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OB PREDLOGU SPREMEMB NASEGA SREDNJEROCNEGA RAZVOJ'NEGA NACRTA

Ohsojal je hirokratizem, ki zavira delovni zagon mnoZic, in
dokazoval, da je Zivljenje mogoce izholjsati le z veejo storilnostjo, zmanjsanjem proizvodnih stroskov, gospodamejsim in
ucinkovitejsim poslovanjem. Sodil je, da je ena temeljnih nalog druibenopoliticnih organizacij mohilizacija .mnoZic in prizadevanje, da bi jib usposohili za dosledno uveljavitev nacela
delitve dohodka po delu.
Nenehno je poudarjal, kako lahko komunisticna partija oziroma zveza komunistov uresnicita svoj program le s pobudami
· in sodelovanjem vseh delovnih ljudi, se zlasti neposrednih
proizvajalcev. Zato je komuniste usmerjal v dejavnost v politicnih in drugih druZbenih organizacijah ter samoupravnih organlh in telesih. Se zlasti vztrajno si je :prizadeval, da bi socialisticna zveza delovnega ljudska postala se mocnejsi dejavnik
kot fronta, ki zdruZuje vse delovne ljudi, kar naj bi prispevalo
h krepitvi in uveljavljavitvi samoupravljanja.
Ostro je svaril gospodarstvenike, ki so se zavzemali za zmanj~evanje proizvodnje, da se cene ne bi zniiale. Odlocno se je
postavljal ,po robu ·z visanju osebnih dohodkov, ki ne temelji na
vecji storilnosti. Zavzemal se je za uskladitev osebne, splo§ne
in investicijske porabe z ustvarjenim dohodkom.
Veckrat je ;poudarll, .da je treba vzpostaviti ravnovesje med
kupno moejo in blagovnimi skladi, stabilizi.r ati cene in kar naj.
bolj uravnovesiti obremenitve, s katerimi .posamezni sloji prebivalstva prispevajo k druZbenemu napredku. Poudarjal je, da
je treha ekonomske zakonitosti sprostiti v toliksni meri, da
bodo spodbujale ustvarjalnost, hkrati pa onemogoelti krepitev
elementov, ki ·so tuji druibi socialisticnega samoupravljanja.
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Skladno z gospodarskimi gibanji
Kot smo pisali ze v prej§njem Ohzorniku, smo sredi usklajevanja
sprememh in dopolnitev srednjeroenega nacrta nalozh v ohdohju
1981-1985 in priprav razvojne strategije za naslednje srednjeroeno
obdohje.
lzdelan je ze prvi osnutek predloga sprememh plana, ki je sedaj
se v ohravnavi med strokovniml delavci, v septemhru pa ho predlog
posredovan tudi v javno razpravo po temeljnih orgamzacljah.
V zelji, da hi v razpravi o predlagani usmeritvi sodelovalo. kar najvec delavcev, posredujemo kratek povzetek tudi v nasem mtemem
glasilu.
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Glavni vzroki, ki so zahtevali
ponovno ocenitev nasih razvojnih
usmeritev, so:
- pomanjkanje financnih sredstev in s tem povezana zelja, da
bi skromna investicijska sredstva kar najboJj racionalno izkorlstili, tako da bodo cimprej prina§ala tudi ugodne financne rezultate;
- vse vecja gospodarska nujnost in tudi druzhena zahteva po
veejem vkljueevanju v mednarodno delitev deJa;
- presezek proizvodnih zmogljivosti ploskovnega pohi§tva
enakega kakovostnega razreda,
kar se kaze v teiavah pri prodaji
tega pobi§tva;
- zastarelost in iztrosenost
strojne opreme za proizvodnjo
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masivnega pobistva, ki je povezano se s pomanjkanjem zmogIjivosti za susenje plemenitih
drevesnih vrst;
- premalo ucinkovita proizvodna kooperacija med temeljnimi organizacijami.
Osnovni motiv, ki smo ga zasledovali pri predlaganih sprememhah srednjeroenega nacrta
nalozh, je hil torej pospesevanje
takSnih nalozb, ki hodo cimprej
prina8ale ugodne financne rezultate in ld bodo istocasno poveeale tudi na5e momosti za enakopravno vkljucevanje v Izvoz oziroma v mednarodno delitev deJa.
Ta nasa odloeitev je hila podkrepljena tudi s tem, da sedanja
gospodarska politika s krediti
oziroma .drugimi ugodnostmi

podpira samo tiste nalozhe, ki
hodo zmanjsale na§o odvisnost
od uvoza, oziroma poveeale konkurencno sposohnost na5ih proizvodov na svetovnem trgu.
Zato je hil taksen koncept razvoja, ki je predvideval najprej
posodohitev termo energetskih
naprav, potem pa tudi opreme,
spremenjen.
Posodohitev ter.rno energetsklb·
naprav naj hi hila po novem
predlogu §ele v naslednjem srednjerocnem ohdohju od leta 1985
do 1990. V sedanjem ohdohju pa
je potrehno izkoristiti dosedanje
zmogljivosti, ki so sicer v nekaterih temeljnih organizacijah precej zastarele, vendar hodo oh
uspe§nem vzdrlevanju in manjsih popravilih nekaj let §e ohratovale.
Do leta 1985 pa naj hi po tem
predlogu razrdill najbolj perece
zadeve, ki se, kot smo ze omenill, kaZejo v premajhnih su§ilnicah, zastarelih in iztrosenih
strojih za proizvodnjo masivnega
pohl§tva ter §e v nekaterih dru. gih pomanjkljivostih, predvsem
pri organiziranju uspe§ne koope-
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Dragoslav Markovic <J Mihi Marinku

racije med temeljnimi organizacijami.
,
Do leta 1985 nacrtujemo torej
posodobitev opreme za proizvodnjo masivnega pohiStva v. TOZD
MASIVA in TOZD POHISTVO
ter postavitev dodatnih susilnlh
zmogljivosti. Nalozbe naj bi delno financirali z mednarodnim in
delno z domacim kreditom, predvidene pa so predvsem v povecanje proizvodnje za iZvoz.
Letos ho dokoncana tudi tesalnica za proizvodnjo tramov v
JELKI, ki bo vsaj delno re~Ua
pomanjkanje zagarske hlodovine
na Jelkl.·
Poleg "te nalozbe pa nacrtujemo, da bomo oh koncu leta 1983
ali pa v letu 1984 obnovili tudi
stroje za prlpravo lverja v IVERKI ter postavili linijo za oplemenitenje ladijskih negor plosc v
, MINERALK.I.
Do konca tega srednjerocnega
obdohja v skladu s financniml
moinostmi nacrtujemo tudi vlaganja v razvoj strojegradnje in
manj~e organizacijske spremembe v POHISTVU ter vlaganja v
finalizacijo jelovega zaganega lesa v ZAGALNICI.
Za sam razvoj delovne organizacije in tudi nacrt nalozb pa je
za naslednje srednjerocno obdohje vsekakor pomembna delitev
dela med temeljnimi organizacijami, ki je predlagana. v tem
osnutku predloga.
Po tej prediagani delitvi naj bi
proizvodnjo masivnega pohistva
razvijali temeljni organizaciji .
Masiva in Pohl§tvo. Temeljna
organizacija Pohistvo bl poleg
masivnega pohl§tva in delov pohiStva iz masive razvijala tudi
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proizvodnjo veliko serijskega poceni ploskovnega pohl§tva, gradhenega interierja, lameliranega
lesa in pa strojegradnje.
Temeljna organizacija Jelka
naj bi se usmerlla v proizvodnjo
malo serijskega visoko kvalitetnega pobistva, notranjega interier.ja, pohiStva po narocUu, v
kooperacije ter v proizvodnjo zaganega lesa in tesanih tramov.
Zagalnica pa bi poleg proizvodnje zaganega lesa razvila tudi
proizvodnjo za finalizacijo jelovega zaganega lesa z moinostjo
proizvajanja raznih zlepljencev,
da bi tako elm bolj izkoristili
slabSe kvalitete zaganega Iesa.
V okviru delovne organlzacije
je tudi predvideno, da bi zgradili
centralno decimirnico s su5ilnicami, ki bi oskrbovala vse temeljne organizacije s posu5enim
decimiranim lesom. Glede na porabo masivnega lesa bi postavitev decimirnice najholj ustrezala
v TOZD Maslva; seveda pa ho pri
tern potrebno razrditi predvsem
prostorske teiave za postavitev
decimimice.
Druge temeljne organizaclje
naj bi obdriale sedanji program
proizvodnje, vendar s stalnim
uvajanjem novosti, predvsem pri
uporabi novih materialov. in tehnologije.
Ker je ta predlog sele v obravnavi med strokovnimi delavci, je
. mogoce, da bo se pred sirSo javno razpravo prislo do vecjlh aU
manjsih sprememb. Zato tudi nismo omenjali prednostnega vrstnega reda posameznih nalozb,
saj se bo ta razbistril sele po javni razpravl v temeljnih organizacijab.
J. Korosec
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ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNIH SREDSTEV ZA POSLOVANJE

Kako do konca leta?
0 llkvidnosti v na§l delovni organizacijl je bilo v zadnjem casu ze
precej napisanega, se vee pa je bilo izdelanih analiz in sprejetih
ukrepov, kako naj bi se posamezne temeljne organizacije in delovna
organizaclja rdile teiav prl zagotavljanju potrebnih obratnih sredstev za nemoten potek proizvodnje in drugega poslovanja.

SKUPNE DEJAVNOSTI izkazujejo primanjkljaj likvidnih
sredstev, vendar je to le trenutno stanje, ki se pojavlja obcasno
ob lzposojanju sredstev pri drugih temeljnih organizacijah za
odkup deviz za temeljne organizacije (devizni Ziro racun je v
Skupnih dejavnostih). ·

Znacilnostl, ki veljajo glede za. mi virl. Konec leta bi moralo biti
gotavljanja obratnih sredstev za likvidnostno stanje pozitivno,
gospodarstvo nasploh, so tako kar pa je v najvecji meri odvisno
rekoe enake tudl v Brestu. Pre- od prilivov od prodaje izdelkov,
velik je delez kreditnega izvoza, ki so na~rtovani zelo visoko, ter.
BREST. Vsota vseb prilivov in
lastni delez poslovnega sklada je gibanja v okviru nacrtovanih iz. odlivov temeljnih organb:acij
v osnovnih sredstvih, poslabsan datkov za izdelavni material.
nam za celotno delovno organ!-.
je odnos med lastno akumulacljo
zacijo kaie, da likvidnostnih teMASIVA,
1:AGALNICA
in
IVER.
In nalozbami v osnovna sredstva
Zav ne bi smell imeti, ker izkater obveznostmi, med katerimi KA nlmajo teiav z likvidniml zujemo likvidna sredstva ze v ju.
so na prvem mestu anuitete, ki sredstvi, kreditirajo tudl druge liju, le-ta pa se iz meseca v me.
so zelo blizu letno obracunani temeljne organizacije in do kon· sec povecujejo. Vendar je po!oca leta izkazujejo vUek likvidnih Zaj ze v avgustu dejansko druga.
amortizaclji.
cen. Ker v juliju ni hila dosezena
Taksno stanje je posledica go- sredstev.
spodarske politike v preteklosti
GABER trpi kroni~no pomanj- nacrtovana prodaja, tudi ni bilo
ter seveda tudl politike na§e de- kanje likvidnih sredstev, zato predvidenih prilivov, likvidnostlovne organizacije. lnflacija, ima sposojena sredstva pri dru- ne tezave pa se 8e nadaljujejo.
usmerjenost v biter razvoj ter gib temeljnih organizacijah in iz
v vecini temeljnih organizacij
relativno poceni in dostopni kre- drugib virov (izvomi krediti, pri· tudi niso spostovali ukrepov v
dltl so bill vzrok, da se je v vecji prava proizvodnje za izvoz, de· zvezi z omejevanjem nabave remerl vlagalo v osnovna sredstva lovne organizacije). Primanjkljaj produkcijskega materiala zaradi
in zanemarjalo oblikovanje last- se sicer po mesecih do konca le- prevelikih zalog le-tega. Zaradi
nih obratnih sredstev. Vlaganje v
ta zmanj§uje, vendar je v decem- ze omenjenib tezenj in gibanj
obratna sredstva bi bilo zaradi bru predvidoma §e vedno soraz- na osnovi stabilizacijskih prizavisoke inflacije tudi slaba po- memo visok. Vzrok je v zmanj- devanj v nasem gospodarstvu je
slovna odlocitev.
hnju meje (limita), do katere nujno, da spremenimo odnos do
Poloiaj pa se je v zadnjem letu lahko koristi izvozne kredite v financiranja sprotne reprodukci·
bistveno obrnil. Obseg sredstev drugem polletju, in predvidenih je (obratnih sredstev).
za kreditiranje je manjsi od po- odlivih za nabavo izdelavnega
Zavedati se moramo, da mora
treb gospodarstva, ker je omeje- materiala, ki so tudi v primerja- biti ustvarjeni dohodek oziroma
no poveeevanje plasmanov s stra- vi z drugimi temeljnimi organi- tisti del dohodka, ld ga usmerni poslovnih bank, obrestna mejamo v poslovni sklad, da bi
ra nezadrino nara§ca (morala bi zacijami zelo visoki.
financirali obratna sredstva, njibiti pozitivna, torej vecja, kot je
JELKA. Stanje likvidnih sred- hov osnovni in glavni vir, s cistopnja inflacije), zato izdatkl za stev se po mesecib do konca leta mer bi se zmanjsevala odvisnost
obresti strmo nara§cajo in ogro- spreminja iz negativnega v pozi- od zunanjih virov.
iajo uspdno poslovanje.
tivno, predvsem na ra~un optimiVecjo pozornost moramo poDa se izognemo posledicam, ld stifno nafrtovanih prilivov od svecati hitrosti pri obracanju
iz takSnih razmer nastajajo, je prodaje izdelkov. Obremenjena obratnih sredstev, kajti z veehila izdelana tudi analiza o raz. je z odplaati notranjih in zuna- jim koeficlentom obracanja lahresevanju llkvidnostnih vpra5anj njib kredltov.
ko z manjsimi denarnimi sredza drugo polletje letosnjega leta
stvi dosezemo enake ucinke.
TAPETNISTVO ima negativno
po temeljnih organizacijah.
Omenili smo ze velike zaloge
Osnova za nacrtovanje finanC. · stanje likvidnih sredstev predvi· izdelavnega materiala v nekatenih tokov so bill podatki o obse- doma ze v septembru, ld pa se rib temeljnih organizacijah, zato
gu prodaje doma in v izvozu, na- do konca leta zmanj§a na polo- je nujno, da nabavna slwba in
crtovani obseg in vrsta proizvod- vico. Vzrok je v odplaffiu naje- proizvodnja delujeta usldajeno,
nje in s tern v zvezi predvideni tib kratkorocnih kreditov ter v da se material ne zadrluje v poizdatld za nabavo reprodukcij- sorazmerno majbni razliki med · sameznih fazah dlJe kot je poskega niaterlala, kredltni odnosi nacrtovanlmi prilivi in odlivi.
trebno, da se v danih trinih
med temeljnimi organizacljami,
razmerah nabavlja najprimernej·
Primanjkuje
ji
MINERALKA.
pokrlvanje primanjkljaja obratso kolicino reprodukcijskega
nih sredstev iz ban~ (izvozni najvee likvidnih sredstev. Vzrok materiala, ki ga narekujeta povkredlti in kredltl za prlpravo pro- je v veliki notranji zadolZenosti precna dnevna poraba ter dobavizvodnje za izvoz) in drugih virov. ter v odplacevanju obveznosti do ni roki.
(novi in obnavljajoei se) ter dru- ZUJllUljib kredltorjev. Negativni
Vecjo pozornost bi morali poge kategorije, kot so pogodbene saldo se bo v primerjavi s sta- svetiti tudi . racionalni porabi
in zakonske obveznosti, osebni njem v juliju do konca leta ne- vseh vrst materlalov. Za stanje
dohodld, svobodna menjava dela koliko zmanjsal, vendar pred- sredstev je izrednega pomena
stavlja veliko obremenitev za sain drugo.
doseganje cim vecjega obsega
Pri izracunu so bill upostevani mo temeljno organizacijo, pa tu. prodaje na domacem trgu in ~e
di za BREST v celoti. Razlika
tudi podatki iz sanacijskih proposebej v izvozu, kajti prevelike
gramov za tiste temeljne organi- med predvidenimi prilivi in od- zaloge gotovih izdelkov vezejo
livi
je
premajlma,
da
bi
lahko
zactje, ki so jib bile dolZne izdedrag obratni kapital in zmanjsulati. Naj na kratko nanizamo bistveno izboljSal.a stanje, ld izjejo sposobnost za poravnavaglavne znacilnosti za vsako te- haja §e iz preteklega obdobja, ko nje nasih obveznosti.
je bil obseg proizvodnje in promeljno organizacijo posebej:
Gibanju vseh omenjenih dejavdaje pod nacrtovanim.
nikov moramo posvecati stalno
PRODAJA vecjih teiav z likvid- pozornost in ob odmikih, ki se
POHISTVO: lma vellk pri·
manjkljaj likvldnih sredstev, ld nimi sredstvi nima, tako da bo pojavljajo od nacrtovane smeri,
je pokrlt s posojill drugih te- do konca letomjega leta stanje takoj korenito ukrepati.
P. Kov§ca
meljnih organb:aclj in z zunanJl· likvidnih sredstev pozitivno.

