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Brest- industrija pohiStva
NA SLAVNOSTNI SEJI OB 20-LETNICI BRESTA JE CENTRALNI
DELAVSKI SVET S TEM, DA JE POTRDIL POROCILO PREDSEDNIKA FRANCETA MELETA, SPREJEL VEC ZAKLJUCKOV, Kl
NAKAZUJE.JO PRIHODNJI RAZVOJ PODJETJA.
S 'r EM SESTAVKOM ZE LI MO PRIKAZATI VSEBINO SKLEPOV
OZIROMA NASO RAZVOJNO USMERITEV.

pati, kajti le tako se bo povecala
osebna odgovornost.
Delitveni sistem bomo morali
se izpolnjevati. Sprostiti ga b o
potrebo vseh socialnih oblik, ki
so se vedno v veljavi. Sredstva,
namenjena osebni potrosnji, je
treba usmerjati le z nagrajevanjem po delu. Delo in rezultati
dela naj postanejo edina osnova
za standard posameznika.
Nadaljevati morarno ~ specializacijo proizvodnje v podjetju,
pa tudi v posameznih panogah.
ker nam le specializacija odpira
nove momosti za hiter razvoj.
Prav pa bi bilo, ce bi tudi v nomenklaturi panog iz lesne industrije izloeili kot samostojno
pa nogo pohistveno industrijo, kar
so v razvitih drzav ah ze storili.
Glede na to, da smo prieeli s
proizvodnj o drobnega pohistva
tudi v TLI Stari trg in da iz leta
~ :do nnra.Sca pret~zna dejavn .. s L

Brest je uspesno prebrodil zavazne predvsem sodobne po$lovcetne tezave v obvladovanju prone zarriisli in organizacijske obi~odnje. Danes izbira tehnologilike, ki b odo zagotavljale hitro
ja in njeno obvladovanje ne po- . in ucinkovito poslovanje, ter memenita kljucnih problemov, pac
tode teamske priprave predlopa postaja najpomembnejse podgov za odloetive V tako moderroeje dela - obvladovanje triinizacijo poslovanja se mora
sea. To narekuje naglo naraseanje
vkljueiti tudi kadrovska politika,
proizvodnje pohiStva, ki se bo do
ki bo poleg formalne upostevala
1970. leta poveeala za vee kot
tudi dejans\{o strokovnost s poudarkom na vlogi prizadevnih stro500fo.
Intenzivneje bomo morali r a kovnjakov - organizatorjev.
ziskati trzisca, kjer se srecujemo
Razvojna dinamika sodobnega
s hudo konkurenco svetovnih proposlovanja nas sill v iskanje noizvajalcev pohiStva kar zadeva
vih re5itev v odnosih med stroizbiro, kvaliteto in ceno. Hkrati
kovnjaki - organizatodi poslopa moramo ustvariati lastni provanja in samouprln·ljanjem . D:~lzvodni program, s katerim se
bomo uvrstili med kreatorje modernega pohistva, kar bo istoeasno tudi porostvo za ugodnej:.1
plasman nasih izdelkov.
·
Kljub temu, da so se samoupravne oblike moeno uveljavile,
sr moramo prizadevati, da bopo
odloeitve samoupravn1h organov
se bliije · najsirsemu kro~u neposrednih proizvajalcev, ki se bodo zavestno odloeali za taka ali
drugacno pot. Prvi korak k takemu delu bomo storili, ko bomo razmejili odloeitve med delavskimi sveti in. komisijami. Delavski sveti naj bi bili predvsem
organ za ·Sprejemanje poslovne
politike in najvainejsih odloeitev, komisije pa naj bi prevzele
pristojnosti konkretnih odloeitev.
Ugotoviti moramo, da smo v
podjetju ze pred gospodarsko reformo spoznali, kako potrebne so
v poslovanju sodobne metode.
Osnova za to je bilo sistematicno
sirjenje prodaje izdelkov na tujih tr:liscih, Jtjer smo se med
drugim posluzevali tudi razlienih
otilik kooperacije. Ukrepi drzavnih organov ob sprejetjli re.rorme so potrdili, da je bila nasa
u8merjenost pravilna, saj ·smo
se praktieno brez teiav vziveli v
nove· pogoje gospodarjenja.
· Gospodarstvo bi se moralo se
hitreje osvobajati ostankov administrativnih span. Trine zakonitosti bodo morale prevladovati
v odnosu do subjektiviziranih
ocen in napovedi gospodarskega
razvoja. Delo nekaterih organov
se vedno temelji · na prezivelih
pozicijah administrativnega usmejanja v gospodars~vu. Ukrepi za
Stllna jedilnica MARY - izdelek, katerega bomo prodajali tudi na
bolj sprosceno blagovno proizdomacem trgu
vodnjo so se vedno prepoeasni.
Splosna in notranja zakonodaja
Bresta v proizvodnji pohistva,
nes se marsikje prevladuje mnese ne prilagajata dovolj hi.tro n onje, da priznan ja prvim zmanjmedtem ko proizvodnja J!rimarvim razmeram v gospodarstvu.
nih izdelkov celo· upada, · se je
sujejo uspehe samoupravljanja.
Ne sledita kvalitetnim premikom
predmet poslovanja Bresta ze taMenimo, da ta trditev ni realna.
J.n tako zavirata uveljavljanje soSamoupravni organi bodo moka sptemenil, da dosedan ji ne
dobnih gibanj in odloeitev. Posleustreza vee njegovemu poslovnedica tega je poeasnejse osvajanje . rali v prihodnje odloeati o vseh
mu konceptu.
novih modernih nacinov poslotistih elementih, ki zagotavljajo
politiko . poslovanja in .kontrolo
vanja. Na modernizacijo ne smeCentralni delavski svet je na
rezultatov. V okviru tega pa bo
mo: gledati zgolj s tehnienega vitemelju te · ugotovitve sprejel
potrebno strokovnjakom pustiti
dika; kot kvalitetno izpopolnitev
sklep o novem nazivu podjetja :
vee svobode v odlocanj u, jim za
tehni:enih sredstev za proizvod»BREST« .,- INDUSTRIJA P Ouspehe dati priznanja ob neuspenjo, temvec . kot izboljsanje cehib pa pr.o ti njim .oatreie nasto- . HISTV A-CERKNICA.
lotne.i~ , p~lovanja. Prl tern 110
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OS. dnevu cepuSliAe
Vsako leto - to postaja tradicija - se spominjamo, da
predstavniki Socialisticne r evolucije na zgodovinskem zasedanju A VNOJA 29. november 1943. leta postavili temelje
novi Jugoslaviji. Obujati spomin na 29. november pomeni nenehno obnavljati zivo lzrocilo revolucije, predvsem pa njeno
vero v ustvarjalne sposobnosti in moc delovnega cloveka. Z
vsem tistim, kar smo storili do sedaj, ko smo gradili novo
socialistlcno druzbo, s tistim . kar smo govorili in za kar smo
se borili v svoji dezeli in na mednarodnem toriScu smo si
pridobili ugled, ki ni bil nikoli vecji, na katerega smo ponosni in ki nas obenem zavezuje pred lastno zgodovino in pred
svetom za nas nadaljni razvoj.
Ko ob slavnostnem dnevu primerjamo dosezeno z zacetkom, na.Se z drugim, doma in v svetu, lahko s ponosom ugo·tovimo, da to, kar smo dosegli ne more biti v sramoto niti
revoluciji, niii nasim vlozenim naporom. Predsednik centralnega delavskega sveta je v svojem govoru ob 20. letnici
podjetja. na slavnostni seji dejal. »V 20 letih prizadevanj kolektiva, pri nenehnl gradltvi Bresta v proizvajalca najsodobnejsega pohistva za domace in inozemsko triisce, smo se
razvijali tudi samoupravljalci v kolektiv, ki je .sposoben . za
se vecje kvalitetne premike.«
.
Iz rezultatov dela vidimo, da prizadevanja pri · spro17a.}anju
gospodarske in druibene reformc niso stvari, o katerih se v
na.Sem kolektivu samo govori. V tern vidi nas kolektiv dana.Snji in jutriSnji dan, ki zahteva vse bolj organizirano delo
zavestnih in discipliniranih ljudi na.se socialisticne skupno!lti, v ka.ter i .fe s;unoupravljanje v~a.l!irlanja 8tva-r, ki se moi·a
cedalje bolj in vse globlje razvijati v odnosu do delovnega
cloveka, da bo lahko ne samo povedal, kaj misli, marvec
tudi dejansko od.local o gospoda.rskih in druzbenih zadevah.
F. Levee

Uspesno poslovanje Bresta ·
v devetih ·mesecih leta ·1967
PROIZVODNJA POiiiSTVA SE NAGLO VECA e V PRODAJI
- BREZ ZASTOJEV e V LETU 1967 11 Ofo HITREJSE OBRACANJE
OBRATNIH SREDSTEV e EKONOMSKI POKAZATELJI GOSPODARJEN.JA V LETU 1967 USPESNI e KJE SMO Z OSEBNIMI DOHODKI e POSLOVNA POLITIKA Z.:\ LETO 1968 NAJ POlSCE
MOZNOSTI ZA VECJE STIMULIRANJE VSEH ZAPOSLENIH e
V devetih mesecih letosnjega
leta je Brest poveeal fizieni obseg proizvodnje v primerjavi z
lanskim letom v enakem obdobju
za 4 %, medtem ko je proizvodnja
slovenske lesne industrije letos
porastla za 1 %, eeprav je bila
v j ugoslovanski lesni industriji
v letu 196.7 proizvodnja manj~a
za 5 %. Tako poveeanje nam omogoca, da dosegamo tudi dinamik o
letnega plana proizvodnje. Osnovna znaeilnost proizvodnje je naglo naraseanje v proizvodnji p ohistva, ki je letos narasla za 23 %.
in padec za 19 % v proizvodnji
primarnib izdelkov, kar je rezultat objektivnih pogojev in normalizacije secnje letnega prirastka hlodovine.
Glavni cinitelji, ki so vplivali
na ugodno narascanje fizicnega
obsega proizvodnje pohistva so:

1. v · TP Cerknica -

poveeanje
proizvodnje za 25 %
- vecja serijska proizvodnja,
- · ugodnejsa struktura asortimana,
- aktiviranje nove strojne
opreme na grlih proizvodnje,
- standardizacija materialov,
ugodn o razmerje montaznih
in demontaznih izdelkov,
- troizmensko delo na grlih
proizvodnje itd.
2. V TP Martinjak- porast proizvodnj e, za 20 % osvojitev proizvodnje stilnega
pohistva (za leto 1968 je
bilo .znacilno iskanje trzise z razdrobljenim maloserijskim asortimanom) ,
- modernizacija nekater e strojne opreme,
- v ee zaposlenih.
Nadaljevanje na 2. str.

OB LETOSNJEM PRAZNIKU

ISKRENO CESTITAMO VSEM CLANOM KOLEKTIVA,
POSLOVNIM PARTNERJEM IN OBCANOM
UREDNISTVO .
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u·spesno poslovanje Bresta v desetih mesecih ·1967
Nadaljevanje s 1. str.
V tabeli, ki ka.Ze gibanje proizvodnje, je prikazan tudi padec
proizvodnje na Iverki. Le-ta se
je zmanjsala predvsem zaradi
veckratnih izpadov elektricne'
energije.
Prodaja izdelkov je v letu 1967
uspesna. Znacilnost letosnjega

RENTABILNOST, ki smo jo
merili z visino ustvarjenega dohodka na povprecno vlozena
sredstva, je kot rezultat boljsega izkoriscanja kapacitet porasla
za 9%.
·
EKONOMICNOST smo ugotavljali z odnosom realizirane lastne
cene v primerjavi z dosezenim
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plasmaja na5ih izdelkov je zlasti
v tern, da v nesezonskih p oletnih
rnesecih trend prodaje ni upadal,
kar je bilo znacilno za prejsnja
leta. Lahko ugotovimo, da je povprasevanje po na§em pohi§tvu
na tujem, pa tudi na dornacem
trgu zelo poraslo, saj kljub znatnemu povecanju proizvodnje pohi§tva letos nismo uspeli zadostiti povprasevanju.
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celotnih dohodkom. Primerjava
narn je pokazala, da je ekonomicnost v letu 1967 porasla za

3%.

Z vsakornesecnim spremljanjern
rezultatov z ustreznimi analizami smo spoznali, da je ekonomicnost porasla predvsem:
- s stalnim narascanjem proizvodnje
(zmanjsanje
fiksnih

skim osmim mesecem ilarasli za
8 %, kar pomeni, da s o realni
osebni dohodki na Brestu letos
narasli za 7 %.
Za zakljucek lahko napisemo,
da je bilo Brestovo poslovanje v

stroskov za enoto proizvoda),
- z ugodnejso strukturo asortimana,
- z bolj smotrnim nabavljanjem reprodukcijskih materialov
in
lC1
- z vecjim izkori§canjem ugodnosti pri nabavah materialov in
poravnavi dolgov.
Pri ekonomicnosti poslovanja
je pomembno omeniti tudi amortizacijo, katere sprostitev je Brest
med redkimi sorodnimi podjetji
izkoristil za povecanje namenskih sredstev za reprodukcijo, s o;
cimer je seveda zmanjsal dose- /o
zeni ostanek dohodka za razdeli- 100
tev. V strukturi celotnega do- 1
hodka se je v letu 1967 arnortizacija povecala za 1% ali v
absolutnem znesku za 59 %.
90
PRODUKTIVNOST, merjena v
netto produktu na zaposlenega,
je v primerjavi z devetim,i me- 80
seci leta 1966 letos porasla za
20 % in sicer zaradi bolj§ega izkoriscanja kapacitet in bolj eko- 70
nomienega poslovanja v letu 1967 .
OSEBNI DOHODKI na zaposlenega so se v istem obdobju po- 60
vecali za 15 ,%. Povecanje osebnih
dohodkov je bilo v skladu z merili nagrajevanja oziroma v skla- SO
du z dosezenimi rezultati poslovanja. Do konca septernbra so
bili povprecni mesecni neto osebni dohodki na zaposlenega 79.800 4-0
S dinarjev. Sarno oktobra so bill
osebni dohodki 85.000 S dinarjev,
Para b~j e.na.
kar pomeni, da bo povprecje ·30
osebnih dohodkov do konca leta
qredstva.
1967 §e poraslo.
Kak§no je stanje osebnih do- 20
hodkov v Brestu v primerjavi z
dohodki v celotni industriji, lesni
industriji in porastu zivljenjskih ~0
stroskov v Sloveniji, nam poka:Ze
naslednja primerjava:
V celotni slovenski ·industriji 0
so povprecni mesecni neto osebi966
ni dohodki do konca julija 86.100
S din, v lesni industriji pa 72.500
S dinarjev.
devetih mesecih letosnjega leta
uspesno in v sKladu 2. letnimi
2ivljenjski stroski stiri~clanske
planskimi predvidevanji. Fa vendruzine v Sloveniji so v osmih
mesecih letos v primerjavi z landar ne moremo reci, da smo iz-

- koristili vse ekoncimske rnoznosti,
da hl dosegli se vecje ekol}omske
rezultate, ki bi povecali standard
zaposlenih. Prav bi bilo, ce b i v
ekonomsko financni politiki za
prihodnje leto nakazali smer, ki

Strukturn.l prikaz tieHtve.
O.ohodka
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hi §e bolj zainteresirala vse zaposlene, da bi dosegli se veeje financne uspehe.
D. Mlinar
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Dokaz o uspesnern poslovanju
so zaloge gotovih izdelkov, ki
ostajajo v tovarniskih skladi§cih
najvec rnesec dni.
Ceprav je leto§nje gospodarjerije z obratnimi sredstvi ugodnej§e kot je bilo lani za 11 %, se
vedno nismo dosegli optirnalizacije za:log. Zato so samoupra.vni organi v II. polletju 1967 sprejeli
vrsto ukrepov, ki zahtevajo vecjo elasticnost strokovnih sluzb na
podrocju obratnih sredstev. V letu 1967 Brest ni fiil v vecjih tezavah kar zadeva zadostna obratna sredstva. Vendar je tak financni polozaj le trenutnega znacaja, zaradi zacasne uporabe
sredstev, ki so namenjena za modernizacijo proizvodnih kapacitet.
Takoj, ko bomo po predvidevanjih v letu 1968 modernizirali
proizvodnjo z vecjimi investicijskimi vlaganji, se bo stanje na
podrocju obratnih sredstev znatno poslab§alo in bomo morali
najeti tudi nova kreditna sredstva.
V devetih mesecih 1967. leta
smo dosegli v prirnerjavi z ena~
kim obdobjem lani tudi bolj§e
tinancne pokazatelje.

