,
pac pa pre~isceno besedilo ustave iz leta 1963 z vsemi dopolnitvami, se pravi, dejansko novo
ustavo.
Zakaj je sploh prislo do nove
ustave in zakaj se pri nas ustave
hitro spreminjajo? Nas druibeni
in ekonomski razvoj je dokaj
biter in dinamicen. Ko smo za·
celi oblikovati druzbene odnose
na samoupravnih temeljih, ustava iz druzbeno-administrativnega
obdobja ni vee odrazala prave
stvarnosti, se manj pa je pomenila osnovo, v kateri bi bil nakazan prihodnji razvoj. Zaro je
bila potrebna nova ustava (takrat pod imenom ustavni zakon).
Ko se je samoupravni sis tem
razvil in utrdil v praksi, je taka
s tvarnost dobila odraz, potrditev
in novo usmeritev v ustavi iz
leta 1963. Ker pa pri iskanju novih poti in spreminjaju druzbenih odnosov ni mogoce dati enkrat za vselej dokoncnih oblik,
tudi idealne socialisticne druzbe ni, se je tudi t a ustava zacela
spreminjati v obliki razlicn ih
amandmajev. Kot v vsakem druzbenem razvoju, so tudi v razvoju samoupravljanj a razlicni int eresi razlicnih druzbenih sil, nas
razvoj in s tern nase ustave
pa tudi odrazajo razmerie moci
teh druzbenih sil.
Naslednji vzr.ok za sedanje
u stavne spremembe so tudi razIicne slabosti ter deformacije,
ki so se zacele pojavljati v razvoju samoupravnega sistema. Pri
tern gre za to, da se je cedalje
vecj i delez druZbene akumulacije
osredotocal v razlicnih ddavnih

skladih in ustanovah (bankah,
veletrgovinah podjetjih itd.) sicer je koncentracija in centralizacija potrebna in nujna- vendar v teh primerih s to akumulacijo niso upravljali delovni
ljudje, ampak ozke skupine !judi, s cimer so nastajala nova,
odtujena sredisca moci in torej
oblasti.
Sistem druzbene lastnine proizvajalnih sredstev je price! kazati teznje nekaksnega razkrajanja v smeri kolektivne privatne
lastnine, pojavljati oziroma aktivirati so se pricele najrazlicnejse
sile, ki so hotele dobiti vodilno
vlogo v druibi. Z ustavnimi spremembami je predvidena ureditev
teh stvari, to p a pomeni uresnicenje bistva in ciljev samoupravljanja, naj postanejo nosilci celotnega procesa druzbene reprodukcije delavci v zdrliZenem delu, naj torej z ekonomskimi in
demokraticnimi sredstvi nadzorujejo gibanje celotnega dohodka
in sr edstev. Ustava sama po sebi
seveda n e bo resila vseh tezav,
pac pa doloca temeljno usmerit ev za prihodnji razvoj in delovnim ljudem daje mocno oporo
v boju za pravilne odnose in
za dosego njihove vodilne vloge.
Katere so bistvene spremembe,
ki jib prinasa nova ustava? Lahko jjh delimo v dva dela, in sicer
na spremembo v drliZbeno-ekonomskih odnosih in spremembe
na podrocju drliZbeno-politicnega
sistema.
V prvem primeru je najbolj
vaino razpolaganje in upravljanje z dohodkom. S celotnim do·
hodkom razpolagajo in upravljajo delavci v TOZD, torej z rezutati svojega tekocega in minulegoa deJa. Odlocajo o koncentraciji
in centralizaciji sredstev (predvideno pa je tudi obvezno zdruzevanje in odvajanje dohodka).
Pri delitvi dohodka je omejeno
dosedanje stillijsko delovanje
trga, poudarjena je di:u.Zbena narava dohodka (vsak dohodek je
le del celotnega druibenega dohodka). E konomski odnosi se
bodo cedal.ie bolj urejevali z
druibenimi dogovori, samoupravnimi sporazumi in pogodbami,
ne pa·na osnovi zakonske prisile,
urejali se bodo na nacelih solid-amosti in ekonomsko-socialne
varnosti. Banke v novem sistemu

nimajo vee monopolisticne ekonomske oblasti nad drufbenimi
sredstvi; bancna sredstva so nacelno del dohodka TOZD. Nekaj
podobnega velja za zunanje trgovinske in druge organizacije, dolocene so osnove odnosov ter trajnega sodelovanja med proizvodnjo in trgovino. Spremenjeni so
odnosi pri zadovoljevanju potreb
na druibenem podrocju (zdravstvo, prosveta, kultura, znanost
itd.) med porabniki in delavci,
ki opravljajo usluge v teh dejavnostih (pri tem so zlasti po·
membne samoupravne interesne
skupnosti). Dopolnjena so dolociJa o druibeno-ekonomskem polozaju kmetov in o osebnem
delu.

Na podrocju druibeno-politicnega sistema je najpomembnejsa
novost delegatski sistem. lnterese delovnih Jjudi v skup~cini in
drugih organih zastopajo in izraiajo delegati. Z uvedbo delegatskega sistema se spremeni
tudi skupscinski sistem. V sestavi skupscine ima najvecjo vlogo
zdruieno delo. Novost je tudi v
tern, da je sestava zvezne skup~cine drugacna od sestave ostalih
skupscin glede na spremenjene
odnose med federacijo in repub·
likami.
Spremembe in novosti so hkrati seveda tudi v izvrsilnih in
drugih organih skupscin oziroma
politicnega sistema. Tudi druZbeno-politicne organizacije so del
delegatskega sistema. Vse te

Solidarnostni stanovanjski sklad
Decembra 1972. leta je skupscina obcine Cerknica ustanovila
solidarnostni stanovanjski sklad.
Namen sklada je, da bi zagotovili
nacelo vzajemnosti in solidamosti, obcanom z ni.Zjimi dohodki
socialno vamost pri uvajanju
ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu, dru.Zbeno
pomoc starim Jjudem in mladim
drliZinam ter vzajemno resevanje
stanovanjskih
vprasanj
drzavnih organov, druibeno-poli·

ticnih organizacij, sols tva in
zdravstva.
Maja 1973. leta je skupscina
obcine sprejela odlok o nacinu
imenovanja prvih clanov upravnega odbora stanovanjskega sklada. Pri tem se je znova pokazalo
premajhno zanimanje za to podrocje stanovanjskega gospodarstva, saj so nekatere sindik alne organizacije imenovale cia·
ne sele na veckratno urgiranje
iniciativnega odbora za ustano-

Iz vsebine:
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NASE STALNE RUBRIKE

spremembe imajo odraz tudi v
obcini - komuni, ki je se naprej
temeljna
druibeno-politicna
skupnost. Svoje mesto v ustavi
in torej v nasem sistemu so dobile tudi krajevne skupnosti.
Kot drugod, so tudi v nasi
obcini sirse javne razprave predvidene v septembru. Pri obcinski konferenci Socialisticne zveze delovnega ljudstva je btl ustanovljen koordinacijski odbor za
spremljanje javne razprave. Organizirane bodo razprave po vseh
krajevnih organizacijah SZDL, v
podjetjih pa v vseh sindikalnih
organizacijab, prav tako pa bo
to tudi stvar vseh ostalih organizacij in drustev_ Naj se omenim, da bodo ob vseh teh spretut obcine in novi statuti krajevnih sk~pnosti.
J.Frank

Poletni pocitek ob Cerkniskem jezeru

vitev samoupravne interesne
skupnosti.
Koncno je hila 22. avgusta letos prva seja upravnega odbora,
ki steje 40 clanov- Na seji so
sprejeli zacasni statut sklada,
imenovali komisije za posamezna podrocja ter predsednika
upravnega odbora in sprejeli
pravilnik o upravljanju s sredstvi za resevanje stanovanjskib
vprasanj borcev NOV.
T. Urbas

BRESTOV OBZORNIK
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Analiza pogojev za ustanovitev TOZD v razpravi
Preden bomo pregledali glavne zadeve, ki jib obravnava analiza,
si se osvezimo spomin: zakaj potrebujemo analizo, 0 kateri zadnje
case toliko govorimo in pisemo.
Gre za izrecno zahtevo zakona o konstruiranju organizacij zdrufenega dela in njibovem vpisu v sodni regiser. Ta v svojem 34. clenu
zahteva, da delavci prek posebnega telesa, ki ga sestavljajo delegati
delavcev, izvoljeni v delih podjetja, pripravijo posebno gradivo analizo, iz katere bodo delavci vsakega dela delovne organizacije, ki pomeni delovno celoto, lahko ugotovili, ali so podani pogoji za organiziranje temeljne organizacije. Analiza mora biti
v pismeni obliki, dostopna vsakemu delavcu in mora vsebovati
predvsem podatke o ekonomskih mo:Znostih za »~amostojno Zivljenje« vsake prihodnje temeljne organizacije.

EKONOMSKE
ZNACILNOSTI
ANALIZE
Analiza o pogojih za ustanovitev TOZD vsebuje poglavitne
ekonomsko-tehnicne kazalce, na
osnovi katerib se bodo delavci
odlocali. Vsi ekonomski kazalci
temeljijo na dosezenih rezultatih
poslovnib enot ze od leta 1965,
medtem ko je bila delitev premozenja opravljena po stanju
31. 12. 1972. Za poslovno delovanje TOZD pa bo potrebno k temu stanju priSteti se dosezene
rezultate v letosnjem Ietu.
Nedvomno sta dosedanji samoupravni sporazum o oblikovanju in delitvi dohodka in delni
obracun gospodarjenja na ravni
poslovnib enot omogocila pravilno razdelitev sredstev in virov
sredstev. V analizi delovne organizacije, ki jo bo dobil vsak
delavec Bresta, bo mogoce najti
veliko podatkov iz preteklega poslovanja, prav tako pa tudi nekaj izhodiScnih podatkov za prihodnji razvoj. V tern clanku ni
nas namen ugotavljati poslovne
rezultate, ker je bilo to ze velikokrat storjeno ob periodicnih
in zakljucnih racunih. Radi bi
opozorili bralce na vamejsa poglavja in vprasanja, kar :naj bi
omogocilo vecji prispevek k javni
razpravi.
Z analizo podjetja in poslovnih
enot (analizo so pripravile komisije poslovnih enot) je razdeljeno celotno premozenje Bresta po
prihodnjih TOZD. Vsa osnovna
sredstva so razdeljena po dejanskem stanju, prav tako tudi del
obratnih sredstev (zaloge materiala, drobnega inventarja, nedovrsene proizvodnje in gotovih izdelkov). Sredstva, ki so rezultat
skupnega poslovanja, pa so na
podlagi najbolj ustreznih kljucev
razdeljena po prihodnjih TOZD.
Na ta nacin so razdeljena sredstva skupne porabe in rezervna
sredstva ter del obratnih sredstev, kot so terjatve, dolgovi in
podobno.
Z razdelitvijo sredstev je bilo
treba enotam zagotoviti ustrezen
znesek virov sredstev. Zato je
prislo do razdelitve virov sredstev, ki so razdeljena predvsern
po kljucih. Izvozni krediti so
razdeljeni po kljucih izvoza pohistva na konvertibilna ·p odrocja,
ostali krediti za obratna sredstva
pa po kljucu skupnih zalog. PotrosniSki krediti so razdeljeni po
kljucih prodaje pohistva na domaci trg. Delez Iastnih virov v
strukturi vseh virov je izracunan po kljucu proizvodnje, akumulacije in stevila zaposlenih po
enotah. Krediti za osnovna sredstva so bili ze v preteklem poslovanju razdeljeni· po poslovnih
enotah, in sicer po dejanskem
znesku porabe.
S tako razdelitvijo se dejansko
razdeljene bilance stanja sredstev in njihovih virov po vseh
TOZD in s tern se je oblilroval
potrebni znesek sredstev za poslovanje TOZD, zlasti ce se povemo, da je izracunana in dolocena viSina mo:lnih investicijskih sredstev po vseh TOZD.
Glavni podatki in znacilnosti
posameznih TOZD so prikazani v
loceni analizi poslovne enote, tako da je sestevek posameznih
analiz enak dejanskemu stanju
celotne analize V analizi pogojev
za uveljavljanje TOZD ni bilo
mogoce mimo neka terih osnovnih vprasanj prihodnjega poslovanja. Tako je recimo prikazan
nacin razdelitve ostanka akumulacije delovnih enot transporta
in Iastne trgovine. 0 razdelitvi
te akumulacije bodo potem odlocali delegati TOZD, in sicer bodo ta sredstya vrnjena enotam
po vlozenih ucinkih, ali pa bodo
uporabljena za opravljanje teh