Strojna linija v tovarni kuhinj GABER

Pojasnjeval je zgoee tezave in naloge prl graditvi socializma,
obsojal birokratizem, ki ovira delovni polet mno:l.ic, in dokazoval da je Zivljenjsko raven mogoee izboljsati le z boljso
storthtostjo, z zmanjsevanjem proizvodnih stroskov in z izlocitvijo odviSnih posrednikov med proizvajalcem in potrosnikom. Ves cas se je .zavzemal za modernizacijo in integracijo
deJa, za dvig produktivnosti in nagrajevanje po opravljenem
delu. Pojasnjeval je, da je treba proizvodnjo, menjavo in porabo jemati kot ekonomsko celoto in da se mora proizvajalec
vedno zavedati, da bo z zvisanjem cen prizadel tudi samega
sebe kot potrosnika.
Razlagal je, .da z~ socializem niso dovolj tovame in ne materialna blaginja, ce med ljudmi ni razumevanja za skupne
potrebe in skladnih stremljenj po splo§nem druibenem napredku. Spodbujal je samostojnost in iniciativnost krajevnih
in obcinskih organov in jib opozarjal na razvoj komunainega
sistema, ki je poleg delavskega upravljanja temelj nadaljnjega
razvoja socialisticnih samoupravnih odnosov.
Andrej Marine o Mihi Marinku
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.Tudi na Brestu tnzentrtng
Sluiba prilpravljalnega i.nZeniringa, lci je bila fonnalt?-o ustanovlje~a
v Ietosnje:m majlll, sicer se n.i. povsem abliko~ana, klJub te~u pa Je
ze pricela z delom in je biio od maja do sredme avgusta z nJeno P?mocjo posredovanih razlicnim k.~em za. dobrih 60 m~lijar~ starih
dinarjev ponudb. Tega 'Seveda ne b1 dosegh brez pomoc1 drug1h st rokovnih slufb in temeljnih orga..n<i.zacij.
Ker pa taksno organiziranje povzroca motnje pri redne~ del17
omenjenih sl~b in v temeljnih organizacija:h in ne nazadn]e tud:i
pri delu pripravljalnega i.nZenirmga, bo potrebno to sl~bo kadrovsko
cirrnprej ~popalniti.
To nedvomno terjajo tudi zahtevne naloge, ki jib slui.ba ima. Naj
omenimo le najpomembnejse:
- ra:ziskave trga in pridobivanje povprasevanj za opremo stanovanjskih, turisticnih, industrijskih, kulturnih, sportnih in drugih objektov tpO posameznih prodajnih podrocjih in drlavah;
.
- i:OOelava idejnih osnutkov za funkcicmalno in oblikovno res1tev
notranjos·ti omenjenih objektov;
- oblikovanje izdelkov iz lastnega praizvodnega programa za opre·
roo objektov;
.
.
- ocenjevanje proirzvodnih mofnosti v Brestovih temeljnih organizacijah in po potrebi .tudi pri zunanjih kooperantih;
- <i21delava prirezovalnih list za pripravo pr~d.kalkulacij ;
- i2Xlela'Va s.pecifikacij, za pripravo ponudb;
- izdela'Va nacrtov in risb za pripravo .koroercialnih ponudb;
- i:OOelava tehnicne dolrumentaciJe za pri:pravo vzorcev;
- usklajevanje dela p ri izdelavi ponudb - med temeljn:imi organizacijami in kooperanti;
- sodelovanje pri sklepanju pogodb;
- izdelava naertov za opremljanje posameznih objektov in usklajevanje med izvajalci;
- opravljanje strokovnega in discLp'linskega nadzora pri. opremljanju objektov.
Tokrat le toliko o zacetnem delu in nalogah te sluzbe. 0 neposred·
nih dosefkih pa kaj vee v prihodnje.
T. Bavdek

SISTEM SKLADISCENJA GOTOVIH PROIZVODOV POHISTVA

Obvladovanje zalog pohistva
Skladiscna slwba opravlja dejavnosti, ki so casovno moeno povezane s pretokom blagovnega prometa, tako da prevzema proizvode
in jib hrani do trenutka izdaje na .zalogo v skladisca ali neposredno
koncnim kupcem. Poloiaj koncnih proizvodov pohistv~ v skladiscih
temeljnih organizacij najveekrat ni vnaprej opredeljen, ampak je
odvisen od trenutnega stanja zalog v posameznem skladiscu, deloma
pa tudl od samega programa pohi.Stvenih izdelkov ter njihovih teh·
nicnih in tehnolo§kih znacilnosti.
.
Sk:J.adisc enje proizvodov je tesno povezano predvsem s tehnolos'ltiro procesom .p roizvodnje pri
prevzemu in s prodajno slu!bo
pri. iroaji.
Glede na tehnolo~ki proces
skladiscenja je v nekaterih skladiscih, ki jih i.m.a temeljna organizacija Prodaja v najemu,
mogoca tudi uporaba mehanizacije, predvsem paletizacije in
sredstev za vodoravno dn n avpicno prenasanje proizvodov. Le-ta
sl<ui.ij o v s kladiscih gotovih proizvodov pohistva zlasti za notranji t r ansport proizvodov, od
prevzema v slcladiSeu, namestitve, mal!l!ipulacije in nakladanja
za odpremo.
Sistem skladiscenja se naslanja predvsem na spremljanje od.
locitev o visini zalog, predvsem
v skladiscih v Skopj u, Beogradu,
Splitu in v Zagrebu in je povezano z usklajevanjem ponudbe in
pov.prasevanj a.
Zato mora temeljna organizacija Prodaja v mnenjenih sklladisoih voditi svojo politiko zalog,
tako da zagotavlja p ravoCaSlllo
r azpolagan:je s proizvodi po potrebah trliSca in da z zalogami
ne nastanejo nepotrebni stroski
zaradi prevelikih kolicin.
OdloCitve o visi.ni zalog so izredno pomembne, saj zahtevajo

pretezni del skupnih sredstev,
njihova gibanje pa je najveckrat
odvisno od splo.Snih trZnih gibanj. Sistem skladiscenj a gotovih proizvodov pohistva ne do,pusca vodenja najmanjsih, se dopll'Stnih zalog, saj je visina Je-teh
odvisna od povpreene prodaje in
najkrajsega roka dobave.
Na osnovi do sedaj povedanega
menim, da sistemu skla diSanega
poslovanja najbolj ust rezajo
takSne za1oge uskladi.Scenih proi.Z'Vodov, pri katerih so skupni
stroski nabavljanja !in skladiscenja najrrifji. Vendar pa je obseg
ta.kSnih zalog prakticno nemogoce ugotoviti, saj se nabavni in
prodajni pogoji nenehno spreminjajo.
Zato vodi temeljna organizacija Prodaja v skladisoih politiko
dinamicnih zalog, ki temelj i na
doloeeni nabavi in prodaji v dolocenem planskem obdobju. Ker
poV!pr~evanj e
po posameznih
edementih pr oizvodov presega
ponudbo, se je potrebno pri odlocitvah, o katerih element:ih voditi sistem skladiscenja, opredeliti pr edV\Sem na elemente, po
katerih je povprasevanje veliko,
a njihova viSina v skladiscih od·
visna od obsega ponudbe.
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NA VIDEZ ODDALJENI, A TESNO PREPLETENI DEJAVNOSTI

