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lasi lo delovne sku

Odnosi proizvodnja
BREST JE LETOS PO OPRAVUENEM REFERENDUMU V
VSEH TEMEUNIH ORGANIZACIJAH ZDRUžENEGA DELA PRISTOPIL K PODJ>ISU SAMOUPRAV NEGA SPORAZUMA O PRISTOPU V SESTAVUENO ORGANIZACIJO ZDRUžENEGA DELA SLOVENIJALES (skrajšano SOZD - Slovenijales). TAKO SE JE NASA DELOVNA ORGANIZACIJA AKTJV:NO VKJ..JUCIL A V SIRSI GOSPODARSKI MEHANIZEM, KI ZAJEMA 29 PROIZVODNIH DELOVNIH
ORGANIZACIJ IN TRGOVSIKO PODJETJE SLOVENIJALES IZ
UUBUANE.
TOZD v proizvodnji in TOZD v
trgovini oziroma v prometu medsebojno enakopravno sodelujejo
in združujejo svoje delo in sredstva. če hočemo take odnose zagotoviti, morajo vse TOZD tako
v proizvodnji kot v prometu sodelovati pri skupnem dohodku,
in sicer proporcionalno z vloženim delom vsake TOZD v celotnem produkcijskem ciklusu.
- Cilj vsake TOZD je poslovati v čim ugodnejših razmerah
in zagotoviti čim boljši ekonom·
ski rezultat. Ta pa se doseže v
skladnem razvoju družbene reprodukcije, to je v sporazumevanju med proizvodnjo in trgovi·
no, usklajevanju razvojnih programov in združevanju sredstev
in dela za dosego postavljenih
ciljev. Pri usklajevanju programov ·med TOZD proizvodnje ln
trgovine mora biti prisoten tudi
širši interes družbe. To pomeni,
da morajo biti ti razvojni programi usklajeni tudi z družbenimi
plani in plani razvoja krajevnih
skupnosti, občin, regij, pa tudi v
merilu republike. Ni dvoma, da.

že ob pripravah referenduma
in zbiranja pripomb na osnutek
samoupravnega sporazuma nam
je bilo jasno, da so v sporazumu
določene pomanjkljivosti in, ker
je bil osnutek nove ustave že v
javni razpravi, tudi sporazum ni
bil usklajen z načeli nove ustavne ureditve. MeniH smo, da je zaradi pravočasnega konstituiranja
SOZD Slovenijales umestno, da
podpišemo predlagani sporazum.
Usklajevanje z novo ustavo smo
prepustili času po podpisu spora·
zuma.
Za jasnejše razumevanje te
problematike bom samo na kratko navedel, kako je to področje
samoupravnih in družbeno ekonomskih odnosov definirano v
novi ustavi:
- Samoupravno načelo o ena·
kopravnem družbeno ekonomskem položaju vseh delovnih ljudi, katerega osnova je nijhovo
delo z družbenimi sredstvi in dohodek, ustvarjen na podlagi njihovega živega in minulega dela,
združenega z delom drugih delavcev v TOZD. To pomeni, da

tako usklajeni razvojni programi ter urejeni samoupravni in
ekonomski odnosi zagotavljajo
tudi enakopravnejši tržni položaj vsake TOZD in bi morali zagotoviti enoten nastop na tržišču
tako doma kakor v tujini.
že prvi skupni razgovori znotraj SOZD Slovenijales so pokazali, da večina članov resno razmišlja, kako bi bilo nujno uvesti
določene spremembe v naš samoupravni sporazum in ne samo
to, resno se lotiti študije makro
in mikro organizacije. V ta namen je bila oblikovana delovna
skupina z nalogo, da pripravi
osnutek programa dela, tako na
samoupravnem področju kot na
področju organizacije SOZD. Ta
delovna skupina je strnila svoje
ugotovitve in predloge v nekaj
točk:

1. Uskladiti je treba razvojne
programe vseh delovnih organizacij, združenih v SOZD Slovenijales, in izdelati enoten razvojni
program sestavljene organizacije
združenega dela Slovenijales, ki
ga bodo obravnavali vsi odbori,
poslovni odbor SOZD, delavski
sveti temeljnih organizacij in kot
zadnji še centralni delavski svet
SOZD Slovenijales.
2. Obdelati je treba surovinsko
bazo in "izdelati materialno bilanco, ki bo osnova za realizacijo
razvojnega programa.
3. Izdelati je treba koncept ekonomskih odnosov v SOZD Slo-

- trgovina

venijales ter enoten delitveni sistem, ki bo usklajen s politični·
mi smernicami in ustavnimi določili.

4. Izdelati je potrebno koncepte poslovne strategije za nastopa·
nje:
a) v okviru SOZD,
b) na jugoslovanskem trgu,
c) na vzhodnem tržišču,
d) v tretjem svetu,
e) v zahodni Evropi in Ameriki.
S. Izdelati je treba makro in
mikro organizacijo sestav-ljene
organizacije združenega dela Slovenijales, in sicer poslovno, samoupravno in politično.
6. Izdelati je potrebno koncept
organizacije v SOZD Slovenijales:
a) raziskovalne dejavnosti,
b) šolstva in
c) oblikovalne dejavnosti.
7. Delovna skupina priporoča
organizaciji sindikata in Zveze
komunistov SOZD Slovenijales,
da v teh zaključkih iščeta teme
za razprave na svojih konferencah.
Iz naštetih predlogov je videti, da nas čaka ogromno dela, da
bo celoten sistem lahko deloval.
Pri razdeljevanju postavljenih
nalog je bilo enotno mnenje, da
večino dela lahko opravimo sami,
da pa za organizacijo (tako makro - kot mikro) fščemQ zunanjo pomoč in so bila v tej smeri
opravljena posvetovanja z republiškim zavodom za produktivnost, ki je tudi že predlagal program in obliko dela. Program
dela pri uvaj-anju nove organizacije je predviden osemnajst mesecev. Glede na obseg naloge je
to tudi razumljivo.
Predlog nove organizacije je
bil !POSredovan vsem temeljnim
organizacijam združenega dela in
bo o njem organizirana razprava,
čeprav so TOZD trgovina o njem
že sklepale in je tudi podpisana
pogodba med Slovenijalesom in
Zavodom za produktivnost dela.

Kakšno je torej stanje sedaj?
Ugotovimo lahko, da je delo zastavljeno, da je cilj precej odmaknjen in da v tem času stari
odnosi veljajo še naprej. Osebno
mislim, da bi morali z nekaterimi rešitvami pohiteti, predvsem
na samoupravnem področju, saj
tako lahko ugotovim, da še sedaj
ni do kraja izpeljano konstituiranje SOZD, saj ta SOZD nima
izvršilnega organa in je vse preveč problematike prepuščene,da
se rešuje na relaciji prod~jnih
služb proizvodnje in TOZD iz
trgovine. Tak način dela je v bistvu stara oblika in iz prakse vemo, da ni učinkovita. To vse narekuje, da se pospeši delo in tudi pripravijo predlogi za spremembo samoupravnega sporazuma.
Področje odnosov znotraj Slovenijalesa je za nas v tem trenutku samo en del. Drugi del so odnosi z drugimi trgovskimi organizacijami, saj vemo, da 70 Ofo
naših proizvodov še vedno plasiramo na tržišče v sodelovanju z
ostalimi trgovskimi podjetji v
Jugoslaviji. Ob tem lahko ugoto·
vim, da ni še nobene spremembe, saj vsi odnosi slonijo na kupoprodajnih pogodbah, tako kot
v preteklosti. Poskus reševanja
je edino pri trgovskem podjetju
Robne kuce Beograd, ki pa do
sedaj tudi še ni zaživel iz objektivnih, pa tudi subjektivnih vzrokov. Tako imamo novo ustavo,
ki definira samoupravne in ekonomske odnose, vendar pa tudi
še staro zakonodajo, ki delno zavira uresničevanje novih odnosov (formiranje trgovske marže,
zamrznitev marže in cen, obliko
obdavčitve in drugo). Rekel bi,
da reševanje te problematike
nas proizvajalcev ne zadovoljuje,
ker nas postavlja v nekoliko all
pa tudi v precej odvisen položaj
proti trgovini.
inž. Jože STRLE

AKCIJA SOLI-DARNOSTI ZA POMOČ OB PO·
TRESU NA KOZJANSKEM V OBČINI CERKNICA
Na .poziv -i zvršnega odbora rfliJUJbliške konference Socialistične
-z,vea.e, Repuh~kega sveta Zve:re sin.illk.a:tov &l.overcije in izvršnega
svata skujpšči.ne SIR. S:lovenije 1e bil tudi v občini Cel1knica imenovan kond.i.nacijlsk~ o.d:bor za odpravo !POsledic pot-resa na Kozjanskem.
Ta o.drbor je or.ganirziral zbi.ra.lno akcijo za pomoč priaadetim. V okviru te a•k cije je bil 13. juJ1ij določen kot dan, Jeo naj bi vse proizvodne
organizacije dooamo delale, ostale negospodars ke organizacije pa
·naj bi na:kazale 3,5 OJo osebnega dohodka na zaposlenega 'V mesecu.
Do 'k onca meseca a.vgustaje večina delovnih organizacij že delalo,
nekatere pa lbo:do <v nasJed.njili mesecih.
Zbranih sredstev -v občini je že 420.000 din, kar pred6tavlja več
kot 70 OJo celotmih predv.itdenm 2lbranih s.rec!Jstev. Na:jiVeč teh sredstev
s ta nakazala Brest 240.000 in Kovinoplastika 92.000 din.
A. OTONICAR

Proizvodna hala Tovarne pohištva Cerknica
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BRESTOV OBZORNIK

Nova merila za delitev
osebnih dohodkov
V PRIPRAVI JE SPREMEMBA ·S AMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O DELITVI DOHODKA IN
OSEBNIH DOHODKOV LESNE INDUSTRIJE
Samoupravno sporazumevanj~ o d~Iitvi dohodka in osebni!t do:
hodkov je dinamično, kar pomeru, d!l Je tr~ba nenehno dopo~)evati
in vgrajevati v sistem iSporazumev~Ja merila, za ~atera se družb~.t;t?·
politično dogovarjamo ko načrtuJemo ekonomski razvoj. KormSIJa
za izvajanje samoupra~nega sporazuma o delitvi dohodka in osebnih
dohodkov v lesni industriji je pripravila delovni osnutek sporazu·
ma in ga posredovala vsem podpisnicam v prvo, še neuradno javn?
razpravo, ki naj bi bila zaključena v sept~~bru letos. :Z:br~ne pnpombe iz te prve javne razprave bo korms1ja obd.elala ID. IZdelala
osnutek sporazuma za javno razpravo, ki lahko traJa 30 dni.
~e~
času mor ajo vse podpisnice o osnutku sporazuma razpravlJati ID
sklepati o !Pristopu. Sporazum se sprejema na zboru vseh delegatov
temeljnih organizacij združenega dela.

Y

SpremeunJbe
sa.rnouprav.nega
s,poracouma vsebujejo predvsem
določBa o zagotavJjanju rarzmerij v raQlporeditvi dohodka na del
za •r axšidtev mater.iaJ!ne osnove
2ld.I'UŽe11ega dela jn na d el za
osebno ~n ISk.UIPnO porabo, da bo
usrtrezallo družbeno-ekonomskim
normam, rezultatom dela iaJ. poposlovruim us.pehom. v. •
•
E no imned rt:eh dolocd Je Inl·
nimail.na sto.pnj a almmulacije in
se rabu:na rv v.ištni 8 °/o od .sredstev !POslovnega sklada. Pri tem
se IS'IIlatra, da je udeleženec sporazuma dosegel minimalno stopnjo a.kunnulacije, če znaša se števe.k r.azJpo.rejenega dohodka v poslovni sldad in rezervni s]s)lad ter
obraČJU.na:JJ.a amor.tizacija i.lzinad
mmimatl.nih .stopenj najmam.j toliko, ·k ot je znesek, ugotovljen na
osnovi
sredstev poslovodnega
sklada.
· P:Pi oblikovanju ma:se sredstev
za osebne dohodke je novost v
tem, da <se eno.too IPOSitavlja faiktor ·Sttimulacije za vse udeležence sporazumevanja, da se bo le
enkraJt ugotavljala kvalifikacijs ka sllruik.trura zaposlenih, da se
bo za vse udeležence sporazumevanja enotm.o določala konstan~
na izhodiščna ·vrednos t na pogojno uro, ,kar pomeni :poprečno realizirani bruto k alkulativni osebni dohodek v lesni -industriji za
leto 1973. Ker se računa konstantna :i!Z:hodiščna vrednost na
_pogojno uro za ·leto 1973, se v-graJuje va1orizacij:sk4. količnik gtl.ede
na porast ž1vljem.jskih stroš;kJov v
tekočem letu.
Novoot v spora~umu je tudrl. enotna mesrodoLogija analitične
ocene .t ipiooih delovnih m eSit, ~
vsebuJe gJede na 'Wednotenje delovnth ftmkcij:
- zahtevano znanje iJJJ. delovne
izkušnje za opraviljanje delovne
funkoije,
-odgovorn ost ;za delo, delovna ·sredostva in vodenje,
- delovni na~por, ki ga zahteva
d-elovna fiunkcija,
- delovne pogoje,
- rposebni pogoji v panogi.
Po predvidevanju bodo značil
ne skupine delovnih meSit mir oma trupičnih delovnih mesrt grupilrane v 20 do 22 ·5ku.pin.
Določila o najnižjem osebnem
doh odku ostanejo n espremenjena, medtem ko <sta za najvišji osebni .dohodek dva predloga, ki
pa bii.Sitveno n e ·spre miaJ.ja<ta že
vel.j a'V:Ilega.
Sindikalna 'lista j e os.tala v celoti nespremenjena. Spremembe
so P?i p~ku za Sikl~e)?anje .in
sprejemanje ter sp remm Janje sam oupravnega spo.razwna v 1:em
smis lu, kot je že omenjeno v
u vodnem delu.
Glede kršitve <SamoupraWlega
S!pO.ra7Jll.IIla . so novosti v tem, da
se š teje za k ršit ev vsako ravnanje udeleženca <Spora:z;uma, tki je
v nasprotjlll z določlidi ·sporazlima,
zlasti rpa:
~ neustrezna razporedi·tev dohedka, s k atero se ne doseže minimalna .stopnja akumulaciJe,
- neupravičena
spr ememba
:kvalifi'kacij·sk ega !koli-čnika brez
s.ogla·sj a Jwmi:s.ij e,
'" neupravičena razporeditev
mects.tev za osebno in skupno porabo delavcev po zaključnem raČUllll.l !Prek <rav-ni, določene s sporazumom,

