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LETNIK I

08 ROJSTVU BRES1 ·0VEGA OBZORNIKA
Zakaj smo se odlocHi, da borno izdajali lastno glasilo Brestov Obzornik?
ZnaCilnost preteklega casovnega obdobja je v tern, da je
imel a druzbena skupnost v rokah vse poglavitne regulative
za obvladovanje gospodarskih tokov. v casu, ko so javna informativna sredstva (tisk, radio, televizija) razlagala druzbeno
gospodarske odlocitve, analizirala rezultate gospodarjenja in
nakazovala potrebna izhodisca, smo bili kot podjetje vee ali
mani. vendar vedno zajeti v ta okvir aktualne gospodarske
problematike. S s!:rani druzbe smo bili moeneje vodeni, zaradi
cesar srno bili manj odgovorni za poslovanje in nas je tak nacin informiranja v splosnem zadovoljeval.
Polozaj pa se je zacel sprerninjati. Bistvo reforrne je ravno
v tern, da druzbeni organi z veliko intenzivnostjo odstopajo
ter prenasajo svoje odlocujoee pozicije na podjetja, hkrati pa
obcutno zmanjsujejo svojo administracijo. S tern sa pri§la.
podjetja iz splo5nega v specificni polozaj, ko odgovornost za
konkretne ali dolgorocne gospodarske odlocitve ni vee vezana
na soodgovornost druzbe, temvec se je znasla na ramah samih
delovnih kolektivov.
'
To novo kvaliteto lahko obvladamo le, ee okrepimo delovno prizadevnost. Pogoj ternu pa je, da bomo kot kolektiv
sproti in kvalitetno obvesceni o vseh vaznih dejavnikih iz
okvira vseh za nas koristnih poslovnih dogajanj - se posebno
pa iz nase konkretne prakse. In to je naloga, ki naj jo opravlja
Brestov Obzornik. Stern zapolnjujemo praznino, ki srno jo vsi
cutili ze nekaj casa.
To mor.a biti glasjlo celotnega kolektiva. V njem naj najdejo mesto pobude in poslovne odlocitve samoupravnih organov v kombinatu, kriticne osvetlitve, sugestije, predlog1 in
pri:znanja tako politicnih orgamzacij v podjetju, pa tudi vseh
clanov kolektiva.
s tern bodo prevzeli odgovorni strokovni kadri se posebno
skrb in dolznost, da bodo v na5ern glasilu obvescali kolektiv o
aktualnih problernih slu:lb :i!n referatov. Pomembno je, da smo
vsi sproti seznanjeni s pereCirni problemi konkretne poslovne
strokovnosti trenutnega polozaja, pa tudi strokovno analiziran lh predvidevanj.
Mislim, da je to namen Brestovega Obzornika - vse ostalo je drugotnega pomena.
Da doZivlja Brestov Obzornik svoje rojstvo ravno ob 20.
, obletnici Bresta, je le sreeno nakljucje ... , sreeno nakljucje
tudi zame, ki lahko to priliko km-istirn za, to da celotnemu kolektivu iz srca cestitam k 20-letnici na5ega Brest a in iskreno
zelim, da bi si v interesu vseh utrjevali poslovno pot visje,
vedno visje.
Zato vabirn in pozivam vse clane nase delovne skupnostl
k .k riticno tvornernu in progresiV:nemu sodelovanju, z geslom:
VSAK Z VSEMI!
JOZE LESAR

.T ri ·Obdobja

STEVILKA

razvojnih poti.Bresta

194'7-1950 zacetni ·koraki z razdrobljenirni fagarskimi obrati
1951-1960 modernizacija proizvodnih postopkov, razvoj samo-

luZila in izdelek je dobil visoki
lesk. Nadaljevali smo s proizvodnjo kuhinjsltega pohi§tva. Poveceva.li smo objekte in ta.lul zaertan
tloris seda.nje tovan:ne. Pridobivali
smo nove izkusnje, prihaja.li so
novi kadri. Leta 1954 smo za.Celi
s proizvodnjo furniranega pohis;,.
tva in izdelovanje prve veeje kolicine miz za Nizozemslw ter servir-

upravljanja in zacetek specializirane proizvodnje
pohis~a za domace in inozemsko trzisce
1961 dalje nadaljevanje specializacije poslovnih enot, decentralizacija samoupravljanja, formiranja in delitve
s redstev
· PrV'O leto prve petletke. V je.>eni 194'7. leta je predsednik vlade
LRS tov. Miba Marink.o podpisal
akt o u stanovitvi novega lesnoindustrijskega podjetja v Cerknici.
V podjetje so se zdruZili: Lesnoindostrijski obrat I. (zaga) in obrat II. (za.bojarna in ba.raka.rna) iz
Cerknice, LesnoindostTijski ob"rat
Martinja.k (Zag-a in zaboja.rna),
Lesnoindustrijski obrat Marof Stari trg (zaga), zage v Dnlenji vasi,
Begunja.h in na Rakeku. Podjetje
je tedaj proizvajalo Za.gan les, z~:
boje in bara.ke. V tujino smn teda.j
prodaja.li le zaga.n les.
Obdobje ol! ust.a novitve d9 1950.
leta, k:o smo zaceli v podjetju s
samoupravo in z njo pospeSili ra.zvoj podjetja, je bilo obdobje intenzivne proizvodnje zaga.nega le.:a in
ba.rak. V tem easu je bilo malo novih investicij, pa. se te So bile
prvenstveno usmerjene v Za.garsko
proizvodnjo. Iz tistega casa so zna;..
ne velik.e akcije v secnji lesa, ki
naj bi kot izvozni artikel pripomogel k izboljSa.nju ekonomskega polcnaja v dri.a.vi. V tistem obdobju
smo si prizadevali, da bi izpobiili
petletni na.Crt.
Celotna proizvodnja je imela
znacaj predelave surovin v prima.rne izdelke in polizdelke. Mizarstvo je imelo svojo osnovo v
izdel:avi oken in vra.t lrot sestavne.ga deJa ba.ra.k. Leta 1949 je bila
med vecjimi investicijami su§ilnica za les na obratu Cerknica.
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Ldet
Toda kako napr-ej? Surovin je
bilo vedno manj. N a trZiscu ni biro vee toliksnega povpra5evanja
po ba.rakah.

DNEVNA SOBA DANIELA, nov izdelek Tovarne pohistva Cerknico

Pred. n.ami je bilo 1950. leto, zacetek novega obdobja. Kaj storiti?
Na.j bi nada]jevali zgolj z zaga·n jem lesa? KakSe:n izdelek naj bi
izbrali, da bi ga trzisce, ted.aj se
mocno pod vplivom planske distribucije, sprejelo? Kako naj bi zaposlili cim vee delavcev, saj je bilo znano, da. se dalj casa ne bo
razviJa lllOVa panoga industrije?
Take misli S!l prevevale sam.oupravne organe, ko 5o iskali reSitev razvoja za prihodnje dni.
"Malo pred prvim zasedan.jem samoupravnih organov smo na prostoru sedanje Tovarne IJ1)histva
Cerknica zgradili prvi veeji ob~tt. Na eelu le-tega smo izpisali:
DELAMO - VLADAMO. In res,
ta izrek je da.nes uremicen. z novim objekto.m - montazno dvorano - za lesene hiSe, so bile nove
moZn.osti za iskanje prihodnjega
izdelka tega obrata. Komaj deset
~lavcev je zn.alo opravljati mizarska d-ela. Zaeeli smo s proizvoonjo lesenih satulj za likerje in
sivanje. Tedaj smo p:rvic uporabiU

nih mizic za Anglijo. V tistem ca~
su je ze znano: to bo tova rna forni.ranega pohiStva.. Opostili smo
proizvodnjo kuhinjskega pohiStva,
tovarna je razsir jala program- $
furnira.nimi izdelki. Leta 195'7 je
prva v Jug()Slaviji uporabila polyester kot najsodobnejsi povrsinskil
material. To je pomenilo sil"Si kvaUtetni premik. V tovarni so lahko
zaeeli izdelovati tudi najbolj kvaUtetne izdelke.
Obrat v Martinja.ku je ze pred
vojno izdeloval lesene obeSalnike
za izvoz. Tudi tuk.aj ni smcto- os ta-ti samoo pri Za.gi in zaboja rni! MMgi se pomnijo, d a so bill prvi izdelki 1951. leta razni cebricki in
vedra iz jelovega Iesa.. Naba.vlli
smo nove stroje in za.Celi s proizvodnj!) h la.cnih spon in obe.Salnikov. K valitete v proizvodnji stolov
smo ·se u cm na. okr{)glib stolckih
za. Anglijo. Povecevali smo predelaV'O. V letu 1953/54 smo obrat relronstruirali. v tovarni smo zaceli
s pospe5eno proizvodnjo izdelkov,
izvoz. je zajel celotn1) proizvodnjo.
v tern casu &mo ukinili zago v
Begunjah, odtujili zag.o na Ra.keku
in opustili bgo v Ma.rtinja.ku. Za.-

(Nada.ljeva.nje na 2. st-r .)

BRESTOV OBZORNIK
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Tri obdobja ·razvojn!h poti Bresta
{Nadaljeva.nje s 1. str.)
gi v Cerknici. in Dolenji vasi pa

sta Cakali na izgradnjo n.ove baze~ke . Za.ge. V Sta.rem tJ!gu smo
razsJ.rili proizvodnjo na iladijski
pod, Za.boje iri Iesno voln~ katere
proizwdnjo pa smo hitro lopustili. .
. V obdobju bd 1950. do 1960. leta
smo dosegli znaten vzpod proizvodnih ka.pacitet tako, ~.... je v
vseh enotah podjetja. doseiena speciaUzlfeija proizV{)dnje. V tem easu
je bilo potrebno veliko naporov
za cim hitrejSi vzpon iz zaostalo-,
sti na vrh slovenske in jugoslo-·
vanske lesne industrije. Tedaj smo
se pripravljali na b.gradnjo Tovarne .i vernih plosc.

vodnje. V edno vee smo izva.Zali.
Znotraj tovarn smo iskali novih
resitev. V vsem smo teiili k ekonomicnosti poslovanja..
' V tern Ca.su smo zgradlli bazen-

sko zago v Cerknici. opustili smo

zagi v Cerknici in Dolenji vasi, S
tem smo uredlli zagarsko proizvodnjo v CerkniSkem bazenu.

Brest ob 20. obletnici
·obstoja

. Ce gledamo ta nagli razvoj proizvodnih kapacitet na Brestu, katerega korenine zahtevajo vedno
vecjo razvojno stopnjo, potem ni
cudno, da sta bila samoupravljanje pa. tudi ekonomika dolgo ~asa.
centra.lizira.na. In sedaj? Decentralizadja. podjetja omgoca se bi-