Od nabave do prodaje
Skoraj vsak dan lahko v tem ·au onem ~asopisu beremo nasloye in vodnjo novlh izdelkov. Od oprepod.naslove, ki kar kli~ejo, da bi jib prebrali: Cene u~le z vajeti ••. delitve serlje dalje naj bi p~li
IzvaZa.li bodo uvozeno nafto . . . Devize in spet devlze . . . Prolzvodnja izdelkl v trgovsko mreio vsaj v
raste prepocasi . . . Kolik~nl so dolgovi ~ . . Zve~er nam podobne za- dveh ali treh mesecih. Kratke
roke zeli tudi ve~ina tujih kupdeve prikaie se televizljskl dnevnik. .
cev.
Ce se zdaj spomoimo ovir v
Tako vsi postajamo nekaksni Zlasti se, ker so tuji dobavitelji
zvezi z oskrbo, ki teii za dolgimi
ve~inoma postali skrajno previd.
lai~ni ekonomisti, kl s~cer brez
ni in se nemaJokrat dogaja, da roki, in prodajo, ki ieli ~ kraj~kode za narodno gospodarstvo
(ne pa brez skode za svoj Zivcni pri~nejo s proizvodnjo narocene- se roke, vidlmo, kako so vprasa- .
slstem) razsojamo med tako ali ga blaga sele po prejemu placlla nja pravzaprav nere~ljiva. Doma(oziroma po odprtju akredltiva). ~i trg pac mora pogoltniti grendruga~e mislecim ekonomistom,
med predstavnikom vlade na eni Zaradi tega se je normalni do- ko pilulo; na tujem trgu pa je •
stra.nl in med pl'edstavnikom de- bavni rok za material taksne seveda velika nevamost, da odi- Nakladanje zaganega lesa na zelezni~kl postaji Rakek
vrste podaljsaJ kar na tri do stiri de kupec po blago h konkurenclegacije na drugi strani in koncnemu proizvajalcu v tujo ddavo.
no med komentarji razllcno mi- mesece.
Na prodajnem trgu je povsod, · Taksna spoznanja seveda nare- «~·"
slecih novinarjev.
Vsem pa je skupen cilj: kako zlasti pa se doma, cutiti vpliv pa- kujejo delo brez spodrsljajev. Se ~ •·
RAZGOVOR 0 ORGANIZI'RANJU BRESTOVE·
prlpeljati gospodarstvo in s tem danja kupne mo~i prebivalstva. posebeJ imam v mislih tako imedruibo mimo svetovnih in doma. Je ze tako, da je pohistyo tak~na novan~ notranjo k~peracljo, kl GA TR-ANSPQRTA
dobrina, kl zelo odraia gibanja nam nikakor ne stece, kot bi bilo
~ih gospodarskih zapletenostl in
teZa.v danasnjega dne. In ta vpra- v gradbenistvu in v splosnem iiv. potrebno. Na tem podro~ju bo
sanja niso lahka, saj ob njib pa- ljenjskem standardu. Tako lahko treba veliko vee resnosti. Nabava
dajo vlade sirom po svetu in vod- imamo kaksno omaro se pet all bo morala iskati nove in nove
deset let, ce pa so casi ,zlati, jo kanale in vztrajati pri ustremejstva velikib podjetij.
zamenjamo z novejsim pohi- sib nabavnih pogojih.
Omenjena zapletenost ima svoj
In kon~no, prodaja bo morala
stvom. Verjetno je poleg infla·
odsev tudl v poslovanju Bresta. cije tudi v tern del razloga, da spretno . loviti ravnovesje med
Na zunaj se kaie predvsem v
se kupcem, ki so se odlocill za nabavnimi in prodajnimi rokl,
okviru blagovnega prometa, torej nakup, vedno mudl. Vsi, trgovci da bi obdriali sloves resnega
v nabavi in prodaji, toda le na in posamezni kupci, bi skoraj proizvajaJca. Lahko namrec ugovidez. Vsebinsko se razsiri prav brez lzjeme zeleli izdelke takoj
tovimo, da vse omenjene ovire
na vse poslovanje - od razvoja po naroeilu. Prav tako se dogaja vendarle niso posledlca. objektivZe v zasebnem Zlvljenju ima zlastl v sedanjih ·gospodarsldh razizdeikov prek prolzvodnje in fiZ. Zabukovec merah pomembno »Str~kovno mesto« prevoz, bodisi z lastnimi
tudi tedaj, kadar gre za proiz- nih dejstev.
nancnega podrocja do osebnih
bodlsi z javnimi prevoznimi sredstvl. Se toliko pomembnejsl je
dohodkov. Vprasanja so med
prevoz blaga za proizvodne delovne organizacije, prevoz, ki naj za.
seboj povezana in jib je treba
gotovl hltro, poceni, vamo in najkraj~o pot izdelkov od proizva»vsak dan re!ievati na vseh frontah«. V nasprotnem primeru ne
jalca do potrosnika.
bo uspeha. Med glavne razpoV sedanjih gospodarsldh razmerah, posebej ob energetskl krizi,
znavne znake sedanjib tezav soje organiziranje transporta se tollko teze. 0 tem, kako se ubadamo
dijo:
s transportnbni teiavami na Brestu, smo prlpravlli poseben raz.
govor. Sogovomika sta bUa pomo~nik direktorja TOZD Prodaja
- pomanjkanje nekaterih maFRANC TURK in vrliilec dolZnosti vodje transportne sluibe IVO
terialov,
SKRLJ. Iz izcrpnega razgovora povzemamo le nekaj poglavltnih
- splosna, zlasti tudi ~evizna
misli.
·
nelik.vidnost,
- padanje kupne mocl.
- Kako je organiziran Brestov lemislcih storitev tudd po~kodb
Pomanjkanje posameznih maie.delkOIV na prevoz:ih vse manj.
transport?
teriaJov lahko povzroca odlocilne
Brest je iwt veJ.i.k pro"Wvajal.e~ Ui.hko reeemo, da st-a v zadnjem
motnje v prolzvodnji in s tem v
casu manipulacija z blagom in
poh~&tva in drugih ~zdelkov tudi
prodaji (torej v dohodku). Med
zelo veliik potroonilk ·t ranspovtnih zelezni:~ki prevm na zadmtrujli.vd
najbolj perece trenutno sodijo
storiJtev. K& najbolj poskwamo ravni,
zlasti nekatere vrste oziroma
izkorusti'l!i· lastne p-revoone mo:ZZa:hteva pa ta p-reusmeritev za
kvaJitete lesa, nekateri furnirji,
nosti, kli pa seveda ne zadoScajo.' nas tudi dodatne napore. Neprelepila, laki, poliuretanska pena
Zato se poslu.Zujemo prevomiJ:J kinjeoo je trreba »deiuraJt:i«, kdaj
in seveda avtomobilske gume;
storitev tudi drugih tram~oortnih
bo pi1iS.la poSiljka ali kdaj bodo
obcasno pa tudi se drugi matepodje1Ii.j, 7lla:sti sodelujemo s
vagoni na vo}jo, saj j·ih je rbreba
riaJi. Veckrat moramo na vrat na
TT31IlS3.vtom :iz Postojne, pa tudi. po zakonslcih predpis.ih na!louti
nos iskati nove dobavitelje, ki pa
zasebmh prev02ID'hlrov, ki so zdru- aH r~lom1i naJjlkasneje v ~estih
ne proizvajajo vedno najbolj
zeni v za!drugi Prevoz. Prevaita- UTah. To pa zahteva delo <tudli.
kvalitetnih materialov.
mo -p a seveda tudli rpo relemiai. ponoei, tudi ob sobotaih in neCe je le mogo~e, opravimo popravila sami
Druga velika ovira poslovnega
- V preteklih dveh, treh letJh d.eljah ...
vsakdana je ze kar kroniena neje bilo v zvezl z energetsko krl·
- Vmimo se k Brestovim voJikvidnost. Znano je, kako se po
zo in na.Sim snlo~nim poloiajem
OSEBNA IZKAZNICA TRANSPORTNE SLUZBE
novem pokriva odgovomost za
sprejetih vrsta gospodarskfb zllom. Mar ni na.S »avtoparkc le
V transportni sluzbi j e zaposlenih: 32 voznikov, 3 mehaniki,
ukrepov, kl nedvomno ostro za- precej still' in dotrajan?
dolgove v ~olocenih krogih
5 r~ijSikih delavcev.
Res je! In -t o nam povzroea
(TOZD oziroma DO, SOZD, bandevajo tudl transport.
Za prevoz so na voljo naslednja vozila:
vrsto dodatn.m tefav. Cene poke .. .).
- 3 prikolicarji z nosilnostjo po 23 ton,
Tako zdaj praktieno vsak teKako ste se nanje odzivali In pravH so siflrab.oviro n&a:sle, zaJto
- 1 prikolicar z nosilnostjo 27 ton,
s'kusamo Oinwee papravlja1ii. v
den doiivimo zaporo kakega plakako
ukrepali?
- 10 mercedesov 1113 z nosilnostjo po 6 ton,
lastni delruvn ici. Pll1i. tern pa se
cila. Vse skupaj je se bolj za.
Seveda
smo
nenebno
sprem- 8 mercedesov 1213 z nosilnostjo po 7 ton,
s.reeujemo z novlimi teiaJVami,
skrbljujoee zaradi obeasne nell·l jaH :v,plive gos·podarsk.i:h tok.ov saj je strasno tf:Zko dobm re- 3 F AP z montiranim nakladacem,
kwdnostl bank, saj dolgov v tuna
na§o
dejavnost,
posebej
giiba- 1 TAM 2001 z nosilnostjo 2 toni.
zervne dele :irn gume. Poudamiilli
jlno ne placujejo pravocasno,
oje cen. ZJlasti zadnj.i dve leti pa je se t'l'eba, da sicer naSi
V letu 1982 je bilo s tovornimi vozili prepeljanih 1,661.424 kiker so blokirane, ali pa ker plase je ces:tulli prevoz moeoo po- v0711ll'k·i slcrbno vzdrlu1ejo na.Sa
lometrov; porabljenega je bilo 437.257 litrov goriva. Ustvarjecujejo dolgove po doloeeni preddrml, za:tx:> smo vse vee t-rans- vozi!la in skrb]jo za;ruje :kot za
nega
je
bilo
54,773.487
dinarjev
prihodka.
nosti. Tako se dogaja, da placilo
·POJita preusmerU.Li na zele:znico.
svoja lastna.
Poleg tovornih vozil ima transportna slufba tudi 11 komni realizirano celo ve~ tednov.
Obenem smo zaceli ust.anavlja.tD.
Vse to pa seveda spet podalj- .
bijev, ki jib uporablja servisna slu.Zba.
- In kako v prihodnje?
di.sltru:buoijsk.e centre .p o drla'Vi, v
suje roke za nabavo materialov.
Beogra.du, Slropju, Spl>iltu, s CdPrav seda;j je na pobudo gomer bomo ~e naldaJ.jevali, saj
spodarske zbo.mice v okvint nonam to omogoea cenejSi. transtranjske regije 'Vrsta Tazgovorov
port po zele'ZJlici. s 'kamioni prt:·
med predstavn:illci veajih delov.va.Zamo v glaov.nem .Je na relaca- nih organi'Zacij s tega podroCja
jah do 200 ldlometrov. Nas :irn zele:1'JllliSko tra.nsportnega podosn(JVID.i oiJLj je, da z e.nako kdli- jetja . Postojtna. Osnovni cilj je,
cino goriva prepeljemo Oi.mvec cimbolj uskladiti prevoze, jib
bla;ga.
cimbolj r acionalizirat i in pri
I7Jkoi1iscenost vo:?Ji.1l v obeh tern dosegalfii. rom ni-z1e stro'Ske.
smereh mora biti.- na~jmanj 70 od- Od teh S>kupnih dogovorov si
stotna. Posebej skmbimo, da so precej obetamo.
v<lf2liila pdlna -t udi na povrntmi
· Sicer pa bi zeleli. obdrl:ati la&tPOPRAVEK
\"'fuj.r, pru eemer ima prednost ·n i »av.topa:tk«, ga Oimbolje vzd.rv prej~njib dveh stevilkah se seveda na.Sa :D.aJba'Va. 0 iWrori• zevaifJ, obna'Vljati pa pac v dkwi~een.ih powa:t:nrlh voZ.njah imamo
je »tiskarskl ~krat« poigral z narih moZ:n.osti.
tudi. sicer poseben sporarum s
mi kar na vidnem mestu. JunijTra.D~Savtom.
postnjnSk:im
ska ~tevilka je blla v resnici 189.
Iz izcrpnega razgovora smo iz.
in ne 190., julijska pa bi meraJa
Ometllimo Dl(llj se, da je prevoz lu~~lli le tisti del, kako se Breimeti datum 30. julij in ne 30. ju- z BTestovlimi in Transavto-wmi stov transport prllagaja novlm
nij. Upajmo, da bodo odslej ti voziJ.<i. v.saj za 10 odstotkov nmjli gospodarskim pogojem. Beseda
osnovni podatkl urejeni.
kot pd drugili prevoon.ilklih.
pa je tekla ~e o marsi~em; o inIn ~e pojasnilo: fotografije za
- Preusmerlli smo se torej temem prevozu med na.Slmi teprej~njo ~tevilko niso bile ni~
na zeleznico. Kak~ne prednostl meljnimi organizacijami, o odnoslab§e kot obi~jno; da pa so bi- ima tovrsten transport?
sih s sklad.iscnimi delavci, o pole videti nekoliko bolj razmazaP.redvsem je prevoz po relezni- klicnem obolevanju vomikov, o
ne in nerazloene, je blla kriva
oi bitstveno cenej'~i. 111a daijSih njihovem teiavnem delu • • • 0
slaMa kvaliteta paplrja.
tem pa kdaj drugi~.
-relaailjaih celo dva.!lcraJt cenejSi. . .
PripraJV!i.l B. Levee
Urednistvo Obenem je s posodabljanjem zeNovo iz na§e proizvodnje - spamtca MERI
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Ka j sestavlja ceno izdelka
Veckrat slisimo besede: »Pohistvo je drago ... ,« »De morem kupiti niti ene omare, ker toliko
stane ...,<< »kako naj opremim
stanovanJe, saj je pohistvo vsak
dan drazJe .. ·" in taka naprej.
To so mnenja kupcev. Po drugi
strani pa so mnenja delavcev povsem drugacna, cetudi so pri nakupu tudi sami enakega mnenja.
Delavci v pohiStveni industriji
(pa tudi v drugih) se najveckrat
pritofujejo nad prenizkimi osebnimi dohodki. Vendar se moramo
zavedati, da so cena izdelka za
kupca in osebni dohodld delavcev, ki te izdelke proizvajajo,
tesno povezani.
Seveda moramo pri tern poudariti tudi to, da je z vecjo produktivnostjo, boljsim izkoriscanjem delovnega casa, boljso or·ganizacijo dela, z novimi vlaganji
in podobnim mogoce narediti tudi vee izdelkov v enakem casu
oziroma z enakimi fiksnimi stroski, kar seveda vpliva na strukturo cene izdelka. Po drugi strani pa je mogoce prihraniti tudi
pri materialu, reZijskih stroskih,
ali pa tudi zmanjsati reiijska
dela.
Da bi hila slika,. zakaj toliksne
cene in kaj vse sestavlja ceno izdelka, nekoliko jasnejsa in nazomejsa, sem se odlocil, da to
prikazem v delezih, ki ceno sestavljajo.
Kot primer sem vzel tri izdelke iz nasih proizvodnih programov, kar je videti v tabeli. Pri
tern naj poudarim, da je treba
omenjene deleze oziroma strukturo jemati zelo relativno, saj je
vee dejavnikov, ki vplivajo nan)e. Naj omenim nekatere:
- sestava posameznega izdelka,
- cene surovin in repromaterialov (saj vema, da se tako rekoc vsak dan spreminjajo),
- planska razmerja, ki . so
upostevana pri doloeanju strukture za nekatere postavke.
Omenim naj tudi, da prikazano
strukturo spreminja tudi vrsta
vsak dan novih ukrepov, bodisi:
zunanjih ali Brestovih.
Pri prikazani strukturi izbranih izdelkov so upostevane prodajne cene iz letosnjega maja,
prav taka pa tudi cene za suravine in repromaterial. Za dolocitev deleza nekaterih stroskov
sem uporabljal razmerja iz letnega plana (na primer izdelavni
osebni dohodki, stopnja rezije ...), delez obresti pa je· bil ponovno ovrednoten zaradi povecevanja obrestnih mer med letom.

