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17. DECEMBER 1968 STEVJLKA fS 

Pred nami so Se velike naloge 
OB USPESNO ZAKLJUCENEM POSLOVNEM LETU 1968 SMO 

NAPROSILI TOV . .JOZETA LESARJA, DA NAM KOT GLA VNI DI
REKTOR IN ORGANIZATOR POSLOVANJA INDUSTRIJE POHI
STVA BREST V NEKAJ MISLIH PRIKAZE DOSEZENE USPEHE IN 
OVIRE POSLOVNEGA RAZVOJA LETOS IN NAKAZE OSNOVNE 
ZNACILNOSTI POSLOVANJA V PRIHODNJEM OBDOBJU. 

Brestovci zopet zakUucujemo 
poslovno leto 1968,. ki je znaeilno 
po zelo veliki poslovni dinamic
nosti. Za seboj imamo v glavnem 
opravljene vse naloge iz poslov
ne politike za letos in poleg teh 
tudi vrsto drugih, ki jib nismo 
mogli predvideti in ki jih je na
vrglo zivljenje samo. 

Pri vsem le rekonstrukcije ne 
potekajo s taksno hitrostjo, kot 
smo si jo zamisljali. Vzrok je po
stopek okrog mednarodnega kre
dita, saj je bil dokoncni sporazum 
med naso drzavo in mednarodno 
banko ratificiran sele 30. novem
bra. Pa tudi ta cas smo koristno iz
rabljali za preverjenje pravilno
sti nasih projektov in izbora opre
me. Analiziranje stanja. zmomo
sti in usposobljenosti ta.ko proiz
vodnih zmogljivosti, kot samih 
delovnih kolektivov nam je poka
zalo, da je mozno postaviti za
htevnejse naloge v nas razvojno 
programski koncept. K temu nas 
je navajala tudi spremljava pro
dukcijskih in trZnih zmogljivosti 
nase konkurence. Vse pogosteje 
smo videvali poskuse kopiranja 
nasih predvsem furniranih proiz
vodov. Vse to nam je narekovalo 
odskok naprej, in sicer v smer 
kvalitetnejsega in zahtevnejsega 
pohiStva. To je povzrocilo dolo
cene sprejembe tudi v projektu 
opreme od prvotnega koncepta. 

To je brez dvoma zelo ambici
ozno postavljen cilj. Od nas za
hteva poglobljeno resnost, tako 
v proizvodnji, kot na trZiscu. Da 
bi se usposobili, se mi zdi nujno, 
da ugotovimo, kje smo, tako v od
nosu do tega cilja, kakor tudi v 
odnosu do drU.Zbenih razmer na 
sedanji stopnji. Prav nesporni 
ugodni poslovni rezultati, ki jih 
dosegamo, nam narekujejo, da tu
di kriticno presodimo dolocene 
pojave z namenom, da si razci
scujemo in krcimo pot nasih na:
daljnjih prizadevanj. 

Trenutno Zivimo v izredni kon
junkturi, ko nimamo dovolj blaga 
glede na povpra.Sevanje. Ta pojav 
pa po svoje tudi negativno deluje 
na naso miselnost, ker se nekje 
kaze v oblikah samozadovoljstva. 
Ce se odlocamo za najzahtevnejso 
kvaliteto pohistva, potem ne mo
remo hkrati dopuscati pojave, ko 
nam pri ze utecenih proizvodih 
prihaja iz proizvodnje vecje ste
vilo proizvodov druge kvalitetne 
vrste. Pa.rodoksalno je tudi to, da 
se ti artikli prodajajo po zniZani 
ceni, osebni dohodki pa se izpla
cujejo, kot da je proizvodnja in 
kvaliteta. na zahtevani ravni. Ce 
se odlocamo za tako imenovani 
»TOP« proizvodni program, je 
jasno, da druga kvalitetna vrsta 
ne more obstajati niti v pojmova
nju, kaj sele pri plasiranju na tr
zisce. Pojmovanje, ces »saj se tr
zisce tepe« za nase proizvode, se 
lahko cez noc spremeni v usodno 
utvaro. Potrebnih je samo nekaj 
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zunanjih ukrepov oziroma. premi
kov, pa bo konec trinega. »eldo
rada«. Denimo, da se ukinejo ali 
zmanjsajo potrosniski krediti. Za 
to obstajajo realne momosti, ce 
hocemo obdrZa.ti trden dinar. Da
lje, zastavljen je doka.j oster aa.v
cni reiim, ki bo nujno vplival na 
zma.njsanje pora.be. Poleg vsega 
se poja.vlja dokajsnja razr.ahlja
nost mednarodnega monetarnega 
sistema ins tem gospodarska trd
nost teh driav, v katere imamo 
mi usmerjen skoraj ves nas izvoz. 

Ne gre za crnogledost, gre za 
smisel in sposobnost realisticnega 
ocenjevanja. in budnega. sprem
ljanja vseh teh dogajanj, ce no
cemo doziveti Iahko tudi zelo ne
prijetna presenecenja. Ta miselni 
povzetek nam narekuje, da si brez
kompromisno prizadevamo, da bi 
bili najboljsi v oblikovanju, kon
strukcijski uporabnosti, kvaliteti 
in trmem servisu nasih proizvo
dov. Ce dobivamo nekje drU.Zbena 
in poslovna priznanja, je to name
njeno le tistemu pri nas, kar je 
dobro opravljeno, ne pa tistemu, 
kar smo opravili nepoglobljeno, 
povrsno in slabo. Tega pa je se 
precej, od cesar je dolocen del ra
zumljiv, saj zivljenje vsak dan po
stavlja pred nas nove zahteve. 

Zato bi se rad dotaknil neka
terih vprasanj, za katera menim, 
da posebej pridobivajo na tezini, 
tako v na.Sem kolektivn in izven 
njega. 

Reforma, v kateri smo ze tretje 
leto, nedvomno pomeni opusca
nje administrativnega sistema go
spodarjenja, spreminjajoc ga v si
stem trznega gospodarstva. Vse 
tiste sile v nasi drU.Zbi, ki so oma
hujoce modrovale, da je vse to 
prezgodaj, da nimamo se dovolj 
moci in sposobnosti za ta pre
obrat, so se ob avgustovskih do
godkih znasle v popolni praznini. 
Napad na nas drU.Zbeni red, ka
terega temeljna vsebina je samo
upravni socializem, je povzrocil 
le to, da je zaceti proces pri nas 
pridobil na jasnosti orientacije 
in bolj kot kakrsnakoli druga ak
cija, strnil in mobiliziral nase sile 
pri ustvarjanju ciljev reforme. 
Danes tudi ne gre zgolj za gospo
darsko, temvec tudi in predvsem 
za. dru!ibeno reformo. Zgolj iz te 
plati se mi zdi, da je bil ta pritisk 
koristen. 

Danes je na.Sa druzba toliko 
mocna, da se Iahko enaka z ena
kimi razgovarja s komerkoli iz
ven na.Sih meja. To ne vidimo po
sebnih ovir za naso nadaljnjo pot, 
ovire so hujse pri nas doma. 

Uvajanje trznega gospodarstva. 
nujno prinasa s seboj dolocene za
konitosti, ki jih moramo spreje
mati, pa je to nam prav ali ne. 
Pri tem popuscanja ni. Blagovno 
trmo gospodarstvo, za katerega 
se, politicno vzeto, vsi navdusuje
mo, postavlja v ospredje pred
vsem ekonomska merila za oce-

njevanje nasih prizadevanj in bolj 
ciste norme tudi v na.Se odnose. 
Trzno gospodarstvo zahteva uve
ljavljanje le takSnih meri.i za vre
dnotenje nasih poslovnih prizade
vanj, ki zagotavljajo racionalnost 
in rentabilnost. Hkrati je ta si
stem bolj sooialisticen, ker na
tancneje vrednoti clovekovo oseb
nost, posta.vlja jasna merila v od
nose po opravljenem delu, razme
juje udelezbo pri gospodarjenju 
z objektiviziranimi merili in oce
nami, razciscuje vzroke in pogo
je, ki so potrebni za skupen ob
stoj kolektiva. Odklanja obstoj in 
vzdrzevanje tiste problematicne 
socialnosti, ki jo vedno Pl.aca go
spodarnostno prizadeven in pri
den delavec. S tern sistemom je 
nezdruzljiv . administrativno go
spodarski sistem, kjer so zakoni 
politicno socialnim normam, tako 
ekonomike duseni in podrejeni 
pri vrednotenju, delitvi in tudi 
odnosih med ljudmi. 

Zdi se mi, da bo najvecja te
zava prav v tem, kako iz nas po
tisniti to, kar smo sprejeli v naso 
podzavest v dvajsetih letib admi
nistrativnih norm druzbenega ziv
ljenja. Da toni enostavno, vidimo 
tudi, ako se ozremo okoli sebe. 
Ostrina polemik, kaj je mlado (po 
miselnosti) in kaj je staro tako v 
gospodarstvu, politiki, kulturi in 
drugod, ni prav nic slucajna. Ta 
na.Sa obremenjenost, dialekticno 
vzeto, je sicer lahko razumljiva, 
ni pa pod nobenim pogojem spre
jemljiva. Mi moramo prav vsi na 
stezaj odpreti vra.ta novim pogle
dom in z velikim smislom osva
jati nove sodobne pojme, ki nam 
jib ze vsiljuje sedanjost. Ze je za 
nami cas, ko se je, recimo, kolek
tiv spotaknil in padel. Zajokal je 
kot otrok, prisla je »mamica dru
zba«, ublazila bolecino s subven
cijo ali drugimi ukrepi in otrok je 
bil spet veselo kricav. V novem 
casu bo padli oblezal, ce se ne bo 
mogel sam pobrati - »mamica« 
je danes prav nic sentimentalni, 
konkurencni in brezkompromisni 
svobodni trg. In prav to je tisto, 
kar daje ton in narekuje spre
membo v miselnosti in oblikah 
nasib dejanj, ker tudi na.Sih ma
terialnih odnosov v podjetju. 

Ce ob vsem tem analiziramo 
vsebino nase dejavnosti v Brestu, 
lahko z zadovoljstvom ugotovimo, 
da iz tega za nas marsikaj ni no
vost, ker smo ves cas razvijali 
realisticno poslovno politiko in se 
eni bolj, drugi manj ob tem osve
scali. Vendar imamo se mnogo 
problemov s tega podrocja, ki jib 
bo treba presnovati in prilagodi
ti zahtevam casa. Naj samo mi
mogrede omenim, da je bistvo 
ustavnih sprememb ravno v tem, 
da se ustvarijo pogoji in prilago
di celotna zakonodajo sistema 
blagovno tr.Znega gospodarjenja 
na sedanji stopnji razvoja. 