- nepra'Vido:w ifllkazovanje dogovorjenega obsega sred•s tev za
zadovoljevanje osebnih in ·skupnlih <potreb delavcev,

- neupoštevanje določil sporazuma glede 1\lporabe sredstev za
osebno m sllru!Pno :pO!rabo delavcev,
- neUJp~Tavičeno izplačevanje
osebnih .prejemkov, ki :s e šteje
med IPOS'l.orvne s troške,
- nepravtl.no.sti pri i-zplačilih,
kii -bremenijo osebni dohodek,
- WpJačevanje najnižj.ega osebnega dohc.Jdika i~od družbeno
dog'OIVIOrejnega limita,
- izplačevanje najvi:šjega osebnega dohodka prek meril sporazu.ma.
Kazni za to pa so: opomiaJ., javni Qpomin !in črtanje i<Z kiroga udeležencev samoupravnega SIPOrazUIITia za eno <leto ter objava
v glalS.i.tlu Zveze ;sindikatov Slovenije. V ~lasilu se objavJjado tudi
vsi javni opomini.
T. ZIGMUND

/

Osebni dohodki
vse bolj

naraščajo
naraščajo

Prav gotovo nas zanima, kako
osebnih dohodki v letošnjem letu. S planom za leto 1974 smo načrtovali ob normalnih
proizvodnih pogojih r ast osebnihv ~ohodk~v za 14 . odstot~ov. Z~
prvih sedem mesecev pa so poprecn1 osebm dohodki narash v pnmeri z lanskim letom za 19 odstotkov.
Poprečni osebni dohodek na
prištejemo še težnje temeljnih ordelavca je do julija letos dosegel ganizacij po povečevanju osebnih
višino 2.280 din in je kljub hitre- dohodkov nad storilnostjo dela,
mu naraščanju pod poprečnimi potem postaja zadeva nekoliko
osebnimi dohodki lesne industri- problematična.
je SR Slovenije, ki za čas od jaPrav gotovo nismo proti povenuarja do vključno maja 1974 čevanju osebnih dohodkov, venznašajo 2.312 dinarjev. Stopnja dar mora le-to izhajati iz rezulrasti lesne industrije primerjalno
na poprečje lanskega leta pa zna- tatov dela, tako da povečanje stoša 16 Ofo (vir: Mesečni statistični rilnosti neposredno in stimulativpregled SR Slovenije, ·avgust 74). no vpliva na doseganje višjih oDinamika rasti osebnih dohod· sebnih dohodkov. Le tako lahko
kov na Brestu je ugodnejša v
primerjavi s poprečjem lesne in- krepimo razvoj ustvarjalnega dedustrije zlasti zaradi osnovne ten· la, od katerega je v veliki meri
dence naraščanja osebnih dohod- odvisen splošni razvoj podjetja.
kov. Na Brestu smo dejansko
Osebno sem zagovornik nagrapovečali osebne dohodke s l. 3.
1974, t ako da bodo primerjave
jevanja po rezultatih dela in rie
do konca leta dale drugačno sli- nagrajevanja po šolski izobrazbi,
ko.
ki je destimulativna.
V okviru temeljnih organizacij
Sklicevanje na trenutn o ugodpa je bilo gibanje osebnih a"ohodkov od januarja do vključno ne rezultate akumulativnosti, ki
julija letos naslednje:
je odvisna od vrste notranjih in
Temeljna organizacija

TOZD
TOZD
TOZD
TOZD
TOZD

Poprečni OD na
zaposlen ega v din

'1• porasta

OD nasprod
letu 1973

TP CERKNICA
TP MARTINJAK
TLI STARI TRG
TP STARI TRG
IVERKA

2.160
21
2.107
17
2.140
18
2.101
14
2.492
17
~KU~NE_SL~ž~ll~-:__:_...:....__ _ _..:::
2:.:..
.9:...:93:..____ _ __ ..:.:1_
2 _ __ _
POPREčJE P ODJETJA:
2.280
19

Samo ta primerjava dejansko
ne pove bistvenih odst opanj v politiJu n agrajevanja. R azlika med
stopnjami povečanj osebnih dohodkov (najnižja p r imerjalno z
najvišjo) znaša 1.00 : 1.75.

zunanjih dejavnikov (cene, trg),
je kratkoročnega pomena in ne
omogoča razvoja stimulativnega
sistema nagrajevanja. Pravzaprav
take težnje zahtevajo zadrževa-

Indeksna primerj~av::a:;::___ _ _ _.....:.J.::
ul::i~
j ...:1:.:.97:.:3:.._--.:J:.;ul=.:ij:......=19:..;7;,.;4_ _ __
najvišji osebni dohodek
100
107
najnižji osebni dohodek
100
133
Veliko pa· nam pove primerjava med najvišjimi osebnimi dohodki v mesecu juliju 1974 in
1973 in najnižjimi osebnimi dohodki v istem obdobju.

Ta primerjava nazomo pokaže
težnje po uravnilovki, ki so v zadnjem času prisotne. Ce k temu

nje stariii samoupravnih sporazumov in ne družbenega dogovarjanja in prilagajanja družbeno-ekonomskim spremembam.
Ceprav •so besede dokaj kritič
ne, pa so po osebnem prepriča
nju umestne zahteve za uveljavljanje stimulativnega sistema na·
grajevanja, ki bo omogočilo več
jo storilnost, racionalizacijo pri
delovnem procesu in ekonomič·
nost poslovanja. Vse to pa je osnova za hitrejše naraščanje osebnih .dohodkov in standarda zaposlenih ter reprodukcijske sposobnosti temeljnih or ganizacij.
B. MišiC

b tovarne pohlštva Mardnjak

Ekonomski.
S . O''areek
1
.

•

~

1r

V enem izmed prejšnjih član
kov smo na ~robo opisali deildtev celotnega dohodka. Sedaj bomo OIP~Salrl. d elitev dohodka, ki v
enoletnean o bdobju jpred.stavllja
novous.trvarr'jeno vrednosrt.
Dohodek je razlika med celot nim dohod.kom in !porah1jen.imi
sredsmv~ (li:zx:lelav.n.i. material, režijiSki m atei1iaJl, SIUroVIi.ne, različ
ili ma.terjalOJ.Ji. stroški, amortizacij a) i.OJ. ·je merilo uspešnosti posLovanja.
Dokončni obračun ·i n deli;tev
dohodka s e opa-avi z V'.Sa.ko:letnim
zaključnim raču nom organizacije
združenega dela.
Iz dohodka se .pokrivajo:
l. Posebne obveznosti, k i jih
tvor.i!j o:
- obrresti od k reditov za osnovna sredsuva lin ohratna sredstva,
- zavarovalne premije,
- rprispeviki in čla.na.rine ·združenj·ea::n. in rzJborn::i.ca.rn.
Pogodben e obvCZ~nosti so odviSille od vi5iine najetih ikrec!Jitov
in višdne p remoženja, Ici se za'Varuje.
2. Zakonske

obveznosti -letos
p redvsea::n. zarad.i sprememb v &ist emu obračunavanja
prispevilrov ~z osebnih dohodkov.
Zakonske obveznosm predstavljajo:
- •stam.ovanj-SJki prispevek (6 Ofo
od hru1o osebnih dohodkov),
- daJVek iz dohodka temeljnih
organizacij,
- .dodMnli .prispevek za s ocialoo ZaJVarovanj e,
- pni:slpevek za Bosanslro Krajino,
- p:ni.speve'k za iwbr aževanje
(8,14 Ofo od doseženega dohodka),
- pd51PtWek za zaposlova nje
(0,20 % o d b.ru.to os-ebnih 9-ohodkov),
- rpr~spevek za fiinanciranje
po.lrojninsk ega in i:nval<idskega zavM'Ovanja (0,80Gfo od bruto oseb.nJih dohodlrov in 1,35 Ofo od !poSilovnega S'kll.aJd a),
- priS([)evek .z a fiinanciranje
2'IDam.osti (1 ,80 Ofo od doseženega
dohodka).
Zallronske obveznosti so odvrl.sne od višine do sežen ega dohodka
·in od sredstev poslovnega sklada
ter od višiJJJ.e bruto osebnih dohodkov.
na.JTa.ščarjo

3. Osebni dohodki oo v dohodklu obračunan1 v bruto · zneskih.

Od mase osebnih dohod:lrov znašajo IPl'ispevki 29,12 Ofo (pred podpisom sporazuma so znašali pri~VIki iz ·b ruto osebnih dohodkov 33,67 Ofo).
4. Razlika med doseže.ndm dohodklom in ISI'edstv·i r>Pd točka
mi 2., 3. iJJJ. 4. !predstavljajo ostanek dohodka.
Ostanek dohodka se mesečno
ugotavlja .in obračunava, vendar
se d el<i. •šele p.o zaključnem .raču
nu za posLovno <leto.
a) Lz o s tanka dohodka .se p okrivajo obrveznosti po družbenih
dogorvori'h
- za krajevne !Skupnosti 1 Ofo
od bmto osebn.ih dohodkov,
- ;za cestni sklad 0,30 Ofo od
bruto osebDiih dohodkov,
- za .financiram.je n arodne obrambe in .državne 'karte 2 %o od
dohodika.
b) Ostanelk. dohodka, zmanJjšan za zgoraj pokri:te obveznOIS.1:i,
je osnova za pokrivanje obveznosti do skupnih rezerv, in sicer
S Ofo od osnove (od tega 3 Ofo repUbliške rezerve 1n 21Jfo občinske
r ez·enve).
c) V rezervni s klad podojetja
se .izdvaja 2 Ofo od doseženega doh odka z n am enom zagotoviti
sredstva predvsem za čas morebitnih izgub.
d) V s klad skupne porabe se
izdva~jajo sredstva po potrebah
temeljnih 011ganizacij (regres za
letovanja, plači-lo anuitet od s ta-·
novanjstke izgradnje, r azne dotacije, p arnron ati in drugo).
e) Ostanek ISredSitev od doseže- ·
nega ostanka dohodka in izdvajanj a pod tocko a, b, c, d, se izd vaja v poslovni skl~d podjetja.
Vendar ISe iz t ega zneska dajejo
kat !kredJ,ti sredstva za financiranje nerazvitih področij (3,5 Ofo od
poolovnega sklada).
Sredstva p os lovnega sklada se
l.JiPOI'aibija:jo za financiranje potrebnih obratmJih SlredSitev in inrve-.
srt:icid1s kih vlaganj.
VtišiaJ.a dohodoka in s ·tem ostanka dohodka je odvisna. od ekonomičnosti- poslovanja, 1Stor il0051.1li
deJa in rentabilnosti vloženih
sredSitev. Istočasno pri meseč
n em ugotav-ljanju ostanka dohodka ne sm em.o ~abiti n a .njegovo
dokonČiliO delrl.tev O.n d ogovorje..
ne družbene obveirioMi. ·
·

· - - -- ------

B.' Mišič
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Vzhodnoevropsko
tržišče in Brest
V plasmaju našega pohištva v vzhodnoevrops·k e dežele smo v
zadnjih nekaj letih zabeležili določen napredek, vendar ocenjujemo,
da so možnosti na tem tržišču precej večje, kot kažejo bilance že
zaključenih poslov. Predvsem je potrebno poudariti, da je Brest kot
proizvodna organizacija vložil veliko truda in sredstev, skupaj z nekaterimi izvozniki, da bi seznanil zainteresirane v večini socialističnih
dežel z možnostmi sodelovanja.