vek na promet proizvodov, s ka- zagotavljata .tudi nekaj sredstev
terim se financirata zvezni in rc- za razsirjeno reprodukcijo. VprapubliSki pi:'oracun, ter delez trgo- samo se lahko, zakaj izdelka B
vine (mada) za kritje poslovnih ne zamenjamo z izdelavo izdelka
stroskov, kjer je pri izdelku B
A? i:al to m mogoce, saj je doloupostevana tudi montaza.
cena tehnologija prirejena le za
Sarno omenjene tri kategorije, izdelavo dolocene skupine izdelna katerih znizanje delavci lahko
kov.
zelo malo vplivajo (razen kolicinZa konec naj se enkrat poudaskih prihrankov pri materialu r im, da je potrebno prikazane
kot enem zelo po.membnih de- deleze jemati zares relativno, saj
javnikov pri visini cene izdelka}, je to prav.z aprav kalkulacija popredstavljajo pri obravnavanih sameznega izdelka, ki velja samo
treh izdelkih - prav taka pa tu- v doloeenem casu in ob danih
di pri drugih - kar od 67,3 do pogojih. Ker pa se taka eas kot
73,7 odstot>ka v strukturi cene, ki pogoji spreminjajo, je prav gojo placa kupec. To je torej pri- tovo ze danes omenjena struktublimo 70 odstotkov. Vsi preosta- ra nekoliko drugacna ...
H stroski, vkljucno z osebnimi
Osnovni namen tega pisanja je
dohodki (ki se pri obravnavanih bil, da bi vsaj tisti, k1 ga bodo
treh izdellcih gibljejo od '5,3 do prebrali, laie razumeli tezavnost
9,5 odstotka v strukturi cene), pa poslovanja, videli, kje so moznapredstavljajo preostalih 30 od- sti za prihranek in si znali pojasstotkov v ceni.
niti v uvodu zapisane stavke.
Sredstva za enostavno reproM. Siraj Letosnji remont v tovarni ivernih plosc
dukcijo predstavljajo amortizacijo, obracunano po minimalnih
predpisanih stopnjah. V drugih
materialnih stroskih so zdrufeni
razlicni stroski, med katerimi ALI BO V CERKNICI ORGANIZIRAN VISJESOLSKI STUDIJ LESARSTVA?
naj omenimo stroske za energijo, stroske za pisarniSki in pomozni material, proizvodne in
neproizvodne storitve, stroske za
studijsko literaturo, prevoz na
delo in z deJa, z~citna sredstva,
Predvidevamo, da sc bodo preSvet za kadre je na julijsld vsak kandidat opravlja sprejemdnevnice in tako naprej.
seji ob podeljevanju stipendij ne izpite posamicno med studi- davanja zacela v zacetku oktobra
Posebej so ·p rikazani trans- ugotovil, da je zanimanje za jem; na primer sprejemni izpit v popoldanskem casu in sicer
portni stroski, ki tvorijo v osta- studlj lesarstva iz vrst gimna- iz matematlke pred izpitom ma- na Brestu, vcasih bodo predalih stroskih sorazmemo visok zijcev in drugih srednjesolcev iz tematike za viSjo solo, kemijo vanja tudi celodnevna, kar je oddelez in pri katerih je razvidno, nasega okolja docela ugasnil.
pred izpitom iz kemije in tako visno od zasedenosti vlsjdolskih
da je pri izdelkih z veliko prouciteljev. Studij je razporejen
naprej.
Tako
sedaj
nimamo
niti
enega
star-nino (kuhinje, tapetnisk1 iz- stipendista na lesarskem studiju
Taksni kandidati formalno ne na stiri leta.
delki) potrebnih tudi vee sred- - od prvega do cetrtega letnika. bodo vpisani v visje.Solski stuZ odprtjem oddell<a v Cerknici
stev za transport.
dij, vsi opravljeni izpiti pa se bi kandidatom in Brestovim dcZadnji
studentje
so
absolventi
V zakonskih, samoupravnih in
nato olajsali studij in s
pred zakljuckom studija; ti- jim bodo prlznali in vpisali v lavcem
pogodbenih obveznostih je zdru- tik
indeks po opravljenem celotnem tern tudi izenacili moznosti, ki
sti,
ki
so
nadaljevali
studij
po
zenih vrsta prispevkov raznim koncani tehniski soli v Cerknici. sprejemnem izpitu. Sprejemni jib imajo kandidati v bolj razinteresnim skupnostim ter dru- V tern obdob'ju smo pricakovali, izpiti se opravljajo pri delavski vitih krajih.
gih izdvajanj iz dohodka, davek da se bo za studij lesarstva od- univerzi Boris Kidric v LjubBrest je v te:ikih gospodarskih
in razne obveznosti po pogodbah
locil morda kaksen gimnazijec, ljani pred komisijo, ki jo je razmerah zelo zainteresiran za
kadre tehnicnih profllov, kajti le
(clanarine, financiranje plaCilne- toda nasa priCakovaja se niso iz- i.menoval univerzitetni svet.
ga prometa ...). Izlocene so le polnila.
Prijave so bile zakljucene ob od njih lahko pricakujemo tudi
ooresti od kreditov, ki predstavavgusta, najbri pa bo kaksna boljse proizvod.ne resitve in poKadrovske potrebe po lesar- --rijava mogoca se v zacetku slovne rezultate.
lj,ajo sorazmerno visok delez v
ceni izdelka, odvisen od zadolZe- sldh delavcih z viSjo in visoko septembra.
F. Tursic
nosti posamezne temeljne orga- izobrazbo so najbolj stevilne. To
kaiejo
podatld
v
analizi,
ld
smo
nizacije oziroma zmoznosti le-te
za sprotno poravnavanje dospe- jo opravili v zacetku leta. Od
219 z razvidi zahtevanih delavlih obveznosti, da ni potrebno
najemati novih premostitvenih cev z visjo in visoko solo je kar
kreditov.
V zadnjih dneh julija smo v
na vprasanja, ki so se porajala
Posebej sem izdvojil se delez ob pregledu pripravljenega granasih
temeljnih
organizacijah
sredstev, ki je namenjen svobodob sprejemanju polletn:ih obra- diva, smo se za pomoc obmili na
ni menjavi za financiranje delovcunov - obravnavali in »Spreje- obcinsko zdravst:veno skupnost.
ne skupnosti in enega dela TOZD
mali« tudi samoupravni spora· Razen prijazne taj:n>ice ni bitlo no.
Prodaja in ki zna§a od 2,5 do 4,1
zwn o dodatnem zdru:l.evanju benega odgovornega (ne tajnika
odstotka v ceni.
sredstev za poravnavo obvezna- skupnosti, ne predsednika sk.upPosebno zanimiva je prav goscine SIS za zdravstvo ...).
sti primanjkljaja iz leta 1982 v
tovo kategorija osebnih dohodDelegati so bili na dopustu, tiobcinski zdravstveni skupnosti
kov, to je delez, ki pripada neposti pa, ki smo jih nasli, so imeli
Cerknica.
Sporaz:wn so sprejele temeljne na voiJO enako gradivo kot predorganizacije Pohistvo, Masiva, stavnil<i sindikata in polno vpraSTRUKTURA CENE
IzdelekA
IzdelekB
Izdelek C
·
Jelka, Iverka, Ta,petnistvo in sanj.
Tovarisica Ceferinova Je odgoProdaja, medtem ko v temeljnih
Prometni davek
16,3
16,3
16,3
organizacijah Gaber, i:agalnica, vorila na nekatera vprasanja
Delez trgovine
14,5
14,5
16,2
Mineralka in v delovni skupnosti glede prispevne stopnje, medtem
Sredstva za enostavno
Skupne dejavnosti sporazum ni ko so mnoga vprasanJa o financ62 lesarjev. Taksno izobrazbo pa bil sprejet.
reprodukcijo
1,4
. nem naci'tu zdravstveme skupna2,5
1,6
ima le 18 delavcev all slaba treKer iz prakse vema, da delavct sti, o solidarnosti, o kvaliteti
Izdelavni material
35,4
39,9
42,9
tjina potrebnih. Poleg tega pa s': zelijo ob vsakem poviSanju fi- storitev v nasih zdravstvenih amTransportni stro5ki
·2,7
1,7
2,6
bo upokojilo mnogo delavcev, k1 nanCni.h obveznosti tudi tehtno bulantah ostala od~rta.
Drugi materialni stroski
4,9
6,7
4,3
opravljajo dela s tako zahteva- obrazlozitev, kar je seveda praTako je ta poprejsnji razgovor,
Zak., sam. in pog. obveznosti 3,2
3,9
2,8
no izobrazbo, pa Je-te nlmajo.
vilno, smo organizirali poprejs- ki naj bi dal jasno podobo o staObresti od kreditov
1,8
3,4
1,9
Doslej se je za studij na tej nji posvet. Sklical!la je bila seja nju v obcinski zdravstveni skupFinansiranje SD in dela
stopnji prijavilo 28 lesarskih teh- konference sindikata, razMrjena nosti i1l1 bi bil tako v pomoc pri
TOZD Prodaja
2,8
4,1
2,5
nikov zato bi bilo umestno, da z vodji delegacij za zbor zdruZe- obravnavi na zborih delavcev,
Bruto osebni dohodki
6,1
9,5
5,3
bi g~ organlzirali v Cerknici. nega dela obcinske skupscinc. zvodenel oziroma pustil neresena·
Sredstva rezerv
0,5
0,6
0,5
Obiskali smo fakulteto za lesar- Le-te smo vabili zato, ker so bhli vprasanja in dvom v dane podatstvo in posebno izobrazevalno o zadevi ze nekoliko se~nanj~ni, ke. Kdo je odgovoren za taksen
Skupna poraba
0,5
0,8
0,5
skupnost lesarstva, kjer s taks- saj je v predl~gu za nac~ zbJra- izid? Delegati, strokovno vodstvo
Sredstva za razsirjeno
nim na&om studija soglasajo,
nja sredstev ze raz:pravlJala ob- ali delavci ... ?
reprodukcijo
5,4
-1,1
4,3
Dobra bi bilo, da bi odgovor
kljub temu, da bo fakulteta or- cmska skupsoina skupaj s skupCENA ZA Kl,JPCA
100
ganizirala visje.Solskl studlj lesar- scino obcinske zdravstvene skup- na vse te dvome le sliSali vsaj v
100
100
eni od px:jhodnjih stevilk nasega
stva Z.e v Novem mestu, kjer so nosti.
Da bi dobili podrobnejso lista.
zbrali nad 30 kandidatov. Za odV. Sega
Nekatere .postavke v strukturi sredno delavcu za zadGvoljeva- prtje oddelka .pa so potrebni ~e obrazlozitev· oziroma odgovore
cene zdruzuJejo vee manjsih ka- nje svojih osebnih, skupnih in sklepi nekaterih samoupravnih
tegorij; na primer drugi mate- splosnih potreb. Za zadovoljeva- in strokovnih organov, saj taksen oddelek v Cerknici ni. bil
rialni stro§ki, zakonske, samn- nje svojih osebnih potreb dobi
RAZPIS ZA PRIDOBITEV STANOVANJ V CERKNICI
upravne in pogodbene obvezno- delavec le okrog 70 odstotkov v nacrtu.
Skupna stanovanjska ko mi9ija Brestovih temeljnih organisti ...
v viSje.Solsld studij lesarstva se
omenjenega deleza (neto osebni
zacij cerkoniske dolme objavlja razpis .za pridobtitev stanova.nj
Mislim pa, da prikazana struk. dohodek).
Iahko vpiSejo tudi drugi kandina pod!lagi dolocii 36. elena samoupravncga spora.z uma o uretura kljub temu dovolj nazomo
Manjsi delez v strukturi cene dati ki sicer niso koncall sredjwju s:tanQIVanjslcih zadcv, ceprav trenutno ni nobenega proprikazuje, kam se razporedijo se nameni se za sredstva rezerv nje 'tehniske sole za lesarstvo in
Sitega statnQIVanja Razp.is je potreben zaradi sestave prednostpridobl]ena sredstva od prodane- in skupno porabo ter preostali imajo ni:l.jo izobrazbo lesarske
ne liste pros.Ucev strunovanj, ker je potekla veljavnost dosega izdelka.
del, ki je izracunan kot vrednost smerl, ce opravijo preizkus znadanji prednOSJtrci 1isti. Razpis z vsem~ pogoji je objav.Ijen na
Iz podatkov v strukturi odbra- za razsirjeno reprodukcijo.
nja iz matematike, fizl.ke, kemi·
oglasnjp. deskah v vseh temeljnih organizacijah in Skupnih
nih izdelkov v tabeli lahko takoj
Iz podatkov v tabeli je videti, · je, splo~ne biologije, slovenske.
dejavnostih.
vidimo, da najvecji delez v struk- da izdelek B ne zagotavlja sred- ga in tujega jezika. Fakulteta doZadnji rok za pnjave je 3. september.
tun cene predstavljajo surovine stev mti za enostavno reproduk- voljuje opravljanje sprejemnih
Skupna s tanovanjska komisija
in repromateriali, zatcm pa da- cijo, medtem ko izdelka A in C izpitov med studijem tako, da

,Univerza" tudi v [erknici?

Ce naj bomo »ZA«...
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DELEGATI GOVORE
gim so, denimo, pripominjali, da
kolektiv ni bil obvescen o spremenjeni visini prispevnih stopenj. Seveda bi delegacije morale delavce seznaniti s takimi in
podobnimi zadevami; vendar pa
se je ze zgodilo, da so bile visine
prispevnih stopenj prej objavljene v uradnem listu, kot so jih
- Kako je sestavljena va~a sprejemale skupscine. .Se pravi,
zdruiena delegacija?
da je ob tern delo delegacij zaZdrmena delegacija steje de- man.
vet delegatov: sest zensk in tri
- Biti delegat pomeni tvorno
moske; v njej so trije mladinci.
sodelovati pri r~evanju »nasih«
- Kako delegacija deluje? Je . vprasanj. Je res tako?
Nacelno, da. Dejansko pa sm o
med delavci nzunanja dogajanja«
od tega ~e zelo dalec. S sedanjim
dovolj cutiti?
Vse delegacije imajo na svojih nacinom dela, kot ga imamo, versestankih stabe tezave z ne- jetno pa nismo edina taksna desklepcnostjo. Gradiv za skupsci- legacija niti edina temeljna orne zadnje case ne obravnavajo. ganizacija, zelenih uspebov ne
Ob premalo strokovno privee tako temeljito, da bi lahko ob bo.
njih dajale p ripombe ali predlo- pravljenih predlogih in pripomge. Vzrokov za to je vsekakor bah na gradiva, pa ob nezaintevee. Mislim, da je najvecji ta, ker resiranosti posameznih delegadelegati strokovno nismo spo- tov na skupscinah vedno sprejcsamo predlozena gradiva
sobni temcljito obravnavati gra- -mamo
brez bistvenih sprememb.
div, niti jih na skupscinah sprePobuda, da bi v okviru delovne
jemati talco, da b i potem delegacija in kolektiv dobila povra tne organizacije nekdo skrbel za sklicevanje vodij delegacij iz temeljinform_acije.
nih organizacij pred obravnavo ·
- Kaksna je oblika vasega de- vaznej sih dokumentov na .skupscinah, ni zaZivela. In delegacije
Ja?
ostajajo pac same, brei strokovKot sem zc omenila, delegati
nismo sposobni, da bi gradiva sa. ne pomoci. Tako tezav v delu demostojno obravnavali, zato smo legacij vsekakor ne bomo resili,
nekaj casa redno iskali sodelo- niti vpra~anj, ki zadevajo vse nas.
vanje strokovnih sluzb v temclj- Je ob obilici drugega dela
ni organizaciji in predstavni- teZko biti dober delegat?
kov druzbenopoliticnih organizaNe vern, kdo je >>dober delecij. Ker pa na posamezna vpra- gat«.
tisti, ki redno hodi na
sanja in predlogc nismo dobili seje Mar
in avtomaticno
odgovorov, smo ta nacin dela dvjga skupsCine
roko,
ne
da
bi pred tern
opustili.
delegacija pripravila staliSca, ta- Ob predlaganem besedilu ko da je na skupsCini prakticno
le stev1lka? Ker tega ne delam,
novega zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju je najbd nisem ndober delegat«.
bilo veliko razprav. Kako je bilo
- Kaj bi priporocili delegapri vas?
tom?
0 osnutku zakona o pokojninDelo nasih delegacij se dalec ni
skem in invalidskem za varova- tisto,
.k ar bi moralo biti. Ker pa
nju smo resno razpravljali. V
le ugotavljamo, da delerazpravi so delavci sodelovali ter navadno
imeli ob zakonu predloge in pri- gacija dela ali ne dela, ne da bi
se vprasali, kaj dela oziroma zapombe.
kaj ne dela, je tezko reci, kaj priv kolektivu je nasploh cutiti porocati delegatom. Zal mislim,
zanimanje za dogajanja, ki de- da je v nasih delegacijah trenutlavce neposredno zadevajo. Tako no dosti malodusja in nezaintekot ob razpravi o pokojnin&kem
resiranosti in da same delegacije
zakonu so delavci ze pred tern na
brez mocne pomoci strokovnih
svojih zborih zahtevali, naj dele.. slu:Zb resnejsega dela ne bodo
gati obvescajo kolektiv Q po- zmogle.
Pripravila V. Sega
membnej~ih zadevah. Med druTokrat smo pripravili razgovor
z Marijo Razdrih JZ temeljne organizacije JeUca, namestnico vodje zdmzene delegacije samoupravnih interesnih skupnosti za
otrosko varstvo, socialno skrbstvo, socialno varstvo ter p okojninsko in invahdsko zavarovanje.