dejavnosti. To je vsekakor bistvenega pomena za odlocanje o
realiziranih sredstvih akumulacije na ravni neposrednih proizvajalcev.
Do sedaj so bile skupne strokovne slu:lbe izenacene z ostalimi
poslovnimi enotami. Po ugotovitvah analize bi bile vse skupne
dejavnosti organizacije zdruzenega dela, kar porneni, da bo ta
enota odlocala o delitvi osebnih
dohodkov in sredstev skupne porabe v smislu nacel sporazuma,
svoje odnose s TOZD pa bo urejevala s pogodbo ali samoupravnirn sporazumom, (30. clen predloga zvezne ustave).
Za ureditev financnih odnosov
je predlagana interna banka, ki
ima svoj izvdilni organ, sestavljen iz delegatov TOZD. V interni banki se vodijo interni ziro
racuni, obracuni kreditov in posojil med enotami, evidence kupcev in dobaviteljev ter mesecni
pregledi rezultatov poslovanja
TOZD. Sedaj lahko le napovedujerno, kako bo delovala interna banka, medtem ko ho praksa
pokazala pravilnost odlocitev in
morebitne dopolnitve na tern podorcju.
Tudi planiranje, ceprav j e v
dosednjern poslovanju bilo dobro zastavljeno, bo s TOZD dobilo drugacen pomen, saj bodo
TOZD sprejemale le svoj plan in
plan delovne organizacije. Za
enotnost planiranja pa bo potrebno pripraviti enotno metodologijo, ki jo bodo sprejeli organi
upravljanja TOZD in iz katere
bodo izhajale zadol~itve za strokovno delo, ki ga morajo opraviti skupne slu:lbe posameznim
enotam.
Iz analize lahko zakljucimo,
da nam razdelitev sredstev prakticno omogoca ciste ekonornske
odnose med TOZD, ker imajo
in delijo dosezeni dohodek. Poznejse zdru:levanje sredstev pa
irna svoja osnovna izhodiSca v
Cistih in jasnih izracunih ter
skupnih interesih. Z izdelavo
analize so namenjeni prvi pomernbnejsi koraki v ustanavljanju TOZD, ki jih bomo ob javni
razpravi in izdelavi samoupravnih aktov se bolj celovito dopolnjevali. Tako se bosta delovna
in samoupravna razvojna pot
TOZD in Bresta vedno bolj krepila. v tern clanku ni omenjenih stevilnih podatkov, ker bo
vsak clan delovne skupnosti dobil vse pripravljene analize in
lahko v javni razpravi prispeval
svoj delez.
B. MiSic

PRIHODNJA
RAZMERJA MED
TOZD
Razmerja v gospodarskem Zivljenju, te jib gledamo skozi doloeila nove ustave, ne pu8cajo
vnemar sodelovanja temeljnih
organizacij zdrufenega dela in
njihovega povezovanja v trdnej~e ekonomske tvorbe. Obratno ustava celo zahteva sodelovanje
med TOZD, ce je po ekonomsld
logiki to potrebno ali koristno
za dnlibeno lastnino. Prav tako
so dovolj jasna doloeila o obvezni solidamosti in o vzajemni pomoei med razlicnimi oblikami
zdnlienega dela. Ce to vemo,
lafe razumemo zahtevo Zakona
0 konstituiranju .. , ki v ze omenjenem 34, clenu doloca, da mora analiza vsebovati tudi »osnove,
na katerih bi bilo mogoce urediti odnose med posameznimi
temeljnimi organizacijami v sestavi delovne organizacije<<.
V nasi analizi je sku!iala skupina, ki jo je pripravljala, prikazati ustavno-pravno utemeljeno
samostojnost TOZD ob njihovib

istocasnih skupnih interesib s
tem, da je sistematicno zbrala
pristojnosti, to je naloge in pravice, ld se pojavljajo pri poslo·
vanju podjetja kot celote, in jib
razdelila na take, ld jib TOZD
opravljajo same, in na njihove
skupne posle.
Tu je treba poudariti, da mora dati v vseh zadevah, ld jih
TOZD opravljajo same, soglasje
vsaka od njih, ce naj jo nek dogovor veze; 0 zadevah, ld so
»ocitneje skupnega pomena«, pa
bodo odloeali skupni organi, v
katerih bodo zastopane vse

TOZD s svojimi delegati. Vprasanja, ki so v pristojnosti skupnih organov, niti o njih ne pride
do soglasja, bo lahko TOZD resevala povsem samostojno. Pri
tern bo seveda treba paziti, da si
temeljne organizacije med seboj
ne bodo povzroeale skode.
Prevec je vseh pristojnosti, da
bi si predlog njihove razdelitve
ogledali v tem stavku. Povemo
naj le, da je bilo glavno vodilo
zahteva o neodtujljivosti pomembnih pravic. Podrobnejsi
predlog pa je razviden iz analize
same, ld je v teh dneh dostopna

vsakemu clanu delovne skupnosti.
Od odlocitve o tern, o katerih
pristojnosti bodo odlocale TOZD
same in o katerih skupno ter od
morebitnib pooblastil bo odvisen prihodnji sistem samoupravnih organov in stevilo, vsebina
in nacin sprejernanja splosnih
aktov. Vidimo torej, da je analiza resnicno izhodisce mnogih pomembnih odlocitev, zato jo kaie
temeljito prouciti, preden homo
dokoncno odlocali.
Z. Zabukovcc

Iz Tovame pohi!itva Martinjak

vee obratnib sredstev
KAJ SO NAM DALE KOVERZIJE KRATKOROCNIH KREDITOV

V CELl VRSTI PREDPISOV, KI SO IZ~LI V DRUG! POLOVIC! LETA 1972 IN V ZACETKU LETO~NJEGA LETA, ZA BOU~O
LIKVIDNOST GOSPODARSTVA IN UGODNEJSE POGOJE GOSPODARJENJA, JE PRAV PREDPIS 0 SPREMEMBI (KONVERZIJI)
DELA KRATKOROCNIH KREDITOV BANKAM IN ORGANIZACIJAM ZDRU:l:ENEGA DELA V DOLGOROCNE KREDITE ZA OBRATNA SREDSTVA POMAGAL BRESTU K ZNATNEMU IZBOLJSANJU
TRAJNIH VIROV OBRATNIH SREDSTEV. V ZADNJIH DVEH
LETIH JE TO :l:E DRUGA KONVERZIJA KRATKOROCNIH KREDITOV.
Kredi tno-monetarna
politika
j e bila v nasi dru:lbi vse prevec
usmerjena na kreditiranje gradnje investicijskih objektov, pri
tern pa so bila zapostavljena
vzporedna vlaganja v trajnaobratna sredstva. Taka politika kreditiranja je nujno pripeljala do
nesorazmerij v gospodarstvu in
do velikega pomanjkanja trajnih obratnih sredstev.
Pri nacrtovanju novih investicij namrec ne smemo zanemarjati investicijskih vlaganj v trajna obratna sredstva, ki so temeljni pogoj za uspesen zacetek
in nadaljevanje proizvodnega
procesa. ViSina vlaganj v obratna
sredstva je odvisna od proizvodnje oziroma poslovne usmerjenosti nalozbe. Visino pogojuje
predvsem hitrost obracanja vezave sredstev v poslovnern procesu, ki znasa na primer v lesni
industriji okrog stirikrat na leto, medtem ko je v trgovini pribli:lno se enkrat hitrejse. v preteklern obdobju si je zato gospodarstvo pokrivalo potrebe po
obratnih sredstvih s pratkorocnimi sredstvi. Tak nacin zagotavljanja obratnih sredstev je imel
za posledico cezmerna investicijska vlaganja in s tern neskladja, ki so nastajala med denarnimi in blagovnimi skladi.
Kratkorocna obratna sredstva
so za gospodarstvo zelo draga,
saj se gibljejo obrestne stopnje
od 11 do 16 odstotkov, ali celo
vee. Za primerjavo s ceno teh
sredstev je zelo primeren podatek o stopnji akumulacije Bresta v prvem polletju letos, ki
znasa 10 odstotkov. Poleg tega so
kratkorocna kreditna sredstva
pod stalnim vplivom kreditne
monetarne politike ddave pri

usk!ajevanju plasirane denarne
mase v obtok.
Ker so ta sredstva pod stalnim
vplivom politike izravnavanj, je
bilo nujno, da se gospodarstvu
zagotovijo trajnej~a obratna

sredstva. Prav tako so se iz leta
leto vecale obremenitve gospodarstva. Zlasti so narasle pogodbene obveznosti (obresti na kredite) v letih 1972 in 1973, tako
da se je obcutno zmanjsala konkurencna sposobnost v nastopanju na tujih trliScih.
Ukrep o spremembi dela kratkorocnih v dolgorocne kredite za
obratna sredstva je temeljil na
kreditih za financiranje priprave
proizvodnje in zalog, namenjenih
v izvoz. Po zgledu zvezne in republiSke vlade so opravile spremembo dela kratkorocnih kreditov organizacij zdru:lenega dela
v dolgorocni kredit tudi poslovne banke iz lastnih sredstev.
Brest je s konverzijo pridobil
skupno 28,1 rnilijonov dinarjev,
od tega je znasala konverzija
Ljubljanske banke 12,9 milijonov
dinarjev.
Dolgorocni krediti za obratna
sredstva se bodo po obvezni konverziji zaceli odplacevati z letom
1978, z vracilnim rokom 25 let
in 4 % letno obrestno mero -

stopnjo. Po konverziji Ljubljanske banke se bo dolgorocni kredit za obratna sredstva zacel odplacevati leta 1975 z rokom vraCila 10 let in po 9 % letni obrestni stopnji.
.
S konverzijo je Brest pridobil
predvsem na povecanju trajnih
virov obratnih sredstev.
Pred konverzijo je imel Brest
premalo trajnih virov obratnih
sredstev, s katerimi bi moral pokrivati angazirana obratna sredstva, izracunana na poprecne zaloge (to so zaloge gotovih izdelkov, polizdelkov, nedovr5ene proizvodnje, reprodukcijskih materialov in surovin ter drobnega inventarja). Primanjkljaj je znasal
15,4 milijone dinarjev. Kljub
precejsnjemu porastu zalog v
prvem polletju letos .ie vpliv
konverzije na vire trajnih obratnih sredstev toliksen, da v celoti
pokrivajo angazirana obratna
sredstva v poprecnih zalogah.
Pokrivanje angaziranih obrat·
nih sredstev v zalogah, izracunano na doloceno obdobje, s
trajnimi viri obratnih sredstev
jc pomembno zato, ker je t istim
organizacijam zdru:lenega dela,
ki ne pokrivajo poprecnih zalog
s trainimi viri, dovoljeno investirati le do visine 50 % vrednosti amortizacije, izr'a cunane po
oredpisanih stopnjah. Z drugo
besedo povedano, da niso dovoliene v celoti niti nadomestitve
dosedanjih proizvajalnih sredstev.
T. Zigmund

V prvih dneh
septembra
bomo odlocali
o ustanovitvi

TOZD
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LetoSnia prodaia

Dosezena realizacija prodaje
v prvem polletju nam je potrdila, da je velike konjunkture izpred dveh let nazaj konec in da
so bile napovedi o stabilizaciji
realne.
Sedanji stabilizacijski ukrepi
ter zamrznjenje osebnih dohodkov in cen so bistveno vplivali
na zmanj~anje kupne mo~i prebivalstva in s tern seveda na
plasma predvsem tistih proizvodov, ki za Zivljenje niso nujno potrebni. Med takimi proizvodi so tudi pohi~tvo ter ostala
ve~ja in drazja oprema za stanovanja. Na slab~o prodajo pohi~tva so vplivali tudi nekateri
interni ukrepi posameznih republik in regij, kjer se trlisca za
nase pohiStvo umetno zapirajo
z ustvarjanjem konzorcijev prodajno-proizvodnih kapacitet lesne industrije. Tak~ni konzorciji
oziroma interesne skupnosti dajejo p_rednost prodaji pohistva
svoje J()ckalne proizvodnje.
Tudi konkurenca na doma~em
trgu je vsak dan huj~a, predvsem v furniranem pohi~tvu, saj
tudi drugi proizvajalci vse pogosteje prehajajo na proizvodnjo
komponibilnega pohi~tva, ki se
med seboj niti po funkciji niti
po obliki bistveno ne razlikuje.
Prodaja je manjsa v primeri
z letom 1972 zlasti v Bosni in
Crni gori, manjsa pa tudi v Makedoniji in Hrvatski. Ceprav je
indeks prodaje v Srbiji 101, pa
beleiimo obcuten padec prodaje
v Beogradu in je nujno na tern
podrocju povecati aktivnost (tudi z odpiranjem lastnih prodajnih prostorov).
V prvem polletju smo aktivno
sodelovali na vseh internih razstavah in sejmih v drZavi ter
aranfirali skupaj s trgovino razlicne reklamne prodaje.
V Mariboru smo odprli novo
prodajalno, da bi poZivili prodajo v tern delu Slovenije in
ze prvi rezultati kafejo, da je
hila nalozba pravilna.
Na podrocju propagande nismo napravili vsega, zato bomo
tudi s povecanjem tega medija
skusali povecati obseg prodaje.
Realizacija izvoza je Ietos pod
pricakovanjem, tako da smo v
polletju izvozili le cetrtino planirane vrednosti.
Na izpad izvoza v tern letu
je vplivalo predvsem neurejeno
stanje na podrocju izvoza v
vzhodne dezele, ki so trenutno
na5 glavni kupec furniranega pohistva. Prodaja v te driele je
v veliki meri odvisna od vezanih
poslov, ki so sicer manj zanimivi kot redne blagovne liste.
V zahodne dezele je izvoz furniranega pohistva minimalen zaradi mocne konkurence, pa tudi
zaradi velikih razlik v cenah, ki
presezejo celo za 40 odstotkov
ceno nacionalnih proizvodenj.
Najvecji izpad izvoza pa smo

zabelriili letos v prodaji glasbenih omaric za ZDA. Ta posel
postaja glede na nenehno padanje vrednosti ameri~kega dolarja
cedalje manj rentabilen in zanimiv.
V glavnem je ves izvoz pohiv teh razmerah nenehnih
sprememb (padec vrednosti dolarja . in angleskega funta, revalvacija nem~ke marke in avstrijskega sllinga) zelo negotov in
zahteva stalno angafiranje in poslovnost.
~tva