Novo iz Brestovega proizvodnega programa -

kuhinja VEGA 74

Novosti v ekonomski propagandi
Ko so me ala.ni u redniškega odZ ·razvojem marketinga pa so
- Ce gre za znane .potroš.niike,
bora prasilri, naj napišem nekaj se znašle tudi v e!kxmomski p:ro- Ici jih Iahko osebno p ovabimo,
o novih .prijemih v ek.onOIIliSlki pagandi :nove oblike p ropagande, da prFsoS11lv.ujejo demonstraciji.
propagandi, •sem bil v nemajhni prec!Msem :
Odnosi z javnostjo (Pulblic ire·
zadregi, kajti vse, kar je v zvezi
- p-ospeševanje p rodaje;
lations). Osnovni n amem. te aktivz ekonomsko propagando, je za
- stiiki z javnostjo.
nosti je oblikovati kar najbolj unaše .rarzmere :prav:za;pr av novo.
Pospeševanje .prodaje (Sales- god em. in pozitiven zunanji v.ti:s
V mnogih gospodaookih 'Orga- promotion) je sistem akcij na o podjetju, o kzdeHdh in o p.riniizacijah nimajo nilti službe za
h odnjih nastopih v javnosti.
ravni trgovine, njegov namen je
ekon'OIIJISko propagando {tudi pospešiti prodajo posameznega
Pozi-bvni odnos, ki se, jasno,
Bresrt je med njimi), ali c~lo niizdelka ali skupine izdelkov. Sred- odr aža ob nakupu naših izdelkov,
majo odgovornega človeka {pro- stJva za pospeševanje prodaje so: se začne fP!OSredno, od glMou tepagandis·ta) za etkonOilliSiko pro- kuponi, IIlagradni natečaji , degu- lefonilsta v centrali, ki posredu je
pagando. Zalto v takšnih .podjet- stacije in demonstracije, prodaja informacije stTaln'kam, mimo hitjili Tešujejo »reklamo« stihij'Siko,
velikih komercialnih ·z avitkov po rega in vljudnega reševanja rene!kon trolirano in nesiosterna tič soratllmerno :nižji ceni in podob- lclarnacij , do vseh pozitivnih nono.
no.
vic o 1podjet ju v tiSku, na televiNamenoma sem .UJpora.bil beKaj dosežemo s takimi akcija- ziji ali na radiu. Odnosi z javnosedo ».rek.lama« in ne ekonom- mi? Pomemben je stik med pro- stj o niso ekonomska propaganska propaganda. Zat<> rje prav, da
dajalci in kupci, možnost i za dob- da, :ker g.re za neplačane aktivnoskrušam rarzložiti tudi ta dva poj- re odnase so večje; sodelovanje sti, informacije o podjetju.
ma. Za elronomsko propagando med tlr'govskimi :potniki in proOdnos z javnost jo je »Underneuki in neobveščem.i ljudje upo- i.zva~jaki je boljše; s temi akcijarabljajo besedo reklarna, če mi pomagamo prodajalcem na ground activity<r, neopazna depr av nikaikor n e gre za enaka p<>j- d robniO (instrukcije, vadba itd.). j avnost. Tako k ot podzemska železnica : vemo, da se lahko z njo
ma.
Od.Ioči.tev, kdaj je treba začeti
preva:žamo, toda zunaj je ne mo·
Relklamo in ekon<>msko propa- z alkcijo za !pospeševanje proda- remo niti videti rriti slišati.
gando bi morda lahklo .razlozili je, ni p ogosta. Običajno si ;pomaPri nas j e »Public relations••
·t akole: nesistemart:ična , nes·tlro- gamo z naslednjilmi ugotowtva- pra'V'i
pC\IStorek, saj je ta del ak•k ovna, bre.zctljna ekonomska •p ro- mi:
t ivnosti podjetja omalovaževan
p aganda je rekla.ma. Pod poj- Podjetje (ali artikel) sta dobmom rek:lama (reklamirati) si na- ro znana, p:rodaja pa je slaba. To k ot le kaj.
Vendar ob tem neodpustno grevadno p red:staV'ljam'Q n ekaj (:kva- se czgodi ovedn<>, kadar propaganšimo. Vsaka, še tako u spešna p ro·
litetno) slalbšega, na prim er rek- da 'lllspe ustvariti :zmano ime, tolamno prr"odaijo, kjer Je ja:sno, da da ne u spe motivirati kuipcev za pagandna a:kcija, ki je prepričaJ.a
za nakup nič kolilro ljudi, lahko
ob nekem popustu prodaj ajo bla- nakup.
p.rQpa.de samo .zaradi enega spogo slabše Jcalrovasti ob nižjih ce- KadaJr je namen posqJeševa- drsljaja (reklamacije, neizpolnjenah. V tesni zvezi s tem pa je tu- nja samo :lokalen .
vanja obljUJb in podobno). Ni t o·
di beseda relclamacij a· (kjer ne- Kada.r je denarja za as taio rej slučaj, da v raxvitih !POdjetjih
kaj, kar smo kupili, vračamo zaradi napake). Ekonomska prqpa- ekonom s ko propagando zelo malo funkcijo odgovornega za odnose
z j avno&tjo vodijo najzanesljivejganda pa j e na&protno - s.i.ste- (premalo) .
- Ce je ·t reba začeti hitro ak- ši ljudje.
mart:ičma ISt.rokovna akcija, k i !SkuB. Lavrič
ša ob Ulpo.rabi .sodobnih s.trokov- cijo, da ·bi prehiteli kolllkurenco.
nih IPTijemav {pro:pagand:ni filmi,
režiranje radij skih posnetkov,
kakovO'S'I:ni rpro&pekti in podobno) predv!senn obveščati ;potenciaJ.nega kupca in ga zaradi priv lačnega a li zanimivega pristopa
p.ritegm.iti tk n akup u . Potroš.n.ik
pa ·j•e p otencia:lni kupec, če ga je
katerakoli a·ufomnacija 'V ekonomski propagandi pritegnHa {če je
govora o kakovosti blaga, UiSlugah, ki jih 'lliUdimo ob nakup~,
predii'O'Sotih pred korrl<Iurenoo m
podobno).
Doslej sem že n avr.gel nekaj
prijemov, ki so običajni .pri ekonomS'ki propagandi za neki izdelek:
- fPropagitranje v sredstvih
javnetga o:bveščanja (te levizija,
tisk, radio, kimo);
- propagi.r anje .s !POmočjo fPro&pelctnega marteriail.a aili sepaJratnih odtilsov;
- pTopaganda v zvezi s sejmi;
- propaganda z zasrtavicami,
značkami, nalepkami in·podobno.
Iz Brestovega proizvodnega programa

V zadnjem času sorazmerno
zelo dobro sodelujemo z Madžarsko, kjer smo uspeli v plasmaju
sobnega, kuhinjskega in tapeci·
ranega pohištva.
Tudi na Ceškoslovaško in na
Poljsko smo uspeli plasirati predvsem sobno pohištvo, Id je bilo
po uspešnih razstavah v Brnu in
Varšavi zelo pohvalno ocenjeno.
V Sovjetsko zvezo smo letos
izvozili manj, kot smo predvidevali, predvsem zaradi že ustalje·
nih navad tega kupca, ki zahteva
pr edvsem· že preizkušene modele
pohištva, ki so potem več let na
tržišču. Možnosti za prodajo na·
šega pohiš·t va v Sovjetsko zvezo
seveda še zdaleč niso izčrpane,
saj v perspektivi napovedujejo
dvakratno povečanje prodaje pohištva iz Jugoslavije. Predvsem
bi morali to tržišče obdelovati
zelo smotrno, ker bi z en otnim
nastopom vseh zainteresiranih
proizvajalcev uspeli tudi v plas·
maju novih modelov, ki - kakor
sem že omenil - zelo težko pro·
drejo v že ustaljene navade tega
kupca. Vsekakor se bo s po·veča
njem vrednosti uvoza v Sovjetsko zvezo povečala tudi izbira
modelov oziroma asortiment. Glede na takšno oceno smo že pri·
pravili večji izbor dnevnih sob
in regalov, ki smo jih p<>nudili
skupaj z našim standardnim programom za to tržišče, čeprav se
zavedamo, da je širjenje asortlmenta v Sovjetski zvezi zelo težavna in dolgotrajna naloga.

Najmanj uspeha smo imeli letos v poslovanju z Nemško demokratično republiko, saj zaradi
težav, ki so izven naših vplivov,
nismo plasirali na to, sicer izredno tržišče, še ničesar, čeprav smo
v stalnih stikih s kupcem. Ne
glede na dosedanji rezultat smo
z našimi novimi programi sobnega in kuhinjskega pohištva prisotni in ravno v začetku septembra bomo sodelovali tudi na velesejmu v Leipzigu, kjer bodo po
zagotovilih kupca prvi razgovori,
ki se bodo nadaljevali v Berlinu
oziroma ob sejmu v Beogradu.
V Bolgarijo še nismo izvažali
našega pohištva, vendar menimo,
da so možnosti za plasma že
nastopile. Zadnji dve leti sodelujemo na sejmu v Plovdivu in seveda krepimo stike za navezavo
poslovnega sodelovanja.
Na koncu je le p<>trebno poudariti, da ima poslovanje z
vzhodnoevropskimi - socialistič
niml državami svoje posebne zakonitosti in probleme, ki se lahko rešuJejo le ob zelo dobrem sodelovanju in seveda poznavanju
vseh zainteresiranih partnerjev.
Mi se zavedamo, da so ta tržišča
za nas zelo zanimiva in da jih potrebujemo, zato bomo še v prihodnje z vso resnostjo krepili že
pridobljene pozicije in odpirali
nove možnosti za poslovanje z
vsako od omenjenih socialističnih dežel.
F. Tw-k

Pred zagrebškim velesejmom
Sredi septembra se bodo spet odprla vrata vsakoletnega jesenskega Zagrebškega velesejma. Brest bo r azstavljal na svojem prostoru v hali, kjer nastopa lesna industrija.
V Zagrebu. bomo prvič prikazaPričakujemo obisk večjega šte·
li sedanji proizvodni program.
vila naših tuj ih partnerjev, ki
Prodajna služba je že pripravila smo jih povabili v Zagreb na to
osnutek razstavnega prostora, ki
tradicionalno manifestacij o jugobo po naših ocenah med oojbolj
slovanskega gospodarstva.
uspelimi doslej. Na 286 kvadratF. Turk
nih metrov velikem razstavnem
prostoru bomo prikazali program DRAGI CA v petih različnih
sestavili. Pokazali bomo Dragico
v postavitvi samske sobe, tri različne postavitve dnevnih sob s
tremi sedežnirni ga:rniturami in
Dragico v postavitvi spalnice.
Dnevne sobe b orno razstavili s
p litkimi in globokimi nastavki
ter brez n astavkov. Med sedežnimi garniturami borno pokazali
t ri nove sedežne garniture. ·Med
dnevnimi soba mi <borno pokazali
tudi KATARINO-WENGE in regal TANJA.
V kuhinjskem delu razstavnega prostora bomo pokazali sestave k uhinje VEGA 74 v beli in zeleni izvedbi ter kuhinjo z jelovo
masivno fronto GAMA. Pri tej
kuhinji bomo pokazali še jedilniško garnituro SNEžNIK in novost .proizvodnega programa, pro·
gram KANIN. Kanin je dopolnil·
ni izdelek k našemu jelovemu
programu . S tem izdelkom name·
ravarno omogoči t i potr<>šniku
opremljanje dnevnih sob, jedil·
nice .in predsob v enakem stilu,
kot so lcuhilllje GAMA, jedilniške
garniture TRENTA, ROG in SNE·
žNIK ter sedežne garniture PLA·
N I CA in MOSTEC.
Med sejmom pričakujemo vrsto komercialnih razgovorov z
domačimi, pa tudi s tujimi partJ'lierji.

Gradnja odtočnega kanala Iz no,
vega · skladišča gotovih izdelkov
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Samoupravna delavska kontrola
5 ~prejetjem nove zvezne in republiške ustave so odpadle nejasnosti glede nalog, oblikovanja in odgovornosti samoupravne delavske
kontrole. S statuti temelJnih organizacij smo že uredili način oblikovanja posebnih organov - odborov samoupravne delavske kontrole. Napočil je čas, da začno s sistematičnim delom.
:Da ibi !bilo deJlo odborov samoup.ravne delavske d<.oiJJtrole uč.inkovito in usklajeno v vseh temefjnih o:nganizacijah združenega
dela, so drul!beno-poli.tione organizacije ·B RESTA predčasno -imeoova!le posebno komisijo z 111alogo, da pomore odborom izdelati poslovnik za njihovo delo. Komisija je prw osnUJtek ;poslovnika
pripravila pred nekaj dnevU, da
b odo :sedaj o njem najprej razp.raMlija:li odbori, nato pa ga bodo lkat pred.J.og posredovali v
javno ra2jprarvo.

finančno in materia1no poslovanje,
- ukrepe za kvaliteto p.roizvodlllje in sroristev,
- namensko, smotrno i:n humano i.tzra~bo dclowte sdJe,
- UIVel<jaMirt:ev načela delirtve po
dcliu pri lrallpOrej anju dohodka in
pri delitvli. •sredstev za osebne dohodk.e ter pravilnost obraČUII1a osebnih dohodkov,
- izvajanje potrebne oziroma
dogovorjene solidarnosti,
- ialvaJjanje dobrih poslovnih
običajev in posJoVII1e moraie,

kot ustavna !Pravica in dolžnost
do neposredne d<.ontJrole izhaja iz
dr.užbene odgovornosti delavcev
in nj~hO'Viih organov upravlija111ja
za zakonito .in .prav.illno posd.avanje glede obllikovanja iLn uporaibe
splošnih aktov, glede s.p~rejema
nj a iln ima:jnja s !clepov delovne
sku!P'nosti in l!ljenih organov ter
i;z odgovornosti za zakonito in
smotrno uporabo družbenih sredstev, ·s čimer naj .se zagotovi ugoden gospodarski položa~j organizacije združenega dela.
Pri opravljanju svojih nalog
se organ samoupravne delavske
kontrole poslužuje zlasti naslednjih oblik dela in sodelovanja:
- !pregleduje fri.nančne lin knj.igovodske podatke, ;poslowte listi-

Pogled na

gradbišče

nove tovarne ivernih

plošč

AKCIJA OBČINSKEGA SINDIKALNEGA SVETA
ZA UBLAŽITEV PORASTA ŽIVLJENJSKIH
STROŠKOV
Glede na povečanje cen nekaterim osnovnim živilom in na pri·
sindikalnih organov je Občinski sindikalni svet na seji predsednikov osnovnih organizacij sindikata in koordnacijskib odborov
sindikata izoblikoval naslednja stališča:
l. Osnovne organizacije sidikata naj prek organov upravljanja
zagotove, da bo od l. 8. 1974 najnižji izplačani osebni dohodek na
delavca 1.424,60 din.
2. Osnovne organizacije naj prek organov upravljanja zagotove
nominalno povečanje osebnih dohodkov do 100,00 din na delavca, v
okviru možnosti in pogojev dela (samoupravni sporazum).
3. Osnovne organizacije sindikata morajo zahtevati od organov
upravljanja in vodstev podjetij, da konkretizirajo ukrepe za reali·
zacijo protiinflacijskega programa.
4. Občinski sindikalni svet meni, da to niso edini ukrepi za zavarovaje standarda zaposlenb in da so zotraj temeljnih organizacij
še dnlge možnosti (prehrana, prevozi, solidarnostni sklad in podob.).
S. Ti ukrepi naj bi veljali od 1. 8. 1974 dalje.
Komisija za samoupravne in ekonomske odnose pri občinskem
sindikalnem svetu je prevzela nalogo koordinatorja v tej akciji pri
gospodarskih organizacijah. Komisija meni, da gre v tej akciji predvsem za solidarno akcijo združenega dela.
Moramo poudariti, da so ob prvih stikih s temeljnimi organizacijami zastavljeni ukrepi pozitivno ocenjeni in se bodo uresničili. Lahko pa bi nekoliko grajali neenotno reševanje teh vprašanj kljub dogovoru s predsedniki sindikatov.
Prav gotovo pa je, da bodo predvsem z ukrepi za povečanje produktivnosti in ekonomičnosti poslovanja naraščali tudi osebni dohodki in akumulacija. Zato se je treba vsake možnosti za dvig produktivnosti lotiti celovito, ker se tako istočasno povečuje standard
zaposlenih. Skupna akcija za dvig produktivnosti je dejansko akcija
zt>. višji standard in za boljši jutri.
B. MISič

poročilo

Z zbora delavcev v tovanrl pohištva Cerknica
Osnutek poslovnika poudarja,
da se mora samoupravna delavska kontrola v odborih izvajati
sistematično in kontinuirano ter
na zakonit in primeren način .
Zato bo moral posamezen odbor
upoštevati zlasti naslednja na·
čela:

- .načelo zakonitost~ (k.i -se uresniooje IS •t em, da bo cel.O!tm.o
delovanje ,v Sikladu s predpisi in
samoupravnimi splošnimi aikti),
- načelo i9kanja marte:riaol!ne
resnice m obje.kltivnosti pri prikaz<YVanju položaja in rezuilrt-atOIV
kantrale,
- načelo odobronamernega sodeLovanja z delavcem, organom
ali služ;bo, katerih na:loge iLn deLovanje se kontrolira z namenom
opozoriti na napake in kršitve
ter !Pomagati, da se v pni.hodrnje
ne .bi ponavl!jale,
- na-čelo enakega varovanja
·i·n teresov delavcev - posameznikoo in interesov delovne o:nga.nizacije,
- načelo javnosti dela,
- načelo varova~Dj a poslovnih
in osebnih taj111osti,
- načelo ·samostojno&ti.
SamoSitojnost se kaže v opravici (in dolžnosti) samoiniciartiVIIlega delovanja ter v n eodvisnosti
do dmgih organov up.ravljapja
oziroma do drugih organov delavske okntrole.
Os·IWJtek posloVII1i•k a povzema
že zapisana določila, da je odbor
delavske kontrole upravičen kon·
trolirati vsa dogajanja v temeljni organizaciji oziroma dogovorno prek ·s kupnega odbora v delovni organizaciji kot celoti.
Zlasti pa bodo odbori kontrolirali:
- i'llVaja~n.ie ustavni ddl.oči.l .in
drugih !Predpisov,
- sprejemanje in izvajanje samOIUIPravnih splošnih aktov,
- izvajamje sldepov delavcev,
orgam.ov upravljanja, :irlvTšifnih.in
.poS'lovodmih orga.nov lter 'PO!Prej
'Skladnost tteh s'kllepov 'S samoupravnimi pravicam~, dbveznostmi
·in ·i lnteresi delavcev,
- družbeno-ekonomsko smotrnoost gospodarjenja z družbenimi
sredstvi in porabe stroškov t er

- uvcl'ja;vbjande .in varstvo sa- ne in zapisnike organov up~rav
mO'Upra'V'nih dolžnos t i in pravk ljanja, njihovih izvršilnih poslo·
delai\I'Cev,
vodnih ter strokovnih organov.
- iU;VeJja'VIljanje in varstvo dol- ad<.tiV<1ra samoupravne orgažnosti in pravic delavcev iz med- ne in n jihove izvršilne, poslovodsebojlrrih ra:zrrnerij v !Združeu:J.ern ne ter •Sitlrakovne organe in druždelu,
benopo.listič.ne organizacije za od- zlorabo funkcij alii položaja praNo a.kitov, .skll.epov in dejanj,
•ter šJ<.ochljJve neu.prav.ičene preko- ki pomenijo kršitev zakonitosti,
račittve .pooblaiSiti.l ter opUJSitiltve
in za odpravo negativnih opojavov
uvel!jav:ljanja odgovornosti,
v delOIWli. skupnosti.
- uveljaNljanje rustavnih načel
- osode1uje in se dogovarja za
o javnosti dela oin o pravici do pomoč s posameznimi strokovinfovmiranosti delavcev v proce- nirn.i deJ<wci, službam~ in iinsrtisu od.ločanja in izvajanja odloči. tudjami v del<YVni organizaciji in
·tev,
zven nje za izvedbo inšpekci~.skoih
- i!Zvaja:nje varovanja poslov- · pregJledov, anali.z .in drugih konne <tajnosti,
trolnih akcij.
- irz:vajanje na:log s področja
Poleg naštetega vsebuje os.nuaiv·I lne rzaščite in ·s.plošnega :bjud- ted<. pravilnika še 9ta:ndaJ.Ild.na doskega odpora.
ločila 'O ·s ldicevanjru in vodenju
.Pri celotnem delovanju odbo· sej, o naoinu zagotovirtve jav:nosti
rov in pri morem-tni razla@i p.osa- oziroma varovanja zaupnih pomezmh določH poslovnika bo tre- datk<YV ot.er o pravicah in odgoba l.llpošteva.ti !Poleg na-čel, k.i smo vornostih člaJll:ov celotnega odbojih zapi'Sad..i, tudi rugotoVIitev, oda ra .samoupravne delavske kontrosamouprarvna dela;vJSka konr.tola le.
Z. Zabukovec

STANOVANJA SOLIDARNOST.NEGA
SKLADA RAZDELJENA
Up::aVfl:i odb<?r .~ollida.rnostn~ga ·stanovanj skega sklada

občine

Ce.nkmca Je 28. JcllJa 1974 sporeJel ddkančni .s·k lep o dodelitvi ISitanova.nj, zgrajenih s <Sred.s-t·vi sklada.
Stan<YVanj<Siko prarvioo je pri .s.kJ.adu dobilo šest Brestovih d elavcetV; pridobiili pa ISO:
eno enosobno stanovanje,
tri enoinpolsobna stanovanja in
dve dvosobni stanovanji.
Organi ,sokJa.da .so nam .posredovali samo teh nelk:aj skromnih
podatkov. Upravičeno pa se spn-ašujemo, komu je dode1jen.ih ostalih petnajrst: .stanovanj , zgrajea:ti;h oS ISredstJvi solidamost nega s kla:da.
So ost ala stanovanja res dobilli .samo ·t isti, katerim ·s o :predvsem
namenjena (upokojeni občani, mlade družine, družine z niikimi
ose1bnimi dohod!ki)? Stanov.anOa, zgrajena IS sredstvi -sklada, naj
bi namreč ne rSlužila .za zadovoljevanje ilcad!fo:vskih .pobreb občin
skih družbenih služb (to je zadnjJ kriteiTij). Seveda so strokovni
kadri :naši občiln.i. potrebni in še kroro. Vendar je za ·S itanovanja
strOkovnih ·k adrov :potrebno poigkati sredstva drugod.
Osnovna lroncepcija .solidarostnega .stanovanjiSkega slclada natančno _opredeljuje, komu so namenjena stanovanja, zgraj en a s
sredstvi sklada, tin samo upamo lahko, da je bila letošnja del.itev
s-t anovanj z njo popolnoma v skladu.
M. Turk-Skraba

Sejem v Kranju
9. avgusta so na rastavišču v
Savskem logu v Kranju odprli
tradicionalni 24. mednarodni gorenjski sejem. Površina celotnega
prireditvenega prostora je letos
znašala kar 18.000 kvadratnih
metrov.
Na sejmu je sodelovalo okoli
280 razstavljalcev, med njimi 80
tujih. Med domačimi je bilo največ slovenskih, od tujih pa so
bile najmočnejše zastopane firme iz Avstrije, Italije in Zvezne
republike Nemčije, razstavljali
pa so tudi predstavniki Indije.
Naše pohištvo so prikazala v
najrazličnejših postavitvah štiri
trgov. podjetja, Mercator Tržič,
Murka Lesce, Slovenijales Ljubljana - poslovalnica Vižmarje
in Zarja Jesenice. Kupec .pri izbiri pohištva za svoj dom ni imel
težav. Na voljo je imel prospek·

te z izmerami posameznega izdelka, veliko različnih ambientov {dnevna soba, kabinet, otrošška soba, spalnica, kuhinja, oblazinjeno pohištvo) ter svetovalce,
ki so glede na potrebe posameznega kupca predvideli najboljšo
možno izbiro.
Največje zanimaje je nedvom·
no požel program DRAGICA, takoj za tem pa regal KATARINA.
Precejšen odziv je bil tudi na
nove kuhinje VEG0-74 (belo in
zeleno) ter GAMO.
Po naročilih sodeč lahko ugotovim, da je bil za nas sejem v
Kranju komercialno zelo uspešen.
Nasploh pa so na letošnjem
Gorenjskem sejmu prodali največ kmetijskih strojev, pohištva,
avtomobilov in srosl>Odin.i skc
opreme.
M. ZAKRAJSEK

Nova stanovanjska bloka na Notranjski cesti
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Sporazum o štipendiranju
SAMOUPRAVNI SPORAZUM O ŠTIPENDIRA·
NJU UČENCEV IN ŠTUDENTOV V OBČINI
CERKNICA
Samoupravni sporazum o štipendiranju je namenjen temu, da
bi poenotili štipendijsko politiko
na območju Slovenije, da bi iz.
vaj ali začrt~o kadrovsko politiko
v okV'iru občine in republike ter
da bi izenačili materialne možnosti mladine, ki se šola. Poleg kadrovskih štipendij, ki jih dajejo
v glavnem podjetja, naj bi podeljevali štipendije tudi tistim dijakom in študentom, ki ne morejo
dobiti kadrovske štipendije. Te
štipendije bodo lahko dobili vsi
učenci in študenti, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, ki
dosegajo dobre uspehe (tisti, ki
ponavlja, ne dobi) in ki nimajo
dovolj finančnih sredstev. Pri
ugotavljanju materialnih možnosti dijakov oziroma študentov
naj bi po tem sporazumu veljalo
naslednje merilo:
- za dijake so izračunani življenjski stroški 900 dinarjev,
- za študente so izračunani
življenjski stroški 1.200 dinarjev
za leto 1974.
Sta~rši naj bi !prispevali polovični dohodek na družin·skega
člana in otroški dodatek, če so
do njega up.ravičeni. Razli!ko od
polovičnih dohodkov l!la družinskega olana ~ine \Skupaj Z O·
trošikim dodatkom pa naj bi kril
novo UIStanovldeni •sklad za štipe:ndkanje. Ta!ko 'bl nekdo, ki
št;u,cii,ra na l.llriverzi (življenjJSki
stroški štlll!denta -so 1200 dinarjev) v !Primeru, d a !Znaša pop,reč
ni dohodek na družinskega člana
800 dinarjev z upoštevanjem 160
ctinarjev otroM<:ega dodatka prejel iz tega sklada 640 dinwjev
mesečne štipendije. V tis·t ih primerih, .kjer študentom oziroma
učencem 1
karlrovske štipendije ne
bodo k.ri'.l e življenjskih s troškov,
bodo razlilko lahko dobili i.z zdru.
ženih sredstev.
Po t em sporazumu -ne bo nihče
mogel dobhti dveh štipendij oziroma štipendiji ne bosta smeli
presegati življenjskih stroškov
učencev oziroma študentov.
Ongarrizacije združenega dela
bodo moraile •PO tem sporazumu
ooklaiditi lestvico kadrovskih štipend~, in sicer v tem smislu, da
najnizja štipendija (zadostni u~h za srednje šole) ne srne biti
nižja kot 350 dinwjev oziroma
najvišja za !Zadnji .Jetnik visoke
šale ne bo smela bi:ti višja kot
850 dinarjev razen v p.rimerih, če
študentje predčasno opravijo V'Se
izpite posameznega .Jetnika.

Urejanje notranjosti novega

•
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S sklenitvijo tega sporazuma
bodo ukinjeni vsi dosedanji skla·
di v občini in republiki, ki so nudili pomoč študentom in dijakom
pri študiju. V naši občini je do
sedaj podeljeval štipendije poleg
podjetij tudi Sklad Janeza Hri·
barja. Napajanje tega sklada bi
z dnem, ko bo podpisan sporazum po tem sistemu, prenehalo
delovati, novo oblikovani sklad
pa naj bi ravno tako nosil ime
Janeza Hribarja. Sredstva za financiranje sklada za štipendiranje se bodo po sporazumu zbirala enotno po vsej Sloveniji in tudi v naši občini, in sicer po stop·
nji 0,5 Of o od bruto osebnih dohodkov vseh zaposlenih. V naši
občini bi se v primeru, da bi ta
samoupravni sporazum začel veljati od l. 7. 1974 dalje, zbralo
letos 370.000 dinarjev.
Predvidevamo, da je v naši občini okrog 170 takih učencev in
študentov, ki bi bili upravičeni
do štipendije po tem samoupravnem sporazumu. Verjetno pa se
bo število v naslednjih letih zviševalo, ker veliko mladine še ni

-~

občine.

J. OTONICAR

Brest za šole v
Tudi 1letos - :tako kot v.sako
leto - prihajajo na podjetje, pa
tudi na posamezne temeljne organizacije številne prošnje najrazli čneJŠih druMev, ustanov in
organizacij za denarno pomoč pri
njihovem deLu. V sprejetem planu za leto 1974 je bilo rza ta namen predvidenih irz -sklada sirupne porabe 30.000 din, prvenstveno

občini

za ipa!tronate ·š olam našega pod·
ročJa, ka~r je ma Brestu že dolgoletna .t radicija.
Po uveljavi-tvi !Ustavnih .spre·
memlb odločajo o delitv.i sredstev
skupne porabe temeljne organizacije in taiko .so nj ihovi delavski sveti v ·pretekllih mesecih
sprejeli nas1ednjo razdelitev :teh
sredstev:

diiil
osnovna šola Cerknica, osnovna šola Begunje, IV<rtec Cenknica H.OOO
QISIIlOVIIla šola Grahovo
6.000
omovna šola Nova vas
4.000
osnovna šola Stari trg {upoštevajoč, tda ji pomaga tudi Ko:vinqplastika Lož)
3.000
osnovna šola Rakek
3.000
a:bsolventi lesarnke.ga odseka goroarsko Jesnega odeJ..ka Biotelmične fakttlitete v Ljubljani (med njimi je tudi več Brestovih štipendi·stov)
1.000
občin'5lk:i odtbor Rdečega križa Cerknica iplačilo ene tsmeri
•prevOZJa. otrok na 'PTeventitvno zdravtljemje na .Debeli Rtič,
ika<r je rudi že >tradicija

S tem :so sredstva, sprejeta s
planom, izčrpana, a ostalo je še
cel !k!llp !prošenj, čepra'V je financiranje drugih ustanov ~k:rajevne
S!kupnosll:i, ·š portna, ·klultunna drustva i.pd.) urejeno s posebnimi
spo11aZUmi. Te ,p rošnje bodo pri·

skl a dišča

_....__ .......... _

obveščene o možnostih za novi
sistem štipendiranja.
Razpis za prijave za štipendije
je bll že dan in je doslej prijavljenih 30 kandidatov. Rok za prijave je 28. avgust.
Vse odnose med štipendisti in
skladom za štipendiranje bo urejala posebna skupščina, ki bo se·
stavljena iz delegatov temeljnih
organiazcij in družbeno-politič
nih organizacij. Računamo, da bi
štipendije po t em sporazumu že
podelili za šolsko leto 1974/75.
BREST in druga podjetja v občini morajo uskladiti samoupravne akte z določili tega sporazuma. Ker je štipendijska lestvica
na BRESTU· nekoliko višja od
lestvice tega sporazuma, ker je
po tem sporazumu dopuščena
možnost, da se kadrovske štipendije lahko povečajo za 200 dinarjev in glede na to, da je občina in lesna industrija v velikem
deftcitu s kadri, naj ne bl zniževali lestvice Brestove kadrovske
štipendije.
V tistih občinah, kjer ne bodo
zbrali dovolj sredstev za štipendiranje, bodo dobivali sredstva
iz republiškega solidarnostnega
sklada, ki ga bodo oblikovale vse

.