Od 4. do 12. novembra je bil na Gospodarskem raztaviscu v Ljubljani SALON POHISTVA 1967.
Na otvoritvi Salona pobi§tva, na katerem je razstavljalo 87 podJetij iz vse driave, so bill stevilni predstavniki Skupscine in Izvr5nega
sveta SR Slovenije, druzbeno-politicnih organizacij, gospodar skih or.ganizacij, Gospodarske zbornlce SR Slovenije, Zvezne gospodarske
zbornice in konzularnega zbora.
Predsedn ik Poslovnega zdruzenja LES tov. Knez Joze je v svojem govoru opisal pomen slovenske pohilltvene industrije. Salon
je odprl tov. Mitja Mejak, clan
Izvrsnega sveta SR Slovenije.
BREST se je na Salonu ·Pr~d
stavil ze z novim imenom BREST - INDUSTRIJA POHISTVA CERKNICA. Da, resnicno:
industrija pohi§tva: To · ni samo
na§a ugotovitev, to so ugotovili

vsi, 1ti so s i ogledali razstavljene
BRESTOVE izdelke.
SAL ON POHISTVA, ki ga prireja lesna industrija vsako drugo leto na Gospodarskem rastavi§cu v Ljubljani, je ze tretji po
vrsti. Kdor spremlja razvoj lesne
industrije od Salona do Salona,
lahko iz leta v leto ugotavlja izreden napredek. Leto§nji Salon
je presegel vsa pricakovanja, saj
je pokazal, da je slovenska le-

!

sna industrija dejansko dosegla
najbolj zahtevno raven evrop~
skega pohistva. V cern se kazejo te odlike? Podjetje MARLES, MEBLO, STOL in BREST
so. za Salon pripravila vrsto no-

No·tranjski klub poslancev
ZA USPESNO RESEVANJE DRUZBENE PROBLEM4TIKE
Na -pobudo SZDL je ·bil ustaVrhniki, na katerem smo ustanovljen republiSki Klub poslannovili svoj klub in to zadnji v
cev, ki vkljucuje zvezne in repubnasi republiki. Notranjski ·klub
liSke poslance. Hkrati pa so se
pos1ancev - tako se imenuje zaceli ustanavljati tudi klubi pozajema obcine · Kocevje, Ribnico,
slancev po regijah, 1¢. jih je v naCerknico, Logatec in Vrhniko. Se-·
§i republiki enajst. Ni dvoma, da
dez kluba je na Vrhniki. Nekateri
je ta p obuda SZDL zelo koristna
poslanci smo omenili, da tak§na
prav sedaj, ko se celotni s kupregija n i n ajbolj posrecena, v poscinski mehanizem se aktivneje gledu gravitacije, furikcionalnosti ·
vkljucuje v resevanje reformnih
in prav tako ne imena. Menili
nalog.
smo, da .ima Notranjski klub· svoDe~o teh klubov je usmerjeno
je mesto v organizaciji klubov
k vecji povezavi med zveznimi in
poslancev, da pa bi moral orgarepubliskimi poslanci, obenern pa nizacijsko zajemati obcine Postoj-·
tudi k tesnejsi povezanosti ter sona, Ilirska Bistrica, Cerkni_ga, Lodelovanju med poslanci in predgatec .in Idrija s sedezem v Postavniki obcinskih ·oblastnih orstojni. Tako organizirana regija
ganov in druzbeno politicnih or- klubov: poslancev bi bila funkcioganizacij. V svojem delovanju naj
nalno uspesnejsa ker je na .pod- ·
bi v klubih predvsem skupno
rocju te prave Notranjske mnogo
pretresali splo§ne druzbene provee problemov, ki ima jo sli~no
bleme republike pa ~udi posavsebino in tezo.
meznih regij in sprejemali najKer pa so se Postojna, · Ilirska
naprednejsa stalisca. Seveda pa
Bistrica in Idr ija ze vklj"ucile v
skupna stalisca ne pomenijo skleprimorske klube, smo sklenili, da
pov, katerim se mora poslanec
je nred1agana regija za sedaj 'se
pri svojem delu v skupscini. podnajboljsa re!!ltev. Izkoristiti. 'pa b o
rejati. Gre predvsem za demotreba vse moznosti za razlicne
kraticno analiziranje pojavov
oblike aktivnejsega sodelovanja
doloceni regiji, za demokraticno
izmenjavo mnenj, predvsem s · med klubi; ce pa bo pqtrebno bi_.
ciljem, da bi se poslanci sezna- se lahko lotili ·tudi organizacijskih
sprememb prizadetih regij_ Osebnjali z razpolozenjem in m nenji
no menim, da bi bilo koristno
volilcev, s cimer bi se okrepila
prouciti ·in organizacijsko prilata vez med njimi, ki je cesto
goditi na§ Klub . poslancev resmarsikje sla ba.
nicn i . notr.anjs~i r~gij.i.. · .. · ..
Tako so imeli dne 8. novemb'ra
, ;·:.·. : · :-J. ·L esar .. ·.
skupni' sestanek poslancev ·.na -

v.

Stilna hrastova omara je zanimala tako domace, kot tuje obiskovalce, saj je ta pri nas prvi primerek take omare izdelan na
industrijski naoin

vih modelov, skladno z njihova
specializacijo. ~ARLES je r~-.
stavil vrsto kvalitetenega k u.hi_n jskega pohistva, MEBLO :veliko
steviio spalnic stilne in moderNadaljevanje ~a 3. s~rani .
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Solon pohiStvo 1067
Nadaljevanje z 2. sir.
ne izvedbe, STOL je razstavil
nov stol, ki ga je mogol!e spusl!ati in dvigati s pomol!jo plina.
BREST je med vsemi prikazal
najvel! novih modelov: dnevnih
sob, ]edilnic in ostalega kosovnega pohistva.
Omeniti je treba prizadevanje
podjetja Slovenijales pri uvajanju nove povr5inske obdelave
stilnega pohistva.
Poleg teh podjetij je nastopila
se vrsta manjsih proizvajalcev iz
Slovenije in vse ddave. PohiStvo RADNIKA iz Bosanske Gradiske, TISE iz Sente in drugih
podjetij iz ostalih republik se ni
doseglo tako visoke ravni. Omeniti pa velja, da so njihove c•me
dokaj nizje kot cene slovenskih
proizvajalcev.
Na sejmu se je pojavila vrsta
uvozenih tapetniskih izdelkov, ki
so jih kljub milijonski ceni hitro
prodali.
V BRESTU smo se na Salon
pripravljali ze od marca. Ze tedaj
smo sestavili taksen asortiman
s katerim bi na Salonu pokazali
nasa usmeritev, izboljsanje in p opestritev asortimana izdelkov in
razstavili kar najvel! stilnega pohistva. S Salonom pa smo zeleli
dokazati celotni napredek BRESTA tudi navzven, saj je bilo
ol!itno, da je BREST se vse premalo znan. Zdi se, da smo s Salonom vse te zelje in cilje dosegli. Potrebno je obddati dosezene rezultate in jih se razsiriti.
.
Na ve~ ko dvesto kvadratnih
metrih razstavnega prostora smo
lahko razstavili vrsto najrazlienejsih izdelkov furniranega in
masivnega pohistva. Vee kot
16.000 obiskovalcev si je dan za
dnem ogledovalo skupino ameriskih jedilnic, ki so po svoji
pestrosti navdusile tudi nase ljudi. Posebha pasa za ol!i je bila
tudi stilna klubska · garnitura.
Najvel! ljudi pa se je navdusevalo za dnevno sobo DANIELA,
ki je · poleg TV BARA prejela
tudi diploma zirije.
Marsikatera obiskovalka se ni
mogla lo~iti od toaletnega koticka
v bell anticni izvedbi.
Jedilnice v palisandru, ki so
sicer znacilne za francoski trg,
so bile mocno vsel! tudi nasim
potrosnikom. Le-ti so za umir-

jeno izvedbo, 'pa je zato jedilnica
LIVING, ki je v nasem programu, tudi najblizja domacemu
kupcu.
·
IRVIN ni vee samo omara.
Klubska garnitura je dajala' temu kosu pohistva novo vrednost.
Zaradi majhnega spodrsljaja v izvedbi diplome zanj nismo dobili.
Vse kaze, da se FLORIDA, pa
naj bo velika ali majhna vse bolj
uveljavlja.
Pozornost so vzbujali tudi novi
primerki stilnih omar za jedilnice
in dnevne sobe v orehu in hrastu, saj je skoraj nemogol!e, da

uSpeSen Brestov nostop
le z ameriskim p oudarkom in
stole z evropskim videzom.
Tezko je opisati pisano vrsto
lepo dekoriranih izdelkov in razstavni prostor, ki je deloval neprisiljeno, preprosto, toda u~in
kovito. To je bila pasa za oei,
pa tudi za globok zep, kot je
hudomusno napisal eden izmed
novinarjev.
Sejem je konean. Ugotavljarrio
lahko velik napredek, ki je tudi
porostvo za nase prihodnje uspehe. Potrebno je, da uspehe nasega sodelovanja na SALONU temeljito analiziramo in izluscimo

dragocene napotke za prihodnje
nastope.
·
SALON POHISTVA bi v prihodnje moral postati Salon v
m ednarodnem merilu. Vprasanje
je, l!e cas, v katerem ga prirejam o ustreza tudl nasim tujim
kupcem? Verjetno ne.
SALON POHISTV A 1967 je potrdil napredek pohistvene industnje. Njena naloga, posebej pa
BRESTOVA je, da t udi v prihodnje on najbolj bogata napreduje. Le tako si bo pridobila
vedno novih priznanj .
D . Trotovselt

Jelidnica. CARMEN, katero si je zazelela vrsta obiskovalk
lahko serijska proizvodnja proizvaia neka'j takega - pa je le
res. Potrebno bo najti le trZisl!e
in zal!eti s proizvodnjo tudi teh
omar.
Omeniti je treba se vrsto noniture jedilnic: tipi~no stilne sto-

TV · BA~, eden od z diplomo nagrajenih izdelkov B~ESTA, bo po
· , · . napovecUb po&ll\'l masovni izdelek BRE~TA

Kako smo pripravljeni za leto 1988
Pred nami bo novo gospodarsko leto. Kako smo pripravljen
nanj? Kaksna bo nabavna politika, k akSna prodajna '? Vprasanje
je dokaj tezko, zlasti se ker smc
v l!asu, ko oblikujemo to politiko
sredi razgovorov z nasimi kupci,
ki prav taka kot mi oblikujejo
svoje nabavno-prodajne pogoje,
kalkulirajo, kako bi dosegli najboljse pogoje za pr ihodnje poslovanje. Mi izbiramo dobavitelje,
prav tako tudi oni. Vse skupa j
je se nezaklj u~en krog, ki bo svojo dokonl!no obliko dobil v kupnih in prodajnih · pogodbah v
zadnjih dneh tega in v prvih
dneh prihodnjega leta. Znaeilno
za nasa vrsto proizvodnje je, da
se za vrsto asortiman ov niti po
kolicini niti rokih ne dogovarjamo za vse leto vnaprej in zato
tudi nasa nabava nima trdnih
vnaprej dolo~enih koliein nabavnega asortimana. To iz leta v leto
odpravljamo. TP Cerknica bo v
prihodnjem letu proizvajala pohistvo n a zalogo, se pravi, da
ne bo proizvajala po narocilih (izjema so glasbene omarice, ki imajo svoj trden terminski nal!rt), pal! pa bo prodajala izdelke iz zaloge. Ob tem
smislu na izdelke, k i so v pros:tramu za doma~ i trg in za izvoz
v evropske drzave. I zbrali smo
torei as01·timan, ki ga bomo nud ili in prodajali iz zalo;:e. tako
kot delamo to na primer 7. zaganim lesom , ladijskim podom,
delno z iverkami, stoli ipd. Podatke o t r;ovin i zbiramo tako,
da na osno·:i statisticni h podatkov la7.je natancno dolocimo prnizvodne in prodajne rake. TP
Martin ]ak je r azen v proizvodnJi
stolov Sardan se vedno vezana
na obl!asna naro~ila. NaJpomembnejsa vprasanja na nabavnem in
prodajnem podrol!ju so torej asor-

100 milijonov investicii

BOO inilijonov ·
vecja proizvodnja
Strokovne sluzbe v Tovarni pohiStva Cer knica so se po dokon c~
no
oblikovanem
proizvodn em
programu za leta 1968 lotile analize · in proul!evanja tehnoloske
problematike, zlasti pa a nalize
ozkih grl.
Analiza je pokazala, da nam
sedanja tehnoloska sredstva dopusl!ajo pove~ati proizvodnjo na
skorai 4 milijarde starih dinarjev, ali za skor aj 800 milijonov
vee kot bo v rednost proizvodnje
v letosnjem letu. Izraeuni kazejo,
da se bo pojavilo nekaj ozkih
grl. ki jih bomo m01·ali odpraviti
z nakupom dodatne nove opreme.
Treba bo nabaviti:
- skarje za razrez furnirja,
- fum irko robov.
- dva
nadmizna '!soli;oturna
rezJ;:arja,
,
- dva mizna visokotur:na rez,karja,
..
. .. .
- dvostt·ansko brusilko robov.
- stiristl·anski skobelni stroj,
- stroj za brusenje profilov,
- strojeek za jeralni prirez, ' .
Vso opremo rrior amo naba,·ih
v naj krajsem casu. taka da Jb
bo mogo~e vldj uciti v resevai'l)e
ozkih grl ze takoj na za~etku
leta 1968. Izbira opreme je s~~
stavljena. treba je le razcistiti
nekatere manjse tehnicne nadl·obnosti, kar pa· bo opravljerio
v nekaj dneh.
· ·
Vsi stroji, kl bodo nabavljeni,
sicer ne predstavljajo ozkih grl.
Nekater i bodo zamenjali stare;
dotrajane, ki ne ustrezajo ve~ za
proizvodnjo kvali.t ete vse bolj
zahtevnega pohistva.. · .
· '
Stiristranski skobeljni stroj ·ha
pr!mer ne ustreza vee. ker na
njem ne m oremo delati 'ra:zn:ih
profilnih lete,·, ki j ih rabimo pl:i
uvajan,iu si:ilnega pohistva. Vzporedno s tern moramo nabaV:lti 'tudi stroj za brusenje profilov, li:e1·
brez tega ne moremo doseei .lepih nedef ormiranih profilov.
·
Z nakupom te opreme bomo
dosegli mnogd boljso sinhronizacijo in izkoriscanje sedanje ·opre ~
me, taka da bo mogoce posamez:.
ne izmene mnogo bolje izpopolniti.

Vrednost opreme bo oktog 100
milijonov S d inarjev, sredstva
pa bo dalo podjetje, oziroma tovar na sama iz ostanka dohodka
v letu 1967: Inyesticijska nalozba
je vee k ot utemeljena, saj· bo
po grobih ral!unih v . enem letu
odplacana. Vsak pomislek 9 u,pravieenosti tega nakupa je torej
odvee.
T. Kebe ·

timan izdelkov, koli~ina in proizvodni roki. Sledi nabava surovin in izdelavnih materialov za
proizvodnjo.
In koneno, vl!asih celo najpomembnejse, je vprasanje, kako
prodati te izdelke.
0 asortimanu izdelkov r azpravljam o ze dalj casa. P ri tern ne
zanemarjamo niti kolil!ine n iti
ekonomil!nosti posamezn·e ga izdelka. .Zage so v celoti odvisne
od dotoka hlodovine, ki bo po 'zaganega lesa. Cas bi bil, da. bi
cene zaganemu lesu sprostili. ·
predvidevanjih toliksen kot letos.
Posebna tezava je na bava ostaSe vedno ne vema, kako bo z
lih m aterialov. Potrebna t:ii bila
zaganjem bukovine za p otrebe
veeja narocila, kar bi -'p ocenilo
pohistvenih tovarn, k a jti pohinabavo, saj jo sedanji n al!in cestveniki trde, da je lastna bukolo podrazi, zlasti se ker nabav:vina predraga. Morda pa le
ljamo m ajhne kolicine. pri vee
ni predraga kadar gre za podobaviteljih. Treba bi bilo doieei
sebne dimenzije, ki jih pripravljamo bolj za lastne potrebe. Iver- standardizacijo materialov/'ne- pa
nabavljati celo enake materiale
ka bo tudi v prihodnje proizvapri vee dobaviteljih.
jala v stirih izmenah. ProizvodV letu 1968 b o morala tudi pro- ·
n ja ladijskega poda bo . tekla, l!e
daja poveeati svoje delovanje. z ·a ..
bodo zadostne kolicine· lesa. Za20 % poveeana proizvodnja final- ·
bojev za zunanjo prodajo bo vse
nil izdelkov bo zahtevala se vee
manj, proizvodnja primarnih izproda)nih akcij na domaeerri, pa·
delkov pa bo toliksna kot letos.
tudi tujem trgu kot doslej. Ze sedaj
P r oizvodnja furniranega pohismo 1meli razgovore z vecjimi .
stva v TP Cerknica naj bi pokupci doma, dogovarjamo pa se '
rasla na priblizno novih 20 Dfo.
tudi s tujimi kupci v ZDA, Angli~ .
TP Martinjak predvideva poveji, Zap. Nemeiji in Avstriji.
eanje proizvodnje za 25 Dfo.
Pripravili smo nov cenik za izSmo pred tern, ko bo treba sedelke pohistva. Nove .' cene so
staviti predloge za letne proizprilagojene kvaliteti in povpiasevodne nacrte. Cimbolj realne in· vanju na trgu.
konkretne bodo kolil!ine. toliko
Dobra priprava za prihodpje ·
vee osnove bo za sestavo materileta ,ie odvisna od proizyodnJe, pa
alne bilance, ki mora postati os- ·tudi strokovnih sluzb, ki m orajo
nova nase nabavne politike.
za potrebe po:Slovnih en ot doseci
n ajboljse n a bavne in prodajne
z veejo proizvodnjo bodo popogoje. Uspehi teh dveh dejavrasle tudi na bave surovin in man osti skupaj s proizvodn imi stroter ialov za reprodukcijo. N abavski predstayljajo enokonm ski uci- .
n a politika surovin je se vedno
nek, k i m ora biti vsako leto vee- ·
odvisna od cen, ki so doloeene
ji in boljsi, kar je pogoj za vse
s posebnim i predpisi. Problemi,
bolj uspesno delci v. prihodn.je,:. .. · ·
ki izvirajo iz tega," imajo svoje
D. Trotovsek
korenlne v zamrznjenih cenah

'B'R;,ESTOV OBZ'OR'NfK

Prostauili smo 20~ obtetnuo Bresta
sednik Centralnega delavskega
sveta. Govoril je tudi predsednik
Obcinske skupscine tov. Joze Telic. Na seji so sprejeli ver sklepov.
Ciani Centralnega delav:;kega.
sveta in gostje so si po seji o~le- ·
dali Tova.rno ivernih plose in 'To. va.rno pohistva v Cerknici. Z
ogledom so bili zadovoljJti, zlasti se, ker s.o videli celotni tehnoloski proces od iveri do !tone~
nega izdelka. Po ogledu proi'l:vodnje so cla.ni Centra.lnega delavskega sveta in gostje v Rakovem
Sltocjanu v veselem razpolozenju
zakljucili proslavljanje 2\1. obletPrvi predsednik dela.vskega sveta. podjetja tov. F. Intihar je ob dvaJnice Bresta.
setletnici vodil slovesno sejo CDS. Poleg njega sedanji pretlsednik
D. Trotovsek
CDS tov. F . Mele

