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Sprejeli smo plan zaJ
I. polletje 1968 leta
Na zadnji seji Centralnnega delavskega sveta Industrije pohistva
Brest Cerknica so sprejeli plan podjetja za I. polletje leta 1968. Plan
I. polletja kot instrument gospodarjenja podjetja usmerja ter vodi
poslovanje podjetja k ~imbolj~im rezultatom. Sprejeti plan je grajen
na osnovi dolocil zveznih. republHlk.ih in ob~inskih organov do konca
aprila. To pomeni, da upo~teva sprostitev cen surovin in gotovih
izdelkov primarne proizvodnje (hlodovina, zagan les, ladijskl pod),
popravke v uvoznem in carinskem rezimu, spremenjene prispevke
osebnih dohodkov itd.
.
Plan za I. polletje leta 1968 so p1dpravili po na~ sprejete poslovne politike, kar pomeni, da dclovni odnosi med poslovnimi enotami
upo~tevajo sisteme ekonomsko priznanih kategorij, ekstra dobicka,
notranjih premij in povpre~nih evropsk.ih cen. Zaradi tega plan kot
notranji instrument gospodarjenja ureja odnose med poslovnimi enotami In postavlja take pogoje gospodarjenja, kl naj bi dati po opravljenih analizah optimalne rezultate.
Planirani obseg proizvodnje za letomje I. polletje nasproti enakemu obdobju lanskega leta kaZe tendenco rasti za index 125 ali
v absolutnih podatkih bo zna~al obseg proizvodnje za I. polletje 't968
leta 4.563 milijonov starih dinarjev. Na tako pove~anje obsega proizvodnje vpliva zlasti pove~anje obsega proizvodnje finalnih tovarn
(TP Cerknica in TP Martinjak), ki povecuje obseg proizvodnje za
index 133. Za proizvodnjo TP Cerknica je zna~ilno, da se asortiman
v leto~njem letu ne bo bistveno spreminjal, bistveno pa se spreminja
sbniktura asortimana.
TLI Stari trg planira povecanje obsega proizvodnje v leto~njem
I. _polletju nasproti enakemu obdobju lanskega leta za index 140.
Tako povecanje obsega proizvodnje je rezultat kooperacijskega
sodelovanja s TP Martinjak pri izdelavi stolov Sardan.
V ostalih primamih tovarnah bo planirani obseg proizvodnje na
ravni obsega proizvodnje lanskega I. polletja.
Podjetje planira v letosnjem prvem polletju nasproti enakemu
obdobju lani tudi pove~anje prodaje in sicer za index 126.
Povecanje obsega prodaje temeiji v glavnem na pove~anju izvoza
(index 167), ker podjetje planira, da bo v leto~njem prvem polletju
plasiralo za 1.500.000 svojih izdelkov na inozemskem trgu, od tega
pa pribli.Zno 92 •to na trzi~ce konvertabilne valute.
Primerjalno s pokazatelji proizvodnje, prodaje in uvoza povefuje
podjetje tudi finan~ne rezultate: dohodek, osebne dohodke in ostanek
dohodka. Zlasti je zna~ilno za letosnji plan, ·da dolo~a rninimalno akumulativnost poslovnih enot in podjetja, kar pomeni, da se s planom
doloca razmerje sredstev za raz~irjeno reprodukcijo nasproti vlozenlm
osnovnim in obratnim sredstvom. Tak instrument zagotavlja potrebnih sredstev za razsirjeno reprodukcijo je· izredno pomemben zaradi
predvidenih investicijsklh vlaganj v osnovna in obratna sredstva,
ker le z modernizacijo proizvodnje podjetje lahko uspeva v konkurenci na zunanjem in doma~em trlisfu.. Prav zaradi pomembnosti
zagotovitve nemotenenga procesa reprodukcije in s tern potrebnih
obratnih sredstev je Centralni delavskl svet sprejel sklep, da se
finansiranje in viri finansiranja obratnih sredstev ~e enkrat preanalizirajo in postavijo v realne okvire. Pri sprejemanju plana pa je
Centralni delavski svet predlog plana za I. polletje dopolnil in se
bolj jasno konkretiziral ukrepe, potrebne za izpolnitev postavljenega
plana.
Ker pri~kujemo spremembe zveznih in republiskih predpisov, je
Centralni delavskl svet zadolZil plansko sluZbo skupnih sluib, da se
v taklh primerih takoj loti analize in priprave predloga za morebitne
spremembe postavljenega planskega wtrumentarija, 0 katerih dokon~no sklepa Centralni upravni odbor•.
Za uspesen in kvaliteten nastop pred kupci naj bi se uredilo
vprasanje servisne slmbe, kl bo aktualna zlasti v ~asu, ko bomo organizirali lastno trgovino, ker s kvalitetnim nastopom pred kupci podjetje pridobiva zaupanje kupcev v kvaliteto proizvoda in u~inkovitost
servisne slmbe. s tako politiko priblizevanja kupcu pa se moramo
prilagajati mehanizmu trlnih cen in formiranju cen v skladu s ponudbo in povprasevanjem, kl v sedanjem l!asu prehoda na trZno gospodarstvo niha v kraj~ih intervalih.
Strokovne sluZbe morajo sproti analizirati doseganje planiranih
rezultatov akumulacije, osebnih dohodkov, vlozenih sredstev in rezijskih stroskov z namenom, da se sproti ugotavlja stanje akumulacije, ker se bodo le na ta na~in oblikovala zadostna sredstva za razsirjeno reprodukcijo. V primeru odstopanja planiranega sorazmerja
delitve v skodo akumulacije je potrebno opraviti korekturo delitve.
S takirni planskimi instrumenti, sprejetimi s planom I. polletja
leta 1968, se zagotavljajo uspesno pove~evanje dohodka, osebnih dohodkov, standarda zaposlenih in potrebnih sredstev za raz§irjeno
reprodukcijo, ki omogo~a reprodukcijo podjetja na visji ravni.
Da bi bil plan podjetja za drugo polletje 1968 leta strokovno
in kvalitetno pripravljen, je Centralni delavskl svet sklenil, da bo
organiziral skupino, (za kar je odgovoren direktor skupnih sluib)
ki bo analizirala zmogljivosti poslovnih enot in raz~istila poslovne
nejasnosti, s posebnim poudarkom na TP Martinjak in eventuelno
lzpopolnitev kapacitet.
S tako strokovno pripravljenimi analizami stanja in pogojev
gospodarjenja podjetja in poslovnih enot bo plan podjetja za n. polletje 1968. leta se bolj uspesen wtrument in vodic gospodarjenja. .
·
B. MiMI!

Cvetje v maju

Prvi uspehi nagrajevanja
po kvalifefi dela
Obveznosti, lti jih je delovni
kolektiv tovame pohiStva Martinjak sprejel v letu 1968 niso majhne in nepomembne. Nekatere tezave v letu 1967 so bile resno
opozorilo, da moramo uvesti energi~ne ukrepe za zmanjsanje stroskov, poboljsanje kvalitete in pove~anje produktivnosti dela, ce
hol:emo ustvariti s planom predvidene osebne dohodke in ostanek dohodka obenem, ko rastejo
stroslti, na mednarodnem trgu pa
je zelo tcZko dosegati visje cene.
Tudi sedanja vse stabilnejsa trma
gibanja za katera se vsi zavzemamo, ne pomenijo samo, da ne bo
vel: dviganja ceo, temvec tudi to,
da bo trg relativno zasicen s proizvodi (npr. stol Sardan) tako, da
je vecji dohodek mogoce dosegati
le z vel:jo produktivnostjo, predvsem pa z boljso kvaliteto nasih
izdelkov. Zato moramo poleg investicij, lti bodo vlozene v letosnjem letu v modernizacijo tehnologije in povecanje proizvodnih
povdin, predvsem obstojel:e kapacitete in moznosti bolje izkoristiti. Obveznosti, ki jih ·imamo zahtevajo od nas, da nenehno iSI:emo izboljSave v tehnologiji proizvodnje, .organizaciji dela, se za.:.

vzemamo za boljsi odnos do dela,
skratka zagotoviti moramo ul:inkovitejse poslovanje in smotrnejso izrabo razpolozljivih zmogljivosti. Eden od vaznih pogojev za
uspesno doseganje postavljenih
ciljev, pa je prav gotovo pravilno
materialno in moralno nagrajevanje vseh clanov kolektiva.
Prvi ukrep, kl ga je DS TP
Martinjak sprejel je bil nov sistem nagrajevanja po kvaliteti
dela za proizvodnjo in sistem doseganja norma ur za reZijske delavce. Prvi sistem zahteva kvaliteten izdelek na vsaki operaciji
dela, drugi sistem pa stimulira
vse tiste, ki organizirajo, pripravljajo in vodijo delo, ter zahteva
da se v cimkrajsem l:asu cimvel:
naredi. Zavedamo se, da je to zacetek in samo eden od ciniteljev,
ki naj bi v prihodnje vplivali na
formiranje osebnih dohodkov. Ceprav je bil sistem uveden sele v
maju mesecu in nimamo se dokonenega obracuna, pa je poizkusni obracun v aprilu pokazal
nekatere posebnosti:
ZasluZek posameznikov se je za
polovico meseca povecal ali
zmanjsal do 85 N din, v enem

primeru pa se je zmanjsal celo
za 170 N dinarjev.
Vecina zaposlenih je bila zadovoljna, da tisti, ki svoje delo kvalitetno naredi tudi prejme primemo nagrado. Predvsem so pozdravili nov nacin nagrajevanja
dobri delavci. Obenem pa so se
postavile zahteve po boljsem
vzdrievanju strojev, naprav in:
pripomockov, nujni vskladitvi
normativov ~asa, poboljsani delitvi dela itd. Mnogo ocitneje se
je pokazala dokaj slaba organ!-,
zacija dela v nekaterih oddelkih,.
pojavil se je odpor do novitet, ki ·
zahtevajo red in odgovornost ter
nezadostno razvit smisel za racionalno poslovanje. Vse to kaze na
premajhno informiranost kolektiva o postavljenih nalogah in dosezenih rezultatih, ter premajhnemu zanimanju posameznikov za
nujen uspeh celega kolektiva.
Slabosti, kl so se pokazale v
nasem delu bomo sedaj mnogo
13Zje odpravili, ko jih poznamo.
Rezultat vsakega sestanka je vrsta konkretnih zakljul:ko.v, ki bodo ob uresnicevanju in podpori
vseh zaposlenih v TP Martinjak
kmalu omogoclli zadovoljiv uspeh.
F. Levee
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Predkongresna dejavnost
Zveze sindikatov Jugoslavije
Kongres ZK.J bo predvidoma
letos proti koncu junija v Beogradu. Vse do tedaj pa je po vsej
Jugosla.viji predkongresna dejavnost sindikata.
Na kongresu ZKJ naj bi razpravljali o najbolj aktualnih temah in problemih ZSJ v tem obdobju. Nakazal naj bi politiko
razvoja in deJovanja sindi'kalne
organizacije za prihodnja stiri
leta.
Ker je sindikat mnozicna organizacija, je razumljivo, da se je
pojavila mocna zelja po zbllianju
vsega clanstva s sindikalno organizaci'jo. S tem v zvezi je nujno,
da sodeluje v razpravah predkongresne dejavnosti cimveeje
stevilo sindikalnib organizacij in
vsega cJanstva.
Kongres ZSJ bo razpravljal
predvsem o nasJednjib aktualnih
temah:
1. Pribodnji razvoj sindikatov.
2. Politika deh'tve narodnega
dohodka, dohodka ter osebnega
dohodka in pogoji gospodarjenja.
3. Zaposlovanje kot dejavnik
druZbeno-ekonomskega razvoja,
produktivnosti deJa in Zivljenjskega standarda.
4. Integracija vseh oblik druzbenega dela na samoupravnih
osnovah.
5. Hitrejse relievanje stanovanjskih vpra.Sanj - pomemben element za standard zaposlenih.
6. Krepitev vloge delovnih organizaci'j kot osnova za zadovoljive pogoje in ucinkovitosti zascite pri deJu.
7. Hitrejse resevanje druZbenih
in ekonomskih pogojev za Zivljenje in vzgojo otrok ter zadovoljevanje potreb zaposlene druZine.
8. Aktualni problemi socialnega zavarovanja in nujnost vsklajevanja tega podrocja standarda s
spJosniin razvojem druzbe in cilji
druZbeno-ekonomske reforme.
9. Oddih in rekreacija, njen pop!en za zdravje zaposlenih in produktivnost dela.
10. Izobrazevanje njegova
vloga v ·Pribodnji krepitvi druzbeno-ekonomske moci delavskega
razreda.
. 11. Vloga sindikata v razvoju
kulture na osnovi zdruZenega dela.
12. 0 samoupravljanju.
13. Mednarodni odnosi Centralnega sveta ZS.J.
14. 0 nacrtu statuta ZS.J.
Razprave o omenjenih temah so
po vsej Jugoslaviji' na vseh ravneh sindikalne organizacije, tako
v strokovnih sindikatih, pa tudi
v Zvezi sindikatov od sindikalnih
podruznic do Centralnega sveta
Zveze sindi'katov Jugoslavije.
Obeinski sindikalni svet Cerknica je dvakrat organUtiral razpravo o predkongresni dejavnosti.
P rvic smo organizirali posvetovanje predstavnikov obcinskih si'ndika.Jnih svetov Notranjske. 0
tem posvetovanju smo vas v vasem Obzorniku ze obvestili.
Na tem posvetu smo obravnavali dve temi, za kateri smo me-

