rt/7[/1/

BHESTOV

II

I

I
L.,.< l.__,__,l .___I_
30. JUHIJ 1968

LETHIK II

STEVILKA 9

Brestovo samoupravljanje
na malih ekranih
Cetrtek, 13. junija, ura 20.45,
TV oddaja: samoupravljalci v reformi. Nervozne priprave za to
oddajo so se stopnjevale ves dan.
Telefonski pozivi rz vee krajev
Slovenije so prina!lali bodrilne
besede lesnih industrijcev: »Le
glejte, da boste dobro zastopali
na!lo bran.Zo!« Delavci iz RTV so
prepredli prostor pred Dela.vsko
resta.vra.cijo z ne!ltetimi kabli, spe-

ma. poslovnih enot, za.to izhaja iz
centra. Brest pa z resolncijo v poslovni politiki' usmerja poslovne
enote, da Ie-te sestavijo svoje nacrte, torej na.staja Brestov gospodarski nacrt iz poslovnih enot in
ne iz centra. Ker je poslovna enota
v Brestu ekonomsko samostojna,
je odlocitev te enote tudi edino
sprejemljiva.

Glede upravnega odbora so si
bill edini, naj tudi v bodoce
zadrzi del svojih nalog, medtem
ko je strokovni kolegij zgolj izvr!levalec postavljenih planskih, organizacijskih in drugih nalog iz
poslovne politike, nacrtov, organizacijskih in drugih dogovorjenih
akcij.
ZAMENJAVA KADROV
MANJ SPOSOBNIH S SPOSOBNEJSIMI! Tudi ta problem re!lujemo skoraj enako. Zakon to omogoca. Gotovo je, da le tako lahko
uspe!ino nadoknadimo naloge, ki
jih ima doloiieno delovno mesto.
Clovek mora obvladati naloge delovnega mesta, kajti iie jih ne, potem je treba zamenjati ta clen v
skupni verigi.
DELAVEC Z DOBRIM DELOM
USTVARI DOBER OSEBNI DOHODEK! Res je, dober uspeh pri
delu ustvarja tudi dober osebni
dohodek. Interes vsakega je, da
ustvari vee, da je med najbolj!limi, kajti slabi rezultati prina!lajo
poleg slab!lega delovnega mesta
tudi manj!li osebni dohodek.

Dialogu med Brestom in Savo smo sledili prek monitorjev
cialna. vozila so vzbujala posebno
pozornost. Tudi notranjost restav.racije je dobila drugacen videz,
dobila je podobo televizijskega
studija.
Ura je 20.45. Tovaris Kreft od
RTV je ogla.si iz Kranja in napove odda.jo. Po kratkem uvodu
predsednika delavskega sveta
SAVE Kranj tov. Klemencica se
poka.ze prva slika. tudi iz Cerknice, to je prvi primer, da televizija posreduje direktno sliko iz
Cerknice. Tov. Ba.vdek sporoca,
da zacenja sestanek aktiva in ze
stece razgovor. Tov. Plesa od RTV
se ogla!la z na!le strani.
SAMOUPRAVLJANJE NE ZAVIRA GOSPODARSKE REFORME - ugotavljajo v Kranju in
Cerknici. Rezulta.ti zgovorno pricajo, da so uspehi dosezeni po reformi plod strokovnih in samoupra.vnih prizadevanj.
SAMOUPRAVLJALCI SLABO
VPLIVAJO NA ZAKONODAJO!
Zelo malo in skoraj nic, je ugotovitev obeh podjetij, sa.j je v zakonodaji vrsta primerov, ki viiasih povzrocajo tudi vrsto sa.moupra.vnih zadreg.
RAZLICNA IZHODISCA DO
USPESNEGA POSLOVANJA.
V Savi Kranj je izhodi!lce gospodarski na.crt, v Brestu pa resolucfja o poslovni politiki. Tnka.j
je prvic priSlo do razliiinih mne~.
No, to pogojujejo tudi organizacijske oblike podjetij. Sava ni-

DOBRO OBVESCANJE ALI
SLABO
OBVESCANJE!
Kdo
bolj!le obve!lca, kdo ima bolj izpopolnjen naiiin je bilo te:iko ugotoviti. Dejstvo je, da obve!liianje
!le nr tako, kot bi moralo biti. Res
pa je tudi, da mnogi iilani kolektiva !le tistih oblik, ki so v navadi,
ne upo!ltevajo. 0 tem je bilo mnogo govora, pa vse tako ka.ze, da
bomo morali v Brestu najti !le
uspe!lnej!li nacin obve!lcanja.

SAMOUPRAVLJANJE NI DRAGO! To ugotovitev so dali oboji.
In res ni drago, poglejmo samo
rezultate dela vsake poslovne
enote, poglejmo rast obsega proizvodnje, rast osebnih dohodkov
in skla.dov, poglejmo razpolozenje za nova investicijska vlaganja, vse ob zavesti, da. se lahko le
z delom, z na.prednimi investicijami dose:ie !le vee.

Pripra.ve na odda.jo so se priiiele ze zgodaj zjutraj
Ob 2Z. uri se neka.j zakljucnih
besed in konec oddaje. Konec sestanka aktiva. samoupravljalcev.
V Cerknici je sodelovalo na. tem
sestanku 45 dela.vcev Bresta.
Oddaja »Samoupravljanje v reformi« je za na.mi'. BREST je to
pot na.stopil pred !lirokim avditorijem slovenskih gledalcev televizije, za.dovoljni smo Ia.hko, da. je
Televizija Ljubljana izbrala. za. ta.
primer tudi BREST in pra.v je tako. Gre za specificno notra.njo organizacijo in specificen sa.moupravni sistem in prav je, da smo
neka.j na!lih idej posredova.li ti-

stim, ki ima.jo se centralizira.no
organiza.cijo, delovne enote pa
brez materialnih osnov za razvoj
samouprave. Odda.jo je financirala Televizija Ljubljana, !lir!le
gledano, gleda.lci rekla.me BRESTA so to pot videli BREST z
druge plati. To pa. je tudi reklama in ce je zastonj, je toliko vee
vredna..
Hvala vsem za sodelovanje, zlasti pa. Televiziji Ljubljana in tovari!lema Ple!li in Kreftu, odliiinima. voditeljema. oddaje »Sa.moupra.vljalci v reformi«.
D. Trotov!lek

lz vsebine
Ha sprejemu pri tov. Tilu za njegov rojsfni dan - •Predslavnlki Bresta obiskali mehanografske centre - Nova organizacrja prodajne slufbe - Povelan obseg proizvodnje v TP Martlnjak - Kramljanje v noli - Vtlsi s
potovanja po Sovjetski zvezi

SAMOUPRAVNI DOGOVORI
SO REZULTAT STROKOVNIH
RAZMISLJANJ IN POBUD TER
PRAKTICNIH IZKUSENJ! Siroka. razprava je samo potrdila., da
je tako. Moznosti samoupravnih
iniciativ so !liroke. Upo!ltevanje
koristnih pobud je gotovo ena od
oblik samoupravne aktivno.s ti.
Uspehi, dose:ieni po tej poti so
vedno vecji, bolj!li in !iiroko podprti'.
STROKOVNI KOLEGIJ,
UPRAVNI ODBOR, KOMISIJE
IN SE KAJ. Razprava je prav gotovo postala zanimiva potem, ko
je ena stran dajala prednost komisijam, druga pa to oporekala.
Na Brestu !le vedno mislimo, da
je komisija organizirana tako, kot
so jo predstavili v Kranju, prej
zavora samoupravljanju kot pa
uspe!lna re!litev. Gre namrec za
to ali naj bo strokovnjak, ki daje
predloge, istoiiasno tudi clan te
komisije in izva.jalec nalOge. Ali
bo taka komisija res izcrpa.la vse
mo:inosti, da pride do pravilne re!litve. Strokovnjak bo verjetno za
svojo re!litev, za ostalo razglabljanje pa ne bo imel iniciative.

Ciani Bresta na.peto sledijo otvoritvi seje s stra.ni predsednika CDS tov. Ba.vdka
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Brest in lesni sejem
Mnogo obiskovalcev se je cudilo zakaj BREST ne nastopa na
8. mednarodnem lesnem sejmu,
ki je bil v casu od 8. do 16. 6.
na nacin in v obsegu kot doslej.
Res je, BREST je to pot razstavil
same nekaj primarnih izdelkov
in se to v okvi.ru zdruienja LES.
Odlocitev BRESTA, ME.BLA,
STOLA in MARLESA, dana sejmu ne bode sodelovali, ne moreroo imeti za vzrok zanikanja potrebe lesnih sejmov v Ljubljani,
nasprotno, vsa ta podjetja so se
izrekla za specializirane sejme,
razstave, salone itd.
Ali ne bi ta sejem deloval
bolj§e, ce bi nekaj lesnih podjetij le ne prislo na ta sej em? Take
misli so prevevale marsikaterega
obiskovalca, ceravno ni nikdar
razmisljal o specializaciji.
Pohi§tvo naj bo razstavljeno
na Salonu pohistva, ki bo vsaki
dve leti v Ljubljani. Stroji, oprema in materiali za lesno industrijo pa naj bode tudi vsako
drugo leta. Obe prireditvi basta
specializirani, to pa bo dvignilo
njih pomen in prispevalo h kvalitetnejsemu dvigu izbora razstavljalcev in razstavljenih izdelkov.
Salon pohistva naj postane
mali Koln, sejem strojev pa mali
Hannower! Pravim mali, venda>:
uspesnejsi v svoji specializaciji.

Pa poglejmo, kaj nam je dal
letosnji m ednarodni lesni sejem.
Skromno receno: mnogo. Prostor
v bali A, polovici hale B in v novo zgrajeni hali C je bil polo
najrazlicnej§ih lesno obdelovalnih strojev. Poleg domacih, k ot
so .Zicnica, Bratstvo in drugi je
nastopila cela vrsta proizvajal~
cev iz Zahodne Nemcije, Italije,
ki do sedaj na ta sejem niso prih ajali. Razstavljeni so bili tudi
sovjetski lesnoobdelovalni stroji.
Lahko recemo, da take veliko in
raznovrstnih strojev na lesnem
sejmu v Ljubljani se ni bile.
Manjkalo je sicer nekaj eminentnih in priznanih firm, vendar
smo lahko prepricani, da bodo
le-ti navzoci ze na prihodnjem
sejmu. Vendar je tudi brez teh
sejem ze sedaj kazal povsem
drugacen videz, bogastvo tehnike. Res, ce bo slo tako naprej,
da se iz tega sejma izkljucijo
pohistveniki, potem lahko pricakujemo, da postane to mali jugoslovanski Hannower. Poleg
str ojev in opremt: je omeniti navzocnost tekstilne in kemicne industrije. Tudi notranja oprema,
okovje ipd. Je l~po dopolnilo sejemsko zanimanje.
Sejem je za nami. Zadovoljni
smo, da je uspel in razbil dvome tistih, ki so mislili, da brez
pohistvenikov· ne bo slo.
D. Trotovsek

Predstavniki Bresta obiskali

mehanografske centre
V okviru poslovnega zdruie- ·
nj a »LES« Ljubljana je bil v
dneh od 11. do 23. maja 1968
organiziran strokovni ogled nekaterih mehanografskih centrov
v ddavah srednje Evrope. Tega
ogleda sva se iz Bresta udelezila
skupaj s tov. Mlinarjem.
V svojem sestavku nimam namena podrobno opisovati vseh
tehnicnih znacilnosti mehanografskih naprav, temvec bema pregledati v kateri smeri se te naprave razvijajo in zakaj je potrebno, da ta razvoj nenehno
sprernljamo in da sodobne dosezke tudi uporabljamo.
V vodenju sodobnega poslovanja je vedno vprasanje, kako
inieti pravocasno pravilne poslovne informacij e zaradi odlocanja 0 poslovanju ter tudi zaradi obracuna med vsemi, ki sodelujejo v poslovanju.
Poslovne informacije m orajo
biti odraz preteklih, sedanjih in
prihodnjih poslovnih dogajanj.

Vedno vee je potrebno informacij
in tudi kvalitetnejsih ter o pravem casu. V ta namen se stalno
izpopolnjujejo sredstva za obravnavanje informacij. Dinamicno zivljenje, spremembe v gospodarstvu, modi in na drugih
podrocjih, zahteva hitrih informacij.
Podatki nam morajo odgovoriti
na vprasanja, kdo, kaj , kdaj, zakaj, kje, koliko, kaksna vrednost,
po cern, cesa itd.
Znanstveno obravnavanje poslovnih informacij in preko njih
tudi poslovnih problemov se uporablja v vecji meri zadnja desetletja z razvojem .racunalnikov.
Velika podjetja imajo danes posebne teame ter celo institute za
proucevanje svoje ekonomike, na
drugi strani pa je se mnogo podjetij, ki delajo po svoj em izkustvu. Znanstveni pristop k poslovnim problemom ima n aslednje faze v raziskavanju:
1. Ugotovitev problema.
2. Razclenitev problema preko

zbi.ranja informacij, ugotavljanje vplivov posameznih faktorjev in medsebojne vzrocne povezanosti.
3. Oblikovanje zamisli resitev.
Na temelju spoznanj - predlagati boljse resitve, postopke, procese itd. Iz tega izhajajo lahko
variantne resitve.
4. Preverjanje zamisli se opravlja s spremljanjem, analiziranjem
in predvidevanjem.
5. Spremljanje odmikov se nanasa na izvrsevanje in istocasno
pomeni preverjanje izbranih zamisli ter omogoca popravke se v
samem toku in take tudi odpravo posledic ali napacne zamisli
ali nepravilnega izvrsevanja.
Cilj vsake poslovne politike
delovne organizacije je orientacija njene aktivnosti za uspesen
razvoj, izboljsanje njenega poslovanja in istocasno izboljsanje
splosnih in delovnih pogojev kolektiva.
Sredstva za ustvarjanje in
uresnicevanje poslovne politike
so:
- I nformacije, s katerimi se
ustvarja potrebno spoznanje o
stanju podjetja. - Izkoriscanje
informacij za pripravo predloga
poslovne politike skozi znanstveno raziskovanje. - Oblikovanje
poslovne politike z odlocitvami
na temelju dognanj znanstvenih
raziskovanj in ob upostevanju
ostalih dejstev.
- Izvajanje poslovne politike
z izvrsevanjem nalog za dosego
ciljev s pomocjo poslovne tehnike.
- Nadzor nad izvrsitvijo.
Iz predhodnega vidimo, kako
vaZne so informacije za poslovne odlocitve. Za ucinkovitost in
pravocasnost informacij pa so
potrebna sredstva.
Sredstva za obdelavo, dodelavo
in predelavo informacij lahko
razclenimo v sredstva nizke, srednje in visoke mehanizacije.