Statut 1n ·pravilnik pred spremem ba nl.i
I

Del povabljenih ·gostov na slovesni seji. Od leve proti desrii sedijo:
A. Janezic, direktor Javor Pivka H. Hace, .p~atelj J . Telic predsednik obc. slmpscine Cerknica, J. Lesar glavni direktor ·Bresta, M.
Goslar predsednik gospodarskega zbora skupscine SRS in M. Brajer,
predstavnik KB Ljublja na
·
·
Mnogokrat je bila v zadnjih
dneh Olttobra izreeena cestitlta
vsem tistim, ki so v nasem podjetju prdiveli dvajset, pe tnajst
all deset let. Vsi clani delavskih
svetov poslovnih enot in povabljeni so spontano zaploskali, se
posebej pa dvajsetletnikom, saj
je bil njibov jubilej tudi jubilej
podjetja.
Slovesne seje delavskih svetov.
Skrbno urejeni prostori so dajali
slovesnosti se posebno vzdusje.
Kdo bi si ntislil, da. smo v dvajsetih letih dosegli tak vzpon, je
dejal marsikdo izmed povabljencev, ko je poslusa.l porocilo in se
zamislll, kako je bilo nekoc in
kako je danes. In videli so veJiko
razJiko. Tukaj so sodobne tovarne, sposobne velikoseri.iske in
najbolj zahtevne proizvodnje pobi§tva, tu so moderne zage, avt~
matizirana iverka, tam se odpirajo nove kapacitete. Za.mislili so
se v stanovanjski sklad, ki je v
zadnjih letih skoraj v celoti resil.
stanovanjsko problematiko. Obl!utili so rast osebnih dohodkov
in splosnega standarda. Da, to so
mislili in o tem smo govorili.
Tezko je bilo, a sedaj postaja vse
lazje in Iazje.
25. oktober 1967. Natanko dvajset let je minilo. Rdeci »ficko«
hiti iz Kocevja z velikimi sveznji
BRESTOVEGA
OBZORNIKA,
prve slavnostne stevilke, ki je
iz5la prav na dan 20. obletnice
Kaksen je? Ze ga lista.i o na TLI
Stari trg, pa v TP Martinjak!
Komaj pride svden.i v Cerknico,
ze je v TP Cerknica, Skupnih
slliZbah, Bazenski zagi in Iverki..
Petindva jsetega popoldan in zvecer beremo OBZORNIK in ga
pregledujemo da je kaj. Prvi
Brestov easopis za 20. obletnico!
Sobota, 28. oktobra 1967.
Lep prijeten soncni dan, kot bi
hotel prispevati k !)ra.znicnemu
dnevu. Zastave kamor pogleda.
oko. Velik napis: 20 let 1947196'7 na modro-rdeci podlagi. Velika s.lovenska za.stava se vije s

sanj, ki zahtevajo odgovor : in
spremembe v nasi zakonodaji. v
tern sestavku born opozor il samo
na riekatera: Pr;stojnosti delovne~a kolektiva in samciupravnih
organov bo treba vskhditi 7. vse
vecjo pristojnostjo pus\ovne eTJOte kar zadeva ustvar; anj·e in ·delitev dohodka ter upravlj anj·e s
poslovnimi sredstvi.
·
Status poslovne enote skupnih
strokovnih sluzb nan;kuje, d.a je
treba pristojnosti ~amou pravnih
organov v tej poslovni enoti posebej .dolociti, vzporedno s .tern
pa tudi vpliv 'c entralnih samoupravnih or ganov n a organizac;.io
in kadrovanje poslovne enotc
skupnih sluzb.
·
· Eko.nomske temelje bo treba
dopolniti z doloeili o vlagan;u
f
sredstev in pravlci do' dohod'w
"' r
iz tec:a vlaganja, o oblikah. ¥Ia~
ganja. na primer:
·
- kreditiranje med pus\ovnimi enotami in skupnimi skl!ld;·:
- orocevanje sredstev v podjetju in izven njega;
- zdruzevanje sredstev;
- namensko vlaganje mea poslovnimi enotami s pr av1co do
dela dohodka;
- vlaganje v druga podjetja s
pravico do dela dohodka .
Nekatere poslovne enote ze razpravljajo· o spremembah pravilnika o delitvi : dohodka in delitvi
sredstev za osebne 'dohodke, druge pa pripravljajo osnutke za
razpravo. Teznja vseh spr ememb
je predvsem v iskanju ustreznejslh meril za nagrajevanje re. zijskih .kadrov. l;'ovsod tam, kjer
lahko.. merimo ucinke dela, bomo 'osebni dohodek ugotavljali
na podlagi norma~ivov . Tam pa
kjer ucinka n i mo.;oce meri:ti, pa
bomo uvedli nagrajevanje sluzb
po rezultatih ozir,oma merilih, na
katere irha sluzba najvecji vpliv,
na primer:
·, .
.
- prodajna sluzba na stopnjo
ostanka dohodka, visino zalog in ·
terjatev do kupcev ;
- nabavna sluzba na vrednost'
zaiog suroviri . in mater iaiov i11·
Ciani Centralnega delavnega s:veta podjetja in _povab.~
r11zlike med . plans.k imi in dejan-.
ljeni gostje pred slovesno okraseno z~adbo 'skupnih' ·sk'o desezenimi cenami naba'lilje-·
riih surovin ip materialov; .
sluzb_
. - racunsko plansk a sluzba· visina terjat'ev in roki v izpolnje- .
vanJU nalog itd.
Ta dodatna merila bodo. pred-.
stavljala 20 % predvidenih . sred- _
stev za osebne do~odke rezijskih .
delavc~v, mec;item ko bo 80 %·
, osebnih dohodkov za vse ·rezijske kadre odvisnih ali od obsega placane realizacije ·(skupne
strokovne sluibe) ali od ·obsega
proizvodnje (proizvodne ppslovne

Urejanje notranjih odnosov
Od leta 1964, ko smo <;prejeli
je bistvena sestavina samostojnosatut, smo pri nas ze marsikaj
sti in samoupravnosti. Ustava dospremenili, ker so se spreminjali
· lo~a, da »delovna organizacija
tudi posamezni zakoni, na· primer
sprejema v skladu z ustavo in
Zak;on o podjetjih, Zak on o delovnih razmer.iih, pa tudi zato.
stavbe Skupnih sluzb skoraj do
zakonom
statut
in
druge
splosne
ker so se spreminjali ekonomski
tal. Praznicno vzdusje, lti prica- .
akte, s katerimi se urejajo odtemelji.
. .
lmje clane Centralnega delavskev letu 1966 srrio v celot; sprega sveta, Upravnega odbora, nosi v delovni organizac:iji«.
predsiavnike
lkuzbeno'-volitic- . Skladno z razvojem materialne
menili VIII. po~lavje statub:
nih orga.nizacij in druge ·goste, · osnove razvij'amo tudi n ase notraEkonomski temelji in nacela gopovabljene na slavnostno ·sejo ob
nje opnose. . Splosni akti, s kaspodarjenja.: Poslovne enote l,!St20. obletnici Bresta.·
terimi delovne organizacije ustavar jajo in .delijo dohodek in so ·.
navljajo in o):>likujejo sa~o·uprav- · · odgovorne tudi za razsir jeno re- .
Ob enaj:;tih se za.Cne slavnostne norme, morajo biti odraz depr odukcijo.
.
na seja. Pionirji iz Osnovne sojanskega stanja v delovni orgaS spreme . bami ek;onomskih tele eestitajo predsedniku. Centralnizaciji.
meljev se j-: pojavila vrsta ypra- ;
nega delavskega sveta.
r-· ... _ .... ....

-----.,.--:

'

Sejo je vodil tov. Franc Intihar;
prvi predsednik delavskega sveta
iz 1950. leta. Slavnostni govor- ·
nik je bil tov. F ra nc M ele, pred -

m~~.

V.eselo razpolozenje v Rakovem Skocjanu pot ni manjkalo

spominov na prehojeno

.

Na · podrocju varstva ·pri delu
so poslovne enote :na podlagi Pravilnika .0· nacelih varstva pri. aelu
doline· ·iz.d elati svoj Pravilnik, ki
. : bo upo5teval posebne qelovne' po..:
· goje v :vs·~i poslovni en oti.. ·
· Ce hocerrio, da bo nasa zakonodaja, pa - naj si po statut, ali
_katerikoli drugi splosni ald, .de'jansko odraz nasih not~anjih od- •
.no~ov1 mpramo. .,so<:I~.l<?va~r .PJ;"} .~e
stavljanju osnutkov, pa tudi takM. Goslar, predsednik gospodarskega odbora skupscine SRS je med
r at, ko bodo predlogi sprememb
govorom v Ra.kovem Skocjanu d al mnogo. priznanj ustvarjalnosti in·· v j avni ·· raipravf:: :· '·. ·- ... ·; :
. ·.··.. . : . . · .·. : Joie Hren
napredku kolektiva BREST
. . . •. .
· ·
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Pogozdo vanJe

pomemben vir
zagotovitve surovin

Pise direktor poslovne enote

Tapetnistvo nova dejavnost TP Martinjak

glede na izvor usmerili tja, kjer
Tapetnistvo za TP Martinjak
ze stekla z mrtve tocke, saj je toV Sloveniji bi bile kapacitete
danasnje lesnopredelovalne indubo nalozba najbolj s m otrna in
v bistvu ni nicesar novega, saj
varni prav v teh dneh za poizvema, da se je tapetniska dejavkusni zaeetek uspelo pridobiti
strije krite, te bi imeli okrog
rentabilna. Za koristnika bodo ta
nost pojavila ze na zacetku, ko
10% vee lesnih surovin.
sredstva dolgorocno posojilo, ki
osnovna tehnoloska sredstva in v
Na nodlagi · teh spoznanj se
ga bo z doloceno obrestno mero smo uvedli stole v redni proizkratkem lahko pricakujemo prve
zadnja leta v Sloveniji vse bolj
vracal po realizaciji investicije. vodni program. Tovarna ze doizdelke lastne proizvodnje, ki besiri poslovno sodelovanje orgaSurovinsko zaledje bi na ob- kaj dobra obvlada tehniko tapedo oplemeniteni ·zapustili tovarno.
nizacij, ki se ukvarjajo s proizmocju obeine Cerknica sirili na ciranja stolov, posebno se z deje to sele zacetek, ki
Jitvijo dela po operaciiah in z gaVsekakor
vodnJo in predelavo lesa. To sodva nacina:
bo tr eba intenzivno razvi'jati
uporabo sodobnih zracnih pistol
delovanje se suce predvsem okoli
1. Aktivirati moramo vse dosleJ
kar zadeva opremo, pa tudi proza zbijanje.
skupnih vlaganj . za razsiritev
neizkoriscene ali slab a izkorisceizvodne postopke. Proizvodni pro0 tern je pred kratkim F AO
gozdnosurovinskega zaledja. Pone povrsine ter jih pogozditi z
Ko smo uspeli 'I.' tapeciranju
gram TP Martinjak zahteva ne
(mednarodne organizaciJe za razveeanje gozdne proizvodnje je ustreznimi drevesn imi vrstami. s tolov, pa se je porodila tudi mi- le preprosto tapetnisko dejavnost,
voj gozdarstva in kmetijstva) iznamrec lahko le se skupna naloga Sem sod ijo predvsem kmetijska «el, da bi poiskali m::·znosti za
pac pa tudi zahtevnejse tapeciradalo studijo, v kateri za obmocje
proizvajalcev in porabnikov le- zemljiSca med gozdnimi povrsi- resitev te dejavnosti. Posebno je
nje stilnega pohistva. Verno, da
Evrope obsirno prikazuje uporabo
sa, saj je lesnopredelovalna innami. To so travniki in pasniki,
postalo aktualno to tedaj, ko smo
naloga ni lahka niti preprosta,
lesa do leta 1960 in predvidevadustrija neposredno zainteresiraki pa so za kmetijske namene
zaceli s proizvodnjo foteljev za
verne pa tudi, da dobi izdelek
nja za obdobje 1960--1975. FAO
na za razsiritev gozdnosurovinr
neproduktivni ali slabo produk- dokompletacijo dnevnih sob za
vso trzno vrednost -sele, k o je v
navaja, da je bilo v Evropi za
skega zaledja.
tivni -in jih zato kmetje opusca- TP Cerknica. Istoeasno pa smo
celot i namenjen td iscu. Zato je
razdobje 1949--1951 na voljp
Omenjeno sodelovanje je ze rojo. V zvezi s pogozditvijo teh popriceli
proizvajati
tudi
jedilniSke
odlocitev TP Mar tinjak vseka3
173,4 milij. m lesa, dejansko predilo· precejsnje uspehe. Gozdnovrsin se je Brest ze povezal z stilne stole, ki jib je treba obla- kor pravilna in je treba taksna
delanega pa je bilo 168,6 milij.
gospodarske organizacije od za- obmocnim gozdnim gospodarziniti kot navadne stole.
prizadevanja samo podpreti.
m3, kar pomeni visek 4,8 milij. cetka tega leta vlagajo sredstva
stvom. Na obmocj u gozdnih obJ. Mele
Vse to je povzrocilo, da je stvar
mJ. V obdobju 1959--1961 vidimo
bioloske amortizacije v posebne
ratov Cerknica in Sneznik sedaj
popolnoma drugacno sliko. Na
sklade. Ta sredstva so namenska izlocamo povr5ine, ki bi priSle
voljo je bile 212 milij. m3, porab------- --- -- ---------------- ---- - ------------ - ----- --------~-------------;
in jih lahko uporabljajo le za
v postev za pogozdovanje.
lj enih pa 232,5 milij. mJ lesa.
pogozdovanje novih povrsin ter
2. Zasaditev topolovih pl~mtaz,
Nastal je torej ze velik primanj- za vzddevanje gozdov. Vlaganje
ki bi omogocile dopolnilno prokljaj 20,5 milij. m3. Se bolj neugodteh sredstev znasa okrog 30,00 N
izvodnjo lesa. Pri plantaziranju
no p odobo pa kaze pr ognoza za
din za neto m 3 gozdnih sortiustvarjamo z agrotehnicnirni in
leta 1975. Tedaj bo v Evropi predmentov.
. drugimi ukrepi najboljse rasticne
vidoma 270 milij. m3 lesa, poraba
Lesnopredelovalna podjetja pa . pogoje za razvoj sadik in mladic.
pa se bo gibala v mejah 312--34.0
prispevajo od zacetka tega leta za
Taka skrajsamo proizvodno domilij. mJ. Primanjkljaj bo v letu
razsiritev surovinske baze 2,00 N
bo, potrebno da d osezemo dolo1975 v primeru z letom 1961 torej
din za m 3 prejete hlodovine. Ta
eeno dimenzlJo.
narastel za vee kot dvakrat (42 sredstva se zbirajo na Poslovnem
Glede na to omogoca plantaz--70 milij. m 3).
zdruzenju ••LES« in jih bodo ne
ni nacin proizvodnje lesa v od.
nosu na naravne gospodarske
-------------------------------------------------------------gozdove veckratno poveeanje priIntenzivni razvoj proizvodnih
v Starem trgu za potrebe tamkajsrastka lesne mase na powsinsko
kapacitet Bresta dolgo let ni donje poslovne enote. Poleg blokovenoto. Topolove plantaze dajo pri
voljeval vlaganje sredstev v druz- ske gradnje pa so se posamezni
obratovalni dobi 12 do 15 let 30
beni standard v tolik sni meri, ki
clani delovne skupnosti lotili
do 40 mJ na ha povprecnega
starostnega prirastka. Realnost bi zadostovala, da bi izpolnili vse gradnje svojih stanovanjskih hiS.
pcitrebe elanov delovne skupTa vrsta gradnje se je mocno razteh podatkov dokazujejo vecdenosti.
sirila v letu 1966 in v letosnjem
setletne italijanske izkusnje, pa
tudi ze dom.tei uspehi.
z izgraditvijo kljucnih kapaci- letu, saj je dobilo kredit pri
Brestu 91 prosilcev v skupnem
Na obmocju Cerkniskega je- tet pa smo sprostili moznost, da
znesku 98 milijonov starih dizera je okrog 120 ha povrsin,
bi zadovoljili osnovne potrebe deVelika je ciniteljev, ki vplh ·ajo
Rezultatl te primerJave so bili ustrezmh za gojitev topolov. V
lovnega cloveka, od katerih je riarjev same v zadnjih dveh lepreteklem obdobju je BREST za- med najva:Znejsimi stanovanjsko tih, pred tern pa je na Brestu
na oblikovanje t rznih pogdjev in ze:o zanim ivi. Prevoz blaga z avdobili 19 prosilcev kredite v skupsadil vee poizkusnih topolovih
raven doseganja trznih cen. Med tom ob'!i do vkljucno .5 ton teze
vpra~anje.
ni vrednosti 21 milijonov starih
nasado''· Z njimi je hotel ugototemi so aktualni zlasti: obseg pro- od Cerknice do Reke je od zelezVse do leta 1960 ni bilo taka
dinarjev.
niskega prevoza cenejsj za cca 15 viti primernost posameznih raizvodnje, stevilo in sestav prebiperecih problemov za stanovanja.
valstva, visina, nacin in delitev odstotkov. · ZelezniSki prevoz nam- stisc in sort topo!ov za gojitev Ce pa so se le-ti pojavili smo
Lahko recemo, da se je z dotopolovih plantaz.
narodnega
dQhodka,
tehnicna rec podrazi prevoz z avtomobi!i
sedanjim namenskim vlaganjem
jih za silo resili. Problem stanoGlede na domace izkusnje in
opremljenost trgovine, razvitost od Cerknice do Rakeka in prevanj se je zaostreval ob vse vee- sredstev za izgradnjo stanovanj
izkusnje v tujini evroameriski
transportnega sistema .in drugi. kladanje z avtomobilov na vagokoncala prva faza v stanovanjski
. ji proizvodnji, ko je bilo treba
topol
(klon
1-214)
najhitreje
prine
na
zelezniSki
postaji
Rakek.
Promet, ki povezuje proizvajalgraditvi, s cimer smo resili najdobiti
delovno
silo
iz
drugih
krarasca in se prilagodi skoraj vsaPri prevozu blaga nad 5 ton teze
ca in potro~nika na domacem in
jev. Zaceli so prihajati tudi stro- nujnejse stanovanjske probleme.
kemu rastiseu. Zato bodo v planzunanjem tdiscu, je torej eden je cenejsi zelezniski prevoz. Pri
Glede na sorazmerno mlado
kovni kadri iz sol. Prve vecje intazah gojili predvsem to sorto. vesticije
izmed vaznejsih faktorjev, ki vpli- prevozu 10 ton tezkega t~vora je
v gradnjo stanovanj smo
strukturo zaposlenih clanov dePri gojitvi topolovih plantaz na
\ a na dosezeni dohodek podjetja. cenejlH priblizno .za 11 %. 15 ton
lovne skupnosti Bresta lahko pri:zaceli vlagati v samske domove
Prodajne cene nasih izde!kov so tezkega tov·o ra pa za priblizno optimalnih rastiSeih je obresto- v Cerkmci, Dolenji vasi in Marcakujemo, da se bodo v nasledvanje vlozenih sredstev pri ob23 odstotkov.
oblikovane kot cene franco kupec,
tinjaku, s cimer smo pridobili 168 . njih petih letih potrebe po druh odnji 12 do 15 let letno okrog
tako da stroski prevoza neposredzinskih stanovanjih se pojavile.
samskih stanovanj. Kmalu za tern
Primerjava
cen
prevoznih
uslug
10
%
.
Pri
gojitvi
topolovih
planno bremeni]o proizvajalca. Prav
Kasneje pa se bo povprasevanje
je
pricelo
primanjkovati
druzinod
Cerknice
do
Kopra
n
i
realna
,
zaradi pomembnosti delovanJa cen ker ZTP ne rabijo se vedno cene, taz na obrobju Cerkni!ikega jezmanjsalo,
ce upostevamo, da se
skih
stanovanj.
Samoupravni
orzera pa bi znasalo obrestovanje
transportnih stori'tev na dosezeni
dohodek podjetja je bila priprav- v k:ttere je vkalkulirano enkratno vlozenih sredstev pri obhognji 20
ljena primerjalna a-naliza cen prekladanje blaga med prevozom. let letno priblizno 3 %. Povprecni
Vendar menimo, da bode pri p re- starostni prirastek bi znasal
transportnih storitev.
vozih nastale podobne razlike k ot
okrog 16 mJ na ha. Ce upostevamo
V arializi smo primerjali cene
na relacij i Cerknica--Reka.
te podatke, vidimo, da obrobje
lastnega in tujega avtoprevoza in
Cerkniskega jezera ni najbolj
ugotovili, da je lastni transport
Ze sedaj se lahko vprasamo, kaidealno rastisce za gojitev toponajcenejsi. V primerjavi s cena- ko naj bi v prihodnje usmerili
lov. V prirnerjavi s klasicno
mi tujega in lastnega prevoza za prevoz blaga. Za tako odlocitev
gozdno proizvodnjo, kjer proizopravljeno storitev so cene lastne- je treba tehtno prouciti vse mo"vodni ciklus traja 80 do 120
ga prevoza nizje:
nosti enega ali drugega prevoz:.l
na relacijah 10-50 km za p rein se na podlagi tega dokoncno let in racunamo z 1--2 Ofo obrestno
odlociti. Pri tern ima ver jetno mere, pa vidirno, da bi bila navozeni t/km za 39 %,
na relacijah 51--100 km za preprednost cenej~ i zelezniski prevoz, lozba v gojitev topolovih plantaz
vozeni t/km za 33 % in
ki ima sicer v primeru z avtomo- kljub temu ekonomicna, posebno
~e. ce upostevamo pasivnost lesne
na relacijah nad 101 km za pre- bilskim nekatere slabosti (oddavozeni t/km za 31 %.
ljenost od zelezniske postaje, bla- bilance (predvsem surovine za
Cene prevoznih uslug, ki jih
go se pri prekladanju lahko okva- »Iverko«) .
Povrsine za gojitev topolov leopravljajo priva1miki, pa so v priri in podobno). Vendar moramo
zijo v pasu med robom povprecmerjavj s cenami lastnega prevoomeniti, da te slabosti s prevozom
nega vodostaja jezera in med
za vi~je za priblizno 8--13 %.
blaga s transporterjem vagonov
kmetijskimi
povrsinami.
Ker
Ker je glavnina Brestovih to- lahko odpravimo. Blago bi naloZili
omenjene povrsine torej niso
varn oddaljena od zelezniske po- v vagone ze takoj za skladiSci toprimerne za intenzivno kmetijstaje Rakek le 5 do 10 km, je v
varn in bi jih s transportenem
sko gospodarjenje, bi s toQolovianalizi cen prevoznih uslug izvr- prevazali do zelezniske postaje.
sena primerjava cen prevoznih Pri takem ·prevozu bi odpadli mi planta:Zami ta rastisca mnogo
Montazne hiSice v Cerknici so · udobne, cenene in lepe po izgteau
bolje izkoristili.
uslug lastnega avtoprevoza (kot stroski za prekladanje · na zelezAkciji
pogozdovanja
se
je
tonajcenejsega in cen zelezniskega niski postaj{ Rakek, kar bi vpliprevoza. 2elezniski prevoz pride v
gani Bresta so se odlocili, da bo- v prihodnje ne bodo zaposlovali
valo na pocenitev prevoza teze 1 rej pridruzila tudi lesna industrija, ki je spoznala, da je nuj- de zaeeli z gradnjo blokov, kajljudje iz drugih krajev, temvec
postev zlasti za prevoz blaga v
tone za prt blizno 12 %. Vendar je
no potrebno razsiriti' surovinsko ti s tern je problem mogoce najiz b liznje okolice, ki imajo zyepristanisc1 v Kopru in na Reki. prevoz s transporterjem na cesti
zaledje, kar je pogoj za njen prieine ze resena stanovanjska vpraCeprav je zelezniski prevoz blaga
Cerknica-Rakek odvisen od kvahitreje resiti. Blokovska gradnja
hodnji razvoj. Pri tern moramo stanovanj je ustrezala tudi urbaodvisen od prostornine in t!'!zine litete ceste, ki se ni pogojena z
sanja. Zaradi ekonomicnosti gradnje, predvsem pa · zaradi hitre
Jt! lahko kosovni (enota za obranovim nacinom prevoza. Zato je upostevati, da so naravni gosponisticni ureditvi in zelji prosil- gradnje
darski gozdovi glavni vir za kritcun je kg ali 10 kg) in vagonski sedaj za prevoz tezjih tovorov se
ob upostevanju urbanicev
za
stanovanja.
Ker
je
staje potreb po lesu. Zato moramo
sticnega naerta, · se bo stanova(e<nota za ceno je tona)
vedno najugodnejsa kombinacija
novanjski
problem
najvecji
v
njska gradnja v drugi fazi usmeZdi se nam, da je primerjava avtomobilsk ega in zelezniskega le-tem posveeati glavno skrb. Z
Cerknici, so le-tam zgradili 61
dopolnilno proizvodnjo lesa na
cen avtomobilskega prevoza in cen prevoza, vendar k a.Ze, da je zelezrila v graditev stanovanjskih blodruzinskih stanovanj v petih bloobmoeju Slovenije pa bomo v
vagonskega prevoza znacilna za n iski prevoz perspektivnejsi. Dilekov. Za individualne . gradnje bekih, ki jih je finansiral Brest in
pnmerjavo obeh prevozov. Zato ma torej ni v obliki prevoza, tern- sorazmerno kratkem casu odprado dajale sredstva poslovne enote
v to vlozil 406 milijonov starih
vili neskladje med proizvodnjo in
smo primerjali prevoz teze 5, 10 vee v ceni prevoznih uslug.
le ob pogoju skupnega resevanja:
porabo lesa.
dinarjev lastnih sredstev. Sem
m 15 ton po zeleznici in z avtodelavec--podj etj e--banka.
mobili po razpolozljivih cenikih.
B. Misic
dipl. ing. V . Usenik
F. Tavzelj
sta vsteti tudi stanovanji v bloku