,. leto ekonomski rezultati narasRa.zgovor z glavnim direktorj~ Jozetom Lesarjem
cali. Kje so vzroki takega stanja
OSNOVNA ORIENTACIJA BRESTA NA INOZEMSKIH TR2ISCIH 0
in kako bo na.Slo podjetje izhod
DOSE2ENA RAVEN IZKORISCANJA KAPACITET ZAHTEVA NOVA · lZ njega ?
Odgovor:
INVESTICIJSKA VLAGANJA • DOLGOROCNI KREDITI' INVESTIV letu 1951 smo se odloeili, da v
CIJ BODO UGODNO VPLIVALI NA DVIG STANDARDA. V PRO- · podjetju napravimo odloeen odGRAMU JE VRSTA TEHNOLOSKIH NOVITET. ORIENTACIJA V
skok od primarne proizvodnje (zagan les, zaboji, barake) na finaliPROIZVODNJO STILNEGA POH!STVA. IZPOPOLNITEV NOTRAzacijo. Koncni cilj je bilo pohistvo.
NJEGA
SISTEMA
DELITVE.INTEGRACIJSKE
OBLIKE
SE
DOBRO
dohodJ:a , dohodka
Predmet izgradnje rekonstrukcije
RAZVIJAJO • vPRASANJU ZAPOSLEVANJA SE POJAVLJAJO
sta bila obrata v Cerknici in Marin os~bnih dohodkov v
· NOVE M02NOSTI • VSAKA ODLOCITEV MORA IMETI EKONOMtin jaku. Pridt-uzila. se jima je tudi
Iverka. V te obrate so bile usmerSKO OSNOVO • .
A
jene generalne investicije in s tern
•ro
pa je bil v tern casu prizadet tudi
jp. V zaeetku je bilo vee kritike
Vpra.Sanje:
standard kolektiva:
·
. Znano je, da je kombinat BREST kot priznanj. Vsak spodrsljaj pa
Leta 1961, ko so bile glavne inne le eden najvecjih jugoslovan- smo spr·e jemali kot injekcijo, ki je
6'5
skih proizvajalcev pohistva, tern- skozi podvojene napore in cesto vesticije zakljueene, se je pred nas
vee da sodi tudi v sam vrh pro- tudi z »zviSano temperatura« pa postavila nova naloga: zagotoviti
izvajalcev kvalitetnih izdelkov po- le krep1la na.S kolektivni organi- intenzivno izkoriSeenost investira6'0
dohodek
nih kapacitet, hkrati pa na bazi
zem.
hiStva, kar dokazuje tudi podatek,
te naloge okrepiti standard zapeda izva.Zamo 60 % proizvodnje podohodek
slenih. Investicijsko »mirovanje« v
histva oziroma da realiziramo 92
55
nove kapacitete je torej imelo svoodstotkov izvoza na ·podrocje zad.ete.i asebnih dohodkov
jo vsestransko osnovo.
tevnih trZisc konvertibilnih valut.
V tern casu se je podjetje orKako ocenjujete sedanji polozaj
s·o
ganizacijsko konsolidiralo, intenzikombinata v primerjavi z ostalo
. fikacija pa nam je navrgla vee kat
industrijo doma in v svetu?
podvojitev blaga. Hkrati se ill dvi~ ft:S
·Odgovor:
gal standard, saj nam je poleg
Brest je tudi najvecji izvoznik
drugega uspelo v glavnem le re.s:::
pohistva v ddavi. To je dosezek,
siti stanovanjsko krizo, ki je bila
"- 4.'0
ki je rezultat splo~nih pog-ojev,
pred tern naravriost -obupna.
0
predvsem pa izrednega delovnega
-fJ
Koncem lanskega leta so nam
prizadevanja kolektiva. Fred · in"'
analize zacele signalizirati, da se
?>5
vesticijskim razvojem Bresta smo
zacenja glavnina fabrikacij pri<>)
ugotavljali, da ima lesna industri-d
blizevati plafonu moznega izkoris....
ja v jugosl-ovanskem prostoru zelo
canja kapacitet. To je vzrok, da
.t:1 3'b
ugodne pogoje za tolikSno proizmora poslovna politika Bresta do~
v-odnjo, da lahko dalec presega
biti nove dimenzije. No, kakor
E
nacionalno potrosnjo pohistva.
nam je znano, so se samoupravni
2:5
Moena surovinska baza, geograforgani Ze odlocili v tej smeri in je
sJw ugod.na lega (blilina tdisc),
zato tudi izdelan ivesticijski elaodliene transportne poti, la.Zja naborat. Pri tern gre za modernizaci2'0
loZba kapitala kot v nekatere drujo obstojecih kapacitet. Vrednost
ge panoge, so dobri pogoji, na kate investicije znasa 1,400 milijonov
terih temelji tak§na ocena. AlterS din. Po tej investiciH pa bi
· nativa je bila jasna: usmeriti kafS
Zelo hitro smo ugotovili, da je se obseg proizvodnje povecal od
pacitete za domaci trg ali za izvoz.
8 milijard letos na 12 mildard v
prosti trg na zapadu arena, kjer
Brez d-olgega razmisljanja smo se
letu 1970, ce bo investicija zakljuje
.
prizanesljivost
ali
milost
neodloCili za izgradnjo pohistvenih
cena v letu 1969. To povecanje
znan
pojem;
arena,
kjer
vlada
le
kapacitet, usmerjenih v izvoz, ker
proizvodnje se pretezno nanasa na
smo pravilno ocenjevali, da je hi- zakon brezkompromisne konku- pohistvo, od katerega bo glavnina
ter splosen napredek podjetja mo- rence, ki neprestano unicuje in usmerjena v izvoz. Tako bi se izo·s
izriva slabe in nesposobne. Hkrati
. zen samo v tej smeri Ta od.loeitev
pa smo spoznali, da je ta arena voz samo pri pohistvu poveeal ad
je dala pecat tudi na5i tehnologiji
letosnjih 2,234.500 $ na 4,700.000
sola,
ki nas edina pripelje na ffi{)za
komadno
&erijsk-o
proizvodnjo.
o·o
dolarjev.
dernejso
poslovno
raven.
Kolektiv
Talclen program in tehnologija
i9S9 1960 i96i
~962.
~965
1964 l965 ~966
Pri tern pa je zanimivo sledeee:
se
je
takim
razmeram
na
tujem
omogocata najSirsi maneverslti
do leta 1961 smo morali vlagati
L1Z-'t:a.
tdiscu
zacel
prilagajati
ne
samo
prostor na triiScih.
.in vesticije pretemo iz lastnih sredHkrati se je zastavila zelo siro- tehnieno in tehnolos·k o, organiza- stev, seveda se je to poznalo tudi
trejSi razvoj samouprave in gosp~ ka in intenzivna vzgoja strokovnih cijsk-o in kadrovsko, ampak so bili pri osebnih dohodltih. Takrat smo
V a.vgustu 1954. leta je k.malu po
rekonstrukciji unicil poiar tovar- darjenja..
kadrov in stipendiranje na vseh tucli vsi poslovni tokovi Bresta zabili neznani, brez renomeja. Danes
To je samo bezen pregled teh str-okovnih ravneh, kar .traja tudi vestno pod neprestanim pritiskom ni vee tako. Za glavnino investicij
no v Martinja.ku. Ko so jo obnoprogresije, ki jo poraja svetovni
hitro minulih 20 let na.Sega. pod- se danes.
vili in rekonstruirali. je tovarna v
imamo na razpolago dolgoroene
razvoj.
kratkem Casu ta.ko napredovala, jetja, tako dinamicnih, delovnih in
V letih 1953 in 1954, k-o smo bili
kredite (10 let), domace in inozemTako
smo
·
se
vkljucili
t
udi
v
uspe5nih.
kat pohi~tveniki se na dokaj majada je vkljucila v proizvodnjo vse
ske, tako da ·bamo kredite odplaD. Trotoviiek
vih nogah, smo Ze »lezli« eez me- politieno ekonomska pr.izadevanja cevali le iz novoustvarjenega dozahtevnejse izdelke, kot so stoli
naSe druzbene skupnosti.
Sardan, fotelji Revel, fotelji danhodka. Torej sama investicija ne
skega stila in druge.
Danes lahko upraviceno ugotavbo v nicemer prizadela normalne
Julija 1959. leta je sredi najljamo, da je nas kolektiv to, vee
rasti osebnih dohodkov kolektiva.
vecjega dela unicil poiar Tovarno
kot desetletno bftko dobil v celoti. Nasprotno, ta investicija za mopohistva v Cerknici. Z improviziAka upostevamo samo to, da ze
dernizacijo je edini pogoj za p errano proizvodnjo smo v neposkovee let izvazamo na najbolj zah- spektivno rast osebnega standarda
Danes, ko praznujemo 20- jo pogledati v prihodn<>St. Ce
dovanih objektih tovarne proizvatevno zunanje trzi.Sce - ZDA ne- Brestovcev.
·
lentico uspesnega delovanja nam je to uspelo, baste sami
jali na.prej, pogoreli objekt pa v
kajkrat vee pohistva kot kateroVpraSarlje:
kombinata Brest, danes, ko ocenili! ·
rekordnem casu obn~vill, nabavili
koli izmed najrenomiranejsih podLahko na .kratk-o naka.Zete vseslavimo pomemben mejnik
Ko boste prelistavali easonove stroje in mJVO opremo, ki je
jetij na.Se stroke, potrjuje in do- binski razvoj posameznih posl.ovdelovnih zmag, in ko se s
pis, baste prav gotovo opabila za tisti cas najsodobnejSa.. v
kazuje doseieno poslovno stopnjo nih enm oziroma proizvodni proponosom ozremo na prehozili na5e stalne rubrike: Pi~
zacetku 1960. leta je bila tovarna
Bresta. Tako smo samo z enim izgram glede na rt.rzne pogoje za
jeno pot, se pojavljamo pre.d se d irektor PE, Kadri, Pravrekonstruirana in sposobna za naj.med amerikanskih kupcev, s ka- dobo petih l€1t?
vami s tiskano besedo, ki . nik odgovarja, Brestov obzahtevnejso proizvodnjo.
terim sodelujemo ze pet let, prav
smo si jo Ze dolg·o releli. Z . z-ornik gostuje.
Odgovor:
Velika fluktuacija delavcev, nizte dni zakljucili enoletno pogodbo
njo bomo skusali zakrpati
Mislim. da se v nadaljnih peTo je le nekaj !fubrik, ki
ka stopnja. strokovne izobrazbe,
:ta
1,658,23.0
USA
$.
Posel
se
nanavrzel, ki je loeila kolektiv se jim bodo kmalu pridrutih letih v temelju ne boota memorda slabo izbra.n asortiman, vse
sa
na
stereo
glasbene
omarice,
ki
od odlocitev samoupravnih
njala niti program niJti tehnologija
zile nove. V mislih imamo
to je vplivalo na to, da: Tovarna
predstavljajo po obliki in kon- v Brestu :kot celOU. Veeje spreorganov, novih idej, predlo- predvsem zabavni del glapohistva v Cerknici po rekon5trukstrukciji zelo zahteven proizvod. membe pa bodo po poslovnih eno..
gov, resitev ...
sila, ki ga je v danasnji steciji ni hitreje napredovala.
Uspe5no poslanstvo na5e- vilki zamenjal razvoj BrePri vsem tern pa je najva.Znejse, tah. V programu je vrsta tehnoV letu 1960 smo dogradili Toga Obzornika si predstavlja- sta v slikah .
da nam sedanja us.posobljenost in
(Nadaljeva.nje na 3. str.)
va.rno ivernih plosc, ki je bila prmo le na osnovi skupnega
osvojene pozicije na trziseih omoIn za konec? Kaj naj bi
va. lianed 15 podobnih tovarn pri
gocajo nadaljnje siroke perspekdela strokovnih kadrov,
rekli
drugega
kot
to,
da
eenas. P.rva. po kvaliteti .in kolicini
tive. Pogoj je le, da dosedanjo
u redniskega odbora in c~ stitamo celotnemu kolektivu
proizvodnje, prva po ekonomicnolotnega kolektiva.
strategijo bogatimo s poslovno po- Brestov OBZORNIK - Glasilo kok dosezenim rezultatom, da
sti poslovanja.
litiko tudi v prihodnje.
Mlajsim delavcem se bo mu Zelimo novih in novih
lektiva BREST CERKNICA
Desetlctje intenzivne graditve,
zdela morda danasnja vseuspehov, katerih sadove boGlavni in odgovorni urednik
obnavljanja, rekonstrukcij je za
Vpra5anje
:
bina glasila prevee zgod<r mo okusili mi in nova pokoDanilo Mlinar
nami. Dosegli smo· specializaciju,
Investicije v modernizacijo provinska, suhoparna; starej- lenja.
vse enote so s svojimi izdelki poUrejuje
uredniSki
odbor: Vojko
izvodnih
postopkov,
ki
so
predpoSim morda dozivetje, spaPredvsem pa si zelimo, da
segle v mednarodno delitev dela,
goj uspesnih konkurenenih nasto- Harmel, Franc Bvala, Silva Dermin, zahvala . ..
postane Brestov obzornik
poveealo se je stevilo kupcev.
pov in potrebne akumulacije, so sic, Tone Kebe, Danilo Mlinar,
s prvo, jubilejno stevilko, vez kolektiva, ki ga bo druVse obdobj.e po 1960. l~tu Iahko
bile v zadnjih nekaj letih na ni- Darja· Petrie, Franc Tavzclj, Dusmo zeleli doseci prav to : zila enotna misel: napredek!
imenujemo obdobje vedno boljse~
voju am-ortizacijskih sredstev ozi- san Trotovsek in ing. Vlado Usenik
ozreti se nazaj in z realnostUrednistvo
ga poslova.nja, nadaljevanja. speciroma v mejah enostavne repro- Tiska. tiskarna CZP Kocevski tisk
aliza.cije, oblikovanja nove proizKoeevje
dukcije. ,Kljub temu pa so iz leta