Del Brestovih samoupravljalcev ob razpravi na TV oddaji

hteva predhodno prevajanje podatkov v kode luknj ic na karticah ob vecjih organizacijskih
pripravah.
Naprave luknjanega traku kot
..._ posrednika za daljinski prenos
podatkov omogoca ze delni prehod na avtomatizirano obdelavo
podatkov, posebno pa vkljucevanje v vecje racunske centre.
Kaksni pa so visokomehanografski stroji?
Imamo te enote: vhodno, izhodno in centralno. Tole informacij poteka od sprejemanja,
memoriranja (skladiscenja ali
spomina), '1bdelave do izhoda informacij. Poleg sistema luknjanih kartic, trakov se uporabljajo tudi magnetni trak ovi, diski
ali pa je prenos direkten preko
telefona , pisalnega stroja, teleprinterja.
Iz ogleda mehanografskih centrov sva videla, da se mehanografija zelo hitr o razvija. Vecji
proizvajalci mehanografskih strojev dajejo vedno vee poudarka
vkljucevanju !judi pri obdelavi
Sredstva
nizke
mehanizacije
podatkov in sestavljanju prograomogocajo pisanje ter racunanje
mov.
z mehanicnimi napravami.
V sredstva srednje mehanizaciZa vsako mehanografsko obdeje uvrscamo specialne naprave,
lavo je predpogoj dobra organiki omogocajo kombinacije pisazacija in predhodna celotna sinja, racunanja in razvrscanja. V
fracija. Vprasanje je tudi: ali
to skupino sodijo tudi n asi lasten mehanografski center, ali
knjigov odski stroji. Knjigovodvkljucitev v vecje centre, s tern,
ske naprave za pisanje, k.njiZeda bi imeli sami osnovne stroje
nje in racunanje omogocajo ob
na primer za luknjanje in veripravilnem vnosu podatkov njificiranje. Poseben problem je
hova obelezenje, knjizenje, raztudi solanje kadrov in servis. Od
vrscanje in racunanje ob zagoobiskanih centrov ima same ena
tovljeni dokumentarnosti, tocno- firma organizirano v Jugoslaviji
sti in kontroli. Tudi tu gre za
solanje in servis. Nujna je speopravljanje vee operacij obdelacializacija
nekaterih
kadrov.
ve v zaokrozenem postopku, toKljub visoki mehanografiji nam
da se vedno ob clovekovi prisotta nic ne koristi, ce nimamo !junosti.
di, ki bode pripravili koncept obS sredstvi visoke mehanizacije
delave informacj in ki bode znalahko obdelujemo veliko stevilo li te uporabiti pri poslovnih odpodatkov z vsemi operacijami,
locitvah. Zato menim, da je prkar obvladujemo s sistemi strova naloga pravilen izbor speciajev in naprav.
liziranega delavca, ki se bo
Naprave luknjanih kartic so ukvarjal z mehanografijo, poveizredno primerne za obdelavo vezava z obstojecimi centri ter orlikega stevila podatkov ob vecganizacijske priprave za vkljucikratnem razvrscanju, racunanju
tev v enega izmed centrov.
ter izpisovanju. Sistem sam zaJ. Hren

Izvoz iz leta v leto vecj i
Primerjava izvoza prvih petih
mesecev letosnjega leta z istim
obdobjem lani kaze, da smo letos
izvozili kar za 42 odstotkov vee.
Kako smo priSli do takih uspehov, zlasti se, ko vema, da je
izvoz pohistva v evropske drzave
vedno manjsi in da je istocasno
tudi izvoz zaganega lesa v dezele srednjega vzhoda skoraj povsem zamrl.
Najvec izvozimo se vedno v
ZdruZene drzave Amerike, saj ta
se vedno z 80 .,. n asega celotnega
izvoza pohistva predstavlja najmocnejso postavko, ki ni majhna
tudi v drzavnem merilu, kjer
predstavlja 10 0/o celotnega jugoslovansk ega izvoza pohistva.
Odgovor na postavljeno vprasanje n ajdemo v tern, da sta take tovarna pohistva v Cerknici,
kot tovarna pohistva v MartinjaLu povecali proizvodnjo predvsem tistega pohistva, ki se masovno plasira na ameriskem trziScu. Taksno povecanje pa je
tovarnam omogocil izbran in
ustrezajoc asortiment, ki je istocasno tudi ekonomsko najbolj
pogojen vsaj v tern obdobju.
Nasa bodoca naloga je predvsem ta, da se taksna poslovna
usmeritev zadrZi in poglablja,
kajti to je in mora biti baza za
n adaljnje povecanje proizvodnj e
in prodaje, tudi po izvrse.n i m odernizaciji, ko bo od sedanjih 3
milijonov dolarjev potrebno izvoziti kar za 5 milijonov dolarjev in se vee.
Realizacijo na domacem trgu
smo v odnosu na isto obdobje
lanskega leta povecali le za 10
odstotkov. To pa je tudi vecni
problem, priman jkuje n am izdelkov, ki jih je tdisce sprejelo
in jib vse vee tudi zahteva.
Uskladitev izvoznih obveznosti
z domacimi bo ena glavnih nalog proizvodnje in prodaje tudi
v prihodnje.
Letosnji plan izvoza je za 25
odstotkov visji kot leta 1967. Kapacitete tovarn so zasedene. V
tovarni pohistva Cerknica so lan-

sirni nacrti segli ze v februar
1969, medtem ko se pri tovarni
pohistva Martinjak ponavlja vsakoletna nuja za ustreznimi narocili v I. polletju in ko v II. polletju navadno kapacitet zmanjka.
Prav to je problem, ki neugodno
deluje na urejevanje in pripravo
proizvodnje.
Zaradi navedenega, predvsem
pa, da dosezemo spremembo
asortiment v tovarni pohiStva
Martinjak v zahtevnejse - stilno
pohistvo, je v pripravi sirsa obdelava tega p roblema na najbolj
potencialnem trziscu, to je v
ZDA. S t~m ni r eceno, da borne
moznosti za izvoz na evropska
tdisca v prihodnje zanemarjali.
Z dosezenim izvozom v prvih
peti.h mesecih smo torej lahko
zadovoljni. T o n am je tudi napotek za se uspesnejse u veljavlj anje nasih izdelkov v inozemstvu in utrditev pridobljenih pozicij v mednarodni delitvi dela.
F. Turk

Zmanjsanje taks
povecanje
vodarine
Dne 21. 5. 1968 je bila redna
seja obeh zborov Skupscine obcine Cerknica z obsirnim d nevnim r edom. Odborniki so obravnavali in sprejeli vee odlokov,
od katerih zelim omeniti predvsem ·dva:
a) Spremenila se je obcinska
upravna taksa za izdajo in podaljsanje veljavnosti potne listine za potovanje v tujino in vizuma za vee potovanj. S 1. 1.
1968 so se zvisale upravne takse
za potovanje v tujino od 15 n a
150 N din in za v izume od 10
na 50 N din. Zaradi tega se je
zelo zmanjsalo stevilo izdanih
potnih listov in vi.z umov v prvih
stirih m esecih leta 1968 napram
istemu odbobju v letu 1967. Odborniki so na osnovi pregleda
Nadal jevanje na 4. strani
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Na sprejemu pri
tov. Titu za njegov
rojstni dan

Nova organizacija
prod·ajne sluZbe
Samoupravni organi poslovne
enote Skupnih strokovnih slu:lb,
kot tudi Upravni odbor podjetja
so sprejeli zakljucke o novi organizaciji prodajne sluibe.
V cern so znacilnosti te nove
organizacije?
Prodajna stuzba za pohiStvo bo
to~ena od prodajne stuzbe primarnih izdetkov.

Povecani obseg proizvodnje
pohistva, predvsem .Pa dejstvo,
da se bo le-ta, po izvrseni modernizaciji, povecala vee kot za
1/3 sedanjega obsega, narekuje,
da se da prodaji pohistva vecji
pomen, poleg tega pa sluzbo organizira tako, da bo sposobna
obravnave trzisca, sposobna dajati pomoc proizvodnji in opravljati vse administrativno tehnicne prodajne naloge.
Iz tega razloga bo imela prodajna sluiba pohistva naslednje
specialne dejavnosti:
- oblikovanje novih izdelkov,
- tehnicno obdelavo prodajnih
poslov v pripravi in v teku
proizvodnj e,
- prodajo na· domacem trgu,
- prodajo na zunanjem trgu.

25. maja smo bill ze zgodaj na.
nogab. Ciani delegacij vseb republlk smo nestrpno pricakovali
slavnostni trentltek. ko boino segli
v roko tovarisu Titu in mu zazeleli nadaljnjib uspebov pri drZa.vniskib poslib.
Voznja z avtobusom proti Belem dvoru se mi je zdela vse prepocasna, nestrpnost se je stopnjevala, posebno ker vecina cla.nov
delegacij, med njimi tudi jaz, tova.risa Tita. se ni videla. iz neposredne bliZine.
Pred Belim dvorom smo se
zbra.li cla.ni vseb delega.cij, clani
drza.vnih 1n politicnih orga.nov in
organizacij ter Titovi na.jozji so-

dela.vci. Tocno ob na.povedanem
casu je ves nasmejan stopil med
na.s tova.ris Tito. Ob veselem
vzklika.nju in pozdra.vlja.nju mu je
zadnji nosilec stafete predal stafetno palico. Tovaris TUo se je v
kratkem na.govoru za.bvalil za. cestitke in nakazal na.da.ljnje na.loge
mla.dine in delovnib ljudi.
Na zakuski smo se clani slovenske delegacije dogovorili, da bomo
tovarisu Titu nazdra.vili s ca.so
vina.. Po zdravicr mu je vsak clan
ponovno cestital, tovaris Tito pa
se je zadrzal z na.mi v razgovoru.
Sreca.nje s tovariSem Titom mi
bo osta.lo v lepem spominu.
T. Bavdek

Povecan obseg proizvodnje
v TP Martinjak
Sarno obseg proizvodnje ni zadosten kazalec, da bi imeli celoten pregled nad . gospodarjenjem v poslovni enoti, vendar pa
opozarja n a nekatere znacilnosti.
Konec leta 1967 so samoupravni
organi in sindikalna podruznica
sprejeli vrsto ukrepov, ki smo
jih zaceli v letosnjem letu organizirano in temeljito uvajati. Celoten kolektiv se je zavedel, da
mora nekaj ukreniti, ce hoce prigospodariti dovlj sredstev za obnovo zast arelih strojev, povecanje proizvodnih povrsin in skladiscnih prostorov ter zagotoviti
primerne osebne dohodke. Seve-

Obs. proizv.
v relativnih
stevilih
Stevilo
zaposlenih

Jan.

Febr.

100

98,8

100

100

da ne gre brez tezav, ki se pricenjajo ze v sami pripravi proizvodnje. Tezko se je privaditi
na popolno delitev dela, ki zahteva vestno in odgovorno delo
na vsakem delovnem mestu. Vsaka napaka se kaj kmalu pokaze
in ni lahko zanjo odgovarjati.
Podobno je tudi v proizvodnji,
kjer se zahteva od vsakega instruktorja, da samostojno in cim
gospodarneje organizira proizvodnjo v sv0ji ekonomski enoti
in zagotovi primemo kvaliteto
dela. Skoraj nerazumljivo je, da
se nekateri delavci s tezavo
vkljucujejo v prizadevanja za
boljso kvaliteto z raznimi pritiski na kontrolno slu:lbo, normirce, tehnologe in instruktorje in
skusajo vplivati na popuscanje v
kvaliteti. Ali · smo res ze pozabili na reklamacij e in druge nevsecn osti, ki zadenejo vse, tudi
tiste, ki si z vsemi mocmi prizadevajo, da. bi dosegli cim boljse

rezultate v nasem delu.
Na povecan obseg proizvodnje
vpliva tudi kvaliteta in pravocasna izdelava pripomockov sablon, rezil in drugih naprav,
ki omogocajo proizvodnji nemot eno delo. Tega se modelarji in
mehaniki v edno bolj zavedajo.
To se kaze v rezultatih njihovega
dela. Seveda smo se dalec do popolne organizacije, za sedaj pa
je vazno spoznanje, da vsako delovno mesto zahteva celega cloveka in cimbolj se vsak tega zaveda, tern vecji je uspeh celega
kolektiva.
Marec April

Maj

Junij

111,2

136,6

126,9

145,0

102,2

100,5

100,5

101,0

Iz prikaza vidimo, da se je stevilo zaposlenih minimalno spreminjalo, obseg proizvodnje pa je
mocno porastel v aprilu, maju in
juniju.
Uspeh bi bil lahko se vecji, ce
bi imeli stabilnejsi nacrt prbizvodnje vsaj za nekaj mesecev
vnaprej. Na ta nacin bi se mnogo la:lje izognili raznim zastojem, ki se pojavljajo zaradi nepravocasn e dobave blaga, m ateriala ali surovin. Mnogo lazje in
temeljiteje bi pripravili tehnoloske postopke, razcistili kriterije
kontroie, pripravili razne meriln e in kontrolne naprave, pripomocke, ' sablone in druge naprave. Le usklajeno in odgovorno
delo vseh sluzb in vsakega posameznika bo omogocilo se hitrejso rast proizvodnje in boljse
uspehe v gospodarjenju tako v
Martinjaku kot v celotnem kolektivu BRESTA.
F. Levee