Prodajna sluiba se je v celoti
angafuala za realizacijo predvi·
denih p()slov v izvozu, pa tudi

na domacem trgu. Da pa bi se
stanje v pohistveni industriji le
izboljsalo, pricakujemo tudi pomoc druzbe, ki naj bi z doloeenimi ukrepi vplivala na stimulans izvoza, na domacem trgu
pa na izenacitev cen z rastjo proizvodnih stroskov.
Kljub tezavam, ki sem jib omenil, bo prodajna sluzba v drugem polletju ~e aktivneje obdelala vse momosti za prodajo na~ega pohi~tva in glede na bliZnjo
jesensko sezono prav gotovo pribliZala prodajne rezultate planiranim obveznostim.
F. Turk

Z

leto~njega

Gorenjskega sejma v Kranju

Ekonomski
slovarcek
PLAN IN PLANIRANJE
V PODJETJU
Osnovni cilj in izhodi~ce vsakega podjetja je, da pravocasno
in pravilno pripravi plan. Plan
je potemtakem vodic za poslovanje podjetja. Brez plana podjetje ne bi imelo nikakrsnega cilja
in vse do konca leta bi bili poslovni rezultati neznanka. Podjetje ne bi moglo opraviti nikakrsne primerjave :poslovnega rezultata, tako da b1 lahko delalo
vse izdelke z izgubo in bi bilo
vse do opravljenega obracuna
to dejstvo odkrito. Tud.i obracuna ne bi bilo mogoce pravocasno pripraviti, ker nam dobavitelj repromateriala dobavlja
blago po razlicnih cenah, tako da
moramo vsakic imeti novo obracunsko ceno. To je vsekakor
zamudno in slabo.

E na izmed

~tevilnih

izvedb Brestovega pohiStva

Brest na Gorenjskem sejmu
V poletni predah, med velike
pomladanske in jesenske velesejemske prired.itve velikih mest,
sodijo manj~e sejemske razstave
regionalnega pomena, ki imajo
namen, da bi s prodajo na razstaviscih ob stevilnih prireditvah
in drugih prijemih prltegnili poleg domacih tudi tuje goste. Taki
sejmi so v casu trad.icionalno
slabse prodaje ob razlicnih po-

pustih prav zato koristno poZIvilo. Seveda sodelujemo na njih
tudi mi, bodisi samostojno, bodisi v okviru drugih trgovskih
organizacij. Analiza prodajne aktivnosti v casu razstav in po njih
nam kafe, da so taki nastopi
potrebni in upraviceni.
Gorenjski sejem v Kranju triindvajseti po vrsti - je slo-

vesno odprl predsednik Gospodarske zbornice Slovenije tovariS Andrej Verbic, ki je med
drugim dejal, da Gorenjski sejem s svojo dejavnostjo potrjuje svojo upravicenost.
Na sejmu je razstavljalo 210
domacih in 81 tujih razstavljalcev. Poleg pohi~tva, gospodinjske opreme, tekstila in drugega
blaga za ~iroko porabo so razstavljali tudi k.metijsko mehanizacijo, motorna vozila, gradbeni material in opremo za obrt.
Za vse ponujeno blago je obcinska skupsCina Kranj zniiala
prometni davek za 2 odstotka.
Velika razstavljalcev pa je zni.
zalo cene se z Iastnimi popusti.
Na~e pohiStvo so razstavljala
kar stiri trgovska podjetja MURKA Lesce, SLOVENIJALES
Ljubljana, ZARJA Jesenice in
MERCATOR Trlic. Prikazali so
program BARBARA v razlicnih
postavitvah, kuhinjo VEGA-60,
sedeme garniture BARBARA in
MARTINA, sestav SERPENTA
ter nekaj sestavov programa
EVA.

Sejem si je ogledalo okrog
160.000 obiskovalcev.
Ocenjujemo, da je bil sejeill
zelo usp~en, saj se je prodaja
v t ern delu Slovenije v casu
sejma mocno povecala.
Obiskovalci Gorenjskega sejma so se precej zanimali za Brestovo pohiStvo

M. Zakraj~ek

Da bi imelo podjetje postavljene cilje in izhod.isca, postavlja letne (lahko tucli polletne,
mesecne, tedenske) plane, v katerih planira ceno, dobicek, obseg pr oizvodnje in prodaje, potrebno ~tevilo delavcev in potrebne investicije. V podjetju delajo
naslednje plane:
Plan proizvodnje vsebuje kolicinski in vrednostni prikaz predvidenega obsega proizvodnje. Ta
plan se usklajuje z razpolozljivim fondom ur in z moznostmi
prodaje. Plan proizvodnje je asnova za sestavo ostalih planov
in za sestavo mesecnih Iansirnih planov.
Plan delovne sUe. Ko izracunamo plani::rani obseg proizvodnje, ugotovimo potrebno stevilo
ur, iz katerega preracunamo, za
koliko novih delovnih m est potrebujemo delavce. Na podlagi
tega pripravi ustre:z;na slu.Zba
ukrepe za zaposlitev dodatnih
delavcev.
Plan prodaje se sestavi tako,
da se uposteva obseg planirane
proizvodnje in doloeene trlne
razmere in se doloci, kaj se bo
prodalo na domacem trgu, kaj
v tujini in p o kak~nih cenah.
Plan investicij se pripravi na
podlagi zahtev in potreb modernizacije in na podlagi razpolozljivih investicijskih sredstev.
Financni plan je sestavljen iz
vseh ostalih planov tako, da se
za planirani obseg proizvodnje
ovrednotijo po nabavnih cenah
repromateriali, upostevajo in izracunajo osebni dohodki delavcev, izracuna potrebna rezija. Vse
to predstavlja celotne stroske ali
lastno ceno celotnega podjetja.
Plan prodajne kolicine pa ovrednotimo s prodajnimi cenami, taka da dobimo celotni dohodek
podjetja. Razlika med celotnim
dohodkom in celotnimi strosk.i
predstavlja dobicek (ce je p ozitivna) ali izgubo (ce je negativn a).
Po takem planu podjetje posluje, ce se bistveno ne spremenijo pogoji ~ospodarj enja. Ce
se pa ti pogoj1 spremenijo, podjetje pripravi rebalans plana, v
katerem uposteva vse spremembe po postopku za sestavo letnega plana.
B.Mi~ic
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DELA VSKA KONTROLA
IN NJEN POMEN
V zadnjem casu lahko po radiu, televiziji in v tisku vse pogosteje
spremljamo razprave o delavski kontroli, ki pa so si veckrat zelo
razlicne in v bistvu nasprotujoce. V tem sestavku bi rad predstavil
delavsko kontrolo kot zgodovinsko in politicno dejstvo, kot obliko
diktature proletariata.
Delavski kontrola ima splosen
pomen in velja za vse drufbenoekonomske odnose .in politicne
sisteme, njena konkretna vsebina pa je odvisna od posameznih
druzbenoekonomskih odnosov.
Zato locujemo:
- Delavsko kontrolo v pogojih
kapitalisticnih proizvodnih odnosov, ko se delavci borijo za skrajsanje delovnega dne, za dopust,
za vpogled v delitev dobicka,
predvsem nad tistim delom, ki
je namenjen za razsirjeno reprodukcijo.
- Delavska kontrola ob prevzemu oblasti, ki je pogojena z
vplivom nastajajoce drzave delavcev na vsa drufbena in predvsem gospodarska dogajanja. Tako je bil na primer v Sovjetski
zvezi sprejet dekret o delavski
kontroli takoj za dekretom o
zemlji. Kontrola je bila usmerjena predvsem v krozenje kapitala, po nacionalizaciji pa tudi na
druga podrocja. Pri nas so se
ze takrat ob drlavno organizirani kontroli razvijale tudi ostale
oblike, na primer: ljudski tozilci, ljudski inspektorji, delavski poverjeniki in podobno.

cijo in nad rezultati zivega in
minulega dela. Kontrola pospesuje in zagotavlja uveljavljanje
v ustavi zapisanih druZbenoekonomskih odnosov in je torej
sankcija samo proti tistim, ki
se uveljavljanju takih odnosov
upirajo. V tern smislu bi lahko
povzeli po V.I. Leninu, da je delavska kontrola oblika diktature
proletariata.
Sestava, volitev in mandat kontrolnih organov
Kandidati za volitev v samoupravne kolektivne izvrsilne organe delavske kontrole so vsi delavci, razen individua1nih izvrsilnih organov in vodilnih delavcev.
Praviloma bi morali biti v absolutni vecini, ce ze ne vsi, delavci iz proizvodnih obratov in
ne iz skupnih sluzb. Ker gre
za kolektivni izvdilni organ, ki
naj bo za svoje delo odgovoren
volilcem in delavskemu svetu,
v skladu z dolocili v statutih
in sporazumih, volijo organe delavske samoupravne kontrole vsi
delavci v temeljnih organizacijah zdrufenega dela. Mandat cianov kontrolnih organov pa naj
bo enak mandatu vseh drugih organov.

- Delavska kontrola v sistemu
uveljavljanja samoupravnih druibenoekonomskih odnosov je ena
izmed najpomembnejsih funkcij
samoupravljanja - zato govorimo o samoupravni delavski kontroli. Prav ta pa lahko prispeva
k premagovanju protislovij drufbeno-lastninskih odnosov, jih pospe5uje ter terja integracijo dela in drufbenega kapitala. Konkretne oblike in vsebino teh
druZbenoekonomskih
odnosov
bodo urejali zakoni, samoupravni sporazumi, statuti in pogodbe.
S temi akti mora biti urejeno
vprasanje, kako bodo delavci oziroma temeljne organizacije zdruzenega dela opravljali kontrolo
nad zdruZenim dohodkom in kako bodo sodelovali pri delitvi
tega dohodka.

Odnos med notranjimi in zunanjimi organi samoupravne
drU:Zbene kontrole
Ucinkovitost kontrole v temeljni organizaciji zdrufenega dela
in organizaciji zdruienega dela
je v veliki meri . odvisna od sodelovanja in dela zunanjih organov kontrole - skupsCinskih organov, inspekcij, SDK - ker se
delavska in drufbena kontrola
dopolnjujeta in druga drugo pogojujeta. Odnose med notranjo
in zunanjo kontrolo bi morali
razvijati in vsaj v najosnovnejsih potezah urediti v samoupravnih aktih organizacij zdrU:Zenega
dela, pa tudi v dokumentih raznih slufb, predvsem skupscinskih organov.

Medtem, ko so se mnoge druge
funkcije samoupravljanja ustrezno razvile, utrdile in primerno
izoblikovale, je ostala funkcija
kontrole zapostavljena in okrnjena. Torej ne gre za novo stvar,
ampak za nalogo organizinmih
politicnih sil, da tokrat kontrolo
dosledneje in brez kompromisov
uveljavijo in razvijejo na samoupravnih osnovah. V samoupravljanje vgrajena kontrola pomeni
kontrolo vseh nad uveljavljanjem novih drufbenoekonomskih
odnosov, kon trolo nad reproduk-

Vsebina in predmet samoupravne delavske kontrole
Splosna statutarna dolocila o
tern, da kontrola nadzoruj e vse
in ima pravico pregledati vse,
je lahko splosno nacelo, toda
prakticno to ni. Organizirati meramo predvsem kontrolo nad dohodkom, ki je namenjen za enostavno in r azsirjeno reprodukcijo, kontrolo nad zdrufenimi
sredstvi v asociacijah temeljnih
organizacij zdrU:Zenega dela, kontrolo nad stroski, kontrolo nad
tistimi sredstvi, ki krozijo ali se

delijo v organizaciji zdru2:enega
dela, kontrolo nad gospodarjenjem in krozenjem presezenega
deJa, kontrolo sklepov in samoupravno sprejetih norm in podobno.
Kontrolni organ mora imeti
moznost in pravico, da po potrebi terja strokovna mnenja in
analize financnega poslovanja.
Samoupravna delavska kontr ola mora zaziveti istocasno s temeljnimi organizacijami zdruzenega dela; naloga druZbeno politicnih organizacij in samoupravnih ustanov pa je, da se temu
ustrezno dogovorijo.
(Osnova za clanek mi je bllo gradivo, ki ga
je prlprav i l tov. Mitja Svab iz AS ZSS) .