Sprico razvoja nase lesnopredelovalne industrije pa tudi zaradi vseh vecjih potreb zunanjega in notranjega trga po lesu in
lesnih proizvodih, se vse bolJ zaostruje neskladje, med proizvodnjo
in porabo lesa. To ni znacilno le
za Slovenijo in Jugoslavijo, ternvee se s tern problemom ukvarjajo tudi druge dezele.

so.oi ·fist'

Prva faza vstanovanjskigradnji je zakljucena

Dilema

Avtomobilski ali
zelezniski prevoz 'b laga

BRESTOV OBZORNIK
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Tovarisko srecanJe
Grem po tovarni, okrog mene
je hrusc in trusc strojev, ki se v
njih oblikujejo deli pohistva in v
montaii dobe svojo obliko. Bolj
ko se bliZam oddelku II. strojne,
je hrup cedalje vecji. PoiScem
stroj robovno furnirko in ob njem
najdem delavca, ki skljucen nekaj dela po stroju. Stopim blize in k o mu povem, se mi
predstavi: >>Siraj Anton«. To
je mlad fant, ki se vesce suka
okrog stroja. Mimogrede si ogledujem stroj, ki iz Antonovih rok
enakomerno sprejema plosce, ki
so ze furnirane na obeh straneh.
Stroj ima nologo da furnira robove plosc z obeh strani. Nic posebnega, si mislim. Vendar ko si
malo nataneneje ogledam ves mehanizem, ki ureja to preprosto
strojevo delo, se mi zdi velika
zmesnjava: veliko stevilo vijakov' rocic, gumbov
Nehote moram pomisliti, da bi
potrebovala precej casa, da bi
se vsaj malo zna8la. Siraj Anton
pa vse to zelo dobro pozna. In
ne samo to. Fant je pri svojem
delu ugotovil, da je nemogoce,
da bi bil tak stroj konstruiran
samo za eno delo - robovno furniranje. Kar predstavljam si, kak o se je vrtel okrog njega in hotel iz njega iztisniti se kaksno
sposobnost. In posrecilo se mu
je.
.
Sam pravi takole: »Stroj smo
dobili okrog Novega leta iz to0

0

0

Glede pocutja v podjetju in na
delovnem mestu pravi, da ni
najbolj zadovoljen, ker se mu
zdi, da se na tern delovnem mestu ne izpopolnjuje, ampak celo
nazaduje v lastnem razvoju. Ko
sva se ustavila pri vprasanju o
osebnih dohodkih, se je hudomusno nasmehnil in dejal, da so ti
vsem prenizki, pa ce so se tako
visoki. No, pravi, da sedaj se gre,
ko je placan se po lanskem povprecju, ko je bil vodja delovne
skupine. Dozdeva se mu, da mu
bodo nova analitska ocena in novi kriteriji za delitev osebnih dohodkov prinesli znizanje osebnih
dohodkov. Vendar se tolaZi z
mislijo, da mu nov sistem se ni
poznan in zato zagotovo se ne
ve, kakSne spremembe mu bo ta
povzrocil.
Siraj Anton zivi v Cerknici ze
nekaj let in pravi, da se je tega
kraja ze nekoliko privadil. Stanuje v samskem domu, kjer ima
na razpolago polovico sobice, ki
je predvidena za enega stanovalca in je se za tega majhna ter
mu nudi premalo zivljenjskega
prostora. Polovica sobe pa niti
za najnujnejse ne zadostuje. V
domu lahko gledajo televizijo ob
spremljavi otroskega joka iz sosednjih sob, .ki v njih najvec
stanujejo druZine.
Glede kulturnega Zivljenja v
Cerknici pravi, da je vedno slabse. Na razpolago je samo kino

Tone Siraj, strokovnjak na stroju za purmiranje robov
varne Stefani, tako da niti leto
dni se ni pri nas. Ves cas, ko sem
upravljal z njim sem imel vtis,
da stroj ni dovolj izkoriscen. ~o
sem si ga ogledoval malo podrobneje, sem kmalu ugotovil, da
b i stroj lahko priredili tako, da
bi delal utore in te utore tudi furniral. Nekateri elementi so bili v
stroju ze vgrajeni, ostale pa bi
morali se vgraditi. Servisni sluzbi
sem predlagal izboljsavo, ki pa
ni takoj pokazala pravega razum evanja za novost. Imel sem
precej teZ<lv, da sem odgovorne
ljudi ogrel za svoj predlog. Ob
neki priliki sem celo dejal, da
sem pripravljen prevzeti materialno odgovornost za stroske, ce
izboljsava ne bi uspela. Po daljsem razmisljanju, ki se je vleklo
kar nekaj mesecev, se je servisna sluzba povezala s proizvajalcem in dosegla, da je dobaviteljev
monter izpopolnil stroj, ki je sedaj velik o bolj izkoriscen, kot
je bil pred t ern.«
Na vprasanje, kaj misli o nagrajevanju tehnicnih izboljsav, ali
so dovolj nagrajene, mi je takole
odgovoril: »Vern da imamo Pravilnik o nagrajevanju tehnicnih
izboljsav, pa ga se nisem prebral.
Poudariti pa moram, da se pri
svojem delu na to nisem niti
spomnil, kaj sele, da bi od tega
kaj pricakoval. To delo sem opravil zato, ker m islim in sem preprican, da je to v korist podjetju in potrebno pri mojem vsakodnevnem delu. Mislim pa, da
bi bilo vsekakor potrebno ljudi
seznaniti s Pravilnikom o n agrajevanju tehnicnih izboljsav in jih
zainteresirati, da bi se v svoj
postopek d ela poglobili in ga poskusali izboljsati. v mnogih primerih uspeh gotovo ne bi izostal.<<

trikrat na teden, mladinski plesi pa so skoraj izumrli. Zlasti bi
ti imeli sedaJ vel! moznosti, ko
lahko narocijo ansambel »Brestovih 5«, pri katerem tudi sam sodeluje. To sodelovanje mu je
nekak konjicek. Veselje pa mu
daje tudi to, ko vidi, da sindikat
tovarne kaze veliko razumevanja
za njihove potre be.
Tovarisu Siraju zelimo se nadaljnih delovnih uspehov.
s. Ilersic

Ali je pravilnik o tehnicnih izboljsavah za »staro saro«
Dne 17. maja 1965 je Centralni delavski svet sprejel Pravilnik o nagrajevanju tehnicnih izboljsav. s tern je bila dana moznost vsakemu zaposlenemu, da na
svojem delovnem podrocju ali
izven njega predlaga izboljsave, s katerimi bi bilo mozno poceniti nek postopek ali izboljsati
kvaliteto dela. Vsaka poslovna
enota naj bi imela poseben zvezek, ki smo ga imenovali »Knjigo tehnicnih izboljsav«. Delavcu, kateremu je komisija izbolj§avo potrdila, pripada nagrada.
Visina nagrade je odvisna od
vrednosti predloga. Vse izboljsave naj bi se vpisale v ta zvezek,
tako da bo mogoce hitro ugotoviti, kakSne izboljsave so bile narejene, koliko jih je bilo in koliko
so sprejeli zanje tisti, ki so jih
predlagali.
Zacnem pri Bazenski zagi.
Vprasam po telefonu: »Imate
knjigo tehnicnih izboljsav?« »Ne,
lmjige nimamo, imamo p a Pravilnik!<< »Pa ljudje poznajo Pravilnik, so ga ze videli, vedo zanj ?<<
••Kaj ne bi vedeli, saj so o n jem
razpravljali in sklepali, stir inajst
dni je visel ... !« »Ali ste morda
dobili kaksen predlog za tehnicno izboljsavo? Ce nimate knjige, to se ni taksna ovira, da ne
bi dobili lahko kaksen predlog?..
»Ne, tega pa se nismo dobili. Pri
nas je to tezje, kot v tovarnah
pohistva ...<<
Zanimalo me je, kaj menijo v
Martinjaku. »Tajnika prosim<•!
»Ga ni«, mi odgovori vratar. ,..Potem pa sefa priprave I« Tudi tega
ni bilo. ...Direktorja . .. ! !ma te
knjigo tehnicnih izboljsav?« Ta~
koj je ugotovil, kam merim. ••Ja,
prvo tehnicno izboljsavo smo naredili sele pred kratkim. Neki delavec, ne vern kako mu je ze
ime, je zdruzil dve fazi na rezkarjih. Druga pa je pravkar v
postopku.<< »Je tisti kaj dobil za
svojo izboljsavo ?« »6.000 S D !<<
»Dobro<<, si mislim. »kar tako
naprej<<,
Zavrtim st. 66, Iverko: »Delavca S. in M. sta izdelala predlog za vracanje plocevin pri stiskalnici, 2 X po 50.000 S din sta
dobila.« »Je bilo se kaj ?« ...K. in
M. sta ...« »Sta kaj dobila za
to?•< No ja, nekaj je bilo, vsaj
za v »Delikateso<<, >>In kaj mislis
o tehnicnih izboljsavah ?«, vprasam direktorja. Preprican je, da
je bilo premalo izbolj.Sa• za podjetje s 1.400 ljudmi. Meni, da je
treba pravilnik sirse odpreti.
Klicem Tovarno lesnih izdelkov
Stari trg. Vprasam: »!mate knjigo tehnicnih izboljsav?» »Ne, nimamo<<, slisim hiter odgovo.r .
»Kako to; da je nimate, saj jo
mora imeti vsaka poslovna enota«, se znova za cudim. »Nihce
nam je se n i kupil, da bi jo lahko imeli«. Mislim si: ,..Ne razume me. »Hocem mu razloziti, da
je to knjiga, zve~ek, kamor je