TEHNICNA OBDELAVA PRODAJNIH POSLOV NOVA PREPOTREBNA DEJAVNOST
Nic koliko problemov je ze bilo, ker tehnicni opisi, pa tudi dogovori o kvalitetnih konstrukcijskih vprasanjih niso bill obravnavani s pravim tehniCnim pristopom. Elementi komercialnih
tezenj so se cesto mesali s tehnicnimi. Rezultat tega je bil, da
so zlasti zahtevnejsi izdelki po
narocilu po prvi dobavi kazali
odstopanja, pa je potem mnogokrat prislo do pregovarjanja, zanikanja dogovorov, da, celo do
koncanja ali daljse prekinitve
sicer ihteresantnih poslov. Niti
prodajna slu:lba, niti predstavniki poslovne enote niso bistveno
insistirali na detajlih tehnicnih
opisih.
Z uvedbo novih delovn ih mest,
k aterih n aloga je sodelovati pri
izdelku od vzorca do r edne proizvodnji ni se v teku, povsem iz
tehnicnega razloga in za to, da bi
bill tehnicni opisi kvalitetni in
da bi proizvodnja ustrezala dogovoru iz pogodbe o dobavi. Gre
pac za instrukta:lno in kontrolno
funkcijo, ki naj ze v osnovi prepreci odstopanja. Tudi kooperacije, njih organizacija in izvajanje so delokrog le-teh. Po sprejeti organizaciji bo vsaka fabri-

kacija finale imela svojega tehnienega referenta, referent za tapetnistvo pa bi bil istocasno tudi
organizator dela te dejavnosti.
DOMACI TRG DEJLEN OD
ZUNANJEGA
Tudi to je novost, saj je vse
do sedaj prevladovala obdelava
poslov po tovarnah. Raziskava
domacega trga je povsem nekaj
drugega kot zunanjega ali obratno. Vsaka d,ejavnost zahteva drugacen nastop in prijeme. Tudi tehnika dela je drugacna. Gre torej za specializacijo, ki naj da
dobre kvaliietne rezultate.
Vzemimo samo primer: izvozni
posli so najveckr at dolgorocni,
medtem ko je prodaja na domacem trgu neprestana, ceprav se
tudi tu sklepajo letne prodajne
pogodbe. Izcrpavanje teh pogodb,
vedno novi kupci, nebroj pisem
interesentov, dopolnjevanje narocil in podobno, daje tej slu:lbi. izredno dinamiko. Izvozni posH nimaj o take dinamike v casu
izvajanja pogodb. Razpolozljive
kapacitete je treba anga:lirati v
prvi vrsti na analize, obracune,
evidence, skratka v poglobljeno
analitsko delo vsakega zakljucka.
V tern primeru se bodo tudi
krizali interesi izvoza in domacega trga, vendar se bo nasla
ustrezna oblika njihovega resevanja.

disciplinsko kaznovan; dela ni
zamujal, tudi zdaj je vedno prvi
na delovnem mestu. Bil je vedno
dobrega zdravja in zaradi bolniske zelo malo odsoten z dela.
Osebnih dohodkov nima ni.Zjih
od mlajsih delavcev. Obracunani
so mu po uspehu skupine, v kateri dela.
V krajsem razgovoru je dejal:
»Bill so casi, ko so bill nominalni osebni dohodki zelo nizki,
pa nisem iskal dela drugod, zato
ker sem verjel, da je nase podjetje mocnejse od drugih v obcini in da se b o stanje izboljsalo. Da bi se zaposlil izven obcine, pa bi bilo brez pomena, ker
sem pac domacin. Preprican sem,
da nase vodstvo zna gospodariti
in da se nam ni bati za razvoj,
seveda ob prizadevanju vseh cianov kolektiva.
0 ugodnostih za starejse delavce nisem slisal Pravite, da je
bilo o tern govora na Centralnem
delavskem svetu in da obstoja s
tern v zvezi celo sklep CDS. To
je zelo socialno in v r edu, saj vsak
clovek postane star. Zanima me
ali so ugodnosti za starejse delavce ze predpisane, saj je ze
dolgo kar je bila seja CDS; kot
se spominjam je bila enkrat februarja?
Moje misljenje je, da bi morali Zakon o d elovnih razmerjih
oziroma o pokojninah spremeniti
tako da bi lahko sli v pokoj delavci, ko dosesejo predpisano star ostno dobo. Zlasti je to aktualno
sedaj, ko vedno vee mladih ne
dobi zaposlitve.«
J. Klancar

ALI BO NOVA ORGANIZACIJA
K OS NALOGAM, KI STOJE
FRED PODJETJEM
Z dobra in kvalitetno zasedbo
bo prodajna slu:lba lahko uspesno delala na raziskavi trga, pripravi in realizaciji prodaje. Povecani obseg dela bo sam pokazal,
koliksna naj bo ta slu:lba v prihodnje.
PRIMARNA PROIZVODNJA PRODAJNA SLUZBA PRIMARNIH IZDELKOV
Zagan les, zaboji, ladijski pod
in ivernate plosce predstavljajo
povsem drugacen asortiman kot
je pohistvo. Tako proizvodnja kot
prodaja sta specificni. Iz tega razloga je tudi prislo do locitve
dveh poslovnic in do formiranja
nove samostojne slu:lbe.
Proda jna slu:lba bo v novih
pogojih vsekakor lahko mnogo
uspesneje opravljala svoje naloge.
F. Trotovsek

Leta ga ne ovirajo pri de Iu
Skladiscni delavec Svigelj Tone je najstarejsi clan Tovarne
pohistva Cerknica. Star je 62
let, pa ga leta se nic ne ovirajo
pri delu. Le na visoki kopi je
riekoliko nesiguren. Rajsi vidi, da
gredo na kopo mlajsi delavci.

Ko sem se pogovarjal z njim,
mi je pojasnil, da mu manjka do
upokojitve se nekaj let delovne
dobe.
Na Brestu dela ze 15 let, prej
pa je delal pri Kmetijski zadrugi.
V t eh 15. letih ni bil nikoli

Najstarejsi clan v kolektivu TP Cerknica. je skladi.Scnr delavec Anton
Svigelj, star je 62 let

Potrebe zahtevaJo
veeje sodelovanje
slnib
Tovarna pohistva Cerknica je
razdeljena na osem obracunskih
enot, ki so tehnolosko zakljucene.
Po tehnoloskem zaporedju je
monta:la predzadnja enota. Ze
samo ime oddelka pove kakSno
n alogo ima nas oddelek, da v
njem sestavljamo izdelke.' Izdelki gredo samo se v zavijalnico in
ze so pripravljeni za vskladiscenje,
oziroma za prodajo. Delo v montaznem oddelku pa ni tako preprosto, kot bi si morda kdo mislil,
kajti kakor hitro je izdelek sestavljen, se poka.Zejo vse napake
drugih oddelkov. Te napake
pa veckrat niso majhne in
nam vcasih celo zavr ejo normalen potek dela. Napake, ki se pojavljajo, so objektivnega in subjektivnega znacaja. Vcasih tezko
kompletiramo izdelke po nalogu,
ker nam drugi oddelki ne dajo pravocasno elementov. Zato
moramo preusmeriti delo na
drug izdelek, pa se ponovno vracati nazaj, s tern pa zgubimo
veliko delovnih ur. Pripominjam
pa, da lansirni in terminski nacrt
tega ne predvideva. Delo je tehnolosko tako zastavl jeno, da do
takih in podobnih napak ne bi
smelo priti, pa kljub temu prihaja. Strokovne sluzbe bi se morale
bolj angazirati in predhodno odstranjevati napake, do katerih
prihaj a, tako v tehnoloskem pogledu, kakor tudi glede oskrbovanja tovarne z materiali. Razumljivo je, da proizvodnja iz dneva v dan narasca in da vzporedno s tern nastajajo tudi tezave.
Zato se moramo se bolj angazirati in resevati neresena vprasanja pravocasno, kajti le tako
homo obvladovali organizacijo
dela in zapletena vprasan ja. Sarno tako bomo zadostili samemu
sebi, kolektivu in druibi.
Preprican sem, da bo nase
bralce zanimala struktura delovne sile montaznega oddelka.
Prav gotovo se bo kdo zacudil
glede na to, da delamo artikle, ki
so dokaj zahtevni, ter predstavljajo veliko vrednost, ki je brez
brez kvalifikacije. V oddelku imamo kar za 70 °/o nekvalificirane
zenske delovne sile.
To je le nekaj beznih misli iz
monta:lnega oddelka v TP Cerknica, kjer se tako kot v drugih
oddelkih trudimo, da bi dosegli
cim vee, da bi povecali nas standard in zagotovili sredstva za
jutrisnji dan.
V. Subic

BRESTOV OBZORNIK

Kramljanje v noCi
Star slovenski pregovor pravi,
da je noc za spanje. Po tem se
vee ali manj tudi vsi ravnamo,
ce nam je to le mogoce. Z namenom, da vidimo kakSno je razpolo7.enje nasih sodelavcev, ki tega
zararu delovne dol:lnosti ne morejo; uresniciti, smo v noci od 10.
na 11. junij obiskali noeno izmeno delavcev v tovarni ivernatih
plosc. Ko smo vstopili v tovarno,
so nas malo postrani pogledali,
ces, kaj pa delajo tu, saj ob tej
uri se vendar nihce obicajno ne
spomni na nas. No, zadrege je
bilo kmalu konec in pogovor je
stekel kot da smo ze star[ prijatelji.
. »Kako se pocutite na delu,« smo
povprasali dva delavca, zaposlena
pri tehtanju plosc. »Sedaj zelo dobro,« sta istocasno odgovorila, »le
okrog 2. do 3. ure zjutraj bo bolj
zalostno. Tedaj je namrec cas, ko
imamo s spancem najvecje teiave. Ni prevec prijetno to nocno
delo,« sta se dodala in odhitela na
svoje delovno mesto, kajti soudelezba njihovega dela pri strojih je
bila potrebna.
Ker smo hoteli zvedeti cimvec
0 pocutju delavcev pri nocnem
delu, smo prosili vodjo izmene tovarisa Jozeta Snoja, da nas je vodil po tovarni. Ustavili smo se pri
iyeracu, kjer je trenutno nadom escal svojega sodelavca Joze
Braniselj, predsednik delavskega
sveta tovarne ivernatih plosc, dorna z Rakeka. Takoj je bil pripravljen za razgovor. Bolj v sail
kot zares je dejal, da nocna izmena ni za ljudi, vendar je to

Joze :Znidariiic -

delavec na komandnem pultu

ZMANJSANJE ' TAKS,
POVECANJE VODARINE
Nad.aljevanje z 2. stranl

izdanih potnih listov ter z namenom, da bi omogocili sirsemu
krogu obcanov cenejsa potovanja
v tujino sklenili, da se taksa za
izdajo potnega lista zniza od 150
ria 65 N din in za izdaj o vizumov
za vee potovanj od 50 na 20 N
·
din.
b) Na predlog Vodne skupnosti
Cerknica se je doloeila nova cena za vodo. Dosedanja cena 0,50
N dinim3 je veljala ze od leta
1964 dalje enotno za vso obcino
in je v letu 1967 krila le 75 °/o
vseh nastalih stroskov. Po sporazumu s Krajevnimi skupnostmi
se vodovod Grahovo, Martinjak,
Gornje Jezero · in Hiteno izbriSejo iz osnovnih sredstev Vodne
skupnosti, ker bodo z njimi upravljali vascani sami oziroma Krajevne skupnosti. Za ostala podrocja je bila doloeena naslednja
cena:
.VodovodVodovoci
Vodovod
Vodovod

svoje misljenje hitro popravil, da
je pac taka razporeditev dela pri
njihovi proizvodnji neizogibno potrebna in nadaljeval: »Poleg tega,
da smo prikrajsani' pri spanju,
imamo v casu nocnega dela se
druge neugodnosti. Zelo pogresamo toplo malico, sicer pa te nimamo tudi v dnevnili izmenah ob
sobotah in nedeljah. K.ljub temu,
da smo se na to ze navadili, si
vseeno zelimo, da bi vprasanje
toplega obroka hrane na kakSen
nacin resili. Tudl polurni odmor
pri nas ne pride v celoti v postev,
kot je to pri proizvodnji v drugih
poslovnih enotah. Pri nas se stroji
ne smejo ustaviti, zato nas v casu
odsotnosti z delovnega mesta nadomestijo sodelavci. Naravno je,
da moramo cas pocrtka skrajsati,
da se tako lahko vsi vrstimo. Delovni ucinek se kljub tezjim pogojem nocnega dela bistveno ne
razlikuje od dela podnevi, kajti
stroji delajo z enako hitrostjo, mi
pa smo jib dolzni oskrbovati. V
casu ko imajo ostali delavci Bresta prosto, to je predvsem soboto
in nedeljo, pogresamo stikov z dogajanji v podjetju, ki smo jib sicer vajeni.
Menil je se, da je nagrada za
nocno delo obcutno pri:mizka. Podrobno nam je zacel razlagati njihov p ravilnik o razdeljevanju
osebnih dohodkov. Bistvo povedanega je bila zelja, da bi s tern
pravilnikom in z analiticno aceno delovnih mest uredili pravilnejsi dodatek za nocno delo.
Enakega miSljenja je bil tudi
tov. Joze 2nidarsic iz Dolenje va-

si, zaposlen pri komandnem pultu.
Na delovnem mestu se dobro pocuti kljub temu, da je zdravju
skodljivo in da ga opravlja ze
polnih sedem let. Nekaj _n jegovih
sodelavcev je bilo iz zdravstvenih
razlogov prisiljenih zapustiti delo v tovarni ivernih plosc. Po prihodu domov gre takoj spat, vendar se ne odpocije tako, kot ce bi
spal ponoei. Da bi laze premagal
spanec, ki je tudi zanj najhujsi
okrog 2. ure zjutraj, je celo predlagal, da bi bila delavcem v tej
izmeni omogocena oskrba s erno
kavo. Koliko bi to vplivalo na
boljse pocutje, je ponazoril s svojim primerom, ko je delal v tu-

jini. Kavo so dobili delavci vsak
dan ob dolocenem casu. Mogoce
pa takSna skrb za boljse pocutje
na5ih sodelavcev res ne bi bila
odvec?
Tovaris Joze Mrak iz Begunj
zelo pogresa proste sobote, predvsem pa nedelje. Z druzino bi sel
dostikrat na krajsi izlet, pa razen
ene nedelje v mesecu ne more nikamor. Za potrebno posvetitev
drtiZini preostaj a le malo cas a,
kajti spanje mora nadomestiti podnevi.
Morda kaze vsebina tega razgovora na slabo razpolozenje delavcev pri delu, vendar temu ni
bilo tako. Prav· z njihove strani
je pogovor presel na saljivost in
srecanje z njim.i se je koncalo v
prijetnem vzdusju. Zazeleli smo
jim veliko uspeha pri nadaljnjem
delu, oni pa nam dober pocitek.
J. :Zumer J. Kovacic