nili, da. se med seboj tudi tesno
prepletata.. To sta. bill temi o prihodnjem razvoju si'ndikatov in o
naertu statuta ZSJ.
Poglavitne misli, ki smo jib tam
izoblikovali in posredovali republiSkemu ter Centralnemu svetu
ZS, so pribliino naslednje:
Dosedanja organizacijska in administr.ati'vna oblika delovanja
Zveze sindikatov, ki jo s svojimi
statuti oblikujejo posebni sindikati, je umetno odmaknjena od
osnovnih organizacij sindikatov
in njenih cJanov. Sedanje delovanje sindikatov je namree vse prevee forumsko in zaradi togostl ni
moglo biti ucinkovito. Poglobljena strokovna dejavnost sindikatov pa je nujna ob konkretnib akcijab, vendar ob podpori vsega
clanstva, se posebej ce gre za
vprasanje sirsib druZbenih interesov: zdra.vstvo, socialno varstvo,
solstvo itd. Zato naj 6. kongres
ZSJ jasno loci naloge in pristojnosti sindikatov od osnovnih organizacij do zveznega sveta. Ciani
prieakujejo, da bodo sindikatr
urejevali neposredne zadeve v delovnih organizacijah: zaposlovanje, delitev dohodka in osebnih
dobodkov, standard, zascita itd.
Samo tako si bodo sindikati pddobill mesto, ki jim - kot najbolj mnoZieni organizaciji delavcev - tudi gre.
Osnovna potreba in zabteva za
ucinkovitejse delovanje sindikatov v danasnjib pogojih je torej
okrepitev osnovnih sindikalnib
organizacij in sicer z drugacnimi
in za cianstvo bolj sprejemljivimi
oblikami in rr:etodami deJa: izvdni odbori morajo biti ob svojem
deJovanju konkretnejsi in bolj
ZivljeQJski in tudi zares povezani
s cJani, pa tudi z viiijimi sindikalnimi organi. Do sedaj pa so
bi1i izvrsni odbori pri svojem deJovanju vee ali manj osamljeni
tudi zato, ker so se vi'Sji organi
ukvarjali boJj s sistemskimi vprasanji, namesto s konkretnimi
vprasanji zivJjenjskih in delovnih
pogojev cJanov.
Da bi: izvdni odbori vendar mogli ustrezno deJovati in zadovoljevati osnovne na.Joge v interesu
svojib cJanov, bodo seveda morali biti kadrovsko bolje sestavljeni, kot so bill do sedaj. Osnovna
organizacija pa mora dobiti svoje
mesto v samoupravnem sistemu,
orgam"'zatorji sindikalnega dela pa
primeren status: ceprav sindikati
nimajo vee svoje klasicne vJoge,
je vendar se vedno veliko primerov, da posamezniki iz upravnib
vodstev ali organov upravljanja
izkoriscajo samoupravljanje za
uveJjavJjanje svoje volje in svojih osebnib interesov. V vseh takih primerib bodo morali sindikati posredovati, da bo kaj takega ze v zacetku onemogoeeno.
Drugic pa smo organizirali razpravo na razsirjenem pJenumu
Obcinskega sindikalnega sveta,
na katerem so bi'li tudi predsedniki izvrsnih odborov sindikalnih
podruZnic. PoJeg tega, da je ple-

Nov izdeJek gJasbene omarice

num razpravljal o sprejetib sklepib skupnega posvetovanja notranjskih sindikatov, je razpravljal tudi o izobrazevanju in samoupravljanju.
StaliSca, ki' so jib izoblikovali
v razprJ!.vi, so naslednja: .
Sindikat se mora nenehno angazirati pri krepitvi samoupravljanja v delovnih organizacljah.
Stalna na.Joga vseh deJovnih organizacij je, da skrbe za izobrazevanje deJavcev za deJovno mesto, za dru:ibeno-ekonomsko izobrazevanje ter za i'zobrazevanje

samoupravJjaJcev. ·z aradi slabega
ucnega uspeha v osnovnib solah
obcine Cerknica (pribliZno 60 Ofo
ucencev uspelino kon,e a osnovno
solo) so sprejeli "Sklep, da ··bodo'
priporocili sekretariatu za kulturo in prosveto SRS, naj prouci,
zakaj tako porazno stanje v uspehu osnovnih sol. Sindikat skrbi
predvsem· za to, kam naj gredo
mladi'nci, ki so koncali osnovno
solo, vendar neuspesno, ker najvecja dva koJektiva v obcini zaposlujeta le tisto deJovno silo, ki
ima koncano osemJetko. Skupscina obcine naj pripravi dolgorocni perspektivni program za zaposJovanje dorascajoce mladinel
Pripravi in prouci naj momost
za izobrazevanje o kmetijstvu za
mladince, ki ostajajo na kmetijab!
To je le nekaj misli in stalisc
iz razprav predkongresne dejavnosti sindikata nase obcine.
J. Paki.Z

Potek aktiviranja sluZb civilne
zaSCite na podroCju TPC
Sluzbe Civilne za!lNte se aktivira zaradi:
a) teikih elementarnih nesree
kot so potres, pozar, poplava, velik sneg, eksplozije in
b) drugih hudih nesre~ v naslednjih primerih:
1. ob teZki elementarni nesre~i.
2. na znak alarma obCinskega
!ltaba Civilne za!lcrte,
3. na telefonski poziv obcinskega staba Civilne za!lcite.
(Vodja Obcinskega !ltaba Civilne za!lcrte je ing. Franc Zorman,
njegov namestnik pa je tov. Anton Milek, oba iz Cerknice).
V omenjenih primerih ravna
deZurni vratar takoJe:

zacije sluib CZ. Ta presodi polozaj in tezisce nesre~e ter samoiniciativno od.loci, katere sluibe
CZ bo aktiviziral. Po odJocitvi
vzame iz plana CZ kuverte s pozivi ter jih odda kurirjem, ki so
jih poklicali kurirji pod a), b) in
c) po razporedu in podroi'!jih:

A. V rednem deJovnem casu:
- o eJementarni nesreci obvesti glavnega direktorja tov. Jozeta Lesarja na tel. st . 14 in vodjo
staba CZ tov. Jozeta Kovsca na
teL st. 37.
Ce ne more obvestiti vodje staba CZ potem obvesti njegove namestnike:
1. Antona Kebeta na tel. st. 50
ali
2. Karla Bahuna na tel. st. 53
ali
3. Vojka Harmela na tel. st. 30.
V primeru poiara obvesti
glavnega direktorja, vodjo staba
cz in se:
1. Franca Petana na tel. st. 26
2. Antona Urbasa na tel. st. 75
3. Vinka 2nidarsii'!a na tel. st. 5.
- 0 nesreei telefonsko obvesti
Obcinski stab CZ na tel. st. 79067
in Postajo milice na tel. st. 92.

Cesta pod Slivnico

B. Izven rednega delovnega casa:

Ce se pojavi pozar, mo~an potres, eksplozija ali nenadna poplava in je potrebna takoj!lnja
pomoc celotnega koJektiva, da
vratar po svoji lastni presoji samoiniciativno znak za alarm.
- V primeru vei'!jega pozara
pa vratar pokli~e poklicne gasilce
v LjubJjani na tel. st. 93.
- Iz predaJa vzame Plan civilne za.Scite, v katerem je kuverta
s pozivi - priloga st. 1. Pozive
izroi'!i nasJovljencem:
1. Antonu Kebetu, Cerknica, C.
4. maj a, blok A,
2. Karlu Bahunu, Cerlmica, Cesta 4. maja, bJok C,
3. Vojku Harmelu, Cerknica,
Cesta 4. maja, b lok A.
Vsi trije so seznanjeni z aktivizacijo sluib cz.
Ostale kuverte s pozivi odda
vratar kurirjem:
a) St~anu Davidu ali Emilu
Kosu v blokuA; eden od teh dveh
pa nemudoma raznese prejete pozive naslovljencem v bloku A,
b) Janezu Kova~icu ali Jozetu
Jakopinu v bloku A; eden od teh
dveh pa nemudoma raznese prejete pozive nasJovljencem v bJoku B,
c) Antonu Mramorju ali Miletu
Magli~u v bJoku A; eden od teh
dveh pa n emudoma raznese prejete pozive n aslovljencem v bloku c.
Ko pride prvi Clan staba CZ
na zborno mesto, je vodja aJrtivi-

Podrocje:
Cesta na J ezero
DoJenje Jezero
Notranjska cesta in Kamria Gorica

Videm-Tabor
Pe!l~enk

Cesta 4. maja
Unec-Rakek
Begunje in Notranjska cesta
Dolenja vas
Ko kurir prinese poziv naslovljencu - clanu cz - je ta dolzan
pismeno potrditi prejem poziva in
se takoj napotiti na zborno mesto
oddelka ·cz, v katerega je razporejen. Tam dobi .riaslednja navodi.ia in opremo o!i nadrejen.ega
vodje.
ZBORNA MESTA STABA
IN ODDELKOV CZ
1. Zborno mesto staba: pred

zgradbo SKS
rezervno zborno mesto staba:
. za zgradbo SKS
2. Oddelek zvez, obves~anja in
alanniranja: pred razstavnim
prostorom SKS

3. Oddelek tehnicnega resevan;
pred garazami TPC
4. Protipozarni oddelek: pred
silskim orodiSeem TPC
5. Oddelek reda in varnosti: Pit
vra.tarnico I.
6. Sanitetni oddelek: pred delu
sko restavraci'jo
7. Oddelk RBK: pred staro up~t
vo SKS
Za boljse pojasnilo o alarm!
posredujemo
PREGLED POSAMEZNIB
ALARMNIH ZNAKOV, KI Sl
UPORABLJAJO V DOLOCEm
PRIMERlli
Alarmne znake dajejo:
1. Ob neposredni nevarncc
zra~nega napada:
- ZAVIJAJOC IZVOCNI ~
1 minuto,
.
2. Ob naravni nesreci, to je d
popJavi, potresu, velikem poilm
nesreCi v rudniku ali drugi hul
nesreei:
- 3X20 SEKUNDNI ENAKO·
MERNI ZVOCNI ZNAK Z
VMESNIMI 20-SEKUNDNIJi
PRESLEDKI,
3. Ob pozaru manjsega obsega
- ENAKOMERNI ZVOCNI
ZNAK 3 minute (velja samoj
SR Slovenijo)
4. Za prenehanje nevarnosti,
- ZVOCNI ZNAK ENAKOMERNO 1 minuto
5. Za preizkusanje siren vsal
soboto ob 12.00 uri velja znak, l
je enak znaku ob prenehan~
nevarnosti, torej:
· - ZVOCNI ZNAK ENAKOMER
NO 1 minuto.
Kurirji:
Ana Zakrajsek, Franc Bajt in
Janez Kovaci~
Drago Modic, Ivan Baser
Stane Kos, T one Cvetko, Emil
Kos, Marjan Kovai'!
Janez Kebe, Ivan Staroveski,
Joze Jakopin in Vlado Usenik
Joze Rasperger, Polde Kos, Tone
Skarja in Joze Drusko
Stane Zakrajsek, Stevo Bogdano
vic in Ivan Jadri~
Anton Mramor, Stane Vrenko,
Stefan David in Vlado Korosec
J oze Meden, J anez 2¢darsic
Ivo Jurkovi~, Bogo Komocar
Joze Prime, Stefan Bogov~ic
Vsak i'!lan CZ, ki je razporeJI!l
v sluibo - oddelek CZ in sodellt
je kot kurir pri aktivizaciji sltli:l
CZ, je dolian nalogo opraviti te
se po opravljeni nalogi javiti Ill
;zbornG mes.t o oddelka, v katerev
·
-je redno razporejen.
Po Zakonu o civilni zasciti ~
S tatutu Bresta je doiZan opray·
l jati naloge po predvidenem pi&
nu oziroma navodilih, ki jih di
je odgovorni nadrejeni clan a
vilne zascrte v pri.merih nesreC!
ali vaj.
Enako je odgovoren vsak cl~
kolektiva v primeru nesrece, kj
grozi nevarnost cloveskih zrtev iJ
izgube materialnih dobrin.
J.Kov!lca

11

12
l
14
1~

2.

Ponovni preplah s streno
0 neupravi~enih alarmnih signalih s sireno, ki povzrocajo prepJah m ed delavci, smo porocali ze
v aprilski stevilki Brestovega obzornika. Kljub temu taka opozorila ljudem, ki s sireno upravljajo,_ ne zalezejo. V maju smo slisali spet dva neupravi~ena signala, ki sta pozivala gasilce in cJane civilne zascite na pomoc, i'!eprav ta, kot se je kasneje izkazalo, sploh ni bila potrebna. Zakaj ?
23. aprila 1968 je ob 12.25 zatulila ·sirena na stolpu gasilcev iz
Cerlmice. Aktivirana je bila s postaje ~ice. Alarmni znak ni pozival samo gasilcev, temvei'! vse
clane civilne zascite na obmocju
Cerknice. Nakazoval je torej nevarno katastrofo ve~jega obsega.
Po nekaj trenutkih je bilo pred
vratarjem TP Cerknica mnogo
ljudi, ki so zapustili delo na delovnih mestih' v tovarnah ali pri-

Sli od doma, da bi lahko prisko~ili na porno~ pri morebitni inter.
venciji. Tu so cakali priblizno 21
minut, predno so sploh zvedeji
da njihova pomoc ni potrebnl
Gorela je le suha trava med gr
movjem v !Ski, ki so jo domacini
lonalu pogasili. Kako je mogel
sluibujoci milicnik alarmirati ljudi, ne da bi se poprej prepric~
o obsegu in nevarnosti pozara
nam ni jasno.