Dinamlka cetotnega

z:adniih 1o.ldih.
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Brest ob 2·0. obletnici obstojo
(Nadaljeva.nje z 2. str.)
looldh novitet, 00. katerih so nekaitere, iahko reeem revolucionarne. V mislih imam novo kvaHteto
ivernih plosc, tiskarno in gef.1era1ne ~rekanstrukcije tehnolooldh
postopkov v poVTSinski obdelavi
ter popolno spremembo predeloV'alnega orograma v TLI Stari trg.
Pri oblikovanju konkretnejsih
{lrogramskih konceptov po po:slovnih enotah se moram omejiti
na svoje osebne zamisli zato. ker
ne.katere od le-.teh se r:liso dokumeDitarno obdelane in 0 njih se
niso sklepali samoupravni o:-gani.
Pux>gram· proizvodnje furniranega pohistva nai bi zaceli pos~opo
ma ISPreminjati po oblikovnosti od
povsem ravnih zunanjih pJ.oskev.
Smer, kl jo je patrebr.1o inrtenzivno
studirati, je stilizacija generalnih
lindj sedanjega izbora proizvodnega programa. Hkra;tJ se mi zdi
nujno zun·a nje fronte poZi.vljati z
vgrajevanjem
mzn'i h o.k.rasnih
profilov v ploskve. S ~em seveda
ne mislim, da bi se ISedanji asorti.man v celati opustil.
Po5lovna enota Matlthja'k bi se
morala cimprej usmerilti samo na
stilno prOizvodnjo foteljev, stolov
in v kooperaciji s Tovarno pohiBtva Cerkn:ica na komplete
oprem. To ie za Mal'tinjak n ujno,
ker sots tehnologiji za stilno in
klasit:no masivno pohi.Stvo v moderni fabrikaciji •J.ezdru!l]jivi.
Preprican sem. da imata Tovarna pohiS ~a Cerknica in Mwtinjak zelo ugodne perskeptive za
skupno sodelovanje v PTOizvodnji
in. na •trziSCih. S item m islim na
ugodne momosti za opremo velikih »TOP« holtelov in motel<W v
ZDA in tudi na drugih tdlscih.

dobnih orienl&!cijah je primame
vamosti stalno sistem:a.ticno spremljanje tr"..mih dogajanj, •tako do~
rna. predwem oo po vecj.i{h zunanjih ltrgih. TRZI.SCA SO VEDNO ODPRTA, vpra.Sanje je samo
ali jim ustrezamo s pravilno izbranin1i arltiklt, usbrezno kvaliteto in primemo ceno. Izredne vaZTJ.Osti je UCinkOvifto pribliZeVanje
na5ih usl:ug trii.SCem, kar je dornena kvaliltetne propagande in
reklame, kar pa mi oprav]jamo
zelo pomanjk]jivo.

enotami. Tak plan vsebuje ltudi
ekonomsko finar:1cne Tazrl'l€ji1ve,
tako posameznih poolovnih enot,
kot podjetja.
Vsebina ¢eh odnosov v Brestu je
dalec naorednejSa. od klasi.cnih
oblik fentralizacije, ki se jih po-

s rorodnimi. po<ljet;ii li.zven obCinSkih meja?
Odgovor:
Jntegracijske obHke ISO zelo Taz..
novrstne. Sedanja stopnja dl1lZbenega ra.zvoja daje doloeeno prednoot vsem drugim oblikam, kot pa
fizieni mtegraciji. s ltega Vidika
ocenjujemo poslovno sodel.ova!:1je,
kut na primer z Jelko v Begunja!h
ko\ zelo uspe.Sno in korl!Stno za

Vpra5anje:
Ali lahko priCakujemo novih
reformnih ukTepav, ki 'bi vplivali
na poslabSanje ekonomskega poloZaja na5ega podjetja?
Odgovor:
RefOTmnih ukirepov se nam ni
!treba baiti. Naspr{)l~i!1o! Za nas b1
·bilo '.1ajugodnejse. da se reforma
odvija hiltreje.
Osebno se bojim le »reforrnnih
ukr~ov«, ki bi spodkopavali ali
celo preusmerili sedanji kurs refo."''De.
Vpra5anje:
NaTaSCanje standarda zaposlenih, v mislih imam osebne dohodke in ostale materialne ugodnosti, ki vpJ:ivajo na standard
delavca, ob $toeasni zadostiltvi
po!Jrebe raz5irjene reprodukcije, je
eno · osnovnih vpra.Sa'J.j, ki zanimajo delovni kolektiv. V zvezj s
tem bi l.elel odgovore na. sledeea
vpra.Sanja:
Ka.ko bomo v prihodnje regulirali odnos osebni dohodki - skla..
di, s~.i vemo, da je Ito vprasanje
trenutno v celmi pr€pu5Ceno :zxelosti posClmez.nih samoupravnih

slu.Zuje ~ vecina podjet:i:i tudi v
oba paTtnerja. Nekoliko ma.njsi obSloveniji. :Rreprican sem, da bi seg ima sodelovanje med Brestom
bilo zelo Skodljivo odstopati od in Gabrom, ker ima le-ta svojstven
naSih osnov, nasprotno, razvijati asortiman din druge oblike iqiSCa.
jih moramo naprej. Mislim, da je
Brest pa se moen~e povezuje
prav sedaj potrebno 1.zpopolniti navzven in to v raznih oblikah.
nas notranji sistem:
Rrav pred krMkim je bil'a sklea) Okrepiti ekonomsko anali.ti.c- '11jena pogoq,ba med Brestom, Stono dejaVi!1ost za pretekla in pr-i- lom iZ Kamnika in Novolesom iz
hodnja easovna obdobja. TakSne Novega mesta za ~kupni v.westia:nalize bi morale biti• osnova z·a
cijski nastop pri Mednarodni ban5e bolj koncizne posloV'.1e plane v 1!;i. Ta. podJetja imamo de1no slicne
;podjetju.
programe in trZisca in je to sele
b) Usmeri.ti osnovno pooornoiSrt
zacete:k Sirsega sodelovanja. Brez
na akumuliranje sredstev za oseb- . integracijskih povezav st ne roon e dohodke in za raz5irjeno ~re rem predstav]jati modernizacije
produkcijo. Rast in potr osnjo teh
gospodamtva nasploh.
sredstev vezati s pummmi in-.
VpraSa.nje:
strumeJJ..ti za obr<acunska obdobja
· Vsako leto konca na podroeju
poslovnega leta.
obci•J.e okrog 300 otrok obvez.no
c) SkrC:iti na najmanj5o, vendaT , ilolanje. Ker smo poleg KOVinose pametno mero V$0 »neproduk- . plastike edino veCje proizvodno
tivnfr<< llQbro6njo (od sredstev za
podjetje v obCin:it, je v zvezi z
vzdri.evanje, raznih dodaotkov, re- razvojem podjetja zelo akrtualno
kreacije, do dOtacii vseh vrSt).
vpraSanje povecevanja stevila zaOb;rt;ajajo primer.i, ko s :temi sred- poslenih. Ali la.hko s rteg.a sotalisstvi
r.1 eracionalno gospodarimo.
ca pricakujema ublaziJtev stanja
GLAVNINA TEH SREDSTEV trenwtne brezposelnosti v zaposleZMANJ.SUJE AKUMULACIJO, IZ vanju v les.1.i industrij i?
KATERE SE FORMIRAJO OSEBOdgovor:
NI DOHODKI IN SKLADI.
Na zalost ne. Industrija v nas1
d) Cilj bi morali bitj cim vecji
obcin.i ima Ze za sabo ekstenzivosebni dohodki clanov kolekt;iva
obliko rasti. Fred njo so v
zato pa cim manj podjetngke >>5'0ciale«.
e) Izdel.ati je potrebno oblike,
ki: bi tna~terialno stimulirale Clane
klektiva na ostanku dohodka. •
f) Izpopolniti 'Sistem osebnega
nagra.jevan_ja p0 · dejanskih, ne le
formalnih kvalifikacijah posameznikov. Mislim, da je treba tudi v
analiltsk.i DCeJ.i nujno izpopohriti
formalistiena doloeila s posta.vkami, kl morajo zagotav]jatiJ, da je
OSNOVA ZA NAGRAJEVANJE·
TISTO KONKRETNO IN PRODUKTIVNO ZNANJE, KI OPLAJA PODJETNI.SKE INTERESE.
Za to, da ISO osebni dohodki 'trenutno skoraj najnizji v lesni industriji, je vee vzrokov, od katerib je prec~i le prehodnih. Pri ~m
gre tudi za pametno gospodarjenje in upravicenost predvsem v
pan.ogah lahke industrije. P.rii:a
smo poJaVU. ko se posamezna podjetja naraV1.1ost zaZkajo, kar se
lahko imenuje v gospodarskem je.:
ziku samomorilstvo, v politicnem
pa sabotira.n;je reforme. Zdi se, da
bo druzba v takitb ptimerih P<>"
ISegla in napravila lt'€:d
Splo5no pa lesna, oziroma pohiStvena industrija tudi v 6Veltu
spada med oanoge, kjeT je kapital izacija najrnanjsa, tako da proKomaj srno koncali s priprava£i,tna ~pnja in s rtem ·tudi place
ne dosegajo industrij, kot so: re- mi za Zagrebski velesejem, je ze
lezaTska, motoma. kemiCna. in po- .pred nami Salon pohistva 1967. kl
bo od 4. do 12. novembra na Godobne.
spodarskem razstaviScu v LjubVpra§a.nje:
•li!11l:e!1Jfacija ie eden pomembn:ih ljani.
Na prostoru z vee kot 200 m 2 bafa.kttoirJeV razvoja in uspe.Snosti pomo
razstavili nove izdelke pohisslovanja podjeLja. Ka.i menit€ kot
direkotor in republiski. poslanec o tva, ki jih sedaj s povecano nagliintegraciji lesne industri.ie v ob- co i zdelujejo modelne delavnice v
c ir:li in ali lahko priCakujemo ltudi Cerknici in Martinjaku.
sirro inrt:egi'acijo na.Sega . podjetja
Razstavili homo izdelke, name-

no

glavnem n:alo!lbe za delo v moder-:
nizacijl. Tako tudi omenje.na invesl:icija na BTest:u ne ustvarja po....
gojev za dodatno zaposlitev. Zaposlev:nje se bo pri nas omejevalo
na naravno sel.ekcijo, ki zna.Sa letno nekako okrog 50-60 delavcev.
Vel.ike mofuooti za zaposliltev pa
oo Pri nas v bo]jsem gospod'arjenju z gozdovi, saj je vee kot 10
tisoC hekltarjev zapuscenlh zem]ji.Sc, ki predst.av]jajo idealno blm:l
za nove gozdove. Po mojem je tu
vzrok pomanjkanja smotrne politike. Ta problem sem ze veckrat razVijal v merilu obcinsklh
sestankov. Druge, se veeje moznosti pa odpira razvoj turizma,
ki ima v na.Si obCin:i: idealne pogoje samo ZaJ. otrenutno ob
skoraj prami bJ.agajni.
Vpra.San,ie:
Zelite postaviti ka.kSno akltualno
vpra.Sanje sami in tudi sami nanj
odgovori ti?
Odgovor:
Da, in sicer vpra.Sanje organizacije in funkcionalnosti podjetja.
Doslej smo in moramo tudi v prihodnje budno slediti vsem tehnicnim in tehnolosklm dose~kom nase dejavnosti v najrazvitejsih drzavah. To moramo delati poglobljeno in bolj sistematicno in ne le
na tern podrocju.
Destvo je, da je svetovna znanost tudi na drugih poslovnih dejavnostih odkrila povsem nove oblike, nove metode sodobnega pojmovanja in obvladovanja problemov. Ta odkritja industrija sodobno razvitih ekonomij osvaja - mi
pa tu zaostajamo. Ta vrzel, ki je
delno moe navade, moramCl' z odloenim pristopom si·stematicno odstranjevati. Vsi smo dolzni spoznati, da je glavnina akumulacije
v modernem poslovnem svetu odvisna ne samo od tehnologije in
neposrednih delavcev, .marvec tudi
od sodobne funkcionalnosti vseh
delov poslovne organizacije.
Mislim. da moramo pri na·s vsako odlocitev posebej, pa naj se nana.Sa na karkoli, rigorozneje ocenj€vat i skozi prizmo ekonomskega
interesa. Moderni cas blaetovne
proizvodnje, v katerega se usmerjamo, tu ne dopusca nobene druge
poti. To velja tudi za notranje delovne odnose. Izkoreninit i m oramo
sentimentalnoot, proteziranje, komolcarstvo, razlicnost v kriterijih
osebnih odgovornosti med clani
kolektiva od prvega do zadnjega.
.Se posebej pa velja to za strokovne in vodilne kadt·e. Hit ro in kvalitet no opravljeno delo z zavestjo
polne odgovornosti mora postati
edino sprejemljlvo merilo za oseb- ·
no vrednost vsakega clana Bresta.
D. Mlinar