Joze Braniselj -

izplaea. Prislo nam j e na uho, da
je bilo samo v prvem tromesecju
v restavraciji Martinjak izplacanih 5500 N din za nadurno delo.
Menimo, da bi bilo mnogo pametneje poiskati vse notranje rezerve, katerih ni malo in sele po
taki analizi sporazumno s prizadetimi pristopiti k spremembi cen.
T.Kebe

Vzajemno sodelovanje z »Gab rom«?
Ko smo programirali kolicine
in asortiment za letosnji letni
nacrt, smo ugotovili, da ne bomo
mogli zagotoviti celotnih potreb
po nasem pohistvu.
Meseca feb_ruarja je kupec
glasb enih omaric povisal naro-

Prvi razgovori so pokazali, da
obstojajo realne mo:lnosti za proizvodnjo TV vitrin. Gaber bi izdelal ploskovni del TV vitrine,
vse do faze priprave povrsin. Tu
bi se vkljucila nasa tovarna, ker
ima modernejse in boljse napra-

Ciani DSTPC proti
podrazitvi
prehrane
Delavski svet Tovarne pohistva
Cerknica je na zadnji seji, dne
11. junija med drugim obravnaval
tudi vprasanje podrafitve hrane
in nekaterih pijae v Delavski restavraciji. Ugotovil je, da je vprasanje formiranja cen suveren a
pravica UO delavske restavracije, vendar pa ima DS TP Cerknica resne pomisleke o nekaterih
njegovih odlocitvah.
Na primer cena za skodelico erne kave se je povisala od sedanjih
0,50 na 0,60 dinarjev. Cena kave
bi bila lahko visja, tako glede na
n jeno dejansko ceno, kakor tudi z
ozirom na pomen, ki ga ima kava
v prehrani (luksuzen artikel).
b) Steklenica piva stane 2 dinarj a. Tudi po novem ceniku se
cena ne spremeni, ceprav je pivo
najcenejse v nasi restavraciji. Cena piva bi bila prav gotovo lahko visja.
c) Zgane pijace toeijo v majhnih kolicinah, zato malenkostnega povisanja pri kozarcku posameznik se opazil ne bi.
Ciani delavskega sveta se nikakor niso strinjali s podraZitvijo
toplega obroka in sendvica. Cena
sedanjega sendvica je 120 dinarjev. Poglejmo to ceno nekoliko
podrobneje :
zemlja stane
0,25 N din
2,5 dk g salame, vee je
0,40 N din
v sendvicu ni
recimo, da stane vlozeno d elo
0,10 N din
dobicek
0,05 N din
Skupaj 0,80 N din
Prodajna cena sendviea 120 N
dinarjev je nevzddna, zlasti pri
sedanji kvaliteti ter ee upostevamo, da si sendvie kupi delavec,
kateremu je topel obrok premalo.
Sendvic bi se torej moral prodajati po lastni ceni, kot dopolnilo
toplemu obroku, katerega namen
je poslovanje restavracije.
Ne vem, ali je upravni odbor
pomislil na mo:lnost, da bi se kolektivi lahko posltiZili drugih virov prehrane. Take mo:lnosti ob-

Ndinlm3
Cerknica-Rakek
0,80
Stari trg-Loz
2,00
Lipsenj-2erovnica 0,50
Mrap1orovo
3,00

Za vse, k i placujejo vodo pavsalno, ker nimajo vgrajenega
stevca, se obracuna voda po isti
ceni s tern, da so dolZni v letu
dni nabaviti in vgraditi stevce,
sicer se jim bo cena po tern roku
povecala . za 50 °/o.
F . Mele

stojajo, zato predlagamo, da je
upravni odbor v prihodnje pri takih odlocitvah previdnejsi.
Vee kritike je bilo tudi na raeun slabe in veckrat pokvarjene
hrane, ki se daje abonentom. V
bodoce takih obrokov ne bomo
placevali, celo vee, zahtevali homo povrnitev skode.
Tudi nocno dezurstvo zaradi nekaj »marjasarjev« se najbrz ne

predsednik DS ·TP Cerknica
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TV vitrina -

predmet razgovorov o sodelovanju

cilo, tako da smo morali ze itak
.okrnjeni program za domaci trg
se skrCiti.
Zaradi takega stanja s mo zaceli razmisljati o moznosti kooperacije. Razprave so tekle z
Jelko Begunje, ki so se koncale
,brez uspeha.
Iskali smo nove moznosti. Razgovori potekajo z Gabrom, Stari
trg. Vodstvo tega podjetja je za
sodelovanje zelo zainteresirano.

ve. S takim sodelovanjem bi bilo
mogoee do konca leta izdelati
10.000 kosov TV vitrin, kolikor
nam jih v letosnjem letu primanjkuje.
Stiki so napravljeni, moznosti
za tesnejse sodelovanje so tu,
treba jih je le izkoristiti, kasneje
pa negovati in razsirjati. Ce bo
do sodelovanja prislo, bosta od
tega sodelovanja imela koristi
oba kolektiva.
T. Kebe

v

Zakasnitev sprejemanja nacrta
Zakaj obravnava obracun· I .
tromesecja DS sele sedaj. To
vprasanje so postavljali clani DS
ko so razpr avljali o ooraeunu za
prve tri mesece.
Kriticno so sprejeli pojasnilo,
da je obraeun I. tromesecja izdelan tako pozno zaradi dopusta in
bolniskega staleza obolista · ter
napak, ki so nastale zaradi netoenega sifriranja Eden izmed
vzrokov zakasnitve je tudi izdelava materialne bilance, ki je bila koncana komaj 26. namesto 18.
aprila.
Delavski svet ne more zaradi
tako poznega obracuna sprejeti
nobenih ukrepov, ki bi popravili
pomanjkljivosti v poslovanju.
V I. tromesecju smo v Tovarni
pohistva dosegli vrednost proizvodnje 9.430.000 N din ali 98 °/o
-p lanirane vrednosti.
Kot vidimo nismo dosegli planirane vrednosti proizvodnje.
Strokovnjaki utemeljujejo izpad
proizvodnje s sledeeimi razlogi:
- lansiranje vecjega stevila novih artiklov, - ozka grla v povrsinski obdelavi, nepravocasna dobava posameznih surovin in
- izpad elektricne energije.
Pri prodaji znatno povecujemo
prodajo v izvoz, saj smo ga povecali v primerjavi z istim obdobjem leta 1967 za indeks 122.
Primerjava med planiranimi
in dejanskimi stroski kaze 8 Ofo
prekoracenje stroskov.
Osebni dohodki proizvodnih
delavcev so se v I. tromesecju
'letosnjega leta v primerjavi z
istim obdobjem lani povecali za
10 Ofo, osebni dohodki rezijskih
delavcev pa za 5 Ofo.
V lanskem I. tromesecju je bilo najvee osebnih dohodkov od
50.000 do 80.000 S din, v I . tro-

mesecju letosnjega leta pa od
80.000 do 100.000 S din.
V obdobju I. tromeseeja smo
ustvarili za 13,5 Ofo vee dohodka

in ostanka dohodka kot v istem
obdobju lani.
J. K lancar

Obisk
iz beograjske
univerze
V maju so nas obiskali studentje beograjske univerze, ki studirajo na gozdarski fakulteti lesno smer. Vodil jih je prof. dr.
Perovic in se dva profesorja.
Ogledali so si Tovarno pohistva
in Tovarno ivernatih plosc. Po
koncanem obisku smo imeli z
njimi kratek razgovor, kjer so
nam postavljali zlasti profesorji
razna vprasanja s podrocja ekonomike, organizacije, komerciale
in s tehnicnega podrocja. Predvsem jih je zanimalo, kaj je storilo nase podjetje, da se je uveljavilo na zahtevnih tujih tdiscih, organizacija podjetja, delo
razvojnega sektorja in tehnicne
priprave dela, projektiranje tehnologije, predvsem mehanizacija
povrsinske obdelave itd. Tudi
studentje so nam zastavili nekaj
vprasanj, predvsem smo morali
pred profesorji p oved ati, kaj mislimo o ucnem programu na univerzi in kaksne tezave cakajo
rnladega inZenirja pri prvi zaposlitvi.
Po nekajurnem razgovoru smo
bili enotni, da bi m oral razgovor
trajati nekaj dni. Videti pa je bilo,
da so zadovoljni zapustili nase
podjetje.
I . Jurkovic
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Problemi in
misli mladih

Polozaj Bresta v lesni
industriji·· SR Slovenije
dustrlje SR Slovenije, vkljulene y
PZ IlLES«.
Frekvenlna distribucija dosefeneg~ dohodka (v katerl se kale -pololaj podjetja v skupini vseh Jesnih
podjeflj):

V mladinski org·a niza·ciji opazam
precejsnjo neaklivnosl, tpa ludi zelo
malo volje do mladinskega deJa.
Oa bi lahko uresnicili neka lere
netloge, polrebujemo dvoje : razumevanje sta·rejsili in voljo do dela,
kar predvsem pogresam o .
_
..;
Mislim, da v prihodnje ne moreCll
;g.>~
:;;:
me priCakovali kaj vee od mladih.
,t; Dosef. dohod. ,QI
'3 ;:::> ::s·
v dasatt iso~
> "~
e:::1 Cll~ ::Ie~OJ Zavedamo se, da moramo nekaj
ci.
.,-o
N din
Cll
.... o
ukrenili, nekaj, kar bo korislilo druiN
<JlO.
&!.::: ~..'::
~
bi in nam samim. Kako malo nam
zaupajo slarersi, lahko S'Poznamo fz
do 400 19
0 -41
0
1.
p rrmera, ko ob voi-H\I'ah niso v del.. 401- 800
9
19
10
41
lavs·ki svel ~ zvo li li nobenega mladin61
3. 801-16011
11
18
16
ca, da .bi se kdo ~zmed nas vkljucil
40
1
87
4. 1601-1000
1
.s. 1001-1641 s 41 tt 89 v rctzgovor, pa sploh nismo pom i·slili. Mislim, da to ni -bilo prav, bjSkupaj 46 46 100 100
li zavedetli se moramo, da je v nasem podjelj-u ena lreljina mladih, ki
Brest se nahaja v 5. razredu z
pro izvajajo prav lako ·kvaliletno, ka31.154 tisol N din doseleneg'a dokor slarejs•i cla·ni. kol·e ktiva, Starejsi
hodka in Je eno podjetje (Meblo
mislijo, da znajo samo oni razprav· Nova Gorica) dosega vefji dohodek
ljati o problemih .dela, da so le
od Bresta. Hilji doseieni dohodek
njihovi predlogi uslrezni. Menim, da
nasprotl Brestu •P• je doseglo 44
bi morali tud i mladino pov.prasati,
podjetlj.
kaj mis li o lem in onem.
Prtmerjava dosefenega izvoza
Zaman sem iskal v nasem glaS'ilu
nam pove, da je Brest najvel.ji iz·
seslave-k, v katerem bi dopisnik razvoznik lesne industrije SR Slovenije
pravljal 0 mladih v nasem podjelju;
in najvei!ji izvoznik pohiJtva v Ju·
n isem zasledil inlervjuja z mladinci.
goslavlji. Delef doselenega lzvoza
Kaj se res nihce doslej ni spomn il
Bresfa v celotnem izvozu lesne in·
na nas - mladino? Ali ni•kogar ne
dustrije SR Slovenije predstavlja 8,9
zanima, kaj mislimo in cesa si ieodstotka•.
limo?
Za zakljulek Jahko ugotovlmo z
Cuttmo se zaposla-v ljene,.ko o svoozirom na dosefene rezultate v Jetu
ji.h problemih in leznjah lozimo le v
1967, da Brest predstavlja eno vopoulicn ih razgovorih i-n za vse kridilnih podjetij lesne industrije SR vimo mladinsko organizacijo. Tako
Slovenije in Jugoslav~je in da so
jadikovanje nam •pa Je s·kodi, saj si
Brestovi rezulfati gospodarjenja zelo · fa·ko nehole kvarimo ugled, kolikor
B. Milif
us,pelni.
ga se imamo . v takem vzdusju pa
ni Jahko de)afi, kaj sele dosegafi tpO·
memb nejse uspehe.
Avlorju, ki je namenil svoje posnelke m'l adim, prisrcna hvalal Da
pa ne bi bi lo v prihodnje neljubih
pomol, .prosim, da se .prej pozanima,
ce so njegovi podatki re·s nicni.
Mladinci, Breslov obzorni·k je lud! vase glasilo, zalo sodelujte v
v zadnjem casu, ko nastaja vrsta
nJem s svojimi misljenji, p red logi,
sprememb.
Posebno se
kaproblemi in holenji!