D. Frlan

Na S i
Tako kot mnoge izmed naSih
delavcev, ki so priSli od drugod,
je pred petnajstimi leti zanesla
pot »S trebuhom za kruhom« na
Notranjsko tudi tovarisa Ivana
MOCNIKA, ki se je za.poslil v
Tovami pohistva Martinjak.
Rodil se je v vasi Sv. Urban
v MedZimurju. Leta 1943, ko mu
je bilo deset let, mu je padel
oce kot borec v narodoosvobodilnem boju. Spominja se, da
mu je bil ta trenutek, ko je slisal za ocetovo smrt, najhujsi v
zivljenju. Zivljenje mu je bilo
od tedaj naprej cedalje tezje
in marsikatero grenko je moral
prestati v svoji druZini tudi mladoletni Ivan.

ljudje

kirnico na delovno mesto mesalca lakov, kar se sedaj opravlja.
Ko sem ga prosil, naj pove
nekaj dozivljajev iz casov, odkar je zaposlen v tovarni, je na
din, je razdelil dodatnih 258.000
kratko odgovoril:
»Moj najlepsi dozivljaj je bil
takrat, ko sem s tezavo dobil
zase in za mojo zeno zaposlitev.
Drugi najlepsi dozivljaj pa je
bil, ko sem se preselil v svojo
lastno hiso, ki sva si jo sama
z zeno, seveda s pomocjo Bresta,
zgradila v Martinjaku.
Najtezji in najbolj napomi casi
v tovarni so bili zame ob rekonstrukciji tovarne. Delali smo pod
zelo slabimi pogoji, v prahu, prepihu, malo manj kot brez strehe, pa kljub temu smo ·i zpolnjevali zastavljene obveznosti. Vsi
skupaj smo se zavestno in z vsemi silami trudili, da bi cimprej
prisli v sodobnejse prostore, kar
smo kmalu tudi docakali.
Na delovnem mestu sem zadovoljen, delo mi ne dela pre·

glavic, saj sem se po toliko letih
ze skoraj vse navadil. Letos pa
sem si pridobil tudi polkvalifikacijo.«
Ivan je eden izmed tistih delavcev, ki ga k vestnosti ni potrebno opominjati, trudi se, da
loge vestno in dosledno opravi,
s cimer lepo vpliva tudi na delo
svojih sodelavcev. Je aktivni
clan v organih upravljanja trenutno je clan poslovnega sveta TP Martinjak, poleg tega pa
je tudi clan prostovoljnega gasilskega drustva TP Martinjak.
Sedaj, kot je ze sam povedal,
zivi skupaj z zeno Tilko in dvema otrokoma v svoji hiSi, katero
sta si skoraj v celoti zgradila
s svojimi lastnimi prihranki. Na
koncu pa je z veseljem povedal,
da bo potrebno misliti se vnaprej - pred kratkim je opravil
tudi soferski izpit
zelimo mu se obilo zdravih
let v kr ogu njegove dru2:ine in
da bi se mu izpolnile tudi prihodnje zivljenjske zelje.
I. Skrabec

SkladiiCenje Zaganega
lesa v TP l artinjak
Prva povojna zaposlitev mu je
bila na Brestu leta 1959, ko se
je zaposlil na zagi v Dolenji
vasi, po krajsem casu pa je bil
dodeljen v TP Martinjak.
Delal je na razlicnih delovnih
mestih, od skladisca surovin,
strojnih in povrSinskih oddelkov
in koncno pred pribliZno trinajstimi leti je bil dodeljen v la-

Na splosno vemo, da dosega
les v zadnjern casu zelo visoko
ceno, zlasti na tuj em trgu. Problematicna je tudi oskrba, posebej z lesom iglavcev. Uvazamo
ze znatne kolicine tega lesa, po
drugi strani pa vemo, da izvazarno precej snje kolicine kvalitetne
hlodovine.
Za racionalno poslovanje z lesom
je zelo vazno kvalitetno skladiscenje zaganega lesa. Pravilno
skladiscenje povzroca majhne
izgube lesne mase na samem
skladiScu in mocno vpliva na
kasnejso predelavo ter izkoriScanje lesa. Obicajno se zagan les
susi na skladiScu do zracno suhega lesa, ker je susenje v susilnicah svezega lesa predrag<>.
SkladiScijo se velike kolicine lesa
in en odstotek izgube lesne rnase
pomeni tudi precejsnjo financno
izgubo. Omejil bi se na opis skladisca v Tovarni pohistva Martinjak. zagan les dobivamo zvecine v svezem stanju in bi bilo
nujno takojsnje pravilno skladiscenje.
Najvecji del skladisca na zahodni strani tovarne je delno
na robu jezera, zato je teren vlazen in mehak, les je zlozen nanizkih lesenih podstavkih in je
vcasih celo v blatu. Kope so
zlozene (malo skladiscnega prostora) gosto, ena zraven druge
in posledica vsega tega je kvarjenje lesa. Transport opravljajo
s traktorjem in ga taksno zem·
ljiSce ovira. Vsa ostala dela
opravljajo rocno.
Pred letom dni smo skupaj
z razvojno sluzbo pripravili elaborat »Preureditev skladiSca zaganega lesa v TP Martinjak«, ki
v kratkem vsebuje naslednje ugo·
tovitve:
Potrebno bi bUo nasuti najniZji
del skladiSca in ga utrditi. Po

celotnem skladiscu je treba po·
staviti betonske postavke, na ka·
tere bi zlozili kope, ki se pokri·
jejo z aluminijasto valovlto plocevino.
Za na5e razmere bi za tran·
sport ustrezal bocnl vilicar z gib·
Ijivimi osmi, ki bi Iahko vozil
po nevarnem zemlji§cu. Letvicenje in pokrivanje paketov skla·
dovnice Iesa bi bilo na pokritem
prostoru pred tovarno in bi jib
potem vilicar sam razloZ:il po
skladiscu. Vilicar bi tudi neposredno iz kope vozil pakete
lesa v krojilnlco.
Les bi se torej takoj Jetvicil
in pokrivaJ, bil bi dvignjen od
tal, zlozen ne bi bil vee tako gosto, ampak enkrat visje. Zaradi
vsega tega bi bilo vel.iko mar).
napak in Ies bi se hitreje zusil.
Ne bi bilo vee tdkega dela
na sklad.iscu Iesa, potrebovali bi
manj delavcev. Skratka, po iz·
racunu, ki uposteva vse te dejavnike, bi se skladisce izpJacalo v pribliino dveh Ietih. To
je spoznaJa ze vecina podobnih
tovarn in imajo skladisca Jesa
urejena in mehanizirana.
•
. Z~ iiu~traci~o bi omenil, da
ItahJansJ? J?~OIZvajalci vectno. lesa skladisCIJO v stalno pokritlh
lopah, kar je seveda najbolj ra·
cionaJno.
V Tovarni pohiStva Martinjak
smo letos re~Ui najveejo teiavo,
nabavili smo ploeevino za pokrivanje kop, za kaj vee pa za sedaj
ni sredstev.
Skladisce zaganega lesa bi moralo biti taksno, da bi bil lahko
nanj ponosen vsak delavec in
morali bi upo~tevati nacelo »dobrega gospodarja«.
M.Gedak
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NEZGODE PRI DELU
V PRVEM POLLETJU LETOSNJEGA LETA SMO ZABELEziLI V
PODJETJU 78 NEZGOD PRI DELU TER NA POTI NA DELO IN
Z DELA. KAR 52 ODSTOTKOV VSEH NEZGOD SE JE PRIPETILO
V TP CERKNICA.

v primeri z istim obdobjem lanskega leta je stevilo nezgod nekoliko naraslo, predvsem zaradi izredno velikega porasta v TP Cerknica. V ostalih poslovnih enotah je stevilo nezgod upadlo. Prav
tako pa je znatno upadlo tudi stevilo izgubljenih delovnih dni.
Stevi lo nezgod

Stevilo izgubljenih delovnlh dnl

PE
72

TPC
TPM
TLI
TIP
' TPS

SKS
BREST

indeks '

73

28
14

41
14
10

6

6

6

3
4

71

78

17

146
82
72

100
50
109

V razpredelnici je prikazana
primerjava med lanskim in letosnjim stanjem . V eeloti je torej stevilo nezgod naraslo, stevilo izgubljenih delovnih dni pa
upadlo. Ta podatek nam zgovorno pove, da so bile poskodbe
nekoliko lazje kot !ani. Lani je
biJo za vsako nezgodo izgublje-

72

73

384
166
346
86

468
126
133
36

72

37

1.054

61
861

indeks

108
71

38
42
51
82

nih poprecno 15 dni, letos pa
11 dni.
Nezgode so se dogajale na najrazlienejsih delovnih mestih. Tezjih poskodb je bilo sest, od teh
kar stiri v TP Cerknica, dve pa
v TLI Stari trg. V naslednji razpredelnici so nezgode prikazane
po delovnih mestih.
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Dalec najvec nezgod se je primerilo delaveem pri razlicnib
preprostih opravilih, kot so:
- dela z rocnim in mehaniziranim rocnim orodjem,
- gibanje po delovnem mestu
ali oddelku,
- manipulaeija z materialom.
Nezgod te vrste je bilo skupno
25. Vzroki so bili raznoliki, najpogosteje pa jim je botrovala
neprevidnost, sledi pa ji neure·
jeno delovno okolje (smeti, lesni odpadki, zatrpanost ipd.).
Ta dela so po svoji naravi preprosta in ob normalni pazljivosti in v normalnih pogojih obi..:ajno ne morejo privesti do nezgode. Orodja, ki se uporabljajo
pri teh delih, .pa so najcesce vir
ilCZgode. Nepravilna drla noza,
lileta, svedra in podobno ima
Jahko zelo pogosto neugodne posJedice.
Prav tako je precej pogosto
zadiranje iveri v roko, posebno
se prl roenem brusenju. Te nezgode bi bilo mogoce v veliki
meri preprecevati z ustreznimi
delovnimi pripomocki in z varovalnimi sredstvi.
Zelo veliko je bilo tudi nezgod
v notranjem transportu, vendar
k sreei niso bile tezke. Najpogostejsi vzrok poskodb je rusenje
voziekov. Zrusitev eelega zlozaja je sieer redka, zato pa je
toliko vee padeev posameznih
predmetov. Se posebno so nevarni zloZaji na dvigosih ali vagonctih, ker so med prevozo~
izpostavljeni sunkom in so tu~h
manj stabilni. Zato med voznJO
deJavee, ki pomaga voziti, !le
sme hoditi ob strani zlozaJa,
marvec vedno za njim.
Nezgod na poti je bilo devet,
vendar na njihova stevilo ne moremo vplivati. Dogajale so se me~
potjo na delo ali z dela. Vzroki
za te nezgode so predvs17n; sneg:
poJedica ali nasuta. eesti~ca, saJ
se jih vecina zgodl v ZJmskem
obdobju. Podobni vzroki so prevladovali tudi pri nezgodah na
skladiseih hlodovine.
Omeniti velja se stiskalnice in
montafne mize. Na takih delovnih mestih se je pripetilo pet
nezgod. Dogajale so se zara~li
neprevidnost~ <l:elaveev_. Vzrok Je
bil povsod 1stl, prehiter vklop
stiskalnih batov.
Velika vecina delaveev, ki deJajo na nevarnejsih delovn~h mestih je bila o varstvu pn delu
pou~ena. Prav tako so bill o tern
pouceni instf';lktorji, ~ so zadolzeni, da SVOJe znan]e posredu-

jejo ostalim, predvsem pa tistim,
ki delajo na manj nevar-n ih delovnih mestih in z osnovami
varnega dela niso seznanjeni. Nasa zelja je, da stevilo nezgod
cimbolj zmanjsamo, to pa bomo dosegli le z doslednim izpopolnjevanjem nacel varstva pri
delu.
F.Mele

ZDRAVA PREHRANA
ze od nekdaj je bila ena izmed
glavnih eloveskih skrbi, da bi
dobil dovolj hrane za svoje prezivljenje bil pa je na boljsem
od drugih zivih bitij, ker je jedel vse. Zato je bil neodvisen od
oblik prehrane. Do odkritja ognja je bil navezan le na surovo
hrano, odtlej pa so nastale velike
spremembe v naCinu prirejanja
hrane.
Ko se je clovek organiziral
v skupnosti, je zacel obdelovati
zemljo in udomacevati divje zivali, s cimer si je priskrbel tudi
zaloge hrane. Pozneje je clovek
spoznal kruh, ki mu je postal
glavna hrana se tisocletja.
Po odkritju Amerike so prinesli v Evropo razlicne sadeze
(krompir, koruzo in drugo). V