Salon po'h is tva v Ljub_ljan.i

Ena od novih izvedb glasbenih

Na Marofu je v stag.1aciji proizvodnja zabojev. Menim, da se
bo Z:e v nekaj letih is~o zgodilo IS
proizvodnjo ladijskega poda. cim
se bodo sprootile cene hlodovini
in: rezanerr:r..t lesu. Zato je zelo
n:a mes:u koncepot, da se v tf:ej
enoti. formira stolarna. k cemur
se je p:"avzaprav ze pris~opilo.
Sedanji proizvodni· program stolov v Tovarn:i pohi.Stva Martinjak
bo osnova za program ;te fabrikacije. Za to jmamo vse pogoje: surovinslre, ¢eh!:riJCne, komercial:ne,
le Se kadrovske in gradbene rooramo obvladati.
I'v'erka na; bi dvignjJa svojo
zrnogl,jjvost od sedanje kapaci:tete
cca 12.000 m 3 na cca 25.000 m3 s
tern. da hi bile zunanje p.Jasti
pl<>SC tako gladke, da bi OO.padla
pdtreba po dvojnem plemeni;tem
furniranju z;urranjih front pohistva.
MElllim: da perspek:Jtiv za rentabiho mehanslro predelavo jelovega Z8ganega lesa v koncne produkte nt ker je to predTaga surovina Z'a.to je ;tudi v lteku studija 0 integraclji zaga!"Ske projzvodnje za ves bazen na Marofu. Tezimo k temu, da bi bila tudi
v te.i fabrikaciji doseren·a , oi;>timalna renotabilnost proizvodnje.
iPri razglab]janju o ~eh in po-

om<~ric

organov? Ali lahko na podroeju
formiranja i'J. deli.tve sredsotev pricakuje mo drugaena merila, o.ziroma sisteme? Kaj menite o . trenu•tnem stanju standarda zaposlenih v lesnj industrijL ki je na
dnu lestvice celotne industrije in
·ali priCakujete izhod. iz tega s1anja?
· Odgovor:
V no:maJn:ih svetoV'.1 ih razmerah .in s pametno posloVi!1o poli•tiko v }lodjetju n~· ni'kakrSn:ih osnov
za zaskrbljenost zaradi normalne
rasti osebnega standarda. Nasprotno, kakar sem ze omenil z nalozbo v moderni zaci1o se v •13sem podjetju zagotavlja pojaean
renta.bilaJ.ost!lj obseg m rto n-ajmanj za realno amortizacijsko obdobje investicije
Kakor veste imamo v Brestu
organizae1jo, k1 v specificru obliki
s poslovno samosltojnimi enotami
ustvarja pogoje za cim veejo mobilnost .Clanov kole}{ltiva. No, to
pri nas •1.i v nasprotju z obstojem
letnega plana poddetja, kl je obveza za vse, ki pa n:i vsiljevan
.poolqvn!m enatam, ampak .ie rezultat ekonomsko strokovnih an·aliz o m o".mosti gospodarjenja in
kot rtak dogovor med poslovnimi

njene ameriskemu, evropskemu 'in
tudi domacemu tdiscu.
Posebej naj omenim program jedilnic, novih stilnih omar in dnevnih sob. Tovarna pohistva Martinjak bo prikazala vrsto novih stilnih izdelkov, n amenjenih za amerisko trzisce, pa t udi doma b i sli "'
promet.
Pricakujemo, da bomo tudi na
Salonu pohistva dosegli podoben
uspeh, kot smo ga v Zagrebu.

BRESTOV OBZORNIK

PISE DIREKTOR POSLOVHE EMOTE:.

Sloven1ja najvecji' kupec pohistva Brest

PoveCafi smo obsegproizvodnje
, Tovarna pohistva Cerknica je
ena izmed poslovnih enot na5ega
kombinata, v kateri smo najbolj
poveeali obseg proizvodnje v zadnjih nekaj letih. Da je res taka,
lahko ugotovimo .iz naslednjih po~
kazateljev:

r--~/JJSO

OCE~A

r-. - - 2,~~b

2

~.2'<7

r-.416'5l.t

Iz graficnega pregleda razvidimo da smo storili vecji skok v
let~ 1965 kar je v relativnih stevilih ind~x 135. Mnogo pocasnejsa
rast je bila v letu 1966 v odnosu
na 1965. leto. Index smo dosegli s
112. Velik skok je bil spet v letu
1967, kjer .bo po ocenah index dosegel v odnosu na lansko leto 128.
V obdobju stirih let smo skoraj
podvojili proizvodnjo.
Vsi podatki so v ·absolutnih zneskih po takratnih veljavnih cenah
fco tovarna Ce vse te podatke zreduciramo na veljavne cene v letu
1964, potem je s.lika razumljivo
nekolik.o drugacna. Iz analiz spo. znamo, da je bil povecan index gibanja cen v obravnavanem obdobju lOB. · Ce osnovne podatke
zreduciramo s tern indexom, potem dobimo realno sliko o gibanju
obsega proizvodnje.
Poglejmo se grafikon tako zreduciran.ih podatk ov:
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Ce iz teh . podatkov izracunamo
se indexe, potem ugotovimo, da je
rast proizvodnj~ precej drugacna,
kot jih razberemo iz absolutne
vrednosti.
Napravimo se tabelaricni prikaz index ov v absolutnih vrednostih! Bazna vrednost je leto 1964.
Leto

Indexi
absolutnih
vrednosti

Indexi
realnih
vrednosti

1964
1965
1966
1967

100
135
153
196

. 100
126
130
158

Iz teh podatkov v.idiro.o, da je
bil tudi realni porast med leti raz,licen. Tako beleZimo velik skok v
letu 1965, zelo majhnega v letu
1966 in ponovno precejsen skok V
letu 1967. V pregledu sem ugotavljal dejstva tako, da si bo bralec
lahko ustvaril boljso predstavo o
gibanju proizvodnje. Pogledati J;Ja
je treba se, kje so vzroki za tako
zadovoljivo stanje. Navedel born le
' nekaj osnovnih vzrokov.
Vse do leta 1964 smo v tovarni.
delali izkljucno po narocilu. To· je_
bilo znacilno za vso jugoslovansko
industrijo, ne samo za naso tovarno. Pri nas pa je priiilo tq se
posebej do izraza, ker smo delali ·
pretezno za izvoz. Za tak nacin
proizvodnje so bile znacilne majhne serije. Zato sta bila strojni potencial in delovna sila slabo izkor iscena Razumljivo je, da pri takem naCinu proizv.o dnje produktivnost ni mogla biti za,dovoljiva,
kaj 5€, da bi bila na visini. S pre- ·

· Spomiadi leta 1964 je bilo treba
nekaj ukreniti. Kolektiv se je odlocil za 15 % linearno povisanje
osebnih dohodkov. S povecano intenziteto dela je kolektiv dvignil
osebne dohodke za se nadal jnjih
11 %. S tern smo zagotovili nadalj-:
njo rast osebnih 'dohodkov. V letu
1965 smo poviSali osebne dohodke
na osnovi doseZ€nih rezultatov za
· 45% v odnosu na leto 1964. S tern
smo dosegli oziroma presegli pov- ·
precje ostalih sorodnih podjetij v
Pred vee kot -sedemnajstimi leti
Sloveniji.
.
clani delovnega kolektiva
V skladu s poveeanimi ekonom- so
BREST prvic volili najzasluznejse
skimi rezultati smo povecali oseb- tovari5e iz svoje srede in jim zane dohodke tudi letosnje IL pol- upali upravljanje nad proizvajalletje, ·kar se bo brez dvoma po~i
sredstvi.
tivno odraZalo na obsegu prolz- nimi
Ceprav prvi delavski svet, ki ga
:vodnje.
.
je vodil tov. Intihar Franc, v maOmenil sem le nekaj glavmh terialnem pogledu ni predstavljal
-vzrokov ki so vplivali na -povecan pomembnega cinitelja, je imel zeobseg p~oizvodnje. Nedvomno je, lo VaZno vlogo in pomen v polida osmo to dosegli tudi z drugimi,
ticnem smislu.
zlasti organizacijskimi ukrepi.
T. Kebe
· Obdobje od ustanov.itve prvih
organov samoupravljanja pa do
leta 1965 je bilo polno trdih preizkusenj za BREST, pa tudi celotno druZbo. v tern casu je bilo
treba premagovati velike gospodarske t€Zave, vlagati velike investicij~, to so bila leta samoodpovedovanja, pozrtvovalnega dela, obenem pa leta zorenja delavsl<;ega
·s amoupravljanja.
v zacetku je preprosta proizvodnja dovoljevala in zahtevala
centralno vodenje tehnicne, planske racunske in drugih dejavnosti.
Vs~ vecji poslovni razvoj pa je
zahteval nenehno iskanje novih
organizacijskih oblik, ki naj bi
imele cedalje vee znacilnosti decentralizacije. Najprej so bile decentralizirane tehnoloilka, kontrolna in planska sluzba. To je bila
tudi osnova, ki je leta 1956 omogocila decentralizacijo delavskegl).
samoupravljanja. Po· poslovnih
enotah so izvolili obratne delavske
svete, kar je pomenilo novo kvalitetno fazo v prihodnjem razvoju
Dnevna soba - IRVIN, izdelek tovarne TP Cerknica, se je zelo uvelja.v\la
samoupravljanja na Brestu. Nekana triiscu
·
teri so videli v tern zavoro za n adaljnjj razvoj Bresta kot celote.
hodom na kombinirano delo, to je
Svoje trditve so utemeljevali
na zalogo in po naroeilu, SII).O
predvsem z zacetnimi tezavami in
RAZGOVORI Z NAJVECJIM
ustvarili pogoje za proizvodnjo
tudi napakarni prvih ukrepov noAMERISKIM- KUPCEM
vecjih serij. Od tod tudi ideja po
vega sistema. Drugi pa so ravno
osvajanju lastnega proizvodnega
z decentralizacijo utemeljevali
V
zadnjih
dneh
septembra
je
programa
naiie podjetje obiskal najvecji ku- upravicenost in nadaljnji razvoj
samoupravljanja.
Drugi vzrok, ki je nekako po- pec nasih izdelkov v ZDA.
.
vezan s prv1m, je razgibanost doV tern prehodnem obdobju so v
Tovarna ~hiiitva je napravila
macega jugoslovansk.ega tdisca. vrsto novih vzorcev · glasbenih poslovnih enotah izvajali predVse do pred nekaj ·let je bilo s po- omaric. Z vzorci je bil kupec taka vsem operativno planiranje, ki je
histvom na domaci trg precej tez- zadovoljen, da je za vecino zahte- rezultiralo iz predpisanih centralko prodreti. Za to je vee vzrokov. val, naj jih posljejo v ZDA. S teh- nih planov. Vse vecja samostojEden glavnih je bila nerazvita nienimi kadri in instruktorjj je nost proizvajalcev v odlocanju je
trgovinska mreza in nizek stan- imel strokovni :razgovor, kjer je zahtevala, da so se postopoma dedard prebivalstva. Zaradi takega pohvalil povrsinsko izdelavo glas- centralizirale tudi ostale sluzbe.
stanja je bilo za podjetje in po- benih omaric, kritiziral paje kon- Uveljavljati so se priceli obratni
slovno enoto tvegano proizvajati trolno sluzbo, ki ni dovolj natanc- delavski sv-e ti - poslovne enote
l!_a zalogo.
na, zlasti pri tistih elementih, s dobivajo vse popolnejso ekonomTretji vzrok je strokovni nivo katerirni se kupec srecuje pri sko samostojnost. Leto 1962 je zazaposlenih in primerno nagraje- montaZi. To bo treba popraviti. Za cetek materialne decentralizacije.
vanje po delu. Starejsi se bodo leto 1968 je ponovno narocil nad Poslovne enote same delijo dohospomnili, koliko tezav je bilo pri 60.000 enot, kar je veliko prizna- dek v okviru planskih cen, delno
razpolagajo z ostankom dohodka
obvladovanju tehnologije. Po · po- nje Tovarni pohiStva Cerknica.
zaru leta 1959 je bila tovarna za
tisti cas opremljena z najmodernejsimi tehnoloiikimi sredstv1, ki
pa jih zal nismo znali izkoriscati.
Mojstrska miselnost je bila taka
mocna, da je mefian.izacija cestokrat stala, delo pa . se je odvijalo
roeno. Vendar smo prestali vajensko dobo.
·

Iz tega tabelaricnega prikaza
spoznamo, da je tudi realna rast
obsega proizvodnje dokaj dinamicna, saj smo v treh letih po bazi.cnem obdobju povecali obseg za
58 odstotkov.
Ce te podatke priredimo v verizni obliki tako, da se bazna
vrednost iz leta v leto sprerninja,
potem dobimo naslednji prikaz:

Leto
1964
1965
1966
1967

100
135
112
128

Ocena sa.noupravnih obllk
in dosezene stopnje na Brestu

Izredno velik pri-s.pevek za povecan obseg proizvodnje in produktivnosti dela ima tudi primernejse nagrajevanj~ po delu. Na
Brestu so bili do leta 1961 nizki
osebni dohodki, ker je kolektiv
vsa sredstva vlagal v osnovno kapitalno izgradnjo in modernizacijo
opreme.