Lahko recemo, da smo v Brestu 
zelo uspeli ne samo r azviti orga
nizirano samoupravljanje, pac pa 
ga tudi utrditi tako, da predstav
lja trajno pridobitev nasega ko
lektiva. Vendar smo tudi tn pred 
nujnostjo spremenjenih pojmo
vanj in delovnib m etod. Otresti 
se bo treba, v kolikor to obstaja, 
namisljenega socialisticnega hu
manizma., saj je na dlani, da sta 

taka demokracija. in humanizem 
predvsem odvisna od materia.Ino 
vrednostnih dosezkov tako na re
laciji kolektiv-poslovne momosti 
in posamezuik-njegovo delovno 
mesto. Pri presojanjn poslovnosti 
torej nimajo prednosti socialno 
politicna, pac pa drU.Zbeno eko
nomska. merila. Druga stvar, ki 
jo predvideva. spremenjena zako
nodaja, je okrepiti samostojnost, 
organiziranost in vecjo odgovor
nost organov upravljanja. Med te 
organe se po novem pristevajo tu
di razne kolegijske oblike, ki naj 
bi s polno odgovornostjo razrese
vale tista vpra.Sanja, ki sodijo v 
njihovo delo na vpogled ne samo 
strokovnost, s tem seveda, da je 
delav~kim svetom, pac pa sirsi ja
vnosti. V ta okvir sodi vrsta vpra
sanj, ki so jib do sedaj v nasem 
sistema resevale nekatere komi
sije in pa delno tudi upravni od
bori. Tu naj bi slo za vpra§anja, 
kot so testiranje, ugotavljanje de
lovnih sposobnosti v kolektivu, za 
razporejanje in ekspeditivno pri
lagajanje kadrov nastajajocim 
problemom tudi za. strokovnjake, 
ne samo za dela.vce v proizvodnji, 
za operativno poslovne transakci
je s kapitalom v okviru enostavne 
reprodukcije, za manjse in nujne 
investicijske posege s plafonirani
mi omejitvami itd., skratka odgo
vornost za uva.janje racionalnib 
metod v poslovnem krogoteku. K 
temu je nujno dodati povecano 
potrebo po raziskovalnem delu in 
celovitem studijn za oblikovanje 
programske in poslovne politike. 
Ce tako razmisljamo o teh stva
reb, moramo ugotoviti, da nam 
zaosta.ja organiziranost tako v po
gledu strokovnosti, kot ·potencia
la, se posebej pa pri uveljav
ljanju strokovnostnih pojmovanj 
in metod v vse karakteristike na
se sa.moupravne poslovnosti. 

Le za ilustra.cijo poglejmo nekaj 
primerov: 

a) V zadnjem casu se precej 
govori, pa tudi kritizira., ces zakaj 
osebni dohodki taksni, pri nas pa 
so v tej ali oni poslovni enoti 
manjsi. Skoraj nikogar pa nisem 
slisal, da. bi ugotavljal, kakSna Je 
organiziranost, prizadevnost in go
spodarnost v tisti enoti. Ob novih 
pogledih komentar ni potreben. 

b) V poslovni enoti se nekje 
ugotavlja: obseg se je poveca.l za 
toliko, produktivnost in osebni 
dohodki za t oliko, akumulacija za 
toliko itd. Poslovna enota je prav 
analizirala stanje po obstojecem 
sistema. Po novem je potrebno v 
te odnose vnesti ja.snosti. Sedanja 
produktivnost, ki je osnova za 
osebne dohodke je namrec vsrka
la vse ekonomske rezultate teh
nicnih izboljsav. Poleg tega se v 
sproscenih cenah javlla kategori
ja dohod.ka, ki ga v dolocenih ce
nah ni bilo, to je trmo konjunk
turni dobicek. Tudi ta dan.es ne
kje zamegljuje produktivnost. Ti 
dve znacilnosti gotovo ne pred
stavljata »ciste« vrednosti oprav
ljenega dela. Nujno je treba raz
cistiti pojme, kaj vsebuje katego
rija osebnega dohodka in kaj ka
tegorija dobicka ter komu je na
menjen. 

c) v na.Si kadrovski politiki se 
vedno prevladujejo socialno par
tikularisticna merila (zaprtost v 
okvir poslovne enote). T o izvira iz 
napacnega pojmovanja., ki se vca
sib manifestira, kot da je poslovna 
enota ali podjetje »naSa.« last, kar 
seveda ni tocno. Samoupravni so
cializem se ne krni, nasprotno se 
s tem, da zaostruje vrednotenje, 
kaj je boljse in kaj slabse, cemur 
se moramo mi vsi, od prvega do 
zadnjega podvreci. Nihce izmed 
nas ne more vztrajati na delov
nem mestu, ce je pred vrati pod
jetja obcan na.Se druzbe, ki je pri
zadevnejsi in sposobnejsi. Izjeme 
so lahko le stari cla.ni kolektiva 
pred moznostjo upokojitve ter se
veda zdra.vstveno prizadeti in in
validi. 

Te tri znacilnosti sem na.vedel 
le kot primer, da bi pribliZal na
vzkriZje polozaja in ra.zlicnost 
pojmovanj, ki jib pred nas po
stavlja ze jntrisnji dan. 

Pred nami je dolznost, da po 
lastni razsodnosti in z odgovorno
stjo zacrtamo potrebne premike v 
vseh poslovnib smereb in tudi od
nosib. Po mojem bi moralo to biti 
vsebovano ze v resoluciji poslov
ne politike za leto 1969. Skozi 
tvorne razprave naj bi bila reso
lucija samoupravni dogovor ce
lotnega kolektiva, kjer naj bi se 

Konec na 3. strani 
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Ekonomska propaganda - pogoj za prodajo 
S povecano ekonomsko propagando in reklamo smo v ietu 1968 raz

vili specializirano dejavnost prodajne sluzbe, ki naj s svojo infor
mativno in vzgojno funkcijo vpliva na sedanje in prihodnje kupce, 
da bi tako povecali prodajo nasih izdelkov. 

Z dosedanjimi oblikami ekonomske propagande, ki jo lahko glede 
na obliko delimo na neposrendno in posredno, smo ze dosegli precej 
ucinkovitosti. Pri mnogih kupcih smo vzbudili zanimanje za nase iz
delke in pripravljenost, da jib kupijo. 0 tern prica na stotine pisem, 
ki jib dobiva nasa prodajna sluzba dan za dnem, zlasti pa od takrat, 
ko smo zaceli z novo serijo televizijskih filmov. 

Naj omenimo samo nekaj pisem: 
K . A. iz Kocevja pise: .. . Vase izdelke sem imela priloznost videti 

Ie po televiziji, zato bi rada videla prospekte vase opreme . . . 
K. L. iz Kopra: .. . Na televiziji sem zasledila reklamo za vas izdelek 

- dnevno sobo DANIELA ... 
J. K. iz Sevnice: Na televiziji sem videla mnogo reklam za vase iz

delke, zato sem se odlocila, da pohistvo kupim pri vasem podjetju . . . 
J. K. iz Kranja med drugim pise: Iz prospektov sem ugotovil, da bi 

mi ustrezala dnevna soba Florida, dopolnjena s TV barom ... 
Sodelovanje na razlicnih sejemskih prireditvah v Ljubljani, Zagre

bu in Beogradu je vzbudilo veliko zanimanje za nase izdelke. Z go
tovostjo lahko trdimo, da je POIDSTVO BREST ze pojem. Zlasti ve
lja to za Slovenijo, ki je najvecji kupec nasih izdelkov. 

Zato v Sloveniji nastopamo ze skoraj v nevtralno propaganda, za 
katero je znacilno, da poleg izdelka poudarja samo trgovsko znacko: 
POillSTVO BREST. 

Nasi prodajni nacrti za leto 1969 na domacem trgu niso majhni. 
Manjsanje stevila izdelkov, poleg tega pa vrsta novih in konstrukcij
sko dopolnjenih izdelkov, na primer DANIELA STEREO, FLORIDA 
VARIANT ali cela vrsta stilnih garnitur masivnega pohistva, zabteva, 
da sedanjo propagando razsirimo na vecji prodajni pros tor. Tu mislim 
predvsem na Hrvatsko z Zagrebom in Srbijo z Beogradom, kjer je 
najvec moznostnih kupcev za pohistvo te vrste. 

Analizirali smo pisma kupcev ter pri tern ugotovili, da se jib je 
74 Ofo sklicevalo na televizijske objave, 10 ~/o na objave v casopisih 
in revijab, 9 °/o na sejme, 5 D/o na kataloge, ki so jib dobili ali videli pri 
znancih, ostali pa so kako drugace slisali za nase izdelke. Ta analiza 
nam pove, da je televizija tisti posrednik, ki mora biti tudi v pri
hodnje, vendar na sirsem obmocju, tezisce nasih propagandnih akcij. 
Zato homo razsirili televizijsko propaganda na Hrvatsko in Srbijo. 
Stroski televizijskih obj~v bodo narasli, narasla pa bo tudi prodaja 
nasih izdelkov. 

Nasa propaganda v casopisih, revijab in v drugih publikacijah ima 
dvojni namen: zagotoviti stalno in dolgorocno prisotnost, se posebej 
pa opozarjati na uspehe in dosezke BRESTA. 

Trditi, da je nasa propaganda dobra, da je dovolj proucena, dovolj 
sociolosko in psiholosko utemeljena, je nesmisel. Vedeti moramo, da 
smo sele na zacetku. Zato je bilo tudi o televizijskih oddajah precej 
pripomb. Res pa je, da improviziramo zato, ker lahko samo improvi
ziramo. Pa pustimo to; kot povsod bomo tudi tu nasli take organiza
cijske oblike, ki bodo ustrezale nasim potrebam. 

Poleg ze omenjenih oblik moramo v prihodnje razsiriti nase pro
pagandne akcije v dve smeri: 

a) povecati propagando s pismi, katalogi in podobnim, kar je treba 
posredovati vsem trgovinam, ki prodajajo nase izdelke, cetudi delajo 
prek grosistov, 

b) postaviti panoje ob ceste {Planina, Cerknica) in svetlobne re
klamne napise {Ljubljana). 

Ni pa dovolj samo posredna propaganda, izkoristiti moramo tudi 
oblike, ki se same vsiljujejo. Trgovci zele vee propagandnega gradiva. 
Zele biti bolj informirani. Mnogi trdijo, da jib njihove centrale slabo 
obvescajo o posameznih dobaviteljih. Pogosto katalog z izdelki roma iz 
trgovine od drmine do druzine, ki ga gledajo ze prav tako zeljno 
kot katalog z avtomobili. In prav ti so moznostni kupci - prihodnji 
kupci nasih izdelkov. Do teh pelje pot skozi siroko odprta vrata trgo
vin in mi moramo po tej poti. 

Kaj bomo dosegli s panoji? Dvomim, da bomo zaradi panojev in 
svetlobnega reklamnega napisa prodali danes ali jutd vee izdelkov, 
gotovo pa je, da homo bolj pribliil.ali kupcem pojem BREST POHI
STVO, kar bo pomembno za nas nacrt razvoja prodaje. S panoji ob 
glavni c.esti in ob cesti v Cerknici homo posebej poudarili, kje je ta 
BREST, ki se je doslej tako sramezljivo skrival pod vznozje Slivnice, 
in pokazali homo pot do njega. Nase prisotnosti na sportnih prireditvah 
ne mislimo povecati, ostali pa homo s panoji vsaj tam, kjer smo ze. 

To je samo nekaj dejstev, gledise, vzrokov in pogojev, ki nareku
jejo, da z naso propagandno aktivnostjo nadaljujemo, vendar bolj kva
litetno, bolj sistematieno in manj improvizatorsko. Doseci moramo os
novni cilj: zagotovitev prodaje, zagotovitev pojma kvalitete in izvir
nosti POHISTVA BREST, s propagando pa pokazati uspehe in po-
slovno moe BRESTA. D. Trotovsek 

Sodoben prevoz blaga 
N enehno narascanj e pro~zv<;>

dnje terja vse vecje uvaJanJe 
mehanizacije in avtomatizacije, 
kar hkrati vpliva tudi na vse 
vecjo specializacijo v proizvodnji. 
Specializacija je predvsem v in
dustrijski proizvodnji pripelja
la do pomembnega zni.Zanja pro
izv-odnih stroskov, kar omogoca 
prodaj i proizvodov na vedno 
bolj oddalj ena trzisca in povzro
ca vecjo potrebo dobrin. 