MANJSI STROSI<I
STROSKI SKUPNIH SLUZ.B
V I . POLLETJU 1973 POD
PLANOM

Planska nacela za letosnje leto
postavljajo stroske skupnih strokovnih sluzb v veliko vecjo odvisnost od rezultatov dela in od
planiranega predracuna kot doslej .
Planirani znesek stroskov skupnih strokovnih sluib je bil v zacetku leta s planskimi razmerji
razdeljen kot obveznost poslovnih enot. Prve analize in primerjave po posameznih stroskovnih
vrstah dejansko dosezenih stroskov skupnih strokovnih sluzb
v I. polletju 1973 kazejo, da so
bill planirani stroski dosezeni s
45 odstotki letnega plana.
Prav gotovo je k temu rezultatu prispevala vsakomesecna
kontrola stroskov po posameznib
nosilcih in vrstah, pa tudi omejevanje tistih stroskov, ki so v
zacetku izraziteje narascali. Nad

plansko dinamiko so le stroski
porabljenega materiala, kar je
glede na eene pisarniSkega materiala in veejo porabo za izdelavo analiz in projektov povsem
razumljivo.
Osebni dohodki so na planski
dinamiki, kar je glede na sistem
nagrajevanja t udi razumljivo.
Zlasti je treba ugodno oeeniti,
da so neproizvodni stroski na
planski ravni, kar je bil eilj zastavljenih planskih in stabilizacijsk.ih ukrepov. Tudi po posameznih stroskovnih mestih ni
vecjih odstopanj od plana.
Prav ta ugotovitev nas obvezuje, da tudi v II. polletju s pravocasnimi ukrepi in analizami
poskrbimo za cim nizje stroske
skupnih sluib, ker tudi tako prispevamo svoj delez k poeenitvi
in ekonomicnosti proizvodnje ~n
k doseganju ugodnejsih poslovnih rezultatov.
B. Misie

tern casu je priSe! clovek do novih spoznanj o vrednosti hrane.
Clovek mora vnasati v svoj
organizem hrano, ki sluii kot
»gradbeni material« - eeprav
v spremenjeni obliki - za izgradnjo tkiv in za izvor energije.
Hrana pa se sestoji v glavnem
iz beljakovin, ogljikovih hidratov, maseob, vitaminov in mineralov. Vse to pa je najti v naravni oblik.i kot zivez. Nekatere
lzmed vrst hrane uiivamo v surovem stanju, vecino od njih pa
moramo pripraviti, da lahko sluzijo za prehrano. Posebno skupino Ziveza sestavljajo tiste, ki
niso nujno potrebne za Zivljenje, pac pa sluiijo za izboljsanje okusa, videza in vonja hrane
(zacimbe, kava, alkohol in podobno)
Na kaloricne potrebe prehrane
vplivajo naslednji dejavniki: osnovni metabolizem, velikost telesa, predvsem njegova povrsina,
starost, aktivnost, okoliea, v kateri prebivamo (podnebje), spol
in razlicna fizioloska stanja (nosecnost, dojenje). Enotna poraba energije pa zavisi od porabe
ob mirovanju organizma (osnovni metabolizem), od porabe, ki
se nanasa na samo prebavo hrane ter od telesne aktivnosti.
Dokazano je, da tvorba toplote na en kvadratni m eter povrsine telesa po dvajsetih letih zivljenja stalno pada, tako da je
osnovni metabolizem v 65. letu
starosti za okrog 25 odstot kov
manjsi kot pri 25. letu ~ivljenja.
Pri zenskah je to padanje do
45. leta starosti nekoliko manjse
kot pri moskih. Poraba kalorij
za omenjeno obdobje pada za
vsakih 10 let za okrog 7,5 odstotka.
Kaloricna vrednost hrane doloca kolicino toplote, ki jo sproscajo nj eni sestavni deli med
izgorevanjem v organizmu.
Ogljikovi hidrati in beljakovine
dajo pri vsakem kilogramu razgradnj e 4,1 kg kal., masti pa
9,1 kg kal. To je n ekaksna osnova za izracunavanje kaJoricne
vrednosti hrane.
Dnevno naj bi torej clovek uiival cimbolj posreceno kombinaeijo vseh poprej omenjenih sestavin hrane. Otroei, zene v nosecnosti, otrocniee in tezki fizic·
ni delavci naj bi dobili do 2
grama b eljakovin na 1 kg telesne teie. Ogljikovih hidratov
naj bi b ilo okrog 500 gramov
dnevno ter okrog 80 gramov rnascab. Beljakovine naj bi bile
okrog dve tretjini zivalskega izvora, prav taka pa priporocamo
uporabo masti rastlinskega izvora.
Zaradi enotnega planiranja preprehrane imamo razlicne tablete,
iz katerih izracunavamo kaloricne vrednosti hrane. Za tezke fizicne delavee se predvideva okrog 4500 kg kal. dnevno, za srednje tezka dela okrog 3000 kg kal.
dnevno, za lahka sedeca dela
pa okrog 2500 kg kal. dnevno; za

tezka dela zensk okrog 3000 kg
kal. dnevno, za srednje tezka dela pa do 2500 kg kal. dnevno.
Za ljudi po 60. letu starosti se
predvideva okrog 1800 kg kal.
dnevno, medtem ko porabijo otroci zaradi vecje aktivnosti in
vecjega osnovnega metabolizma
vee.
Vainost prehrane v zivljenju
posameznika izhaja iz instiktivnega iskanja hrane kot ene izmed
prvih nujnosti za samoohrani·
tev. Bioloska vrednost in nujnost hrane za zivljenje in zdravje pride posebno do izraza tedaj,
ko pride do njenega kolicinskega in kakovostnega pomanjkanja.
Od prehrane je odvisen eel
niz funkcij, ki so potrebne za
zivljenje, za rast organizma, za
ohra!Ilitev iztrosenih tkiv in za
tvorbo energije. Normalni tek je
naravni regulator, ki usklajuje
sprejemanje hrane v potrosnjo
energije. Stalna telesna teza pa
je najpreprostejse merilo za
ravnotezje teh dveh vrednosti.
Prehrambene napake pri nas
so predvsem neenakomerna porazdelitev dnevnih obrokov in
nestrokovno ravnanje z zivili. Poslediea tega je pomanjkljiva prehrana mladine, delaveev. V prehrani primanjkujejo zlasti zascitne snovi (vitamini, mineralDe snovi). Vee solarjev in delaveev odhaja od doma brez zadostnega zajtrka ali eelo tesc v wlo
in na delo. Hrano, ki nam je potrebna v enem dnevu, razdelimo
na pet obrokov: zajtrk in kosilo
naj bi bila obilna, malica in
vecerja pa manjsa; izrafeno v
odstotk.ih:
zajtrk - 30 odstotkov,
malici- 20 odstotkov,
kosilo - 30 odstotkov,
vecerja- 20 odstotkov.
Vzroki za nepravilno p rehrano
so tudi zastarele navade in go·
spodarske tezave.
dr. A. Smale in
M. Majerle

Popravek
v prejsnj-i stevilki nam jo je
v cJanku »Spornib petdesetih
milijonov« tiskarski skrat spet
nekoliko zagodel. Pomotoma je
izpadel spodnji - polkrepko tiskani odstavek, kar je bistveno
spremenilo vsebino. V eeloti se
tisti del clanka pravilno glasi:
Zato smo pri banki najeli kredit, katerega je svet za kadre
razdelil takole:
Med enajst strokovnib delaveev, ki bi sieer po prvotnem
predlogu prejeli skupno 182.000
din·
17 delavcem, ki bi sicer p o predlogu komisije prejeH skupno
220.000 din, je dodal se 112.000
din·

Ii delavcem, ki po prvotnem
predlogu zaradi skopih sredstev
sploh ne bi dobili kredita v letu
1972, pa je iz novih · sredstev
razdelil 155.000 din.
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Nove povezave
SODELOVANJE MED PODJETJI
PRI AVTOMATSKI OBDELAVI
PODATKOV

7. Podjetja v postojnski regtJl
naj ne bi sla pri uvajanju obdelave podatkov v to smer, da pripravijo le posamezna poslovna
podrocja za obdelavo, marvec j e
treba ze ob zacetku zagotoviti
integrirano obdelavo podatkov vsa podrocja mor ajo biti med
seboj povezana.
8. Med sodelujocimi podjetji
je treba p.ostaviti pravicne poslovne odnose.
V skladu z omenj enimi izhodisci
so bile posredovane izkusnje
BRESTA in Gozdnega gospodar-

stva Postojna kadrom vecini imenovanih podjetij.
Podjetje LIV iz Postojne se je
ze odlocilo, da bo obdelovalo podatke na racunalniku na ERESTU. Obdelovali bodo podatke
celotnega materialnega poslova.!lja in fakturiranja po programih, ki so izdelani za BREST.
Ker so na BRESTOVEM r acunalniku se proste zmogljivosti, se
skusamo povezati in pritegniti
k sodelovanju se podjetji TRANSAVTO iz Postojne in JAVOR Pivka.
J . Otonicar