Absolutni podatki
Vrednost
Verizni
proizvodnje
index
1,654
2,247
2,526
3,250

Statisticni podatki o proda-ji pohistva kazejo, da je Slovenija najvecji kupec pohiStva BREST. Od zacetka leta do konca
avgusta je Slovenija kupila 37% pohistva BREST, sledi Srbija
s 27 %, Hrvatska z 22%, Bosna z 9 odstotki, Makedon_ija s 3,6 ·
odstotka in Crna gora z 1,4 %.

Realni stvarni podatki
Vrednost
Verizni
proizvodnje
index
1,654
2,080
2,177
2,620

100
126
. 104
121

Delo pri avtomatskem brusilriem stroju

..................

in delijo osebne dohodke v odvisnosti od dosezenih rezultatov dela.
Po poslovnih enotah so ustanovili
ekonomske enote, s cimer so pripomogli k raz5iritvi samoupravljanaj in priblizali problematiko v
odelek in na samo delovno mesto.
Delavci v ekonomskih enotah obravnavajo delovne plane in njihova izpolnjevanje.
Postopoma se prena5a na poslovne enote celotno skrb za osnovna in obratna sredstva, investicijsko vzdl'Zevanje idr.. Visek
materialne decentralizacije dosezejo leta 1966, ko prenesejo delitev dohodka v celoti na poslovne
enote. Poslovne enote prispevajo
le sredstva za skupne potrebe kombinata.
S temi ukrepi so omogocili, da
so samoupravni organi v poslovnih enotah in kombinat u mnogo
pridobili na vsebini svojega dela.
Rezultate je opaziti v hitrem gospodarskem razvoju, povecanju
produktivnosti dela in nenehni rasti osebnih dohodkov.
Ceprav je vsebina dela samoupravnih organov vse kvalitetnejsa, pa premalo iscejo razne oblike
sodelovanja vseh proizvajalcev v
odlocanju o cedalje sirsi in zahtevnejsi ~sebini. Stevilo delavcev, ki
sodelujejo v procesu odlocanja, je
se vedno premajhno, ker se oblike
samoupravljanja bistveno niso
mnogo spremenile.
.Ceprav je vsebina dela samoupravnih organov bogatejsa kot
kdaj koli doslej, v sedanjih oblikah se vedno sprejemamo odlocitve v imenu delavcev, posledice pa
v vsakem primeru padejo na njihova ramena. Reagiranja se kaZejo v raznem kritizerstvu ali pa v
pasivnem in nezainteresiranem
odnosu do aktivnega sodelovanja
v upravljanju. Zato si moramo v
sedanjem casu mnogo bolj kot doslej prizadevati, da zainteresiramo
vsakega clana kolektiva k odlocanju, k;ar pa ni lahka naloga. Izvesti moramo samoupravno delitev dela. Delavski S'l!'eti !Centralni
delavski ·s.vet in delavski sveti: poslO'VIlih enot) naj bi se posvetili
predvsem generalni politiki, za popos~ezna problemska podrocja
pa imenovali komisije, ki bi imele
pravico odloeati in ne samo predlagati. S tern bi se poveeala smiselnost komisij, ki bi bile odgo. vorne volilcem in povecalo stevilo
clanov kolektiva pri odlocanju.
Vsak samoupravljalec se ne more
ukvarjati z vsem, zato je nujna
delitev dela, da vsak deluje v ozjem obmocju problematike in tam
poglobljeno.
Samoupravljanje na Brestu· ima
sedaj ze taka osnovo, da je odlocanje o sredstvih stvar vsakega
clana kolektiva, kajti samoupravljanje ni samo pravica, ampak tudi dolznost, kar pomeni, da -morajo tisti, ki so odlocili, nositi tudi
posledice svoje odlocitve, ki . pa
niso vedno samo prijetne.
Uspehe pricakujemo predvsem
tam, kjer so samoupravljalci dovolj prizadevni in usposobljeni.
Samoupravljanje je zapletena dejavnos.t in . zahteva poznavanje
mnogih stvari in ne samo strokovnost na svojem delovnem mestu ter odpravljanja enostranosti
delavca in ga spreminja .v popolnega cloveka.
Taksen clovek je prvi pogoj USpesnega in vsestranskega samoupravljanja.
Lahko smo preprlcani, da bodo
samoupravni organi na Brestu
prav taka kot dosedaj sposobni
gospodariti tudi v prihodnje .
F. Lev_ec

--------------------~------,
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Vtisi z ZagrebSkega velesejma
Kakor vsa leta doslej, je nase
podjetje tudi letos razstavljalo na
Zagrebskem velesejmu. Svoj razstavni prostor smo imeli v bivsem
paviJjonu SZ, kjer smo prikazali
na5e najnovejse izdelke. Poleg tega smo s podjetji MEBLO iz Nove
Gorice, MARLES iz Maribora in
STOL iz Kamnika sodelovali v
skupnem programu opreme kompletnega stanovanja pod imenom
DOM. Obiskovalci Zagrebskega velesejma so razstavljeno opremo
zelo pohvalili. Za nas pa je se
posebej pomembno zanimanje domacih in tujih obiskovalcev za naSe proizvode. Priznanje mnozice,
ki je v casu sejma obiskala na5
razs tavni prostor, nam vsekakor
ve liko pomeni in Je lahko samo
spoabuaa in navodilo za na5e
nadaljnje delo.
.
Razstavljalci lesnih izdelkov so
se kar najbolj trudili, da bi primerno uredili svoje razstavne prostore. Kljub temu, da je bila pestra izbira i.n mocna konkurenca,
smo pogosto slisali: »Ste vi od Bresta?« »Da, vam lahko kaj pomagam?« ••Ne, hvala !epa. Va5 Tazstavni prostor sem si ze ogleda!.
Rad bi vam samo povedal, da sem
vsakoletni obiskovalec velesejma
v Zagrebu. Ker va5e podjetje dobro poznam, si izdelke podrobno
ogledam in ne morem mimo tega,
da vam ne bi povedal tistega, kar
sem opazil - izreden napredek.<<
Take in podobne so bile ocene naSih izdelkov.
Med drugim smo v manjsem obsegu razstavljali tudi nek.aj stilnega pohistva, za katerega se tudi
pri nas ljudje vedno bolj zanimajo. OpaZamo, da tudi ostali lesni
proizvajalci zelijo izdelovati stilno
pohistvo, vendar njihovi izdelki,
STILNI STOL -

izdel ek tov.ame

histva Mortinjak

V

ov~u : tu ~"

63 ods

otk~w

Letni plan izvoza, ki je v let<>SnJem letu za 400.000 dolarjev visji
od lanskoletnega smo do konca
avgusta dosegli ~ l %. Ce uposte·

................... . . .........................................................................
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lzboljsanje kontrole- zmanjsanje strosKov
Kontrola v najsirsem pomenu
besede pomeni kontrolo celotnega
povslovnega proce3a: nabave, proizvodnje, prodaje in finans iranja
ter j o razumemo .kot delegiranje
funkcij odgovornosti za zagotovit.e v zazeljenih ciljev .
Omenil born le dve nalogi kontrole, ki postajata zaradi porasta
proizvodnie, vecje nab'lve surovin
in materialov ter povecane odgovornos.i za kvaliteto cewtn<!ga
proizvodnega programa zelo pomembni. Nalogi sta: kontrola
vhodnega materiala in kontrola
izdelkov.
Kontrola vhodnega materiala
ob~ga sprejem in vskladiscenje
samo tistih materialov, katerih
kvaliteta ustreza zahtevanim karakteristikam ob najbol j ugodnih
in ekonomsk.ih pogojih za kvaliteto. Pri tern se v svetu posluzujejo naslednjih tehnik:
- ocenjujejo dobaviteljem kvaliteto
- dolocajo sprejemljiv nivo
kvalitete in
- preizkusajo kvaliteto ob ekonomicnih vzorcnih planih.
Ce pogledamo, kako imamo v
kombinatu urejen prevzem materialov, vidimo, da delamo to razlicno in v odvisnosti od tega, kaj
se prevzema. Vse lesne sortimente:
hlodovino, zagan les, vezane plo~
ce in furnir prevzemamo s pregledom na dobaviteljevem skladiscu ali ob dobavi. Nekoliko drugace postopamo, ko prevzemamo razno okovje, ki ga sprejemamo samo
kolicinsko. Najvec propustov naredimo pri sprejemu raznih kernijskih materialov: lepil, lakov
· in polyestrov. To je verjetno zaradi tega, ker kvalitetnih zahtev
teh materialov ne moremo vedno
precizirati, delno zaradi dejstvg,
da poizkusov ne opravljamo vedno .
' pod tak.i.mi pogoji, k.i bodo v casu
proizvodnje in ker vseh dobav
kvalitetno ne preizkuiiamo. Za·r adi
takih pomanjkljivosti so zastoji v
proizvodnji, izmet je vecji, izdelki
pa drazji. Zato je nujno, da zacnemo to podrocje dela bolj sistematicno spremlJati.
Kontrola izdelka obsega k ontrolo v easu izdelave in bi jo lahko

po··

razstavljeni v Zagrebu, razen nekaterih izjein, kv.alitetno in estetsko niso bili zanimivi.
Pred nami je ponovna preizkuiinja - Salon pohistva v LjublJan i.
Upostevajmo, da nam predstavljanje veliko pomeni in se zato temu
primerno
pripravljamo.
Kajti
ugled in priznanje, ki ga je delezn o na5e podjetje doma in tudi v·
i nozemstvu, je gotovo tisto, kar si
Vsi zelimo in na kar smo lahko vsi
ponosni.

delili na medfazno in koncno kontrolo. Naloge kontrolne sltiZbe so:
- kontrola strojev in napr.a v
- kontrola polizdelkov in izdelkov
- poducevanje delavcev
- analiza reklamacij
- analiza stroskov izmeta
Pri svojem delu se kontrolna
sluzba lahko posltiZi stoodstotne
kontrole, procesnega vzarcenja alikontrolnih kart. V industrij-sko
razvitejsih dezelah cedalje bolj
uporabljajo eno izmed statisticnih
metod, ker je stoodstotna kontrola
predraga pri velikoserijski ali masovni proizvodnji ter ima v primerjavi s statisticnimi metodami
se druge pomanjkljivosti:
a) pregledovanje lahko vodi k
napacnemu misljenju o popolnosti
pregl€da,
b) fizicno in umsko je zelo utrujajoee ter se zaradi tega lahko
sprejme tudi vecje stevilo slabih
komadov,
c) ne moremo natancno pregle-dati vseh karakteristik dolocenega
izdelka.
V nasem kombinatu ima statisticrio kontrolo na podlagi procesnega vzorcenja samo Tovarna
ivernih plosc, vendar se ta ne dovolj eksaktno. Prej ali slej bo treb a te metode vpeljati tudi v obe
finalni tovarn.i., kjer se kontrolna
sluzba v glavnem omejuje na pregled polizdelkov in izdelkov ter
delno na podu cevanje delavcev.
Upo5tevati bomo m oraJ.i predvsem
kontrolne karte za spremljanje t oleranc na strojih, kjer zahtevamo,
da so te cim manjse, in kotrolne
karte za ugotavljanje napak na
proizvodu pri koncn i kontroli. Te
karte bi bile osnova za kasnejse
analize in odpravljanje vzrokov,
ki povzrocajo napake.
Ker kontrola ni sama sebi namen, temvel! je opravicljiva tam,
kjer se ekon omsko izplaca, je
prav, da nakazem kako se gibljejo stroski za kontrolo. Ugotovljeno je, da se lahko s pravilno organizirano in -sistematicno kontrolo zmanjsajo stro5ki izmeta do neke mmimalne meje. Razurnljivo
pa je, na nam velik kontrolni aparat povecuje proizvodne stro5ke.
Zato bi bilo nujno zaceti zajemati
stroske za kqntrolo na posebnem
stro5kovnem mestu po vrstah
rezultatov in da bi j u bilo potreb- . stroskov in jih nato razdeliti po
izdelkih.
no razvijati tudi na drugih pod- njihovih nosilcih
Ravno tako pa bi morali zajemarocjih.
ti str<>Ske, ki nastanejo zaradi izJ. Mele
delave izmetnih kosov.
Optim alno orgamz1rana konSestanek
trolna sl uzba bi bila v primeru,
· da se njeni stroski -i zenacijo s
z Lesnino
stro5ki izmeta. V na5em kombinaDne 19. septembra so se v Cerk- tu se nism o prHli do tega, da bi
nici zbrali poslovodje trgovin Le- kontroln a sluzba opravljala vse
snine. Vedeti moramo, da ima Le- funkcije, ki sodijo v njeno prisnina po Jugoslaviji 26 trgovin. stojnost. Prav tako se ne spremPrisostvovali so tudi predstavniki ljamo in analiziramo vseh strosiz centrale Lesnine pod vodstvom kov, ki nastajajo v zvezi s kontrolo, vendar rast p roizvodnJe in
tov. Svetlica.
Vodstvo Lesnine je pristalo na vse vecja serijska proizvodnja ze
sestanek, ker smo obojestrans'ko kai;eta n a to, da borno morali tuugotovili, da v trgovinah Lesnine di na to podroeje dela gledati
prodaja pohiStva BREST ne ra- drugace kot doslej, ga budno
ste, temvec pada. Poslovodje so za spremljati in razvijati po pr·incivzrok takemii stanju navedU, da pih sodobne organizacije.
F. Mele
so njihove trgovine premajhne, da
b i lahko razstavljali vse nase pohistvo, zato zele cim vee propagandnega gradiva. Posebej jih odVeliko zanimanje
vraca od poslov montaZa posameznih kosov pohiStva, kajti stranke
za stole · Sardan
zele montirano blago. Zahtevajo
priznanje vsaj dela str<>Skov za
40.000 komadov fiksno naroeemontazo. Smatrajo, da bi m oral
BREST dirigirati oku•s potrosnikov nih stolov Sardan v zacetku oktobra je velika stevilka, zlasti ce
v dnevnih sobah in jedilnicah tahocejo te stole vsi takoj. Urgenca
ko, kot velja to za spalnice MEBLO in kuhinje MARLES. Seznani- se vrsti za urgenco. »Kdaj bodo
stoli ?<< sprasujejo t rgovci. Im rni?
li so se z najnovejsimi izdelki.
Nasa prodajna sluzba je lahko sll- Proizvodnja stolov v Tovarni les-.
sala mnenja in predloge za se nih izdelkov v Starem trgu je se
boljsi nacin medsebojnega sode- premajhna. Pohitimo, da ne zamudimo priloznosti!
lov~;~.nja.