Nadomestitev fizicnega clo
veskega dela z avtomaticnimi 
stroji in napravami je privedla 
v industriji do neslutenih proiz
vodnih moznosti. To je pospesilo 
uvajanje mehanizacije v natovar
janju, pretovarjanju in prevozu 
blaga, da bi bil taka prevoz proiz
vodov kar najhitrejsi. Prizadeva
nja za pospesitev prevoza in isto
casno zmanjsanje fizicnega dela so 
pospesila uvedbo nacinov oprav
ljanja dela in prevoza v veejih 
enotah. Med temi so pomembne 
palete, ki omogocajo opravljanje 
dela in prevoz blaga v vecjih 
enotah, navadno s tezo do 1,2 t. 
V novejsem casu, zlasti na zaho
du, uvajajo razvitejse dezele 
prevoz blaga v kontenerjih. S 
kontenerji je prevozna enota 
narasla do 20 t, kar omogoca iz
redno hitro razkladanje in nakla
danje prevoznih sredstev. 

Uporaba palet je zelo ustrezna 
za sodobni prevoz v prometu ze
leznica - cesta in tudi kot sred
stvo za uskladiscevanje. Paleta 
omogoca skladanje tudi tezjega 
blaga v vecje visine, 6 do 8 me
trov, medtem ko je skladanje 
s clovesko silo omejeno do viSine 
nekako dveh metrov. Kaksna 
razlika je v izkoriscevanju skla
discnih prostorov, ni potrebno 
posebej omenjati, ker je vsako-

mur ze na osnovi tega lahko ra
zumljiva. 

Paleta pa se ni obnesla kot 
celotno manipulativno prevozno 
sredstvo za pomorsko - zelezni
sko - cestni promet. Pomorski 
promet omogoca in zahteva opra
vljanje dela in prevoz blaga v 
znatno vecjih razseznostih in 

obsegu. To pa omogocajo palete, 
ki jih imenujemo kontenerji. 
Kontenerji imajo tudi druge 
prednosti v opravljanju dela in 
prevozu blaga pred paletami: 

- omogocajo prevoz blaga ad 
proizvajalca do naslovnega me
sta ali od vrat do vrat, kakor te
mu pravijo strokovnjaki; 

- cas razkladanja ali nakla
danja na prevozno sredstvo je 
zmanjsan na minimum, saj ladjo 
z 10.000 t nosilnosti naloze ali 
razloze v 8 urah, medtem ko na
kladajo ali razkladajo ladjo v 
normalnih razmerah nekaj dni; 

Bre!ltc"' ameriski •• ..., .. p .... ,.,,,. ...... 
klub garnitur • 
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vam. IJ!JJJj 
nud1 vse 

CERKNICA 

v korak s casom 

BRESTOV OBZORHIK 

- omogocajo popolno zascit0 
blaga pred vsemi poskodbam1, 
najsi bodo mehanskega ali atmo
sferskega izvora; 

- prevoz blaga od vrat do 
vrat skrajsa cas za vee kat po
lovico; 

- najvaznejse pa je, da je 
prevoz blaga v kontenerjih ce
nejsi. Analize kazejo, da za 
okrog 30 0/o v primerjavi z obi
cajno embaliranim blagom. 

Marsikdo besede kontener ver
jetno se ni shsal in tud1 ne ve, 
kaj to pomeni. Kontenerji so 
vagonom podobni kovinski zabo
ji z razlicno prostornino. Najpo
gosteje jih uporabljajo s pro
stornino okrog 30m3, so pa 
vecji. V te zaboje blago, ki je 
namenjeno za prevoz, lahko na
loZimo nezavito ali pa v prepro
stejsi embalazi. Posebne konte
nerje uporabljamo tudi za prevoz 
hitro pokvarljivega blaga, na pri
mer sadja, mesa in podobnega. 

Ko clovek razmislja o teh do
zezkih v svetu, nehote primerja, 
do kod smo priilli mi. Reci mora
rna, da smo prevoz blaga zelo 
zanemarja~. V notranjem prevozu 
smo nekaj napravili, sai uporab
ljamo valjcni transporter za vse 
ploskovne sestavne dele, za rna-

-

sivni drobni material pa palete 
s kosarami. Tudi tukaj bi lahko 
se mnogo napravili, ce bi imeli 
ustrezna sredstva. Precej bomo 
notranji prevoz izboljsali z re
konstrukcij o. 

Kar zadeva zunanji prevoz, pa 
smo napravili zelo malo. Oprav
ljanje dela na skladiscih zaga
nega lesa je se popolnoma 
klasicno. Sodobno urejena skla
disca imajo vse opravljanje dela 
urejeno z vilicarji, tako da de
lavci skladajo deske v primerne 
zlozaje pod streho, vilicar pa jih 
odvaza na skladisce in zlaga v 
kope. Podobno je drugod. 

Pri prevozu gotovih izdelkov od 
skladiilc do kupca prevladuje se 
vedno zelezni.Slti prevoz, ki je 
n avidezno najcenejsi. S poglob
ljeno studijo bi verjetno prisli 
do drugacnih izsledkov. Nasa 
tovarna bo pri izdelkih, ki jih 
bo nacrtovala za domaci trg, v 
prihodnjem letu odstela za em
balazo 172 milijonov dinarjev. 
To so ogromna sredstva. z dru
gacnimi prevoznimi sredstvi za
prtimi tovornimi avtomobilf, bi 
prav gotovo sredstva za emba
lazo lahko obcutno zmanjsali, 
istocasno pa bi izboljsali kvali
teto prevoza. Poskodbe pri pre
vozu so pri kosovnem zeleznis
kem prometu zelo pogoste in 
veckrat se zgodi, da stranka 
vrne poskodovano blago. 2elez
nica v vseh primerih, kjer ni 
vidnih zunanjih mehanskih po
ilkodb, odklanja odgovornost, pri 
zavarovalnici pa je dokazovanje 
tako zapleteno, da povrnitev 
skode ne pride v postev. Taka 
se vsi ti stroski zgrnejo na nas, 
ceprav smo zascito blaga v za
dnjem casu precej izboljsali. 

Razumljivo je, da vsega ne 
moremo napraviti naenkrat, ker 
smo pac navezani na dolocena 
sredstva. Ko bo za nami ogromna 
rekonstrukcija tovarn, pa bo po
trebno razmisliti tudi o teh stva
reh. Kako je to vprasanje po
membno z ekonomskega vidika, 
naj omenim podatek, da pred
stavljajo prevozni stroilki v se
stavu cene koncnega proizvoda 
okrog 50 0/o. Rocno prenailanje 
blaga pa je 75-krat drazje ad 
prevazanja z vilicarji. Sarno ta 
dva podatka nam dokazujeta, da 
je treba prevozu posvetiti vee 
skrbi. T. Kebe J 
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Kako so . kupci zadovoljni z naSimi izdelki 
sta problemov nastaja zaradi ne
strokovne montaze, ceprav so 
n avodila prilozena. Preeej izdel
kov se poskoduje na voznji, pri 
tern pa prevozniki malokdaj pri
znajo, da so poskodovali blago. 
K artonska embalaza je navadno 
n eposkodovana. Lahko bi naste
vali se vr sto resenih in ner esenib 
problemov. Res pa je, da so po
skodbe na vomji eno, napake iz 
proizvodnje pa drugo. Na to dru
go moramo ob zah tevi visoko 
kvalitetnega pohistva posebej 
paziti. Ni namrec dovolj , da o 
tern govori prodajna politika -
to mora postati spoznanje vseh, 
od delavea v proizvodnji do pro
dajalea. 

Ne mislim pisati o tern, kako 
so zadovoljni kupei tistih nasih 
izdelkov, ki jih izvazamo na tuja 
triisca. Rad bi spregovoril o tem, 
kako so z izdelki zadovoljni 
kupei n a domacem triiscu. 

Prodaja pohistva na domacem 
trgu narasca iz leta v leto. Ce 
to izrazim v in deksih , je videti 
takole: 

leta 
leta 
leta 
let a 

1965-indeks 100, 
1966-indek s 127, 
1967-indeks 144, 
1968-indeks 194 (oeena). 

Seveda se je v tern casu spr e
menil tudi sestav izdelkov -
od manj zahtevnih eenenih 
k bolj zahtevnejsim - dra.Zjim 
izvedbam pohiStva. 

Tudi regionalna usmerjenost 
se je glede na izbiro blaga spre
minjala in je v zadnjem casu 
dosegla n aslednje stanje: 

Slovenija 
Hrvatska 
Srbija 
vsa ostala podrocja 

44,1 °/o 
19,9 °/o 
22,4'0/o 
13,6 °/o 

Naraslo je stevllo enot pohi
stva, od stolov Sardan do dnev
nih sob DANIELA. Naraslo je 
stevilo kupeev POHISTVA 
BREST. 

Ali je take uspehe v proda ji, 
posebno letos in sedaj ob pro
dajni mrzliei pred n ovim letom 
iskati zgolj v splosnih ugodnih 
okoliScinah prodaje pohistva? To 
vprasan je smo si zastavili sedaj, 
ko smo se znasli pod nenehnim 
pritiskom trzisca, ki zahteva bla
go, tega pa nimamo. Odgovor 
pravi, da je v t ern kanee resniee. 
Ta resniea so namrec potrosnis
ki krediti, glavno pri vsem tem 
pa je izbira blaga, katerega je 
trzisce osvojilo in ga hoce! Tu 
gre se za en vidik: to je dobro 
ime in kvaliteta POHISTVA 
BREST. 

Rad bi torej spregovoril o dveh 
bistvenih elementih , o izbiri in 
programu nasih izdelkov za do
mace trziSce in 0 kvaliteti tega 
blaga. Kako so zadovoljni nasi 
kupei? 

»Sanje so govorili obiskovalci 
Salona pohistva v letu 1967 v 
Ljubljani, ko so si ogledovali no
ve modele pohistva BREST. 
Oblikovanje in kvaliteta raz
stavljenega blaga sta bila vr
hunska. Vse je ploskalo in se 
cudilo ustvarjalnosti BRESTA. 
Ko danes gledamo na to, vidimo, 
da smo v letu dni nudili trZiScu 
preeej izdelkov iz tega sestava, 
ze prilagojenih, dopolnjenih in 
izpopolnjenih. Vedeti moramo, da 
vecina sedanjih izdelkov izvira 
prav iz Salona: LIVING, DANI-

PRED NAMI SO SE VELIKE 
NALOGE 

Nadaljevanje s 1. strani 

oblikovala vsa progresivna smelost 
nase delovne skupnosti, ki ra.zu
me jutrisnji cas. s tern si poleg ze 
sprejete na.loge za modernizacijo 
tehnologije zada.jamo tudi nalogo 
moderniza.cije na.se samoupravne, 
poslovne in strokovne misli in de
ja.nj. 

Vsi ti problemi so za na.s Bre
stovce toliko vamejsi, ker smo v 
veliki investicijski, proizvodni in 
trZni ekspa.nziji. 