Zorodi nepozljivosti okvoro no stiskolnici
Januarja letos smo nabavili
novosti skalnico PEBO. Prednost
te stiskalnice je v primeru z dosedanjo vee etllZno precejsnja,
saj z eno samo etazo doseze 40 %
vecji ucinek kot na primer dvoetazna stisklanica Burkle. Delo je
mnogo bolj preprosto, saj se plosce in funir polaga stalno na
isto mesto, transportni trak pa
jih umika in transportira v stiskalnico.
Stiskalnica je vse do oktobra
delala relativno dobro. Od casa
do casa so se p ojavljali manjsi
problemi, vendar resnejsih zastojev ni bilo, ce izkljuCimo dobaviteljevo popravilo plosce. V oktobru pa so se pri furniranju n enadoma pojavljali mehurji stalno na istem mestu. Pri ugotavljanju vzrokov smo v zacetku mislili, da je temu kriv zguban in
pretirano suh furnir. Sele po daljsem opazovanju in analiziranju
smo spoznali, da je vzrok drugje.
Dogovorili smo se, da bodo strokovnjaki v prosti soboti, ko stiskalnica ni obratovala, temeljito
pregledali in ugotovili vzroke, zakaj se mehurji pojavljajo ~talno

na istem mestu. Ugotovili so, da
je n a plo.Sci vdrtina s premerom
20 X 30 em in globoka 13 mm
Razumljivo je, da na tern mestu ni bil popolni in zato so se
pojavljali mehurji. Ugotavljali·
smo, zakaj se je to dogajalo in
ugotovili, da zaradi nepazljivosti.
Delavec je zaprl stiskalnico tako,
da sta se kosa pokrila.
Pri popravilu stiskalnice so
Uimenjali obe grelni plosci, kar
je stalo skoraj pet milijonov starih dinarjev. Skoda je zaradi
majhne nepazljivosti obcutna. Poleg tega je bilo ogrozeno tudi
normalno obratovanje vse poslovne enote.
Ta primer je v opozorilo vsem,
naj na delovnem mestu r avnajo
s stroji in napravami previdneje.
Ce temu ni tako, ogrozajo zasluzek sebi in ostalim, · ki so zaposleni v enoti.
Zaradi delavceve nepazljivosti
so clani enote prejeli za 1.000
S din m anjse osebne dohodke. Videti je, da posamezniki se nimajo
prav:ilnega odnosa do skupnih
proizvajalnih sredstev.
T. Kebe

treba zapisati vse tehnicne izboljsave in nagrade, ki so jih dobili
delavci za svoje predloge. »He,
ja, to pa imamo<<. ••To, to!<<, mu
odvrnem in hitro vprasam: >>Pa
je v njem kaj napisanega?<< »Ne,
ta je pa prazen!« »Prazen, cisto
prazen? Je to mogoce?<< »Kar daj
kakSen navdih, pa ga bomo zapisali!« Cutim, da mi je povedal,
kar je mislil ... Spet vprasam:
»Ali ni dal pri vas se nihce kaksnega predloga ali vsaj kak§ne
misli, kako bi se nekje ·nekaj izboljsalo?« ,..Ja, ne vern, enega
smo pa dobili: naj povisamo
place, so predlagali, a tega nismo zapisali !<<
Ostane mi se Tovarna pohiStva
Cerknica. Knjigo so nasli v tajnistvu. ,..zanima me, ce je v njej
kaj napisanega, ?<< vpra5am radovedno in nestrpno cakam odgovor. »Ja, precej smo ze za~edli
vanjo, mi odgovorijo. Delavec P.
je dobil 54.000 S din, delavec T.
12.000 S din, H. 63.000 S din .. ,«
Izracunal sem, da so skupaj ze

izplacali okrog 300.000 S din nagrad. »Kar precej ste ze navedli<<, jih pohvalim...Kako pa gledajo ljudje na to?« »Ljudje kar v
redu, natedili so ze veliko izboljsav. Predvsem v oddelku II.
strojne, a jih niso prijavili. Na
ta nacin so se ze tudi osebni dohodki precej popravili. Toda
tehnologi!« »Kaj pa je s tehnologi,
ali so jih oni naredili se vee?«
»Ne, ti so jih pa napadli! Vsaka
izboljsava jih spravi v zadrego.
Nic radi ne sliSijo o njih .. .«
»Kdaj pa ste zapisali zadnjo izboljsavo?« »Pred enim letom, to
je 24. 6. 1966.<<
Vsi ti odgovori me silijo k razmisljanju, koliko d~la in truda
smo vlozili pri sestavi Pravilnika?
Ali ga bo treba res bolj siroko
odpreti ?- Ali res ni v nekaterih
poslovnih enotah niti enega predloga? Poiscimo vzroke in zavedajmo se, da rodi edino prizadevanje celotnega kolektiva velijte
sadove.
dipl. ing, I. Jurkovic

Budnost vratorjo, garoncija vorn·osti
Sluzba varovanja je z oziTom
na teritorialno oddaljenost poslovn'ih enot, delovne skupnosti Bresta
organizarana tako, da· imajo Tovarna pohiStva Cerknica, Tovarna
ivernih ple>Sc Cerknica, Bazenska
zaga in Skupne strokovne sluibe
enotno sluzbo varovanja, svoje
sluilbe pa irnata Tovarna pohi~tva
Martinjak in Tovarna lesnih izdelkov Star! trg.
Glavna naloga sluzbe je, 'da cuva ; '1 varuje stavbe, stroje, suro-

vine, izdelke in drugo premozenje,
da odkriva in prepreeuje pojave,
ki lahko povzrocijo skodo ali zivljenjsko nevarnost clanov kolektiva, da preprecijo nepoklicanim
osebam dostop na varovano obmocje, da hit ro ukl'epajo kadar je
potrebno, da se zavaruje premozenje podjetja, preprecuje motenje
reda in miru na varovanem obmocju in podobno.
Za uspesno izvajanje teh :in drugih nalog morajo vratarj! in nocni cuvaji temeljito poznati svoje
del<>, ga vestno opravljati in samostojno ukrepati, kadar je to potrebno.
Preizkusnjo o vest nem delu sta
vratarja tov. Jankovic Slavko in
Golik Ivan prestala v noei 14. 10.
1967, ko sta dva mlajsa Cerknicana ••kontrolirala<< n j-.il1ovo budnost
s tern, da sta vlomila v staro stavbo Skupnih strokovnih sluzb. Za
vestno opravljanje sluzbe je Delavski svet nagradil tov. Jankovica

Vratar Jankovic, strog in za.vzet
ltat vedno

s 25.000 S din in Golik Ivana. z
20.000 S din. Nocna obiskovalca pa
bosta morala opraviciti tak§no
»kontroliranje~· ~a sodiscu.
F. Levee

Odnos mladih delavcev do discipline in dela v TP Cerknica
V tovarni pohiStva Cerknica je
zaposlenih 44 delavcev, ki so star!
manj kot 18 let. Glede na vse zaposlene predstavlja to §tevilo 6,7
odstotka. T i mladi delavci delajo sorazmerno porazdeljeni na
pomomih delih po ekonomskih
enotah. Malo vee pa jih je zaposlenih v ekonomski enoti: obdelava povrsin.
Nekateri izmed teh mladih delavcev pa se n ikakor ne morejo
vziveti v delo. Zapuscajo delovno
mesto in v stranskih prostorih pocenjajo vse mogoce stvari. Zapuscajo delovno mesto, brz ko imajo
moznost in ko so brez nadzorstva.
TovariSi, ki operativno vodijo
proizvodnjo, se mnogokrat pritofujejo zaradi njihovega odnosa
do dela. Vendar pa zaradi posa-.
m eznlih predrznetev posplosujejo
problem na vse mlajse delavce.
Ko klicemo takega delavca na odgovornost, navadno meni, da mu
je storjena kl'ivica, saj pravi, da
n.i samo on tak, pac pa tudi drugi
in tudi sta.rejsi delavci. I z vsega
tega sklepamo, da ga delovna skupina, delovno okolje ter sistem vodenj a ne vkljucuje dovolj v delo.
Zaradi slabega odnosa do dela in
discip.l ine nanj ne vpliva delovno

vzdusje, ki mora v pozitivnem
smislu prevladovati ves cas v delu
delovne izmene.
Ce je temu tako, potem je nujn o da tako stanje popravimo. Popr~vili pa ga bomo le z vecjo delovno discipli ne· vseh delavcev v
oddelku. Starejsi delavci so poleg
instruktorja dolzni opozarjati mlad e na red in delovno discipline in
jih navajati na delovne operacije.
Tudi tako uvajanje v delo namrec mnogo skrajsa proces prilagoditve in vkl jucitve v delovni kolektiv m ladega, pa tudi vsakega
na novo sprejetega delavca.
Stevilo mladih delavcev v na5i
tova·rni ni poseben problem, kot
trdijo nekateri, saj je 6,7% malo
v primer! s stevilom zaposlenih.
Seveda pa bo treba mlade delavce bolj nadzorovati, saj se tedaj, ko nastopi delo, prebija skozi
hude tezave, ko se mora prilagoditi novim zivljenjskim in delovnim .pogojem. Privaditi se mora
delu z dolocenim tempom, delitvi
'in podobnemu. Seveda pa se mora
ravnati po navodilih svojega vodja in navajati na p recej bolj zapleteno okolje - delo v skupini.

J. Klancar
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·salon pohiStva z·drugega kota
~e

sam pogled na gospodarsko
v Ljubljani nam je dal
slutiti, da se t u ponovno prikazuje nekaJ zanimivega. Bezen
ogled vseh r azstavljenih izdelkov,
se nekaj potrebne dekor~cije in
ze je vse pripravljeno, da razstavis~e sprejme prve gos~e. K ljub
slabemu v remenu v prv.ih dneh
razstave je b il obisk zadovoljiv,
kar narn dokazuje, da je zanimanje za to speci4}izirano rastavo
pohi~va izredno veliko.
Na5e podjetje je zavzemalo precejsnjo povr5ino razstavnega prostora in v primerjavi z ostalimi
razstavljalci je hila izbira zelo
pestra." Obiskovalci so bili tokrat
bolj kriti~ni. Opazili so vsak najmanjsi spodrsljaj, pa najsi bo to
v povr5inski obdelavi, pri okovju
ali obdelavi notranjih povrsin.
Nekatere njihove pripotnbe b1. bilo
nujno ·upostevati ter omogociti nabavo pos·ameznih · dodatnih elerazstavis~e

mentov oz. garder obnih omar (pri
dnevnih sobah: IRV~N. FLORIDA
in DANIELA). Zanimanje za nase
izdelke se je po uspesni reklami
preko televizije in. casopisa se bolj
poveealo. Skoraj. ni minil dan, da
ne b i kdo telefonsko spra5eval za
razne informactje, celo za dimenzije posameznih artiklov Povprasevanje za nov model FLORIDA
NIZKA, je vsekakor preseglo vsa
pricakovanja. Skoda, da t akojsna
dobava omenjene dnevne sobe ni
mogoca, ker bo !!ele ,. proizvodnem programu za prihodnje leto.
2elje potrosnikov so, da se izdelava le-te vkljuCi v program cimpre'j. Tudi kombinacija barv tapetniskega blaga z barvo lesa pri
tern i:zx:lelku je obiskovalcem zelo
ugajala. Opazila sem, da je bilo
zanimanje za nase proizvode IRVIN in FLORIDA VARIANT veliko ve~je kot na velesejmu v Zagrebu.

Brest v oceh novinarskih beleznic

V mesecu ok~obru, ko smo praznovali 20-letnico uspesnega razvoja
Bresta, smo lahko v nasem tisku, na TV in radiu pogosto zasledili besedo Brest. Prav r:oto•·o to n i slu~aj , kajti Brest, k:i se je usmeril v pro.;
Na salonu poh istva smo posveizvodnjo izdeikov za siroka in zivl jenjsko zainteresirana konvertibilna
tili n ekoJ.iko veejo pozornost tudi
je zlasti letos. na jesenskem zagrebskem v elesejmu in novembra
stilnemu poh gtvu, ki si cedal je triisca;
na Salonu pohistva Y Ljub!jani, predstavil tudi domacemu obcinstvu
bolj utira pot na domace trZisce.
siroko izbiro dnevnih sob, jedilnic tn ,stilnega pohiStva, .ki si ga mars;-.
Od vseh nastopajocih razstavljalkdo zeli. Morda so bili ob vsein, kar je bilo napisanega o Brestu in ob
cev je BREST predstavljal na jobisku na sejmu presene~eni prav domacini, ki so sele 1Z tiska iri ob
vecjo izbiro stilnega pohistva Po
obisku v Salonu pohistva ugoto,•ili sodobnost, kva!fteto in raznovrstnost
presoji in zanimanju je nasemu
okusu najblizja in glede na pov- · Brestovih izdelko~ . Kvaliteto, estetiko, izvirnost in funkcionalnost. Brestovih izdelkov sta takr at dokazali tudi dve diplomi, medtem k o nam Je.
precno majhna stanavanja najbolj
tretja usia zaradi detajla na dnevni sob1 IRVIN.
primerna arnerisk.a jedilnica 005.
P oglejmo, kaj pravijo o nas med drugim nekateri casniki in TV!
Mnogo obcudovalcev je imela tudi
(Nobeden izmed clanko' ni reklamoega znacaja!).
klubska garnitura Y -70, katere izDel clanka, objavljenega v Beograjskih Veeernih nov.ostih 26. ok-·
vedba je zelo ~re~na.
tobra 1967.
O~itno je, da se tuja tr!isca zanimajo predvsem za stilno pohistvo. Razstava je brezdvomno dosegla svoj namen. Upajmo, da bodo tudi zahtevni inozems!G. kupci
na5li med na5imi i:zx:lelki tisto, kar
iscejo. D\)Sedan ji kupci so narn
lahko porootvo za nadaljnji razvoj
podjetja BREST.
.
P. Zumer
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Velilto zanimanje obiskovalcev Sa lona za pohistvo BREST, posebno so se zadrzevali In navdusevali nad
dnevno sobo Daniela in TV barom

Poi v sve± je odpr±a
. Nedavno so · vozila po daljsem
tej gradnji. V ta namen je dadecasu · spet zap eljala eez most pri
lila 36 milijonov S din, ostalo pa
Planini na cesto, ki so jo leto5njo
je iz republi'skih skladov. SodeloJesen obnavlj.ali in je bil promet
vala pa je tudi postojnska ob~in a.
po n jej onemogocen. NekaterUoPo izjavj · obCinske skup~~ine v
fE:rH so se kljub temu znasli. Po- Cerknici so obl:inski organi v Poiska!i so si wbliznjic<><~ po poti, ki stojni ·POkazali veliko razumevavei.e ostanke gradu z mlini. in tam
nje in pri izdajanju raznih dovovozili · v .Planino in na glavno ce- ljenj in dokumentov ukrepali histo. Tako so Prtdobili lep kos astro in ucinkovito, da je bilo pri
delu kar najmanj tezav. ·
faltne poti · od Unca do grajskih
rusevin.
Za obmo~je cerkni§ke obcine je
ta cesta. precej .Pomembna, saj je
Po p odatkih, ki jih je posredovala Sku<ps~ina ob~ine Cerknica, edina ugodna vez z zunanjim sveje bila gradn]a ceste predvidena tom, ka.r zadeva gospodar ski, pa
tudi turisticni vidik. Po podatkih
ze takrat, ko so pred priblizno leobcinske skup~cine v Cerknici je
tom m pol asfaltirali cesto od Unca. do mostu •Pri Planini. Vendar po tej cesti priblizno 3.640 ton proso z deli priceli' wle lani, letos pa meta v 24 urah. Ce pa upo5tevamo
so jih v grobem dokoncal!i. Cesta prihodnjo ojezeritev Cerkniskega
jezera in turisticno ureditev okoje dolga 2 km in je vecji del speJice, lahko ra~unamo, da se bo
ljana po starem cestiscu. Pred samim naseljem p a zavije okrog promet se poveeal. Ker pa je ' nacrtu za prihodnje leto tudi asfaltinjega in se zunaj Planine prikljuci h glavni cesti. Prihodnje leto ranje ceste od Grahovega do Blaske Police, bo to tudi gotovo vplinameravajo r azSiriti most :in urevalo na povecanje prometa z ostaditi otoke na prikljuCku h glavni
Jimi kraji v Lo~ki dolini in na
cesti. .
·
Blo5ki planoti po cesti do Planine.
Stro5k.i za gradnjo ceste so po Poleg tega po bodo tudi cesto od
podatkih obcinske slrupScine Cerk- Sta'l'ega trga do Pudoba prelili z
nica doslej priblizno 175 milijo- novo plastjo osfalta.
nov, za priho,dnja dela pa bo poVse to bo ugodno vplivalo na
trebn~h . se 60 milijonov s din . .
razvoj ·tutizma v nasih krajih.
C~rav 1e cesta vecji' del na ·ob- . Znano je namrec, · da so za turi- ·
moeju postojnske ob~ine, je obci- zem · zelo pomembne p r av dobre
na Cerknica veliko pr.ipomogla pri ceste; ki ·pripeljejo motoriziranega

turista v narocje naravnih lepot.
Ni tezko verjeti, da je marsikateri turist v casu, ko je bila pretrgana edina dobra prometna zveza s Cerkni.c o, r11-ie zavil drugam,
kot da bi uniceval vozilo po cesti
Logatec-Rakek. Ta cesta je bila
tedaj mnogo prevec obremen jena·
in je zato v zelo sla bem stanju,
tako da se soferj! prit<>Zujejo na
njen racun. To cesto bodo v prih odnje le redno vzdrlevali, n e pa
asfaltirali, kar pa verjetno ne bi
bilo brez kor isti.
Kar zadeva vzddevarije cest so
nam na ObCinski skupscini povedali tudi to, da so trile letos ceste
zelo slabo vzdrzev ane, zlasti na
obmocju cerkniske obcine. Odgovorni se pri tern seveda izgovar~ ajo, da ni bilo dovolj denarja. Da
bi se ognili takim in podobnim izgovorom so " Obcinski skupscini
razpravljali o predlogu, da bi
Vodno skupnost Cerkn ica organizirali v nekako komunalno podjetje, ki naj bi skrbelo za vsa komunalna dela v obcini. Tako bi tudi
vzdrzevanje cest sodilo v njihova
delovno podrocje. To je sedaj sele
predlog, kako pa bo dokoncno
urejeno bo pokazal cas.
Cas bo tudi pokazal, kdaj tio
skozt nase kraje peljala moderna
»son~na cesta«, ki bo ena izmed
najmodernejsih prometnih zvez z
Italijo: ·
S. Iledic