Na pobudo kadrov, ki se ze
dalj casa ukvarjajo z avtomatsko obdelavo podatkov podjetij
BREST Cerknica, Gozdnega gospodarst va Postojna ter predstavnikov podjetij, ki naj bi v
bliznji prihodnosti priceli uvajati
avtomatsko obdelavo podatkov
(Nanos Postojna, LIV Postojna,
Transavto Postojna, Javor Pivka, Lesonit Ilirska Bistrica), naj
bi se razvilo sodelovanje in izm enjava izkusenj. Sodelovanje
-·naj bi temeljilo predvsem na --= ·,, .·~~+.~~p.~l# .. .-._··_ :_. . ~~..::...·. . ---..:..-- ·. .
naslednjih osnovah:
1. Vsem tistim podjetjem, ki
se sele lotevajo avtomatske obdelave podatkov, je treba poPoliuretan je naziv za tvorivo, ji vecje moznosti za izbiranje
sredovati izkusnje podjetij, ki ze
imajo u vedeno taksno obdelavo ki ga dobimo, ce kemicni kom- oblik kot pri pohi~tvu iz klaponenti izocianat in polio! med- sicnih tvoriv. Izdelki dokaj zahpodatkov.
2. Vsako podjetje mora cim seboj reagirata ob dodatku do- tevnih oblik se namrec lahko
hitreje postaviti odgovorne ka- locenega odstotka penilnega sred- odlijejo v eni fazi.) Zato je prastva ali brez njega. Razmerje viloma cena elementa ali izdelka
dre, ki bodo delali izkljucno
na uvajanju avtomatske obdela- obeh komponent je lahko razlic- iz poliuretana v primeri z enano, zato so tudi lastnosti konc- kim izdelkom iz lesa toliko ugodve podatkov v svojem podjetju.
nega izdelka razlicne.
nejsa, kolikor je v tehnoloskem
Kadre je treb a iz5olati.
l'oliuretan je lahko manjse vo- pogledu izdelek zahtevnejsi. Iz3. Podjetje, ki se namerava lotiti uvajanja avtomatske obdela- lumne teze, na primer okrog delki iz trdega poliuretana (imeve podatkov, mora izdelati krat- 30 kg/m ' in se lahko uspesno upo· nu je se tudi integralna pena), se
rablja v proizvodnji tapeciranega lahko tudi povr~insko obdelujejo
korocni in srednjerocni plan uvajanja a vtomatske obdelave po- pohistva, v avtomobliski indu· (luZijo, lakirajo, barvajo in postiji (sedezi itd.) in drugod. Lah- dobno). Tehnoloski postopek in
datkov.
4. Program, ali celotne pro- ko pa je tudi vecjih volumnih naprave so zelo podobne tistim,
tez - okr og 400 kgtm• in se ga ki jih vidimo v nasih povr5inskih
jekte za obdelavo podatkov, ki
so ze izdelani pri podjetjih, naj prav taka lahko uporablja za oddelkih. Razno okovje se pritrdi
bi nudili zainteresiranim podjet- izdelavo dolocenega pohistva, pa lahko s privijanjem, z lepljetudi v drugih industrijah.
njem z ustreznimi lepili, ali pa
jem v odkup.
Za potrebe, kjer mora m aterial se ze v fazi oblikovanja v ka5. Podjetja, ki bodo pricela z
vzddati velike obremenitve, pa lupu zalije v maso. Ker pohi~t
uvajanjem AOP popolnoma n ovih
je volumna teza poliuretana se vena industrija v razvitejsih drZap.odroCij, naj bi medsebojno sovecja (do 800 kg/m'). Ceprav je vah intenzivno razvija tehn olodelovala na organizacijskem in
je v kemicnem pogledu ter po gijo izdelkov na osnovi poliureprogramskem podrocju.
6. Vse naprave za obdelavo po- lastnostih ze dolgo znan, pa se je tana in drugih umetnih snovi,
datkov naj bi b ile v celoti iz- v industriji zacel uveljavljati sele ne smemo dopustiti, da bi stali
koriScene. Pri nabavi novih na- v zadnjih nekaj letih. Razumljivo ob strani teh dogaj anj.
Poiskati moramo vse moznosti,
je, da so nekatere dezele v svetu
prav je t reba zlasti upostevati:
v uporabnosti p oliuretana mnogo da bi ze v sedanji fazi uspesno
- da so, preden se nabavlja
ali najema nova naprava, insta- pred nami. Take dezele so na· vkljucili taksno tehnologijo v
lirane naprave za obdelavo po- vadno tudi proizvajalci surovin nas proizvodni program. .
D. Mazij
datkov izkoriscene najmanj 70 in naprav za predelavo le-teh.
odstotno;
Nasa industrija za sedaj se ne
izdeluje niti enega niti drugega.
- da bodo nove naprave mogle obdelovati podatke po proZato smo vezani na uvoz, kar
gramih, ki so ze izdelani;
bistveno povecuje stroske investicij na tern podrocju, prav taka
- da bodo naprave sodobne;
- da bo zagotovljeno brezhib- pa tudi cene gotovih izdelkov.
no obratovanje (servis);
Kakor so pri pohiStvu iz lesnih
- da bo naprave mogoce medtvoriv potrebne za rentabilnost
Zakaj spremeniti organizacijo?
sebojno povezovati v okviru r enalozb poenotenje izdelkov in
Leto bo zacela veljati nova
gij e, republike in dr.Zave;
optimalne serije, je to zelo po·
- da bodo naprave sposobne membno tudi pri investiranju v ustavna ureditev SFR Jugoslaviobdelati podatke glede na krat- pr.o izvodnjo izdelkov iz poliure- je in SR Slovenije. Price smo
korocne m srednjerocne progratana. Zelo vazna je tudi raziska- globokim, revolucionarnim spreme uvajanja avtomatske obde- va trziSca in testiranje tdisca za membam nase dru.Zbe, ki odpilave podatkov vseh sodelujocih
take izdelke, se posebno, ker rajo tudi nove moznosti sindikatom in jim nalagajo nove napodjetij.
imajo oblikovalci in konstruktor- loge.
Cilj predlagane nove organiziranosti sindikatov je, da bi se
tern novim moznostim in novim
nalogam vsestransko prilagodili.
Gre torej za sindikat v temeljni
organizaciji zdruienega dela, za
V poplavi razlicnih nagradnih
morali pravilno sestaviti. V ju- sindikat
v skupnosti TOZD; gre
iger, kjer bralci revij le stri- Iijski. stevilki pa so morali bral- za sindikat delavcev, katerega
zejo in posiljajo kupone, smo ci iz postavitve dnevne sobe Bar- vsa vodstva so organizirana iz
se v sodelovanju z uredniStvom bara izloCiti en element po last- osnovne sindikalne organizacije,
ni presoji. Za lafje razumevamesecnika Nase zene odlocili, da nje smo objavili tloris sobe in v kateri neposredno odloca debomo nagr adno igro organizirali barvno fotografijo dnevne sobe lavec, torej po delegatskem naBarbara, ki je imela sestavlje- celu.
drugace.
Gre za sindikat, ki ga bodo
nih vseh sest elementov.
V junijski stevilki smo nameorganizirali delavci kot najsirso
Na uganko je prislo 2.500 od- razredno organizacijo delavskenoma narobe postavili elemente
kuhinje Vega-60. Bralci so jih govorov, kar predstavlja repre- ga razreda v boju za razvoj sazentancni vzorec za analiza. Re- moupravnih socialisticnih odnozultati so naslednji: najvec bral- sov in za uresnicevan je svojih
samoupravnih in drugih pravic
cev bi v dnevni sobi najlaze po- ter interesov na vseh podrocjih
gresalo element 425, to so knjiz- dela, ustvarjanja in zivljenja.
ne police (1.052 bralcev), za vi- Gre za tak druzbeno-ekonomski
trine-elemente 427 se je odlocilo polozaj ter vlogo sindikata v
768 bralcev, element 428 (TV druzbi in politicnem sistemu, ki
regal) 348 bralcev, bar - element ustreza razrednim interesom in
426, 161 bralcev in omari-element t eznjam delavskega razreda. Gre
221 le 144 bralcev. Sedem bral- za najsirse sodelovanje delavcev
izvajanju funkcije oblasti in
cev se ni moglo odlociti za no- pri
pri opravljajnu drugih pomembben element. Vseh 2.500 pa bi nih zadev, pa tudi za resevanje
zelelo obdrlati v svoji dnevni socialnih vprasanj, ki so posobi kotni element (475).
membna za vse delovne ljudi
in za krepitev njihove solidarPodatki so izredno zanimivi, nosti. Stvar ocene v javni razceprav se v celoti ne moremo pravi, ki jo s tern pricenjamo,
zanes ti · nanje. V uganki nismo pa bo, ali j e vloga sindikatov
navedli cen elementov, ta faktor pravilno opredeljena.
pa bi, ce drugega n e, vplival
Kaj je osnova za novo orgavsaj pri elementih 427 (vitrina, nizacijo?
ki je relativno draga) in 425
Osnova za novo organiziranost
(knjizni regal, ki je cenejsi).
sindikata naj bi bil STATUTARNI DOGOVOR, ki bi nadomestil
Zanimivo je bile primerjati t e vse
statutarne akte sedanjih sinpodatke s podatki prodajne slui- dikatov in Zveze sindikatov. Nabe.
sta! pa naj bi kot dogovor vseh
osnovnih organi.zacij si.ndikata.
B. Lavric

Poliuretan pri nas
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Pred reorganizacijo sindikata

Nagradna igra Brest· Nasa zena

s

Njegov dokoncni predlog naj bi
izoblikoval 8. kongres Zveze sindikatov Slovenije. Gre za stalen
akt, ki naj bi s svojimi nacelnim i dolocili urejal osnovne organizacije in delovanj a vseh sindikatov in Zveze sindikatov. Le
v osnovnih organizacijah sindikata bi imeli se svoja posebna
pravila.
Podrobnosti, ki v statutarnem
dogovoru ne m orejo biti urejene,
bode urejali poslovniki ali izjemoma posebni dogovori in
sklepi.
lzhodiSca nove organiziranosti
so:
a) v vsaki TOZD naj b o praviloma vsaj ena osnovna organizacija sindikata,
b) delegatski sistem,

c) sindikalne konference,
d) obcinska in medobcinska or·
ganizacija,
e) sindikat kot odraz interesa
clanov,
f) Zveza sindikatov,
g) enotnost sindikalnega gibanja
v Jugoslaviji,
h) aktivizacija mladih proizva·
jalcev_
Vsako izmed teh izhodiSc bo
potrebno posebej prou citi in ga
uskladiti z dejanskimi potrebami
v obcini Da bi to pomembno
nalogo Iahko izpeljali, bo poseb·
na skupina pri obcinskem sin·
dikalnem svetu pripravila shemo
organiziranosti sindikatov v ob·
cini Cerknica in jo dala v javno
razpravo vsem osnovnim organi·
zacijam sindikata_
E.Lenarcic
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Mia dina tekmuje
OBCINSKO TEK.MOVANJE ZA
POKAL JANEZA HRIBARJA
Partizanski pohod in obcinsko
sportno tekmovanje za pokal Janeza Hribarj a sta dve veliki man ifestaciji mladine n ase obcine,
ki ju organizira obcinska konferenca Zveze mladine v Cerknici.
Mladinci in mladinke so se
18. avgusta ze pomerili v streljanju in sahu, naslednjega dne pa
se v peteroboju.
Vrstni red:
STREUNJE:
Mladinci:
1. Kovinoplast ika Loz
2.BREST
3. Grahovo
4. MA Begunje
5. Notranjski studentski klub
SAH:
1. Grahovo
2. Notranjski studentski klub
3. MA Begunje
4. Kovinoplastika
5. BREST

Mladinke - streljanje:
1. BREST
2. MA Begunje
3. Notranjski studen tski klub
SAH:
1. MA Begunje
2. BREST
Tako so ze zbrane prve tocke
v boju za pokal, tekmovanje pa
se je 23. avgusta nadaljevalo s
kegljanjem, 25. avgusta je bilo
v stari menzi Bresta tekmova·
nje v namiznem tenisu, 26. avgusta pa je bilo se prvo kolo tek·
movanja v malem nogometu in
kosarki.
Tekmovanje v 12eteroboju je
bilo tako kot lam le za posameznike. Discipline peteroboja
so bile: tek na 100 in 800 metrov,
skok v daljino in viSino ter met
krogle. Tekmovalci so dosegli kar
solidne r ezultate, zmagal je Joze
Mele iz Cerknice, drugi pa je bil
Beno Skrlj - MA Begunje.
J. Kranjc
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BRESTOV OBZORNIK

Za enotno kadrovsko
politiko
DRU:ZBENI DOGOVOR 0 KADROVSKI POLITIKI V OBCINI
CERKNICA

lesette 11U&IJ

eeetuui,,_

~,.;u

Cerknicani placujemo prispevek za uporabo mestnega zemlj i, sea. Tore) smo mescani. In ce
smo mescani, potem je razum l jii vo, da vecji del nismo lastniki
gospodarskih poslopij, kamor
Stejejo kozolci, hlevi, svinjaki,
kurrziki, zajeniki in podobne koristne vaske ustanove, ki preskrbujejo druzine z mesenimi
dobrotami za vsakdanjo in praznieno rabo.
Mescani Cerknice, vsaj ne tisti,
ki Z.ivimo v visokih gradnjah, tudi nismo posestniki vrtickov, na
katerih bi naJe ljube tovarisice
lahko dnevno izpulile korencek,
petersiljcek, odtrgale kumarico,
paradajzek, izruvale cebulico,
• cesencek, odrezale solatko in zelno glavico ter skuhale na to vito
• poceni vitaminsko juhico.

i
:

Mesta so si ze v zgodnjem sred1 njem veku in pred njim te za! deve urejala na nacin, ki se j e
do danes obdrzal kot edini primeren: da namrec m escani z dohodki, ki jih imajo iz drugih dejavnosti, industrije, obrti, intelektualnih in upravnih storitev,
kupujejo od vascanov njihove pol ljedelske in
zivinorejske viske.
Se to se je obdrzalo do danes
po svetu in tudi na Balkanu: da
namrec mescani svoj denar lahko zamenjajo za te dobrote kar
1 v mestu (v trgovinah in na trgu)
in jim ni treba po sihtu ali pod
konec tedna sel e skakati okrog
in si nabirati omenjenih zadev
1
1 od kmeta do kmeta, od mesarja
l do mesarja t ja po mili domovini.

V obcini cerkniSki temu ni
zmeraj tako. Vrle m escanke morajo od nedelje do nedelje poena; titi svoj program kosila na naslednji menu: goveja zupa z nudeljni, krompir na sto nacinov,
izmozgana goveja zvirovna in so; lata od pol proletariata (na vrtoi vih le--teh jo je namr ec v teh me. secih cez mero, samo da gre pre• l1itro v cvet).
I

Predlagam, da menza kuha tu' di ob nedeljah, ker nima smi sla,
da kuhamo na tisoc mestih in
, mal.emo tritisoc loncev z enakim
! lojem.

1

Zdaj ra zares: ko je nas dvorni
fotogra obiskal mesarijo Kmetijske zadruge Cerknica, da bi posnel porazno stanje v prazno v isecih kavel jnov, so mu brz pokazali polno l edenico grozansko velikih stegen in p l ecet in tudi prodajalna je bila v trenutku poZna
solidne govedine. To je tako pre-

pricalo dvornega fotografa, da je
prisel idejno vplivat na nameravanega pisca, da tisto, kar mislimo napisati, sploh ni res, da j e
mesa dovolj, da je meso dobra
in najbrz tudi poceni.
Zaprli smo mu hvale poZna usta z enim samim vpraJanjem,
ce kdaj izvoli nadomestiti i.eno
v vrsti pred mesarskimi kljukami. Z oagovorom: »To pane!« je
bilo povedano vse in hkrati izpricana neomajna potrpezljivost
njegove i.ene, ki tegobe mesne
krize taka junaJko prenaJa popolnoma sama.
Ob naslednji prilol.nosti (voli
in krave so v tern casu prel.vecil e
za dober mesec sena in detelje)
smo prisli v m esarijo Kmetijske
zadruge skozi zadnja vrata, ker
je bilo po dvanajsti uri spredaj
zaprto, in srecali v hladilnici pri
deiu nov obraz. Miha Znidarsic
je biZ pripravljen takoj povedati,
zakaj ni mesa in kakJnega ni in
pravzaprav vse tisto, kar nas je
t i scalo.
Izkazalo se je, da po razgovoru
z n jim ni prav nobene potrebe
sariti se okrog drugih faktorjev.
I z ust neposrednega obdelovalca
in prodajlca mesa se j e dalo i zvedeti vse: da »Svinjarije« v cerkniski obcini ni, ker j e v Postojni
pet odstotkov dral.ja, da teletine
ni, ker spartansko unicijo samo
mladice, ki za i.ivljenje niso sposobni, ostale pa spitajo ( ocitno
pa je mladi rod govedi na Notranjskem zdrav kot si lahko samo zelimo - op. pisca).
Na podtaknjene ugotovitve potrosnikov, da tudi od volov in
izcrpanih krav dobimo samo zadnji pogled, fasade da gredo preko
meje, nam je Miha odlocno povedal, da t o ni r es, da pojemo
prav celo kravo, da pa tma res
vsak naJ zamorjeni telicek ena
sama jetrca in eno samo srcece,
cemur pri velikih podjetjih ni taka; tam se dobijo notranji deli
na primer lahko tudi v vecjih kolicinah kot pripadajoce okolje.
Miha nas je skromno prosil,
naj ne objavimo njegovega predloga, ki ga je izrazil v domaci hisi, naj bo m esnica odprta neprekinjeno, da ne bo v njej ob prer edkih obratovalnih urah predolgih mesa cakajoCih r epov - mi
bomo pa kot Clenki teh repov
klju b temu to poboi.no i.eljo v
imenu potrosnikov zapisali kot
resen predlog.
Dober t ek!