Prognoze kazejo, da bomo 
brez upostevanja novih zmog]ji
vosti poveca.li obseg proizvodnje 
od letosnjih 9,1 na 11 milija.rd, iz
voz od 3,3 na 4,1 milijona. dola.r
jev, celotno proda.jo pa od 8 na 
10 milija.rd sta.rih dina.rjev. Rezul
ta.t pravocasnih a.kcij je bil, da. 
ima.mo vso proizvodnjo trzno ve
za.no oziroma. usmerjeno, s cemer 
ima.mo vse objektivne moznosti za. 
velik odskok na.prej. Uspeh je za
gotovljen, ce k vsemu dodamo se 
naso delovno vnemo, poslovno 
okretnost in doslednost do zasta.v
ljenih ci]jev - v ka.r pa. najmanj 
ne dvomim. 

Ob tem izrabljam priloznost za. 
to, da vsemu kolektivu in vsake
mu posebej iskreno zazelim 
zdravja. in srece v novem 1969. le
tu ter ma.terialno in moralno za
dovoljstvo nad dosezenemi delov
nimi uspehi. 

ELA, TV-BAR, GARNITURA 
Y-70 in GARNITURA Y-35. Iz
biro so torej narekovale zelje 
in potrebe kupeev. Ker pa zah
tevnost kupeev r aste iz dneva 
v dan, je treba to upostevati. 
Zato preobrazbe, ki bodo v letu 
1969: FLORIDA v FLORIDO 
VARIANT, DANIELA v DANI
ELO STEREO! Kdo ve, kdaj bo 
konec te dirke? Nikoli! Pohistvo 
je odraz standarda. Cim vecji bo 
vecje bodo zahteve. Ce k temu 
dodamo se modo, potem se ne 
cudimo da evropski proizvajalci 
pohistva pripravljajo od sejma 
v KOlnu do sejma v Parizu po
histvo, ki se nam zdi skoraj kot 
»sanje«. 

Oblikovno in funkeionalno je 
torej nasa izbira blaga na tr
ziScu sprejeta. Kupuje ga krog 
kupeev z bolj in manj debelo 
listnico - od DANIEL od METK 
in SARDANOV. Mi pa hocemo 
vee. Hocemo, da bomo skladno 
z naceli tdnega gospodarstva 
ohr anili v programu le tiste iz
delke, ki so ekonomsko zanimivi. 
Od tod vecja zoZitev stevila iz
delkov in vecanje obsega bolj 
zahtevnih izdelkov. Kot novost 
pa se pojavljajo tapetniski iz
delki iz proizvodnje v l\llartinjaku. 

Prepricani smo lahko, da je 
taka usmeritev pravilna, pred
vsem pa bo treba iskati nove 
poti v izbiri izbire pohistva. Na
se priprave za Salon pohistva 
1969 so stekle. »Sanje«, bodo go
vorili nasi momostni kupci! 

Ta uvod je bil potreben, ker 
lahko sele po obsegu prodaje in 
zahtevnosti izdelkov ugotavlja
mo, kakSno mnenje ima naS ku
pec. 

Mnogo j ih je, zadovoljnih z 
nasimi izdelki. Priporocajo jih 
svojim prijateljem in znaneem. 
Naj omenim samo nekaj pisem 
ki potrjujejo to trditev: ' 

J . D. Bor: Izkoriscam priloz
nost in vam izraiam pohvalo za 
brezhibno izdelavo in za se bolj
se zavijanje za transport . . . 

J . K. iz Jesenic: Fred dnevi 
sem dobil izdelek vase tovarne, 
omaro DANIELO, s katero sem 
zelo zadovoljen .. . 

H. A. iz Ljubljane: V zadnjem 
casu sem ob reklamah po tele
viziji in v tisku mnogo sliSal o 
vasih izdelkih. 0 njihovi kvali
teti sem se preprical pred dnevi, 
ko sem v Ljubljani kttpil stiri 
stole z mizo. Z vsemi sem izred
no zadovoljen, ker sem hitro 
opazil, da so kvalitetno izdelani. 

Na zadovoljstvo vpliva solidno 
izdela n izdelek, uspesna monta
za in ze v naprej pricakovana 
oblikovnost in funkeionalnost. 
Od delavcev v proizvodnji, pri 
montazi, kontroli, zavijanju, pre
tovarjanju in voznji je predvsem 
odvisno, ali bo !rupee dobil res 
dobr o blago. Sarno eden izmed 
teh - v proizvodnji, prevozu ali 
trgovini - naj ne pazi na kvali
teto, pa so tu ze tezave. Blago 
je poskodovano, !rupee se jezi in 
n ase dobro ime gre v nic. 

So pa tudi taksni kupci, ki z 
nasimi izdelki n iso zadovoljni: 

Naj omenim tri primere : 
K. E . iz Saraj eva: Ob monti

ranju sem bil zacuden (zapre
pasce) zaradi nesolidne izdelave: 

1. Ena izmed pregradnih plosc 
je bila napacno vrtana, t ako da 
kovinskega vijaka sploh nisem 
mogel uporabiti. 

2. tecaji na spodnjih vratih ni
so bili pravilno m ontirani in 
vrat n i bilo mogoce vstaviti. 

3. tecaji na levi strani pri zgor
njih vratih so nepravilno monti
rani, tako da se vrata nesime
tricno zapirajo glede na desno 
krilo, kar daje slab videz. Vrata 
drgnejo po spodnjem furnirju in 
puscaj o sled. 

4. manjka en rocaj za predal. 
5. vezana plosca na hrbtni 

strani se n e prilega in jo je treba 
popraviti. 

6. vrata na vitrini so pocena. 
Zaupanje tovarni me je stalo 

150.000 S d!.n , kolikor sem dal 
mojstrom, ki so popravili vitrino. 

T. L. iz Osijeka: Vrata na 
omari Florida - mahagonij se 
ne zapirajo dobro. Pri izvlacenje 
lezisce ne pride na ustrezno 
okovje. 

Kljuc in magneti ne drzijo, 
n oge pri leZiscu pa so krajse. 

Pricakujem , da boste ugodili 
mojim zahtevam, ker menim, da 
imam prav. Soba ni poeeni in bi 
morala biti zato kvalitetna .. . 

S. L. iz Slavonskega Broda: 
... Pri montaZi in demontaZi pr
votnih vijakov ni mogoce vee 
uporabiti, ker so luknje vecje. 
Na mestih, kjer so priviti v ijaki, 
iveriea poka. Ne deluje mehani
zem na vr atih, na prostorih za 
posteljnino je poskodovana stena. 
Lezisce je pokvarjeno. Sprasu
jem se, kaj naj storim, ce ze po 
enem meseeu uporabe pride do 
takih okvar? 

Ob vsem tern lahko ugotovimo, 
da kupeu, ki odSteva denar za 
pohistvo, ni vseeno kaj dobi. 
Res je, da je od str okovnosti 
montaie, marsikaj odvisno. Vr-

In se odgovor na vprasanje. 
Kupei so z naso kvaliteto zado
voljni, le redki ugovarjajo. Nasa 
naloga je, da te ugovore odpra
vimo in nudimo trZiscu le brez
hibno, visokokvalitetno blago. 

D. Trotovsek 

Novi izdelki TP Martinjak 
zanimajo kupce v ZDA 

V tovarni pohiStva Martinjak 
iz leta v leta raste proizvodnja 
masivnega sedemega pohistva 
tako za izvoz, kakor tudi za 
domaci trg. 

V zadnjih dveh letih se je se
stav proizvodnje bistveno me
njal v korist zahtevnejsih, ob
likovno b ogatejsih in seveda tu
di draijih izdelkov. Mnogo na
porov in delovnega truda je bilo 
vlozenih v obdelavo tdiSca, iz
delavo in oblikovanje vzoreev, 
studij t ehnoloskih postopkov in 
za obvladanje t ehnologije nasp
l oh. 

Dan es lahko z gotovostjo tr
dimo, da se bodo vlozeni napo
ri in trud obrestovali. Ali je 
taksna trditev upravicena? Vse
kakor ne samo upravicena, tern
vee tudi utemeljena. Za ra.zliko 
od prejsnih, imamo za leto 1969 
izdelan proizvodni in prodajni 
program, ki v celoti sloni na ze 
podpisanib pogodbah in dogovo
rih.' Vecina nasih kupeev je iz 
ZDA. To so v glavnem velike 
proizvodne organizaeije, ki ima
jo svoj lastni program in zelijo 
sodelovati z nami v daljse ob
dobje. 

Iz razgovorov s posameznimi 
kupci pri sklepanju pogodb vi
dimo, da smo pri zadnjih do
bavah nekaterim vamejsim am
eriskim kooperantom dosegli ti
sti ugled, ki daje jamstvo za 
uspesen razvoj poslov v prihod
nje, skratka, ki zagotavlja tr
den in nedeljiv proizvodno pro
dajni program za daljse obdob
je. 

Torej so nasi kupei sedaj za
dovoljni s kvaliteto pohistva, ki 
ga proizvajamo v TP Martin
jak, vendar se nam pri tern vsi-

ljuje mise!, ali so zadovoljni 
tudi z dobavnimi rolti? 

Mnenja sem, da bomo na tern 
podrocju morali nekoliko resne
je obravnavati obveznosti, kate
re sprejemamo. Na pravocasno 
dobavo blaga kupeu namrec vp
ljiva izredno mnogo dejavnikov 
od katerih je vsak zase resen 
problem, vsekakor pa je najres
nejsi, kako zagotoviti ladijski 
prostor za pravocasno naklada
nje, ker je znano, da je poma
nkanje le-tega vse vecje. Zato 
moramo v prihodnje skrbeti 
tudi za upostevanje dobavnih 
rokov. Le tako si bomo ohranili 
in se utrdili ugled, ki sma ga 
z dobro kvaliteto, pa tudi z pra
vocasn o dobavo dosegli. 

2e prej smo ugotovili, da so 
zmogljivosti TP Mar tinjak za 
leto 1969 v gl avnem zasedene, 
vendar moramo poudariti, da 
interes za tovrstno stilno 
pohil'itvo - se vedno raste. Vse
kakor je sedaj se bolj odvisno 
od kolektiva TP Martijak, ali bo 
izko·r istil moznosti, ki jih je s 
trudom in vzstrajnostjo ustvaril. 
Ena najvaznejsih okoliScin po
leg kvalitete, je povecanje obse
ga proizvodnje in s tern zado
voljitev vseh najvaznejsih obve
znosti do kupea. se n aprej pa 
moramo stremeti za tern, da se
stav proizvodnje prilagodimo 
njenim tehnoloskim moznostim. 

Da se enkrat p oudarim, se
danji proizvodnji program in iz
delki, ki j ih proizvajajo v TP 
Martinjak, vzbujajo zelo veliko 
zaniman je kupeev doma in v 
tujini, zato menim, da je izbra
na prava pot za dosego se bolj 
sih in trajnejsih rezultatov. 