Da prikalemo polofaJ BreJfa v lesnl industrijl v Jetu 1967, bomo prl·
merj'ali nekaj dosefenih rezultatov
·lesne industrije in Breila. Lesno industrijo SR Slovenije je predstavlja·
lo v letu 1967 7,4 °/o dosefenega celotnega dohodka industrije in rudarstva SR Slovenije, .nal dele! ce·
Jotnega dohodka v Jesni industriji
SRS pa 5,6 °/o. Ker ne rupolagamo
z detajlnimi podatki celotne lesne
industrije, se bomo poslulili podaf·
kov za llane poslovnega zdruienja
»LESu, ~~ skoraj v celoti predstav·
ljajo lesno industrijo SR Slovenije.
Frekvenfna dislribucija (v katerl
se kafe .polofaj podjetja v skupinl
vseh lesnih :podjetij) podjetij glede
na dosefeni celotni dohodek:
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lz te tabele lahko ugotovimo, da
od 46 primerjanih podjelij velina
podjetij dosega celotni dohodek
pod 40 tisol N din (74 °/o). Brest se
nahaja v petem razredu z 67.340 ti·
sol N di.n. Hilji celotni dohodek ima
94 °/o (43 podjetij) podjetij lesne In·

..
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\ Vecji poudarek preizkusnji
l materialov in postopkov
Razumljivo je, da morajo biti
v sodobno organizirani industrijski proizvodnji vsi delovni procesi zelo dobra pripravljeni, pa
naj bo to v tehnicnem, tehnoloskem ali organizacijskem smislu, ker je v obratnem primeru
proizvodnja predraga.
Tudi proizvodni proces v nasi
tovarni zahteva vse bolj dosledno pripravljeno tehnicno in delovno dokumentacijo pa tudi
boljse organizacijske prijeme,
ceprav je napravljen na tern podrocju ze precejsen napredek.
Do sedaj so bile se najbolj pripravljene kosovnice. V zadnjih
sestih mesecih je bilo le nekaj
manjsih spodrsljajev in to vecinoma v primeru sprememb, ki
so neugodno vplivale tudi na
proizvodni proces.
Tehnoloski postopki ali bolje
recena zaporedje delovnih operacij v odelkih, kot so masivna
proga ali II. strojna, trenutno
nekako zadovoljujejo. Slabse pa
je s tehnoloskimi postopki v povrllinskih oddelkih
predvsem

SO LAS

ze potreba, da bi morali biti
tako materiali kot postopki prej
temeljito preizkuseni in najbrz
jih potem tudi ne bi bilo teZko
predpisati ter koristno uporabiti
v redni proizvodnji. Vendar prav
v casti sprememb obicajno ni casa za solidno pripravo, k ar ima
za posledico prekoracevanje planiranih stroskov, tako izdelavnih
kot rezijskih.
Tudi problemi kot so: .nepravocasna dobava materiala
predvsem za povrsinsko obdelavo, prevelika ali premajhna kartonska embalaza, neugodno vplivajo na koncni rezultat.
Dejstvo je, da taki in podobni
problemi, vklju cno s tistimi, ki
jih povzrocimo ponekod z nekvalitetnim delom v neposredni proizvodnji, terjajo cimprejsnje resitve, ker bomo na ta nacin lahko povecevali tudi osebne dohodke.
T.Bavdek

-

1n Brest

Beseda SOLAS je kratica, ki
v prostem prevodu pomeni:
»Konvencija o zasciti cloveskih
zivljenj na morju«, ki je bila
sprejeta leta 1960 v Londonu.
Eden izrned clenov Konvencije natancno predpisuje, kakSne
lastnosti morajo imeti materiali
za pregrade na hodnikih oziroma med kabinarni na potniskem
delu ladij. Ker je najv ecja nevarnost za ljudi prav ogenj, ki
se hitro pojavi pri nesrecah, je
postavljena ~ahteva, da morajo
vsi ti materiali pol ure zadrzevati ogenj s temperatura do
850° c.

Vse jugoslovanske ladjedelnice
so po u veljavitvi Konvencije
morale ta material uv<lZati.
Priceli smo razmisljati, kako bi
drag uvoz ladjedelnic zarnenjali
z doma narej enimi ploscami. P rvi
poizkusi so se zaceli leta 1962,
ze proti koncu istega leta pa je
na osnovi rezultatov preizkusov
Brest dobil uradno potrditev za·dovolj ivih kakovosti nove plosce.
Preizkus so opravili strokovnjaki

Zavada za r aziskavo materiala in
konstrukcij iz Ljubljane. Atest o
uporabnosti plosce je izdal Jugoslavenski registar brodova.
Plosco, ki smo jo napravili, smo
komercialno imenovali Azberest
25. To je iverna plosca, sestavljena iz treh plosc, z azbestnim
vlozkom, ki preprecuje proboj
ognja.
Kasneje smo zaceli proizvajati
se Azberest 35 ter Azbestopan 36
in 42.
Te plo~ce so bile tudi p atentirane pri zveznem zavodu za patente. Kasneje so nase protipozarne plosce dobile ustrezne a teste se pri LLOYD'S Registru v
Anghji, Bureau Veritas v Franciji, RINI v Italiji, Sovjetskem
ddavnem registru in letos tudi
pri SJ0 F ARTSDIREKTORATET
- direkciji trgovskega ladjevja
in navigacije Norveske.
Nase plosce plov ejo kot pregradne stene na ladjah vecine pomorskih drzav, med njimi na ladjali Sovjetske zveze, Pakistana,
Grcije, Indije, Norveske in seveda Jugoslavije.
F. Hvala

Aklivnosl rnladih
V tern sestavku bi vas rad
predvsem seznanil s tern, kar so
mladi v nasem kolektivu storili
doslej in kaj bo treba storiti v
prihodnje.
Resda n i malo, kar smo naredili doslej, vendar to se ni dovolj, da bi povsem o~ivilo lansko
mrtvilo. Sekretariat zeli, da bi
k delu pritegnili cim vee mladih.
Kljub temu, da vztrajno iscemo
pot do mladih, d a bi se vkljucili
v mladinsko dejavnost, nam do
sedaj to se ni ·popolnoma uspelo.
Vern, da je bolj privlacno oditi
na izlet ali pa organizirati zabavo, vendar to ni vse nase delo.
Mislim, da bi se bolj uveljavili,
ce bi posvetili v ee pozornosti
izobrazevanju in podobni dejavnosti. Organizirali smo ciklus
predavanj SOLE ZA ZIVLJENJE. Sam naslov se zdi morda

suhoparen, ko pa prides na predavanje, kmalu obzalujes, da
takSnih predavanj ze prej nisi
obiskoval.
·
V prihodnje bo treba se marsikaj storiti, kar zadeva izobrazevauje ter kulturno in zabavno
Zivljenje mladih. Vendar se je
treba zavedati, da ne bo slo vse
sarno od sebe, arnpak da se mora
mladina tudi sama potruditi. V
programu imarno tudi strokovno
ekskurzijo. To bo nagrada za
delo in trud, ki so ga vlozili nekateri mladinci.
2elim, da bi cimvec mladincev
dopisovalo v nas list, kjer imamo
svojo TUbriko MLADI PISEJO.
Doslej je bilo v njem napisanega bore malo 0 nasem zivljenju
in delu. Uparn, da bo v prihodnje bolj'e.

Klic sirene pred 14. leti
Tretjega julija letos bo minilo
14 let, odkar je katastrofalen pozar skoraj v celoti unicil tovarno
v Martinjaku. Vzrok pozara je
bila ena sarna iskra, ki je nastala
pri brusenju obesalnikov na dvovaljcnem brusilnem stroju. Takratna konstrukcija tovarne ni
u strezala pozarni varnosti, saj je
bilo prakticno vse leseno, tudi
lesni odpadki se niso odstranjevali z ventilacijo, temvec preprosto z rokami ob koncu dela izmene.
Glede na to, da so bili delovni
prostori skrajno neprimerni za
delo, so se sarnoupravni organi
ze pred pozarom odlocili za gradnjo novih delovnih prostorov.
Tako je bilo do pozara ze napol zgrajeno sedanje skladi.Sce gotovih izdelkov in delovni prostori
sedanj ih oddelkov: povrsinske
obdelave, montaze in embal<lZe
izdelkov. Edina teh, ze na pol
zgrajenih prostorov, se pozar ni
dotaknil.
2alosten je bil pogled na uni-

cujoci pozar, ki je pri vseh zaposlenih vzbudil zaskrbljenost za
zasluiek. Zaskrbljenost pa je ze
naslednji dan minila, kajti volja
in odlocnost za obnovo tovarne
je bila mocnejsa od zaskrbljenosti. Kolektivu, ki je stel tedaj
180 clanov, se je pri obnovi s
prostovoljnim delom pridru.Zila
tudi vecina zaposlenih iz ostalih poslovnih enot. Delavci pri
strojih ali v pisarnah, so bill ze
dan po pozaru: zidarji, tesarji,
zelezokrivci, skratka vsestranski
delavci, katerih trdna volja je
bila izgradnja tovarne za njihova
stalno zaposlitev in za zaposlitev
njihovih otrok.
Tako je bila tovarna obnovljena v rekordnem casu, v treh mesecih. Ko so zopet zabrnela rezila na novih lesnih strojih, so
si vsi oddahnili, kajti vsakdo je
bil vesel, da se je zgradila za
tiste case moderna tovarna z
mnogo boljso urejenostjo, kot je
bila pred pozarom.
F. "l'avzelj

Negospodarska
poraba
v eenikn del
Med ukrepi poslovne politike,
za. leto 1968 za.vzema pomembno
mesto tudi' ukrep, ki za.gotav)ja
prelivanje negospodarske porabe
v cenike del. S tem ukrepom
se ceniki del povecujejo za. 11 Ofo. ·
KakSen je ci)j in namen tega
ukrepa?
Negospodarska poraba je delez kategorije dohodka, ki so jo
v obracunskem obdobju dosegli
clani kolektiva. Razdelitev negospodarske porabe ni bila v
skladu z nacelom delitve dohodka
po vlozenem delu. Zato je prelivanje
negospodarske
pora.be
(ki se je fi'nansirala iz dosezenega
dohodka), v cenike del zelo stimulativen faktor povecevanja obsega
proizvodnje in delitev dosezenega
dohodka na viSji ravni, ki se priblizuje nacelu nagrajevanja po
vlo.Zenem delu in ki je osnovno
nacelo socialisticne delitve in nada)jnjega razvoja samoupravnih
odnosov. Vse poslovne enote so
izvr5ile korekture cenikov del, tako da so jib povecale za. 11 O/o. Sedanji izracuni osebnih dohodkov
so izracunani na podJagi novih
cenikov del. Smatramo, da je taka
razdelitev osebnih dohodkov, v
primerjavi z delitvijo osebnih dohodkov na neposredno izplacilo
osebnih dohodkov delavca in negospodarsko
porabo
osebnih
dohodkov, ki se je razdelila Ie
na del delavcev, stimulativnejsa
in veliko bolj privlacna. Prej je
moral en del delavcev finansirati
negospodarsko porabo drugega
dela delavcev, na racun niZjih
osebnih dohodkov. Tako posredno finansiranje enega dela delavcev odpade po izvrseni korekciji
cenikov del, izenacijo se pogoji
delitve osebnih dohodkov delavcev in je le izvrseno delo posatneznega delavca pogoj doseganja
osebnih dohodkov.
Pravilnost tega ukrepa (cepra.v
je ze v teh nekaj besed potrjeno)
se je ze in se bo pokazala v praksi
delitve dosdenega dohodka in
osebnih dohodkov.
B. Misic

Ognjeni zublji rJo v kratkem casu spremenili tova.rno v kup rusevin
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Pol do Pokljuke
nem5ka premoc nas je prisilila,
da. smo se umaknili. Zavedali smo
se, da sta edino nepricakovan
udarec in pravocasen umik primerna nacina, da se obdrzimo in
da se naprej zadajamo sovrazniku
udarec za udarcem.
Zacele so se tudi prve tezave.
Zacela se je zima, mraz, cedalje
tezje je bilo z nasim premikanjem
po visokem snegu, poleg tega pa
smo puseali sovrazniku za sa.bo
dobro sled.
Borbe. pri Ratitovcu in Blegasu
so zahtevale veliko politicneg_a
dela med nami, da ne bi padla
morala vojske. Omahljivcev ni bilo med nami. Ker so vcasih tudi
Nemci prijeli nas e taktike, smo
se morali navaditi na morebitna
preseneeenja. Zavarovanje je bila
ena. izmed glavnib nalog vsa.ke
enote. Kljub vsej pozornosti so
.N emci iz zasede moeno ranili komandanta brigade - Svaruna., ko
je bil ravno na poti, da bo pripravil N emcem tako presenecenje.
Samo izredna hra.brost borcev j e
resila njega in ostale.
Koroski bataljon, ki ga je vodil
komandant Dren, je prisel s Primorske cez Jelovico in bil namenjen na P okljuko. Z bataljonom,
v katerem sem bil mitraljezec, je
bila Koroska ceta, ki je priSla na
Pokljuko dan pred bataljonom.
Vedeli smo, da je ceta namenjena na Korosko, za kate ro naj bi
kasneje odsel tudi bataljon.
Bataljon je n abavljl,l.l hrano v
Srednji va.si fu Cesnjici, mobilizi.rali smo tudi nekaj -fantov, da so
vozill hra no proti cilju, za katerega seveda .nisem vedel. ~o je bilo
14. decembra 1943•. Se istega dne
smo odsli proti Pokljukl, kamor
smo prispeli 15. decembra okrog
10. ure dopoldne. .
Ba.taljon se je namestil v hotelu
Lov ec na Goreljku, Koroska ceta.
pa n ekje v blizini. Pot je bila naporna in dolga. Kolona se je s tezavo prebijala. ponoci v globokem
snegu in mra.zu. Vsi smo bill utr ujeni, zato nam j e bil hotel zelo
dobrodosel. Odvrgli smo vse in
popadali po tleh kot ubiti. CakaU
smo samo na za.beljene zgance, ki
nam jib j e p r ipravljal kuhar. Kdo
ve po kolikem casu je bil to spet
izdaten obrok hrane, ki je do kraja izmucene borce se bolj uspaval.
Po kosilu se je stab batl!-ljona
umaknil v neko koco za grebenom. Z nami so ostali samo desetarji in politdelegati'.
Ko smo s e pripravljali na daljsi
pocitek, je pred liotelom zaropotalo. Omoticni, kakor smo bilj, se
prvi hip nismo niti zavedli. P rvi
napad smo odbi'li instinktivno, sele po njem smo spoznali, da gre
zares. Mocni nemski napadi so se
ponavljali, us tavljali smo jib z
mitraljezi in bomb3mi. Neka teri
izmed nas so poskusali s prebijanjem sovra.Znikovega obroca, kar
pa jim ni uspelo. Cedalje bolj je
to postajala ·borba macke z misjo.
Nemci. s o unice'vali na.Se mitra.Ueze z miQometalci. Zgornj i del hotela, ki je bil lesen, se je kmalu
vnel tako, da smo se morali umakniti v kletne prostore. Gledal
sem. svoje tovarise, ki so jib n ems ke krogle ubile, gledal sem r anjence, m ed katerimi sem bi1 tudi
sam, kako trpijo, z nijlemer jim
nismo mogli .pomagati, pomagali
so si sami s poslednjim n abojem.
M ed nami je bil11eki Nemec W alter, katerega smo dolgo vodill s
seboj z zvezanim~ r okami. Dezert iral je iz nemske vojske, rekli
so na.m, da j e clan KP Nemcije,
vendar mu nism.o zaupali. Prevee
smo imeli grenkih izkusenj z vrinjenci. V hotelu s e j e osvobodil
svojib vezi, pograbil j e mitraljez
. mrtvega .borca m s e boril z nami.
P ol{azal je izredno junastvo in
. sposobnost, pokoncala ga. .je granata. iz nasprotne strani. Skoda,
da mu ze prej nismo zaupali.
Neena ka b orba je trajala do
mra ka. Bill smo popolnoma sami
v tej misnici. Stab bataljona nam
j e sicer hotel pomagati, vendar
zar adi n em ske pr emoci ni uspel.
Upali smo, d a nam bo pri's kocila.
n a p omoc dobr o oborozen a K oros k a ceta, venda r nas je to upanje
. Grupa notranjski par tiza nov - od le.v e p r oti desni: J an ez H ace,- J oze prevaralo.
Kovsca, Cigancek, Joze Rzek, J elen, Janez Dem5ar, Jan ez J anw,
Zivib n as j e ostalo v kleti se
Franc U rbas
pet ali sest. Bilo j e brezupno. Na -