šle .v obrav111avo po zaključnem
za ~eto 1974.
Ob ikoncu velja še opozoriti, da
bi .bilo dobro poslati prošnje za
prihodnje Jeto ~e p.red izdelavo
in sprejetjem plana za leto 1975.
B . LEVEC
računu

...
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Pravnik odgovarja
VPRA~ANJE: Slišal sem, da
ima delavec lahko po novem za.
konu tudi več kot 30 dni dopusta, menda celo okrog 60 dni. Ali
je to res in če je, zakaj smo na
BRESTU napravili lestvico le do
30 dni?
ODGOVOR: Zvezni zakon o
medseboj:nlih Tazrnerjih tdelarvcev
v 2ldmu:ženem delu, ki je ·b il sprejet, apri:la 1973. •l eta, eares daje
mo7m.O'St ·letnega dopusta nad 30
delOV'Il:ih dni. Takole rpravli v dlrugem odlSitavlru 27. člena:
•»!izjemoma sme •t rajati Jetni
<dlopust v ~primerih, ki so v rtemcljlllli onganizaciji Mruženega
dela določeni v sklad.u z .zak.o..
nom, tudi več !kot 30 deloV'Iri:h
dni.«
Viidlmo, da Jahko dopust 111ad
30 dni določijo temeljne organizacije 'le, če taik d~usrt: uredijo
v svojih samoUJPravnili :s plošn±h
akrti.h, kaJr pa mora hiiti »V slcladu
z zrukonom«. Zvezni zakon md~S~li
t u na republti:škega. Le-ita li:ma g'lede dopusll:a nad 30 dellovnih dni
dve ddločillii, obe v 32. členu.
Po prvem se delavcu, ki dela v
posebnith delovnih pogoj.ih, lahko ~jemoma določi, da traja letni dopust več kot 30, vendar ne
več kot 60 delovnih dru. v lpOSameznenn kol.edaTs.kem letu. Zakon
pni rtem tudi natančno mašteje,
da •se IZa delo v posebnih delovnih .pogojih šteje delo pri virih
ion'imajoč.ih sevanj, delo lmaJl-

-
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skega osebja, del'O ~posadke trg•·
oVISkih [adlj, delo pod zemljo,
delo v lebispanzerj:ih za .pljučne
bolezni in rz:a tluberkulozo ali v
bolnišnicah rz:a duševne bolezni
tn v •prosekltturah a:li v lep.rozoniju, del:o :v ·t ujih deželah s hudimi IPOdnebDiimi razmerami za živ}jenje ciin delo, kot !tudi v primerih, klo dela delavec zaradi posebnih delovnih .pogojev manj
kot 42 ur na teden. Iz naštellih
primerov je vldehl, da v naši delOWili organizacij.i doslej nimamo
delavnih mest, ki bi pogojevala
dopust nad 30 delovnrlh d.Dti.
Drogo določilo v ilstem členu
repubMkega zakona, ki je bil
sprej«:n maj a meseca •l etos, pa 5e
glasi:
»De1avou, !ki :ima najmanj 30
let pOikojn.inske dobe in 55 lim
starosti OZiiroma dela-viki, ki dma
najmanj 25 let pd.kiojruinske dobe
m 50 lat staros.ti se lahko prima
letni dopuiSt :v !trajanju več kot
30, IIle pa .več kot 36 delovnih
dni.«
Mo-bnost za dopUJSlt nad. 30 deID-wtih dii1'i z a starejše delavce torej je. ·P rav :zxia.j, ko se priprruvljamo na sprejem novega akta
s področja medsebojnih razmerij,
je čas, da o tem razmišljamo lin
se odiočimo. Doslej veljaVIIli prav.ilnzik rpa takega dopusta ne prizna.
Z. Zabukovec

Pred začetkoDJ nove
izobraževalne sezone
Na ;tehniški šoli bomo z oovim šo.l!s·kim letom imeli prvi lin
drugi let'llik. V prvega ISe je v.pisa'lo 29 učencev, od k aterih je !polovic a prarv dobrih . Skoraj ~olo
vica .pa 1j e tudi deklet, ka.r Je iz
•pedagoŠilro-v:z;gojnega viclika mnogo bolje kot pa ·PO spolu ločene
populacije.
V d r ugem Jetni:lm 1pa bo 23
učencev, če .bodo v teh dneh vsi
uspeŠ:Ilo opravili popravne izpite.
Razen nekaterih manj-ših Spt"ememlb .bodo ~poučevali že dosedanji preda'Vatelji.
Letos se zaposluje 19 srednješolcev - ·naših štipendistov, od
katerih je 15 lesnih tehnikov. .Pričaikujemo 1pa, da se bo zaposfilo
do s pomladi še 10 visokošolcev.
To so zv ečine lesarji, ekonomisti
in arhitekti, torej kader, ki ga
temeljne organizac~j e združenega
dela naj•b olj potrebujejo. Zanje
bo treba natančneje predvideti
delovna rneS!ta, za nekatere pa
.tudi stanovanja.
V novem ·šolsk em letu bomo
štipenldira<li 65 srednješolcev, 5
višješolcev in 35 visokošolcev.
Na obeh .stopnjah ~revladujejo
iesarji. Na srednji jih je 37, na
fakulteti rpa 21. Torej se nam v
kratkem času obeta dovo.lj kadra

gotovih izdelkov

•' _ _;

Med kolektivnim dopustom je precej brestovcev skupaj letovalo.
Posnetek iz Fažane

::- _... .
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skoraj V!Seh tprofi:lov, ki ga podjetje potrebuje. Ta:k:o bodo i'llpolnjeni osnovni pogoji, da :bo podjetje lahko šlo na vgjo raven
proizvodnje.
V novem izobraževalnem letu
se povečuje tudi šolanje zaposlenih. Kar 40 jih bo: 14 ekonomske
smeri, 6 za organizacijo dela, 8
za lesarstvo, ostali pa študirajo
druga področja. Med izrednimi
prevladujejo študentje na v išjih
šolah. P.rav gotovo sta temu
ViZXok, da študij traja od dveh do
treh Jet, kar j e na videz hitro dosegljiv cilj, ter pomanjkanje znanja, lki ga nelk:ateri čutijo ob delu, če ne štejemo še deJstva, da
je tako najbolje izkoriščen prosti čas .

Manj razvito pa je na Brestu
zanimanje za študij na srednjih
šolah, vlclj.učno na po.klic.nih, če
tudi je študij na teh šolah ip.rimerno organiziran. Ce koga zanima ta oblika illpopolnjevanja
svojega :manja, naj zahteva informacije v ikadrovski sl'llžbi.

F. TURSIC

-
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Kontrola kvalitete
(Nadaljevanje
iz prejšnje števiJJke)
SISTEMI KONTROLE
IN POMEN POVRATNIH
INFORMACIJ
Za uspešno osvajanje stalnega
tr.Dšča sta o<UočilDd predvseDn
kvaliteta in zanesljivost kvalitete izdelkov. Z gospodarsko tehničniDn napredkom
in rastjo
splošnega standarda postajajo
zahteve kupcev vedno ostrejše in
konkurenčni
boj proizvajalcev
vedno ostrejši. To je tudi razuDn·
ljivo, saj reven potrošnik ob nizkeDn standardu izraža le zahteve
za zadovoljevanje osnovnih potreb in ne izraža posebnih zahtev
po kvaliteti. Zahteven potrošnik,
ki ima višji standard pa išče
predvsem to, kar je bolje. Tak potrošnik ne vprašuje saDno po ceni
kot odločilnem dejavniku pri nakupu, aDnpak si lahko privošči
nakup kvalitetnejših izdelkov in,
če je potrebno, za to tudi več
plača. Stanje, situiranost in zahteve potrošnikov Dnora proizvajalec upoštevati tudi v proizvodnji in v svoji kontroli.
EkOIIlOmsko-tehni.čno zrel proizvajalec govori IZlito O PRAVILNI KVALITETI izdelkov in ne o
ddbr.i aJi slabi, saj je treba kvali·
teto predvseDn uskladiti s ceno
in tržiščem, na katerem se izdelki
prodajajo. Merilo za pravilnost
kvaUte;te je zadovoljstvo potrošnikov - :kupcev. Zahteve ,po ena·
komernooti in zaneslji<Vosti ID.a
zadovoljivi kvalitetni ravni postajajo pogoji za kooperacijSJko indUJStrijs'ko pii'OizvodiD.jo. Zagotovitev ila!D.esljivosti kvalitete pa
posredno zahteva po.osrt:ritmr kontrole in uvedbo •pOVIsem novih si·
sternov iiJJ metod v kontrolo kvalitete. Taki odnosi 'V'sakega IPTOizvajalca postavljajo v dvojno vlogo: vsak proizvajalec je obenem
tudi potrošnik .svojega dobavite·
lja surovin, .poli7ldelkov a:li pa
kOID.čnih i2ldelkov za kompletiranje sestavnih delov v kooperacijski industrijski proizvodnji.
Ce hoče pu-oizvajallec zagotqviti
kvaliteto in zanesljivost svoj.ih
izdeJllmv, mora tprav tako poost·
reno •k omrolirati 1k,va'liteto surovin ·r epromaterialov, ikemijSikih
Illaterialov in polizde1kov, kar
pomeni organizacijsko in strokO'V!D.o rtllreditev VHODNE KONTROLE. Na •teh osnovah gradi
proizvajalec k'Vallirt:e!to svoje proi2lvodnje, zato ji mora ,posvečati
posebno pozornost.
Z isto logiko, kakor zahtevamo
močno vho dno ikon trolo že omenjenih material.lov, je treba v dobro 0.r1ganizira!D.i ,proizvodnji u vajati medfazno kontrolo ali p rewemno kontrolo. Načelno je izd6lek VlSake !Proizvod!D.e faze pu:avZ8(l>rav surovina al.i tpolizdelek za
naslednjo fazo. Od medfazne kDID.trole :zahtmramo, da pravočaSID.o
prepreči obdelavo taikih .polizdelkov, od ikart:erih ne moremo ,priča
kO<Vati malitetnih končnih izdelkov. S rt:em .preprečujemo n epotrebne proizvo dne stroške.

SISTEMI INFORMACIJ
O KAKOVOSTI
Njihov osnovni namen je:
- da so posamezni oddelki v
podjetju !Pravočasno in zadostno
infonrnira!ni o kakovosti,
- da informacijam o slabi kakovosti s-ledijo ukrepi za izboljšanje kakovosti,
-da je zagotoW.jen stalen
nadzor nad uspešnoSII:jo opravlje!D.ib ulkrepov.
S

STALI~čA čLOVEKA

če

obravnavamo informacije o
kaikovoslt.i z vidi.ka člO<Veka kot
osnO'VID.ega dej avni,k a za vse akti'VID.osti v podjetju oz.ioroma družbi, potem je potrebno poudariti
pomen informacij o kakovosti
za slehernega člana nekega podjetja, ki 'se za<Veda tpomena kakovosti izdelkov za uspešno gospodarjenje in oza razvoj proizvodne
organizacije.
RaziJskano in znano je deJstvo,
da vsak človek v bistvu želi delati ikakovootno, vendar pa se
pri p;roizvodnem proceSJU pojavljajo vplivi, lki so v naspro.tiu s
to OISilovno al.O<Vekovo l!eznjo
(:preseganje norme in s tem višji
za:sllll.Žeak, dbrabljena IPro.izvajaH.na !Sredstva, neustrezen ma:teria:l,
nepopolna delO<Vna navodila in
tehnalomti postqpki, neprimerno
okolje in podobno) . Med te vplive,
ki ikakovostno deJo onemogočajo,
sodi prarv gotovo 'tudi nezadostna
ali nepra.vočasna inform.i.rano&t o
kakovosti. Ce si malo podrobneje ogledamo pomen informacij o
kakovosti rza nt!lpos:rednega proizvajaka ID.a nekem stroju, nam bo
lahko kaj kmalu jasno, da je
pralkt'ično brez njih skoraj nemogoče tproizvajati.
Delavcu IPri
stroju .moramo podati:
l. Informacijo, ik:a:kšno kaJoovost .mora s svojim delom doseči
(!kontrolno tehnologijo plan
kOID.trole);
2. meri.Lno in kontrolno orodJe, s katerim bo sam (samokOID.trdl.a) ali tekoči kontrolor pravočasno ugotavljal vrednost'i PQsameznih kaikovostnih parametrov;
3. sisrt:em stalnega vrednotooja
kakovosti (pOsameznih parametrov in lpii"avočasnega pos<redO<Vanja ·rezultatov vrednotenja, ikar
je · treba imeti za nujni delovni
prilpcm:toče!k
opri !preventivnem
:krmiljenju :ka:k.O<Vosti (kOID.Itrolne
karte IZ naznačenimi kontrdlnimi mejami, izračuni .ra2Jtrosov
i:td.).