NasJednji dan je gbrelo v Jelld
v Begunjah. Pozar je bil hitro
pogasen, se preden so tja prub
cerkni.Ski gasilci, ceprav so se 00,
peljali takoj po alarmnem signa·
lu, kar opozarja na to, da je bil
alarm prepozen ali pa nepotreben.
·
Znano nam je, da sir ena mocno
presunja in :vznemirja Jjudi. Izi.
gravanje se nam !~hkO: se kakv
Nadaljevan je na 5. straru
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BRESTOV OBZORNIK

lo kot je bilo dogovorjen o.
Z gostom iz daljne Amerike
smo se pogovarjali o takih in podobnih problemih in o prihodnjern delu.
Pripravljeni vzorci so kupca
navduiiili 1 zahteval je takojsnjo
odpremo v ZDA.
Obisk je za nami. Pred nami
je se vee kot polovica sedanje
pogodbe.
D. Trotovsek

Gospodarjenje
s stanovanjskim fondom
S sprejetjern Zakona o upravvrednost nasega fonda·pri enoti je
ljanju stanovanjskih his in poslovnas lednji (na dan 31. 12. 1967):
nih prostorov je bila za obmoeje
V lanSkern leru je bila ekonomobcine Cerknica ustanovljena Staska stanarina na.Sega fonda pri
novanjska enota. Kot dobra eko- enoti 141.146185 N din. Od tega je
nomsk::1 predvs em 'P~ o:ganizacij- ·- odpadlo na:
ska res1tev gospodarJenJa s stanovanjslcimi in paslovnimi prostori1
- amortizacijo 44.448,71 N din
ki so druzbena last je bila enota
- tekoee vzdrzevanje
pripojena k Sploonernu grad'bene28.561,30 N din
mu podjetju GRADISCE Cerknica.
v letu 1967 so znasali stroski
V okviru podjetja delruje Enota
upravljanja z nasim stanovanjsarnostojno1 irna svoj ziro raeun skim fomiom 31.235,43 N din.
in svoje organe upravljanja. NajStro-Ski upravljanja po siroskih so
viSji organ upravljanja je skupnaslednji:
scina stanovalcev, ki !Se sestaja navadno enkrat letno v mesecu apri- - 6 snazilk v blokih in
lu. Skupseina stanovalcev med
sa-mskih d omovih {bruto)
drugim .sprejema letni plan investicijskega in tekoeega vzdrZeva20.436,96 N din
rrja ter voli svoje predstavnike v
delavski svet enote. Poleg pred- - zavarovanje
4.444,87 N din
stavntkov stan<YValcev so v delavskem .svetu se predstavniki orga- odvoz smeti, fekalij
nizacijl ki ISO prenesle upravljanje
in eiScenje dimnik. 6.353,60 N din
s stanovanjskim fondom na enoto
in pa predstavnik Gradisea. DeOstali stros'ki Ulpl'avljanja (oseblavski svet se p-ri delu poslUZ.uje
obcasnih iromisij, predvsem pri ni dohodki, pJ.sarniski material) in
sestavljanju letnega plana. Nalopodobno se delijo na celoten staga take komisije je pregleda-ti vse novanjski fond enote.
stavbe .in prostore in na podlagi
V letu 1967 je po obstojeeih
dejstev sestaviti prioritetno listo
investici}skega vzdrlevanja. De- pr¢pisih o delitvi ekonomske stalavski svet se navadno !Se&taja endifi ostan'ka dohodka. Po sklepu
k:rat v dveh mesecih in ·obravnava • 'narine enota u·stvarila 41.000,00 N
tekoco problematiko.
delavskega sveta je celotni znesek
Enata tesno sodeluje tudi s his ~
prenesla v rezervni sklad.
nimi sveti, ·p redvsem po vprasaPo opazanjih zadnjih dveh let je
nju resevanja .problemov tekocega vzdrievanja 1 snazilk, odvoza gospodarjenje enote s prenesenim.i
stanovatnji v redu. Organ! upravsmeti, fekalij in podobno. Za h i§ne svete pripravlja odloke o hiSljanja enote bi zeleli veeje sodenero redu ter jih obeas-no obvesea
lovanje s hi§nimi sveti. Doslej je
o visini razpoloiljivih sredstev.
na}boljse sodelovanje ·s hiSnim
Za celoten stanovanjski fond
svetom bloka »Blagovnice«. Claopravlja bancne, zavaxovalne in n! tega hisnega sveta ·s o sprozili
druge posle.
precej novih idej, ki so se v prakOb ustanovitvi je tudi BREST si poka-zale kot dobre. Ob takern
prenesel svoj stanovanjs-ki fond v
sodelovanju bi bilo .g ospodarjenje
upravljanje tej enoti. Sestav in s stanovanjskirn fondom se boljse.
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STANOVANJSKE HISE IN STANOVANJA
nednost

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

J

:>

r

a

a
'1

e
1
)

1

B.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

~14.044,50

Cerlmica, C. 4. maja B
Cerknica1 C. 4. maja 20
Cerknica1 C. 4. maja 29
Cerknica1 C. 4. maja 91-93
Cerknica1 Notranjska 47
Cerknica, C. pod Slivn. 1
Dolenja vas 54
Grahovo 5
Grahovo 7
Grahovo 37
Martinjak 1
Martinjak 52
P.udob 42
Blagovnica Star! trg
C~knica, C. 4. rnaja C
Skupaj

839.984,30
76.673,23
573.904,50
37.405,30
516.854,16
185.311,75
39.292,95
111.407,30
113.958,20
80.999,85
230.408,25
125.004,80
150.780196
914.044,40
4,909.974,35

2. POSLOVNI PROSTORI:
1. Martinjak 52
VSE SKUPAJ

228.334,40
51138.~?175

Posamezne .stanovanjske hise so
lmele na dan 31. 12. 1967 nasled)

i
)

646.651,25

Kompletiranje proizvodnje stolov
v TLI Stari trg
Kooperacijska proizvodnja stolov »SARDAN v TLI Stari trg,
s katero so zaceli k onec preteklega leta, je dokazala, da so zacetne
tezave uvajanja finalne proizvodnje v tej poslovni enoti premagane.
Ta ugotovitev je tudi narekovala, da se zacno postopoma prenasati
tudi ostali proizvodi na TLI Stari trg. Prvi izmed proizvodov, ki naj
bi ga zaeeli izdelovati v tej tovarni, so fotelji danskega ~ila tip 2221
vkljucno z vsemi izvedenkami kot so: fotelj z v isokim naslonjalorn,
fotelj gugalnik in trosed. Vsa ta proizvodnja je namenjena za amerisko trzisee, kjer so kvalitetne zahteve nedvomno veeje kot pri
stolih »Sardan«.
Tovarna v Starem trgu naj bi izdelovala vse elemente oziroma
sklope teh foteljev do faze brusenja. Brusenje1 povr8insko obdelavo
in pakiranje pa b i opravili v TP Martinjak. Taka delitev proizvodnje
daje dvojni rezultat in sicer priucevanje kadra v TLI Stari trg za
zahtevnejso proizvodnjo in sprostitev strojnih kapacitet v TP Martinjak za poveeani obseg proizvodnje stilnega pohistva.
Jasno pa je, da taka proizvodnja zahteva tudi dodatno oprerno.
Pri obravnavi tehnoloskih procesov srno ugotovili, da je nujno treba
nabaviti formate krozne zagel nihalne brusilnike in fine krozne zage.
Vso to opremo bodo pravocasno nabavili, da bodo s proizvodnjo prvih
rnodelov lahko takoj zaeeli.
V prihodnje - dokler tovarna v Starern trgu ne zaene obratovati
v celoti- je predvideno da planska slUZ.ba TP Martinjak programira
tudi kooperacijsko proizvodnjo s TLI Stari trg s tern, da ornogoca
prek svojih tehnienih sluzb tudi vso potrebno dokumentacijo in
pripomocke.
Poslovna enota Star! trg mora vsekakor zaceti razmisljati o tern
da si vzgoji lastni kader predvsem za sablonizacijo, tehnologijo in
ostalo resevanje tekoee problernatike. Z ozirom na to, da je mozno
priueevanje tega kadra v TP Martinjak pred' osvajanjern celotnega
ciklusa proizvodnje, menim, da je ie skrajni cas za tako akcijo.
J. Mele

Obisk kupca iz Amerike

178.054,30

1,226.632198 3,683.341137

151.509,78

76.824,62

1,303.457,60 31834.851,15

da bro

250127
1.842,84
2.410,67
676,75
388199
113178
2.284,38
1.059,54
2.096,47
2.284138.
735,36
5.910,41
2.109,13
2.173,20
2.096,47

Nov kooperacijski foteU 222

401.927143

nja sredstva za tekoce vzdrievanje:
breme

1. Grahovo 37
2. Cerknica1 C. pod Slivnico 1
3. Grahovo 7
4. Cerlmica, No!Jranjska 47
5. Rakek, Partizanska 13
6. Dolenja vas 54
7. Cerknica, C. 4. rnaja 20
8. Pudob 42
9. Martinjak 1
10. Cerknica C. 4. rnaja B
11. Cerknica C. 4. rnaja 29
12. Ce.I 'knica 4. rnaja C
13. Grahovo 5
14. Cerknica, C. 4. maja 91-93
15. Blagovnica Star! tx:g
·16. ·Mart!njak 52·

stan. fond

kredit

Titova stafeta
skozi Cerknico

V.Ha~el

V prvih dneh maja je obisk al
nde podjetje arneriski kupecl ki
jernlje okrog tri petine izvoza pohistva iz nasih tovarn. Ce si predoeimo nas celotni izvoz, potern
lahko zakljueimo1 da gre za resnicno pomernbnega eloveka.
Obseg poslov (gre za glasbene
omarice) s tern kupcem raste iz
leta v leto, tako kot se razvija
trgovina s tern blagom. Primerjajmo po letih, kako narasea obseg prodaje in kako naj bi ras~l
v prihodnje: leto 1965 vzernirno za
izhodisce z indexorn 100.
1968
1965
1967
1966
350
506
100
181

drugega je vrnes. Priprava povrsin povrsno in neodgovorno obdela furnirane povrsine. Za ceno
normativa zanernarja ueinkovito
izenacevanje razlicno svetlih ra:sti furnirja. Sestavljalci furnirja 1
kot da se niso videlil kako grd
izdelek nastane prav zaradi njih.
Pa bodo sestavljalci hitro dejali:
furnir je krivl In tako se krog
zapre. Furnir, sestavljanj e, lUZ.enje, nato pa se povrsno premazovanje z oljem1 so glavni elementi, ki povzrocajo slabo mnenje o
Brestovi proizvodnji teh izdelkov.
Cas je, da to stvar korenito popravimo1 ker le tako lahko racunamol da borno lahko uspesno in
v polnem obsegu sodelovali..
Za prihodnja leta tja do 1970.
Vsa ostala kvalitetna problemaleta predvidevarno skoraj lie enkratno poveeanje obsega prodaje. tika je minimalna glede na obseg
J asno je, da smo v podjetju1 zla- in s~alno prilagajanje novim zahsti v pripravi na veliko investicij- tevam raznih tehnicnih izvedb.
sko akcijo 1968/1969, se kako za- Kaj se rned drugim se dogaja?
Napacnega nurneriranja je zelo
interesirani1 da zverno cim v ee 0
razvoju tega posla1 zlasti pa za dosti. Razne plosce so popisane.
Verjemite ali ne, na 20 kabinetih
srner kreiranja novih modelov.
so bill sledovi pisanja nekih raPredvidevamo, da bi 1970. leta
izdelali nekaj vee kot eno eetrti- cunov1 tako d a plosc niso mogli
no celotnih potreb tega izdelka za uporabiti. Kontrola rnenda nima
tovarniske slepote1 da tega ne vikupca iz Amerike.
Dela t orej ne b o zmanjkalo1 se- di. Lahko bi se pripominjal, a
veda ce bomo tudi v prihodnje born raje svetoval: vee pozornosti
izdelovali izdelke v pogodbenih vseh tistih1 ki delajo na izdelkih,
r okih in kvaliteti, ki zadovoljuje
kajti od vestnosti opravljenega
de,l a in euta odgovornosti je odameriski trg.
visen prihodnji razvoj iz tega
Kaj je s kvaliteto izdelkov?
Profesorja povrsinske obdelave prograrna. S slabim izdelkorn pa
so prekosili ueenci. 2e dalj casa si spodkopavarno dosezeno. Ne sa- ·
razpravljamo1 ali sedanji nacin rno direktor poslovne enote, tehpovrsinske obdelave ustreza ali niena priprava, sef proizvodnjel
ne. Ali postopek zadovoljuje? Da1 vsi1 prav vsi1 smo odgovorni,
postopek zadovoljuje, samo nekaj vsak pri svojem delu, da t ece de-

V petek dne 17. 5. 1968 ob
12.45 smo v Cerkni'ci sprejeli obcinsko Titovo stafeto, ki so jo
mladinci odnesli skozi kraje v nasi obcini in jo v Logatcu prikljucili zvezni stafeti.
Obcinski kom~e Zveze mladine
Slovenije v Cerknici je pripravil
pot Titove stafete in v krajih,
skozi katere je stafeta potovala,
organizira1 sprejeme s programom in pozdravnimi nagovori1 ki
so jih pripravile osnovne sole in
mladinski aktivi in ji prikljucile
svoje zelje in pozdrave Titu.
Stafeta je ob 9.30 startala v LoZll, kjer so ji mladinci Kovinoplastike pripravili svecan program.
Od tod je odsla dalje skozi' Stari
trg do Nad1eske preko Zerovnice
v Grahovo. Iz Grahovega je stafeta nadaljevala pot v Novo vas,
kjer so jo prevzeli mlad.inci JNA
iz Velikih Blok in jo odnesli do
Sivc, dalje so jo spet prevzeli
ucenci osnovnih sol in jo odnesli
prelco Cajnarjev v Begunje in nato v Cerknico.
V Cerknicr so ji mladinci in
ucenci osnovne sole pripravili
svecan sprejem pred spornenikorn
pad1im borcem. lgrala je tud.i
g,o dba na pihala iz Cerknice, ki
je dala sprejemu se bolj sveean
poudarek. Bilo je vee pozdravnih
govorov, ki so jib irneli mla.di'nci
in ucenci osno.v ne sole v Cerknici, ki so pripravili tudi nekaj recitacij v pol\astitev Titove !itafete.
Ucenci osnovne sole v Cerkni'ci
so stafeto med Cerknico in Rakekorn predali ucencem osnovne sole z Unca. Do Planine je stafet~
potovala z avtornobilom in se tam
prikljucila zvezni Titovi stafeti, ki
so jo prinesli m1adinci iz Postojne. Mlad.inci nase obcine so obcinsko stafeto svecano predali v
Logatcu in jo izrocili v roke mladincem, ki so jo potem skupno
z zvezno stafeto odnesli naprej
proti Ljubljani i'n dalje v Beograd, da ob rojstnem dnevu predsedniku republike Titu izroce pozdrave in zelje vseh mladih ljud.i
republike.
s. Dedic