Drobec iz clanka »Jubilej tovarne Brest~, Delo, v soboto, 28. oktobra 1967.: .
.
_.
V zadnjih dc~etih Ietih se je proizvodnja povecala 3,8-krat, narodni
dohodek pa. s e je povei:al na zaposlenega 5,<l·krat ... « .
~elavska enotn ost je 28. oktobra 1967 objavila v clanku »Trg je
vseleJ odprt!•• razgovor z glav nim direktorjem Jozetom Lesarjem in
med drugim pise:
» ... od n ekdaj smo bill prepricani, da je trg v$elej odprt, ce mu
seveda lahlto poske'.leS z izdelki, ki so konkuren cni tako oblikovno, kot
po kvaliteti in ceni. Razen tega smo se pr ed dobrin) desetletjeni spoznali, da le usmeritev n a inozemski trg omogoca ne le velikoserijsko in
r entabilno proizvodnjo, ampak tudi osvajanje najsodobnejse tehno-·
logije....
V Ljubljanskem dne,·niku 10. novembra 1967 v clanku »Veliko lepega za globok zep« o Brestu, od katerega edino objavlja tudi sliki obeh
nagrajenih eksponatov , lahko ber emo tole:
,.Dnevna soba Brest Daniela je dobila nagrado. Menimo, da jo je
tudi zasluzila - zaradi izredne pra.ktlcnosti, v elikih moZl1osti kombiniranja prosto-rov ter Iepe izvedbe. K omari sodijo tudi TV mizica, tro- ·
deln a Idop, raztegljiva mizica in dva fotelja. Cena 644.000 S din .. .
Za konec naj omenimo se eno n ovost iz bogatega programa l}resta..
- TV ba·r omarica - bife na kolesih, nanj lahko postavimo televizor.
Oma.rica ima vgra.jeno lucko, ki se prizge, ko jo odpremo.«
V triminutni oddaji o Brestu smo v TV Obzorniku 31. oktobra 19G7·
slisali tudi te besede:
»Solidna kak-ovost in dosledno izpolnjevanje dobavnih rokov 'so
Brestu na zunanjih triiscih ustvarili velik ugled in povzrocajo nova .
in vecja narocila. Zaradi tega so se na Brestu odlocili, da bodo ria.jell ,
inozemski kredit za 700.000 S za nadaljno izpopolnitev proizvodnje, lti ·
pa bo hkrati pomenila tudi nadaljnji tehnoloski v~on ter poveeanje
Zivljenjske ravni delavcev.«
·
0 nas so pohvalno pisali in govorili se drugi, pa vendar naj za zakljucek ponovimo misli iz clanka »Clovek in gozd ·sta zdaj vee vredna«
objavljenega 27. oktobra 1967 v Ljubljanskem dnevniku:
'
»Dvajset let delovanja Brest je dalo sposobnosti notranjskih dclavcev in bogas tvu notranjskih gozdov neprimerno vecjo vrednost, k:a.kor jo je bilo mogoce slutiti v za.Cetku razvoja zdrllZene notranj!;ke
lesno-predelovalne industrije.
. .. se vee modernizacij v tehnologiJi proizvodnje so kajpa.k uresni- '
cili v tern kolektivu, saj sicer ne bi imeli dana.Snjih proizvodnih in
poslovnih .rezultatov. Ena izkusnja na. tern podrocju se nam zdi posebno
pomembna; ce je n eka tovarna. vellk Izvoznik v neko industrijsko dezelo, kot so to ZDA, je nujno prisiljena prej uvesti tud.i naCine proizvodnje in stroje zanjo iz te dezele. V na.sprotnem primeru ne bi bilo
nil: s konkurenco.
To je tud.i ena izmed dobdh Brestovih izkusenj, ltakor je zda j .
splo5no veljavna izku sn ja notranjskih !judi, da jim Brest res nekaj
pomeni.«
D. Mlinar

------ -------------~
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Nagradna kriZanka

PRAVNIK ODGOVARJA
DELOVNI CAS DELAVKE S
SKRAJSANIM DELOVNIM CASOM OB UVEDBI PROSTIH SOBO'l'.
.
VPRASANJE: V na5i poslovni
enoti sm0 uvedli 42-urni tednik.
Delovni cas je taksen, da v mesecu
povprecno ne delamo tl'i sobote.
Ker imam kot porodnica pra.vico
do polovicnega delovnega casa, me
zani:ma, koliko ur dnevno moram
delati pri petdrievnem delovnem
tedniku?

OD'GOVOR: V prvem odstavku
40. elena temeljn~ga zakona 0 delovnili razmerjih je doloeeno, da
irna mati-delavka· z ot rokom do
osmega meseca starosti pravico do
stiriurnega dela dnevno, ce to sama zahteva. Ta doioeba se nana5a
na easovno razporedit ev delovnega casa pri 6-dnevnem te~ni~~·
Ce sprejme delovna organiZBClJa
sklep o prehodu na 5-dnevn i delovni tednik (56. cien TZDR), potem je taka odl~itev rezultat
predhodnega dogovora vseh cianov delovne organizacije, zato se
mora v tern primeru tudi delavk:a
s skrajsanim deiovnim l!asom pnlagoditi novi razporeditvi dewvnega tednika. Skupni delovni cas
delavca s sti:riurnim dnevnim delovnim l!asom mora zna~ati 24 ur
t edensko. Zaradi tega se mora delovni cas . delavke- porodn ice s

1. Nagrada 50 N din
2. Nagrada. 30 N din
3. Dve nagradl po 10 novih dinarjev.
Re§itve dostavite d·o 7. decembra. 1967 v tajn.iStva po-

slf)vnib enot.

_

••K ako, France? Kam bas sel popoldne?«
»Kopat bam sel. Bratu bam p omagal pri gradnji hise. Kaj pa ti,
Jo~e?«

»VeS solo imam, pa se neprijetno j~. ker moram p~ositi sodelavce, da s kom zamenJam delovni ~as.«
Takim in podobnim vpra5anjem
slectijo taki in podobni odgovori.
Clovek gleda te mlactince: nekater.i hodij o na nadurno deio , dr~:~
gi pomagajo doma. Kaj pa ostah?
No, ni jih malo, k.i ne najd~jo svojega pravega mesta. ZakaJ tako~
Tudi tistih, ki ne najdejo sam~
sebe, je precej. Delo v dveh ah
treh iZmenah jim onemogol!a, da
bi koristno preZi.veli svoj prosti
cas. Kaj pa mladinsko vodstvo?
Vedno je izbrano vee ali manj
formalno. V tovarni se mladinci
n'iti dabl'O ne poznajo. Skupnega
sestanka se ni bilo. Mlad inci se
vozijo na delo z avtobugj, Vecji
del dneva preZivijo d ale<! od delovne srectine. Kako pa je z novosprejetimi mladinci? Navadno ~e
v delovni organizaciji tezko znaJdejo. Glavna skrb je proizvodnja.
Mladinsko delo pa je »deveta briga.- nas vseh. Dokler so bile mladinske deiovne akcije, so se vsi
mladi med seboj poznali. Danes
ni taka. Ali ni v tern krivda nas
vseh, ker mladini ne nuctimo do.volj moraine podpore? Zdi se rm,
da gledajo starejsi tovarisi mlade
nek ako s posmehom. Edina sindikat skrbi za material no podporo .
mlactincev. Res pa je tudi, da mladi nimajo tistega delovnega zanosa kot nekdaj. To je posledica trenutne .za.dovoljitve zivljenjskih potreb. Prav bi bilo, ce b.i starejsi
'<!lani, . ki delaio z mlaliinci, sveto-

vali, kako naj delajo, jim pomagal.i z nasveti in vcasih tu di irtvovali kako. urico zanje. Sele tedaj
se bo delo mladih premaknilo iz
sedanjega stanja. Razmislimo o
delu mladih in pomagajmo jim!
Janez Hren

lmenovan je
ko.ordinacijski odbor
za sodelovanje
s krajevno skupnostjo

'V Krajevni skupnosti ob ~a ni
neposredno UEesnil!!ujejo samoupravljanje na podrocju tistih dejavnosti, kjer se pojavljajo vsakoSinctikalna podruinica Tovarne dnevne potrebe delovnih !judi in
pohistva Cerknica bo v nasiednjih njihovih dru~in. Da bi se ~Iani n adneh razpravijala o nepraviini de- sega deiovnega koiektiva, ki zivjjo
litvi osebnih doJ:!odkov, kar zadeva na podr~ju Cerknice eim tesneje
nekatere nepravilno ob likovane povezali s probiemi, s katerimi se
faze cenikov del. Pojavljajo se sreeuje krajevna
samou.prava,
opazne razlike med ekonomskimi druzbeno politil!ne organizacije in
enotami kot so obdeiava povrsin drustva, je bil na iniciativo Upravin ostale ekonomske enote. Ciani nega odbora pocl,jetja ustanovij en
sinctikata ugotavljajo, da je na pri- kooredinacijski odbor.
blizno enako zahtevnih delovnih
Koordinacijski odbor sestavijamestih z enakimi pogoji zasluiek jo: Kebe Tone - predsednik vel!ji tudi za 30.000 starih dinarjev. ·in Klanl!ar Jo~e iz TP 8erknica,
Ciani menijo, da je ta razlika preBraniseij Franc iz Iverke Cerkn.ivelik a, niso pa za uravnilovko .
ca, Hiti Alojz iz B arenske zage
Sindikalni podruznici Tovarne Cerknica in Levee Franc iz Skuppohistva Cerknica in Martinjak banih sluzb. Kordinacijski odbor je
sta v prih odnje analizirali delo ze imel sestanek, na katrem so se
samoupravnih organov. Analizirali dogovorili o vsebini in oblikah
basta obiskovanje sej, razpravo in dela. Vsebina programa dela zaaktivno poseganje ~lanov v resejema predvsern tista vpra5anja, k i
vanje proizvodnih probiemov, ter so tesno povezana z zivljenjem
nj ihova odgovornost pri odlocit- delovnega I!Ioveka. To so vprasavah pred k<>Iektivi. Sindikaini po- nja vzgoje in varstva otrok, kuldru~nici ugotavljata, da so seje
turno prosvetna dejavnost, telesno
samoupravnih org<\l'lOV suhoparne · vzgojna in sportna dejavnost, razin udelezba slaba. Ugo:ovili so tu- ne komunaine in stanovanjske zadi, da na sejah samoupravnih ordeve in podobno. Zaradi pomemganov v obeh poslovnih enotah ob- bnosti
tega delov<\l'lja pricakujemo
ravnavajo najveckrat samo dos<!- polno podporo
vseh elanov kolekganje jn sprejemanje planov, vs ~
tiva, ki zivijo na cerkniSkem podpremalo pa govorijo o skrbi za l'Ocju
da bi dosegli ta.ko povezavo
delavca zasl!iti na deiovnem mes Kr-~evno skupnostjo, kot sta jo
stu, delltv i osebneg'a dohodka, sta- ze
d,elovna koiekt iva v Martinjaku
novanjih, prehrani, odnosih m ed in Starem
trgu.
delavci in instruktorji m pod c;~b
F. Leveo
nem.

lz sindikalnih podruznio

V TP Martinjak b omo uvedli
nov nal!in Pri . kurjenju parnega
Iokomobilskega kotla. Delavski
svet poslovne enote je o tern ~e
razpravljal in odl~il, da bomo
izdelali novo kurtsce. Doslej smo
parni kotei kurili s trdirni lesnimi
odpadki, z drvmi. Meritve, k.i so
jih opravili avstrijski strokovnjaki
so pokazaie, da je tak nacin kurjenja neracionalen in da je izkor istek gonva pod mejo, ki je po- "
trebna za pravilno izgorevanje.
Na podlagj teh mer'itev smo sklen ili n abaviti iz Avstrije novo kurisce. v tern kuriscu bomo kurili
z lesnirni odpadki, ki jih borno
preJ zdrobili in avtornaticno vp ihovali v kurisce. T.ako se bo sedanji izkoristek po~eeal za 21 %,
k ar b o zniiaio obratovalne stroske parnega kotla . Plri tern bo izzarevalo tudi mnogo manj topiote.
To jzzarevanje je sedaj zeio v eliko, saj imajo d'imhi plini pri
vstopu v dirnnik se 400° C.
Izracun je pokazai, da se bodo
pri sedanjj porabi 2.000 ton drv
letno zniza1i stro5k.i za 3,5 milijona starih dinarjev .
Se dvoje nam je narekovaio noVi nal!in kurjenja. Saje in iskre
padajo iz dimniK.a okrog tovarne,
zaradi cesar je stalna neva'l'nost
pozara. Z novim nacinom kurjenja po zagotovJtvah strokovnjakov
te nevarnosti ne bo vee, ker bodo
lesni drobci p opoinoma dogor eli ze
v kuriMu. Dr uga tezava je sedaj
prevazanje odpadkov iz krojilnice
v kotlovnico, ki ga opravijamo
r ocno z vozicki - sarnokolnicami.
Pri kurjenju z zdrobljentmi lesnimi odpadki bodo to opravljale
vent!lacijske naprave.
.
Ekcnomski izracun je pokazai,
d a bom o z novim transportorn, I!~
odstej emo investicijo, pDihranili
letnc skor aj · tri milijone starih dinarjev.
Kuris~e in druge naprave smo
ze narocili. Iz Avstrije so nas obvestili, da bodo v kratkem izdeIane. Po predvidevanjih bo novo
kuriSI!e montirano v zacetku leta
1968.

SPLOSNI AKT NE MORE IMETI
POVRATNEGA UCINKA
VPR.ASANJE: Te dni bomo ,
poslovni enoti sprejemali nov pravilnik o llelitvi osebnih dohodkov.
Zanima me, ali Iahlw dolocila tega praviipika. veljajo tudi za nazaj-?
.
ODGOVOR: Samoupravna pravica delovne organizacije je, da
sama ureja in spreminja medsebojne odnose. Venditt po drugem
odstavku 154. elena Ustave SFRJ
ni dovoljeno spreminjati teh odn osov z ueinkom za nazaj . Smisel
te prepoved.i povratn ega ul!inka
predpisov in dr ugih splO.Snih aktov je za5cititi pravice vsakega zainteresiranega deiavca. Sleherni
predpis organov upravijanja, l:<i
postavlja merila za nagrajevanJa·
in ureja medsebojne odnose v delitvi in deiu v delovni organizaciji,
je splosni akt, katerega 'l'etroaktivna uporaba (uporaba za obdobje
pred sprejemom na sarnoupravni.h
organih) je protiustavna. Zato Je
rriogoee vse predpise, ki spreminjajo ali drugal!e urejajo sedanje
pravHnike o ~elovnih razme~jih,
o delitvi osebnih dohodk ov 1td.,
uporabljati sele potem, li:o . je .bil
prej uresnil!!en obvezni postopek za
njihova u veljavitev.

Novi vhod v TP
Cerknica in ostole
__I
PE tega bazena.

N.ovi nacin
pri kurjenju
parnega · kotla v TP
Martinjak

Razmisljanje o delu mladih

sk.rajsanim delovnim easom pri 5dnevnem tedniku razporediti tako,
da dela v tednu -24 ur, oziroma: da
dela nekatere dneve po 5 ur.

T,Lunka

Perspektivni program razvoja
Tovarne pohiStv a Cerknica je n ar ekoval, da smo prieeli letosnjo'
·jesen prekrivati cesto rned novim
skladiscem in tov~rnisko halo.
Vzporedno s tern smo opraVili tu<li
nekatera druga gradbena dela.
Odkiupiti smo m oral·i Hrenovo
gospodarsko posiopje s hi§o vred,.
regulirati CerkniSCico do valjenega mlina in zgrad'iti zelezobetonski most. Taka gradnja mostu je
·bila potrebna zaradi preusmeritve
prometa, ker ceste med tovarno
in novim skladi§cem ne bo vel!.
Zakaj je treba preusmeriti tudi
dohOd v tovarno eez ta most? Vse
pogosteje se delavCi vozijo na de.lo z lastnimi prevoznimi sred.stv1.
Z razvojem motorizacije in veejim osebnim standar<lom bo to se
pogosteje.
N a parkirnem prostoru pred p osiopjem skupnih strokovnih sluzb
je mog~e parkirati le nekaj avtomobilov. 2e sedaj je prostor zaradi
poslovnih obiskov pogosto premaj-'
hen. Z v~jo proizvodnjo in s tem
sirSO posiovnostjo, bodo te tezave
se oeitnej8e. Moznosti za razsiritev
parkirnih prostorov pa ni, ker s~o
v n aseiju. Povsem drugal!e pa Je
pri novem vhodu. Tu je prostora
ob bregu Cerkniscice dovolj, potrebno ga bo Ie paravnati in ure'diti. To misl'i mo napraviti ~ prihodnjem letu obenern z regulacijo
Cerkniscice do nekdanje ~age.
Vzporedno s tern se je pojavi.lo
se vpra5anje deiavske restayracije.
z razvojem kapacitet fina lne proizvodnje je potreba po stalnem
raz.stavnem prostoru ustreznih ·razse:!nosti iz dneva v dan ol!itnejsa.
P rav ·tako t ezavno je vprasanje trgovskega lokala za t:nalo prodajo
pohistva. Menirn, da bi za oboje
najbolj ustrezali sedanji prostori
Delavske restavracije, ziasti se,
ker je Iokacija zeio primerna.
Vprasanje pa je, postaviti novo jedilnico. Najprimerneje bi bilo, 'ce
bi tu nekje nasli tudi lokacijo za
zgradit ev jedilnic.e. Z novo jedilni co b i dosegli t udi to, da bi polu rni odmor izkoristili za okrepcilo in pocitek, ne pa za tekanje
po cerkniskih trgovskih lokalih,
leka-rnah in dr-ugih opr avkih.
Zavedabi se moramo, da bo potreba po vecji produ}ltivnosti dela vedno vecja, zato n am ne more
b!ti vseeno, kakSnega d~lq,vca i~Da
mo na deiu.