Srečanje

Pri informacijah o kakovosti
je tedaj, ko je pri tem prisota:J.o
vprašanje človeka, večkrat precej
delikatno vprašanje oblikovanja
infmmacije. Pogosto se namreč
zgodi, da psihološko lab.ilnega
človeka s tipično sodniško formulacij o »kriv si za slabo ik:aJkovost«
pripetljemo do tega, da -svoje ~Spo
sobnosti ne IUSmeri v rto, kako
bo v prihodnje »svojo« napako
popravil, temveč v iskanje argumentov, .da bo svojo natpako er
prav.iči.l. To pa gotovo ne vodi
k izboljšanju kakovosti. Zato je
v takih prrmerih boljša formulaci:j a >>OdgO<Voren si za ulkrepe<<,
če hočemo v 'p!I'ihodnje odpraviti
napake ...
To ISO na prvi ·p ogled ma:lenkosti, vendaJI" pa •lahko IDID.Ogo ;prispevajo k 4godni delovni klimi
v 'Podjetju in k dobrim medseboJnim odnosom.
Naslednja naloga informacij o
kakovosti s stališča oloveka je
motiviranje za kakovostno delo,
pri čemer ločimo v praksi v glavnem dve vrsti:
- materialno motivacijo,
- psihološko moti<Vacijo.
Piri tem izkoriščamo v prvem
primeru človekovo željo po več
jem zaslužku in s tem v zvezi za
višjim življenjskim standardom.
V drugem primeru pa pride do
izraza osnovna človekova želja,
»da dobro dela<<, Ie-to pa je potrebno z raznimi psihološki.mi
prijemi stalno spodbujati in negovati kot neprecenlj.i<Vo rv,rednost
in >>Sk!ri-to rezervo<< v vsakem podjetju.
Naj naŠttejem ,gamo nekaj primerov:
- pohvaii človeka ila dobro delo (običajno .ga opozorimo samo,
kadar ga polomi),
- ~Sta'lno ga opozarjaj, da sta
od kakovosti njegovega dela odvisna lkalkovOis t in uspeh končne
ga izdeJ.Ika na trgu (v praksi običajno to pozabimo),
- poslušaj in pretehtaj predloge podrejenih za kakovost (v
praksi običajno za to nimamo ča
sa ali pa pozabimo na takšen
predlog),
- •shbi, da ibodo delovno okolje, odnosi, u rejenost dokumentaci}sik.ih i1D. materialnih oSJnov ugodno vplivali na kakovost (običajno preskrbimo najnujneši material iiD. orodje),
-posveti del svojega časa tlidi •vprašanju kakovosti (običajno
na1jdemo za to čas IŠeJ.e takrat, ko
je ikakovosrt: že »pogorela<<).
(Nadaljevanje ·v prihodnji številki)
F. HRASTNIK

na Snežniku

Na pobudo uredništva glasila
Slovenijales je bilo 24. avgusta
organizirano srečanje delavcev
sestavljene organizacije na Sviščakih, da bi se člani delovnih
skupnosti notranjsko-priDnorskih
podjetij med seboj bolj spoznali. Na srečanje so prišli člani na-

slednjih organizacij združenega
dela: BREST Cer knica, JELKA
Begunje, LESONIT Ilirska Bistrica, DIP Klana, žiCNICA Ljubljana, SLOVENIJALES Idrija in
SLOVENIJALES ·- trgovine Ljubljana.
Na srečanju je bilo okoli 600 delavcev,
ki so se ob 9. uri zbrali na SviUakih
ter se skupno odpr avili na vzpon na Snežnik. Po vrnitvi s Snežnika pa se je v popoldanskem ,času zvr stilo tekmovanje v
vlečenju vrvi in balinanju, zatem pa je
bila prosta zabava s plesom. Za zabavo je
skrbel sestav Deltoidi iz Cerknice.
Samo srečanje je bilo d ob ro zamišljeno,
glavno priznanje za dobro organizacijo pa
gre kolektiv u LESONIT iz Ilirske Bistrice, ki je prireditveni prostor opremil.
Poleg vremena, ki nam ni bilo najbolj
naklonjeno, pa lahko zamerimo tudi vsem
t istim, ki so s e za srečanje prijavili, vendar pa , se ga niso udeležili ali pa vsaj
izostanek opravičili. Zelo žalosten pogled
je bil na štiri pol zasedene avtobuse , ki
so prevažali d elavce Bres ta. Menimo, d a
bo treba taka srečanja organizirati vsako
leto, vend ar pa o rganizacija ne sme biti
več t ako improvizirana.
Naloga vseh članov d elQvnc skupnosti
Slovenijalesa j e, da bodo v prihodnje
taka srečanja še bolj množična in bolje
pripravljena. Posamezne osnovne organizacije sindikata po temeljnih organizacijah pa bod.o m orale p r i pripravah. na
t akšno sreča nj e bolj aktivno s odelovati.

Iz Tovarne lesnih izdelkov Stari trg

T. PEROVNIK

Iz Tovarne pohištva Stari trg

Naloge iz varstva pri delu
Ob zadnjem 1pTegledu naše delovne orga!D.!izacij e je repub'liški
inš;pektlor dela našel še !Precej
pomaiD.jldjdvosti na področju varstva pri delu. Ugotovil je, da je
spio.šna varnOSit pr.i delu sicer
močno i~· oljšana, 'Vendar ne toliiko, da ti b.i'li lahko povsem zado.voljrui.. Vrsta problemO<V je
p['edvsem pri. zavarovanju srt:rojev za izr. '!<la.vo ~hišrtva dz trdega lesa, t: ..i ureditvi delovnih pogojev in nri oskJrbi delavcev z
ustreznin· \ pomožnimi prostori,
kot so g"'rderobe, stranišča in
podobno. Na osnovi teh ugotov1tev bo p01trebno odpravirti na·
SJleclinJj e pcm:taJlijok,lj.ivosti:
- Lakimioo v Tovarni loonih
i.zdeilkov Stari trg je treba preuredirti .t ako, da bodo .delovni pogojli. UJStJrezni. PoskrbeM je treba
predvsem za boljšo izmenjavo
zraka, poleg tega pa je .t reba odprwdilli. rudi nekaj ·drugih manjših ;pomanjklj<ivosti. V bližnji
prihodnosti pa bomo morali ID.ap:rawti novo - sodobno urejeno lakrirlllico, če bo ostala proizvodnj a v stol arni enaka ali na
večji !I'avni kot :sedaj.
- V TO'Varni aesnih izdelkov 4n
Tovarni pohištva Stari trg, še posebej tpa .v Tovarni pohii.štva Martiln.jaik cima~jo ustr~h garderob
i.n. s1ranišč. Od!pravo te ;parnaiD.j·
lclj9..v0Siti smo že dOiSlej :predolgo odilagaJi. Odpra.virt:i jo bo treba
najkasneje v enem ·l etu ne g'lede
na oo, da bo ob rto!ilkšnih investicijah 'V novo s!kll.adišče gotovih
izdellk.uv in tovarno ivernih plošč
težko pni.ti do potrebnih ISred.SJtev. V TLI Stani ltrg bo trelba
V!prašand e reševati v okviru gradnje nove žagalnice, težje p a bo v
TP Stami. tr.g in TP a Mrlli.nj ak,
kjer bo t reba za st!ran4šče oziroma garderobe zgradi•ti' pov•sem
nove pros tore. To pa pomeni investicije, ki ISi jih v t em trenutk,u !težko pri.voščimo.
- V Tovarn.i leSID.ih izdel:kov
Sltalri tvg je preveč fizično težkega deda. VlSekaikor bo treba tudi
dela<Vcem te tem eljne organlizacije detlo olajšati. To pa pomeni
spremembe tehnološkega postopka v s tolamlli., uvedbo ustreme
mehanizacije, kot so viličarji,
traiJlSIPOllterji in podobno. Poleg

tega pa bo treba napraviti še
program U!krepov za zmanJšanje
delovnih mest v ·podjetju, ·k jer
morajo !Ženske .detlati •stoje.
- V lailcirnrl.ci TOIVameipOhiŠitva
Cerknica bo 'treba v kar najkrajšem čaSJU uJkinirt:i ID.OOnO izmooo.
To bo :treba storiti čimprej, saj
delajo pOIIliOči ženske, ki po .predpisih o varstvu pri delu uživajo
posebno zaš.čioto. To tpa je IStpet
tes.no povezano s povečanjem lakirnice oziroma -s finančnimi
sredslt'V!i..
- 12lboljošati je treba tudi evidenoo V7ldrževanja delovnih prioprav v :podjetju. Izlrušnje kažejo,
da mehani:ki in e lekrt.rikarji :snroje še •k ar ddbro vzdr.ŽJUjejo. Vf>e
to pa je le prmreč odvi:su.o od
s~rokoynosti in valJe posameznikov. Zato iPredpisi nalagajo, da
je ltreba o tem vod.i'lli. rudi določeno evidenco. Za vestne posameznike z dobrim spom.inom je
to morda nepotrebno delo, za
druge, ki teh lastnos1li. lllli!majo m
za vodje teh dclavcmr, pa so ltaiki,
v.pisani podat'kli, še kako potrebni. če se ·hočemo :izog:nj,ti večjim
škodam zaradi slabega vzdrževanja deloVIDih pmprav in morebitnim (p<)š.kodbam delavcev zaradi
okvar na strojih, bo treba Ito mridenco čimprej uvesti.
- Mikrolcl.imats.ki !POgoji v nekaterih detlov.nhi enotah še vedno ne ustrezajo predprsanilrn normativom. Velike nmršečmoSII:i <povzroča zlasti. toplota, .k i nastaja
v prostorih zaradi prehodov sončnih žarkov skozi Okna. To pomanjkllju·vost bo treba do nasaednjega poletja odpraviti ne glede
za var.swo .p ri de!JU, pa tudi druna razmeroma visoke stroške.
Poleg tega bo murala s.l~ba
ge t ehnične službe zastaviti. v.se
sile za zmanjšanje fizičnega n apora delavcev, boljše delovne pogoje in podobno. Ne smemo pozabiti, da so rt.llgodni delovllli ~
goji in fizično lažje deJ.o eden
izmed najpomembnejših dejavnikov za doseganje boljših pos.lovnih rezultatov, obenem pa je Ito
tudi ena izmed naših IJ>Oglawtnih
dolžnosti do delovnega človeka.
Zlasti na slednje pa dosti:krat le
preradi pozablJ amo.
V. žNIDARšič

Podražitev prevozov na delo
že v eni izme d prejšnjih številk
Obzornika j e b ila napovedana
podražitev avtobusnih ·prevozov
in TOZD Tovarna pohiš tva Cerknica je 30. 7. 1974 resnično prejela predlog samourpavnega sporazuma od rpodjetja SAP Ljlllbljana, ·S katerim se bistveno podražujejo prevozne ·storitve.
Po dosedanji pogodbi je naša
temcljna organizacija 'P'lačmrala
letno SAP za avtobusne prevoze
delavcev 24 milijonov starih dinarjew. Od -tega so delavci .plačali 15 mii~jonov. Po novem sporazumu pa n aj bi naša temeljna
organizacija plačala 62 milijonov starih dinarjev. Torej gre za
podoražitev za skoraj 150 %, podražitev pa velja za .delavce in za
t emetljno orga·n izacijo.
če bo obve.Ljala napovedana
podražitev, potem bo močnej e
obremenjena temeljna organiza-

cij a, zlasti še, če bomo v temeljni organizaciji s sprejetjem samoupravnega ,sporazuma osvojili
predlog ISJoiliClikalne liste oziroma
sporazuma v panogi, po katerem
lahko temeljna organizacija povr-·
ne s-troške za prevoz n a delo in
z dela, s tem, da delavec sam korije dvatirsoč dinarjev.
Podražitev avtobusnih prevozov naj bi začela vel:jaoti s l. 5.
1974, sam SipOrazum pa je J:IJ.OOno
odpovedati v mku šestih mesecev.
Glede na t ako povečanje prevo7lnih stroškov so pristojp.e
službe v temeljllli organizaciji in
v siklupnih dejavnost ih zadolžene,
da proučijo tud.i ugodnejšo mmn ost za .prev.oze.
Sam spOJCazum bo samoupravrum organom p.redložen v obrav- .
navo in sklepanje šele po vses trans ki proučitv i. J. Klančar

BRESTOV OBZORNIK

7

Zelški koncerti letos
V l!!~tovskih pas~jih dneh je !!Jrebitvalce našega malega mesta
zelo z;begala navica, da je :Pi'l:na vo:da neu.žitna. To sta potrdila tudi
zapis v dnevnem časopisju in polna čakalnica v zdravstvenem domu.
V!Sa SJreča, da ni bilo huj-ših bolezenskih primerov in da je bi-la
napa1ka na čr.paliki, lki dodaja vodi •kJor, pravO'časno odstranjena. Ln
kaj bi tbi'lo in kdo bi bi.l odgovoren, če obi prišlo do hujših primerov,
se sprašujejo p.reb.itvaki.
Zaenkrat je bojazen za nami. Dejs-tvo pa je, da se veselijo ill morda
tudi žalostijo (ker mora!jo več delati) na:ši gostinci, saj vode ·skorajda ne pokusi nihče.
že upokojeni gostinski deil<!!vec in znan veseljaik je takoj pripomni:!: »Dajrte no, kakšna :zaJS,tDU!pljena voda? Atkohol .se ne .sme več
refkJlamirati, pa oo 1se Slpamnili na reklamo: »voda 1e strupena<<.
-oO naj1različnejših odpadkih, ki ISe \kopičijo ob .našem ,usihajočem
jezeru, smo že J>i,sali. Vendar ne bo odveč, če še enlkrat, tokrat zares
za;dmijič, spomnimo odgo'V'Oiffie, če lS!piloh so, da je res že zadnji čas
očistiti bregove naJŠega jezera, ali rpa pokfioati na pomoč vsevišnjega,
da z ujmo naredi red.