Strokovna konicrenca
v TP Cerknica
Mesecne strokovne konference
v Tovarni pohistva BREST Cerknica so obvezne. V zacetku m eseca sklice konferenco sef proizvodnje in jo tudi vodi. Na n jej
sodelujejo strokovnjaki iz pripra-·
ve dela in iz operative. Tako je
rnogoee resiti m arsikatero zapleteno strokovno vprasanje in odpraviti precej napak takoj v zacetku meseca.
Na strokovni konferenci 9. maja 1968 so resili vee vprasanjl ki
zadevajo realizacijo plana za maj.
Po zakljuekih te konference so
ekonomske enote dolzne izboljsati
kvaliteto in intenzivnost dela.
Zadnje case opazamo, da intenzivnost; prizadevnost za d elo v
kolektivu pada. Nekateri delavci
zapuscajo delovna rnesta in se kar
predolgo zadrZujejo po toaletoih
prostorih ali drugod. Zelo slaba
delovna disciplina pa je na zaeetku in na koncu izrnene.
Ekonomske enote rnorajo imeti
v svojih oddelkih boljsi red in
vecjo eistoeo, pa tudi notranjemu
transportu morajo posvetiti vee
pozornosti, ker u gotavljajo, d a se
pri .tern rnnogo elementov pokvari1 obtolee in razbije.
Elernente ki se med delom pokvarijo1 m orajo ekonornske enote evid entirati, o tern pa obvestiti
Nadaljevanje n a 6. strani
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Bolniski stalez v TP Cerknica .
in Marlinjak v lelih 1966, 67, 68

lz dela samouprav.nih;Qrga.no

V prikazu dajem osnovne podatke o gibanju bolniskega staleZa
CENTRALNI DELAVSKI SVET
(brez porodniskih dopustov in skrajsanega delovnega casa materam)
za obdobje (primerjalno):
V mesecu maju je CDS obravLeto 1966 in 1967
naval letni plan 1968 in plan za
prva tromesecja 1966, 1967, 1968.
I. polletje 1968. Ciani DS so na
TP CERKNICA: belezi porast bolni.Skega staleza v letu 1967 napodlagi gradiva in razprave sprepram letu 1966 za 41 Ofo, oz. od 8.044 izgubljenih dni v letu 1966 na
jeli naslednje zakljuC:ke:
11.304 izgubljena dneva v letu 1967. V istem casu je poraslo povSprejme se plan za I. polletje,
precno stevilo zaposlenih od 677 na 692 delavcev ali za 2 Ofo.
·
s tern da se razcistijo maksimalne
V letu 1966 je bilo na zaposlenega izgubljenih povprecno 11,76 moZnosti za izvrsevanje plana.
dneva. V letu 1967 naraste izguba izgubljenih dni na zaposlenega na
·Plan za II. polletje naj se pred16,33 dneva.
.
loii v juniju po predhodnin teCe primerjamo prva tromesecja 1966, 1967 in 1968 beleii.mo paras~ . meljitih analizah.
bolniskcga staleza in sicer od 1937 izgubljenih dni v letu 1966 na
Ponovno naj se p1·eanalizirajo
2525 izgubljenih dni v letu 1967 in na 2990 izgubljenih dni v letu
obratna sredstva in prouci moz1968 ali porast za 54 °/o ob istoC:asnem poveC:anju zaposlenih za 5 •to ali
nost znizanja zaradi investicijskih
od 666 na 696 delavcev.
vlaganj. ProuC:iti je vprasanje
Kot ekonomsko merilo izgube zaradi bolniskega staleza j~ dala dolgih plaC:ilnih rokov za kupce.
PE sledeC:e podatke:
Delavski svet pooblasC:a plansko
V letu 1966 je znasala izguba zaradi izgublj.e nega dneva 31,00 N din/
sluibo, da v primeru spr.emembe.
dan
predpisov v zveznem ali republiV letu 1967 je znasala izguba zaradi izgubljenega dneva 50,00N di.nf . .. skem · merilu takoj pristopi k
dan
ustreznim analizam in pripravi
V letu 1968 je znasala izguba zaradi izgubljenega dneva 71,00 N din/ predloge, o katerih naj dokonC:no
dan
sklepa centralni upravni odbor.
V podatki~ j" zajet~ nadome~tilo osebnih dohodkov za cas bolniza izvalanje zastavljenih ufu'~skega staleb m . povprecno zmanJ~ao ~ohodek poslovne. enote.
•
pov za izvrsevanje plana · naj ne
V letu 19~7 JC poslovna enota 1zgubila na raC:un bolniSkega staleza
bodo odgovorni inStruktorji, pac
565.100,00 N dm.
•.
.
•
pa dire~torji poslovnih enot. CenTP MARTINJAK: belez1 porast bolmskega staleza v letu 1967
tralni delavski svet lahko internapr~ le~ 1~66 za. 37 °/o, oz. od 3.9~6 izgublje~ dni v letu 1966 na
venira le, ce instruktor ne izpol5.402 lZgubl]emh dni v letu 1967. V 1stem casu Je poraslo povpreC:no
njuje navodil direktorja.
stevilo zaposlenih od 336 na 358 ali za 7 •to.
.
.
.
.
.
V letu 1966 je bilo na zaposlenega izgubljeno povpreC:no 11,71 dnel!:redlti Je ":Pra~az:Je servls~e
va. V letu 1967 naraste steVilo izgubljenih dni na zaposlenega na sluz!Je za montuanJe ~n ~opra~tlo
15,09 dneva.
pohistva.. To vprasanJe Je nuJnO
Ce primerjamo prva tromeseC:ja 1966, 1967 in i968 ugotovimo up~stevati v casu, ko ~e bo or~a
porast bolezenskega staleza in sicer od 980 izgubljenih dni y letu 1966
mzir.ala las~na trgov,ma. . ~klpe
na 1214 izgubljenih dni v letu 1967 in na 1385 izgubljenih dni v .letu · servl_sne sl~be moraJO bltl . na
1968 ali porast za 4 "I• ob istocasnern poveC:anju zaposlenih za 9 °/o ali · ravm zahtev kupcev.
od 343 na 374 delavcev.
Naloga raC:unsko planske sluzbe
Poslovna enota je dala sledeC:e ekonomsk e pokazatelje:
.
je, da pripravi analiza amortizaV letu 1966 je znasala izguba zaradi izgubljenega dneva 39 00 N din/
cijske stopnje, povezano z invedan
'
sticijskimi vlaganji po poslovnih
V letu 1967 je znasala izguba zaradi izgubljenenga dneva 56,50 N din/
enotah.
dan
Interne premije naj se resujejo
V letu 1968 je znasala izguba zaradi izgubljenega dneva 61,00 N din/
interno v okviru· podjetja.
· ·
dan
Organizira naj se teamska skuV letu 1967 je poslovna enota izgubila 305.213,50 N din na racun
pina, za kar je odgovoren direk~
bolniskega staleza.
tor SKS, ki naj preanalizira zmoObe poslovni enoti skupaj pa 870.313,50 N din.
. gljivosti poslovnih enot in slu~b,
V kolikor bi z boljso preventive in racionalnejsim koriSC:enjem razC:isti poslovne nejasnosti, s pofonda bolniskega staleza zaposlenih uspeli zmanjsati stevilo izgubljesebnim poudarkom na TP Marnih dni za 5 'I•, bi ob eoakih ekonomskih rezultatih poslovanja dosegli tinjak. in eventuelno i.z popolnitev
v obeh poslovnih enotah prihranek 43.515,67 N din, v kalikor pa bi
kapacttet;
.
zmanjsali stal.ez za 10 •to, bi zna§al prihranek 87..031,35 N din letno.
.Preanalizirati je stroske rezije
V. Harmel
v vseh poslovnih enotah in Skup-

Delovni jubilej TP Cerknica
Letos je v Tovarni pohiiltva
proslavljalo delovni jubilej 45 cianov kolektiva. Med jubilanti je
bilo tudi 6 C:lanov kolektiva z 20letp.im delovnim stazem.
Za jubilante so 30. aprila 1968
organizirali sprejern, kjer so jim
podelili denarne nagrade.
Na sprejemu je jubilantom govoril predsednik Delavskega sveta tovariS Mirko KoC:evar. Govo-

ril je o postopni rasti obsega proizvodnje in o ekonomskih rezultatih. Pri tern je poudaril, da imajo delavci z dolgim delovnim stazem veliko zaslug, da s e je podjetje razvilo v modernoindustrijo.
Jubilantom je na koncu svojega
govora C:estital in jim zazelel se
v eliko delovnih uspehov. Pozval
je jubilante, naj svoje izkusnje
pren~:~§ajo na mlajse delavce, da

bodo tudi ti cimprej sposobni
razvijati intenzivnost svojega dela in da bo strokovnost mlajsih
delavcev C:im prej dosegla raven,
ki jo .zahteva sedanja stopnja
tehnologije.
V imenu kolektiva vsem jubilantom iskreno C:estitamo za dolgoletnl delovni staz.
J. Klancar

Letosnji jubila.nti Tovarne.pohiitva Cerk.nica.

~
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nih strokovnih sluibah, ker se ne
daje dovoljnega poudarka.
Vse akcije in analize naj se izvajajq v smeri, da ne bo ogrozen
standard zaposlenih, ki ne sme in
ne m·o re bitf prizadet.
Proizvodnja TP Cerknica za tr-'
zisC:e ZDA je maksimalna in naj
ostane: Na zviSanje procenta proizvodnje za to trzisce naj bi ne
sli, raieh v pogojih veC:jega obsega proizvodnje.
Stalno naj · se analizira gibanje
cen, tako za domaC:e kot tuje trziSce. S politiko cen· se- moramo
prilagajati stanju na . h:ziSC:u, za
kar je potrebna stalna in pedant-.
na sprernljava tdnih gibanj.
Kot poseben. problem je prouciti transportno sluzbo se v Casu
priprav plana za II. pblletje. U'gotavlja se namreC:, da je kamionska
tonaia slabo izkoriSC:ena, sluzba
ne . nudi . dobrega servisa poslovnim enotam, odnosi kadrov so zelo kritiC:ni.
·.
Analizira · naj se redno gibanje
dohodka in osebnih aohodkov z
namenom, da se zagotovi zadostna akumulacija za razsirjeno reprodukcijo. V primeru odstopanja
v skodo akumulacije je potrebna
izvrsiti korekture delitve.
Delavski svet je razpravljal o
vroC:itvi sredstev . Kreditni banki
za stanovanjsko izgradnjo in sprejel naslednji sklep:
·
BREST IJ:l,dustrija pohiStva
Cerknica veze pri Kreditni banki
in hranilclcf Ljubljana denarna
sredstva iz 40fo prispevk<:-..ii' osebnih dohodkov. za stanovanjsko izgradnjo \1 letu 1968 znesek 500.000
N din, oziroma vsa · obracunami
sredstva' za dobo 10 let po 1°/ b
obrestni· fieri.
Po vplaC:ilu vezanih sredstev bo
BREST najel pri banki v letu 1969
posojilo po · pravilniku · o namenskern var.cevanju. Posojilo se najame za dobo 10 let po 'lY/o obrestni .meri. ViSina posoJila 'Qo po sedaj . veljavnem praviiniku znasala
1 !~. Ofo od· vp~aC:anega z~eska.
CENTRALNI UPRA VNI O.DBOR

Na naslednji seji mora
ja za ·.o vrednotenje .delovnih
pri CDS resiti pii,tozbe na
nit:v.e in dati odgovore vsem·,
so se pritozili.
TLI STARI TRG
UO ·JE · NA SEJI DNE 11. 5.
SPREJEL NASLEDN;JE .,.,.~.r....

- UO je obravnaval unnz·,, - ..,
ne naloge za mesec maj, ki
videvajo ustvariti
izvodnje v znesku 1,317.627
od tega EE zagalnica ..~.,,~ft,"""'
734.028 N · diri, zaboj'arna
N di.J:l, in EE stolarna 180.000 N
Plan·je postavljen v okviru
nega· plana proizvodnje in bo
zagotovitvijo plasmaja na trli
plan inogoC:e realizirati. Zaradi
ga predlaga UO ·obravnavani p
ns v potrditev.
.
- Zara.d i' C:edalje tezje p'ro~
ladijskega poda fu C:e se stanje ~
bo spreriienilo, bo potrebno· reb&i
lansirati · pro'izvodni program
tekoC:e poslovno leto.
- Upravni odbor je sprej
osebne ocenitve · re~ijskih dela
cev, kl veljajo od 1. 4. 1968 do 3i
9. 1968 -to je za sestmeseC:no ol)
dobje." Razlike se obraC:unajo <1
pretekli mesec.
..
·za razliko med osebnimi ocenami in doloC:ill analitiC:ne o<;ime d~
lovnih mesf in med vrednosl)l
de1o'v nili · mest, je korigirati nov
ocene oz. vrednosti tock doseieilil
v posameznih mesecih. 0 ocenit
vah je izdati odloC:be.
- V drugih poslovnih enotal
se · je . informirati o izvajanju slo
sterna .odbitnih toC:k zaradi peJ.
manjkanja kvalifikacije po zahtevah AODM, ker so ugovori, !It
druge poslovne enote tega skle
ne izvajajo.
.- Nadalje je UO sprejel cenll
za usluinostni razrez hlodovine t
dopolnilnem delovnem casu. Uslll'
ga· razreza ·za enkratni rez zn~
6600 in za. dvakratni rez 9600
din od 1 m 3 hlodovine, z .up~leo
vanjem stroskov rezije, osebn!ni!
dohodki s prispevki in prometnilt
davkom.
Cenik velja s 15. ·5. 196S. o'i:irav;
navati pa ga je tudi z delavci ia·
galnice in preko Poslovnice u
primarno zago1oviti odobritev «·
ne od obC:inske skupscine.
- Upravni odbor je potrdil u
obraC:un 6 nad\rr, ki so bile izvr·
sene na popravilu C:elilnika, brusenju ventila in ·popravilu C:rpCIIke.
- Upravni odb.or je ~kleoil, ~
je za potrebe PE nabavfti 1 kom
motorno ~ago Tip S tihl 0.71, ker
je dosedanja iztrosena :iil. odproo
dana na licitaciji, 1 rocno dvigal~
in 2 ventilatorja za zraC:enje.
- Upravni odbor je sprejel
delovno razmerje tov. Buha iii
tov. Cmora, delavca iz Kmetijskt
zadruge Cerknica, ki .. sta bila f1
sedaj veC: . mesecev zap.o slena Ill
na!U PE, kar je dejansko samq
evidencni prenos pri Zavodu ~
socialno zavarovanje in ker seda
nje §tevilo zaposlenih ne zados~
potrebam in ne planiranemu §te·
vilu.