. ~.K~~e . .
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Prvi diplomant viSje Sole za organizacijo dela
Potrosnja sredstev za strokovno
izpopolnjevanje · in il:obrazevanje
· kai:irov, ki so zaposleni v nasem
podjetju, ali pa se bodo 5e zaposlili, dovolj .zgovarno kate, koliksno skrb posveca temu vprasanju
Brest. Eotrosnja sredstev za i'zobra~evanje kadrov je bila v zadnjih t>reh letih tolikAna:
V mJlij. S din
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VSEGA : 147,9

Potrosnja sredstev za ostalo izobrarevanje izven podjetja obsega
do sred.ine 1967. leta prispevke
skladu za solstvo v obcini, v drugi
polovici leta 1967 pa prispevek
Temeljni izobraievalni skupnosti
Ljubljana. Ta potro5nja tudi kate,
da . posveca Brest izobratevanju
kadrov veJi.ko pozornosti.
Oktobra 1964. leta so na Brestovo pobudo v Cerknici ustanovili
o9-delek visje sole za ·organizacijo
dela iz K'I'anja. Vseh 16 sll,lsateljev te sole, med njimi je 10 Brestovih, studita v od.delku za poslovno organ·izacijo (sola ima tudi

oddelke poslovne, tehnicne in kadrovske smeri).
Taka opredelitev je v skladu z
delov!llmi mesti, na katerih so
studentje zapo~leni, saj jih vecina
dela na delovnih mestih direktorjev ali pa sefov sluzb.
Malokdo je na zacetku pomislil,
da bodo ti tovari&i, ki. redno opravljaJo svoje delo, stuclij dokoncali,
se manj pa, da ga bodo koncali v
pogodbenem roku, do konca leta
~ 967. Podjetje je z njimi sklerulo
pogodbo, da bodo kat diplomirani
organ.izatorj:i zaposleni v podjetju
najmanj 5 let.
Tistim studentom, ki do· konca
leta 1967 rolanja ne bodo koncali,
bodo do kon ca studija zmanjsali
osebne dohodke glede na zahtevano solsl{o izobrazbo na delovnem
mestu.
·
ProgL·am sole je' prilagoj en tako,
da je vsebinsko zaokrozena celota.
Stud.entje, k.i bodo zeleli nadaljevati stuclij na II. stopnji fakultete,
bodo mor ali OP'!'avljati diferencialne i(lpite .
Lahko recemo, da se rezultati
solanja ze kaZejo tudi na delovnih
mestih. Znanje studentov sole za
organ izacijo poslovanja se.. je pokazalo za najuspesnejse zlasti pri
uvedbi analiticne ocenitve delovnih mest
Ma.jhna statisti:ka o tem oddelku sole nam I>QkaZe naslednje:
- Pov·preena starost studentov
je 35 let (leta 1967).

- Studentje morajo opraviti 190
izpitov; do 15. n ovembra 1967 so
jih uspesno opravili 153 ali 81 %.
- Najvec tezav jim delajo: 1
statistika, 2. matematika in 3. politicna ekonom.ija (po analizi negativnih ocen).
- Najmanj opravljenih izpitov
je iz naslednjih predmetov: 1. plan iranje, 2. adm.inistrativno poslovanje in 3. ekonom.ika.
Na oddelku V'isje sole za !)rganizacijo dela v Cerknici je ob
koncu letosnjega oktobra koncal
solanje tudi prvi diplomant, dolgoletni clan kolektiva Dusan TrotovSek. Za svoje diplomsko delo z
naslovom »ORGANIZACIJA IN
ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE PROD AJNE SLUZBE V POGOJIH DECENTRALIZACIJE« je
dobil prav dobro oceno. Mnogo
truda, nap orov .in odrekanja je
bilo ROtrebnega, da je Dusan Trotovsek. prav na 43. rojstni dan dobil najlepse priznanje - diploma
inzenirja orgaruzacje dela. Ceprav
je bil najstarejsi Brestov student,
je dokazal, da leta ne morej·o kljubovatJi ciljem, ki si jih je zastavil
leta 1964, k.ajti njegova vitalnost
ni dopuscala porazov n iti v 'soli
niti: na delovnem mestu.
Sodelavci mu k uspehu iskreno
cestitamo! Upamo, da bomo v
k'I'atkem casu lahko napisali ccstitke novim diplotnantom.
· D. Mlina.r

lzobraievanje ·analitikov
V zadnjem casu veliko govorimo
o studiju dela. Studij dela se sistematicno in analiticno ukvarj a
z naslednjimi vpra5atlji: ·
- poenostavljanje dela
- oblikovanej delovnegai mesta
- merjenje, analiziranje in
standardiziranje casov
- normiranje casov
Gre torej za t11>to podrocje dela
v tehnicni pripravi in proizvodnji, ki smo mu doslej posvecali
premalo pozornosti. Vsa ta vprasanja, razen normiranja, so bila
doslej v glavnem prepuscena p abudam ·in strokovnosti pooamezni•kov. Nor-miranje je postalo skorajda samo sebi namen. Pri m erJenju casa za delovno m esto se
navadno niti ne vprasamo:
- ali je sedanji nacin dela n ajbolj ekonomicen,
- ali je ta nacin dela delavcu
najlazji,
- .kaksna je prizadevnost delavca,
:+.- kakSna je njegova priucen:Jst,
· - ali smo upostevali vse slucajne dejavnike, ki vplivajo na
delo in podobno.
Sedanji sistem norm.iranja· bi
bilo tr eba izpopolniti taka, da bi
najprej temelj'ito. analizirali delovno mesto, kakor ..nakazuJejo
gornja vprasanja. Ob tern je normiranje samo ugotavljanje casa,
ki je rezultat popolnoma definiranega dela. Zato ne moremo vee
govoriti o normircu, temvec o
analitiku casa in dela. Le-ta m:Jra
dobra poznati: delo, tehnolog~io,
organizac1jo .in psihofiziologijo deJa, medclove5ke odnose in podobno. Zato smo priceli sistematicn·J
izobra.Zevati ·kadre, .ki bodo delali .
na tern podrocju. To izobrazevanje
teee .med delovilim casom in red nim delom.
·ce bo dala· ta izobrazevalna oblika zadovoljive rezultate, · bi jo
bilo dobro uporabiti tudi na drugih · delovnih podrocjih, na · primer . pri tehnicni kontroli. Ta izo- .
bi,.a zevalni s.istem gr e tako dalec, ·
da zajema ponekod tudi delavca
na delovnem l'l}estu.
Zelimo, cia bi s. taksno izobr~z
prodrli do delovnega mes'ta . in
upamo, da bo to tehnicno in organizacijsk_o ~ogoee \zpeljati. V ·prvi
faz1 pri uv.ajanju tega sistema. bomo zajeli samo tovarni pohistva ·
Miui.i.n:)ak i.il Cerknica: · V drugi
fazi pa bi ta
raz§~rili na

sistem

vse proizvodno poslovne enote
Prve i:Musnje pri uvajanju tega
sistema nas opozarjajo na nekatere organizacijske pomanjkljivosti v tehnicnih priprl:wah d ela.
Ena izmed njih je normiranje matetialov. Srb za normiranje materialov -Je P'I'i nas ' prepu§cen'a normircu materialov, ki je vezan na
konstrukcijsko sluzbo. . S takSno
delitvijo dela pa smo v mar:sicem
onemogocili pravilno delo tehno-

co sa
v

loga. Tehnolog ·mora na podlagi
delovnega sredstva, predmeta dela
(materiala) in casovne obremenitve delovnega mesta definirati tehnoloSki postopek. Sarno tako tehnolog lahk9 kvalitetno opravi svoje delo. Kljub temu, da ze imamo
normirce waterialov, praksa nare15,uje, da se tudi tehnologj, ukvar~
j ajo s temi vprasanj.i .
dipl. ing. K.. Met1ugorec

Testiranje .kadrov v racunskih
in planskih slliZbah Bresta
Nasploh je namen testiranja
ugotavljati sposob nosti in ·znanje
posamezn ikov . .Locimo vee vrst
sposobnost1, na primer sposobnost
pomnenja, ·predstavljivosti, abstraklnega m.isljenja in podobno.
Pri tern pa moramo vedeti, da
sposobnost ni isto kot znanje. Sposobnosti so sarrio osnove, na kateri lahko oblikuj emo znanje. Cim
vecje so nekatere sposobnosti,.
tern vee ustreznega znanja lahko
pridoblmo. Seveda pa to zavisi tudi od posameznik<?ve volj·z do dela,
vpwv oko1ja in moznosti posameznika. da sposobnos't i razvija. To
pomeni,' da· velike sposobnosti same po sebi se n e pomenijo tudi
velikega znanja.
Testkanje je objektivnj nacm
za ugotavljanje posameznikovih
sposobnosti in znanja. Testiranje
v. industriji je predvsem pripomocek· za pravilno razporeditev delavcev na delovna mesta, skladno
z . izre~om:. »pravi clovek na pravo
delovno mesto«. Temu cilju se bomo skusali prlblizati tudi na Erestu.·
"V · mesecu novembru so bili testirani delavci racun5kih in plansk ih sluzb v poslovnih enotah Bres ta. Zakaj smo priceli s tesJr a njem ravno v teh sluzbah? PriPL'avijamo p rehcd na mehamko
obdelavo podatkov v racunski
sluroi, kar pa zahteva temeljite
spremembe v naCinu dela. V racunski slui:bi se bodo pojavila povsz-m nova del<>vna mesta. Ker zelimo, da bi bila zasedba delovn:h
mest cim bolj ustrezna, da bi temeljlla na .dejanskem znanju in
sposobnostih, smo delavce testirali. P.ravilna razporeditev na delovn a mesu: bo posameznik.om omo-

gocila,, da bo uveljavil in razvijal
svoje sposobnosti se naprej, istocasno pa ob zadov<>ljstvu pri delu
dosegel dobre r ezultate na delovnem mestu.
Omenil sem ie, da locimo vee
vrst sposoqnosti, ki jih mer.imo z
razlicnimi testi. Obstoja vrsta testov, ki merijo enake spooobnosti.
PrJ izbiri testov za zasedbo delovn ih mest v racunsk:ih in planskih
sluzbah sem sodeloval tudi s strokovnjaki; skupaj smo predvsem
ugotovili zahteve delovnih m.est in
izbrali ustrezne teste.
Po takil studiji sino prisli do zakljucka, da moramo v na5em p rimeru uporabiti predvsem take teste, ki bodo .merili umske sposobnosti, merili znanje v racunanju ter urnost in natancnost. Za
nekatera delovna mest a bomo. meriJi se spretnost prstov rok. '
Pred testiran jem iri po njem so
posamezniki izrazali nejevoljo ob
taksne m postopku pri razporejanju na delovna mesta. .Verjetno
je temu vzrok nepoucenost in obcu tek »ogrozenosti« posameznikov.
Ker menim, da bo testni rezultat
eden izmed kriterijev o:z.iroma pogojev za zasedbo delovnega mzsta, bi hotel poudant i, da m oramo
lociti . med osnovmm nacelom in
namenom tes.iranja v zahodnih
indusbrijah in med na5im samoupravnim, socialisticn im . Dejstvo
je, da uporabljajo v zahodnih industrijah testiranje kot sredstvo
selekcije· (odbiran ja). pri nas pa
je edini namen ra:z.poreditev vsakega delavca na tisto delovno mesto, ki mu bo ustreialo.
V. Harmel.

Kaj pomeni kegljaski' .klub Br.est?
Letos je minilo s tiri leta, odOb pregledu dosezenih uspehov
kar so ustanovili kegljaski k lub
si je klub zastayil tudi program
Brest. Razmeroma zelo kratka
za svoje prihodnje delo. V tekmorazvojna pot keglja§kega sparta
valni sezoni 1967/68 bodo sodev Cerknici je klub pripeljala v
lovali na vseh prvenstvenih tekvrh slovenskega ·in jugoslovan- . movanjih v republiskem in zvezskega kegljasK.ega sporla.
nem ineril.u, v nacrtu pa je tudi
deset prijateljskih srecanj v vec · Mise! o novem kegljiScu ·se '" je
jih slovenskih mestih. Pricakujejo
porodila PX:i sportnikih, !{i so ze
tudi najmanj deset gostovanj drudo tedaj dosegali omembe vredgih mostev na domacem kegljine uspehe v kegljanju, ki so ga
gojili v zasilnem lesenem keglji- scu, med drugi'm tudi dveh klubov iz Ceskoslovaske. Posebno
scu na Rakeku. .Na tern kegljiScu
p ozornost · pa bodo posvetili reso zrasli Mlakar, Sterzaj, in pokreacijskemu kegljanju. Poslali
kojni Gram, clani drzavne reso ze . razP.is vsem sindikalnim
prezentance, ki je v svetovnem
p~druzni_cam, da je kegl'jisce stimerilu n a samem vrhu. Se posenkrat tedensko odprto za rekreabej pa se je zavzel za graditev
ci]sko kegljanje. Pri tern pa vodsedanjega Brestovega kegljisca
pokojni Grom Leo. Okoli sebe je . stvo kluba pricakuje pOmoc sindikalne organizacije, ker bo le
zbral nadarjen e sportnike, k.i so
tako k!!glanje mnozicno in bo
s prostovoljnim delom posta vili
vsakdo imel moznost za rekreacitemelje sedanjemu kegljiScu, .
jo. kar v Cer!<n ici mocno pogreTrdo in naporno delo je kmasamo.
lu rodilo sadove. Na kegljiScu so
Prepricani smo, da b o mnose zaceli zbitati stari in mladi
zicnos~ vo~la tudi sportne uspein vsakdo je hotel pokazati svohe, pncakuJemo 'da bo sindikalna
jo spretnost v podiranju kegljev.
o:ganizacija v Brestu in njegoToda brez treninga in ucenja ni
Vl samo~pravni organi se vnaprej
mogoce dosegati de'vetic, zato so
pomagali pn sportni aktivnosti
se takoj lotili sistematicne V7goje
kl uba.
kegljacev. Iz mnozice se je oblikovalo prvo in dru·go mostvo, vsi
F. Tavzelj
ostali pa so bili razdeljeni v· sekcije in tako ob strokovnem Gromovem vodstvu zaceli svojo rekreacijo.
Prvo mostvo je ze v prverh
letu ~oseglo velik uspeh, ko se je
uvrstllo med najboljsa mostva
_Na p~budo sindikalnih podruzljubljanske lige. Nas lednje leta
mc v Tovarni Pohistva v Cerknici
je bil Brest ze v slovenski ligi
l.n Tovarni _lesnih i?delkov iz Stain pogosto s"odeloval na prijatelj~
I.ega trga ~~ bila v podjetju izskih tekmovanjih po Slovenij i in
' r5~na . akciJa za. pridobitev simdrugih republikah.
pattzenev strelskega sporta na
V pretekli tekmo\ alni sezoni
Br estu.
so bili usp~hi se vec ji, saj je bil
·
. Ak cija je dobro .u speia. · Pri~la~
klub v mostvenem tekmovanju v
slovenski ligi cetrti, v zvezni ju- s!l~ se je 55 clano,;; iz TP Cerknica m TLI Stari trg Po 19. iz Skupgoslovanski ligi pa osmi, takoj za
mh strokovnih sluzb i s in iz Toklubi, ki imajo ze vee kot tridevame ivernih p losc 2.
setletno tradicijo kot na preimer
Triglav iz Kranja, Branik iz MaAkcija ni uspela le v TP Marribora in Jesenice.
~injak m Bazenski zagi zaradi slabega inte1~esa vodstva sindikata. ·
K ·tern uspehom lahko· priStejemo se uvrstitve posamezriikov in
N a ustanovnem obcnem zboru
tekmovanja v parih za republi- ki je bil 22, 9. 1967, so izvolill
sko _il! drzavno prvenstvo, kjer vodstvo novoformirane · strelske
so b1h posamezniki in pari spet druzine »BREST. Druzino sestavmed najboljsimi. Dokaz za uspesljajo sekcije iz poslovnih ~not.
n? delo kluba je tudi 9 osvojeV upravni odbor so izvolili: Jamh pokalov na razlicnih t ekmovanjih med . slov.ensldm i klubi, neza Kovacica ?a predsednika Jopa tudi rezurtati v: mednarodnih zeta Kebeta za namestnika in 'tehprijateljskih srecanjih z odlic- · n icnega organizatorja, AlojU! Pirmana za tajn ika, Aloj za Kebeta
nim.i klubi iz Vzhodne Nemcije
za blagajnika; Slavka .Jankovica
in Ce~koslovaske. .
· ·
za orozarja, Tomaza Kreka Jozeta:
Omenjeni uspehi dokazujejo,
Jadrica in Marjana Kink~ pa .za
da prizadevanja vodstva kluba clane.
niso bili zaman, pra\ tako tudi
Nadzorni
odbor · sestavljajo:
ne sredstva, ki jih je prispeval
Usenik ing. Vladimir je predsea.:
Brest. Podjetje namrec ze od zan ik, Kocevar Joze in Skai·ja. An.:
cetkov prispeva vecino sredstev
ton .sta clana.
'
za normalno delo kluba.
.
'
.
V
distiplinsko
komisij.
o pa so izKegljaski klub Brest je po vs·e j
J ugoslaviji, pa tudi ze v tujini· volili: Janeza Otonicada,, Staneta
·. y
pojem za izredno · n agli · vzpon. Zakrajska in Anton a- ).?is.ka
mladih in nadarjenili sportnikov:
· Na obcnem zboru so ~e'd ost~
ki so v .tako kratkem casu do- · lim sklenih,· da Upravn i odbor se-·
segli svoj slaves, istocasno pa postavi. plan .d ela. in financni. pr.ora.:.nesli Brestovo ime po vsel n asi
cun takoj, ko bo .sekcija . tegistr i.:.
domovini in izven nje. : ·
rana.
·
'
v

Se ena .sportna ·

· org~nizacija na Brestu

Ek1pa KK Brest' s ~egljaskima ekipa~a Spartak AZKG in Spartak
-Du~~ll:. iz .~rage iz CSSR, kjer je·-bilo !etos v juniju pr ijateljsko sre7
canje. KK Brest je na tem tekffiova.ilj'u dosegel 1 inesto.
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Sklad Janeza Bribarja
Ob smrti narodnega heroja Janeza Hribarja je bila v Starem
trgu zalna seja Obcinskega zdruzenja ZB Cerknica, Na seji so soglasno sprejeli predlog o ustanovitvli Sklada Janeza Hribarja.
Sklad naj bi podeljeval §tipendije
posebno nadarjenlm dijakom in
studentom. Sredstva za sklad naj
bi prispevale gospodarske in druge organlzacije v cerlmiski ob~i
nl. 0 predlog>u naj bi raz.pravljala
Ob~inska skupsana Cerknica na
svoji prvi seji.
Pobuda Obcinskega zdrtiZenja
ZB je zanimiva, hkrati pa za podroeje cerkni§ke obcrne zelo pomembna. Mnogim gospodarskim
in drugim organizacijam primanjkuje strokovnjakov; polit'ika stipendiranja nl vsklajena; izbira §tipendistov je pogosto neprimerna,
najve~krat je pogoj ·za dodelitev
§tipendije uspe§no kon~an prvi letnik sole, kar pa je dijakom in studentom cerk.niske obOine zaradi
slab§.'ih ekanomskih mmnosti oteikoeeno. Se bi lahko na§tevali prob~ernatiko stipendiranja, ker pa jo
vsi dobro poznamo, bi se zadrial
na predlogu o ustanovitvi Sklada
Janeza Hribarja.
Menim, da bi moral imeti Sklad
Janeza Hribarja dve nalogi: podeljevati §tipendije in v.sako leta
podeljetavi priznanja ob~anom in
organizacijam za posebne uspehe
pri delu.
Sklad bi moral vsako leto razpisati nateeaj za stipendije. Nateeaj
bi moral zajernati predvsem tiste
§tudijske smeri, za katere v obC:ini
nimamo dovolj strokovnjakov. Taka bi v b1iznji prihodnosti dali goepodarstvu potrebne strokovnjake,
ki bi hkrati dobili tudi ustrezno
zaposlitev. lzjemoma bi sklad podeljeval stipendije posebno nadarjenim prosilcem tudi za druge §tudijske smeri.
Izbira studentov bi rnor ala temeljiti predvsem na sposobnostih, .
ekonomskih razmerah in studijskih uspehih prosilcev. Taka bi
labko re§evali probleme otrok bor- ,
cev NOB, ki jim je mnogokrat
kljub sposobnostim zaradi teZk:ih
ekonomskih razmer v druzini kasnej§e solanje onemogoeeno. Vsi .