Bil je brezkompromisen clovek, ki je vedno hotel do dna
pogledati resnici v oci. Clovek, ki je vedno izhajal iz osnovnega
interesa delavcev in je bil iskren borec za samoupravljanje.
Vedel j e, da je samo v samoupravljanju perspektiva delavskega razreda. Ni slucajno, da je bil v zelo tesnih stildh s tovariSem Kardeljem in tovarisem Titom. Tudi kasneje, ko Miha ni
bil vee aktiven, je se vedno sodeloval ne samo na sestankih,
ampak tudi na razgovorih s tovarisem Titom in tovari.Sem Kardeljem. In vedno sta poslu5ala njegovo mnenje kot pmenje
resnicnega revolucionarja, ki ni izgubil kontakta z Zivljenjem
in z ljudmi. Mislim, da njegova smrt pomeni tudi veliko izgubo
za slovensko zvezo komunistov, za zvezo komunistov Jugoslavije, za delavsko gibanje v celotl.
.
Stane Dolanc o Mihi Marinku

PUNAT na Krku. Kraj, kjer letuje v prikollcah dosti Brestovcev.

Iz drugih lesarskih kolektivov ·
v ZLIT Tri.ic .so priceli z gradnjo novega obrata za proizvodnjo masivnega pohistva. Gradbena dela naj bi dokoncali do sre. dine prihodnjega leta, redna pro.
izvodnja pa naj bi stekla v zacetku 1985. leta. V novem obratu
bodo izdelovali regale, kredence
in jedilne mize. Po tej nalozbi;
vredni 236,9 milijona dinarjev,
bodo proizvodnjo v primerjavi s
sedanJO povecali kar za trikrat.
Na konvertibilne trge bodo prodali nad SO odstotkov te proizvodnje. Nalozbo bodo poleg lastnih sredstev sofinancirale se
banka, clanice SOZD GLG in Slo.
venijales - trgovina.
Tovarna pohistva IPH Holzindustrie v .Zitari vasi na avstrijskem Koroskeui je najmlajse
SLOVENIJALESOVO podjetje v
tujini. Ustanovila .sta ga Slovenijales - trgovina m Intertrade,
ustrez.ni ·s amoupravni spor azum
o soudelezbi pa so podpisali se
Alples, Brest in LIP Radomlje.
Nova tovarna z 8500 kvadratnimi
metri delovne povrsine. je bila
zgrajena v petnajst ih mesecih. Je
najosodobneje opremljena s stroji
za proizvodnjo masivnega pohistva iz borovine. v njej bo zaposlenih 84 delavcev, predvsem koroskih Slovencev.
V MARLESU - temeljni organizaciji tovarna monta:lnih -his
Lovrenc na Pohorju - so se odlocili, da bodo popolnoma preuredili kotlarno in presli od kurjenja z mazutom na k-urjenje
lesnih ostankov in lubja. V tej
tovarni bo letno n a voljo okrog
3950 t on lesnih ostankov, Jubja
in zagovine. s tern bodo lahko
nadomestili okoli 800 ton letne
potro~nje mazuta. Dva nova kotla sta domace p roizvodnje. Predracunska vrednost nalozbe 21nasa
42,740.000 dinarj ev, rekonstru:kcija pa ne bo zahtevala vecjega
stevila zaposlenih.

LESNINA ima maloprodajo
poh~tva in notranje opreme ter
gradbenega materiala organmirano v <iveh temeljnih organizacijah. Prodajna mreza za .pohistvo
trguje v 34 jugoslovanskih m estib, kjer imajo 47 prodajaln,
blagovnic in prodajnih ce.ntrov
s skupno povrsino 57.000 kvadratnih metrov in z letnlm prometom 3,3 milijarde dinarjev. Z
, gradbenim materialom trgujejo
v 15 jugoslovanskih mestih, kjer
imajo prav toliko prodajaln in
prodaj1nih skladiSc s povrsino
14.000 kvadratnih metrov zaprt·ih
in 58.000 kvadratnib metrov odSe pred casom smo se rezali, da je to sicer pokrita, a nerentabilna prtih prostorov ter z letnim prometom 1,8 milijarde dinarjev.
nalozba. Zdaj je kolesarnica vedno poln.a.

• •.

- - - -- - ----==- -

--.:.

-

- -~~
~-

V kovinskem obratu LIP Bled
so nabavili se zadnje stroje za
svojo proizvodnjo Jesno-predelovalnih strojev In naprav. Obcutno so v t.ej proizvodnji izboljsali tudi delovne pogoje zaradi
pojacanega odsesovanja prahu.
Prav zdaj kovinski obrat izdeluje
del transpor tnih naprav in drugih elementov za novo kotlovnico, izdeluje pa tudi svoje dosedanje standardne izdelke.

niskih prikolic. A1ples jim bo izdelal novo tehnologijo - linijo
za proizvodnjo nsendvic plosc<<
in trrun.sportne naprave (transporterji, vakuumske naprave,
obracalne naprave in kotni prenosi), pa se vrsto drugih naprav
za druge oddelke v proizvodnji
pr-ikolic. Skupna vrednost omenjene opreme in montaze z·n asa
44 milijonov dinarjev, dobavni
rok pa je v maju 1984.

V STOLU so za stiri.letno mandatno obdobje s trajanjem od
zacetka letosnjega avgusta imenovali novega glavnega direktorja delov.ne organizacije. To je
Boris Zakrajsek, diplomirani
pravnik.
·

KLI Logatec, v katerem deJa
1070 delavcev, n amerava letos izpolniti naslednjo proizvodnjo:
27.000 kubicnih metrov rezanega
lesa, 510.000 kolonialnih stolov,
300.000 obesalnikov, 4.000 miznih
podnoZ.ij, 103.000 oken in balkonskih vrat in 153.000 kvadratnih
metrov rolet. Nacrtovani letosnji
izvoz znasa 9,500.000 dolarjev.

TOVARNA MERIL je v letosnjem prvem polletju prodala na
konvertibilna zahodnoevropska
triisca za 890.000 dln.arjev izdelkov. Slovenjgradcani so v tujino
prodali najvec lesne galanterije
in meril, na domacem trgu pa so
se u veljavili predvsem s termina:li »kopa 2500<< Nacrtujejo, da
bodo letos ustvar·ili za okrog 700
miloijonov dinarjev celotnega prihodka.
SAVINJA nacrtuje za svojo zago poveeanje zmogljivosti pri susenju lesa; s tern bodo nudili
storitve predvsem domacim Jesnim predelovalcem, obenem pa
ustvarili moznosti .za vecji konvert.ibilni izvoz. Sedanje mnogljivosti susilnice (6.500 JrubiCnih
met:rov lesa Ietno) namree ze
zdavnaj ne zadoscajo vee niti za
lastne potrebe.
ALPLES je .p odpisal pomembno pogodbo o poslovnem sodelovanju z IMV Novo mesto. Le-ta
namrec pripravlja vecjo nalozbo
v proizvodnjo novih tipov pocit-

MEBLO je v Jordaniji pri.pravil
eno svojih najveejih prodajnih
razstav zunaj nasih meja doslej;
na povrsini 800 k:vadratnih metrov je razstavil 24 bivaln.i h ambientov. Razstava je bila v j avnosti in sredstvih javnega obvescanja izjemno odmevna. Ob n jenem zaklju cku so dobili ze za
nad milijon dolarjev izvoznih
narocil.
V JELOVICI pricakujejo Ietos
izvoz stavbnega pohistva. Po ze sklen jenih pogodbah
bo izvoz vrat letos kar za 100 odstotkov vecji v primerjavi z lansJcim Ietom. Na tuje, pred.vsem v
Zahodno Nemcijo, bodo izvozili
kar 70.000 vratnih kril. V izvoz
bodo sli tudi novi izdelki J elovice
- monta.Zne kletne police ter
zlozljive vikend ali delovne mizice. Za te izdelke je dovolj zanimanja, vendar so cene izredno
nizke in komaj pokrivajo lastno
ceno izdelka.
usp~en

Novosti iz knjiznice
JURCA, B.: Anca Pomaranca.
Pii1Sart:ed1~ca v 22 zgodbicah opisuje Vi.rva!hno deklico, okrog kart:.ere
se Sllice ·VISe, sama pa gled.a na ljudi m svet akrog sebe popol:noma drugace.
HUGO, V.: Notredamski zvonar.
Pisateljev pomemben prozni tekst z vernim prikazom mracnih
·~mer 15. .stoletj a v Prur.i2u; ta!Mne so tudi osebe v rom.anu.
JERIHA, V.: Zacelo se je v Dunkerquu.
Plisart:eld opiS'llje skupino na5ih Spal!lS.lcih borcev, ki so proorovoljno
stop-Hi v fu'ancosko a.rmado, doili'Ve1i prvi poraz in prisli v vojtno
ujetn:gtvo.
PETELIN, V.: Gradnikova brigada.
Mooogra£ija o' eni i7Jmed prv.i h slovenskih partizanskih brigad, ici
je delovala v posebrrih okolisOimah.
KOLMANIC, K.: Sanje o zlatih gumbih.
. Mlad-inska poves:t o najstnikih v vojnem casu, postavljena v ool·
ske klop-i.
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Enotno zaVarovanje za vse obtane
Predlog zakona uposteva, naj
Skup~&a SR Slovenije je 11. maja letos sprejela osnutek zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil poprej posre- se prevzemniku kmetije, ki je zadovan v javno razpravo. Tako je izvdni svet skup~&e SR Slovenije varovan na podlagi opravljanja
kmetijske dejavnosti kot edinega
26. maja 1983 dolo~il predlog zakona o pokojninskem in invalidskeru
zavarovanju in sicer na podlagi sprejetega osnutka ter pripomb in ali glavnega poklica, steje v .pokojninsko dobo obdobje od uvedpredlogov za spremembe oziroma dopolnitve v javni razpravi in v
razpravah v pristojnih teleslh skup~cine ter druzbenopoliticnih be starostnega zavarovanja kme-organizaclj.
·
·
· . tov, . ceprav ni bil zavarovanec
starostnega zavarovanja ·k metov.
Se ena novost je, in sicer ize-Med javno razpravo so bile po- cev v zdru:lenem delu in drugih
sredovane ~tevil.ne pripombe in delovnih ljudi. Z novim zakonom nacitev kmetov-borcev NOV pred
predlogi, pogosto tudi nasprotu- pa se prvi~ urejata in zagotavlja- 9. septembrom 1943 oziroma do
joci si zaradi razlienih interesov. ta pokojninsko in invalidsko za- 13. oktobra 1943, ki 'SO ze uveljaV predlog zakona so vk.ljucene varovanje vseh kmetov v Slove- vili pravico do kmeeke starostne
pokojnine po zakonu o starosttiste pripombe oziroma predlogi, niji.
ki pomenijp izpopolnitev sisteV dolocbah o zavarovancih je nem zavarovanju kmetov, z indima pokojninskega in invalidske- predvideno, da so poleg oseb, vidualnimi kmeti in tistimi zd.ru.
ga :l.!avarovanj-a in sod.ijo v za- obvezno zavarovanih po zveznem zenimi, ki se bodo zavarovali od
konsko urejanje. Vecji del •P ri- zakonu, zavarovamci t udi osebe, osnove, ki je niija od zneska najpomb oziroma predlogov pa sodi ki se zavarujejo po doloebah nizje pokojnine za polno pokojv samoupmvno urejanje in bodo. repubmkega :l.!atkona. V predlogu ninsko dobo po novem republitako upostevani pri pripravi sa- Je v 14. clenu vne~ena novost, da skem zakonu v vi~ini zneska zamoupravnih splosnih aJQtov skup- so· osebe, ki prejemajo denarno jamcene borcevske pokojnine.
Glede limitiranja najviSjih po,
nosti pakojninskega .in invalid- nadomestilo v .sk.ladu s predpisi
kojnin je doloceno, da skupnost
skega zavarovanja.
o zaposlovanjtU in zavarovanju za vsako leto doloci znesek najvisje
Pri pdpravi predloga za:kona primer brezposelnosti,- zavarovaniso bili upostevani predlogi, ki .ne za eas prejemanja takega napomenijo dodatno Siritev pravic domestila, vendar najvee za eno
tin s tern potrebo po -dodatnih leto. V teh primerih je placnik
financnih sredstvih, ker jib zara- prispeVIklov pristojna skupnost za
di uskladitve obsega pravic s zaposlovanje.
stvarnimi materialnimi mo:lnostGlede oseb, ki opravljajo samomi celotnega zdruienega dela ni stojno gospodarsko ali poklicno
bilo mogoce upostevati.
dejavnost :kot edini ali glavni
poklic, je ne glede na clanstvo v
Pricujoci sestavek je bil napi- poklicni strokovni organizaciji
san ze pred dobrima dvema me- predvidena celovita vk.ljucitev v
secema in je bil medtem zakon sistem pokojninskega in invalido pokojninskem in invalidskem skega zavarovanja. Predvideno
zavarovanju ze sprejet. Ker pa obvezno zavarovanje vrhunskib
bo s~opU v veljavo §ele 1. januar- sportnikov je le dopolnjeno, saj
ja 1984. leta, je se vedno aktua- je pogoj za njihovo zavarav·a nje
len.
njihova clanstvo v telesnokulturni organizaciji v SR Sloveniji.
V splo5nih doloeilih predloga
Novost v predlogu zakona glezakona niso povzete doloebe no- de pokojninskega in invalidskega
vega zveznega zakona, ker je zavarovanja kmetov je v tern, da
tatk:Sn.o pov:zemanje odvec zaradi je dano .pooblastilo skupnosti, ki
moznosti 22a neposredno uporabo doloci naci.D. ugotavljanja lastnotega z-akona. Glede na to, da so sti zavarovanca, nacin pr.ijavljasplo~ne dolocbe vsebinska osnova
nja v zavarovanje, nacin p:lacecelotnega sistema pokojninskega vanja prispevkov ter zavezance za
in invalidskega zavarovanja, je ·prispevek. V predlogu zatkona je
kot odvetno odpadlo na5tevanje doloceno obvezno zavarovanje
predpisov, ki urejajo to podrocje. kmetov in .Clanov njihovih gospo~
v doloobi 1. elena pa je posebej darstev, ce opravljajo kmetijsko
poudarjeno enotno pokojninsko dejavnost kot edini oziroma glavIn invalidsko zavarovanje delav- ni pok.lic.