F. TURK 

S seslanka akliva ZK 
Ciani aktivov ZK Tovarne po

hiStva Cerkniea in Skupnih stro
kovnih sluzb Bresta so na skup
nem sestanku 15. novembra 1968 
sprejeli akeijski p rogr am dela, 
ki obsega naslednje pomembnej
se sklepe : 

1. aktiva Tovarne pohistva 
Cerkniea in Skupnih strokovnih 
sluib se zdruiujeta v en aktiv. 
Vodstvo aktiva sestavljajo: Mar
tin Petan, Joze Klancar, Anton 
Kebe, Anton Bavdek, Joze Hren, 
Janez Otonicar, Emil Lah, Stefan 

Medfazna kontrola v TP Cerknica 

Bogovic in Franc Mele. Sekre
tar aktiva je Emil Lah; 

2. vodstvo zdruienega aktiva 
mora organizirati delovne skupine 
s podrocja samouprave, proizvod
nje, ekonomike, komerciale, kul
ture in prosvete, telesne vzgoje 
in sporta, zunanje in notranje 
politike ter druZbenega Zivljenja. 
Clani se vkljucijo v skupino, v 
kateri imajo najvec momosti ak
tivnega udejstvovanja; 

3. organizirati je treba preda
vanja za clane ZK z ideoloskega 
druibenega in poli ticnega podro
cja. Predavanja naj bodo dostop
na vsem clanom kolektiva, pred
vsem tistim, ki zelijo postati cla
ni ZK. 
Ciani se morajo sami izobraze
vati tudi prek dnevnega casopi
sja, literature, radia in televizije; 

4. pravocasno informiranje clan
stva je pomembna oblika ak
tivnosti clanov, zato je treba 
vnesti v sistem dela aktiva stal
ne informacijske sestanke, na 
katerih bodo clani ZK dobili 
informaeije o druibeno politi
cnih aktualnostih, kakor tudi 0 
aktualnih ekonomskih problemih 
podjetja; 

5. vsi komunisti aktiva se mo
r ajo zavzemati in z odgovornost
jo sodelovati pri vkljucevanju 
mla dine v ZK. Vodstvo aktiva 
mora na vsakem sestanku ugo
toviti aktivnost vkljucevanja, 

6. ucenee oddelka TSS v Cer
knici je treba s pomocjo preda
vateljev seznanjati z druZbeno 
politicno smerjo in jih vkljuce
vati v druzbeno Zivljenje ter v 
clanstvo ZK ; 

7. v clanstvo ZK se sprejmejo: 
Anton P erovnik, ekonomist, Ti
ta P erovnik, ekonomist, Ivo Ste
fan, del. v adm., Irena Kovac, 
del. v adm., Mira Marolt, del. v 
adm., iz SKS Jana Zupancic, del. 
v proizv. iz TPC Rajko Palcic, 
dijak 4. 1. TSS, Darko Lesar , di
jak 4. 1. TSS. 

8. aktiv naj si prizadeva, da 
bo mladina v Cerknici, kamor 
vkljucujemo tudi Brestovo mla
dino, vendarle enkrat dobila pro
store, da bi se sestajala. Nujno 
je treba zadolziti odgovorne de
javnike v obcini, kamor se vklju
cuje tudi Brest, da cimprej po
iscejo moznosti za preureditev 
prostorov, oziroma mladinskega 
kluba. 

Aktiv ZK m or a imeti vecjo po
vezavo z mladinsko organizaeijo 
ter ji nuditi vecjo pomoc. Aktiv 
ZK naj prek mladih komunistov 
vpliva na aktivnejse delo mla
dineev ter veckrat obravnava 
in resuje probleme, ki jih iznasa 
mladinska organizaeija. 

9. komunisti se mora jo zavzeti 
za izdelavo poslovne politike za 
leto 1969, zlasti na tistih podroc
jih poslovne politike, ki ureja 
delitev dohodka in razvojno po
litiko podjetja. Delitev dohodka 
m ora zagotoviti akumulativnost 
podjetja, hkrati pa zagotoviti 
ustrezne osebne dohodke. Na 
vsak nacin je t reba uspeti, da se 
bodo merila za ugotavlj anje de
lovnih ucinkov utrdila, vkljucu 
joc tudi sistem analiticne cen e, 
zlasti pa je treba uspeti, da bo 
izdelan nov pravilnik o delitvi 
dohodka in osebnih dohodkov. 

10. za izvajanje n avedenih na
potkov je tr eba postaviti pred 
odgovornost slehernega clana ZK, 
zlasti pa vse tiste clane, ki so 
dolzni izvajati sklepe, to je pred
vsem tovarise na vodilnih delov
nih mestih, tako v orga nih sa
moupravljanja kot v druzbeno 
politicnih organizaeijah. 

11. zlasti pa si morajo stalno 
pri svojem delu prizadevati cla
ni ZK v tern, kako razvijati sa
moupravljanje in dosledno izva
jati nacela druzbene in gospodar
ske reforme. Taksno prizadeva
nje ZK pomeni novo kvaliteto 
v metodah politicnega dela, ki se 
odreka nekdanjim m etodam 
sprejem anja vnaprej pripravlje
nih in usmerjenih stalisc. 

Emil Lah 

BRESTOV OBZORHIK - GI:ASILO 
KOLEKTIVA BREST CERKHICA -
Glavni in odgovorni urednik Danilo 
Mlinar - Urejuje urednUkl odbor: 
Stefan Bogov~i~. Vojko Harmel, Ja
nez Hren, Franc Hvala, Tone Kebe, 
Jofica Mali~i~. Danilo Mlinar, Franc 
Tavfelj, Dulan Trofovlek - Tiska 

teleznilka liskarna, Ljubljana 
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Optir~1istiCno v 
Za konec leta. smo :z:astavili 

predsednikom delavskih svetov 
troje vprasanj: 

1. Vasa ocena uspesnosti gos
podarjenja PE v letu 1968? 

2. Kako bi kriticno opredelili 
delo strokovnih sluzb PE v letu 
1968? 

3. Na. katerih podrocjih prica
kujete najvecjo :z:avzetost samo
upravnih organov PE v letu 
1969? 

Na :z:astav)jena vprasanja so 
odgovorili: 

MIRO HOCEVAR, predsednik 
delavskega sveta TP Cerknica: 

1. Letosnje poslovno leto je 
bilo za naso tovarno uspesno. To 
nam dokazujejo predvsem na
slednji podatki: proizvodnja se 
je letos povecala za 30 11/o. osebni 
dohodki pa so porasli za 30 Ofo. 
Ostanek dohodka poslovne enote 
pa znasa okrog 390 milijonov 

slovne enote mnogo bolj na te
kocem in dosledne pri svojem 
delu ter dolocene probleme pra
vocasno prepreciti, ne pa jih re
sevati sele potem, ko nastanejo 
ze v sami proizvodnji in s tern 
povecujejo strosk e proizvodnje. 

3. V letu 1969 je predvidena 
rekonstrukcija celotne tovarne 
pohistva Cerknica, katere stro
ski bodo znasali nad milijon 
S din. Za pokrivanje stroskov 
rekonstrukcije bomo uporabili 
predvsem posojilo Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj ter 
Kreditne banke in hranilnice 
Ljubljana. Velik del stroskov pa 
bo kl·ila sama poslovna enota iz 
lastnih sredstev. Pretezno so 
sredstva namenjena za moderni
zacijo proizvodnje, ki naj bi se 
ze v prihodnjem letu povecala za 
26 ~/o. Da pa bi bila sredstva, ki 
bodo vlozena v modernizacijo 
proizvodnje, cimbolj racionalno 
izkoriScena in s tern ekonomsko 
utemeljena potreba rekonstruk-

Mirko Kocevar 

S din. Ti podatki nam dokazujejo 
da je nasa poslovna enota v tern 
letu dobro gospodarila. Delno so 
k tern rezultatom pripomogle ve
cje serije, ki so bile dane v pro
izvodnjo zlasti v II. polletju in 
pa predvsem ugoden proizvodni 
program. Vsekakor pa je potreb
no, za doseg taksnega uspeha 
mnogo truda in upornega dela 
celotnega kolektiva poslovne 
enote. 

cije, bo potrebno posvetiti najvec 
pozornosti tehnoloskemu postop
ku in organizaciji proizvodnje 
ter kadrovski politiki. 

IV AN DEBEVC, predsednik de
la.vskega sveta. TP Martinja.k: 

1. Poslovna enota je v letu 
1968 dozivljala dokaj slabe tre
nutke v doseganju ekonomskih 
rezultatov. Za tako stanje je bil 
vzrok v glavnem nejasen pro
gram proizvodnje, novi izdelki, 
slabo urejeni kooperacijski od
nosi in se vr sta drugih dejavni
kov, ki imjo vpliv na ekonomske 
rezultate. 

V letu 1968 smo zaceli opusca
ti danski stil pobistva, kar so 
narekovale trine razmere na sve
tovnem tr:Ziscu, hkrati so se po
javljale moznosti za izdelavo zah
tevnejsih izdelkov stilnega pohis
tva. 

Novi izdelki pa zahtevajo te
meljito pripravo proizvodnje, 
kar pa je v zvezi s kupcevimi 
zahtevami glede kratkih dobav
nih rokov zelo tezka naloga. 

novi izdelki in majhne serije ne 
dopuscajo temeljite priprave teh
nicne dokumentacije. Pri tern so 
ob novih izdelkih zaposleni vsi 
kadri, hkrati pa ne nadzorujemo 
dovolj tekoce proizvodnje, da bi 
odstranjevali napake in izpopol
njevali izboljsave. 

Iz navedenega je videti, da je 
vsa teznja usmerjena v izpol
njevanju odpremnih rokov, iz
pu5camo pa bistvo, to je, s 
kakSnimi stroski je izdelan pro
izvod. 

3. Delo samoupravnih organov 
bo v letu 1969 zelo zahtevno in 
za perspektivni razvoj TPM od
locilnega pomena. 

Ena najpomembnejsih nalog 
samoupravnih organov je vse
kakor trdna in ozja izbira izdel
kov proizvodnje, ustrezajoca 
specificnim razmeram TPM. Od 
ugodnega proizvodnega progra
ma lahko pricakujemo tudi eko
nomske rezultate, ki so osnova 
za nadaljnjo razsirjeno repro
dukcijo in prehod na 42-urni 
delovni teden, kar pomeni dvig 
zivljenske ravni. 

Nadaljnje delo samoupravnih 
organov je na podrocju odnosov 
sodelovanja, saj dosedanji rezul
tati niso zadovoljivi; zato mora 
vsako sodelovanje s katerim koli 
proizvodnim partnerjem sloneti 
na pogodbenih odnosih. 

Mnenja sem, da je zelo po
memben dejavnik kadrovski se
stav samoupravnih organov, da 
v celoti sodelujejo, ne pa da so 
nekateri clani samoupravnih or
ganov le formalno prisotni. 

JANEZ ZGONC, predsednik de
lavskega. sveta TLI Stari trg 

1. Po podatkih, ki so doslej zna
ni, bo nasa poslovna enota se do
kaj dobro zakljucila gospodarje
nje v letosnjem letu. 

Obseg nacrta proizvodnje bo po 
predvidevanjih izpolnjen z 98 Ofo, 
ravno tako bo ustvarjen nacrt do
hodka. Samoupravni organi in 
vodstveni kader PE so si priza
devali, da bi dosgli ·cim boljse 
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novo leta 
3. Trenutno najbolj vazno vpra

sanje bo dokoncna od.locitev 0 re
konstrukciji zagalnice, opustitev 
proizvodnje embala:Ze in pa teme
ljita studija razsiritve programa 
proizvodnje stolov. 

Poleg tega pa se bodo morali 
samoupravni organi temeljito 
ukvarjati z vpr asanjem ekonom
skih rezultatov, zlasti nadaljnje
ga dviga produktivnosti, s poseb
nim poudarkom na zagalnici, oseb
nih dohodkov in brez prestanka 
spremljati in ukrepati glede pro
izvodnih rezultatov. V letu 1969 
bi morale biti razprave in sklepi 
samoupravnih organov PE temelj 
pri izvajanju gospodarske poli
tike. 

kakor tudi med n aso in ostalimi 
poslovnimi enotami. 