·,,

Naš fotograf je posnel hvalevreden prizor zaradi stanovanjske soseske v Vidmu

Cerkniški >>Ponte rossO<< je
dobro obiskan

čedalje

bolje in

smetišča

zasipavanje

kričeče

založen, pa tudi

PETDESET LET GASILSKEGA DRUŠTVA
GRAHOVO
Prostovo1jno gaJSil:9ko društvo Grahovo je 18. avgusta pod p o.lcroviteljlstvom temeljne org a;nirzaci!je Tava;rne pohištva Martinjak slavi:lo SO. obletnico "c;voje ustanOIVitve.
Pred osnovno šolo Grahovo se je zbralo precej vaščanov iz Grahovega i.n iz sosednjih vasi m z zanimanjem s p remljalo program
proslave.
Tovariš Stane Mi-šič, !predsedn.ilk druš·1lva, je v svojem govoru o r isal prehojeno pot, opos~bno !Pa se je mdržal na IP<Jmembnejših nalogah, lki jih je društ vo ·Uispešno opmvJlo. Nakazal je tudi prihodnje naloge, !ki so J>r ed organizacijo in končal rz željo, naj ISe še naprej utrjujejo in krepijo z.diiUŽene moči v gasilSkih vrstah.
·
Po govoru je na svečanem delu slavnosti direktor TOZD TP Mar·
tinja;k tovariš Janez M ele .iJzrot~l društvu pra;por, tovariš Franc Petan
pa je v imenu občinske ga1Si1Lske 'ZVeze predal društvu novo ·motorno
črpalko, z a katero so del ·sredstev pdSipeva!le delOIVne organizacije,
posamez:niki in va!ščani Grahovega. ·
PredJSedni'k občilllske gasi19ke .zve:oe .:tovariš Andrej Sile je nato
podelil n ajzas<lUIŽnejtšim članom ·društva d~lome in p rizmanja..
·
Po slaVlllostnem delu je bHa :pralkti:čna vaja, 1ki ·so jo izvajale desetine .Grahovega, žero:v.nice im. Ma;rtinjaika. .
·
Na koncu prireditve ·pa .s e je .staro. im ml:a;do zavrrelo ob prijetni
glasbi .in ·s e ob hudi vročini odžejala z' žlahtno kap1jico. .. ··
·· .
I. ·skrabec
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že drugič so se zv.rstil~ od 12.
julija do 2. avgusta 1974 v naši
lepi ilil umetniško bogati zelški
cerkivki 1koncerti, 'k i .sta jih organiziorali Kulturna skupnos-t Cerknica in Komor.na 1scena iz Ljubljane. Vendar moramo pripomniti, da je lani 1tekel pr-ogram lepše
in bolje orga;nizirano. Orga;nizadjsko delo .je 1p.recej šepal.o; plakati ·s o bhli v Cei'knici nekaj dni
pred .prvim kon.cer.tom, :ki j.e bH
12. jUJlija. Lani je bi1o precej obiskav.akev z Rakeka in iz Postojne, pa '!Judi iz Lj;ubljane; letos tega skoraj ni bilo, razen pri zadnjem ,koncertu 2. avgusta.
Organizacija ;za obisk koncertuv bi morala biti bolj smotrna.
Vs1lolplnice ··bi mo.m1i ponuditi
predVISem ljudem, iki se za ~asSbo
zanimajo, ~pa tudi v.sem drugim,
zlasti mladim ljudem v delovnih
kolektivih; zakaj se ne bi pripeljali na zanimive koncerte Bre..
Sltovi -1judje, aJi naj bi ne bi'li obiskova;lc.i delavd iz loške Kovi·
nopla:stilk:e? »Kultura je del na;s
vseh .. ·" je billa ena iz,med misli otovariša Tita o naši kulturni
po1i-tik.i - im ni samo pokliono
ali snobovsilro izživljanje!
V tem smi-slu oo moraii poglobiti zanimanj-e za .t ake in podobne k;u.ltuTne ~kcije in prireditve.
Dobro hi bilo pribNžati koncerte
mladini morda ;po zniža;nih
cenah, pripraviti komentarje
pred koncerti za manj znana in
zahtevna dela. Naše območje je
bilo v tem pogledu dolgo za:nemaxjeno: naša •p .ubl!:ka še n i koncertna vendar •sprejema »kval[teto<< :t-ako .kot pav:sod drugje;
treba je torej pohvaliti to lepo
zelš.k'O zamisel, ki ·pa .samo od
tega ne more zažhreti v polnosti.
Moroa bi bi1o doobro povedati
še nekaj misli o iprogramu petih
koncertov im. morda tudi o obisku le,teh. Koncerti so billi programsko precej zahtevni, biLi so
s.tilno zao.k.mženoi in .so obsegali
stare godalne mojostre kot tudi
romanti•ke in sodobne us-tvarjaJce (Haydn, DuboiJS, Dolar, D. von
Ditter:sdo:rf, Schuman; pa tudi P.
Hindemith in naša komponista
za godala P. Ramovš in A. Srebotnjak) ter vokalno glasbo stal'ih mojstrov 16. !Stol.: LaSJSo, Palestrina, Galus, Jannequin itd ...
kot tudi koocert·no izvedbo Perglalesijeve najstarejše opere Hišna gOSJpodarica i.n pesmi Musorgskega, ki je že ustvaril tip realis tične govorice v operi in v
pesmi.
Prvi koncert 12. julija je ob:segal pesmi MUJsorgskega, ki je p oleg Cajikov.s.kega eden izmed nadvečjdh ru:skih glasbenikov. Pesmi
sta predstavila znani j.ugos1ovanski baJSiist Miroslav Canga;lovic in
sopranistka Helena Bratuž-KacjanOIVa s pianiiStom Andrejem
Jarcem. Zlasti "pe"c;IDJi in plesi
smnti<< v izvedbi mojstra Canogalovica -so biti umetniški užitek;
v.saikdo pa je doumel »Otroški
kotrl.·ček<< v izvedbi .sopranistke
Ileane Bratuž-Kacjanave! Tudi
besedila so bila bogata in zgovorna (Minil je dneva hrup - »Moj
duh neustrašen hoče spet dejanj
in Utpov, dasi blodnik ...<< ali
"zaman - Ta večni krog .ne mine
Ziv'IJienia ni brez boJečine,
brez ltrdih 'bojev zmage ni ...).
Obi!Sk je bi-l pomanjkljiv (6o'
obiskovaikev), če !POmi-slimo, da
je bilo na koncertu lp'1'ecej ipOvah~jencev; l!'es je !Pa tudi, da je
bila na BrestJu le uro prej ortvoritev razstave skulptur Edvi.na
Puntarja.
Drugi· koncert. pa je doživel
naj.sUabš.i obisk; ni1t:i. 30 obiskov~lcev, k ot sta jih imela tretji in
četrti koncert. Drugi 'knncert, ki
je bil 15. julija je· b il k0111cer1D:J.a
izVf~dba zanimive Perglalesijeve
»Hišne gospodari-ce«. Pela sta
p ri.rzma.na domača umetnika Zlata
in Dragiša Ognjanovic; dir1girnl
je prof. C. Ovetko.
· TretjJ koncert je predsta:vil
LjubljanJski pihalni kvintet (flav- ·
ta, oboa, klarinet, fagot, ·r og) , ki
ga poznamo že iz xacHjskih koncertov, in komorni sestav Komorne !Scene (vdola, klavir, tolkala in tenorist M. Gregorač).
Zanimiva je bila interpretacija

.......

.

in uglaJs:birtev Menartov.ih »VO'jnih slik<< (M. Gregorač in A. Srebotnjak).
Cetrti koncert (vsaj .po moji
·skromni sodbi) je bi;l monda v
nekem smislu naj1lepši dn najbolj
vklopljen v akustiko in prostornost teg-a našega umetniškega bisera. To je 'bil koncert GodaLnega Iwarteta da Ca:mera iz Ljubljane, ki deluje že deset let .(IPII.'ej
km radij•ski kvartet); ·ime nasi
po nazi>'u starih godalnih mojstrov kot iZJrazito komorno telo
(prva violina - odlična violinistka Nevenka Rova;n, druga. v.iolina - Božo Mihelčič, viola -

Idilično

prizorišče

zelških

bogata v izrazitosti glasbenih
barv?!
Zadnji, peti koncert, ki je doži'Vel izreden in najboljši obisk,
pa je bhl drugi nastoJ? vokalnega
okteta Gallu"c; s stanmi moJstri
- in z dodaJt'kom treh slovens.kih
narodnih peiSmi. Ob tem sem pomilsiliil, oda je lle morda z·a peta pesem (čepnw umetniško in tehnično zahtevna) najbližja popreč.ne
mu poolušalcu, pa naj"c;i bo mlad
aLi star, zahteven ali manj zabrt:even ... Mor.da 'bi veljalo pmgramsko politiko UJsmeriti tako, da bi
bilo več vdkalne :~lasbe kot instrumentalne, čeprav 1udi to ni

kon~ertov

Mile KosO. lin violončelo - Edi
Majaron); poslušalci so bili presenečeni db -melodičnosti ta'ko
ek!spresion]sti!čnega
!Skladatelja
Hinderrnrl.tha, kot ob starem mojstru romanltike R. Schumannu ob
kvartetu št. 1 v e.,ffi01U. Naš slika!1Ski lbaro L. Perko jih je mdi
hitro skiciral v svoj album - in
jim je s kice tudi poklonil. Zanima nas, allii je komorna •g lasba
še vedno neoprejemljiva za širše
glasbeno obči-nstvo?!
Ali ;nd prav v tem proSitiOru najp.rimernej.ša in poglobljena ter

edini v.zrok za dober a1i .slab obisk koocertov.
Tako je v Zelšah izzvenela pesem za to sezono; izkušnje nas
bogatijo, spoznanja narekujejo
nove dolžnosti. Kulturna skupnost Cerknica ian! Komorna scena naj obdržita to lepo zamisel
ne samo zaradi umetnosti same,
temveč za nas vse, ki se hočemo
kulturno oživljati. Kulturno delo
ne daje takoj sadu; dosedanji
učinki, čeprav morda ne povsem
vidni - pa orjejo na globoko!
B. Brecelj

FILMI V SEPTEMBRU
1. 9. ob 16. uri - nemški film
OSCEOLA. Wes tern. Igra Goj.ko Mi'l:ic.
l. 9. ob 20. uri - ameriški pustolovski fi.lm OSAMLJENEC
Z ZAHODA. V gl. vl. Charles
Br0111soo.
2. 9. ob 20. uri - a me riški wes tem DIANGOV SIN. Igra Guo
M a;d DSO'Il.
S. 9. ob 20. uri - japons·ki pustolovski film OICI - RDECI
MEC PRAVICE. Igra Yoko
Ma:t&uyama.
7. 9. ob 17. uri - ameriške ri·
sao::bke POPAJ IN NJEGOVA
DRUZINA. ·P osebej priporoča
mo mladini!
7. 9. ob 20. uri in 8. 9. ob 16. uri
ameriški .pusto.lovski film
JUNAK CRNEGA COLTA. Igra
Lee Vm Cleef.
8. 9. ob 20. u ri - francoska kriminalka l~OGRBB V LOS ANGELOSU. Igra Jean-Lui•s Trintignant.
9. 9. ob 20. ud - italijanski pustolOIV'ski film GRIMSONOVA
'f.OLPA. Igra Toni Muzante.
12. 9. ob 20. u ri - m ehiška drama BELE R02E ZA CRNO
SESTRO. I-gra Irma Lozano.

14. 9. ob 20. 'W'i in 1S. 9. ob 16. uri
- -ameriški pustolavSJki film
TA PREKLETI OBRACUN. Igra George Bstma;n.
1S. 9. ob 20. uri - francoska drama CEZAR IN ROZALIE. Igra
Yves Mon'l:and.
16. 9. ob 20. uri - ameri-ški vojni
fi,lm DVOBOJ NA PACIFIKU.
V gl. vl. Lee Maxvin.
19. 9. ab 17. .illl 20. uri - nemš ki
pus-tolovski fi:lm KLIC CRNIH
V:OLKOV. Igra Lon Bly.

- --
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21. 9. ob 20. uri in 22. 9. ob 16. uri
- .ameršiki western VALDEZ
MASCEVoALEC. Lgra Burt Lancha.ster.
22. 9. ob 20. uri - amerišoka drama METULJ! .SO SVOBODNI.
Igra Goldie Hawn.
23. 9. ob 20. UJ:ri - .amerišk a kr.immallk a SKRIVNOSTNI VIKEND. !igra TeUy Savalas.
26. 9. ob 20. uri - .ita>lija:nska Jcr-iminalika
BRIGADA PROTI
' ZLOCINOM. Igra Enrice Maria
Selerno.
28. 9. oib 20. uri in 29. 9. ob 16. u r i
- arrne:r. w-estern JOE KIDD.
Igra Clin:t Ea;stwood.
29. 9. ob 20. uri - ameriška k.rimina;lka
ZADNJA
PRILOž, .
NOST. Igra George C. Scott.
30. 9. ob 20. JUri - ameriški western KR.OGLA ZA SPOMI!N.
· Igra •Peter Lee Lawrence.

SP.ET ZMAGA
IN PORAZ
22. avgus ta je bilo v Cerknici ·
v okviru priprav na lesariado'
spet srečanj-e moških in ženskih
odb0jkarskih ekip · Javorja in
Bresta.
' že~ska e kipa je bila spet znatno boljša in je z dopadljivo igro
zmagala z '2: O.
Moška tekma je bila bolj izenačena . Brestovi pomlajeni ekipi se še vedno pozna neuigranost
in je klonila z 1 : ~ Na srečanju je ·bHo presenetljivo dosti gledalcev. Vsekakor bi
veljalo tudi' odb0jkarske tekme ,
organizirati pogosteje.

'
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Pred letošnjo lesarijado
LETOSNJE, PETE PO VRSTI, SPORTNE IGRE DELAVCEV
LESNE INDUSTRIJE SLOVENIJE - LESARIJADA 74 - SO PRED
NAMI, CERAVNO JE SE PRED 'MESECI KAZALO, DA JIH LETOS
NE BO - VSAJ V DOSEDANJI OBLIKI NE.
LESARIADE NE BO,
LESARIADA BO!
Raz,plet dogodkov, po dokonč·
ni odpovedi predV'idenega prireditelja STOLA iz Kamn1ika je bil
inzedno buren. •Povzročil ga je
pred'VISem nerazwn.J;jiv sklep Izvršnega odbora Poslovnega združenja LES, naj bi bile igre orga·
nizram.e tlllk.o, da bi .bila vsa•ka
panoga v d-rugem kraju Slovenije. J.stoČaiSIIlO .so z~mili predlog
našega direktorja, ki je v tej srl.truaciji ponudil organizacijo iger
v Cerkllllici, in •\ISe je kazalo, da
bo 1o konec tradicionalnih LESARIAD.
Taka odiločLtev .je razoča.ml.a
domala vse šport:oriJce-lesarje širom po Sloveniji in ne nazadnje
tudi Brestove, ki -so •k ar 1rik.rat
zapored osvajaLi najd-ragocenejši
pdkal lesa.Ilijade rv trajno las.t.
s ,poiiVrri. del:avci .nekaterih največ
jih lesnih podjellij so z izjemno
zavrretostjo na 1Veokratn.i.h sestam.kih v organizaciii poolov.nega
.2ldruženja najodloc.neJe ob.sodild
i.n ov.rgli omenjen1 nesmise1ni
sk-lep. Končno •je bil z zadovoljstJVom vseh sprejet Brestov predlog, na:j :se Lesa:rijada letos izjemoma zaurpa špovtnemu društvu
S1ova:n na Kodeljevem.
LESARIJADA TOREJ BO!
Spovtni par.k Kodeljevo bo 13.
in 14. .septemhra prizorišče tovamišk.ih bojev špo.rtnikov iln
špor.tmc številnih !kolektivov lesne industrije Slovenije. Moški
bodo na~Stop'ili v šestih, ženske pa
v štinih panogah. Devet podjetij,
med :njimi tudi BREST, bo nastQp'hlo .z •v semi desetimi ekipami,
to pa tudi pomeni, da je končne
ga zmagovalca <i:ska.ti prav med
nj-imi.
Ovga:nizatorj:u lesarija:de 74 :se
je prijavHo 45 podjetij z 240 ekipami i.n 1600 tekmovalci. Filll'altlci·r anje iger je tokrat enotno v obliki s tartnine, in sicer 150 dinarjev na tekmovalca.
KAKSNE SO NASE MOžNOSTI?
MALI NOGOMET: Tokrat bodo 'tekmovali na večjih igriščih,
ki bodo omogočala več in predvsem lepše igre. Elcipa šteje 7
igralcev in 3 rezerve. P•rijavljem-ih
je 33 ekip, !ki so ra2Wrščene v 8
predtekmovalnih skupin. Tek.movanua v nogometu bodo letos
1Iraja'la dva dni (petek :i.n .soboto).
žreb našim nogometašem ni bil
naklonjen, saj šteje samo .njihova sirup-ina 5 ekip ~vse druge po
4). Za .uvrstirt:ev med prvih osem
bi mora.li biti ·torej najuspešnejši v slrupmi, !kjer so še: NOVOLES (Novo mesto), žiCNICA
(Ljubljana), LIKO (VrhniJ<a) -in
TROPLES (Koper). Ce bi šlo no~ometašem do 1tu po sreči, na:j bi
Jih šele v polfinalu umirili »deč
ki« ·i z Sarajeva (Slovenijales), ki
so bili premočni zmagovalci lan~ke lesa.rijade v Novi Gorici tNej uvrstirt:ev od 4. do 8. mesta
(lani 6. mesto).
ODBOJKA: Ek1pa šteje 6 tekmov-alcev in tri rezerve. Igra se
na dva dob1.jena niza. V .moški
konkurenci je prijavljenih 16
ekip, razvrščenih v štiri skupine.
V naiŠi (drugi) slcupini, kjer je
nosilec NOVOLES (Novo mesto)
igra.ta še LIP (Slovenjg·radec) in
LIK (Kočervje). Reatl:no n'i -priča
kovati presenečenja in bo torej
uw.sti:tev odvisna od :končne uVl1s tirt:ve zmagovalca skupine. Pričakujemo u<v.rsti!tev od 5. do 8.
mesta (lani 6. m esto).
V .žens·k i konkurenci na.sto;pa
13 ekip, razvrščenih P.raJV ta:ko v
štiri skupine. V tretJ.i, kjer s.mo
postavJ.ie:ni kot nosilci, nas1opata
še STOL (Kamnik) in ALPLES
(želez.nilki). Dek~eta imajo možnos t, da opravičijo nalogo nos.i:lca s kupine, rto pa že pomeni uvrstitev do 4. mesta (lani 4. mesto) .