K.Ijub stabilizaciji so veselice in piknik.i vsako nedeljo dobro obiskani

:Ze razprava o izhodiscih za resolucijo o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji, k.i jo je skupscina SR Slovenije sprejela v decem.bru 1971. leta, je znova opozorila na izreden pomen kadrov za
prihodnji druibeni in gospodarsk.i razvoj nase republike. Poudarila
je, da obseine naloge na tem podroeju Iahko uspesno uresnicujemo
le z doslednim uveljavljanjem kadrovske politike kot nelocljivega
sestavnega deJa samoupravnega razvoja in poslovne politik.e temeljnih organizacij zdruienega dela ter njihovih asociacij, druibenopoliticnih in samoupravnih interesnih skupnosti.
Posebno teio sta temu vprasanju dati tudi 19. in 28. seja
CK ZKS, k.i sta oblikovali svoje
delo v dokumentih Aktualna
vpra~anja in Osnovne smernice
kadrovske politike.
Omenjena dokumenta zavezujeta tudi skupscino obcine Cerknica, da v okviru svojih pristojnosti zagotovi uresnieevanje osnov kadrovske politike.
Prvi korak je bil program kadrovske politik.e v obcini Cerknica, k.i ga je obcinska skupscina sprejela v marcu 1973. leta. Ta program zajema samo
podroeje gospodarstva. Za spr ejem programov druibenih dejavnosti ~e ni pogojev zaradi
prilagoditve teh dejavnosti novi
vlogi, ld jo dobivajo z novo ustavo.
Da bi zagotovlli usldajevanje
vseh skupnih vpra§anj kadrovske politike, so se komunisti, k.i
delajo v kadrovskih sluibah in
v koordinacijsko-kadrovskem odboru pri obcinsk.i konferenci
SZDL v juniju dogovorili, da pripravijo druibeni dogovor o kadrovsld politik.i v obcini Cerknica. lmenovana je bila delovna
skupina ki je do zacetka avgusta pripravila osnutek dogovora.
Osnutek dogovora predvideva,
da ga bodo podpisali skupscina
obcine Cerknica, obcinsk.i sindi·
kalni svet, obcinska konferenca
SZDL, obcinska konferenca ZKS,
obcinska konferenca ZMS, organizacija zdruienega dela s sedezem v obcini, temeljne organizacije zdruienega dela in samoupravne interesne skupnosti. S
tem dogovorom podpisnik.i usklajujejo oblikovanje sistemizacije
delovnih mest, planiranje, vzgojo
in izobraievanje kadrov, razporejanje in napredovanje kadrov,
kadrovanje vodilnih delavcev in
obllkovanje ter izvajanje kadrovske politike.
Po osnutku dogovora bi v aktu
o sistematizaciji podpisnik.i mimo obveznih sestavin dolocili tudi delovna mesta za invalide.
Podpisnik.i bi morali omogoeiti
svojim delavcem, k.i so -postali
invalidi zaradi nesrec pri delu ali
poklicnih obolenj, da se zaposlijo na primernih delovnih mestih,
ki so za to predvidena.
Ker podpisnik.i ugotavljajo, da
bo kadrovska politika ostala
eden izmed temeljnih elementov
pro~ramov razvoja, bodo ob vsaki planirani investiciji izdelali tudi nacrte za pridobitev ali us-posobitev ustreznih delavcev. Celotno poglavje dogovora, ki zadeva
planiranje, vzgojo in izobrazevanje, posveca najvecjo skrb strokovnemu in se posebno druibeno-politicnemu in ekonomskemu
usposabljanju delavcev, posebno
tistih, k.i so izvoljeni v samoupravne organe all delegacije.
Nedvomno je za dobro kadrovsko strukturo potrebno, da se
pripravnistvo in politik.a stipendiranja uveljavita kot sistem, zato je tudi to poorocje z druzbenim dogovorom o kadrovsk.i politik.i podrobneje obdelano.
-Dogovor-vsebu'fe·· iudi doiotila
o kadrovskih sluzbah. Ker je pogoj za uspesno delo na kadrovskem podroeju, da je kadrovsk.im sluibam dan enak pomen
kot drugim, je nujno, da se organizirajo take kadrovske sluibe,
k.i bodo sposobne odgovorno in
strokovno opravljati. naloge ter
uresnicevati odlocitve na podroeju kadrovske politike.
Dogovor dokaj podrobno ureja
kadrovanje vodilnih delavcev. Poudarjena je zahteva, da morajo
podpi snik.i v splosnih aktih doIoeiti, da se zahtevajo od delavcev
na vodllnih delovnih mestih poleg strokovnih zahtev tudl ustrezno moralno-politicne kvalitete, k.i

se odrazajo v odnosu do. samoupravne druibene ureditv~, v
sposobnosti za razvijanje samoupravnih odnosov, v odgovomosti do dela in do delovnih ljudi
ter v osebni postenosti. Poseben
postopek za vodilna delovna me-

sta je dolocen tudi za primere,
ce je organizacija slabo poslovala. Ce samoupravni organi ocenjujejo, da je slabo poslovanje
posledica slabega dela vodilnih
kadrov' so dol.Zni zaceti postopek
za predcasno razresitev vodilnih
delavcev. Enako je doloceno tudi
za primere, ce organizacija ne
izvaja obveznosti, sprejetih s samoupravnimi sporazumi in druibenimi dogovori.
Osnutek druibenega dogovora,
k.i ga bo skupscina obcine Cerknica v kratkem dala v javno razpravo, ima namen, da bi kadrovska politika postala neloeljivi in
sestavni del v razvoju samoupravne druibe. Zato upamo, da
bo razprava izoblik.ovala stalisca, ld bodo zagotavljala uresnicltev postavljenih clljev.
T. Urbas

Umetniika doiivetja
v Zeliah
NOVI KORAKI V O:ZIVLJANJU
NASEGA KULTURNEGA
:ZIVLJENJA
Eno izmed n aceLnih staliSc nove u stave hoce uskladiti tefuje
proizvodnje tudi s kulturnim
zivljenjem in z vsemi njenimi
oblikami tudi v vsakdanjem zivljenju nasega delovnega cloveka.
Zato res ni vseeno, kaksne
moznosti imajo posarnezni kraji
nase domovine, da zadostijo takim in podobnim staliScem in
tel.n.jam. Morda je bila nasa tiha, a vseeno lepa Notranjska
v zadnj.ih letih nekoliko zanemarjena v kulturnem zivljenju.
A morarno ugotoviti, da niso
krivi za tak »molk« le posamezniki ali odgovorne ustanove, amp ak da »lezi« krivda na nas vseh;
v nezanimanju za te mofuosti,
v sibkih organizacijskih prijemih, v pomanjkanju sredstev za
tovrstne dejavnosti in podobnem.
Saj poznamo tudi v nasi dolini
vedno ziva zariSca kulturnega
zivljenja, na primer Kulturnoprosvetno drustvo v Laski dolini, na Rakeku, Notranjski glas-

veda tudi od izvajalcev. Stari
cerkveni obj ekt so obnovili sodelavci Ljubljanskega regionalnega
zavoda za zasCito kulturnih spomenikov, saj so v vsej Evropi le
stiri podobne stavb e te vrste.
Obnovitev se bo verjetno se izpopolnjevala do kon cne p odobe.
Prostor je akusticno odlicen in
primeren za manjsi obisk - do
300 !judi.
Koncerti so bili dobra izbrani:
n astopalo je le nekaj izbranih
umetnikov in ansamblov: od Slova~kega godalnega kvarteta do
solisticnega nastopa sopranistke
Ileane Bratui Kacjanove in tenorista Rudolfa Francia ter pianista Andreja Jarca, pa do godalnega Tria Lorenz, do nastopa
violinistov Igorja Ozima in Franceta Novsaka, vokalnega oktet a
Gallus ter do solistov flavtista
Borisa Campe, tenorista Mitje
Gregoraca in pianista Mar jan a
Lipovska. To je b il posrecen in
kvaliteten program za uvajanje
glasbene kulture v m anj razvito
koncertno okolje. Izvajali so
predvsem slovenske in slovanske
avtorje pa tudi r enesancne m ojstre jn klasiko.
Izbor vokalne in instrumentalne glasbe je bil precej enako-

Koncert okteta Gallus je btl lepo doZivetje
beni zavod Frana Gerbica, n ekat era sportna drustva, dejavnost
Industrije pohiStva Brest Cerknica in drugo . A vse t o je premalo za tako obsezno obmocje
od Rakeka do Prezida, :Zilc in
Nove vasi.
Skoda, da je nekoliko zamrla
tudi kulturna dejavnost »Kluba
notranjskih studentOV«, ki je
pred nekaj leti orga niziral nekaj
uspelih in kvalitetnih kulturnih
prireditev.
Vendar je v okviru sestih komornih koncertov od 20. julij a
do 24. avgusta letos nase kulturno zivljenj e dobilo novo spodbudo. V stari, obnovljeni ze!Ski
cerkvici z znamenito obliko stiriperesne deteljice in z manieristicno arhitekturo (14. stol.) je
idealen prostor zlasti za komorne koncerte, ki zahtevajo dovolj
zbranosti od poslusalca - in se-

merno u sklajen- in kljub izbrani
kvaliteti dostopen poslusalcem;
vodstvo Komorne scene iz Ljubljane je imelo srecno roko pri
tern! Poslusalci so prihajali h
koncertom iz Ljubljane, z Rakeka in iz Postojne, predvsem pa
domacini iz Cerknice.
Organizacija koncertov je bila
dobra, saj je bil to prvi poskus
te vrste; nesporazum je bil pac
v tem, da so se domacini spocetka
koncertov
udelezevali
manj, ker je Kompas obljubil
vecji obisk gostov s prevozi.
Pri organizaciji obnove te cerkve in koncertov so sodelovale
mnoge delovne organizacije, od
katerih vecin a iz nasih krajev.
Tako so delovne organizacije pokazale razumevanje in dobra voljo za ozivljanje kulturnega zivljenja v nasi dolini.
(Konec na 8. strani)
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Delovne
akcije
ozivljajo

PROGRAM
ZBORA NOTRANJSKEGA OKR02:JA OSVOBODILNE FRONTE IN
30. OBLETNICE USTANOVITVE 13. SNOUB BRACICA V CERKNICI 15. IN 16. SEPTEMBRA 1973 POD POKROVITELJSTVOM
OBCIN CERKNICA, LOGATEC, LJUBLJANA-VIC-RUDNIK IN
VRHNIKA.
SOBOTA 15. SEPTEMBRA 1973:
ob 11. uri: otvoritev likovne razstave slikarja Franca Dremlja Aca iz Vrhnike v Salonu pohistva Brest Cerknica;
ob 15. uri: odkritje spominske pplosce na hisi na Pescenku v Cerknici, kjer je bil 7. junija 1941 ustanovljen Okrozni komite
KPS za Notranjsko;
ob 16. uri: otvoritev razstave Notranjskega muzeja ljudske revolucije iz Loza v avli Osnovne sole v _Cerknici;
..
ob 17. uri: polozitev venca na spomenik padhh borcev v Cerkncn;
ob 19. uri : koncert notranjskih pevskih zborov in godb na pihala
na prireditvenem prostoru pri Osnovni soli v Cerknici;
ob 21. uri: ognjemet na Slivnici in kresovi .po okoliskih hribih;
od 21.15 do 24. ure: zabava s plesom na igriscu pri osnovni soli.
NEDELJA, 16. SEPTEMBRA 1973:
ob 8. uri: nastop godbe na pihala iz Cerknice pred restavracijo
»Jezero« v Cerknici.
od 9.30 do 10.30: zbor aktivistov Notranjskega o krozja OF, 13. SNOUB
>>MIRKA BRACICA«, Notranjskega odreda, Notranjskega
vojnega podrocja, Jurisnega bataljona 18. divizije, delegacije domicilnih enot ostalih notranjskih obcin, enote
JA, enote teritorialne obrambe , gasilcev, sportnikov in
lovcev pred tovarno Brest;
ob 10.30: slavnostni pohod od Bresta do p rireditvenega prostora;
ob 11. uri: pricetek proslave na prireditvenem prostoru pred Osnovno solo v Cerknici:
- otvoritveni govor predsednika pripravljalnega odbora,
- podelitev domicilne listine in prapora Notranjskemu
okrozju OF,
- podelitev prapora enoti teritorialne obrambe obcine
Cerknica,
- govor predsednika CK ZKS tovarisa Franca Popita,
- kulturni program,v katerem sodelujejo:
Partizanski pevski zbor
Godba milice in
solisti ljubljanskih gledalisc,
- partizansko kosilo nekdanjih aktivistov in borcev ter
clanov enote teritorialne obrambe. Za ostale udelezence zbora bodo na voljo stevilne stojnice gostinskih
podjetij.
Po kosilu bo zabava s plesom na sportnem igriscu pri
Osnovni soli v Cerknici.