Nova proizvodnja v TLI Stari trg
Za preusmeritev proizvodnje
stolov »Sardan<< v TLI Stari trg
srno se odlocili iz dveh razlogov:
1. zaradi preorientacije proizvodnega programa v TP Martinjak iz enostavnega na stilno pohistvo.
2. zaradi zmanjsanja proizvodnje lesne embalaZe v TLI Stari
Pri teh smo up<>Stevali dejstvo,
da je stol dozivel zelo veliko afir-

letnego plana inoza

vamo, da je do konca leta se precej casa, potem lahko z gotovostjo
racunamo na izpolnitev plana v
obsegu, kot smo si ga zastavili.

macijo na domacem t rziScu in to
zaradi funkcionalnosti, zunanjega
izgleda, dobre konstrukcije in nizke cene.
CUO je zadolzil kolek tiv T P
Martinjak, da v TLI S'tari trg organizira v prv.i fazi proizvodnjo
stranic za te stole. Celotna inve-sticija je zna5ala cca 15 milijonov
S din. S proizvodnjo so priceli, saj
so v TP Martinjak ze prejeli dobave teh polproizvodov. Delavci v
TP Martinjak stole dokoncno se-

stavljajo, povr&insko obdelajo in
odpremljajo potrosnikom.
To pa je prakticno sele prvi zacetek finalne proizvodnje v TLI
Stari trg, kajti so pogoji, da se s
sorazmerno majhnimi· investicijskimi vlaganj-i ta proizvodnja perspektivno razvija naprej do dokoncnega finalnega izdelka.
Smatram, da je taka orientacija potrebna, ce u postevamo dejstvo, da je perspektivni proizvodn i program TP Martinjak jasno
zacrtan (stilno pohistvo), zaradi
cesar bo morala ta tovarna opustiti proizvodnjo stolov. Tudi po
tehnicnem vpra5anju je to ·izvedljivo, ker se je pokazalo ze pri dosedanjem sodelovanju, ko so tehnicni kadri iz TP Martinjak svojo nalogo na podrocju tehriologije, montaZe kakOr tudi tehnicne
dokumentacije zadovoljivo opravili. Nujno pa je sedaj m isliti tudi na tehnicni kader v TLI Stari
trg, kajti brez tega bo zelo tezko
obvladovati nadaljnje akcije, pa
ceprav je pomoc iz TP Martinjak
se tako izdatna.
Smatram, da sodelovanje in kooperacija na podroeju proizvodnje
lahko privedeta samo do boljsih
•••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••

Prve stranice stola SARDAN iz TLI
Sta ri trg
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Nekaj misli okadrovski politiki
V poslovni politiki podjetja
imajo odloeilno vlogo delavci, ki
razlieno presojajo objektivne pogoje gospodarjenja in tudi razlieno reagirajo na objektivne faktorje. Ti kadri skrbijo zato, da so
rezultati poslov.anja bolj ali manj
usp~ni.
·
Kadri so nosilci vsega prizadevanja v podjetju. S proizvodnimi
sredstvi v poslovnem procesu
ustvarjajo dobrine in oblikujejo
poslovne odloeitve v organih samoupravljanja. Ce hocemo, da bo
clovek res osnovni nosilec gospodarjenja v podjetju, ga moramo
za to nalogo tudi usposobiti. Kadrovska politika mora biti taka da
z ukrepi, postopki, pravili in navodili poskrbi, da bo pravi clovek prise! na pravo delovno mesto.
V Statutu smo sprejeli nekatera naeela kadrovske politike:
- Izobrazevati moramo strolmvno in druzbeno ekonomsko
- Na5a naloga je, da pravilno
razporejamo delovno silo
- Analiziramo delovna mesta
- Skrbeti moramo za varnost
pri delu
- in seznanjati moramo delavce z vsem, kar se dogaja v podjetju.
Kadrovska politika mora biti
sestavni del gospodarjenja. Pri
oblikovanju te politike je treba
p oznati tekoee in prihodnje cilje.
Nujno moramo imeti proizvodne
in gospodarske plane, analilizirati
moramo kadre, ki jih imamo ali
ki naj bi jih imeli.
Osnovno kadrovsko nalogo analiza delovnih mest - smo v
glavnem koncali. S tern smo dolocHi lastnosti, ki jih zahteva delo
oziroma jih morajo imeti izvajalci, da bodo uspesno opravljali delo. Analitska ocena delovnih mest
je osnova za nadaljnje kadrovske
n aloge, ki so:
- analizirati moramo ustreznost kadrov, planirati kadre, izobrazevanje itd.
Potrebno je pregledati, ali kadrovska struktura na .sploono zadosca zahtevam delovnih mest in
ali tern zahtevam ustrezajo tudi
posam.ezniki. Del te naloge smo
opravili s tern, da smo v veCini
poslovnih enot pregledali dejansko izobrazbo in prakso k adrov in
smo te tudi ustrezno razporedili.
Prl tern delu moramo priznati, da
smo se pri ugotavljanju strokovnega in delovnega znanja posluZili
p redvsem dokazil o formalni
izobrazbi in praksi. Nujno je, da
se v prihodnje p osluzujemo za
ugotavljanje dejanske sposobnosti
tudi drugih metod:
- testov sposobnosti, testov
znanja in delovnih pre:izkusov. Ce
hoeemo doseci optimalne gospodarske rezultate, je treba vskladiti delovno sposobnost z delovnimi mesti, ki jih ljudje ie zasedajo ali na katera jih bomo sprejeli.
V doseQanji praksi sprejemanja in
premikov kadrov tega nismo dovolj upostevali. Strokovne sluzbe
bi morale pripraviti analize delovn ih m est z vidika psiholoskih in
fizioloSkih zahtev. Pri sprejemih
in premikih bomo morali aktivneje sodelovati z zdravstveno in psiholo5ko sluzbo, taka da bi te sluibe dajale podrobne izvide, za katera dela je posameznik sposoben.
Strokovna izobrazba, delovna
usposobljenost in delovna sposobnost niso dovolj za uspesno delo,
ki je odvisno se od osebnih ciniteljev. Pri osebni ocenitvi vrednotimo: kolieino in kvaliteto dela,
poznavanje dela, odnose, sodelovanje v samoupravnih organih,
itd. Iz teh podatkov razvidimo
vrednost cloveka Zato jih bomo
upo8tevali pri pravilnem razporejanju spooobnejsih in uspesnejsih
kadrov.
Zelo vaina naloga je planiranje
kadrov. Ta mora upostevati:
- politiko podjetja
- proizvodni in gospodarsld
plan
- plan investicij, rekonstrukcij
in normative potrebpih kategorij
delavcev.
Vsklajanje med potrebami po
kadrih in mozno.stjo, da zadostimo

tern potrebam, je tisti cinitelj, ki
naj bi doloeal na.Sa stalisca do p osameznih kategorij delavcev gie~
de sprejema. Potrebno je, da bi v
kadrovski politiki sprejeli sprejemne kriterije. Prav tako bi m orali sprejeti tudi kriterije za napredovanje: sposobnost, strokovnost, prizadevnost.
S sistimaticnim napredovanjem
bi morali usposabljati nove strokovnjake kat rezervo za vsa strokovna vodstvena delovna m esta.
Analiticna ocena delovnih m est
in analiza ustreznosti na5ih kadrov sta tudi osnovi za pridobivanje kadrov iz zunanjih virov, pa
tudi osnovi za r~evanje kadrovskih problemov z lastnimi kadri,
to je s sistematicnim izobraievanjem. Podlaga za organiziranje
strokovnega izpopolnjevanja in
izobraievanja so programi in plani podjetja. Ceprav smo v zadnjih
letih zelo razvili strokovno izobrazevanje, bo potrebno na tern
podroeju posvetiti vee skrbi izobrazevanju in izpopolnjevanju na
proizvodnem delovnem mestu. V
proizvodnih poslovnih enotah cutijo eedalje vecjo potrebo po tovrstnem izobrazevanju.
Pred nami je modernizacija, nova delovna- sredstva. Nujno Je, da
vzporedno z nabavo teh sredstev,
pr ipravimo tudi kader, ki bo ta
sredstva v najvecji mer'i izkoriscal.
Na koncu bi p oud,aril mi·s el:
Nacela kadrovske politike bo potrebno sistematicno uveljav iti v
nasi praksi, ce hocemo, da bomo
kos prihodnjim zahtevnejsim nalogam in da bodo nasi rezultati
gospodarjenja temu ustrezni.
:t. Hren

Kje in kako so
letovali nasi delavci
Na5e podjetje namen ja znatna
namenska sredstva za rekreaci jo
in oddih clanov kolektiva. v lanskem letu smo za nadomestilo
K-15 in regrese izdali 16 milijonov S din, letos pa kar 32 'm iIijonov S din. Stevilo zaposlenih,
ki prezivljajo svoj dopust ob morju in na planinah, iz leta v leto
nenehno ·raste.
V letu 1965 je letovalo 6 % zaposlenih, leta 1966 ze 11 %. letos
pa kar 20% ali 287 elanov kolek-
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Tovarna pohistva Cerknica v povojih

l .:-....-..:~.-.