KEGUANJE: Tudi kegljači zas tekmo.v anjem že v petek na šeststeznem .kegljišču v
špor·t nem parku. S:iruplllo je prijavljenih 39 ekip, trazvrščen.ih v
sedem tekmovalnih skupin. Naši so v tretji skupini, v :kateri so
še: JELOVICA (Slkofja Lo'ka),
SLOVENIJALES
(Radomlje),
SLOVENIJALES
(Ljubljana),
OPREMA (Izola) in LIKO (Vrhnika). Uspešna -bo vsakršna uvrstitev, boljša od lanskega 6. mesta,
ko smo prav od kegljačerv pr.iča
kovali največ.
Keg1jačice nas1o.pajo nudi Ite v
p etek .na kegljišču Maksa Perca.
NastopHo bo 21 e.kilp v šestih ll:ekmoval!nih S!kiupi.nah. V drugi skupini ke.gljaj.o 1poleg naših še:
SLOVENIJALES
~Ljub.ljana),
LIK (Kočervje) in STOL (Kamnilk). Ce dekleta ne bi »1<i'ksira:la«,
lahko pričalkujemo visoko uvrstitev (lani 2. mes-to!).
BALINANJE: .Pirijav.Ho se je
22 četverk. Vse ekipe, razen lanskega zmagovalca (LESONIT),
igrajo v predtekmova!lnih skiupinah. Noshlec naše IS!<iu,pine je
KRASOPR.EMA (lani 4. mesto).
Tako je naša četJVerka na papirju obsojena na »skromnejše« mesto. Ker pa 1je •baLilllars.'k:o >>Orodje« na srečo ok.roglo - presenečenja niso izključena (lani 7.
mesto).
STREUANJE: Prijavljenih je
35 mošilcih ·petčlanSkih ekip, .razdeljenih v dve skupi!Ili. Naši strelci so •l etos nekoliko oslab1jeni i.n
bi bill.a uvrstiterv do 6. mesta uspešna (ola:ni 2. mesto!).
ženSkih elcilp je 2. Tudi dekletom, čeravno ~im zaupamo, bo
na:jbrže težko [ponoviti lansko 2.
mesto.
SAH: V moš-ki konkurenci bo
nastopilo 25 štiričla:nslcih ekip, ki
so razvrščene <v Šlti'I"i p'dlfinahle
skup.im.e. Tudi šahistom ž.reb ni
bhl ugoden. V Stk:upini, kjer je nosilec TOVARNA MERIL (Slovenjčenjajo

gradec), večk-rM.ni ;z,magovalec lesarijade, so še: ALPLES (železnilci), UPA (Ajdovšč.i:na), MARLES (Maribor) in .SAVINJA (Celje). Uvrsti-tev v finalno skupino
(po drva pl'V'Ouvrščena iz vsake
skupine) bo irz.redno .težavna (lani 7. mesto).
V ženski konkurenci nastotPa
12 elcip, tki bodo igra-le v.sa.ka z
vsako. Ker ~anskoletnih zmago·
va!l!k (TOVARNA MERIL) rok.rat
nri (!), ima-jo dekleta rudi letos
momost za mesrto v vrhu (la!I1i. 3.
mesto).
Za osvojeno mesto v vsaki panogi dobijo ek.i.pe točke po naslednjem -sistemu:
- zadnrjeuvrščena ekipa dobi
1 točko, predzadnja 2m tako naprej po točko r~ike vse do
vključno četrtourv:r.ščene ekipe,
- tretjeuvrščena ekipa dooo 2
točki več kot čm.rtou.vršče.na,
- drugouv.rščena ekipa dohi 3
točke več -k ot atretjeuvrščena in
- zmagovalna ekipa dobi 4
1očke več tkot drugouvrščena ekipa.
V skupni uvrstitvi je težko napovedruti IIIVrstitev favorirt:ov, med
katere .prav gotovo sodimo tudi
mi. Bistvenih .k valitetnih [premikov med »velikimi« ni pr.i.ča:ko
va:ti. Nekaj več možnosti - vsaj
na papirju - ima ekipa MEBLA
ki ho .na:s·topila okrepLjena
športniki nekaterih njim pridru·
ženih podjetij. Točkoval.ni sistem! ki favori2.ira ekipe, ki dosegaJo v posameznih patnogah
eno od -pr.VIih ·t reh mest in pa relativno težak žreb v nekatere
predtek-mova:lne skupine zmanjšuj&a naše možnosti za ponovno končno zmagoslaVlje. S tako
reallnirn ocenjevanjem se moramo Zl!lebiti imperativa - zmagati po_ v.sej sili! To pa .je osnovni
pogoJ, da bodo naši špor.tniki .in
Š\Portn.i.ce, :zavedajoč se svoj.ih
možnosrti, preudarno, predvsem
pa sproščeno stopili v ,povsem
negotove, zato pa tudi Izredno
zanimirve .in raz.bur1jive boje. To
pa so elementi, ki dajejo LESARIJAD! p.ravJ mi'k:.
I. STEFAN

s

Košarkarji že tekmujejo
Preteklo soboto se je pr.ičel jesenski del tekmovanja v IL slovenski košarkarski ligi zahod, v
kateri tudi to sezono v močni
konkurenci tekmujejo cerkniški
košavkarji.
Po pričakovanju so bili tudi
tokrat v spodnjem delu lestvice,
vendar so imeli v tekmovanju
precej smole. Več skoraj že dobljenih tekem so izgubili v zadnjih sekundah, nekoliko zaradi
lastne nerodnosti in n eizkušenosti, n ekoliko tudi zaradi nenaklonjeil!osti sodnikov.
Uspešnejše delovanje košarkarjev nedvomno ovira pomanjkanje širšega i2bora kvalitetnih
igralcev. Morda bo v prihodnje
bolje, saj letos redno trenirajo
in tekmujejo tudi mladinci. Poleg tega pa je v upravnem odboru premalo ljudi, pripravljenih
za organizacijsko delo, kar je
pravzaprav bolezen v dejavnpstih
vseh društev na našem območju.

Lestvica po spomladanskem delu
1. Salonit An. 10 9 1 714:592 18
2. AET Tol. 10 8 2 767:634 16
3. Kras Sež. 10 8 2 852:791 16
4. Idrija
10 6 4 713:645 12
5. TIK Kob. 10 6 4 791:753 12
6. Grosist G. 10 4 6 678 :667 8
7. Cerknica
10 4 6 691 :709 8
8. Kladivar ž. 10 4 6 636:677 8
9. Pivka
10 1 9 604:752 2
10 O 10 516:742 O
10. Gor. vas
V jesenskem delu so se cerkniški košarkarji že srečali z vodilnim Salonitom in izgubili z
69 : 93 (37 : 37).
Preostale tekme jesenskega dela:
28. avgusta AET Tolmin : Cerknica
31. avgusta Kras Sežana : Cerknica

7. septembra Cerknica : Idrija
14. septembra ~adivar: Cerknica
18. septembra Cerknica : Grosist
21. septembra Gorenja vas : Cerk·n ica
28. septembra Cerknica : TIK Kobarid
:teleti bi bilo, da bi gledalci v
večjem številu kot doslej podprli
domače .igralce v boju za čim
·boljše mesto na lestvici.
B. Levec

Naši upokojenci
31. dudija 1974 je ·bil upokojoo
naš delavec, •strojni ključavničar
Franc ROžANC, rojen 17. 11 1911.
V TOZD Tovarna pohištva Ma.rtinjalk je bil zaposlen štilcinajiSt
let.
V teh Jetih je delal na različnih
delovnih mestih, največ ·v brusilnici rezil kot skladiščni!k rezil in
šabl<m.
želimo mu še vl1Sto zdravih 1et!
Delovna skunmost TOZD
TP Martilnjak

Brestov obzonrlk, glasno delovne
skupnosti Brest Cerknica. Glavni
in odgovorni urednik Božo LEVEC. Ureja uredniški odbor:
Ivanka GODESA, Mirko GER·
SAK, Marija GRBEC, Jože KLANCAR, Božo LEVEC, Branko MISIC, Franc· MLAKAR, Danilo
MLINAR, Franc MULEC, Miha
SEPEC in Zdravko ZABUKOVEC.
Tiska železniška tiskarna v Ljubljani. Naklada 2300 izvodov

Prizor s predlanske lesarijade v Cerknici. Bo tudi letos toliko
uspeha?

Pred nogometno sezono
Smo pred .pričetkom nove nogometne !Sezone. Nogometaši NK
Cerknica so se zbrali na prve priprave že ob koncu julija in -talko
dvakrat tedensko vadijo vsi od
pionirjev do članov.
Vodstv .) kluba je že takoj na
začetJ.ku r~svetilo 'VISI() pozornost
ovga:nizac:ji in di:sdplini .kot osnovi za r :ihodnje us-pehe. V.si igrailci so t:eni.nge vzeli zelo .resl!lo
i.n 10 je ·JO:roštvo, da 1si fanrt:je
želijo tu::i •b oljših US!pehov.
Trenut:. o je igra-lski kader tako
štervilen, .da v vseh !kolrurencah
lahko :sestaiV.imo po dve ekia:>i.
Morda je gonilo tudi konk-urenca
za zasedbo boljšega mesta v ekipi. Najbolj razveseljivo je, daje
ekipa VISa domača, :v,zgojena na
las·t:nem igri-šču. Tudi to naj ho
zagotovilo, da se bodo igralci borili za .banve tkl·U ba .in s;vojega
kaja.
Program razvoja športne dejavnosti ., Cerkniš-ki dolini je odraz pravilne -politike v NK Cerknica, saj so igralci iz petih k.rajevnih ISkUJliilosti. To daje ton

množičnosti,

.pa tudi široko izbiro kvalitete. Ra'V'D.o akcija NK
Cerknica je vzrok, da -so si pionirji in ll'lliadinci sami zgradiJi
nogometna igrišča v Dol. Jezeru,
Grahovem in v PodsliiVnici . .Po·
skušali bomo celotno akcijo !POdpreti mdi gmotno in v okviru
teles-no-VZJgojne skll!Pnosti o.rga:nizireti občinsko .ligo za mali nogomet.
Razpored jesenskega dela:
l. 9.- Mirna : Cerknica
8. 9.- Cerknica : Podpeč
15. 9. - Mengeš : Cerknica
22. 9.- Cerknica : Borovnica
29. 9.- Induplati : Cerknica
6. 10:- Cerknica : Grosuplje
13. 10.- Rakek : Cerknica
20. 10.-Cerknica : Vodice
27. 10.-Domžale : Cerknica
3. 11.- Ribnica : Cerknica
10. 11.- Cerknica : Apnar
Lsrti ra.zpored rvelja tudi za mladince, .saj je osnovni pogoj oodel'OVati .v ligi, da tedcrnuje ·trudi
mladin•s.ka ekilpa.
F. Kranjc

Septembra izlet planincev i
P:la:rlliJ,sko društvo Cerknica prireja za člane d!'uštva izlet ;v Savinjske Alpe. Pot .bo vodila .irz
Logarske do1ine mimo slapa ·» Pod
Rinko«, na Okrešelj, od 1am na
Karrmiliiko .sedllo ~najbolj urni bodo lahko odšli na Brano) in s
sedla v Kamniš.Iro Bistr.ico. Za
prevoz do J..oga.rstke doLine in iz
KamrniŠ1ke Bistrice ho zagotov~jen posebni avtolms.
Odhod bo 21. .septemb.ra ob
4.30 uri iz Cerknice, cena J.zleta
pa je 80 dinarjev. Icz Loža bo arvtobus od,pe'ljal pal ure prej, cena
pa •je 85 clinarjev. V ceno .so rv:računa:ni prevoz, vodstvo in organizacija izl&a ter kos-Ho na Kamniškem •sedlu. Hoje je okrog 6
ur, obvezna je ,planinska op-rema
(visolci čevlj'i).
Prijave sprejemajo:
- za oSillovno šolo Cerknica in
Grahovo tov. Konrad Knez,
- za osnovoo šolo Stari trg
tov. Danica Trape,
- za Kovinopla'Sltik-o tov. Marta Zala:r,

-za vse ostale člane pa tO!V.
Tone Perov-ni:k, Brest, sl.lmba
AOP.

Rok za p-rijavo je 8. sep-tember
1974.
V primeru slabega vremena ·b o
izlet le do plaillnske -koče .na
Oikrešlju.
Planinsko društvo Cer·k nica

V spomin
Nedavno nas je v svojem
oseminštiridesetem letu zapustil
dolgoletni sodelavec STEFAN
GASPAR.
Sestnajstega avgusta mu je na
poti proti domu zla usoda današnjega časa pretrgala nit življenja.
Leta 1951 se je zaposlil pri nas.
BU je vse skozi požrtvovalen
družbeno-politični delavec. Zad·
njih deset let je z vso zavzetostjo in skrbjo vodil posle naše
družbene prehrane.
Ostal nam bo v trajnem spominu kot dober sodelavec in člo
vek, Id je imel mnogo posluha
do sočloveka.

V vročih dneh - oskrba z osvežilniml pijačami