Vse to je bila osnova, da smo 
letos dosegli povecanje produk
tivnosti za 18 °/o, rentabilnostt 
13 ~/o in ekonomicnosti za 1 °/o 

2. Ko se sedaj kriticno opre
delimo do dela strokovnih sll!Zb 
nase poslovne enote, moram 
ugotoviti, da nam je za nasled
nje leto ostalo se dokaj nalog, ki 
jih v letosnjem letu nismo uspe
li v celoti resiti. 

Tu predvsem mislim kadrov
sko podrocje, kjer nam ni uspelo 
ustaliti delovna mesta in do
seci ustrezno strokovno zasedbo. 
Prav tako se ne moremo pohva
liti z uspehi na podrocju odnosov 

Aleksander Markovic 

ALEKSANDER MARKOVIC, 
predsednik delavskega sveta sku
pine strokovnih sluzb: 

1. Ce pregledamo uspesnost 
gospodarjenja nase poslovne eno
te v letu 1968, vidimo, da so bill 
cilji, ki smo si jih zacrtali s po
slovno politiko v zacetku leta, 

med delavci nase poslovne eno
te. V mislih imam predvsem od
nos sluib do posameznikov in 
njihovih problemov. Nimamo iz
delane notranje zakonodaje in 
poslovnikov ter s tern urejenega 
odnosa nase poslovne enote do 
osrednjih organov samouprav
ljanja. 

Delno opravicilo temu so pred
vsem spremembe zunanje zako
nodaje (Ustava, ostali zakoni), 
vendar bi lahko bill uspehi vecji. 
Enako je bilo pomanjkljivo pro
ucevanje sprememb republiske 
in zvezne zakonodaje in vzpored
no s tern takojsnje ukrepanje. 

Nismo izdelali poslovnika spe
dicijske in transportne sluzbe, 
kar je imelo za posledico neu
strezen odmev v transportm 
sluzbi. S tern se zopet posredno 
vracam na neurejene odnose. 
v letosnjem letu je nase gospo
darstvo krepko stopilo na pot 
blagovnih trznih odnosov. Mar
sikdaj smo se tega premalo za
vedali, kar nam je veckrat po
vzrocilo celo zelo neugodna 
presenecenj a. 

2. Obseg proizvodnje, kakrsnega 
ima nasa poslovna enota, zah
teva, da je tehnicna in tehno
loska dokumentacija pravocasna 
in tocno izdelana ter da so ma
teriali pravocasno naroceni in 
nabavljeni. 2al pa se mnogokrat 
dogodi, da je proizvodni nalog 
ze v proizvodnji, ko se tehnicna 
in tehnoloska dokumentacija se
le pripravlja, kar seveda pov
zroca v proizvodnji dolocene 
probleme in zastoje. Ravno tako 
se dogaja tudi z dobavo surovin 
in repromateriala, predvsem 
iverk, furnirja in materialov za 
povrsinsko obdelavo, kateri vca
sih niso dovolj preizku5eni ali 
pa se poizkusi delajo v sami 
proizvodnji, kar povzroca izgubo 
casa in materiala. Menim, da bi 
morale biti strokovne sluzbe oo-

2. Mnenja sem, da strokovno 
vodstvo poslovne enote ni v ce
loti kos novim nalogam, saj 

Janez Zgonc 

3. Da se to v naslednjem letu 
ne bo ponovilo, pricakujem od 
samoupravnih organov nase po
slovne enote kar najvecje zavze
manje, predvsem v hitrem od
zivu na vsa odstopanja sprejete 
poslovne politike, doslednost in 
natancnost pri sprejemanju svo
jih sklepov ter budno sprem
ljanje tako imenovanih malih 
problemov, ki pa nam lahko zelo 
hitro zrastejo cez glavo. 

Ivan Debevc 

uspehe. Obveznosti, ki smo jih 
sprejeli z nacrtom proizvodnje za 
leto 1968, nismo v celoti izpolnili. 
Predvsem mislim na razsiritev 
stolarne, katere realizacija se bo 
le delno izvrsila. Smatram, da je 
tudi delna razsiritev stolarne vpli
vala pozitivno, in to predvsem na 
postopno uvajanje nove proizvod
nje. Vendar pa bi se gradnja lah
ko pricela prej in ne na zimo, ce
ravno je to ze tradicija. 

2. Nase strokovne sluibe so si 
prizadevale, da bi cimbolj izvr
sile svoje delo. Po moji oceni nam 
primanjkuje strokovni kader, po
sebno pri hitro menjajocih pro
izvodih v stolarni. S tern mislim 
na temeljit studij in pripravo pro
izvodnje. Nasi strokovnjaki so si 
p rizadevali, da bi stolarna dala 
cim boljse rezultate. Za dosega
nje le-teh pa je v PE nujno po
trebno sistematieno delo, zanj pa 
·Dam primanjkuje strokovni ka
der, ki bi ga morali dodatno za
posliti in bi delal v sami PE. 

v glavnem dosezen'i. Tu mislim 
predvsem na osnovna merila, 
kot so produktivnost, rentabil
nost in ekonomicnost. Da smo 
to dosegli, je velika zasluga prav v 
odgovornejsem izpolnjevanju na
log v vsakdanjem poslovanju, ka
kor tudi v nacrtovanju na daljso 
dobo po nalogah iz poslovne poli
tike. To se nanasa enako na vse 
sluibe nase poslovne enote. 

Izra:Za se v tern, da smo 
letos prvic strokovno zaceli z 
raziskavo trga tako za prodajno, 
kakor tudi za nabavno sluzbo. 
Organizacijsko tehnicna sluzba 
je s svojo analiza trga nakazala 
najrentabilnejso nalozbo za nase 
investicijsko vlaganje. Uspeli 
smo z delno modernizacijo opre
me v racunski sluzbi ter s tern 
dosegli, da so nam potrebni fi
nancni kazalci hitreje dosegljivi. 
Uspeli smo ustaliti in organiza
cijsko povezati posamezne slui
be v okviru nase poslovne enote, 

Zavedati se moramo, da smo 
s sprejeto investicijo prevzeli na 
sebe zelo veliko odgovornost. To 
bomo zmogli samo v primeru 
popolne uskladitve dela vseh 
nasih kadrov. Osebno sem pre
prican, da bomo to zmogli. 

JOZE BRANISELJ, predsednik 
delavskega sveta Iverka: 

Kolicinski obseg proizvodnje 
smo v desetih mesecih dosegli 
z indeksom 104, vrednost pa z 
indeksom 102. 

Glede na polozaj, ki vlada na 
tdiscu prodaje nasih proizvodov, 
menim, da je dose.zeni uspeh do
her, kar pa ne izkljucuje moz
nosti, da ne bi mogel biti se 
boljsi. Boljsi poslovni rezultati 
so dosegljivi, ceprav je nasa teb
nologija zastarela in deloma tudi 
ze dotrajana. s proizvodnjo plosc 

Konec na 5. strani 
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OpfimisfiCno v novo leto 
2. Odgovor na to vpraasnje ni 

enostaven, saj je potrebno upo
stevati vrsto dejavnikov, ki vpli
vajo na u spesnost delovanja do
locene strokovne sluibe. Morda bi 
dobil del odgovora v tern - ko 
namrec razmisljam o nalogah, ki 
nas cakajo v letu 1969 in nasled
njih letih - sem vedno bolj pre
prican, da bomo morali prav na 
podrol:ju strokovnib sluib napra
viti v najkrajsern casu precejsen 
korak naprej, pa naj bo to pri 
vprasanju razvojnib nalog, orga
nizacijskih metod, pa do same teh
nicne priprave proizvodnje. 

Nadaljevanje s 4. strani 
stalno dobre kvalitete bi lahko 
odpravili posamezne nevse~nosti, 
ki se pojavljajo pri prodaji. 
Vzroke za take spodrsljaje roo
ramo iskati v glavnem v izme
nah, kjer je po mojem glavna 
»strokovna sluzba« vodja izmene 
To trdim zato, ker plosl:e pro
izvajamo po tehnoloskem postop
ku, ki ne dozivlja sprememb ta
ko, kot se to dogaja v konl:ni 
proizvodnji. Velik problem za 
dobro kvaliteto je tudi tehno-

Joze Braniselj 

loski postopek, kar zahteva pre
ve~ kontrolnih opravil, ki so od
visne od ~loveka. Razglabljanje 
o tern in resevanje teh proble
mov pa je povezano z investi
ranjem, ki je ob nespremenjenib 
ostalih pogojib lahko zelo tve
gana stvar. 

Problem, ki je po moje res
ljiv, pa predstavljamo zaposleni 
sami. V mislih imam delavce, 
ki bi zaradi zdravstvenih razlo
gov rnorali biti premesceni iz 
ropota, prahu in plinov. Uskla
jevanje kadrovskih problemov 
m ed PE bi rnoralo v prihodnJe 
potekati bolj sistematicno. Za
pletenost disciplinskega postopka 

je dostikrat ovira boljsi poslov
nosti in to predvsem zaradi nase 
»solidarnosti«, ki pa se izraza 
ob nepravern casu na nepravem 
mestu. Menim, da se nismo do
volj zreli za izvajanje tako de
mokratil:no zasnovanih zakonov, 
kot je sedanji TZDR. 

Izpolnjevanje programskih na
log bo v naslednjem letu prav 
gotov.o dajalo pe~at nasemu de
lu. To se posebno zato, ker bo 
v teku delna rekonstrukcija, ki 
naj omogo~i boljso in cenejso 
proizvodnjo. Resiti bomo morali 
ze prej omenjene kadrovske pro
bleme in zahtevati od strokov
nega vodstva, da ukrepa tako, 
da bosta proizvodnja in prodaja 
potekali normalno. 

JOZE BONCINA, predsednik 
delavskega. sveta Bazenske za.ge 
Cerknica. 

1. Po predvidevanjih bo nasa 
poslovna enota v letosnjem letu 
dosegla 5430 tisol: N din obsega 
proizvodnje, visina ostanka do
hodka, dosezenega letos, pa bo 
visja, kot je predvideval letni na
crt. 

2. Dosezeni uspehi poslovne 
enote dovolj zgovorno potrjujejo 
uspesnost dela strokovnih sluib 
poslovne enote. Dobro sodelova
nje te sluzbe s proizvodnjo in 
ostalimi poslovnimi enotami, kar 
je osnovni pogoj pri doseganju 
poslovnih uspehov, je pripomoglo, 
da je bil dosezen ~imboljsi izplen 
surovin in ugoden plasman nasih 
izdelkov na tdis~u. 

3. 2elja samoupravnih organov 
nase enote je, da se v prihodnje 
posveti ve~ pozornosti pristojno
stirn posameznib poslovnih enot. 
Samoupravljanje naj bo v takSni 
oblik.i, ki bo za vse enote vodilo 
in spodbuda za dosego cimboljsih 
uspehov. 

DOP.ISUJTE 

v 
BRESTOV OBZORNIK 

Joze Boncina. 

Anton Ba.vdek 

TONE BA VDEK, predsednik 
centralnega. dela.vskega. sveta. Br e
sta. 

1. Menim, da so bili v letu 1968 
vlozeni najvecji napori vee ali 
manj celotnega kolektiva in da 
rezultai niso izostali. Seveda ni 
slo vse gladko in tudi uspesnost 
poslovanja je po posameznib po
slovnih enotah razlicna. Vendar 
lahko trdim, da je podjetje kot 
celota poslovno leto 1968 uspesno 
zakljul:ilo. 