IZKORISTIMO JESEN IN ZIMO
ZA IZOBRAZEVANJE
V podjetju imamo 16 delovnih stem casu, ko delavci ne bodo zamest za katera zahtevamo visoko posleni v tovarni (dopoldne ali poizobrazbo, 23 delovnih mest za ka- pol.dne). Predavanja bodo v vseh
tera zahtevamo visjo izobrazbo, vecjih krajih obcine ali v posa93 delovnih mest, za katera zah- meznih tovarnah. Za ve~ino izotevamo srednjo solo, 21 delovnih brazevalnih oblik bomo krili stromest, za katera zahtevamo solo ske solanja itd.
za mojstre, 293 delovnih m est, za
V letosnjem letu bomo skusali
katera zahtevamo razne enoletne, organizirati predvsem vecerno
dvoletn e in triletne poklicne sole osemletko I. in II. stopnie. Osemin 791 delovnih inest, za katera
letka je namrec osnova za izobrazahtevamo koncano osemletko Le zevanje na strokovnih tecajih in
za 103 delovna mesta ni potrebna vseh strokovnih solah. Ce uposteposebna: sola.
.
vamo podatek, da Je v kolektivu
V vsem podjetju je 453 delovnih . 500 delavcev, ki nimajo dokoneamest, na katerih so zaposleni de- ne osemletke, je odlocitev o organiziranju osernletke pravi!na.
lavci, ki imajo ustrezno izobrazbo.
Ce priStejemo se 95 delavcev, ki
Na vsak nacin pa vseh ostalih
se solajo·na raznih solah redno ali
oblik in sol ne bomo zanemarili.
izredno, je se vedno 792 delovnih Organizirali bomo strokovne tem est, na katerih delajo delavci
~aje, vecerne strokovne sole, izbrez ustrezne solske izobrazbe.
redni studij na viSjih in visokih
solah itd ..
Iz gornjih podatkov razvidimo,
da je treba vloZiti maksimalne
Redno bodo delovale redna tehnapore za dodatno izobrazevanje niska sola, visja ekonomsko-kodelavcev. Priceli smo z al<cijo za mercialna sola, visja sola za orseznanjanje delavcev o zahtevani ganizacijo dela, izobrazevanje na
stopnji izobrazbe za njihova depoklicnih solah itd.
lovno mesto in za seznanjanje dePri ·s.prejemanju novih delavlavcev o moznostih in oblikah, cev bi morali dosledno upostevati
kako naj pridobijo manjkajoce na~elo, da sprejmemo le tiste deznanje. Delavci se bodo sami od- lavce, ki imajo ustrezno izobrazbo,
locili, ali se bodo izobraievali ali ker bomo le na tak nacin resili
n e.
problem o zahtevani kvalifikaciji
Moznosti za izobrazevanje so
ozi-roma strokovnosti na vseh derazmeroma ugodne. Predavanja
lovnih mestih .
·
bomo organizi·rali pretezno v tiJ. Otoniear

Investicijsko politiko nasega
podjetja smo usmerjali predvsem
v modernizacijo strojne apreme, to
pomeni na investicije, ki pogojujo stalno rast narodnega dohodka.
Tako ima gradbena dejavnost
predvsem znacaj investicijskega
vzdrzevanja in dopolnitev gradbenih objektov predvsem tam,
kjer zahteva tehnologija, ter vlaganje sredstev v standard.
Letosnje leta je gradbena dejavnost obsegala·:
- V TP Cerknica. smo zamenjali dotrajan lesen pod (1.600 m 2)
z b etonsk im asfaltnim tlakom,
preuredili skladisca kurjave v
prostor za kurjavo z ma.z utom,
popravili toplotne izolacije stropa
in pozarnov arnostnega tlaku na
podstresju II. trakta ter kanalizacijo.
·
- V TP Ma.rtinjak smo preuredili p·rostore krojilnice, ki jo je
zahteval tehnoloski proces proizvodnje Preurejamo tudi vhod v
oddelek povrsinske obdelave lesa
s ciljem, da b i omejili prepih.
- V TLI Stari trg s mo zamenjali stresno konstrukcijo kotlovnice z jeklenimi nosilci zaradi
vecje v arnosti pred pozarom in
preuredili del oddelka za izdelavo ladijskega poda v oddelek za
izdelavo stolov Sardan.
Poleg navedenih del smo regulirali tudi potok Cerknisca in zamenjali dotrajan lesen moot z zelezobeton·skim. Dela pri regulaciji
lorn, s katerim so prvotni rok za patoka bomo predvidoma nadaljeugotavljanje delovne dobe z izjavali tudi v letu 1968. S tern bomo
vami prie ·skrajsali do 31. XII. ·dokoncno preprecili poplave.
1967. Po tern roku ne bodo vee
Najvee sredstev za gradbeno
ugotavljali delovnega staia zavarovancev na osnovi izjav prie. Za- dejavnost smo porabili za druzben
radi tega lahko delavci, ki so bili standard: za izgradnjo tretjega
v delovnem razmerju pred. 1. I.
bloka in ureditev okolice ter za
1965, pa jim ta cas ni priznan v
pospesevanje
gradenj individualdelovno dobo, niti jim ni vpisan
v delovno knjizico, lahko vloZijo nih 1 graditeljev s -krediti podjetja
zahtevek za ugotovitev delovne v visini 60 milij. starih dinarjev.
dobe najkasneje do 31. XII. 1967.
In kaksni so n aerti do konca
Roka za ugotavljanje posebne do- leta?
be niso spremenili in je potekel
Predvsem naj omenim sledeea
XII. 1966.
Po prejsnjih predpisih je pokoj- dela: prekritje dvOTiS~a pri TP
n insko dobo, za katero prosilec se Cerknica za potrebe skladiscnih
ni vlozil zahtevka, da bi ugotovili prostorov; zgraditev skladisea lapravice za upokojitev, ugotavljala
kov v TP Cerknica, s eimer se bo
obcinska komisija.
Zavod za socialno zavarovan je. skrajsal predvsem transport; w·epa teda), ko so pokojnin sko dobo ditev cestisc poslovrnh enot v
ugotavljali skupaj z zahtevkom za Cerknici v skladu z usmeritvijo
upok oj itev. Sedaj obravnava oboje prometa preko novega mostu, in
Komunalni zavod za socialno zavarovanje. P·rosilci lahko vloiijo izdelava lovilcev ma5eob za prezahtevke. pri podruinici v Cerkni- precevanje spuscanja onesnaiene
ci ali na Komunalnem zavodu za
vode v poto k.
socialno zavarovanje v Ljubljani.
F. Bauman

Pravnik odgova·r ja
tiva. Vzrok za t.o je vecja izbira
krajev, ·saj so letos letovali v
Kranjski gori, Bohinju, na Debelem rticu, v Strunjanu, Volpariji,
Ba5aniju, Umagu, Rovinju, Omi§lju, Porefu, Crikvenici in Krilu pri
Splitu. Na razpolago so imeli se
mes.ta na Krku, Rabu, v Fijesi, Piranu, Martuljku in drugih krajih,
vendar zanje ni bilo zanimanja.
Najceneje in najbolj ugodno je
bilo letovanje v vikend hisicali.· v
Umagu in na Debelem rticu.
Ker je bilo za te kraje najvee
zanimanja, nismo mogli ugoditi
vsem
prijavljencem.
Izkusnje
prejsnjih let kaiejo, da bomo morali v prihodnje poiskati rezervacije, ki bodo cenejse in bolj ugoclne. Za primer naj povem, da vecino P,rostih kapacitet ze v jeseni
odkupijo turisticna in transportna
podjetja: SAP, ALPE-ADRIA,
KOMPAS in jih v sezoni z dobrim
zasluzkom nudijo raznim podjetjem, ki nimajo svojih pocitniskih
domov.
S. Bogovcic

ROK ZA UGOTAVLJANJE DELOVNE DOBE DOLOCEN DO
KONCA LETA 196'7

B. M. vpra.Suje:
Kdo je pristojen ugotavl'jati po~
kojninsko dobo na osnovi izjav
prie in ah so za vlozitev zahtevka
dol,oceni roki?
·odgovor:
V prejsnjem doloeilu ~lena 18.
Osnovnega zakona o pokojninskem zavarovanju so pristojni organi predpisali, da morajo zavarovanci in druge osebe vlagati
zahtevek na osnovi izjav pri~ za
priznavanje pokojninske dobe do
1. I. 1965: za posebno dobo (primer : aktivno in organiziramo delo med NOB, udelezba v I. svetovni vojni itd.) do 31. XII. 1966
in za delovno dobo do 31. 12. 1969.
Po izteku teh rokov bodo lahko
vlagale zahtevke samo tiste osebe,
ki so bile iz objektivnih razlogov
onemogocene, da bi opravile to v
doloeenih rokih.
Vendar so navedeno doloeilo
kasneje dopolnili z novim doloci-

Gradbena dejavnost
v letu 1987
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BRESTOV OBZORNIK