Upravni odbor podjetja je na
zadnji seji razpravljal o planu izobraievanja za leto 1968 in ga
sprejel. UO je bil mnenja, da se
veckrat zgodi, da se plan izobrazevanja sprejme za tekoce leto. v
spomladanskih mesecih, zato je
bil sprejet sklep, ·da se plan · izobraievanja sprejme za naslednje
leto v mesecu septernbru 1968.
Za vsak teC:aj v PE naj se izdela rokovnik, najmanj 14 dni pred
seminarjem pa mora biti pdprav:.
ljen vsebinski program seminarja.
Na podlagi predloga Komisije za
stanovanjska vprasanja o kreditiranju stanovanjske izgradnje je
uo sprejel sklep, da se petim cianom kolektiva dodeli sredstva za
gradnjo hise.
Na seji so razpravljali . tudi o
prehodu na letni delovni cas za
vse rezijske sluzbe in vse tiste
sluibe, ki so v zimskem obdobju ·
<.lelale v spremenjenem delov nern
casu, spreJet je bil sklep:
Vse rezijske sluzbe in vse tiste
servisne sluzbe poslovnih enot, ki
so doslej delale od 8.30 do 16.30 ·SKUPNE STROKOVNE SLU1:BE
ure naj bi pre§le na delovni cas
od 7.. do 15. ure s polurnim odmoSklepi delavskega. sveta:
rom od 11.30 do· 1:.!. ·ure.
- V spediciji Rakek. se poveea
Skupne strokovne sluzbe precenik za 11 odstotkov· tako kot
idejo na letni delovni cas od 7. drugim nasim poslovnim enotam,
do 15.30 ure z odmorom od 11.30 da se osebni dohodki sefa veieja
do 12. ure. Ob petkih je delovni
n a dosezeno realiza cijo · spedici)~
cas od 7. do 15. ure z odmorom
in da mora sef sluzbe poiskatl
od 11.30 do 12. ure.
m oinosti dodat nega zasluZka prl
Proste sobote veljajo za poslov- drugih podjet jih.
ne enote in sk).lpne strokovne slu- Sprejet je bil predlog nagra.
zbe po koledarJu prostih sobot.
jevanja strojepiscev s . tem; d~
Letni delovni cas stopi v veljatraja poizkusna doba 3 mesece in
v o 17. 5. in traja do 30. 9. 1968. sicer od 1. 6. do 1. 9. 1968. Po
Od 1. 10. 1968 do 30. 4. 1969 naj
poteku poizkusne dobe mora· §et
bi veljal zimski delovni cas kot splosne sluibe por oC:ati na DS
doslej, razen C:e bo v republiilkem SKS.
merilu prislo do kakih sprememb.
- Pravna sluiba SKS naj do
Upravni odbor je sprejel tudi
prihodnje seje pregleda, c·e so· bil
sklep, da se zadolZi direktorj e poodbitki, oz. pribitki n a: osebne doslovnih enot, . da' do 30. 5. 1968 hodke zaradi osebne ocene v l!asli
pripravijo analize in opise vseh od 1. 1. 1968 do 1. 4. 1968 v skla·
delovnih mest, ki so bila odprta
du z internimi in dr1,1gimi pred·
po analitski ·ocimi delovnih mest pisi in sicer za delav ce v PE SKS
in jih posredujejo Komisiji za
- Ugotovi naj se ali se oseb~
ovr ed,notenje delovnih m est pri dohodki v PE SKS izplaC:uje]o 1
CDS .. .
Nadaljevanj~ .fl.~ ~ ..J;trant
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HRESTOV OBZORMlK'

Razde.litev sredstev .na podrocju

.

Cerk~ice

V preteklih letih so se .posamezna drustva in organizacije za denarno ali materialno ipomoc obracale s pros njami na organe upravljanja. Organi' upravljanja so prosnje obravnavali skor a j na vsaki
seji, Sredstva so · dbdeljevali skladno z moZinostmi podjetja in realnimi
potrebami posamezne organizacije ali drustva. Taka t ehnika dela je
povzi'ocala motnje pri delu organov in nepredvideno crpanje sklada
sk'Upne porabe.
Da bi temu napravili konec, je Centralni upravni odbor imenoval
koordiilacijski odbor, ki mu je poveril razdeljevanje sredstev. Koordinacijski odbor je sklkal seStanek vseh prizadetih in jih obvestil, da
·bomo v prihodnje sredstva dodedjevali na osnovi -<programov dela drustev i.iJ. organizacij ter vse preko krajevnih skupnosti. Krajevna skupnost je zbrala programe dela in predracune od vseh zainteresiranih,
sestavila elaborat in ga poslala podjetju oziroma koordinacijskemu
odboru.' V ela·boratu je navedenih potreb za 24 milijonQIV dinarjev, od
tega:
·
·
7,6 milijona dinarjev za kulturno in sportno dejavnos·t ,
· 14,8. mil'ijona dinarjev za komunalno in pozarno-varnost. dejavnost;
· 1,6 milijona dinarjev za razna druStva.
Priznati moram, da je vecina organizacij in drustev svoje potrebe
realno .planiralo, le nekateta so zahtevala tudi nadomestilo za izgubljeni cas na vajah. ali podobno. Menim, da je taka zahteva vredna
graje. Kulturno delovanje · ali lzii-vljanje mor a biti notranja potreba,
ne pa 'materialni interes.
·
Pcileg · tega inenim da bi mor;ili biti organi teh drustev in organizacij 'toliko obzirnl do kolektiva, ki je .pripravljen iz svojega zepa
prispevati dolocen del sredstev za obstanek in razvoj teh dejavnosti,
da 'k aj takega ne bi zahtevali.
Glecte na reS!lOSt problema.tike, ki se pojavlja ob kulturni, spor tni
in komunalni dejav-nosti v obcini, je Centralni delavski svet izloeil iz
ostanka dohodka za leto 1967 12 milijonov starih dinarjev. Ta sredstva
je razdelil ·PO podrocjih takole:
TLI Marof
2.500.000 S dinarjev
. . ~ Martinjak
2.000.000 S dinarjev
.
TP, TIP in BZ Cerknica
7.500.000 S dinarjev
Ko'o rdinacilski odbor je torej razdelil sr edstva za c.erkniski bazen.
Ta sredstva je razdelil takole:
- Delavski univerzi Cerknica za nabavo knjig
300.000 S din
- Godbi na P.ihala za nabavo nQvih jnstrumentov
1.200.000 S din
- TVD Partizan za na.~vo rekv:i zitov
200.000 s din
- Pionirski organizaciji za sportne namene
100.000 S din
- Klubu notranjskih studentov za sportno delovanje
100.000 s din
- Pevskemu zboru Cerknica za honorar pevovodje in
· notni ma.terial:
· '
200.0~0 S siin
- Vzgojno varstvenemu zavodu za popravilo zgradbe
250.000 S din
- Gasilskemu drustvu Cerknica za nakup inventar ja
200.000 S din
--'- Gasilskemu drustvu Dolenja vas za nakup inventarja 100.000 S din
- Gasilskemu drustvu DoL Jezero za popravilo doma
100.000 S din
- Drustvu prijateljev mladine
100.000 S din
- Krajevni organizaciji ZB Cerknica
100.000 S din
- Sahovskemu drustvu Cerknica
50.000 S din
- Vaski skupnosti· Mahneti za popravilo ceste
200.000 S din
"'"- KS Cerknica za ureditev sredisca Cer·k nice
4.000.000 S din
Sredstva bodo d odelili ~ajevnim skupnostim in jih bodo lahko
uporabljala saii).o namensko. S tern se je nas kolektiv v celoti odzval
pozivu Obcinske konference SZDL Cerknica o p omoci pri resevanju
kulturno-prosvetne, telesno-vzgojne in kornunalne dejavnosti obl!ione.
.
T. KEBE

in prodaja v aprilu

Proizvodnja· in prodaja sta eni pomembnejsih kategorij, ki vplina velikost dohodka podjefia. Cimvecji je obseg proizvodnje
oziroma prodaje ob J,lgodni produktivnosti in ekonomicnosti poslovanja podjetja, tern vecji je dohodek in s tern tudi osebni dohodk
zaposlenih. Zato · s·o prizadevanja vsakega podjetja usmerjena v to,
da b1 :bila proizvodnjll in prodaja cimvecja in da bi iz leta v leto
narascala.
. :
Gibanj e obsega proizvod.nje ·rn prodaje po poslovnih enotah v m esecu aprilu prikazujemo v naslednji tabeli ~
v~ta

eno~a

·Poslovn_a

· .: april 67

Prolzvodnja
april 88 Index

april 67

Prodaja
april 68 Index

140
3.172
3.753
us.
3.616
· TP Cerknica
2.584
1.265
88
TP Martinjak
1.232
1.687
137
1.438
. TLI .Stari trg·
834
1.108
133
629
520
83
. 908.
107
TIP Cerknica
625
69
624
667
410'
488
119
169
119
70
BZ Cerknica
Skupa,j:
5.968
7.524
126
6.032
6.324
105
· · ·vrednostni obseg proizvodnje podjetja znasa v mesecu aprilu
1968 752,4 milijone starih din, medtem ko je obseg prodaje izvrsen
v visini· 632,4 milijone starih din.
Primerjava proizvodnje in _prodaje meseca aprila 1968 s proizvodnjo in prodajo istega obdobja lanskega leta nam pove, d a se je
letos obseg povecal in sicer proizvodnja za indeks 126, v kar je
vklju~ena tudi proizvodnja za interno ,uporabo, pa za indeks 105.
· Iz t abele je tudi razvidno,. d a obseg proizvodnje in prodaje dvigajo zlasti tovarne pohistva. Medtem, k6.' proizvodnja in prodaja primarnih izdelkov narasca nekoliko pocasneje. Narascanje proizvodnje
v korist pohiStva je torej prilagojeno tdnim razmeram. Padec prodaje
primarnih izdelkov je. posledica slabsega povprasevanja in stagnacije na triiscu. Obseg proizvodnje v TIP Cerknica pa s proizvodnjo lanskega leta ni primerljiv, ker je bil v tej poslovni enoti v mesecu
aprilu izvr5en 8- dnevni remont: Tudi prodaja masivnega pohistva
je v mesecu ap1·ilu niija od realizacije v aprilu 1967. Vzrok je v zastoju prodaje stolov, ki je posledica povel!ane prodaje stolov iz konkurencnih tovarn.
·
Za zagotovitev izvrsitve postavljenega plana prodaje je potrebno
naslednj e:
- povecati je treba interes za stole Sardan, predvsem z. uvedbo
novih vrst tapet,
·
- prodajo zaganega lesa je potrebno bolj preusmeriti na inozem·ski trg in se zavzemati za ugodnese prodajne pogoje, .
·. - sproti· izvrsevati zastavljene planske ukrepe, ki so pogoj. za
uspesno doseganje postavljenega plana.
Izvoz v aprilu je dosezen z 211.000 $, mogel pa bi biti se visji, saj
je-vecja kolicina izdelkov, namenjena izvozu, ostala v luki Reka, ker
je bilo premalo ladijskega prostora za prevoz v ZDA. Ce upostevamo
vse odpremljeno blago, 'je kumulativa letnega plana dosezena z 32 °/o,
kar odgovarja dinamiki.
·
Proizvodnj_a· in PJ,"Odaja na domacem trgu in za izvoz je torej _tudi
v aprilu bila uspesna, ceprav se kaie pri prodaji zlasti na dom~cem
trgu vrsta prcidajnih problemov in v . izvoz.u. na podr.ocju primaJllih
izdelkov.
·
V. Bor5tnlk .
0

0

·"·

izobra-z ewanja
' ,y

0

Proizv~d·nja

Plaa

Tekmovanje mladink v krosu -

»Brest 1968«

~-~

..

,,BREST 19&8•'

Na osnovi razpisa za tradicionalne delavske igre »Brest 1968«
se je prijavilo kar 48 mostev iz
naslednjih gospoda.rskih . organizaci'j, ustanov in dru8tev: KOVINOPLASTIKA Loz, JLA Velike
Bloke, Osnovne sole Nova vas,
Stari trg, Grahovo in Cerknica,
Sahovsko dru8tvo Cerknica, Notranjskl litudentski klub, TVD
Rakek, NadzorniStvo proge Rakek, GG Cerknica, SOB Cerknica
in ekipe iz poslovnih enot Bresta.
Kljub slabemu vremenu je tekmovanje v redu potekalo v vseh
disciplinah, razen v odbojki i'n
balinanju.
Najvec prijav je bilo za: streljanje, ocenjevaino voznjo in
cross.
Rezultatl so naslednjl:
SAH:
1. Sabovsko dru§tvo Cerknica
2. JLA Velike Bloke
3. Kovinoplastika Loz
Ekipa Bresta se je uvrstlla na
4. mesto.
NAMIZNI TENIS:
1. JLA Velike Bloke
2. NSK Ceknica

IZ DELA SAMOUPRAVNW
ORGANOV
N adaljevanje s 4. strani
skladu z dolocili analitske ocene
delovnih mest, ali so tudi ta dolocila razumljivo precizirana in:
dokumenti pravilno arhivirani.
- V t ransportni sluzbi so bill
clanl DS enotnega mnenja, da se
sprejme predlagana varianta nagrajevanja soferjev, ki naj sluii
kot osnova za izdelavo Pravilnika
nagrajevanja soferjev in sefa
transportne sluzbe.
DS je potrdil predlog nacina
razdelitve dnevnic za delavce
transporta. Dnevnice se prizna po
predlogu ad prevozenega km, to
je od relacije. Ta nacin razdelitve dnevnic naj bo sestavni del
pravilnika o nagrajevanju delavcev v transportu.
- Delavski svet je odobril n abavo parkovne kosilnlce za potrebe urejanja zelenic v okolici Bresta v znesku cca 1.400,00 N din.

