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Odobrani posojili adnarodna
in Kradilna banka

14. A VGUSTA SMO KONCNO DOBILI PO TELEX U TAKO PRICAKOVANO SPOROCILO: »MEDNARODNA BANKA ZA OBNOVO
IN RAZVOJ WASHINGTON JE ODOBRILA BRESTU K.REDIT ZA
MODERNIZACIJO PROIZVODNJE V VISINI 680.000 $.« SPORAZUM ·
0 KREDITU STA PODPISALA DIREKTOR MEDNARODNE BANKE
ZA OBNOVO I N RAZVOJ ROBERT McNAMARA IN SVETNIK JUGOSLOVANSKEGA VELE POSLANISTVA V WASmNGTONU DR.
MIRKO BRUNER.

'I

Mednarodna banka je v minu- lijonov dolarjev, s tem pa bo dolem poslovnem letu, ki se je kon- seien tudi osnovni namen kredicalo 30. junija letos, razdelila 31 ta: doseci z modernizacijo proizvodnih zmogljivosti' popolnoma
driavam 44 posojil v skupni vrednostr 847 milijonov dolarjev, kar konkurencno sposobnost na medje za 30 miiijonov dolarjev manj narodnem trziScu.
Mednarodna banka daje kredit
kot leto popr ej. Po porocilu Mednarodne banke je ta banka lani z vracilno dobo 12 let po investiizgubila nekaj nad 23 milijonov ranju (prvi obr ok bomo_ placali
dolarjev zaradi razvrednotenja leta 1970) in po 6,5% obrestni
n ekaterih valut v driavah clani- stopnji.
In v kaklinem stadiju je invecab. Bruto dohodek banke je znasal v koncanem poslovnem letu stici'ja v Brestu? V eni izmed
356 milijonov dolarjev. Odbor prejsnjih stevilk smo ze zapisali,
bancnih direktorjev je sporocil • kakSen je namen investicije in
svojemu upravnemu odboru, naj kateri so viri finansiranja. Ce na
bi 75 milijonov dolarjev letosnje- kratko povzamemo, gre za 'zamenjavo dotrajane strojne opreme in
ga ci's tega dohodka prenesli na
mednarodno zdruzenje za razvoj, modernizacijo proizvodnih poostalo pa v bancne rezerve. Sku- stopkov. Investici'jo, ki se nanasa
paj je imela banka konec minule- na vse poslovne enote, sestavlja
ga poslovnega leta miiijardo 254 predvsem sodobna strojna oprema, ki bo po vecini nabavljena
milijonov dolarjev financnih reiz Zahodne Nemcije. Viri financizerv.
Mednarodno banko sestavlja ranja so naslednji:
- Mednarodna banka za obnozdaj 107 clanic in razpolaga s kapitalom 22 mllijard 942 milijonov vo in razvoj 680.000 $,
- Kreditna banka in hranUnica
dolarjev.
Letosnji kredit Mednarodne Ljubljana 6,800.000 ND,
- Poslovni sklad Bresta 8 milibanke za obnovo in razvoj je drujonov N di'n.
gi, ki' ga daje ta banka za obnovo
Dopolnilne investicije v enerin modernizacijo jugoslovanske
industri'je, s tem da, poleg ome- getske naprave in gradbene objekte, ki jib je potrebno opraviti
njenih kreditov, kreditira Mednarodna banka tudi graditev pro- pred montaio oziroma pred razge Beograd-Bar. Visina kredita, por editvijo strojne opreme, so v
ki ga daje Mednarodna banka dr- polnem teku. Financiranje teh inzavam clanicam, je plafonirana. vesticij poteka iz lastnih sredstev
in iz sredstev Kreditne banke, s
Tako Je imela jugoslovanska inkatero je podpisana pogodba o
dnstrija hini moznost najetja posojila do visine 10,5 milijona do- najetju kredita za dobo 8 let (prJarjev (ne racunajoc gradnje pro- vo odplacilo zapade v letu 1970)
ge Beograd-Bar , za kar obstoja- in po SO/o obrestni stopnji.
Za crpanje sredstev kredita
jo posebni sporazumi), letos pa se
je kreditni znesek povzpel na .16 Mednarodne banke bo podjetje
milijonov dolarjev. Ker gre za pri- Brest v kratkem podpisalo pogoddobitev kreditov, za katere velja- bo z Mednarodno banko oziroma z
jo relativno zelo ugodni pogoji', je od nje pooblaliceno poslovno banko v Jugoslaviji. Konkretna po·
razumljivo, da kreditno vsoto podjetja v celoti izkoristijo, celo raba sredstev bo mogoca sele
vee, kreditni zahtevki gredo sko- po postopku, ki zahteva tri pozi selekcijo poslovnih bank, Iz- nudbe proizvajalcev opreme, nas
vrlinega sveta in Mednarodne izbor z utemeljitvijo in potrditev
tega izbora pri Mednarodni banki.
banke.
Celoten postopek traja okrog 3
Letolinji kredit je dobilo 10 podjeti'j: Tovarna motorjev v Ra- mesece.
Glede na to, da je dokoncno
kovici, Elektronska industrija v
NiSu, Valjarna bakra v Titovem zbiranje ponudb v zakljucni fazi,
Uzicu, kombinat Trepca, ladje- je najverjetneje, da bomo zaceli
delnica »Viktor Lenac« na Reki, dobivati prvo strojno opremo iz
Mariborska tekstilna tovarna tega kredita. konec letosnjega lein kar . stiri slovenske to- ta. S tem pa je seveda preoptimivarne za predelavo lesa: »Brest«, sticno pricakovati, da bodo ze v
Elan, Novoles in Stol. Vsekakor je I. polletju 1969 dosezeni vidnejsi
ta kredit tudi priznanje slovenski rezultati vlozene investicije.
In kako je z lastnimi sredstvi?
lesni industriji. Po programu bo
OmenU sem ie, da z lastnimi
vseh deset podjetij skupaj povecalo do leta 1972 izvoz za 31 mi- sredstvi poslovnega. sklada finan-