septembru
1. septembra ob 20. in 2. septembra 16. septembra ob 20. uri - angleski
ob 16. uri - ameriski film RDEfilm ZIMA ENEGA LEVA. Spekta-

CE SONCE. Pustolovski film. V
glavni vlogi Alain Delon.
2. septembra ob 20. uri - ameriski
film ZBOGOM, GOSPOD CHIPS.
Komedija. V glavni vlogi Peter
O'Toole.
3. septembra ob 20. uri - ameriski
film CRNA .KARAVANA. Western.
V glavni vlogi Sindey Poitner.
6. septembra ob 20. uri nemski
film BEG V ZLOCIN. Kriminalka.
V glavni vlogi Horst Frank.
8. septembra ob 20. in 9. septembra
ob 16. uri - ameriski film LETALI~CE. Drama. V glavni vlogi Burt
Lancaster in Dean Martin.
9. septembra ob 20. uri danski
film REKTOR V POSTELJI. V glavni vlogi Ole Soltoft. Komedija.
10. septembra ob 20. uri - ameriski
film JOE, TUDI TO JE AMERIKA.
Drama. V glavni vlogi Dennis
Patrick.
13. septembra ob 20. uri - francoski film MAKS IN TATOVI. Kriminalka. V glavni vlogi Michael
Piccoli.
15. septembra ob 20. in 16. septembra ob 16. uri - francoski film
AGENTI LJUBIJO STRELJANJE. Kriminalka. V glavni vlogi Roger Hanin.

kel. V glavni vlogi Peter O'Tolle.
francoski film VDOVA COUDERC. Ora·
rna. V glavni vlogi Alain Delon.
20. septembra ob 20. uri - italijan·
ski film OSLADKANA PISTOLA.
Western. V glavni vlogi James
Parker.
22. septembra ob 20. uri - ameriski
film CRNI IZZIV. Drama. V glavni
vlogi James Earl Jones.
23. septembra ob 16. in 20. uri francoski film 2ANDAR GRE V
POKOJ. Komedlja. V glavni vlogi
. Louis De Funes.
24. septembra ob 20. uri - danski
film JAZ 2ENSKA, Ill. del. Erotic·
ni. V glavni vlogi Gun Falck.
27. septembra ob 20. uri - ameriski
film TOPOVI ZA CORDOBO. We
stern. V glavni vlogi George Peppard.
29. septembra ob 20. uri - italijan·
ski film TABU. Dokumentarni film,
ki prikazuje navade in iivljenje
na Orientu.
30. septembra ob 16. in 20. uri angleski film ESKADRILA SMRTI.
Vojni film. V glavni vlogi David
Mac Calum.
17. septembra ob 20. uri -

Umetniska dozivetja v Zelsah
Nadaljevanje s 7. strani
Koncerti so zaorali v koncertno ledino pri nas - in povsem
uspeli. Navdu~ili so poslusalce,
ki so zlasti dobro obiskali prvi,
drugi in peti koncert. Vsekakor
je vokalna, solisticna in zborovska umetna in narodna pesem
za uvajanje glasbenega zivljenja
bolj primerna, ceprav je tudi
instrumentalna glasba v komorni zasedbi in v takem prostoru
izbrana in privlacna. Tudi »disciplina« obiskovalcev je bila
prav d obra; ceprav so bile ob
cerkvici stojnice s pijaco in
okrep cili.
Morda bi bilo ob prihodnjih
prireditvah v tern lepem okolju
le dobro omeniti, da bi bili na
mestu kratki, zgosceni komentarji o predvajanih delih in avtorjih. Nasa koncertna publika po
vecini ni tako glasbeno izobrazena, da bi bilo to odvec. Pro~rami so hili primerni, morda se
Je zdela vstopnina malce previsoka (30 din).

t.al smo o~az ili na koncertih
premalo mlaJsih gostov - nasih
akademikov, srednjesolcev in
mladine iz delovnih vrst, ki bi
prisluhnili glasbi in bi se ob njej
izobrazevali in plemenitili.
»Giasba nam pomaga«, je pel
veliki Gallus (nas najvecji renesancni glasbenik, po katerem
imamo najvisje glasbeno priznanje in odlikovanje - Gallusovo
plaketo.) Pomaga nam premagovati golo vsakdanjost, nase -nemirno hlastanje za materialnimi
dobrinami, da ob tern pozabljamo na zive vrelce lepote in globlje cloveske in umetniSke govorice, kot so jo govorili, izpovedovali v zvokih in barvah - in
jo se izpovedujejo umetniki vseh
vrs t - in vseh casov.
Nasa obveznost in nasa nujnost p a je, da jim prisluhnemo
in jih tudi vzljubimo. Morda bo
tako postal polnejsi in bogatejsi
n as delovni vsakdanjik.
B. Brecelj

SAMOUPRAVLJANJE TUDI
V MLADINSKIH DELOVNIH
BRIGADAH
Uradno se je nasa mladinska
delovna brigada imenovala »Mia·
dinski delovni kamp marsal TitO·
-Kumrovec 1973«. To je bila prva
mladinska delovna brigada, organizirana povsem na samoupravnih nacelih. Obicajne, ze v na·
prej dolocene komandante in
komandirje so zamenjali predsedniki, ki so bili izvoljeni na
prvem zboru brigadirjev. Tudi
v zivljenju brigade so veljali sa·
moupravni odnosi. Pravilnik, stroZbor brigade pred odhodom na delovno akcijo
skovni in delovni program akci·
je smo po izcrpni razpravi z nc·
kaj spremembami sprejeli na
zboru brigadirjev.
Akcija je bila zveznega pomena, saj so v njej sodelovali mla·
di vseh narodnosti iz nase dda·
SMUCARSKI KLUB CERKNICA ativne in podporne clane 60 di- ve. Kot gostje so sodelovali tudi
narjev na leto. Priglasnice bo trije studentje iz Francije. Delala
ZACEL Z DELOM
moe dobiti po vseh delovnih or- je na gradnji vodovoda in elek·
Julija letos u stanovljeni Smu- ganizacijah, in sicer b odo pri tricnega voda, kar je zelo pocarski klub Cerknica je ze price! vodstvih sindikalnih organizacij membno pri gradnji Doma bor·
z delom. Tako so se na nedavni ze od septembra dalje.
cev in mladine. V akciji so sode·
seji upravnega odbora kluba clani odgovorili o izpeljavi posamezCiani upravn ega odbora so se lovali tudi pripadniki jugoslo·
nih oblik na podlagi usmeritev, zavzeli za to, da je treba t udi vanske ljudske armade z mehani·
ki jih je dal ustanovni obcni s strani kluba dat i pobudo pri zacijo, s katero so uspeli koncati
zbor.
investitorju Postojnska jama, da zemeljska dela in izkopati teme·
lje doma.
Okvirno so se dogovorili za fi- pospesi zgraditev smucarske
t.ivljenje v brigadi je bilo zelo
nancni nacrt. Dohodke, ki jih de- vlecnice, ki je programirana na
lijo na one, ustvarjene z lastnim Slivnici. Zato bodo obiskali Za- pisano. ~est in pol ure dnevnega
delom, in druge, ki jih pricaku- vod Postojnska jama in odgovor- dela v blatnem vodovodnem jar·
jejo od obcinske zveze za teles- nim pojasnili tudi p ripravljenost ku nas ni toliko izcrpalo, da ne
no kulturo Cerknica, so tudi raz- clanov kluba, da s prostovoljnim bi v popoldanskem casu organi·
poredili na prepotrebne in zares delom pomagajo pri uresnicitvi zirali razlicnih sportnih tekmosamo nujne izdatke za nemoteno te prepotrebne investicije.
vanj v kosarki, nogometu, roko·
delo kluba. Trenerji so dobili
metu ali sahu. Ta tekmovanja
Odlocili so se tudi, da bodo
nalogo organizirati suhe treninso tekla med delovnimi skupina·
obiskali
Tovarno
ELAN
v
Begu,
ge; kar 90 kondicijskih treningov
mi nase brigade ali pa smo tek·
so se zavezali imeti, tern pa bodo njah, da bi poskusali pridobiti movali z gostujocimi brigadami
sledili treningi na snegu, ki jih cenejso smucarsko opremo v za- s Kozjega ali Save pri Zagrebu.
m eno za r eklamo izdelkov te
bo 30, poleg njih pa se najmanj
Nekajkrat je zadonela pesem
tovarne na tekmovanjih, ki jih
15 tekmovanj.
ob ognju, p ri Sotli, seveda v ve·
bo klub prirejal. Prav tako bodo
Razdeljene so bile tudi zadol- obiskali ALPINO v t.ireh, seveda cernih urah. Tudi vonj po pecenih
zitve za pridobivanje clanstva. z istim namenom. Svoj prispevek ribah je razjezil prenekaterega
Vsak, kdor bo hotel postati clan k razvijanju in vecji mnozicno- osamljenega ribica, ki je v noc·
kluba, bo izpolnil posebno pri- sti smucarskega sparta bo klub nih urah poskusal sreco. z nama·
javnico, jo podpisal in vplacal dal s povezavo s solskimi sport- kanjem trnka v tolmun Sotle.
clanarino za leto vnaprej. Na pod- nimi drustvi v obcini, pa tudi z
Slovo od tovarisev je bilo en·
lagi tako izpolnjene prijavnice organizacijo zacetniskih tecajev kratno in nepozabno. Vsi smo si
bo dobil tudi izkaznico clana klu- za odrasle obcane, ki bi si zeleli obljubili, da se prihodnje leta
ba. Ciani kluba se delijo na ci- podrobneje spoznati vse care »be- dobimo v istem kraju z istimi
cibane in pionirje, ki bodo imeli le opojnosti«.
ci!ji.
enotno clanarino, ki je bolj simI. Najger
Da pa bi cimbolj mnozicno
bolicna, saj znasa le 12 dinarjev
na leto, mladinci bodo placevali zazivelo smucanje tudi med za40 dinarjev letne clanarine, medposlenimi, bo klub prevzel orgatem ko bo clanarina za rekre- nizacijo vseh tekem, ki jih bodo
V nasem glasilu smo ze dosti·
p rirejale posamezne sindikalne
organizacije. To sicer na njihove krat opozarjali na vrsto nemar
s troske, bo pa to dohodek kluba nosti in nepravilnosti, ki kvarijo
in so se clani obvezali organizirati in delati na tekmah za- videz nasega malega mesta. 2:al,
stonj .
najveckrat brez uspeha. Ena iz.
Ugotovimo torej lahko, da je med eastnih izjem je Kmetijska
zastavljena pot Smucarskega klu: zadruga. V prejsnji stevilki smo
ba Cerknica dobro usmerjena.
objavili sliko njenega napisa, kJ
Zlasti
razveseljuje dejstvo, da bo
NASI UPOKOJENCI
v njem posebno mladina dobila ga ni bilo, in danes se blesti na
6. julija letos je odsel v zaslu- svoje mesto.
njeni prodajalni lep nov napis.
zeni pokoj delavec v Tovarni poI.
Urbas
Vredno
posnemanja!
histva Martinjak tovaris Stojan
MILAKOVIC.
V tovarni je bil zaposlen od
leta 1967 kot delavec na skladiscu surovin. Se prej je delal na
Bazenski zagi.
:Zelimo mu se veliko srecnih in
zdravih let!
Delovna skupnost
TP Martinjak

Letos organizirana smuka

Brestov obzornlk, glasilo ·kolektlva Brest Cerknlca. Odgovornl urednik Bolo LEVEC. Ureja
urednBld odbor: Tone KEBE,
Bolo LEVEC, Tone LOVKO,
Franc MLAKAR, Stanka MEKIN·
DA, Danllo MLINAR, Ivan NAJ.
GER, Alojz OTONICAR, Janez
PRAPROTNIK, Mlha SEPEC,
Ivan SKRABEC in Zdravko ZA·
BUKOVEC. Tlska 1:eleznUka tiskama v Ljubljanl.

Pred nedavnim je bil prijateljski dvoboj balinarjev. Zmagal je Jav01
pred drugo Brestovo ekipo, GradiScem in najboljsi'm mostvom Bresil