3. TVD Rakek

za Ieto 1968
. . .sprejet

Upravni odbor podjetja je n a
svoji seji dne :16.. 5. 1968 razpravljal o predlogu plana izobrazevanja za leto 1968 in ga z neka terimi predlogi in dopolnitvami.
sprejel. 0 pr edlogu plana izobra-.
zevanja so r.azpravlj"ale ze vse poslovne enote in je sestavljen· v
skladu z nal!eli· poslovne politike
za leto 1968. P lan izobrazevanja.
zajema vse predvi:dene akcije, s
pomocjo katerih naj bi se n udilo
zaposlenim clanom kolektivastrokovno,: kakor tudi splosno znanje
in bi se s tern stalno izboljseval
strokovni nivo zaposlenih. V letosnjem planu je dan poseben poudarek izobraievanju delavcev v
neposredni proizvodnji. Okvirno
je doloceno, kako n~j bi programi
za posarnezne profile poklicev
vsebovali, kdo mora izdelati podrobni program za posam~ne tecaje in prior iteta posameznega tecaja. v planu izobrazevanja je nakazana potreba po stipendiran ju
na visokih solah in potreba po
ustanovitvi novega oddelka tehniSke sole za lesno strok o. Sicer
pa plan uzakonja ze vse tiste oblike izobraievanja tako preko tecajev, poklicnih sol, l!rednjih sol,
visokih sol,. ki so se organj.zirale
ze letos, oziroma .prejsnja, leta. v
planu je zajet tudi plan stroskov
za izobraievanje, ki znasa za celo
podjetje skupaj za vse poslovne
enote 386.000 N din. Najvec sredstev se ,bo potrosilo za izobrazevanje delavcev v neposredni proizvodnji, kar je tudi razumlj~vo,
saj je ravno ozjih profilov delavcev v podjetju najvec zaposlenih.
Plan izobrazevanja izhaja iz potreb po kadrih dolocenih profilov
po obstojeCi organizaciji. V poletnih mesecih, ko bo razciScena
tehnologija in organizacija v zvezi
z modernizacijo pa bo treba vkljuciti v plan izobrazevanja tudl usposabljanje delavcev za. delovn a
mesta, ki se bodo pojavila z modernizacijo. Plan izobrazevanja se
bo lahko izvajal ob podpori vseh
zaposlenih, kakor tudi vseh samoupravnih organov in druibeno
pollticnih organizacij in strokovnih kadrov podjetja.
J. Otonicar
0

V tej disciplini Brest ni imel
svoje ekipe.
ODBOJKA:
1. Kovinoplastika Loz
2. Studentski klub Notranjske
3. JLA Velike Bloke
V tej disciplini Brest ni imel
svoje ek.ipe.
BALINANJE:
1. Brest - TP Martinjak
2. Brest - TLI Start trg
3. Osnovna liola Grahovo
STRELJANJE:
TP Cerknica
2. Studentski klub Notranjske
3. Nadzornistvo prog Rakek
1. Brest -

KEGLJANJE:
1. Sindikalna podruinica SOb .
Cerknica
2. Brest - TP Cerknica
3. GG Cerknica
OCENJEVALNA VOZNJA:
Avtomobill:
1. Prudic Franc (Brest - TP
Cerknica)
2. Turk Franc (Brest - SKS)
3. Zalar Janez (Rakek)
Bilo je 29 tekmovalcev.
Motorji:
1. Urbas Anton (Cerknica)
2. Race Branko (Kovinoplastika
- L oz)
Zaradi slabega vremena sta bila samo dva t ekmovalca.
Mopedi:
· z mopedom je tekmoval samo
Subic Valentin - TP Cerkni'ca.
Ciani:
1. Fertna Stane - Cerknica
2. Razdrib Iztok - Cerknica
3. Nerman Maks - JLA Velike Bloke
Pionirke:
1. T ome Milena - Stari trg
2. Mele Irena - Cerknica
3. Nelc Joia - Stari trg
Pionirji:
1. Rudolf Janez - Cerk.nica
2. Sk.rlj Beno - Cerknica
3. Debevc Rudi - Grahovo
Pobvaliti moramo sodelovanje
godbe na pihala, millco in vse
ostale, ki so bill zadolieni pri organizaciji leto§njih delavskih iger
»Bl'est 1968«.
S.Bogovcic
l " .

ZMAGA BRESTA V TEKMOVANJU 0 POZNAVANJU ZGODQVINE DELAVSKEGA RAZREDA
Obcinskr sindikalnl s·v et je v
pocastitev praznika dela organiziral tekrnovanje v poznavanju
zgodovine delavskega r azreda in
zgodovine boja vietnamskega
ljudstva. ·
Na temo zgodovine boja vietnamskega ljudstva so tekmovale
ekipe sol, Najprej so bila pred..,
tekmovanja. Najboljsi v predtekmovanju so bill predstavniki
osnovnih sol iz Rakeka in Nov~
vasi. Tekmovalci so bili izredno
dobro pripr avljeni in je sele po
nekaj deset vprasanjih ekipa ~ole
iz Nove vase post ali:t zmagoval~c:
·V tekmovan ju o poznavanju
zgodovine delavskega razreda so
nastopile ekipe Bresta· in Kovinoplastike. Za ekipo Bresta . so . nastopili-: I rena Kovac, Vera Bodtnik in Brane Misic (vsi iz racunsko~pianske sluzbe skupnih sluzb).
V tern dvoboju se je bolje· izkazala ekip~ iz Bresta in zmagala :
Po koncanem tekmovanj-u je
organizator obdar il vse stiri nastopajoce ekipe.
M . Mikus

PONOVNI PREPLAH S SIRENO
Nadaljevanje z 2. strani
inascuje takrat, ko bo pomoc vseh
ljudi·res potrebna. Skra jni cas je,
da tisti, ki take signale dajejo,
dojamejo, ka~sno skodo lahko povzroci nepremisljen pritisk na
gumb. Sodimo, da bi moral o tern
malo vee razmisliti tudi Obcinski stab civilne zascite ter poskrbeti 'za ustrezne l.ikrepe.
· ·
Stab

cz·
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Vtisi s potovanja po
Sovjetski zvezi
(v nadaljevanjlh)

Na pobudo republiikega odbora
sindikatov Slov,enije in v organizaciji luristicnega podjelja ALPEADRIA je ·konec aprila lelosnjega
leta odpolovala v Sovjels-ko zvezo
grupa 104 clanov iz raznih podjenj
Slovenije z namenom neposrednega
spoz·nanja doseikov, dela in iivljenja v Sovjelski zvezi. Kot udeleienec tega· potov.anja ielim seznanili
bralce 9bzornika z vlisl, ki sem jih
doiivel. !e .na zacetku pa se opravicujem, da ne born mogel opisati
vseh dogodkov in vtisov, ker sem
v 15 dneh vi del in s-liial toliko, da
bi lahko napisal knjigo, V !em seslavku born opisal le glavne znacilnosti, ki sem jih videl, smal ali
doiivel.
Pot nas je vodila iz Brnika z letalom v Moskva. Leteli smo na visini
8.000 m fer razdaljo 2.500 km zracne
doiZ.ine preleteli v t reh urah i·n pol.
Prislali smo na moderno urejenem
mednarodnem letaliscu Seremeljevo, 'ki }e od Moskve oddaljeno
40 km. Mos·kva razpolaga se s tremi
drugimi letaliSci od bterih je najvecje Vnukovo. Na letaliscu je
ogromno Stevilo letal, ki vzdriujejo
polete z vsem svetom. Vsakih pet
mi·nut prisla-ne ali pa vzleli po eno
lelalo. Vecina letal je na turboreakcijsk·i pogon.
Ko smo opravili carinske formalnosti, smo se z avtobusi odpelj·ali
v Moskvo, kjer smo se -naslanili v
moderno urejenem hotelu, ki razpolaga z 2.000 leiHci. Vse sobe so
konfortno opremljene, prav tako pa
tudi dru9i hotelski prostori. Naslednjega dne so nas sovjets-ki sindikali 1n lurislicni delavci seznanili
z programom naieg·a potovanja v
·katerem ial ni bil predviden· noben
obisk po tovarnah ali kmetijskih organizacijah. Program je zlasti zajemal ogled Moskve, Leningrada ·in
Kijeva ter njihovo urbanisticno in
komunal-n o uredilev, ogled muzejev
revolucije, umetniskih galerij, raznih
dvorcev, zakladnic, spomenikov, razstav gospodarskih in tehnicnih doseikov Sovjetske zveze in ogled
prvomajske parade v Moskvi. Bivanje v Moskvi je trajalo 6 dni.
Mosva steje Jest in pol milijona
ljudi, ve-ndar smo b ili ie prvi dan
preseneceni, ker nismo videli veliko peicev na ulicah. Kmalu .pa
smo ugolovili, da se ljudje vecinoma
vozijo z podzemno ieleznico, kjer
se dnevno prepe-l je Sliri milijone
polnikov. fo ulicah pa je z-lasli gosl

STROKOVNAKONFERENCA
V TP CERKNICA
N adaljevanje s 3. strani
~efa proizvodnje, ki bo ugotovil
vzroke okvare in ~tevilo pokvarjenih elementov. V kolikor se
strokovno vodstvo ekonomskih
enot ne bo ravnalo po tern ukrepu, se bo ta odnos smatral za
opustitev organizacijskih ukrepov.
Odnosi m ed ekonomskimi enotami se opazno zaostrujejo zaradi
slabe kvalitett dela, kar je sicer
razumljivo, ni~akor pa ne smejo
odnosi skodovati sodelovanju in
delovni prizade-.,"'losti.
Odvisne elemente, ki se pojavlja jo pri zakljul:evanju delovnih
n alogov, zlasti od II. strojn e dalje je treba izdelati do konca, nato pa jih vskladi~l:itL
Po sedanjern sistemu brernenijo
os.ebni dohodki novih delavcev in
delavcev, ki se priul:ujejo za delovno m esto, maso osebnih dohodkov ekonomske enote, kar je
po mnenju instruktorjev n epravilno. Ti osebni dohodki bi morali bremeniti sredstva poslovne
enote. To vprasanje je treba prouciti in urediti pri izdelavi novega Pravilnika o delitvi osebnih
dohodkov.
Na konferenci so obrav navali ~e
vee vprasanj, .ki so se nanasala na
ekonomsk e enote. Menim, da so
strokovne konference zelo koristne in hi se morala taka· ohlika
vodenja uveljaviti po vseh na~ih
poslovnih enotah.
·
·
J . Klancar

nabrala dolga vrsla zensk, ki so hotele to kupiti, vendar za vse ni bilo
dovolj. Dve ulici dalje je zgrajen
najvecji moskovski hotel z imenom
»Rusija«, Hotel sprejme 6000 gostov
in je zgrajen v super modernem stilu v marmorju, kerami·ki in moza·iku.
V Ill. nadstropje vodi celo avlomob ilska cesta. V pritlicju enega dela
!ega hotela je bogata zaloiena trgovina z raznimi tehnicnimi predmeti,
zlatni-no, koiuhi, katere je moe kup ili le za zahodne devize, vse kar
se k-upi za devize je zelo poceni.
Za nai denar pa ni mogoce nicesar
kupili, ker ga ne sprejmejo,
Oh koncu bivai1ja v Moskvi smo
si ogledali se op~o nKnez Igor« v
Bolsoj teatru, .najvecjem sovjetskem
gledali-Scu, oki sprejme 3000 obiskovalcev. Za !em pa se galerijo umetniskih sli k ruskih mojslrov, po imenu Tretjakovska, ki je dobila ime po
njegovem ustanovitelju, razpolaga z
dva in pol milijo-na deli, ·ki so vredna obcudovanja. lz slik je moe razbrali vse i ivljenje in borbo ruskega
naroda v njegovi zgodovini. V Mos·kvi je le ogromno drugih z.animhtih
muzejev, vse zgodovins.Jte vrednosli
pa so med drugo svelovno vojno
prepeljali v Zakavkazje, fako da ni
iz Moskva in njene okol ice prislo
nicesar v rake Nemcem.
Sele na ·koncu svojega bivanja v
Moskvi sem videl p rvega Cloveka,
ki je b il vi·njen na ulici. Zadnji vecer so nam priredili banket in v casl
nasega prija-leljstva nazdravil z
zdravico. Nato nas je pot vodila v
.AJ.Leni.ngrad.
~Nadaljevaonje prihodnjic)
F. Tavielj

k rapa v jezero na Volcjern.
Prav tako smo se dogovorili,
bomo napravili vel: akcij pri za
jezitvi rezervatov na Cerknisk~
jezeru. Tako npr . bomo, l:e boc:!W'
dopuscale vremenske razmere obnovili jez v Resetu, v naslednjeJL
letu bi zamasili pozir alnik Sitali
ca in hrezno med Malo in VelikQ
Ponikvo, ter napraviil jez pre¢
Malo Ponikvo. S tern bi dobiif.
stalen pritok vode v R eseto. 'I?.
dela so nujna ce se hocemo izog.
niti podobnim katastrofam kot it
hilo v lanskem letu in letosn)~»
pomlad. Lanskoletna in letosnj_a
spomladanska sulla sta nallo dn!·
Zino toliko prizadeli, da se rib~
stalez na jezeru ne bo opomogel
nekaj let. Prav nil: cudnega . nl,
ce se ribici veckrat spra~ujemo,
kako je mogoce, da so ZavodUI
dane v upravljanje vse vode zgornjega predela k jer nikdar v celoti ne presihajo, na~i druzini
samo spodnji presihajoci del? Ce
smo hoteli, da nam ostane vsaf
n ekaj ml adeza smo morali napra·
viti vrsto jezov , ki pa se je do
zdaj ohnesel samo v Ret ju, v vsen
ostalih primerih pa je voda po·
iskala nove moznosti za odtok.
Kljuh vsemu temu pa r ihicem
ni zmanjkalo poguma. Dela se bo.
mo lotili znova s se vecjo vnemo
in novimi izkusnjami, prav pa bl
bilo, da h i jih v tern podprli tudl
pristojni upravni organi. Na cerk,
~kern jezeru naj bi gospodaril
en sam gospodar, ker le na ta nacin hi bil uspeh zagotovljen. Tako
npr. pa eni samo exploatirajo,
drugi se pa trudimo za ohtanitev
r ibjega zfvlja.
T..i<ebe