manifestocija gasilcev
Razvrstitev ekip ostane ista. GaNedelja 24. septembra. lndust- strogi, napake belezijo s toekami,
rijski gasilci BRESTA praznujejo -k i zmanjsujejo uspeh, pridobljen silci iz MARLESA spet prvi star20-letnico obstoja podjetja z gas hitrostjo.
tajo. Tekmujejo v hitrosti in
Zreb. Na startu so . gasilci iz spretnosti pri gasilskem napadu z
silsko prireditvijo.
S_prevod, ki se pomika po cesti, MARLESA. Sodnik zamahne z za- vodo. Namestiti morajo motorno
je prava paSa za oci: godba in stavico in sprosti napetost med tirizgalno, razviti cevj in s curki
gledalct, ki jo je . povzroCilo ca- vode zbiti posebne plocevinaste
svetle celade ·tekmovalnih skupin
iz podjetij: BREST, STOL i.ZKam- kanje. Prvi tekmovalec ze prema- posode s podstavkov. Vaja je konnika, MARLES iz Marioora in ga oviro in preda gasilski rocnik, cana, ko odstranijo s podstavkov
MEBLO iz Nove Gorice. Za nji- simbol stafetnega premagovanja se dve posodi, oddaljeni od prvih
mi gredo poklicni gasilci iz Ljub- ovir, drugemu. Devet tekmovalza 15m.
v tej di-sciplini so Mariborcani
ljane in gasilci iZ Cerknice in cev .pride hi~o na cilj; spremljajo jih. obcutki gledalcev. Bilo je mnogo spretnejsi. Zadnje posode
okoliskih krajev. Tu so tudi rde.ci gasilsk.i vozovi. Kolona se ustavi pred tovarni§kim poslopjem TP
Cerknica.
Red pri razvrst.itvi skupin pred
tribuno je brezhiben, gasilski. Govornik.i poudarjajo, kako pomeinbno je, da so gasilci pripravljeni,
ce izbtuhne poZar, ki ga lahko
povzroci malomarnost pri urejanju kurilnih naprav 1n elektricne
napeljave, nepazljivost doma, na
delovnem mestu, na oddihu v naravi . .
Gasilci vedo, kaj so njihove naloge: . odkrivati in preprecevati
morajo vzroke za pozar, morajo
se uriti v spreJ;nosti, spoznavati
nove, boljse, ucinkovitejse metode pri resevanju ljudi in premozenja ... lndustrijski gasilci BRESTA MARLESA, MEBLA IN
STOLA vedo, da cas, ki so ga izgubili s pripravami na tekmovanje, ni brez vrednosti, ne glede
na to, kaj jim je namenila tekmovalna sreca. Pridobljeno znaPo uspesnem tekm:ovanju pokol in spomiMki posnetek
nje, spretnost m izkuSnje jim bodo lahko koristile, da bodo lahko
.skrbeli za varnost stirih velikih nekaj spodrsljajev. Tekmovalc1 s. padejo s podstavkov 170 sekund
lesnih tovarn:
svoji m uspehom niso zadovoljni. potem, ko da sodnik znak za priPodelitev priznanj gasilcem na
cetek. Gledalci nestrpno pricakuSledi .ektpa iz MEBLA. Pri
BRESTU, ki so vlozili vee kot 10, opravljanju nalog so bolj sigurni
jemo, kaj bo.
20 in 30 let nesebicnega dela in in mnogo bitrejsi. Domacini s
Na startu se pojav ijo tekmovalpo2:rtvov alnosti v korist skupno- strahom pricakujemo, kako se bo- ci iz Nove Gorice. V mislih si zasti, je le skromna, vendar pomemdo »odrezali« nasi. Brestovci se stavljamo nesteto vprasanj: Kako
bna oddolZitev za njihovo aktiv- dol:iro borijo .in med gledalci se hitro in kvalitetno bodo opravili
nost.
strah sprevrze v · navdusenje. Zad- vajo? Jim bo us pel o obdrzaU
Slovesni del prireditve je kon- nja nastopi e kipa iz STOLA, ki
prednost iz prvega dela tekmovacan. Sledi prva disciplina tekmo- pa nima posebnega uspeha.
nja? Cez nekaj trenutkov izvemo
vanja. Naloga ni lahka. Vsak
za odgovor. Zaeetek je hiter, naPo zakljucku prve tekmovalne
izmed devetih tekmovalcev mopak malo. Toda smola. Motorna
discipline Ze vemo, da se za najra preteCi 30 metrov poti ter precrpalka noce in noce potegniti vovisje
mesto
lahko
potegujeta
le
magati oviro, na katero bi lahko
de. Sekunde bezijo. Konec. Kazanaleteli pri svojem humanem de- ekipi BRESTA i n MEBLA. S pred- lec na uri zabelezi, da !!O tekmonostjo
petih
tock
so
prvi
tekmolu. Nekdo se mora plaziti po L"ovalci iz MEBLA porabili 224 sevalci iz MEBLA. Ostali ekipi zao- sund za svojo tekmovalno vajo.
vu, drugi mora preplezati 1,5 m
staneta za vee kot 40 to~k.
visok plot, tretH pokoncno lestev
Brestovi gasilci so psihicno
Kaj bo v drugem, i.Zrazito ga- sprosceni. Nalogo opravijo hit ro in
itd. Pri tern pa morajo paziti na
silskem
delu
t
ekmov
anja?
pravila, crte, opremo. Sodniki so
dobro. Njihov tekrnovalni cas je
155 sekund, kar pomeni rekord
tekmovanja. Nastopijo se tekmovalci iz Kamnika. Vajo i.tspesno
opravijo, kljub temu se ne morejo vee potegovati za prvo mesto,
OD 1. '7. DO 30. 9. 196'7
ki so ga pridobili ·gasilct BRESTA.
Po koncanem tekmovanju poROT Lado ;--· delavec, GODESA klicni gasilci iz Ljubljane prikaTP CERKNICA
Ivo
delavec,
KRASEVEC
Peter
- Zaposllli so se: MELE Anrej
zejo ucinek kemijskih snovi pri
-mizar, JAKOPIN Ivan- stroj_ gasenju lahko vnetl jivih tekocin.
-zidar, NARED Mimi- delavni kljucavni~ar
. Vidimo, da je za gasenje le-teh
ka, J AKOPIN Darinka - delavka,
- v drugo organizacijo: MODIC najbolj ucinkovita posebna vrsta
MAHNE Franc zidar, KLANCAR Fani - delavka, KEBE Ma- Franc, delavec, BOSNJAK Marija. prahu, ki ga na ogenj razprsujejo
rija - delavka, ZALAR Toncka- - delavka.
s pomoejo plina CO:!. Dobra je tudelavka, PETRIC Ana - delavka,
di pena, ki jo pridobijo iz vode in
TLI
STARI
TRG
KRANJC .Ljudmila delavka,
penilne snovi, ki se mesata v po- Zaposlili so se: KANDARE
URH Bernarda - delavka, LESsebnem medmesalcu, ki je prikNJAK Marija- delavka, MOZE- Anton- mizar, ZAGAR Mirko- ljucen na zacetku cevi. Ce bi p:i
TIC Dusan - pleskar, LAVRIC krojac, MLAKAR Anton - dela- gasenju po2:ara v tovarni uporablTone - delavec, ZNIDABSIC Jo- vec, GIRL Drago - delavec.
li to peno, bi vodni hidrant bruhal
Ze- delavec, NARED Joza - sivelike kolicine pene namesto voodsli
so:
vilja, SKRLJ Ana, delavka,
de. Iz enega litra vode, kateri do- samovoljna zapustitev: ZNI- damo penilno snov, pridobimo
OTONICAR Joza - sivilja, DEDARSIC
Ivan
delavec.
VINAR Danica- delavka, OSTAokoli 250 litrov pene.
·
NEK Stane - pleskar.
Zato je priprava zelo primerna
TIP CERKNICA
za opremo hidrantnih omaric v
- Zaposlill so se: SVIGELJ
Odsii so:
blizini lakirnice.
Slavko delavec, STRAZISA.R
Z zanimanjem opazujemo tudi
- na odslurenje vojaskega roFranc - delavec.
gasenje pozara z gasi.lskim topom.
ka: HRASTNIK Franc - tehnik,
Naprava bruha velike kolicine voOdsu so:
POCKAJ Drago - strojni kljucavnicar, WINKLER Marjan
- v drugo organizacijo: JA- de tudi 60 m dalee. Gasilci uprizorijo tudi resevanje ljudi iz go·strojni kljucavnicar
KOVLJEVIC Jhso - delavec.
recih poslopaj s pomocjo drsalne- v solo: ROVAl\J Zdenka
ga prta, lovnice, navzkriznih vrvi
B2 CERKNICA
delavka
itd.
.
- Za.poslili so se: OBLAK
- v drugo organiz.: KRAN JC
Ob zakljucku prireditve sodniFranc - delavec, SECNIK Emil
Pavla - del avka .
ski odbor objavi rezultate:
- izklju~ena zaradi nediscipli- - delavec.
OdSel
ni
nihce.
357 tock
1. BRESTne: KORENCAN Fani - delavka.
308. tock
2. MEBL0SKS CERKNICA
297 tock
3. STOL TP MARTINJAK
287 toek
· 4. MARLES- Za.pc.slili so se: LEVEC Franc
- Zaposlili so se: TRUDEN Sta........, tehnik, MISIC Brane - ekonone - zidar, ZURGA Ivan- plesEkipa BRESTA prejme za svoj
mist, STARE Marija - delavka.
kar, HRIBAR Danilo strojni
uspeh prehodni pokal; ekipi na
kljucavnicar, ZRIMSEK Anton odsli so:
drugem in tretjem mestu pa izrodelav ec, MISIC Janko - obratni
~iJO posebna priznanja.
- v drugo organizacijo: NOelektricar
VAK ing. Zmago.
Tekrnovanje bo postalo tradicionalno. Danes so prvi dosegli cilj
odsli so:
DELAVSKA RESTAVRACIJA
nasi gasilci, jutri ! 1•• Vsi skupaj pa
imajo en sam cilj: cuv anje imo- na odslu zenje vojaskega ro- Za.poslil se ni nihce.
vine nas vseh.
v. Znidarsic
ka: KOTNIK Slave delavec,
- Odsel ni nihce.

Kadrovske spremembe

BRESTOV OBZORNIK GOSTUJE

Krajevno konferenca.ZK v Cerknici
V nedeljo, 1. X . je bila v Cerknici ustanovna konferenca krajevne organizacije ZK. Ustanovitev krajevne organizacije v Cerknici je rezultat reorga-nizacije ZK
v zvezi s spremembami . polo2:aja
in vloge clanov ZK v obcini in
ima za cilj Cimve~jo mobilizacijo
clanov ZK pri neposrednem vplivu na .celotno druzbeno dogajanje z enotnimi a.kcijami na svojem obmoeju. Vsi clani ZK v ob~ini, tako iz delovnih organizacij
kot iz osnovnih krajevnih organizacij, bodo delali v 5 krajevnih
organizaciJ ah:
1. v Cerknici z oddelkoma v Begunjah in Cajnarjih
2. na Rakeku
3. v Starem trgu z oddelkom v
Babnem polju
4. v Grahovem in
. 5. v Novi vasi
V delovnih organizacijah, kjer
so bile do sedaj osnovne organizacije, bodo delali aktivi komunistov. Na Brest u bodo imeli aktive:
- v TP Cerknica
- v TP Martinjak
- v TLI Stari trg in
~ v Skupnib strokovnih sluzbah.
Vodje stirih Brestovih aktiv ov,
ki bodo obravnavali predvsem
ekonomsko politicna vprasanja
svoj-ih poslovnih enot, bodo sestavljali vodstvo komunistov na
Brestu.
. Poleg krajevnih konferenc in
aktivov ZK bodo v obcini se: obcinska konferenca ZK kot najvisji organ ZK s stalnimi komisija-

mi in obcinski komite ZK z obcasnimi komis.iljami.
V krajevni organizaciji ZK v
Cerknici je 220 clanov. Najvisji
organ krajevne organizacije je
kc;mferenca s 45 clani. Konferenca i ma sekretariat s 13 clani in
komi.Sije:
- za organizacijo in razvoj ZK .
- za idejno politicna vprasanja
in
- za druzbeno ekonomske odnose in samoupravljanje.
Poleg novih organizacijsk:ih oblik delovanja ZK so na krajevni
organizaciji analizi·rali tudj dosedanje delo ZK na njihovem obmocju. Pozitivno so ocenili razvoj
samoupravljanja in dosezenih ekonomskih rezultatov po reformi na
Brestu, integracijske procese v
trgovsko - gostinskem podjetju
Skocjan (pripojitev gostinskega
podjetja Cerknica) in Gradiscu
Cerknica (pripojitev gradbenega
podJetja iz Logatca). Grajali so
predvsem pocasen razvoj samoupravljanja v druzbenih sluzbah in
obcinski upravi ter preveliko pasivnost komunistov v delovnih organizacijah na podrocju delitvenih odnosov, zanemarjanja notranje zakonodaje in nerazciscenih
proi zvodnih programov oziroma
prespektivnih
pl anov
razvoja.
Prav tako so grajali odnos· komunistov do zagotovitve ustreznih
obrtnih uslug, ki so v razsulu,
medtem ko se v edno hitreje razvi ja susmarstvo, zlasti kot posledica neustrezne davcne politike oziroma dela inspekcijskih sluzb.
D. Mlin.ar

Zasedanje .s kupscine
Na kratko zelimo seznaniti bralce z vpra5anji, ki so jih odborniki
obravnavali na zadnj{ seji skupscine obcine Cerknica.
Iz analize periodicnih obracunov za I. polletje 1967 razvidimo,
da je celotno gospodarstvo ob~ine
letos povecalo celotni dohodek prvega p olletja v primerjavi s prvim polletjem lanskega leta za 7 %
(BREST je prav tako povecal za
7 %), neto produkt za 12 % (BREST
za 14 %), dohodek za 11 % (BREST
za 15 %), maso osebnib dohodkov
za 12% (BREST za 16%) in ostanek dohodka (dobi~ek) za 28 %·
(BREST za ·33 %). Gornji primeri
nam kaZejo, da je gospodarstvo v
ubciru uspesno napredovalo v primerjavi z letom 1966. Zal niso tako ugodni rezultati za vse gospodarske organizacije, kajti Kmetijska zadruga Cerknica, Center
obrti Cerknica in Glas Notranjske
nimajo v I. polletju 1967 P<>kritih
vseh izplacanib osebnih dohodkov,
kar po.meni, da so poslovali z iz-

gubo.
Med drugi m so na skupscini
sprejeli odlok o urbanist1enem redu v obcini Cerknica, ki bo veljal
vsa naselja v obcini, razen obmocij, k1 so urejena z urbanisticnimi
programi. V odloku so doloeili pogoje, za gradnjo objektov, poleg
tega pa vsebuje odlok tudi dolocilo o moznostih in pogojih gradnje pocitniskih hi..S.
Na skups~ini· so sprejeli se dva
odloka: odlok o odlocitvi naselij in
obmoeij, za katere so oziroma je
potrebno izdelati urbanisti~ne nacrte ali samo urbanisticne rede, in
odlok o dolo~itvi najnizjih osebnib
dohodkov delavcev, ki delajo pri
zasebnih delodajalcih.
Vse tri odloke bodo objavili v
Uradnem listu SRS. Odborniki so
razpravljali tudi o realizaciji proracuna, poslusali porocilo o dosedanjih delih na ojezeritvi Cerkni5kega jezera in .sprejeli odlok o
eksperimentu stalne ozejeritve
Cerkniskega
jezera.
.
.

Ustanovitev drustva· knjigovodij
Ze nekaj casa smo ~ obcini Cer- kar 29 clanov. Morda je prav v
knica ~utili potrebo po u stanovitvi · tern razlog, da so za predsednika
drustva, ki bi seznanjal knjigo- izvolili clana knjigovodskega kadvodsko e k onomski kader v obcini ra z Bresta, tov. Braneta Misica.
z novimi metodami v ·organiziraOsnovne naloge novega drustva
nju in analizi-ranju poslovanja ter
- skrb za strokovno izpopolnjepoznavanja dinamicnih sprememb
vanje in solanje knjigovodskih
ekonomskih instrumentov. .
kadrov in usmerjanje mladih knjiNa ustanovnem obcnem zboru,
govodjj,
ki je bil 28. septembra, je bilo
- izmenjava strokovnih izkuokrog 70 do 100 vabljenih clanov.
senj in 11l,nenj,

Iz tega sklepamo, da so podjetja
in posamezniki potrebovali tako
strokovno drustvo. Zelo razveseljiv je podatek, da je z B resta
vclanjenih v drustvo knj igovodij

- iskanje resitev v gospodarstvu za ekonomicnejse in produktivnejse poslovanje p odjetij zlasti z iskanj em spodbudnih meril
nagrajevanj a.
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Za.Celi smo z izgradnjo Tova.rne pohiStva v Cerknici

E
Brez ®licev v zocetku ni ilo

Pri7Jor iz filma »Bres-t brsti na pepelu«

T
,..Rdeci lwtieek•< v Cerknici je bil na za.Cetku razvojne poti nepogre5ljiv
prost.or za idejna. movanja

Med prvimi izdelki TLJ Stari trg je bila tudi lesna volna
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Od strojev k ielezokrivcem

Aktivnost politicnih organizacij je zahtevala tudi veckratne sestanke
in posvetovanja

Surovinske moznosti in potrebe so narekovale izgradnjo tovarne ivernatih plosc