3. To so pa prav gotovo pod
roeja poslovne politike. 

Pomen standardizacije 
KakSen pomen ima standardizacija v proizvodnji, nam jasno doka

zuje proizvodnja glasbenib omaric. S standardizacijo smo se priceli 
resneje ukvarjati leta 1966. Do takrat je bil vsak model omarice ob
delan kot izdelek zase. Tak nacin je zahteval izredno lllajhne serije 
in seveda manjso proizvodnost ter visje proizvodne stroske. 

V letu 1966 smo zaeeli posamezne modele oblikovati v skupine. Re
zultat tega je bilo vee enakih dobav za razlicne modele. Tako smo po
veeali serije in produktivnost, ker ni bilo vel: pogostega menjavanja in 
nastavljanja strojev. Tako smo dobili iz trinajstih modelov stiri os
novne skupine. V vsaki skupini smo vse sestavne dele, ki jih je bilo 
mogol:e standardizirali, le prednji del je za vsak model ostal posebej 
oblikovan in izdelan. 

Zato smo serije lahko povecali od prejsnjih 500 do 1000 kosov na 
3000 do 4000 kosov, za leto 1969 pa mislimo celo na 7000 do 8000 kosov. 

Kaj to pomeni, nam jasno kazejo podatki o delovnih urah, ki smo 
jib rabili za enoto pred uvedbo take proizvodnje in po njej. 

Tip omarice Porabljen l!as za enoto Indeks v letu 1967 v letu 1968 

G0-60 12.70 8.09 63 

G0-70 8.10 6.20 77 

G0-90 14.10 9.45 67 

Drugo, kar je zelo pomembno, in kar smo dosegli s tern, je razbre
menitev operativnega vodstva proizvodnje pri nadzoru proizvodnega 
postopka. V razdrobljeni proizvodnji se operativno vodstvo ni moglo 
posvetiti organizaciji dela, temvec je le povrsno nadzorovalo kvaliteto 
in nataenost dela. Z razbrernenitvijo pri nadzoru pa se vodstvo lahko 
poglobljeno posveti organizaciji dela. 

S takim nacinom dela smo omogoeili pravoeasno oskrbo proizvodnje 
z ustrez.no dokumentacijo, kar je bilo poprej nenehna teiava in ena 
izmed najvecjib ovir, da proizvodnja ni stekla tako, kot je treba. S 
pravocasno izdelano dokumentacijo ornogocamo, da so podrobno pro
uceni vsi delovni postopki in material in tako zagotovimo pravocasni 
dotok surovin in reprodukcijskega materiala. 

Razumljivo pa je, da je bilo vse to m ogoee le zaradi izredno dobrih 
razmer in zadovoljivo resene sprostitve uvoza potrebnega reproduk-
cijskega mater iala. T. Kebe 

Spomladi nove volitve 
Socialisticna zveza delovnega 

ljudstva je v tern mesecu ze za
cela s pripravami na volitve v pri
hodnjem letu. Gotovo je, da je ime
la SZDL pomembno vlogo tudi pri 
dosedanjib volitvah. Prihodnje 
volitve pa bodo se pomernbnejse 
od dosedanjib. Vloga SZDL se v 
predlaganih ustavnib spremem
bah siri. Njej kot ustavnemu de
javniku, v okviru katere obcani 
razpravljajo o vseh politienih 
vprasanjih, o vseh podrol:jih dru
zbenega zivljenja, usklajujejo 
rnnenja, sprejemajo politicne skle
pe o resevanju teh vprasanj, kre
pijo samoupravljanje in podobno, 
ne pripisujejo samo vloge splos
nega nosilca predvolilne politicne 
aktivnosti, temvec ji dajejo pra
vico temeljnega nosilca kandida 
cijskega postopka. S tern postaja 
dejansko najsirsa tribuna, v ka
teri obl:ani in delovni ljudje ure
snicujejo svoje interese pri voli
tvah na demokratieni, organiziran 
in javni naein. S tern SZDL pre
vzerna tudi odgovornost pred dru
zbo, da bo v skladu z interesi de
lovnih ljudi in potrebami druibe 
predlagala v predstavnisa telesa 
n ajustreznejse !judi. 

· Vsa druiba si prizadeva storiti 
cim vee za odlocnejse uveljavlja
nje samoupravnosti na vseh po
drocjih in ucinkovitejso uresnici
tev druibene in gospodarske re
forme. To usmeritev potrjujejo 
tudi zadnji dokumenti nasih po
litil:nih vodstev in ustavne spre
membe. Uresnieenje teh pril:ako
vanj je odvisno od kakovosti, spo
sobnosti in zrelosti predstavniskih 
teles. Novo izvoljene skupscine se 
bodo znasle pred zahtevnimi in 
zapletenimi nalogami. 

Vloga SZDL ni omejena samo 
na postopek kandidiranja, ternvel: 
je pomembna tudi kot nosilec po
litil:nega volilnega programa; le-

ta, k i naj bi temeljil na dosezenih 
rezultatih, na katere pogosto po
zabljamo, bo moral jasno dolociti, 
kaj SZDL kot zastopnica obcanov 
in nosilka celotne politil:ne aktiv
nosti, pricakuje in naroca volil
nim telesom, da izpolnjujejo v pri
hodnjem mandatnem obdobju. 
Jasno bi morali razeistiti, kaj bo 
potrebno storiti na podroeju go
spodarstva, solstva, kulture, zdra
vstva, kaj za razvijanje vseh ob
lik samoupravljanja in komunal
nega ustroja in drugod. Taksen 
volilni program SZDL naj bi na
stajal ob sodelovanju vseh poli
til:nih dejavnikov. Volilci in ob
eani se bodo s programom sezna
njali na kandidacijskih zborih in 
tam dopolnjevali, spreminjali ter 
sprejemali predloge. Tako bo pro
gram sirok dogovor, ki bo izrazal 
interese in zahteve obcanov. Tak 
naein predvolilne aktivnosti bo 
vsekakor prispeval k boljsemu 
oblikovanje meril za predlaganje 
odbornikov in poslancev. Tisti, ki 
bodo zaradi svojega znanja, spo
sobnosti, naprednih stalisl: in za
vesti pa tudi z dosedanjim delom 
nudili najvec upanja, da bodo 
taksni druZbeni dogovori tudi 
uresniceni, bodo delezni najveeje 
podpore volilcev in obeanov in 
bodo najboljsi kandidati za pred
stavniska telesa. 

Obcinska konferenca SZDL bo 
upostevala ustavna dolol:ila o nje
ni vlogi pri organizaciji in izved
bi volilnih postopkov in bo poleg 
pravilnika o vlogi in nalogah ob
l:inske organizacije SZDL ob 
skupseinskih volitvah leta 1969 
sprejela tudi volilni program, v 
katerern bodo tudi pogoji za obli
kovana merila o prihodnjih od
bornikih in poslancih. 

Za l:im boljse obveseanje obca
nov o predvolilnih pripravah bo 
obeinska skupscina SZDL in vo-
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lilna komisija uporabljala osred
nji tisk in RTV, zlasti pa lokalni 
glasili Brestov obzornik in Glas 
Kovinoplastike. 

Izvrsni odbor Obcinske konfe
rence SZDL je ob razpravi o os
nutku volilnega pravilnika se po
sebej pou daril, da mora biti ce
lotna predvolilna aktivnost jayna 
in mora temeljiti na druibeno 
politicnih izhodiseih. Stalisea v te
zab SZDL in v resoluciji IX. ple
numa ZK Jugoslavije poudarja
jo, da mora postati kadrovska po
litika stvar delovnib ljudi in ob
canov v delovnih organizacijah in 
druibeno politicnib skupnostih in 
da mora postati sestavni del nji
hovih samoupravnih pravic. Ka
drovska politika mora postati jav
na, ne pa zadeva ozkega kroga 
posameznikov in skupin ter odraz 
razlicnih osebnib tezenj. Skupno 
izhodisce za oblikovanje meril 
pri izbiri posameznih kandi
datov za poslance in odbornike 
bodo morale biti razprave na kan
didacijskih sestankih na terenu 
in v delovnih organizacijah. Na 
podlagi splosno zacrtanih napot
kov druibenega razvoja, zlasti pa 
na podlagi politicnega volilnega 
programa SZDL, bo treba v raz
pravi opredeliti tista vprasanja, 
ki jih bo treba v pribodnje re
sevati v obcini, pa tudi v republi
ki ali vsej drzavi. To pomeni, da 
bodo javno oblikovana in nepri
stransko dolol:ena merila, v kate
rib se bodo izraiali posamezni in 
druzbeni interesi, najustreznejsa 
za izbiro kandidatov. 

Kako bo torej lahko posamezni 
obl:an sodeloval pri kandidiranju? 
Organizacija SZDL, druge drui
beno politicne in druzbene orga
nizacije, drustva in delovne orga
nizacije bodo organizirale siroko 
politicno aktivnost, ki naj omogo
ci eim sirsemu krogu obcanov 
vpliv na oblikovanje meril za iz
biro momih kandidatov na pod
lagi razprav o aktualnih druzbe
no politienih in gospodarskih pro
blemih in s tern v zvezi o pribod
njih nalogah skupsein. Iz teh raz
prav se bodo oblikovali doloceni 
predlogi o moznib kandidatib za 
odbornike in poslance. 

Na zborih obcanov, delovnih 
ljudi in clanov organizacij volijo 
volilci kandidate za obcinsko kan
didacijsko· konferenco. 

Volilna komisija pri Obl:inski 
konferenci SZDL bo imela pre
gled nad kandidacijskimi zboro
vanji obcanov in delovnih !judi, 
zbirala u temeljene predloge za od
bornike in poslance in te predlo
ge posredovala v razpravo kan
didacijski konferenci SZDL. 

Temeljno obeinsko kandidacij
sko konferenco SZDL bodo se
stavljali clani, ki jib bodo dolo
cile Krajevne konference SZDL, 
sindikalne organizacije, krajevne 
skupnosti, druibeno politicne or
ganizacije, drustva itd. Stela bo 
82 clanov. 

Evidentiranje kandidatov bo na 
sestankih krajevnih konferenc 
SZDL in sindikalnih organizacij. 

Temeljna obeinska kandidacij
ska konferenca bo predlagala in 
potrjevala poleg kandidatov za 
obcinski skupseino, skupaj z ob
cinsko skupscino se kandidate za 
republiski zbor in za zbor komun 
republiSke skupseine. 

Razpravljala bo in sklepala o 
predlogib kandidatne liste za vo
litve poslancev zbora narodov, ki 
jo bo predlagala republiSka kon
ferenca SZDL. I zvolila bo tudi de
legate za medobcinsko kandida
cijsko konferenco, ki bo predla
gala in odloeala o kandidatih za 
zbor komun zvezne skupseine in 
za zbore delovnih skupnosti zve
zne skupscine. 

Spomladi prihodnjega leta bodo 
volitve v vseh volilnib enotah, ker 
spremenjena ustavna dolocila 
uvajajo stiriletno mandatno dobo. 
Zaradi nalog, ki nas eakajo pred 
volitvami, bo treba temeljito pre
gledati dosedanje uspehe, anali
zirati dosedanje delovanje skup
scin in sodelovati pri sestavi pro
gram a krajevne skupnosti, obci
ne, podjetij in poslovnih enot. Od 
jasne usmeritve na vseh podroe
jih so odvisna merila za nosilce 
nalog v nasih predstavniskih or
ganih. Nalie podjetje ima v pri
hodnjih stirih letih jasen program 
razvoja, zato bo toliko laze izbi
rati kandidate, ki nas bodo za-
stopali v skupscinah. J. Hren 
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LJOST 

Brestov obzornik gostuje 
NACRTI KRAJEVNE 

SKUPNOSTI CERKNICA 

Nacrti in naloge cerkniske kra
jevne skupnosti so veliki in od
govorni. Ciani njenega sveta se 
zavedajo, da je mogoce nacrte iz
peljati le v toliko, kolikor imajo 
na voljo sredstev. 