§tipendisti bi se morali po kon~a
nem §olanju zaposliti v cerkni!ki
obCini ter stroki in organi1:acij,i, ki
bi jo doloCil sklad.
Verjetno bo najve~ tezav ob
ustanovitvi sklada zagotovitev potrebnih S'redstev za stipendije.
Sredstva za stipendije so sedaj na
obmo~ju obcrne razdrobljena po
gospodarskih orga.nizacijah, ustanovah i.n druzbeno politi~nih organizacijah. Vsaj del teh sredstev,
k.i jih 1\edaj troSimo za mpendiranje in izobrazevanje, bi morali po
skupnem dogovoru vseh organizacij vloZiti v sklad. Z zdruzitvijo
sredstev v skladu bi dosegl'i smotrnej§o uporabo sredstev in politike §tipendiranja bi temeljila na
dejanskih potrebah po kadrih. V
sklad bi poleg na§tetih prispevali
sredstva tudi ob~ani.
Druga naloga sklada, ki je sicer
predlog O~skega zdru7.enja ZB
nl omenil, pa je bila vzpodbujanje posameznikov, skupin in organlzacij k ustvarjalnosti na njihovih delovnih podro~ij. Sklad bi
vsa:ko leta podeljeval priznanja za
izredne dosezke na druzbenem,
gospodarskem, kulturnem, znanstvenem in drugih podroejib. Tudi
za to obllko dela bo sklad razpisal
natecaj. Nate~aj bi obsegal tista
podro~ja, k.i so za zivlj"enje v obcini se posebej pomembna in zanimiva.
Sklad bi s temi priznanji npodbujal k §e plodnej§emu delu, prav
taka pa bi javnost seznanjal o najnovej§ih doseZk.ih na obmoeju ob~ine. S podeljevanjem priznanj ob
obletnici smrt.i recolucionarja in
narodnega heroja Janeza Hribarja
bi tudi najlep§e po~astili njegov
spomin.
Da bi pobudo Ob~inskega zdruzenja ZB o ustanovitvi Sklada Janeza Hribarja uresniC:ili, m oramo
takoj priceti z delom, saj je ustanovitev sklada stvar vseh nas,
konferenca SZDL pa bi morala
pripraviti ustrezne osnutke o namenu in poslovanju sklada ter pritegniti k razpravam vse delavce in
dl'Uzbeno politiene organizacije v
cerk:nd.ski obOini.
·
V. Hannel

Osvezilne pijace na delovnih mestih ·

TP CERKNICA
PRISLI: Majer Nevenka .:_ delavka, Modic Joie- delavec, Kova~ic Franc - delavec, 2nidarsi~
Ton~ka sivilja, Mahne Ivanka
- delavka, Braniselj Toni - avtomehanik, Bavdek Anton - mizar.
ODSLI: Urbas Andrej - upokojen .
·

Morda je nakljucje, d~ se . je
ravno za 20-letnico na!iega podjetja· pojavila v p.oslovnih enotah novost, ki sicer ne vpliva neposredno na porast proizvodnje, prispeva pa k standardu naslh delavcev.

TP MARTINJAK
PRISLI: Misi~ Betka
delavka, Urbih Darinka - delavka, Levee Janez - delavec, Korce Franc
- t'apetnik, Muhi~ Vera- delavka, Znidar§i~ Edo - kroja<!, 2nidadi~ Ludvik kroja~. Mulec
Helena - sivilja, Intihar Joia delavka, Radojevic Miodrag -delavec, !Junka Je>Zefa - sivilja.
.
OD.SLI: SuSnjak Ratko- delavec, Modic Andrej - strojnl kljucavnlcar (oba v TLI - Starj trg) . .

ja~e:

Toliko je nlso prodali v Cerknici
ves mesec.
Glede na sezono in povecano izbiro (Slovenija-vino obljublja tudi
limonado) b9 v naslednjem letu

Sodelavec si bo hitro in poceni
potesil zejo - tega se veseli tudi
n;Jegov delovni tovariS.

TLI STARI TRG .
PRISLI: Truden Ja.nez - deJavee, B araga Franc- de lavec, M lakar Franc - delavec, Sega Silvester - delavec, Susnjak Ratko
- delavec, Modic Andrej - stroj.
kljucavn!car.
ODSLI : Grgincr~ Otilij a je zaradi d·r uzinskih razmer ostala dorna, Grl Drago pa se je zaposlil v
drugi delovnl organiza:iji.
!deja o postavitvj avton,atov za
proda-jo osvezilnih' pijac je vzniknila ie lani. K dejanju nas je
vzpocl•bujala mise!, da na Zahodu
ni to nic novega. In zakaj ne bi
tega 'uredili tudi pri nas? !deja
smo predlagali" podjetju Slovenijavino, ·ki je pokazalo precejsnje zanimanje. V ta · pamen so odobn1i

SKS CERKNICA
PRISLI: Usenik Nada - ekonomski tehni'k, Opeka Anica ekonomski tehnik.
DR CERKNICA
ODSLI: Obreza Francka - upokojena.

Njegova zivljenjslta pot in zavest dobrega delavca sta ga.
prepelja.li .med nas. Kljub· temu, da je po svojih zmoznostih in ·~nanju sodeloval med nami le malo casa je bil kot
zvest to;varis zelo. priljubljen, saj se je odlikoval z zavednostjo in ·delavnostjo, 8 cimer je dosti pripomogel k harmonicnemu vzdusJu svoje e-konomske enote.
Tone, usoda je bila neusmiljena! Kruto je· spoznanje, da.
si nas tako nena.doma zapustil, zato U obljubljamo, da bo
spomin nate vedno ziv.

·Konferenca ZK obcine Cerknica

cini slabo razvita. Slaba organizacija dela, slabi delovni odnosi
in slaba poslovna pobuda so bili
glavni vzroki, ki so privedli do
likvidacije _podjetja
CENTER
OBRTI Cerknica. Slabo je razvita predvsem usluZnostna obrt,
medtem ko j"e gostinska in proizvodna obrt mo~no razvita in
zlasti slednja nekje ze prehaja v
podjetni§tvo. Ob~inska politika
bo moralla nuditi moznosti za
vecji razvoj usluznostne obrti,
istocasno pa bo morala ukrepati
proti tistim, ki se bogate zaradi
napak v sistemu, zaradi izkoriseanja delovne sile.
Samoupravni organ! so se ze
taka uveljavili, da bo potrebno
skrbeti predvsem za racionalno
delovanje, kar pomeni, naj se
sklepi
samoupravnih organov
sprejemajo na tisti ravni, ki je
najbolj racionalna. Razmejiti pa
bo potrebno tudi delo med nosilci
samoupravnih pravic in strokovnirnl sluZbami. Sklenili smo, da
bomo o teh vprasanjih organizir ali posebno posvetovanje, ki naj
odgovori na §e nerazCi§~ena vpra§anja.
Govorili smo tudi o kadrovslti
politiki v obcini, delu dr.uzbenih
sluzb in se odlocili, da podpremo prizadevanja za ustanovitev
sklada JANEZA HRIBARJA.
Konferenca je razresila komis!jo in ob~inski kornlte ZK, sprejela Poslovnik ob<!inske konference Zveze komunistov in njenih organov ter izvolila nov 11clanski komite. Za sekretarja ob~inskega komiteji je · bil ponovno izbran tov. TiSler Joze, dosedanji sekretar ob<!inskega komiteja.

F. Mete

potr.o&nja §e vecja. Temu je vzrok
. t udi nizka cena .pijace. V 's'edanji
anall:zi poslovanja pa sb ugotovili,
da se precej steklenic izgubi. Slovenija vino 'je s sedanjo ceno ugodilo na!ii zelji, ce pa bo ta cena
ostala, je v veliki meri odvisno
t udi od nas samih. Zato bodo morale poslov.ne enote na uporabnike
vplivati, da bodo prazne steklenice vra~i na dolo~eno mesto.
2elja delavcev, da bi jim nudili
s prodajnJ.mi avtomati tudi hl~dna
jedila, ni u r:esl).icljiva. Vendar je
danes se mnogo prezgodaj ~ p isati o tern karkoli.
·
A. Mar.kovCic

· Sporocamo zalosfno novico, da nas je po tragicm smrti za.
vedno zapusti_l nas zyesti tovaris in sodelavec Tone GODESA.

.....,......................................................................................
.
.

V zacetku novembra je bil prvi
sestanek novoizvoljenih . ~lanov
obcinske konference Zveze komunistov obcine Cerknica. V razpravi, ki je sledila zelo izcrpnemu in konkretnemu referatu
sekretarja ob~inskega kornlteja,
so ocenili dosedanje delo ~lanov
Zveze komunistov ter sprejeli
smernice za prihodnje delo.
Ko smo ocenjevali gibanje gospodarstva v letu 1967, smo spoznali, da. na splo§no dosegamo
boljse rezultate kot jih dosegajo
v republiskem po;vprecju. Vendar
so se tudi v na§i ob~ini' ze za~e
la diferencirati podjet ja na dobre
in slabe. Predvsem je zaskrbljujo<!a delitev dohodka na osebne
dohodke in sklade pri manj§ih
podjetjih, ker del, namenjen za
sklade, ne zagotavlja sredstev za
raz§irjeno reprodukcijo. Nekatera
izmed teh podjetij imajo pogoje
za napredek, vendar manjka ponekoq poslovne pobude, poslovne
hrabrosti in razumevanja integracijskih procesov. Cutimo pa, da
politic~o prepri~anje o sodelovanju, integraciji in kooperaciji
vse bolj zamenjuje ekonomska
zainteresiranost proizvajalcev in
spoznanje, da je le ob sodelovanju mogoce zvecati dobodke. Integracijo ne razumemo ve~ kot fizi~no zdruzitev podjetij, temve<!
kot nove oblike sodelovanja;
zdruievanje in skupno vlaganje
kapitala, skupni nastopi na doma~ib in tujih tdiScih, skupno
na<!rtovanje razvoja itd. Ocenili
smo, da ob<!ina kot celota in nekatera manj§a podjetja nimajo
realnih srednjero~ih programov
razvoja in da jih bo potrebno
cimprej izdelati.,
Obrma dejavnoat je v naii o'bA

55.000 N dinarjev za nakup desetih prodajnih avtomatov, na!ie
podjetje pa ustrezna devizna sredstva.
Sedatj je v nasi tovarni, prvi v
ddavi, deset prodajnih avtomatov,
kl so razdeljeni po posameznih
poslovnih enotah. TP Cerknica jih
ima · pet, TP Martinjak tri, Iverka
Cerknica in TLI Stari trg pa po
enega.
V · prvih desetih dnevih so prodali ·2000 steklenic osveiilne pi-

Kolektiv Iverke

Likyidacija gostins·~ega podjetja
Iz devetmesecnega obracuna
poslovanja gostinskega podjetja
»GOSTINSTVO« Cerknica smo
razbrali izgubo 16,8 milijonov S
dinarj~v. Izguba je nastala zato,
ker so bill previsoki osebni dohodki, nepravilno ovrednotene zaloge in nepravilno knjizena embalaia.
Izguba se je pokazala ravno
v <!asu ko je »Gostinstvo« ze bile formalno zdruZeno ·z podjetjem
»Skocjan« Rakek. Vendar je bil
med podjetjema za zdruzevanje
dogovor, da nobeno podjetje pred
zdruzitvijo ne sme imeti izgube.
Ker je ..Gostinstvo"' imelo izgubo,·
,.Skocjan« ni bil pripravljen prevzeti posledic, kar je v sedanjih
pogojih gospodarjenja popolno~
rna razumljivo. Krivda za izgubo
je v slabi organizaciji in nezainteresiranosti kadrov. Evidenca ni
hila azurna. Nepravilno vrednotenje embalaie in zalog je omogocilo prikrivanje dela izgube.
Tudi ob~inske druzbenopoliti~
ne organizacije niso sterile veliko, ceprav je Turisticna zveza
Cerknica v neki analizi ze pred
dvema letoma opozorila na resnest perspektivnega obstoja podje~a

·

Kaj sedaj? Ali je izguba ze k onec polemike?
Menim, da je potrebno poiskati krivce za slabo poslovanje z
druzbenimi sredstvi in jih ka:rnovati, ker bo Aele tako uveljav-

ljeno nacelo osebne in kolektivne
odgovornosti za gosodarjenje z
druibenimi sredstvi.
B. MI!iic

ZMAGOVITA EKIPA GASILSKEGA TEKMOVANJA NA. GRAJENA ·

V tednu poiarne varnosti se je
septe mib'ra 1967 industrijsko gasilsko drustvo Tovar.ne pohistva Cerknica organlziralo tekmovanje gasilcev, na ·katerem so sodelovala
mo§tva Marlesa iz Maribora, Sto25 .LET DELAVSKE ENOTNOSTI
Ia iz Kanmika. Mebla iz Nove goNovembra bomo praznov ali po- rice i n ~resta iz· Cerknice.
Za tekinovanje so bile. doloeene
membna jubileja:
zahtevne discipline. Zmagalo je
25-letnico slovenskih :;indikana§e mostvo, v katerem so b ili:
tov in enak jubilej Delavske
Urbas Anton, Kos Stane, BraW,selj
enotnosti.
J.ubilejna stevilka Delavske J oie, · Meden Fr:anc, Dragolic
enotnosti je izsla 25. novembra. Franc, H.rvatin E~dij, Zakraj§ek
Stane in Hren J anez.
V njej so v svojimi prispevki soZaradi .tega uspeha je Delavski
delovali tudi vidni predstavniki
republiSkih organov in druzbe- · svet· Tovarne pohistva na seji 9.
no politi~nih organizacij. Obsega- novembra 1967 nagradil _mootvo s
150.000 S din.
la je · 24 casopisnih strani. CasoZa ta uspeh na5e ekipe je bilo
pisno podjetje Delavska enotnost
potrebno veliko truda in vaj in
je z jubilejno · §tevilko p okazala,
kakSno naj bo v prihodnje novo · zrtv.ova-ti vel±ko prostega easa. Vse
te priprave pa so mnogo pripoglasilo slovenskih sindikatov.
Menim, da je petindvajsetlet- mogle, da bodo na!ii gasilci ob vsanica Delavske enotnosti izredna ki priloznosti pripravljeni za gapriloznost za njeno· popularizacijo senje resni~nih poZarov.
med clani sindikata v kolektivu
Brest. Potrebno bi bilo, da bi v
prihodnje vse 's indikalne podi'uzBrestoy OBZORNIK - Glasilo konice pove~ale stevilo naro~nikov.
le,ktiva BREST CERKNICA
Glasilo naj bi prejemali vsi ~la
Glavni in odgovonu urednik
ni odborov in samoupravnih or- .
Danilo Mlinar
ganov pa tudi posamezniki bi se
morali naro<!ati v ve~jem stevilu. Urejuje uredniSkl odbor: Vojko
Koordinacijski odbor sindikata
Harmel, Franc Hvala, Silva llerje naro~il jubilejno stevilko. gla!iic, Tone Kebe, Danilo Mlinar,
sila Delavske enotnosti za vse Darja Petrie, Franc Tavzelj, Duclane kolektiva Brest in jo poslal " !ian Trotovsek in ing. Vlado Usenik
vsem poslovnim enotam. ·. .
Tiska tlskarna Czp· Kovel!kl tlsk
j , Loni!a.r ·
·... ... ... - . K~~·'!l~ . . .· . , -. :. .
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