pokojninske osnove, vendar naj- nova opredelitev invalidnosti, po
visja pokojninska osnova ne mo- kateri se ta ne ocenjuje le za dere presegati 3,5-kratnega .povp·reC- la oziroma naloge, ki jib je delanega nominalnega osebnega do. vec opravljal neposredno pred
hodka vseh delavcev, zaposlenih nastankom invalidnosti, temvec
v SR Sloveniji v preteklem letu. za vsa tista dela oziroma naloge,
· 0 predeasni pokojnini je zapi- ki ustrezajo njegovi strokovni
sano, da odstotek zmanjsanja po- izobrazbi oziroma z delom prikojnine doloci skupnost s samo- dobljeni delovni zmoznosti.
upravnim splosnim aktom, in si-.
Skupnost je dolina spremljati
cer tako, da dobi pri enaki sta- invalidizacijo in v primerih nadrosti visjo pokojnino zavarovanec povprecne invalidizacije predlaz daljso pokojninsko dobo. Pra- gati ukrepe za zniievanje in odvice do predcasne pokojnine ne pravo vzrokov. Tako ima mozmorejo uveljaviti osebe, ki nost doloeati tudi diferencirane
opravljajo samostojne dejavno- p rispevne stopnje, odvisno od
sta, zdruieni in individualni
stevila delovnih invalidov v posakmetje.
,
meznih dejavnostih in od uspes0 usklajevanju pokojnin je nosti izvajanja preventivnih ukrepredvideno, da povpreeno pove- pov.
canje pokojnin v posameznem
Delavcem, pri katerih je podakoledarskem letu, potem :ko bo na neposredna nevarnost za invampeljan sistem sprotnega uskla- lidnost, je poleg pravice do razjevanja, doseze najvec 90 odstot- poreditve na druga ustrezna dela
kov nominalnih osebnih dohod- oz'iroma naloge zagot ovljena tudi
kov vseh delavcev, zaposlenih v pravica do prekvalifikacije oziroSlovenij i v tekoeem letu.
ma dokvalifikacije, ce je ta poV dolocbah o pr~vicah na pod- trebna za razporeditev nad ruga
lagi individuainosti je predvide- ustr ezna dela oziroma naloge.
no razvrscanje invalidov v tri ka(Nadaljevanje na 7. strani)
tegorije. Pri tern je upostevana
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OBSOJENCI
ZIBELK.E
(Nadaljevan)e lz prejsn)e itevilke)
Stari Ozlmnik in njegova snaha
sta se v boju za blc valjala po tleh
sredl dvorisca. Stari je grcal: »Ubogala me bos, Lucal Ubogala zlepa
all zgrda!«
Lucija pa je vedela, kaj bi sledilo,
ce popusti. Zato mora zdrzati! Zdrzati za vsako cenol
Resila sta jo dobro merjen udarec
In krik Jeznega Mirencka. lzpulil je
bil sekiro lz tnala In s toporiscem
mahnil po Ozimnikovl desnicl, ki je
v trenutku popustila bic. Mirencek
pa si je kar ob hlace obrisal okrvavljeno roko, ker je ob zamahu drZal
za rezilo ...
Z Mirenckovo pomoejo se je dvignila in zravnala. Na obrazu, rokah in
nogah je Jmela krvave praske in
podplutbe, a v oceh ji je sljal zar
zmage, ko je odnesla blc na voz in
odloeno rekla: .»$11 b.omo z vsemi
otrocl po 2:1rovca In Mateja.«
Brz je natocila v skat mrzlo vodo
in se hitela umivat. S Fedelakovo
mamo in Marjanco so prisli vsi ~rije
Ozimnlkovi otroci In se zastrmeli v
golo dedovo glavo.
•Ravno prav sta prisli, sosedl, da
, mi bosta pomagali preobleci otroke!
Lepo proslm, ker bomo sli v trgl«
ju je zaproslla Luclja.

Star! pa je sedel na tleh in si otipaval boleco desnlco. Upam, da nl
zlomljena, je pomislil v sebi, ko je
z ocmi iskal po dvoriscu. Ta cas pa
se je Mirencek ze »obcamalu (umiril) in z nogo frcnil klobuk proti njemu: »Le poberi sl ga, ker vern, da
te zebe v buco! Meni pa takoj odgovori, kje je 2irovc!u je odlocno
velel.
»I, saj ne vern, kam se je potepel.
Morda se popiva pri Kaprolu. Samo
nasi konjl so bill na dvoriscu, pa
sem pognal, ker se mi je mudilo
domov,« se je sprenevedal stari.
Poveznil sl je klobuk na glavo, ki se
je spet ustav~l na usesih in srdito
zanergal: »Le katerl vrag je tebe
prinesel, Pavle, da si mi skoraj zlomil roko? Pa se Lucl si dal potuho,
da me ne bo hotela ubogati!u
V Mlrencku se je ze spet porajala
jeza, da je zagrmel: »$e dobro, da
sem pravoeasno prise!! Videl sem
te, kako spostujes In ravnas z noseco snaho. Nekako slutil sem, da
res nisi korlsten, ker je vse zbezalo
od tebe, a nisem mogel verjeti, da
si taka zver. Zdaj razumem tudi Mateja, ki je pri domobrancih poskusil
samomor . . . Semkaj sem prisel le
po svojo tabUco ... Za naprej pa bo
treba nekaj storitl s teboj, da ne

bos rlnil z glavo skozi · zid, kjer
je .. ·"
Preklnil ga je preplaseni rezget
njegovega zrebca, da mu je odhltel
na pomoc. 2ival se je ustrasila vojaskega vozila, ki je priropotalo
pred Ozimnikovo dvorisce. V sivozelenem vojaskem vozilu, ki ga je
sofiral nemski vojak,- je na zadnjem
sedezu med narednikom Lukicem
in domobrancem udobno sedel 21rovc.
Na dvorJscu se je vozllo ustavilo,
zrebec se je pomlril, a Mlrencek prestra511. ~ofer in domobranec poleg ·njega sta obsedela v vozu. Narednlk in drugi ·vojak pa sta prevld·
no in pazljivo pomagala ~irovcu izstopiti in mu nesla se berglje, ko
sta ga mimo osuplega Ozimnika
skoraj napol ilesla v dom.
Lukic se je nameraval takoj vrniti, kot je obljubll Nemcem, ki so mu
posodili vozilo in soferja. Toda otroci so v svoji nenadejani sreci obkolili 2irovca, ga objemali In ljubkovali, da ni mogel priti do besede.
Lukic je privoscll gospodlnji spodbuden smehljaj In se kar med otrocl
rokoval z invalidom: »Hvala, gospod
2irovc, ker ste bill danes Mateju
boljsi zdravnik kot kdorkoli. Ko vas
bomo spet povabili, bomo tudi poskrbeli za nemoteno potovanje.« Od
vrat je se vsem salutiral In odsel.
Zunaj pa je tresocemu se Ozimniku
namenil le dolg, prezirljivo zanicujoc pogled in odkorakal proti izhodu. Ustavil se je prJ Mirencku, ki je
se vedno trepetal ob svojem zrebcu. Ostro je vprasal: »Kdo ste vi in
kaj pocnete tukaj?«
»M-mlinar Pavle Kosec iz Dolge
vasi sem, gospod. Z zrebcem sem
prise! po farovsko zito, ki ga je
Ozimnik privlekel semkaj,« je prisebno odgovoril Mirencek.
»V redu, gospod Kosec. ~daj vse
razumem. Pa se po svojo tablico
ste prisli, s katero ste modro poslali ~lrovca v trg. Hvala, gospod
Kosec,« mu je stisnil desnlco in salutiral.
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Jeep se je ze vkljucU za povratek,
nalozil narednika in odropotal svojo
pot.

*

Prlhod vojaskega vozila /e starega
dvignll, da se Je opoteke do hise,
se prislonil k steni in cakal, da se
vrne Mirencek po tablico. ~e tollko
stvarl mora urediti z njim! Toda narednikov prezlr mu je ohromil voljo
in pogum, da se je opotekel v svojo
sobo. Zavest pora.Zenca ga je vrgla
v posteljo, da nlti vrat nl zaklenil.
A tega, da je dokoncno obsojen na
samoto in izlocen iz druzine, si se
ni hotel priznati.
Medtem je Lucija p~ipravljala pogrinjek v jedilnicl, ko sta obe sosedi odsli pomagat Mirencku, da je
svoj voz zapeljal na dvorisce. lzpregli s o vse trl konje, jih privezall
k jaslim tn jim dali jesti. Prelozill so
vrece na Mirenckov voz in v miru
premenjali tudi tablico.
V sveze preoblecena Lucija z belim predpasnikom je povabila sose·
do in Mirencka v dom. Marjanci pa
je naroeila, naj povabi se svojega
deda, brata in sestro. »Ju-hu-hu!«
sta pridrvela Peter in Pavlica, vedoc,
da bodo imeli otroci spet svoj praznik. Vsi drugi pa so posedli v jedilnici kot slozna druzina.
·
Kljub petlitrski pletenki »taboljsega«, ki je bila Kaprolovo darilo »nasemu Viktorju••, je 6i1 ~irovc resen
in redkobeseden, kot da je vso dobro voljo pozabil pri obrezovalclh
Mirenckove repe. 0 Mateju je povedal le to, da bo za sedaj se ostal v
trgu, kjer mu je dobro. Potlej pa.je
posmrknil, si obrisal nos z robcem
in zacel govorlti o Kaprolovih narocilih.
Terencl v trgu popolnoma soglasajo z Mirenckovim predlogom, da
bi s skupniml mocmi zgradili pri Fedelaku poleg hleva tudi senik. Med
trzanl so zbrali zadosti zebljev In
vsega drugega potrebnega . zelezja.
Za prevoz imajo pripravljenih tudl
okrog 1200 kosov stresne opeke.
Ostalo streho naj bi za prvo silo na·
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krill kar z deskami. Narednik In
zupnik sta tudi ze odobrila prevoz
do Mlrencka.
2irovcu se je ustavila beseda, ker
mu je mise! spet potonila v boleco
notranjost. Mucili pa so ga tudi ra·
dovedni pogledi prisotnih, ker so
vede li, da jim je nekaj prikril. Lucija
mu je polozila roko na ramo: »Stric
2trovc, kaj vam je narocil Matej?
Ali bi nas rad videl? Naj pridem z
otroki k njemu?«
Odkrehal se je in pogoltnil slino;
kaj naj rece siroti nesrecni? Resnica je pretezka za mocno, zdravo zeno'. Toda ona je · drobna in visoko
noseca ... Useknil se je in trudoma
izrekel: »Videl sem ga ... in poslusal me je ... Govoriti pa se je odvadil . .. Le tu in tam je zinil besedo, dve . . . Hudoval se je celo name, ker rinem v nesreco, ko sem
prise! k njemu .. . Ne. Nic, prav nic
ni narocil ...«
Potegnil si je klobuk na oci, po·
grabll berglje, vstal in molce odsepal . . . Se celo vino je pozabil iz·
pitil 2irovc? Da, 2irovc!
Vsi so molce zrli za njim. Stari
Fedelak In Mirencek sta v oceh
skrivala isto misel. Mirencek je
bledel, Fedelak pa zaihtel: »0, Matej • ..!«
Le Marjanca je imela 2irovca dobro pogruntanega. Rekla je: »Nekaj
takega je dozivel, da bo samo konjem lahko povedal. Judi takrat, ko
se je vrnil iz bolnisnice, jim je izjo·
kal svojo invalidnost.«
Pocasi, zlog za zlogom je izpovedala svojo misel in dvom tudi Lucija: »Ce . . . ce ne bi tisti .. . tisti
narednik izjavll ob slovesu tako lepe
zahvale 2irovcu, bi .. . da, pomislila
bi, da . . . nasega . . . Mateja nl
vee ... 0 .. . 0 zdravniku je govoril,
a stric ... stric ni rekel, da bl bll
nas Matej . .. bolan ...«
Morda je bilo takrat prvic v :!irovcevem zivljenju, da sta njegov
kisli obraz in zalostnl odhod razbila
veselo druzbo.
(Se bo nadaljevalo)
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BRESTOV OBZORNIK
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Klic nepotvorjene narave
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Taborniska organizacija pri
nas najbolj celovito in programsko organizirano vzgaja mladi
rod za zivljenje v naravi i.n z naravo. Clovek Ji je vse bolj odtujen, zato vrednost taksne organizacije nedvomno raste, saj poskusa ohranjati cloveka kot najsposobnejse zivo bitje, ki naravo
na:jbolj pozna in obvlada, ne pa
kot meha.nizem, lci postane ob
od:sotnosti ali okvari te ali druge
civilizacijske energije ali aparata
tudi sam »pokvarjen«, nemocen
in nesposoben prezivetja.
V Cerknici tabomistvo ze nekaj let cvete, pa komajda vemo
za to. »Krivi» so taborniki sami,
ker svojega dela ne obesajo na
veliki zvon, ker navsezadnje tudi
propagandQ za svojo dejavnost
in za uspehe prepuscajo naravi
in njenim pocasnim zakonitostri.m. Po eni plati· je to prav, saj
je to predvsem ljubiteljska organizacija, po drugi pa tudi ne, saj
bi morala druiba spoznati v tabornistvu svoje p omembne interese in ga v njegovih prizadevanj1h moralno in gmotno podpirati.
·
Kdor 2Jivi s taborniki teden ali
dva, spi z njimi pod sotorkami,
ki drZijo dez ali pa tudi ne, je z
njimi ~sto minestro, ki jo je. sam
pomagal skuhati, stiska zobe z
njimi na pohodu ob pomanjkanju hrane in vode, poje z njimi
ob stra-Znem in tabornem ognju,
samotno deli skromne krompirC.
ke, pecene na straii od polnoei
do dveh ali od dveh do stirih z
zaspanim tovariSem in vsak dan
dozivlja slovesnost dviganja. in
spuscanja drZavne in taborniske
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Nas fo'tograf spremlja gradnjo doma upokojencev v Cerknici