Da, 4. julija praznujemo dan
borca. Kako enostavno, kako
vsakdanje nam zveni ta beseda.
Menim pa, da bi ji morali posveeati vee pozornosti, da bi moral
postati ta dan bolj praznieen, s e
·bolj bi moral postati na§. Tako
kot je 1. maj praznik vseh delovnib ljudi, tako svetal naj postane
tudi 4. ·julij, v zahvalo in v spomin na dni, ko so se nasi ocetje
borill za svobodno domovino.
Zlasti mladim bi morali o tem
vee govoriti, govoriti o teh preprostib delavskih in kmeekih fantib, o intelektualcih, ki so v na.jtezjih dneh znali izbrati pravo
pot, morali bi govoriti o vseh skr-bnih partizanskih mamicah, ki so
prikrajsale sebe, da so lahko da.le
drugim. Mnogo teh fa.ntov in deklet j e ostalo za vselej na svojib
polozajih, po nasih gozdovih, za.snezenib poboejih, neprehodnih
grapah; ostali so tam, k er so se
borill za svojo zemljo, za svoj narod. To je hila fanatiena borba
n eena.kih. Zmagovalci so se vrnili
preprosti fantje, vrnili so se delavci, kmetje, inzenirji, da zaenejo,
kot ze tolikokrat doslej, novo borbo, da obnovijo dezelo. Se so ti
fimtje, sedaj ze mozje, med nami,
zive price nadeloveskih naporov,
ki so jib prestali. Polni so spominov, kljub letom, ki so sla po vojni tako ali drugace mimo njih.
P o pripovedi enega izmed teh
hra.brib fantov,
bom skusal
skromno popisati njegovo pot, pot,
ki j e bi'la. skoraj ena.ka poti vseh
.zavednih fantov n jegovih let.
Leta 1939 mu je bilo 16 let. Zara.di protireZimske deja.vnosti so
mti tega leta zaprli oeeta. Moral
je pustiti solo in se zaposliti, da
bi vzdrzeval mamo in tri sestre.
D elal je na rampi kot lesni delavee. Bil j e mlad, obeutil je krivice, ki so se dogajale dela.vskemu
ra.zredu in zato je tenko prisluhnil
starejsim, posebno dvema, ki sta
bila ela na. KPJ. Sodelov al je pri
uprizoritvi Hlapca J erneja.. Uprizoritev •SO organizirali clani KPJ,
fihaiiciral pa jo j e sin ka.pitalista.
Prostovoljno se je javil v takratno kraljevsko vojsko, da bi sodeloval pri obrambi ddele ob okupaciji. KakSna je bila ta obramba
vemo, armada j e kla.vrno propadIa, sam pa se j e vrnil domov, da
bi zbiral orozje in municijo, ki je
os tala v prosnuli Rupnikovi Jiniji,
in ga skril na dolocenib mestlh.
Vrnil se je na rampo, da bi del
svojega zasluzka dajal za ·potrebe
p artizanov, kl so se ze zaceli pojavljati, razpecaval je letake.
Zaradi skrivanja orozja in municije so ga odpeljali n a italijan-·
sko policijo, zaslisevali, pretepali,
odgnali so ga v bl:i:z ino kraja, kjer
je imel skrito municijo in privezali k smreki. Nis o ga. ustrelili, todi sam ne ve zakaj, mogoee. zato,
ker ni nieesar izdal. Vendar se je
moral odslej trlkrat na dan javljati policiji. Zaradi sta nja,, ki j e
takrat vladalo na okupiranem
ozemlju, so mu.partizani odsvetovali takojsen odhod v pariizane. .
Kljub t emu, da je bil osumljen ·
sodelovanja s p a.r tiza.ni, mu sr ce
ni dalo, da jo okupatorju ne bi
v casib zagodel. Ce · si j e zazelel

kantate z it alijanskim orozjem,
mu je bil dovolj strahopeten pes
in p r azne konzervne skatle, ki jib
j e ubogemu scenetu prive zal na
rep in ga. ponoci izpusti1. Takoj
po prvih taktih rozljanja plocevine
po kamenju se je zacelo neubrano
str eljanje, ki ni prenehalo do prvega svit~. D~kler niso Italija~
postavill mitrajeskega gnezda na
njegovi hiSi, j_e na take in podobne
nacine preizkuSal njibove zivce.
Julija 1942. leta so ga. ar etira.li
in poslali v internacijo. Treviso
in Pa.dova sta bill mesti, kamor
so pregnali na.Se ljudi. Med njimi
se je pod vodstvom KPJ formiraIa Socialna akcija, orga nizacija, ki
je zbirala. hrano in jo razdeljevala
najpotrebnejsim in s tem poskusala ublazi'ti erno borzo. Svarila
je svoje ljudi pred izdajalci in se
pripra.vljala n a oborozen upor , ki
pa ga nikdl!-r niso mogli uresniciti,
ker so jib p rej dobill v sv oje roke
N emci.
P o neki cudru logiki se je zacelo dolgo in naporno potovanje,
spremljano z veenim strahom
pred neznanim jutriSnjim ilnem
in z lakoto, spremljano z zmerjaD.lem in _pretepanjem, namesto
kruha so dobivali brce, vse so bill
na tej poti, samo ljudje ne.
Pot jib je preko Firenc, Miinchna, Dunaja in Zagreba pripeljala v Ljubljano, v mesto, ki je
b i'lo ograjeno z Zico, v m esto, v
katerem so si ljudje zeleli svobode in za nekatere nobena prepreka ni bila. prehuda. Tudi vecina
tovariSev iz tega transporta si je
zelela svobodno zadihati, tako da.
bi njihov piS nagnal strah v kosn
nemskini nadute!iem in njihovim
pomagaeem.
.
Ze mnogo prej pripravljena akcija aktivistov, se je uresnicila
7. 9. 1943. Skupina fantov in deklet je bila tega dne onstran Zi«e
- bilo je okrog 30. prostovoljcev.
. Med njimi je bil tudi Joze Kovsea - Draksel, o ka.terem je tudi
doslej tekla beseda. M enda je b1lo njegovo pa.rtizansko ime nekako pov ezano z njegovo zivo n ara vo in neprestanim giba.njem, kar
je na.jbd ustvarilo pri soborcib
sliko starega.. kolarskega in mizarskega, orodja - ostal je Draksel,
postal pa je .Ii;litraljezec Draksel,
kar. 'ni mogel postati vsak.
Iz . Ljubljane je priSel v Dolomitski odred, v katerem je dozi'vel
svoj ognjeni krst, k.aterega primerja .kot »zabav;no glasbo« napram dogodkom, ki so sledili. To
je bila osilovna. sola tovaristva,
trpqenja in ucenja. Mnoge so prvi
spopadi z belo gardo pretresli.
. Bill so bratomorilsko vojno zaradi
za.slepljenosti; hujse je bllo spo.znanje, da se bo treba boriti proti
lastnim ljudem , kot to, da se bi. jejo z nekajkrat moenejsim sovraznikom.
. Neprestani premiki in borbe so
zahtevali pregrupacijo manjsib
enot v vecje, u einkovitejse.
»Nemska ofenziva »Traufe« m e
je novembra. 1943 zatekla na Cr-. nem vrhu n ad l drijo v sklopu
Presernove brigade. T u smo se
bill s kupaj z Gradnikovci. Dobro
smo s e oskrbeli s hrano, orozjem
in municijo ter obleko. Ogromna

daljnja borba je bila nemogoca,
zato sem se skril v kletni prostor,
ki je bil prizidan hotelu. Bil je
poln drv in stolov. Komaj sem
nasel to zakloniSce, so se zasli.Sala ·
nem5ka povelja, tekanja in strell s
pistolo. Mrtve tov~~triSe so se enkrat streUali. Cakal sem, kdaj
bom na vrsti. Nemski vojak, ki je
priSel v prostor, v katerem sem
se skril,. je. posvetil z baterijo po
stolih in mizah, videl sem kako
svetlobni zarki plesejo nad mano
in cakal. Kaze, da je bilo tudi
njemu vsega dovolj, zaklel je in
odSel.
Ko se je polegla. bahaska govorica okupatorja, sem zacel razmisljati, kako in kaj. Nisem vedel
kam naj grem sam, toda nekam
sem moral iti. Za.cel sem ranjen
tavati v globokem snegu in mrazu. Po treh noceh i1i dveh dneh
sem koncno priSe} do ljudi, do terencev, ki so prisli s partizansko
patruljo po mrtve. Cudi1i so se,
da je kdo sploh se ostal ziv v tem
pe.klu. Da, v pravem pomenu besede je bil to peke!.
·
Spomenik 69 zrtvam je ostal nema prica strasnih dogodkov tega
dne in opomin, da se ne b i zgodilo
vee k'a..j podobnega..

Ce me spomin ne vara, s va dJ
nes od tistih, ki smo bill v hoteh
ziva se dva; tovariS Alojz Kt1
mavner, ki Zivi v Novi Gorici 1
jaz.
Potem se je zacela. moja odi.!t
jada zdravljenja in zmrzlin. Sa
mo svoji trmi se moram zahvaliC
da .danes lahko hodim. Noge 1
mi hoteli odreza.ti pod kolen01
Kasneje sem delal kot nesposob!l
za vojsko na raznih dolZnostih p
N otraojskem.
·
Ka.sneje sem zvedel. kolikSnaJ
bila .nem!ika premoc na Poklj~
Napadalo nas je 500 gorskih lol
cev, specialna ceta SS pollcijskec
smuearskega oddelka, ki jih )
spremljala · grupa gestapovslii
oficirjev. Nemci so ·kljub sv~
premoci imeli 74 mrtvih in velii
ranjenih.«
Tako mi je pripovedoval Dru
sel; eden izmed mnogih prepn
stih fantov, ki so se borili in if
tvovali za nas vse. Mnogo jih l
ostalo za vedno na polozajih,
se je vrnil•
Njemu in toliko drugim je 1
dnevu borca posvecen ta zapi&
FRANCEK HVALA

lz

199 delavcev dalo svojo ·kri

Franc Dragulie - vodja vzdrzevanja T P Cerknica j e ze 21-kra t dar~
val kri. Pri zadnjem odvzemu je daroval kar pol li'tra krvi
V soboto, dne 25. m aja je bila
v Tovarni poh iStva Cerknica organizirana krvoda jalsk a akcij a za
zaposlene n a obrp.ocju cerkniskega bazen a. Kri je darovalo 199 d elavcev.
Vecina delavcev je dalo po 3
decilitre krvi, posamezniki p a celo
po p ol litra.
Ekipa za odvzem krvi j e imela
polne rok e d ela, saj je ze v jutranjih urah stala dolga vrsta delavcev pr ed vpisno pisarno.
Od skupnega stevila zaposlenih
se je iz posameznih p oslovnih enot
udelezilo krvodajalske a k cije:
- iz Tovarne pohistva Cer knica 21 Ofo zaposlen ih, ·

- iz Tovarne p oh istva Marti!>
jak 14 Ofo zaposlenih,
- iz S kupn ih slu.Zb 12 Ofo zapo
slenih,
- iz b azenske zage 14 Ofo zaJlO
slenih,
:....._ iz Tovarne ivernih plosc 1~
zap oslenih.
Z udelezb o smo lahko zelo u
dovoljni in l ahko recemo, da
krvodajalska akcija popolnon,
u spela. Zadovoljni smo se ten
bolj, k er iz tega lahk o zakljucim~
da imajo n asi delavci veliko ra
zumevanje do cloveske plement
tost i in se zavedajo gesla »Kri r&
suje Zivljenja«. ·
J. Klancar
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V ecja odgov o rnos l in
pri z adevn osl pri delu
St rokovn a k onferen ca, ki j e
bila 4. junija v TP Cerknica , je
pokazala vrsto problemov, ki
ovirajo n em oten potek proizvodn je. V ~elji, da b i seznanil z ugotovitvarni sirsi krog bralcev,
. born n anizal n ekaj glavn ih u gotovitev:
Dogovori in neresen a vpr asan ja se r esu jejo pocasi in neodgovorno, zlasti glede preskr be z
materiali. Tudi tehnologija v
pripravi povrsin ne stece, k ar je
zavrlo normalen potek p r oizvodn je.
Vzdrzevalna slu.Zba n i n a tekocem s preventivnimi p opravili,
predvsem n a stiskalnicah in rezkarjih .
Se vedno n i r eseno vprasanje
kompleta.Ze. K ompletazo najbolj
otezkoca n ekvalitet no delo.
P laner p roizvodnje m ora izdelati t erminski pl an tudi po posameznih trakovih (linijah).