Ko.n ec lovopusla

Pra vnlk odgovarja

promel z avtobusi, lrolejbusi, tram- J11lja predstavlja velikanski zvon iz
brona, visok je 6 m, leiak pa 220
vaji i n ·laksiji. Mnogo je fudi lovornjakov, ki preva·i ajo razne slroje, ton. Ta zvon so nameravaJ.i se v carzlasli pa gradbene elemenle. Clovek ski Rusiji poslaviti v zvonik kremeljbi mislil, ce ne bi osebno videl pro- ske cerkve, vendar ga •niso, ker je
Napoleon napadel Moskvo in je
meta v podzemni. ieleznici, da je to
med poiarom z·von padel s podvelikanska gneca, ' ki se med seboj
preriva. Vendar I~ ni res. Vsi pot- slavka ler se je od njega odkru~il
en del teiak 11 ton. Sedaj je Ia
niki so tako discipl.fnirani, da se pridriujejo desnega pravila kol voz- zvon kot ~pomenik. V bliiini !e ga
zvona stoji iz tistih casov fudi -top
niki molornih vozil. Tako po ulicah,
iz ieleza in medeni ne, ·ki je teiak
loka·lih, v podzemni ieleznici, skratka povsod, ni videti nobenih od- 40 ton. S.luiil je za obrambo Kremlja, vendar ni nikoli streljal, ker je
padkov nili od cigaret. Ljudje so
bil ie takrat poslavljen kot simbol
vzgojeni da spoStujejo cistoco in
mecejo odpadke na za to odrejeno. moci za ohrambo.
Svojevrsten je tudi ogled prvomeslo. Poseben okras moskovskim
ulicam dajejo zelenice, drevje, cvet- majske parade, ki je trajala pribliino 6 ur, udeleiencev pa je b ilo vee
je, ki _je posejano na obeh straneh
kot milijon. v paradi je moe videli
ulic in po sredi·ni ulic, ki so v vevso najnovejso sovjetsko oboroiicini dvosmer.ne s tremi do sestimi
tev, pa tudi doseike sovjetske inpasovi v obe smeri. Okrog Moskva
duslrije.
je speljanct sestslezna avlocesta dolNedalec od Kremlja stoji najvecga 160 km, kar predstavlja mejo do
ja lrgovska hisa v Rusiji z imenc>m
kje se sme sirili in graditi Moskva.
nGUM«. To je BOOm dolga, 200m
V glavnem je v notranjosti !ega pasu ie vse zgrajeno, gradi se le se siroh in v treh nadstropjih zgrajena. stavba, kjer je mogoce dabiti vse
lctm kjer so stare slavbe katere se
izdelke, ki se p ro izvajajo v Sovjelr-usijo in gradijo nove. Vecina zgrlKicb,
ski zvezi, trgovina je slalno polna
zlasti pa stanovanjski blo-ki so novi
ljudi, se zlasti ce dobijo v prodajo
oziroma renovira•ni. V Moskvi se -je
kak nov proizvod. Videl sem v enem
po drug·i svetovni vojni zgradilo 3
milijone slanovanj. V Moskvi je ~0
prodajnem oddel·ku, ko so dobil i novecjih hotelov, 70 sporlnih stadiavejso modo ienskega perila se je
nov, 30 univerz s 600.000 studenti.
Naj11ecja univerza nosi ime Lomonosova, stoji na Leninskih gorah in
je v njej 3000 proslorov opremljenih Z najsodobnejsimi UC·nimi pripomocki. Vse solanje je zastonj, ·kakor
Kot vsako leto, t ako se j e letos
tudi ucni pripomocki, Uudentje pa
zacela ribolovna sezona L maja.
dobijo Stipendijo katere viSina je
Ta dan vsak ribic zeljno pricakuodvi~na od uspehov solanja in sicer
je, saj je doba lovopusta od 1. feod 30 do 50 rubljev na mesec. To
hruarja do 20. aprila za strastneje v ·primerjavi z de-lavc-i se dokaj
visoka stipendija. Delavci zasluiijo ga ri,hica kar dolga. Sportni ribiN pa se zavedamo, da je doba
na mesec od 60 do 400 rubljev. Veclovopusta potrebna, zato svoje
jo placo dobijo delavci, ki so v nestrasti utesimo na pripravah za
posredni proizvodnji. Primerjalno
razliko pove podatek, da rudar v
rudniku zasluii do 400 rubljev na
mesec, vrctlar 60 rubljev, skupinovodja, ·ki je fnienir v proizvodnji
250 rubljev, prav toliko pa tudi primarij bo lnis nice.
Obiskova·lec sialne razslave go~podarsk~h doseikov Sovjebke zveze poslane presenecen, ko vidi razstavljene predmete. Teh je lo·liko,
vse od kmetijskih pridelkov, slrojev,
naprav in rake! ler satelitov, da- b i
moral ogledovati razslavo dva !edna, ce bi hotel videti vse. Obeudovanja vredne so vse rakete, s kalerimi so poleleli v vesolje sovjetski
kozmonavti. V spomi·n in east nanje
je na lem prostoru zgrajen ogromen
posevni spomenik na koncu katerega je rcrketa. Ta spome-nik je izredna in svojevrslna arhiteklonska mojstrovina.. V bliiini !ega s·pomenika
je postavlje-n najvecji leleviz·ijski
slolp na svetu, ki je viso-k 537 m.
Neka•ko na sre dini !ega slolpa je
zgraje na reslavracija, ki se vrli okoli svoje osi in se vsako uro obrne
za 360°.
Nepozaben viis dobi clovek ko
obisce Leninov mavzolej. Le-ta je
zgrajen iz ~a mega. marmorja na Rdecem trgu pred Kremljem. Telo Lenina je .poloie no v stekleno ra kev,
on sam pa je lak kot iiv, le da je
v snu. Mavzolej je·. odprl sliri ure
dnevno, v vrsli za ogled, ki je dolga .po 4--5 km pa caka na desetine
lisocev ljudi. Pred mavzolejem je
slalna slrai a dveh vojakov, ki se menjuje vsako uro tocno ob udarcu na
zvon. Straia je poslavljena noc in
da n ie od leta 1930, ko je bil mavzolej zgrajen. Za mavzolejem so
grobnice vse h zna·nih sovjets-kih revolucionarjev in herojev ·iz predvojne in po vojni. Med njimi je videt·i tudi grobnico J. V, Stalina, ki
je bre z posebnih znakov.
Svojevrstno zanimivost predstavlja
sam Kremelj, kjer je sedei sovjebke
oblasti, del slaltlb, ki so ie vse ohranjene iz preji-njih stole tij pa je e n
sam muzej, kjer je ogromno d ragocenosti o.d b ivsih ruskih carje v. Tu
je mogoce videti originalna oblacila
iz zlata, diamantov in srebra, zlale
.kocije, kilajski porcelan, vse vrsle
stari·nskega oroija, grobnice vseh
ruskih oarjev do •Petra I. Ob casu
obiS>ka v Kremlju smo vide.li tudi
Brei njeva in Kosigina, ki sta se pripeljala z avlomobili v uradne prostG>re: -Kot pGlsebno zanimivost KrePrr.Jela

ribolovno sezono. V tern casu se
ribici obicajno dogovorimo o gospodarskem in riholovnern nacrtu
za ribolovno sezono. Za leto~nje
le to smo se dogov orili, da homo
vlozili 2000 kos mladic potocnih
postrvi v Cer~cico, 200 k g konsumnih 'postrvi amerikank v R a kov Skocjan in 1000 kos mladic

Je •••
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Vpra!ianje: Vecje ~tevilo delavcev Bresta, ki niso lastniki posg.
stva, a zivijo v skupnern gospodinjstvu s svojimi star~i ali dru·
gimi sorodniki, dobiva od Ohcinske skupscine Cerknica odlol:be o
prepovedi izplal:ila osehnega d0hodka zaradi n eplal:anih davkQv
clanov gospodinjstva, ki so lastniki posestev.
Vpra~ujejo, ali je ta ukrep or·
ganov Skup~cine ohl:ine Cerknica
zakonit ali ne?
Odgovor: Zakonski
predp!si
nam dajo zelo natanl:en odgovor
na zastavljeno vpra~anje, saj clen
185 RepubliSkega zakona o pri·
spevkih in davkih obcanov (Ur,
list SRS 7/67) v tretjern odstavku
pravi: »Za pri(ij-Jno izterjavo prispevk a od k:rrietijstva, davka na
kmetijske prolzvajalne priprave
_in samorodno trto ter kra jevnega
samoprispevka je dovoljeno seel
na pr emozenje in dohodke vseb
clanov gospodinjstva.«
Zveini zakon (Zvezni uradni
list 32/64) doloca se bolj natan~
no: »Pristojni obl:inski upravnl
organ sme za izterjavo prispevka
oziroma davka seci s prepovedjo
na osehni dohodek iz delovnega
razmerja· ter na druge terjatve in
premozenje zavezanca (cleo 165)•.
Ker so v primerih iz prej citiranega 185. elena. RepubliSkega zakona z zavezan cem izenaceni tudi
l:lani n jegovega gospodinjstva1
velja ta dolol:ba tudi za njih.
V posameznih primerih ne bo
d elala tezav dolocitev, kaj je prispevek od kmetijstva, kaj davek
od kmetijskih proizvajalnih priprav in samorodne trte ter kaj
krajevni samoprispevek . Vpra~a·
n je pa je, kaj je to sku pno gospodinjstvo. Zvezni zakon nam v
tretjem odstavku elena 10 jasno
pove: »Z gospodinjstvom je po
tern zakonu miSljena skupnost
zivljenja, pr idobivanja in tro~e
n ja dohodkov.«
Vidimo torej, da so potrebne
tri predpostavke, da moremo govoriti o (skupnem) gospodinjstvu.
Kljub ternu, da nisern videl nobene odlocbe, sodim, da · so vendarle zakonite, v kolikor gre za
primere gospodinjstva, kot ga
opisuje zakon, za vrste davka kot
so navedene v clenu 185 Republi~kega zakona in ce so bile izdane
po predpisih upravnega postopka. Vsak prizadeti mora glede na.
povedapo sam oceniti, k a k o je z
zakonitostjo njegove odloche. V
pr imeru, ce ima mol:ne dokaze, da
pri njern ne gre za gospodinjstvo
ali pa n e za n~tete vrste d avkov,
lahko izpodbija qdlol:bo obl:insk:~
skupscine v _roku . in na naciq, Iq.
je pojasnjen v obveznern pra~et)l
podu ku na c;>dlocbi. z. Zahukovlic
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1z ~Deinsko sku~SCinB-~roraCun 196~
Dne 29. 3. 1968 je bila. redna
seja obeh zborov Skupscine obcine Cerknica, na. kateri so odborniki obravna.vali in sprejeli proracun za leto 1968.
Planirani dohodki prora.cuna. za
letos so naslednji:
- Stopnja obcinskega. proracunskega prispevka. iz osebnih dohodkov za.poslenih se na.pram letu 1967 zmanjsa s 5,2°/o na 4,74%,
kar bo imelo za posledico manjsi
priliv sredstev kljub temu, da. se
osebni dohodki povecujejo. Lani
je bilo iz tega naslov.a realiziranih 281 milijonov S din dohodka..
za letos pa se predvideva, da bo
258 milijonov S din dohodka.;
- naslednji vir dohodka. je prometni davek na maloprodajo in
na alkoholne pija.ce. Zaradi vecje
prodaje naj bi se ta dohodek povecal za. 7°/o napram letu 1967
in bo znasal 179 milijonov S din;
- .prispevki in davki obcanov
naj bi -ob dobri izterjavi dosegli
vrednost 55 milijonov S din;
- dohodek od .upravnih, komunalnih in sodnih taks naj bi bil
realiziran v vrednosti 31 milijonov S din;
- iz ostalih manjsih postavk
pror.acuna. pa naj bi se zbra.lo se
108 milijonov S din.
Skupni dohodek obcine bo predvidoma. znasal torej 632 m.illjonov S din, kar je 0,70fo vee kot
leta 1967, ko je bil dosezen v visini 628 milijonov s din.
Celotni -dohodek se po ze sprejetih merilih deli na. Temeljno
izobrazevalno skupnost. torej za
solstvo in ostale ustanove ter za
financiranje obcinskih potreb. Temeljna izobrazevalna skupnost bo
torej dobila. direktno 236 milijo-

nov S din, za financiranje obcinskih nalog pa bo ostalo 396 milijonov S liin. Ta sredstva. se bodo
razdelila na. naslednje dejavnosti:
- dotacija za izobrazevanje in
vzgojo 60 milijonov S din,
- za kulturno prosvetno dejavnost 5 milijonov S -din,
- za. zdravstveno varstvo 22 mllijonov S din,
- za socialno skrbstvo 54 milijonov S din,
- za .komunalno dejavnost40 milijonov S din,
- za delo drzavnih organov 156
milijonov S din,
- za dejavnost krajevnih skupnosti 5 milijonov S din,
- za dejavnost druzbenopolitic.nih organizacij in dru8tev 15
milijonov S din,
- za negospodarske investicije
27 milljonov S din,
- ostale manjse postavke 12 milijonov S din.
Letosnji predlog .prora.Cuna. je
bil pripravljen nekoliko boljse,
kot prejsnja leta. Potrebno pa. bo,
da bo Svet za finance permanentno spremljal giba.nje dohodkov
Skupscine in sproti odklanja.l
eventuelna neskladja, ki bi med
letom nasta.ja.la..
Odborniki so proracun Skupscine obiiine Cerknica. sprejeli z
dodatkom, da vsi koristniki prejemajo sredstva v odvisnosti od
priliva tako, da bodo v primeru
povecanega. dohodka vsi vee prejeli v primeru manjsega pa manj.
Sklenjeno je bilo tudi, da mora.jo
strokovne sluibe pri obcini pripraviti detajlno ana.lizo potrosnje
sredstev.
F.Mele