Jekmovanja za sportno znacko
Tekmovanje za sportno znacko
vsebuje vzgojno- izobraievalne,
zdravstvene in sportno-tekmovalne naloge.
Program je sestavljen tako, da
redna in sistematicna vadba izbranih zvrsti zagotavlja:
- ustrezen
razvoj
telesne
zmogljivosti,
- usmerjanje v zdravo zivljenje in redno ukvarjanje s sportom,
in
krepitev
- ohranjanje
zdravja,
- osvojitev najprimernejsih
gibalnih navad, ki so potrebne za
5portno-rekreativno delovanje v
mladosti in kasneje v starosti.
To tekmovanje je bilo v vseh
solah v obcini. Edina izjema so
Bloeani. Kaj je temu vzrok, bo
potrebno se ugotoviti.
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Vsem, ki so tekmovali, je organizator priskrbel tekmovalne
knjizice, prirocnike in na koncu
leta tudi diplome z znackami obcinske zveze telesnokulturnih organizacij iz sredstev za mnoziCnost v telesni kulturi. Tako so

tekmovalci pri:;yevali samo svoje
§portne zmogljtvosti. ·
Letos so sodelovali tudi vsi
otroci male sole v cerkniSkem
vrtcu, med njimi tudi tisti, ki niso redno vpisani. Uspeh je bil izjemno dober, saj je bronasto
znacko za predsolske otroke
osvojilo kar 150 otrok. Za tak
uspeh' so zaslume vse vzgojiteljice v mali soli.
Tudi sola v Begunjah, kjer se
ucij 0 otroci od prvega do cetrtega razreda, je dosegla lep tekmovalni uspeh s 16 srebrnimi in 12
zlatimi znackami. Pohvala gre
tudi tovariSicam, ki resno sodelujejo v tekmovanju za 5portno
znacko.
Podeljene so bile tudi znacke
za visjo stopnjo od 5. do 8. razreda na solah v Starem trgu i-n
v Cerknici. Na tej stopnji je zahtevnost posameznih elementov
kar precejsnja.
Jeseni, ko se bo pricelo novo
sols'k o leto, bomo s tekmovanji
za sportno znaoko spet nadaljevali.
J. Zakrajsek

Enotno zavarovanje za vse obcane
(Nadaljevanje s 6. strani)
V doloebah o pogojih za prido.
hitev in odmero druiinske pokojnine je postavljena re5itev, ki
predstavlja pribli.Zevanje let starosti vdove in vdovca ter starsev
kot pogoja za pridobitev pravice
do druzinske ·pokojnine.
Glede uZivanja in izguhe pravic
je doloeeno, da se liZivalcu predcasne pokojnine cas ponovnega
zavarovanja ne steje za odstotno
. povecanje ze uveljavljene predcasne pokojnine in za novo odmero predcasne pokojnine. Denama nadomestila v zvezi s pravico do prekvalifikacije oziroma
dokvalifikacije ter pravico do
ustrezne zaposlitve se iz.placujejo ne le od prvega dne naslednjega meseca po vlozitvi zahteve,
temvec tudi za sest mesecev nazaj, vendar najvec od <!neva pridobitve pravice.
V poglavju o pokojninsld dohi
je nova dolocba, ki omogoea, da
se zavarovancem v zavarovalno
dobo vsteva tudi cas opravljanja

,....

del pri secnji, obdelavi in spravilu lesa od 15. maja 1945 do 31. decembra 1972. Pogoja za to, da se
bo ta cas stel v zavarovalno dobo, pa sta v tern, da je bilo z
g07Jdno organizacijo sklenjeno
delovno razmerje in da bodo placani prispevki za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, in sicer
pog pogoji in v obsegu, ki jih bo
doloeila skupnost.
Dano je tudi pooblastilo skupnosti, da dela oziroma naloge, na
katerih se steje zavarovalna doba s povecanjem, postopek ;za
njihovo dolocanje, stopnjo poveca:nja zavarovalne dobe za ta dela oziroma naloge ter obseg
ustreznega znizanja starostne
meje, uredi s samoupravnim
splo8nim aktom.
V tem sestavku sem poskuSal
prikazati le glavne s:premembe,
ki so na podlagi javne razprave
o osnutku vnesene v predlog zakona, ki naj bi ga zaceli uporabljati s 1. januarjem 1984. leta.
·
A. Percic

-
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zastave - ta zna ceniti vredno- jini, kjer se bo ma-Sel, kakor bo
te, ki se neopazno in nevsiljivo vedel in znal, spa!, kakor si bo
selijo v mladega cloveka, vredno- postlal, in jedel, kar si bo skute, ki ipOStajajo in ostajajo del hal; tetrti gre v samoto - stiri.njegove osebnosti za zmeraj in v indvajset ur mor~ preZiveti nevsakih razmerah.
kje sredi gozda sam, da poskusi,
Kdor ni lllikoli obcutil polnega kaksno je zivljenje, naspro1lno
taborniskega Zivljenja, pac ne cloveskemu mravljiScu, da rima
more vedeti, koliko vsega se ta- cas razmisliti 0 sebi, 0 ljudeh in
bo.rtniki nauCijo v skromnih dveh o stvareh ...
tednih skupnega zivljenja. v
Ta cas dezurni vod nosi. vodo,
prvih dveh, treh dneh postanejo seka drva za kuhinjo in za taborvsi ena sam.a velika druZina. Ni ni ogenj, koplje jame za odpadpomembno, ali jili je dvajset ali ke in za hladilnik, gre po kruh
Stirikrat vee, kolikor je bilo letos v trgovino in po solato h k:ID.etu
nas. Hitro se zve, kdo je mama ter lupi krompir in ureja stencas
te druZine - lahko jih je tudi in pocenja se sto stvari. Res, sto
vee . . . Ema, ki skrbi, da nisi la- stvari, vsak dan od dvanajstih
cen, druga, ki te obveze, ce si se dni drug drugemu podoben po
potolkel, m tretja, ki te ·s tisne k . organizaciji, a tako pisa:n po ·vse..
sebi, ce si sam ... Zve se, kdo je bini. Organizirano, toda sproscev tej dr.uXini ata - avtoriteta, ki no in v polnem razpolozenju
ga je treba ubogati, ker bos sicer kljub nekoliko muhastemu vrestraiil vso noc~ zve se, kdo te bo menu.
naucil peti najlepse pesmi, kdo
Vprasajte tabornike: dneve
brenka:ti na kitaro, kdo je moj- vam bodo lahko pripovedovali
ster za ognje in kdo · za vozle, dogodivscine, anekdote, vtise; vekdo zna lepo risati in pisati, kdo
cere vam bodo prepevali na novo
ti bo prinesel in odnesel J;X?Sto naucene pesmi - o kavbojih in
iln h komu se je treba obrru1li za njihovih konjih, o kanjonih in
vrvico ali za zebelj ... Sto stvari prerijah in stepah, o soncu in
ze prvi in drugi dm. vsi se po- zvezdah, ·p a o ljubezni in o delu
znamo. Vsi smo si dobri in vsi in borbi in svobodi. 0 prijateljdrug drugemu potrebni.
stvu med ljudmi in o dobri stari
Pa se ze zacno ve~cine. Ta bo domQvini, ki je !epa in je na-Sa.
jutri. ves dan samo ob vodi Bolj jo bon;1o poznali, bolj bomo
prestaja glad; ona bo ves dan v njej in z njo Ziveli, bolj jo bomolcala - lani je dvakrat po- mo ljubil~.
skusala, pa zmeraj prezgodaj
s:pregovorila; ta vod gre na bivaV prihodnji ~tevilki pa nekaj
kiranje- od kosila do kosila bo vee o neposrednem tahorni~kem
ostal s svojim vodnikom, ki j e hivanju oh NadW - v PodheH,
pri. vseh mamah in ocetih in pa se kakSna slika zraven.
ekonomih in stare5inah vendarle
edini »bog i batina«, nekje v divJ. Praprotnik
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lahko zapornice enostavno zaprejo;
3. pripravljen je tudi projekt
za postavitev majhne hidroelektrarn.e v novem umetnem poziralniku, ki bi nekaj mesecev na
leto dajala elektrieno energijo.
To je tudi razlog, zakaj niso
Znano je,. da je skups~ina obcine Cerknica leta 1967 sprejela sklep, . ugodili zahtevi nekaterih posada se je treha lotiti del, ki jib narekuje projekt o stalnejsi ojezeritvi
meznikov, naj bi umetne pregraCerkniSkega jezera. Sredstva, ki so hila porahljena za izvedho pro- de porusili.
jekta, so hila dokaj skromna, ustrezen temu pa je tudi uspeh stal·
. Znano je tudi, da je v tern casu
nej~ ojezeritve. Na eno imted histvenih vpr~anj pa je ta poseg le
v pripravi studija 0 koristnosti
odgovoril, in sicer, da se z vodami Cerkni~kega jezera da gospodarlti, veenamenske rabe voda Cerknipotrehno pa hi hilo vloZiti znatno ve~ sredstev, kot jih je hilo za skega jezera. Studija bi morala
uresni~itev projekta o stalnejsi ojezerltvi CerkniSkega jezera doslej.
biti koncana do srede prihodnjega leta. Dati pa bi ;morala odgoIzvrSni svet skupsCine obcine da vsa ta vprasanja .niso tako vor o moznostih vecnamenske
Cerknica je .za julijsko zasedanje pereca, kot so bila prikazana, rabe voda Cerkniskega jezera.
skupscine pripravil porocilo o zlasti, da proti naravnim silam
Vodo naj bi uporabljali za
rezultatih in o posledicah stal- ne more .n ihce ukrepati. Dezja in energijo, pa tudi za vodno oskrnejse ojezeritve CerkniSkega je- obsega padavin res ni mogoee bo sir~ega slovenskega prostora.
zera. Namen porocila je bil, ne- uravnavati; za sedaj to kroji se Ko bo studija koncana, bo o njej
pristransko osvetliti vsa vprasa- mati narava sama, ne da bi clo- stekla tudi sirsa javna razprava.
nja, ki so bila veekrat postavlje- vek pri tern posredoval.
Studija pa bi morala predvsem
na v ospredje, namree 0 poslediRazprave na skupscini torej ni odgovoriti, kaksne posledice na
cah, ki bi .se pojavile po uresni- bilo, sprejeti pa so bili tile za- okolje bi ·i mela vecnamenska
citvi projekta.
kljucki:
akumulacija jezera. Predvsem
Na stanje v jezeru ·t er n.a sta1. do novega umetnega pozirai. zato, da bi zascitili okolje, je ta
nje in nihanje vodne kolicine nika je treba skopati in poglobiti studija se posebej potrebna.
vplivajo predvsem obseg, casov- kanal;
Razprave o Cerkniskem jezeru
ni razpored in koncentracija pa2. vse umetne pregrade naj
bodo torej se potekale, pa bo
davin. Da bi to dokazali, smo ostanejo taksne, kot so. Ce se bo tvorno vkljucevanje obeanov dovzeli podatke za dvajsetletno ob· kdaj pojavilo. zanimanje za raz- brodoslo in koristno za vse.
dobje na pada'Vinskem obmocju, voj turizma in potreba po vodi,
T. Kebe
ki gravitacijsko pripada CerkniSkemu jezeru. Hidrometeoroloski
zavod Slovenije zajema na tern
obmoeju podatke na stirih postajah, in sicer na postajah
Otok, Nova vas, Babno polje in
Zilce. Podatke o povprecnih mesecnih padavinah za vseh dvajset let smo p osredovali tudi delegatom obcinske slrupscine, da
bi lahlro 1;udi sami po lastnem
preudarku ugotavljali stanje.
Iz teh podatkov je moe razbrati, da je susno obdobje odvis.
no od casovnega razporeda padaV'i.n. Ce je padavin nekolilro vee
v drugem cetrtletju, potem se
presihanje zavleee v pozne poletne dni in ker v jesenskih mesecih obicajno pade nekaj vee dezja, je tudi cas suhega obdobja
krajsi. Ce je obseg padavin v
,prvem cetrtletju manjsi in se
takSno stanje potegne se v drugo, potem je suho obdobje daljse, dostop na jezerske pomine
•la:lji in kosnja koristnejsa.
Glede na prisotnost »problemov« na podroejili ob jezeru smo
pricakovali burno razpravo. Te
pa ni bilo, kar ·k a:le na dejstvo,
Poletl oh Cerkni~kem jezeru

0 iezeru bo Se tekla beseda
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SOLIDARNOSTNJ STANOVANJSKI SKLAD
Oecembra 1972. leta je skupscina obcine Cerknica ustanovi la solldarnostni stanovanjski ·sklad. Namen sklada je, da bi zagotovlli nacelo vzajemoosti in solidarnosti, obcanom z nlzjimi dohodki socialno varnost pri uvajanju ekonomskih odnosov v stanovanjs·kem gospodarstvu, druzbeno pomoc
st arim ljudem in mladim druzinam ter vzajemno resevanje stanovanjskih
vprasanj driavnih organov, druzbenopoliticnlh organlzacij, solstva in zdravstva.
ANALIZA POGOJEV ZA USTANOVITEV TOZD V RAZPRAVI
V anallzi je skusala skupina, ki jo je pripravljala, prikazati ustavno1Jravno
utemeljeno smostojnost TOZO ob njihovih lstocasnih skupnih intereslh
s tern, da je sistematicno zbrala prlstojoosti, to je ·naloge in pravice, ki se
pojavljajo pri poslovanju podjetja ·kot celote, in jih razdelila na taksne, l<i
jih TOZO opravljajo same, in na njihova skupne posle.
Tu je treba poudariti, da mora dati v vseh zadevah, ki jlh TOZO opravljajo
same, soglasje vsaka od njih, ce naj jo neki dogovor veie; o zadevah, ki so
•Ocitneje Slkupnega pomena•, pa bodo odlocali skupnl organi, v katerih
bodo zastopane vse TOZO s svojlmi delegati. Vprasanja, ki so v pristojnostl
skupnih organov, ali o njih ne pride do soglasja, bo lahko TOZD resevala
povsem samostojno. Pri tem bo seveda treba paziti, da si temelj ne organl·
zacije med seboj ne bodo povzrocale skode.
- VEt OBRATNIH SREDSTEV. Kaj so nam dale konverzije kratkorocnih·
kredifov?
V celi vrsti predpisov, ki so izsli drugi polovici leta 1972 in v zacetku
letosnjega leta, za boljso likvldnost gospodarstva in ugodnejse pogoje gospodarjenja, je prav predpis o spremembi (.konverziji) dela .kratkorocn·ih
kreditov bankam In organi~acijam zdruzenega dela v dolgorocne •kredite
za obratna sredstva pomagal Brestu k znatnemu izboljsanju trajni h virov
obratnih sredstev. V zadnjih dveh letih je to ze druga konverzija kratkorocnih kreditov.
·