Do zacetka tega leta je svet do
bival od skupscine obcine Cerk
nica po 500.000 din letne dotacije. 
Letos je skupscina dotacije uki
nila in predala svetu kraj evne 
skupnosti prispevke za uporabo 
mestnega zemljisca s tern, da od
locbe izdaja Skupscina obcine 
Cerknica, pobiranje prispevka od 
obcanov pa organizira in pobira 
svet krajevne skupnosti. V pri
meru, ce obcani menijo, da je pri
spevek nepravilno dolocen, se 
lahko pritozijo na Skupscino ob
cine Cerknica. Obcane Cerknice 
opozarjamo, da ta prispevek po
biramo na osnovi kvadrature sta
novanjske povrsine in Ie za ob
mocje Cerknice. 

Obmocje krajevne skupnosti 
obsega tudi naselja Otok, Dole
nje jezero, Dolenja vas, Zelse in 
Podstrajnik. Za ta naselja svet 
krajevne skupnosti ne dobiva do
tacije, denar, nabran od prispev
kov za mestno zemljisce pa sme 
uporabljati samo za Cerknico. 
Kje vzeti sredstva za nujna dela 

po vaseh? Pozivamo obcane, da 
ta prispevek placujejo redno, ker 
bomo le tako zmogli urediti Cerk
nico. 

Do konca preteklega leta je imel 
svet krajevne skupnosti dohodke 
od lesa iz gozdov splosnega ljud
skega premozenja II. To so bila 
tista zemljisca, ki so bila poprej 
v oskrbi nekdanjih vaskih odbo
rov oziroma trskega odbora. Do
hodke smo imeli tudi od peskoko
pov v Podskrajniku in Zelsah ter 
od pasnikov. Po predaji teh zem
Ijisc Gozdnemu gospodarstvu ozi
roma Komunalnemu stanovanj
skemu podjetju nima svet nika
krsnih financnih moznosti za naj
nujnejsa javna deia po vaseh. 
Svet krajevne skupnosti se trudi, 
da bi to uspel resiti tako, da bi 
dobival od Gozdnega gospodar
stva vsaj na panju placan les od 
letnega prirastka, od peskokopov 
pa primerni znesek od vsakega 
kubicnega metra izkopanega pe
ska. Svet krajevne skupnosti upa, 
da bo ta zadeva v kratkem zado
voljivo resena. 

Nacrti za prihodnje delo sveta 
so veliki, a clani se zavedajo, da 
ne bo mogoce vsega urediti ta
koj, temvec le postopoma v pri
hodnjih petih letih; seveda, ce 
bodo obcani redno placevali pri
spevke za uporabo mestnega zem
ljisca. Upamo pa, da bo v pri
hodnjih letih nasa okolica dobi-

la taksno podobo, kot jo mora 
imeti sredisce obcine in Notranj
ske. 

Svet krajevne skupnosti zbira 
nacrte in predracune za ureditev 
kanalizacije ter asfaltiranje Par
tizanske in Gerbiceve ulice, Ta
bora in drugod, nujno potrebna v 
Vidmu je javna razsvetljava in 
ureditev poti, prav tako ceste na 
Podslivnico, v Kamne gorice, po
daljsek vodovoda na Pescenku, 
ureditev tdnice. Treba bi bilo 
asfaltirati cesto na Dolenje jezero 
ter v Dolenjo vas, ki ju najvec 
uporabljajo delavci Bresta. Svet 
skrbi za dokoncno ureditev vodo
voda, ker lahko v najkrajsem ca
su ostanemo brez pitne vode. 

Ce hocemo le delno zaceti s tuj
skim prometom, je treba ob jeze
ru urediti camping prostor s pit
no vodo in elektriko. Na Dole
nj em jezeru je treba urediti pro
dajalno ter gostinski obrat. 

Naloge krajevne skupnosti pa 
niso le urejanje okolice, temvec 
tudi skrb za obcane, od najmlaj
ilih pa do najstarejilih (vzgojno
varstveni zavod, sodelovanje z od
raslo mladino, skrb za starejse 
ljudi - sodelovanje z raznimi 
drustvi, organizacijami, podjetji 
in podobno). 

Za vzdrzevanje javnih nasadov 
bi bilo treba nastaviti vsaj v let
nih mesecih polkvalificiranega 
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vrtnarja, za ciscenje ulic pa jav
nega pometaca cest. Zaradi brez
briZnosti obcanov so ukinlli od
vaianje smeti, ki jih sedaj odla
gajo na neprimernih mestih, ce
prav imamo urejeno smetisce na 
Kamni gorici ob stari cesti proti 
Rakeku. Treba je urediti tudi 
zemljisca okrog spomenika pad
lim borcem iz prve svetovne voj
ne, urediti kopalni bazen na 
Slivnici, primitivno kopaliilce na 
nasipu ob jezeru ter izboljsati do
hod kopalcem do vode s pripetim 
splavom. Misliti moramo na te
lovadnico pri osemletki. Obcani 
s Kamne gorice, Pescenka in s ce
ste pod Slivnico imajo dalec do 
trgovin. Manjkajo razni lokali. 
Zakaj ne bi pri novo projektira
nih stolpnicah zgradili tudi pri
mernih lokalov? V drugih krajih 
imajo upokojenci svoje domove, 
pri nas pa ile nicesar. Drustev in 
organizacij imamo precej, a vsem 
primanjkujejo primerni prostori in 
zato ne delujejo tako, ~ot bi mo
rala. 

Zelse nujno potrebujejo pozarni 
bazen, Dolenja vas zamenjavo do
trajane javne razsvetljave, uredi
tev poti ob obeh staneh potoka, 
popravilo brvi. Na Dolenjem je
zeru je treba urediti kanalizacijo 
ob glavni cesti, da se ne bi po 
njej pretekala gnojnica. Urediti 
je teba pot iz Podskrajnika mimo 
Dolenje vasi na Jezero, ki je po
stala ze navadna poljska pot. 

Nalog je mnogo, a samo s pri
spevki mestnega zemljisca ne bo 
mogoce dokoncati vseh dolocenih 

BRESTOV OBZORNIK 

Nagradni razpis 
1. nagrada 100 din 
2. nagrada 60 din 
3. nagrada 20 din 
4. nagrada 10 din 
5. nagrada 10 din 

Resitve krizanke poSJjite do 15. 
januarja na naslov: Uredniski od· 
bor Brestovega obzornika. 

ALI HAJ REGISTRIRAM 
AVTOMOBILI 

S !em \l<pra•sanjem mislim na regi. 
s-lracijo osebnih avlomobilov, zve· 
cine se vedno fickov. Res je, da 
nas mocnejsi slalno poliskajo ob 
slran, toda ta pritisk bomo vzdriali, 
Ce ie ni.smo s.posobni, ·da bi bezali 
pred mocnejsrmi, jih bomo pa za. 
sledoval'i. Smer ostane isla, za.to ni 
nevarnosti za trcenje, vsaj v druzini 
avtomobilov ne. 

Hujsa je nevarno;sf, ki nam na ten 
ozkih, luknjastih in ovinhstih cestah 
prihaja nasproti. Tej nevarnosti je 
zelo leiko dolociti f·ip in barvo, ker 
je pravza.ta sestavljenka. 

Sestavni deli pa so zelo neprijel· 
ni: 

- podraiitev goriva za 12 ali vee 
odstotkov, 

- rpodraiitev obveznega zavaro· 
va.nja za 300 °/o, 

- povecanje ·komunalnih taks za 
·kdo ve koHko odstotkov, 

- zniia•nje zgornje meje za ob
davcitev osebnih dohodkov za 25 
odsto·tkov, 

- poveca·nje !ega in onega in ie 
in se. 

Persrpektiva je torej jasna ·in svef
la. Pri mocni svetlobi pa se rado 
blesci in je zaio voinja nevarna. 

Nevarne voinje ne maram, zalo 
se ne bom vo·zil, zato mi t·udi ne bo 
!reba registrirati ficka. Moja varnosl 
pri vsej stvari nili ni najvainejsa. S 
!em bom prispeval svoj delez k re· 
formnim prizadevanjem, predvsem 
za skra jsanje delovnega casa. Skraj
sani delov·ni cas o·ziroma 42-urnik 
bo z.ato kmalu postal za avtomeham. 
ke, de lavce na bencinskih crpafkah, 
mi·licnike, ma•tematike v zavodih za 
zavarova·nje i·n se mnoge druge sa
me se zgodovina, ki se je bodo spo
minja.li lkot nase babice ·in dedki do
brih zlatih casov Franca Joiefa. 

Mednarodnih .kreditov za gradnjo 
sod01bnih cest sploh rabili ne bomo, 
ker <bodo ·sedanje ces·te zadoslovale, 
picli dinarcki, ki od cene bencina 
ostanejo za vzdrievanje ces.t, bodo 
po!em zadoslovali, ker bo manjii 
pro mel. 

Sploh pa se mi zcJ.ijo· kritike na ra
cun ratZdelil·ve sredstev, ki jih opla· 
camo kot porabniki bencina, zelo 
neumestne. V glavnem 7ahlevamo 
vee denarja iz !ega naslova za vt
drievanje ~n gradnjo cest. To ni pra
vilno. S fem samo drobimo ie tako 
majhna sredstva. Zavzemali bi se 
morali za z<druievanje sredstev, zdru
ievanje pa je l·a·hko same v sredi
scu. Ne bodimo drobnjakarji, ce ho. 
cemo na~emu gosrpodarstvu in oseb
nemu standardu dobra in dolgo ziv
ljenje. Sredstva morajo bifi zdru. 
fen a, 

Po vsem !em razm~sljanju sem pri
se! do sklepa, da ne bom registri, 
ral svojega ficka, ker bo to imelo 
same dobre posledice zame in za 
druibo, oprostite za druibo in za· 
me. Fico bo ostal v garaii in bo 
taka popolnoma. iikoriscena, gume 
se bode kljub temu starale. Bencin 
bo lahko koncenlriran se kot naffa 
v crpaliscih, vsi iisti pa, ki imajo se
daj karkol i opravili z ie·leznimi ko
njicki, bode lahko konzervirani do. 
ma. Prevladovalo bo vseljudsko za
dovol.jstvo in dobra se nam bo go
d ilo. 

F. Hvala 

del. Ciani sveta krajevne skupno
sti upajo, da bodo podjetja in 
ustanove prispevale k tern delom 
vsaj toliko, kot so za ureditev sre
disca od stavbe Skupscine obcine 
Cerknica pa do mostu. Ce bomo 
skupno reilevali te naloge, lahko 
upamo, da se bo nasa okolica raz. 
vila ne le kot industrijski kraj, 
temvec tudi kot zbiraliSce turi
stov, letoviscarjev, izletnikov in 
sportnikov, kar bi bila korist vseb 
nas. 

Ce hocemo doseci taksen cilj, 
pa je potrebno skupno delovanje. 

D. Zagorjan 