V oddelku 1r. strojn e moraj1
izboljsati brusenje p losc, ker 11
zar adi slabega brusenja pri pnpravi povrsin ka.Zejo m adezi. D&
lavci v obdelavi pa morajo pazil
n a parne elemente.
Skladiscnik gotovih izdelkot
mora izdelati inventuro stanja 21
a rtikla DANIELA in METKA.
T ehnoloska sl u.Zba je dolZIII
resiti vprasan ja t r acnih br usiThr
II. strojni, sicer bo nastal zasti
v proizvodn ji.
V II. strojni j e treba poveea
obseg proizvodnje, zato naj Sf
proizvodni prostori tega oddelkt
razsirijo v sedanje prostore oddelka priprave p ovrsin. IstocasDI
pa bo potrebno sprej eti nekt
delavcev.
Prizadevnost p ri delu je v z~
cetku meseca slabsa, kakor kon
cern meseca. Nal oga vseh je, dl
dosezemo vecjo prizadevnost v ~
k u celega m eseca. . · J. Klancar
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Vtisi s potovanja po
Sovjetski zvezi
I. NADALJEVANJE

lz Moskva smo dopofovali v Leningrad z vl>a·kom-spalnikom, ki je
bil zelo udoben in prosforen. O!<Jrog
1000 km dol go po·f smo prevozili v
devefih urah. Ob prihodu v Leningrad nas je pricakala na posiaji s•kupina lanlov in dekle f in vsakemu poklonrla sopek nageljnov in tulipanov, kar nas je posebej presenefilo,
ker v tern letnem casu Leningrad se
ni ozele nel, temperatura pa je bila
zelo nizka. Nasfanili smo se v hofelu, ki je sicer nekoliko slabs i od
moskovskega, vendar udoben.
Leningrad sfeje danes 3 in pol
milijona prebivalcev. Mesto se vedno sirijo, z:lasfi g rad ijo slanovanjske
blo·ke. Dnevno zgradijo 170 sfanovanj . Skozi meslo Ieee reka Neva.
Neva ima slevilne ro·kave in kanale,
ki d elijo mesfo na 101 oiok. Pod

. """9
brez vode, reka Neva je bila mnogokraf zashupljena, a prebivalci so
dobivali po 20 g·ramov kruha na
dcm in nic drugega in se to samo
tisfi ljudje, ki so delali .
Le ningrad ima danes podobo lepo
urejenega evrops·kega mesta. lzredno privlacnost mu dajejo ve~iki dvorci, izgra jen i iz gran ita in marmora v
barocnem stilu, ki jih je poslavil ruski car Peter I, uslanovifelj Le-nlngrada ~prej Peferburg, kas-neje Pefrograd). Vecina dvorcev je danes
spremenjena v muzeje, ki hranijo
originalne znamenifosli. Do lela 1917
je b il Pelrograd preslolnica Rusije.
Po zmagi revolucije je postala prestolnica Rllsije Moskva.
Prva sovjelska revolucio·narna vlada, ki jo je uslanovil Lenin, se je
konsiiluirala v Smolnem v dvorcu,
kjer je ludi daones se dei: sov}efskega
vodslva za leningrajsko oblasl.

l

I
Najvecja. univerza v SZ je na Leninskih gorah v Moskvi. Na univerzi
litudira 35.000 studentov
re ko in ·kanali je speljana p odzemeljska ielezn ica. 2elezn ico so zaceli gradili po vojni in je zgrajene
v do lzrni 37 km in je se vedno v
gradnji. Preko Neve je speljanih 11
velikih mo~lov , ki jih v nocnem casu
dvignejo za dve uri, da lahko plovejo lad je proli Baltiskemu morju . Leningrad je bil v c·asu druge svelovne
vojne obko ljen od Nemcev 900 dn i.
v fern casu je bila edina preskrbovalna pol prek enega od blii:njih
jezer. Pol je bila mnogokral pretrga·na. V casu blookade je v Le ningradu pom·rlo 700.000 prebivalcev,
predvsem zaradi gladu . -Na obrambnih linijah je padlo 1,200.000 sovjelskih voja'kov. Vsem fern je danes
poslavljen velicaslen spomenik na
ogromnem skupnem grobiscu, oki meri vee i<ot 50 heklarov. Ob vhodu na
grobisce gori vecni oge nj, iz zvocnikov opa sla.lno odmevajo i:aloslni
a·kordi. Trpljenje Leningrajcanov je
pri ka·zano v besedah in slikah v muzeju ob vhodu na grobisce. Med
drug im je najbolj i:alos·lna pripoved
devetletne deklice, ki je med vojno
pisala dnevn ik in v katerem je opisala umira-nje develclamoke drui:ine.
Najbolj i:a loslen je zakljuce·k 'V .kalerem je zapisala: nUmr.li so mi vs i
najblii:ji, z.d aj sem se jaz na vrsti.«
S lem je bil dnevnik koncan, kajti
deklica je ·kmalu zatem umrla.
Predmeslje Leningrada je bilo
med vojno poru·s eno, ve-ndar na s•a m
center mesta ni .padla ·nobena granala. Od centra je b ila frO'nla oddaljena 35 km. Zelo zanimiv je zgodovinski zapis, ko je dal Hiller lela
1941 ze tis·kaii vabila za sprejem
svojih gostov v najvecjem holelu
Aslorija, ker je racunal, da bo Leningrad osvojil i:e na novo leto
1941 / 1942. Takoj nato pa bi zbrisal
z zemeljske povrs ine celo meslo. Se
danes je . na vee mestih v okolici
Leningrada v idna voj·na opuslosenosl, ki se hrani kat spomenik na
herojsko borbo Len ingrajcanov.
lmeli smo tudi oprrloi:nosl ra:!:govarjati se s slare}simi ljudm i, ·ki so preiiveli blokado Leningrada. Ti ljudje
veda povedati o necloveskih naporih , ki so jth prei:-iveli. Meslo je bHo

V dvorani, ki tudi danes sluzi za
konference, je vklesana v mar.mor
p·rva uslava socia·listicne Sovjelske
zveze, v kaleri je 90 clenov. Na
dvorcu je se v orig inalu ohranjena
delovna soba Len ina. Saba je pregrajena s spansko ste no. Del sobe
je slui:il za spal·nico, ki je zelo prepresto opremljena, sesloji se iz dveh
i:eleznih poslelj, manjse mizice, skrinje in ·dveh omar. Drugi del so1be
je bil delovni prosier, ki je prav
tako skromen. Vodici so nam povedali, da Lenin ni hotel raz·kosja. Za
casa carske Rusije se je moral Lenin
skriva.fi po vaseh izven Leningrada
v smeri oproli Finski. Delal in p isal je
v skromnih sobicah, na podst.re-5 jih,
pa tudi v naravi na dreves·nih panj ih.
Kjer·koli je delal in i:ive-1 Lenin, so
danes muzej i, v kalerih hranijo Le ninove or·iginalne rokopise, naloge,
povelja in njegova dela.
Velica·s ten Slpomenrk Okfobrs·ki revoluciji predslavlja ladja Aurora, ki
je zasidra·na v enem izmed rokavov
Neve. Z ladje so dafi znak za zacetek revolucije s !em, da so 17.
oktobra lela 1917 foe-no ob 9.45 i·zsfrelili z nje prvi naboj 'kat znak za
napad na Zims<ki dvo·rec, sedei: carske oblasl·i. Danes je ladja spremenjena v muzej, v kalerem so zbran i
slevilni dokumenti. Del ·ladje slui:i
tudi se danes posadki, ·ki ladjo vzdrzu je, enkral na leta, in sicer ob oble~nici Oktobrske revo•l ucije, pa jo
prepefjejo tacna na meslo, kjer je
dala znai< za revolucijo in izstrelijo
caslni topovski slrel.
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Glavni in odgovorni urednik Danilo
Mlinar - Urejuje urednilki odbor:
Stefan Bogov~ic, Vojko Harmel, Janer Hren, Franc Hvala, Tone Kebe,
Jofica Matilic, Danilo Mlinar, Franc
Tavfelj, Dulan Trotovlek Tiska
teleznilka ti.skarna, Ljubljana

V neposredni blii:ini Aurora je
zgrajena prva slavba v lakrafnem
Peferburgu, imenovana Pelropavlovs·ka lrdnjava. V tej trdnjavi so bili
za prli vsi revolucionarj i, ki jih ie
oarska oblasl ujela. Med njimi je bil
zaprl vee mesecev tudi tovaris Tilo.
!e od zmage revolucije naprej naznanjajo iz le lrdnjave locen cas za
vso Sovjetsko zve·zo, s lem da tacna
vsa'krh ·s esf ur usfrelijo lopovsko granalo. Takoj za tem •pa zacnejo v
lrdnjavskem zvoniku zvonili zvonovi
melod ijo sovjetske himne, kar predslavlja za obiskovalce posebno dozivelje.
Najvecje umelnisko bogas·l vo Leningrada in verjelno ludi Sovjelske
zveze predslavlja Zimski dvorec.
V lem dvor<:u so razslavljene originalne umelniske slike vseh slikarskih mojsfrov svela. Slike je nakupil
ali pa dobil v dar se car Peter I.
Notranjost dvorca je vsa v zlatu, !Ia
so iz parketa, ki je seslavljen iz pefnajslih vrs·t lesa fer rpoloi:en v najrazlicnetsih umelnfs'kih oblikah. Vse,
kar se nahaja v zimskem dvorcu, je
originalno.
Lelni dvorec bivsih ruskih ca·rjev
je v Pu~Hngradu , ki je od Leningrada oddaljen 27 i<m. Dvorec so
med vojno zasedli Ne mci in ga precej pos·kodovali fer iz njega odpeljali vse dragocenosli, kar J·ih Rusi
pred !em niso poskrili. Dvorec reslavrirajo. Vrslo dragocenosfi se danes posedujejo Nemci, nekaj od
!ega pa tudi od casa do casa vracajo Rusom.
Ker ni-smo imeli moinosl neposrednega ogleda lovarn, so nam na
nasa zahfevo omogocili razgovor s
sindi'kalnimi funkcionarji Leningrajskega okrozja. !eleli smo zvedeli,
kaksno vlogo imajo sovjelski sindikati fer ·kako se urejajo ·delovna razmerja in delovn i odnosi v fovarnah.
Vsako podjeije, ki zapos~uje vee
kat lisoc delavcev, ima obicaj no tri
placane sind rkalne funkcionarje. Vee
manjsih podjelij sorodne stroke pa
ima skupaj sindikal·nO vodsfvo. Ti
ljudje se zlasti ukll'arjajo s socialnimi vprasarnji delavcev, o rganizira jo
rekreacijo in presojajo ukrepe sfrokovnega vodstva, kadar delavca kaznujejo z odpusfom ioz to'Varne. Odpuslov iz tovarn je zelo malo, •kadar pa je kdo odpuscen, je zlasli
zaradi !ega, ker je izoslajal z dela.
Ta·k delavec si mora sam iskati zaposlilev. Mocno vlogo ima sindikal
pri napredovanju delavcev na delovnih mes·lih, ker daje predloge z-a
napredovanja. Direklor podjefja pa
je v vsakem primeru posfavljen z
dekrefom vlade in pri tern nimajo
sindikal i nobene besede. Direkfor
podjelja je hkrali tudi .parlijski orga·n v podjelju.
Vsa proizvodnja v Sovjelski zvezi
je planirana od dri:avnih organov.
V vsakem podjelju imajo tudi sluzbe, ki odgovarjajo za izvrsevanje
planskih nalog. Place delavcev isle
sfro·ke so v Sovjelski zvezi enake,
ne g lede na io, koliko kdo na·redi,
ker n·ima-jo individuafnih norm. Ce
podjetje prekoraci plan proizvodnje,
dobijo delavci iudi lrinajste place.
ViSina leh plac je lahko razlicna,
razdelitev pa predlaga sindikat v
podjelju, kar je tudi h-krali nalog za
izplacilo . V vsakem podjelju so delavci ra·zdeljeni v brigilde (v nasem
smislu ekonomske e-nole), na celu
katerih so mojsfn . Prizadevne in dobre delavce nagradijo z dopuslom
in polovanjem po Sovjelski zvezi.
Podjelja ne razpolagajo s sredslvi,
razen s lis·lim delom, ki je namen jen
za lrinajsfe .place. Vsi delavci placujejo 1 Ofo od place za stnd ikalno
clanarino, poleg ·l eg-a pa Sa 0,05 Gf o
za rekreacijo. lz leh sredslev polem regresirajo dopusle .
Vsaka lovarna ima ludi od dri:ave
odobrena sredsfva, l<i so i·zrecno namenjena za dolacije otro·skim vrstcem. Vrlci so v vecini primerov v
s·klopu fovame. Stroski za enega
olroka v vrlcu z·nasajo mesecno 38,5
rublja, vendar delavec placa le od
1,5 rublja do 3 rubljev, -k ar zavisi od
njegove ·p lace. Razlrko pl>aca tovarna. Poleg vrlcev imajo lovarne fudi
svoje zdravslvene domove in celo
bolnisnice. Vse zdravljenje je brezplacno, tudi za lakega delavca, ki
je lrenufno 'brez zaposlilve.