v

LETO~NJA

PRODAJA
Sedanji stabilizacijski ukrepi ter zamrznjenje osebnih dohodkov in cen
so bistveno vplivali na zmanjsanje kupne moci prebivals tva ·in s tern seveda na prodajo predvsem tistih proizvodov, ki za zivljenje .niso nujno
potrebni. Med takimi proizvodi so tudi pohistvo ter druga vecja in drazja
oprema za stanovanja. Na slabso prodajo pohistva so vplivali tudl nekateri
interni ukrepi posameznih republik in reg1j, kjer se trzisca za nase pohistvo
umetno zapirajo z ustvarjanjem konzorcijev prodajno-proizvodnih kapacitet
lesne industrije. Taksni konzorciji· oziroma lnteresne skupnosti dajejo prednost prodaji pohlstva svoje lokalne proizvodnje.
Tudi konkurenca na domacem trgu Je vs~k dan hujsa, predvsem furniranega pohistva, saj tudi drugi proizvajalci vse pogosteje prehajajo na proizvodnjo komponibllnega pohistva, ki se med seboj nitl po funkcij i niti po
obliki bistveno ne razlikuje.
NOVE POVEZAVE
Podjetje LIV iz Post:ojne se je ze. odlocilo, da bo obdelovalo podatke na
racunalniku na Brestu. Obdelovali bodo podatke celotnega materialnega
poslovanja in fakturiranja po programih, ki so izdelani za Brest.
Ker so na Brestovem racunalniku se proste zmogljivosti, se skusamo povezati In pritegniti k sodelovanju se podjetji TRANSAVTO iz Postojne In
JAVOR iz Pivke.
MESENE MISLI CERKNI~KEGA POTRO~NIKA
Mescani Cerknice, vsaj ne tisti, •ki zivimo v visoki h gradnjah, nlsmo posestniki vrtickov, na katerih bi nase ljube tovarisice lahko dnevno lzpulile
korencek, petersiljcek, odtrgale kumarico, paradajzek, izruvale cebulico,
cesencek, odrezale solatko in zeleno glavi·co ter skuhale na to ,vizo pocen:i
vitaminsko juhico.
Se to se je obdrzalo do danes :po svetu in tudi na: Balkanu: da namrec
mescani svoj denar lahko zamenjajo za te dobrote kar v mestu (v trgovinah in na trgu) in Jim ni treba po sihtu ali proti ·koncu tedna sele .skakati
okrog in si nabirati omenjene zadeve od kmeta do kmeta, ad mesarja do
mesarja tja po mili domovini.
V obcini cerklliski temu ni zmeraj tako. Vrle mescanke morajo od. nedelje do nedelje poenotitl svoj program kosila na naslednji menu : goveja
zupa z nudeljni, krompir na sto nacinov, izmozgana goveja zvirovna in solata od polproletal'iata (na vrtovih le-teh jo je namrec v teh mesecih cez
mero, samo da gre prehitro v cvet).
·
UMETNI~KA

DOZIVETJA V ZEL~AH
Koncerti so zaorali v koncertno ledino prl nas - in povsem uspeli. Navdusili so poslusalce, ki so zlasU dobro obiskal4 prvi, drugi in peti koncert.
Vsekakor je vokalna, solisticna in zborovs.J<a 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. Tudl
•dlscipliina• obiskovalcev je bila prav dobra, ceprav so bile ob cerkvici
stojnice s pijaco In okrepcili.
Zal smo opazili na koncertih premalo mlajs ih gostov - nasih akademikov, srednjesolcev in mladine iz delovnih vrst, ki bl prisluhn[li glasbi in
bi se ob njej izobrazevali in plemenitill.
LETOS ORGANIZIRANA SMUKA
Julija letos ustanovljeni smucarski klub Cer.knica je ze price! z delom.
Taka so se na nedavni seji upravnega odbora kiuba ·cfaoi dogovorili o izpeljavi posameznlh oblik deJa na podlagi usmeritev, kl jlh je dal ustanovni
obcni zbor.
Okvirno so se dogovor.ili za financni nacrt. Oohodke, ki jih delijo na tiste,
ustvarjene z lastnim delom, in druge, ki jih pricakujejo od obclnske zveze
za telesno ku lturo Cerknlca, so tudi razporedili na prepotrebne in zares
samo nujne ·izdatke za nemoteno delo kluba.

KmeCki praznik na .·Blokah
Kmecki praznik na Blokah, ali uradneje povedano, srecanje kmetov
in delavcev Mercatorja- K.metijske zadruge Cerknica- je postalo
ie tradicionalno, saj je bilo 14. avgusta letos prirejeno ze sestic. Prireditev ze presega obcinske meje, saj pridejo na srecanje tudi obiskovalci iz sosednjih obcin, pa celo i.z zamejstva. Letos je hila udelefba tekmovalcev, posebno pa obiskovalcev, rekordna, saj je na
kmecki praznik priSlo nad 5000 obiskovalcev.
Tud.i letos se je prireditev zacela s sprevodom konj (v njem
je bilo 44 konj in je verjetno k
temu prispevala tudi »nagrada«,
sa je vsak »konj dobil« od Mercatorja Kmetijske zadruge
Cer.k.nica 50 kilogramov koruznega zrnja) in kmeck.ih vozov vseh
vrst. Na njih so poskusali prikazati ze skoraj izumrla kmecka
opravila (ZE t.ilce). Na celu g.prevoda je vzbujala posebno pozornost oslovska vprega, pa tudi
Polde s svojo Ciganko in trobojnico v rokah.
Pozdravnemu nagovoru direktorja K.metijske zadruge Cerknica tovarisa Tornica je sledila
podelitev diplom najboljsim reicern plemenske zivine na obmoC.
ju nase obcine, ki so jih dobili
na spomladanskem novosadskem
sejmu. Uvodna slovesnost je bila
tako koncana in pricela sta se
tekmovalni in zabavni del programa.
Za uvod:no ogrevanje so poskrb eli koscL Vsi so hoteli biti prvi
in zato so se lomile celo kose.
Najhitrejsi so bili kosci iz zadruzne enote 1.ilce, kot bi h oteli
pokazati in dokaza_ti, da je v hribovitem obmocju kljub mehanizaciji tudi navad:na kosa se vedno zelo dobrodosla. Drugi so bili
kosci iz Begunj, tretji pa kosci
iz Loske doline.
Pokoseno travo so brhke grabljice pograbile in spravile v kopice. Najbolj so se izkazale grabljice iz Cerknice. Za naslednji dve
mesti pa je bil hud boj, toda domacinke se niso dale (iz Nove
vasi) in so bile tako druge, s
tretjim mestom pa so se morale
zadovoljiti grabljice iz Loske d<r
line.
Na zetev je cakal tudi oves. Po
nekaj uvodnih zapetljajih so zacele zeti oziroma kar »kositi«
tudi zanjice. Vzpodbujanja je bilo pri tej disciplini najvee, kot
da bi hoteli se bolj razgibati ze
ostarele roke (zanjice so bile v
povprecju stare nad 60 let), ki so
zaradi mehanizacije ze opu-stile
tovrstno kmecko .opravilo. Najhi. trejsa je bila Danica Petrovcic
(ZE Cerknica), druga je bila Angela Hiti (ZE Zilce), tretja pa
Ana Hiti (ZE Nova vas).

NASI UPOKOJENCI
V ma.ju je odse! v invaHdsko
upokoj.itev Franc NELC, rojen
1927. leta v Podgor-i.
V naSi ctemeljni organizaciji
je boil zaposlen ze od leta 1956.
})e.}SJl j e na razlicnih delovtDLih
mestih, pr.i odvo.ru za.ganega lesa iz za.ge jn na skla:diSeu Zaganega lesa, od koder je zaradi
boleZlTli odsel v i.nvalidsko upokojiltev.
.
Delovni .k.oJ.ektiiV TOZD zagal.nica se mu za:hva!Lju~e za dolg<r
letno delo in m u zeH se ve}1ko
zadovoljnlih let.
BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizacije BREST Cerknica,
n. sol. o.
Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC
Ureja urednl~kl odbor: Vojko HARMEL,
Vlktor JERIC, Sre~o KNAP, Darko LESAR,
Bozo LEVEC, Matija MJ§IC, Franc MLAKAR, Danllo MLJNAR, Janez OPEKA, Yanda
§EGA, Marjan §JRAJ In Franc TURSIC.
Foto: Joze §KRU
Odbor za
upravljanja.
PERC IC.

obvei~anje

Predsadnlk

je

druzbenl organ
odbora:
Anton

Tiska Zelezniska tiskarna v Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.
Glasllo sod I mad prolzvoda lz 7. toeka
prvega odstavka 36. elena ukona 0 ob·
davaenju proizvodov In atorltev v prometu,
za katere se na plaluje temelln1 davek
od prometa prolzvodov (mnenje sekratarla·
ta u lnformiranje lzvrinega aveta SR Slovenlje it. 421-1/72 l z dna 24. oktobra
1974).

Pri traktorskib vescinah se je
pokazalo, da je motorizacija zadeva mladih. Zmagal je domacin
Emil Zabukovec, ki je za malenkost premagal d:rugouvrscenega
Jeronima Sterlaja (ZE Unec),
tretJi pa je bil Alojz Avsec (ZE
Loska dolina).
·
Tudi pri vlecenju vrvi se je izkazalo, da so najmocnejsi »fantje«, doma na Blokah. Na drugo
mesto so se uvrstili tekmovalci
iz Cerknice, na tretje pa iz Unca.
Gozdarske vescine (prerez, presek in podiranje debla) so najbolj lezale Blocanom, ki so zmagall med vsemi dobrimi, drugi so
bili Cerknicani, tretji pa Uncani.
Najveeja atrakcija kmeckega
praznika na Blokah je bila za vecino obiskovalcev ndirka« kmeckih delovnih konj. Kljub napove.
di, da bo zmagal Polde Kocevar
iz Hudega vrha s svojo Ciganko,
se je le-ta moral zadovoljiti s
tretjim mestom. Zmagal je Janez
Gornik iz Martinjaka, drugi pa je

·bil komaj · trinajstletni Andrej
Rok iz zerovnice s svojima Zorarna.
Na koncu je bilo se tekmova·
nje kolesarjev po .p rogi, ki so jo
pretekli konji, in izkazalo se je,
da je bila proga veliko bolj primerna za »konjski« kot »kolesarski<< kros. Tega tekmovanja so se
udeletili veterani iz Ljubljane,
ki so tako zasedli vsa tri prva
mesta.
V skupni uvrstitvi so zmagali
tekmovalci iz zadrufne enote Nova vas, ki so osvojili 33 tock, sledila jim je zadruina enota Cerknica z 31 tockami; tretje mesto
in doslej najboljso skupno uvrstitev pa je dosegla zadrufna enota
t.ilce s 25,5 toeke. Sledili so Unec,
Loska dolina, Grahovo in Begunje.
Tekmovalna zagnanost se je
nadaljevala ob tocilnih mizah,
stojnicah (prodajali so tudi pecivo, ki so ga spekle clanice aktiva
kmeckih zena) ·in na plesiscu.
Spet je bilo dokazano, da je
taksna prireditev dobrodosla in
potrebna. Mercatorju - Kmetij.
ski .zadrugi Cerknica kot organizatorju pa )e vse tole vzpodbuda
za prihodnJe delo pri iskanju novih idej, kako se popestriti taksno srecanje
R. Klancar

•

Strelske novice
PRIZNANJE OB DNEVU ·
VSTAJE
Republiski sekretariat za ljudsko obrambo je ob letosnjem
dnevu vstaje podelil -strelski druzini BREST ·pPiznanje za prizadevno delo in posebne uspehe pri
razvoj.u in uveljavljanju ljudske
obrambe in. druzbene samoza.
scite.
.ZIVAHNO OB KONCU POL~TJA
Po enomesecnem premoru se
bodo strelci in strelke spet znasli
na skupnih vajah z malokalibrskim orozjem. Vse kategorije
strelcev se bodo z malokalibrsko
pusko pripravljale za tek.movanje za Klanjsckov memoPial in
pokal strelske zveze Slovenije.

Ciani se bodo posebej pripravljali se za nastop na republis·kem
tekmovanju z malokalibrsko pistolo Drulov ter za repubmko
tekmovanje na »bezeeega merjasca«. Ta disciplina se pri nas
sele uveljavlja, medtem ko je v
svetu ze redno v tekmovalnih
programih. Posebej pa bodo tudi
priprave za nastop na drlavnem
tekmovanju z vojasko pusko.
Pionirji in pionirke imajo tudi
priprave za kontrolno tekmovanje s st andardno zracno p usko.
Namcn teh tekmovanj je sestava
republiske reprezentance za tekmovanje ALPE-ADRIA treh defel
- Italije, Avstrije in Slovenije.

F. Mahne

Del clanskega mostva SD BREST

Fil~i

v

septe~nbru

1. 9. ob 20.30- angleska drama STRUP IN MED.
3. 9. ob 20.30 in 4. 9. ob 16.30 - ameriSki pustolovski film OPERACIJA ZEBRA.
4. 9. ob 20.30- japonska krim inal'ka SIFRA 82.
5. 9. ob 20:30 - a.meriSki eroticni film SVET SEKSA.
8. 9. ob 16.30 in · 20.30 - nemski akcij~ki film BELl STRUP ZA
HONGKONG.
.
.
10. 9. ob 20.30 in 11. 9. ob 16.30 - hongkongski karate film HUDIC
UBIJALEC.
11. 9. ob 20.30 in 12. 9. ob 20.30 - ameriSki fantastiooi film PLANET
PREKLETIH.
·
15. 9. ob 20.30 - angle$ka a.koijska drama NE DOTIKAJ SE MOJE
LJUBEZNI.
,
16. 9. ob 20.30 in 18. 9. ob 20.30- ameriSka grozljivka LADJA SMRTI.
17. 9. ob 20.30 in 18. 9. ob 16.30 - hongkongski akcijski fi1m BUSKO.
VITA PEST.
.
19. 9. ob 20.30 - ameriska grozljivka ON VE, DA SI SAMA.
22. 9. ob 20.30- zahodnonemski vojni film LILY MARLEN.
24. 9. ob 20.30 in 25. 9. ob 16.30- ameriski western BRONCO BILLY.
25. 9. ob 20.30- ameriska kamed.ija RES! SE, KDOR SE MORE.
26. 9. ob 20.30 hongkonglli akcijski film DEVICE SEDMIH
MORIJ.
29. 9. ob 16.30 in 20.30- ameriSki western JEZDEC NA STRANPOTI.