Integracija z Jelko da aline?
NE, je odgovor kolektiva Jelke. Ce li:sta.mo po za.piskih samoupravnih organov, vidimo da je Brest kot podjetje _v tej integraciji
videl vee kot samega sebe. Hotel je resiti sklop raznih investicijskih,
proizvodnih in gospoda.rskih vpra.Sa.nj podjetja Jelke.
NE, je odgovoril kolektiv Jelke. Pobudo so da.li na obeh stra.neh.
Jasno so na.povedali program, ki bi v novih pogojih omogocal zaposlitev se enkrat vee )judi, ki bi .nepretrgoma zagota.vljal kontinuiteto
proizvodnje sodobnega pohi'Stva-. Za.ga naj bi raziiagovala ves les s
cerkniskega podroiija.! NE, je sklenil kolektiv Jelke. Kolektiv Bresta
bo znotra.j kombinata. resil svoja vpra.Sa.nja, tudi proizvodnjo tistega
}lOhiStva, 0 ka.terem Se je dogovarjal Z Jelko. Tudi vprasanje zaga.rije
bo resil. Brest z odlocitvijo Jelke ne bo nicesar izgubil. Ce govorimo
kot obcani potem vemo, da s tem veliko izgubi kolektiv Jelke in celotno podrocje Begunj ter okolice, in ni nam pra.v.
Vendar mislijo v Jelki drugace. lzgubili' bomo samostojnost, tekoci
racun, racunovod.Stvo bodo ukinili, konec bo z mootaZnimi a.kcija.mi
Posta.li bomo strojni delavci- nas 20 visokokvalificiranih in kvalificiranih. Kaj nas briga problem zaposlovanja, nam druzba nudi, da
kot samoupravljalci delamo kakor in kolikor hocemo sa.mi.
Mord~~t je zmagala ozka. lokalisticna politi'ka, bojazen, da bodo
s tem Begunje izgubile edini steber samostojnega podjetja, edinega
direktorja in se kaj.
Eno je gotovo. Priloznosti, da bi tudi v Begunjah zra.sla novo
opremliena za.ga, da bi prazne objekte mizarske dela.vnice napolnili'
stroji in delavci ni veC. Brest je ze napravil potrebno preusmeritev
v mcja.h podjetja.
Ne, niso se strinja.li v Jelkl. Pravico imajo, da odlocajo o usodi
svojega podjetja.
Urednistvo

Ali je res v~obcini brezposelnost?
Navidezno -b i lah-ko rekli, ce bi upostevali prosnje za delo, ·ki smo
jih imeli na BRESTU, da presega brezposelnost v obcini normalne
okvire. Vseh prosenj za delo je bilo v nasih poslovnih enotah pribli.Zno
220. Ko smo bolj podrobno pregledali prosnje, smo ugotovili, da je
veliko kandidatov za delo ze zaposlenih, niso vee interesenti za zaposlitev itd. DejanskQ je v celi obcini brezposelnih le 110 delavcev, od
teh je 45 Ofo takih, ki iscejo prvo zaposlitev. Struktura brezposelnih
pa je naslednja: 70 Ofo je pretezno mladih dela vcev brez koncane osemletke, 16 0Jo brezposelnih ima koncano .p oklicnO SOlO in 8 °/o brezposelnih delavcev, ki imajo koncano srednjo solo. Skoraj vsi d elavci po
strokovni strukturi ne pridejo v postev za zaposlitev -na Brestu. Naj
omenim, da so moznosti zaposlitve v obcini tudi izven Bresta, saj sta
morala Gradbeno in Komunalno podjetje iskati delavce izven obcinskih meja. Mnenja sem, da je •treba delavcem, ki nimajo ustrezne stroikovnosti ponuditi kakrsnokoli delo in jih v primeru, da takega dela
ne sprejmejo brisati iz seznama brezposelnih.
Zaskrbljujoc problem v obcini je d ejstvo, da je velika vecina brezp oselnih mladih brez koncane osemletke. Sindikati, s luzba za zaposlovanje, kakor tudi Obcinska skupscina bi morali poskrbeti, da .bi -te
delavce strokovno izpopolnili in jih n a t ak nacin pi-ipravili za zaposlitev. Vern, da je pomanjkanje strokovnih gostinskih d elavcev v obcini precejsnje, vern tudi, da se mladina nerada uci' poklicev v lesni
in gradbeni :stroki.
Nekaj nametanih problemov nas vodi v jasne za-kljucke, da se je
prevec udomacilo mnenje, da mora Brest sprejeti ravno vse d elavce.
V p er spektivi se sicer pojavlja potreba, da bi zaposlili se nekaj novih
delavcev, vendar bo treba upostevati kriterije strokovnosti d elavcev,
·k i v eljajo ze za vse zaposlene -na Brestu. ·
J. Otonicar

V TP CERKNICA SO IZVOLILI
NOVEGA PREDSEDNIKA MLADINE
Novi predsednik mladine v Tovarni pohi.Stva BREST Cerknica
je 2nidarsic Janez, delavec v II.
strojni. Za sekretarja je bil izvo-ljen Gaspar Stefan, za blagajnika
Bajc Slavka in za stalnega zapisnikarja 2nidarsic Nada.
Na sestanku mladinskega odbora so se mladinci pogovorlli o nalogah in vlogi, ki jo naj ima mladinska organizacija. Ugotovili so
tudi, da je bilo dosedanje vodstvo
slabo in da ni vedelo kaj je njena
naloga. Mladina ni bila povezana,
zato -n i nastopala kot politi~na organizacija.
Upamo, da bo novo vodstvo
stanje v mladinski organizaciji
popravilo in da bo ob podpori
ostalih ·organizacij in vodstva tovarne uspelo organizirati -mla~
dino.
J.Klancar
A.LI ZE VESTEI
. • • da malonevilni objestnefi tet•
ko lrpe lep nasad luli-panov pred
menzo. Osebje skoraj vsak dan ugotavlja, da zmanjka kaklna sadika s
cvetom vred. Vendar jim to ni dovolj, saj zapuslijo celo zajelne sloplnJe po nasadu.

-0. . • da je vef turislov mislilo zbefati iz Cerknice, ko so opazili z dolgimi deskami zabila okna hile zraven mostu. Potolafila jih je informacija slufajnega opazovalca, ki
jim )e baje povedal, da bodo ver·
jetno vrteli film »VIomilci so med
nami« [reklama pa taka!). A.li ni to
vidno nasprolje s sosedno okolico
stanovanjskih blokovl
-0••• da so oslale brez predsednika
sindikalne podrufnice lverka, KO
slndikafa In Mladinske organizacije
TP Cerknica. Vsa sre~a, da je le
dolgo do lelnih konferenc in bo treba nove predsednike fe ,prej izvo·
lili.
SLISALI SMO . ..
Lanskoletni salon pohistva v
Lju-bljani so obiskovalci izredno
lepo ocenili. Obiskovalci so se zlasti zanimali za razs tavljene Erestove izdelke. Neki prosvetni delavec iz Cerknice, ki si je ogledoval nas .paviljon, je se prakti~no
preizkusal u porabnost enega izmed foteljev. Udobno je sedel
vanj in vprasal enega izmed nasih predstavnikov: »Dovolite, tovaris, ali je ta fo telj Brestov?c
Nas predstavnik pa mu je odgovoril: »Ne, bukov je.<
V u~inkovitost reklame ni dvomiti (op. ur.)!

PISMO UREDNISTVU
Sprej el sem vase darilo za 1.
maj, za k aterega se vam najiskreneje zahvaljujem. Naj.]~psa hvala
tudi za vas »Obzornik«, ki mi j e
zelo vse~. 2elel bi, da mi se kdaj
posljete ta list, ki mi je zelo prilj ubljen, tako vsaj zvem vse novice iz Bresta, ki so zelo zanimive.
Tovarisko vas pozdravljam.
Ferdo Kri.Zan~ic,
RESITEV KRIZA.NKE IZ STEVILKE 1
Vodoravno: Cerknica, iluminat, vale I, r-a, ibitol, m. sloni, ica, p, Sirija,
~n, rodeo, zarajali, asi, krila, dna,
znam, ar, na, ala, snobi, ·kalaren, s,
ive rnala, -mrav, kalar, ibsenski, dninar, luM, on, e, c, vilede, iva, lona,
bulec, dar, ana·lfabet, sani.

Ekipa. gasilcev med tekmovanjem

Tekmovanje gasilcev v Novi g-orici
Drugo tekmovanje ga.si1cev za pokal BRESTA je ·za nami. Tokra.t
ga je priredil kolektiv MEBLA iz Nove Gorice. Na dvoris~u te tovarne
so se v soboto 27. 4. 1968 zbrala ga.silska moStva podjetij BRESTA,
MARLESA, NOVOLESA in STOLA, da bi se znova pomerila v ga.silskih vescinah.
Za takSna tekmovanja. so, kot je znano, dali pobudo gasilci
BRESTA. Prav ta.ko tekmovanje je bilo lani v Cerknici. Zma.ga.li so
gasilci Tovame pohiStva iz Cerknice. Pomembnejse od tekmovalnega
uspeha pa je prijateljsko zbllianje ga.silcev in strokovno zna.nje, ki
ga pridobijo na vajah za tekmovanje.
Tekmova.nja so pdceli s pismenimi izpiti gasilcev s podrocja pozame preventive in taktike. Vsak tekmovalec je moral pismeno odgovarjati na trideset vprasanj, sestavljenih v obliki testa. Na.pa.cne odgovore so vrednotili kot kazenske tocke. Smola, ki je spremljala. nase
tekmova.lce ves cas tekmovanja, se je pricela ze pri tej disciplini.
Eden izmed njih je spregledal celo stra.n vprasanj, za ka.r je dobil
9 kazenskih tock. To na.s je ze na zacetku potisnilo na drugo mesto,
venda.r razlika stirih tock ni predstavljala posebne prednosti kasnejsemu zmagovalcu, tekmovalcem iz Nove Gorice.
V drugem delu tekmovanja so se ga.silci pomerili v spretnostr pri
gasilskem trodelnem na.padu. Vaja je za.htevala spojitev sesalnih cevi,
prikljucitev le-teh na gasilsko crpalko in razvitje tlacnih cevovodov
v dolZini 75 m z dvema napadalnima krakoma.. Ga.silci iz Cerknice so
vajo hitro opravili, napravili pa so nekaj napa.k, ki so omogocile Novo·g oricanom obdrzati prednost, pridobUeno v prvem delu tekmovanja.
Tretja tekmovalna disciplina je bilo polaga.nje cevovoda ·n a ·d olzi'ni 105m, prikljucitev na· crpalko v a.vtocistemi in zbitje tarce z vodnim curkom na da.ljavo petnajstih metrov. Ta vaja je bila ·s trokovno
zelo slabo pripravljena. Res je, da se pojavlja tudi na programih
drugih gasilskih tekmova.nj, vendar samo v suhi izvedbi.
Premalo strokovne so bile zlasti dopolnitve, ki so se nanasale na
pritisk vode v cevovodu i'n na oddaljenost tarce. Pokazalo se je1 da prl
dolocenem pritisku ·vode 5 ATM na za.Cetku cevovoda (pri ro~niku
torej Ie okoli 3,5 ATM) skora.j ni mogoce izbiti tarce v dalja.vi 15m
brez uporabe posebnega rocnika. z vgra.jenim ventilom, pa. se to ie, ~e
je do ta.rce r es samo 15 m. Drugi tekmovalci so to vajo doma · dobro
preizkusi1i in ta.ko spozna.li njene pomanjkljivosti. Kljub temu je ta.
tekmova.lna disciplina popolnoma spremenila vrstni red tekmujocih;
neka.teri so; zaradl slabSega orodja in vetra., zbijali tarco tudi do 2 Jili.
nuti dalj in si s tem zapra.vili ugodno mesto, ki so ga prici<ibill s -h itrostjo in strokovnostjo pri izvedbi ostalih tekmova.lnih disciplln.
Na.Si tekmovalci so bili se slabsi. Ker nima.jo gasilskega stofpa za
susenje mokrih gasilskih cevi so vadifi brez vodnega curka. Zato 'nismo spoznali slabosti te vaje ze pred tekmova.njem in ·se niso temu
ustrezno pripra.vili. Cevi so bile nekoliko prekratke, rocnik ze izrabljeo
ipd. Zaradi kratkili ga.silskih cevl so morali tarco izbija.tl ila. '18 namesto na 15m, rocnik je vodo prevec prsil; ze tako. slab vodni curek
pa je hkrati slabil se veter, ki je prav tedaj mocno ·pihal. V takih
pogojih ni bilo mogoce izbiti tarce, saj je vodni curek ni niti dosegeL
Ker naloge niso opravili, so prejeli 180 kazenskih tock, kar jih Je
potisnilo na zadnje mesto.
Ob zakljucku prireditve so sodniki objavili rezultate:
1. MEBLO
296 kazenskih -iock
330 kazenskili tock
2. NOVOLES
3. STOL
395 ka.zeliskih tock
4. MARLES
420 kazenskih tock
5. BREST
458 ka.zenskih tol!k
Prehodni poka.l podjetja -BREST j e dobila. eldpa iz Nove Gorice.
Podelil ga. je predsednik gasilskega dru.Stva iz Cerkn_ice t9v. Petan
Franc.
V. Znidar8il!

NAGRADE IZ KRIZANKE
PREJSNJE STEVILKE PREJ·
MEJO:
1. nagrada. 50 N din Peternel Anica
2. na.grada. 30 N din Skrlj JoZa. - TP Cerknica
3. nagrada 10 N din Stritof Romana - Rudolfovo 6
4. nagrada 10 N din Susan Zvonko - Koza.riSce
p. Stari trg pri Lozu.
BRESTOV OBZORNIK - GL.ASILO
KOLEKTIVA. BREST CERKNICA. Glavni in odgovorni urednik Danilo
Mlinar - Urejuje urednilki odbor:
Stefan Bogov~i~, Vojko Harmel, Janez Hren, Franc Hvala, Silva llerlif,
Tone Kebe, Jofica Mali~if, Danilo
Mllnar, Franc Tavfelj, Dulan Trotovlek, ing. Vlado Usenik - Tlska Zeleznilka liskarna, Ljubljana
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Pokali, kl so jib prejele zmagovalne ekipe
Tekmovanje v odbojki
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