Pogled na Rdeci trg v Moskvi. Levo v ozadju je Leninov mavzolej
V Sovjelski zvezi se ne priznava
nobena bonifrkacija za borce a.li aktivisle iz II. svelovne vojne, ker menijo, da so vsi enako lrpel·i, ne glede, kje je kdo bil, ali na fronli ali v
za·ledju . Dolocene olajsave pa imajo
invalidi, •ki gredo v pokoj prej !cot
ostali delavci, glede na njihova
sfopnjo invalidnosii.
Ob slovesu iz Leningrada nas je
loplo pozdravil 45-lelni Leningrajcan, ki je bil med II. svetovno vo jno
slovenski partizan · 1 Sercerjevi bri-

gadi. Zelo lepo in v slovenskem jeziku je op isa l gosloljubnosl Slovencev, med kalerimi je zivel in se
skupaj z njimi boril proti Nemcem.
Ob ·s lovesu je ·imel solzne oci, kajli
vzljubi.l je tudi nas, ceprav smo bili
z njim le pe·t kra·lkih dni.
Taka se je koncal obisk Leningrada. Ostal nam je v prijelnem spominu. Pol smo nadaljevali v Kije'l.
~Nadaljevanje

prihodnjic)
F. Tavfelj

Protot:i'p rakete, s katero je poletel v vesolje prvi kozmonavt Juri)
Gagarin (posneta na razstavi vesoljskih dosezkov v Moskvi)

Kartoni in palete zamenjali
Iesene zaboje
Sodobnejsa kartonska embalaza, cedalje bolj in vsepovsod izpodriva klasicno leseno. Vse do
letosnjega leta smo bili misljenj a , da pohistvo za amerisko trZisce ne bomo mogli zavijati v
kartonsko embalazo, ker ne bo
prenesla luskih manipulacij .
Da bi preverili, ali t o misljenje
drzi ali ne, smo predlagali amer iskemu kupcu, da bi nekaj posiljk za preizkus zavijali v kartone. Kupec je predlog sprejel ,
odposlane pa so bile tri polHljke po IOO kosov glasbenih omaric.
Porocilo, ki smo ga dobili iz

New Yorka, je bilo o vzdrZljivosti
kartonske embala.Ze pozitivno.
Manipulacija se je zaradi teze, ki
jo vsebuje paleta (500-800 kg) izboljsala, ker so vsa rocna prekladanja bdpadla. Tako tezo lahko prenasamo samo s sodobnimi
transportnimi sredstvi in napravami. Te pa so jamstvo, da je
manipulacija kvalitetnejsa.
Kljub izboljsani in estetsko
okusnejsi embalazi pa bodo stroski v primerj avi s klasicno leseno pri okrog 50.000 kosih omaric
nizji za okrog deset milijonov
starih dinarjev.
T.Kebe

BRESTOV OBZORHIK
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Nagradna krizanka

IN MEMORIAM
Silva llersic

Kako deluje
kegljaski .klub . BREST
Edina sportna panoga, kl jo v
Brestu redno gojijo, je kegljanje.
Ke gljaski klub aklivno deluje ie pefo leto. v klub je vclanjenih 147 cianov, ki so razdeljeni v skupine po
kvaliteti igranja. v prvem moslvu je
18 clanov, v drugem 22, ostali pa
kegljaJo za rekreacijo. Stevilp cla·nstva je naraslo zlasti letos. Pri tern
je najbolj razveseljivo, da so se letos vclanili zlasti mladinci, ki dosegajo dobre 5portne rezuHate. Redni
tre ningi p_rvega in drugega mostva
so dvakn!t na !eden, in sicer ob torkih in cetrtkih od 16. do 22. ure.
Oslali dnevi pa so na vol·jo ostalim
clanom kluba, ki kegljajo za rekreacijo.
.
,
Prvo moStvo ie od ustanovitve
fekmuje med 16 najboljsimi mo5tvi
i·z vse Slovenije. Rezulfati lekmovanj
so za Brestovce dokaj razveseljivi,
saj so dobili ie 11 pokalov in si priborili odficno 4. mesto v slovenski
ligi fer 8. mesto v driavi.
V letosnji sezoni so imeli 6 priJ.aleljs·ki·}l srecanj s klubi iz Ljublja.
ne, Kocevja, Kopra · in Domzal, od
ka!erih je KK Brest zmagal v pelih
tekmah, enkrat pa - je ·izgubil. V tej
sezoni so si priborili se dva pokal·a
za prvo mesto med sestimi ekipami
v memorialu Mavra v Kocevju in za
prvo mesto med 4 ekipami za pokal
Dneva republike prav fako v Kocevju.
Koncano je bilo tudi klubsko prvenstvo posameznikov za lefo 1968
v disci.plini 5 X 200 lucajev mesano.
Na !em tekmovanju je naslopilo 47
clanov. Najboljsi re.z ultat je dosegel
Slavko Tornic, ki je v poprecju po-drl. 83:2 ke gljev.
Sedaj Brest te kmuje v republi~kem
· prvenslvu v disciplini 8 X 200 lucajev · mesano. Dose danji re zultali
so sker nekaj slabsi od lans>kih, vendar jih bo do konca prve nstva se

mogoce popraviti. VZ1poredno s !em
fekmovanjem pa Ieee tudi repubJ.isko prvenstv'o posvmeznikov, v kaferem nastopa 9 clanov iz KK Brest.
· Po dosedanjih rezultalih lahko pri~akujemo, da ,.jih bo vsaj sesl med
prvimi lrideselimi v Sloveniji.
. Ob zakljucku kegljaike sezone v
mesecu juliju pa bo KK Brest v sodelovanju s Kegljasko zvezo Slovenije organiziral medna rodno lekmovanje v parih za memorial Lea Groma.
Vse to prica, da keglja-S·ki klub
Bresf dobro .deluje, saj je poskrbel
za mnozic·no V·kljucevanje ljubifeljev
kegljanja, dosega pa tudi dobre ~ekmovalne rezultate.
F. Tavfelj

Motoristi,
avtomobilisti!
Stevilo mopedov, molornih kales
in avlomobilov, ki jih imajo clani
nasega kolekliva; nenehno na·rasca in
z gotovostjo racunamo, da se bo
Slevllo v lreh lelih najmanj podvojilo.
Z razvojem motorizacije pa -se pojavlja vrsla vprasanj. Treba je znati
upr.avljali vozilo, po·z nati promefna
dolocila in vzdrievati vozilo. Ma·lo
je laki·h voznikov - amalerjev, ki s
svcijim vozilom ne zele na daljsa
potovanja po driavi, pa fudi v tujino. Malo je tudi fa·kih, ki bi sami
dopolnjevali svoje znanje. Vsi oslali
pa lahko izpopolnjujejo svoje znanje v Avlo moto drusfvu, ki jim ludi
omogoca, da na cesti doma in v lujini dobe pomoc, lcii jim je v sili
pohebna.
Tudi v Ce rknici deluje Avlomofo
dru$1vo Slovenije, ki pa ima malo
clanov. Pravijo, da hodimo okrog

Nagrade
1. nagrada
2. nagrada
3. nagrada
4. nagrada
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drustva takraf, ko delamo vozniski
iz;pif, pofem pa pozabimo nanj. Nekaj resnice, priznajte, v tern je.
BiH clan AMZ pomeni:
- zdruziti se za medsebojno pomoc,
- pomagafi drugim - da bi vam
jutri drugi pomaga·li,
- biti tovariski i·n solidaren na
cesli,
- uiivati mednarodno ~~:ascito i n
pomoc skupaj s 25 milijoni avtomobilistov v Evropi.
Sarno · clani AMZJ imajo pravico
dobiti lnformafivni prirocni·k, popust
pri nakupu bencinsk!ih bonov za lujino, popusl v avtokampih AMZJ itd.
Ko baste opostali njen clan, bosle i.z .
vedeli se vee, Naj omenimo samo
se pomoc na cestah v driavi in v
tujini, ·kredilna pisma za pla6wanje
usl·ug dom<1 in v tujini, lahko pll bi
nC!Sievati se in se.
Clan AMZ postanele, ko vplacate
clanarino. In koliksna je ? Za avfomobilisle je 50 N din, voznike mofornih kales 25 N din, za clane brez
vozila pa 15 N din.
Obiscite pisarno Avtomolo druslva, ki je odprta v sredo od 8. do
15. in v so:boto od 13. do 18.ure
ali pa pisile na naslov dru-s tva l f"oslali vam bodo posebno poloin•ico
AMZJ. Ko jo baste vph,cali, bosle
posf·ali njen clan.
Clansfvo v AMZJ se bo·gafo obrestuje, zalo ne pozabite v·kljucili se
v c lanslvo AMZJ I
D; Trotovlek

V ponedellek, IO.junij~dan po
tragicni nesreci na vrhniskem
klancu, je neslutena bol napolnila
nasa srca. Sklonjenih glav smo se
molce spogledcivali, delo je zastalo, zacutili smo veliko praznino,
Silve ni bilo vee med nam.i. Sredi
zavzetega dela in mladostnega poleta je bna pretrgana nit Zivllenja sodelavki, ki je znala s svojo
pridnostjo in vnemo uresni'cevati
dogovore in naloge kot malokdo.
Kllub komaj dopolnjeni.m 23. letom je znala v nas ustvariti vtis
odraslega cloveka, cloveka ki je
bil s svojo pristnostjo in taktnostjo blizu vsakomur, cloveka, ki je
vedel, kaj hoce.
Stiri leta minevajo, odkar je pri.Sla
iz solskih klopi med nas. 2elela je
novo izobrazbo, vpisala se je na
univerzo, obiskovala jezikovne
tecaje, vse to z zello, da bi bil
njen prispevek se vecji. Redki so
taki primeri prizadevnosti. Nocemo
nastevati del, ki so bila njena
dnevna dolZnost, dolZni pa smo se
zahvaliti za vse tisto, kar je vee
kot delovna dolZnost, za sodelovanje v prizadevanjih na podrocju samoupravljanja, sindikalnega
dela, predvsem pa za prizadevanje
pri urejanju Brestovega Obzornika. V uredni'Skem odboru je nastala vrzel, ki jo bomo teiko zapolnili'. Koliko delovnih nalog, predlogov, sestavkov, tehniiinega dela
je opravila, da. bi bil Obzornik
cim boljsi. Zapustua nas je nenadoma, sredi nedokoncanega. de-

Ia. Tri nedokoncane sestavke smo
zakljucili sodelavci, tezko pa je
dokoncati nepredvidenega cetrte.
ga, ka.jti prevec smo jo vzljubill,
da bi spomin nanjo zbledel v tem
kra.tkem sestavku.

PRVI DEL ITALIJANSKEGA
TEOAJA KONOAN

hu, bremeni redni letni dopust
delavca. Bila so staliSI!a, naj
bi ta cas bremenil poslovno enoto. To pripombo pa Delavskl
svet pri sprejemanju Pravilnika
ni uposteval, ker je redni letni
dopust pravzaprav namenjen rekreaciji in oddihu.
Delavski svet je na pod.lagi dolocil Pravilnika od.obril desetim
clanom kolektiva brezplal!en oddih, in sicer:
Francki Donat, Francki Kranjc,
Ignacu Lampetu, Francu Risu,
Slavku Drobnicu, Francu Klancarju, Jozetu Grudnu, Jakobu
Tavcarju, J ozetu Obrezi in Danetu Otonicarju.
J. Klancar

Ena izmed ostalih dejavnosti
nasega podjetja je tudi skrb za
izobraievanje, zato je podjetje v
mesecu februarju organiziralo tel!aj nemskega in italijanskega jezika, z nru:nenom, nuditi na5emu
delovnemu cloveku cim vecjo
moinost izpopolnjevanja na vseh
podrocjih.
Tel!aja za italijanski jezik se je
v zacetku udelezilo 23 slu.Sateljev,
vendar pa so bila v teku tecaja
odstopanja od omenjenega stevila
precejsnja, deloma zarad.i sluzbene odsotnosti posameznikov, delorna pa tud.i zarad.i n ezainteresiranosti nekaterih. Razumljivo je,
da taka odstopanja slabo vplivajo
na druge obiskovalce tecaja; namrec tisti slusatelji, ki so bili veckrat odsotni, ne morejo tekoce dojemati u l!no snov, kar povzroca
izgubljanje ze tako kratko odmerjenega casa. Nesmotrno je torej vkljuciti se v tecaj, ce ga ne
mislis redno obiskovati.
S tako imenovano a vd.io-vizualno m etodo ucenja smo bill povsem zadovoljni. Zdi se mi, da je
takSen nacin ucenja zelo enostaven in uspesen, zato naj bi ucenje j ezika naslo mesto tudi za tiste, ki se prvega tel!a ja niso udele:lili ter se obotavljajo in dvomijo v svoje sposobnosti oz. uspeh
svojega dela.
Zaieleno je, da bi se naslednji
nadaljevalni tecaj price! ze meseca oktobra. Torej, do t edaj je
se dovolj casa za od.locitev. Zavedajmo se, da istol!asno ko nam
podjetje BREST nud.i momosti
izobraievanja to pomeni tud.i izraz volje posameznika, da si tako
z lastnimi mocmi pridobivamo
sirse znanje, ki nas bo notranje
oplemenitilo, da bomo lahko cim
plodneje sodelovali v prizadevanjih za svoj osebni in splosni
druzbeni napredek.
P. Z umer

.....
Sodelavci se je bomo vedno spo·
minjali takSne, kot je bila vsak
dan med nami: mlada, vedno na·
smejana, polna zivllenja. Nikdar
ne bo ostala sama, kot je v kri·
stalni vazi sredi njene delovne
mize ostal sam sopek rdecih vrt·
nic.
UredniSki odbor

PRIPIS »V ROKE
TOVARISU •• . «?
Ko zdravnik Zdravstvenega
doma Cerknica izda delavcu nasega podjetja priporocilo 0 premestitvi n a drugo delovno mesto
zaradi znakov poklicn ega obolenja, doda se k naslovu »v roke
tovari.Su.« To zdravnik pripi.Se po
dogovoru z na.Sim podjetjem. Zdi
se mi, da to ni v skladu z delitvijo dela, posebno se, ker je pri·
porocilo naslovljeno v roke tovarisu , ki dela povsem nekal
drugega, skratka to ne sod.i v njegovo podrocje dela.
Po mojem mnenju bi moral
zdravnikova priporol!ila o p r emestitvah delavcev zarad.i obolelo·
sti (ceprav ni to ed.ini n al!in
zdravljenja) prejemati referent
za varstvo pri delu Skupnib
sluzb, ali pa, kar bi bilo se naj~olj praktil!no sluzba poslovne
enote, ki je odgovorna za varstvo delavcev.
Zdravnikova priporocila p a bi
morala obravnavati komisija za
varnost dela v sodelovanju s kadrovsko komisijo. Na podlag!
priporocil bi se lahko konkretno
resevala vprasanja varstva pri
Clelu in urejala organizacijsko
k adrovska vprasanj a. J. Klancar

J

s
l

4
1
ll
1

i!
.JI
'I
v

a

jj
v

s

p

v

ZJ

v

S)
V•

sl
jl
p

sl
rl

0
n

s~

v

g:

c1

d·

PRVI DELAVCI NA
BREZPLAONEM ODDUffU
D elavski svet Tovarne pohistva Cerknica j e dne 11./6. 1968
dokonl!no sprejel Pravilnik o
brezplal!nem oddihu delovno in
zdravstveno prizadetim delavcem.
Omenjeni pravilnik je bil v
javni razpravi, v t ern casu je bilo
danih nekaj pripomb glede dolocila, da l!as, ki ga delavec prebije na subvencioniranem odd.i-

ALI VESTE ...
- da bo Zdruienje soferjev in
avtomehanikov v Cerknici orga·
niziralo slavnostno povorko v ne·
deljo 14. julija.
Povorka vozil bo sla iz Cerknice
ob 8,30 uri na Rakek in od tam
do Grahovega. V Cerknici, na
Rakeku in v Grahovem bodo po·
lozili vence pred spomenike zrt·
vam NOV in n agrad.ili s plaketa·
mi zaslu.Zne voznike.
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