ciramo dopolnilne investiclje v
energetiko, gradbene objekte in
obvezne garancijske pologe za najeto posojilo Mednarodne banke.
Preteini del lastnih sredstev
predstavlja investicijo v obratna
sredstva, ki se bodo po investi-

ranju povecala predvidoma za 5
miiijonov novih dinarjev. To pa
pomeni, da bomo lastna. sredstva
i'Dvestirali pretezno v letu 1969.
Osta.lo razliko lastnih investicijskih sredstev okrog 3 milijone N
dinarjev smo oziroma bomo potrdili letos. Pri tem n am delajo
probleme predvsem slablia placila
kupcev nasproti na.Crtovanim iJ1
izredno slabi plaeilni pogoji pri
uv ozu reprodukcijskega materiala, ki jib postavlja nali kreditnomonetarni sistem , tako da mor ajo

strokovne sluibe iskati reliitve
predvsem v kar najboljsih dobavah
surovin, repr odukcijskega ma.teriala in polizdelkov, ter v iskanju krat korocni'h kreditov.
Kompleksna rekonstrukcija pr oizvodnih zmogljivosti je torej v teku. Z njo bomo povecali tako
produktivnost, ekonomicnost in
rentabilnost, s t em pa. omogocili
tudi nov.o poveeanje standarda in
nov e momostl razliirjene r eprodukcije.
D. Mlinar

OBSODBA AGRESIJE
V CE SKO SLOVASKO SR
P rejs njo sr edo je bilo ob prihodu na d elo nenavadno r azb urljivo
v zdusje m ed delavci prve izmen e.
Skor aj neverjetna vest je krozila
od ust do ust, »Sile petorice Varsavskega pakta so okupirale Cehoslova§ko repub liko«. Nemogoee
je opisati zapr epasl!enost ljudi.
P r vi pom anjkljivi kom entarj i in
vesti o polozaju na Cehoslovaskem so lie stopnjevali negotovost.
Istocasno pa so delavci v medsebojnih razpravah kar najostr eje
obsodili stor jeni akt agresije, ld v
novejsi zgodovini nima p rimere.
P oliticne organizacije in samoupra\'ni organi so t akoj zaceli z

akcijo informiran ja o situaciji na
Cehoslovaskem. Vse ekonomske
enote so n a sestankih enoglasno
obsodile izved en o agresijo in v celoti podprle prizadevanje Jugoslavije oziroma njenih najviSjih partijskih in drlavnih organov s tovariSem Titom na celu. S teh sestankov so b ile poslane resolucije o podpori prizadevan j CK ZKJ
in nase vlade ter o en oglasni obsodb i agresije.
Delovni l judje Bresta so se takoj vkljucili v akcijo za pomoc
turistom iz Cehoslovaske in prijavljali · r azpoloZljive stan ovanjske prostore obl!inskemu odboru

RK v Cerknici.
Ceprav je ze dober teden dni
po agr esiji, delavci se vedno s prizadevanjem spr em ljajo dogodke
na Cehoslovaskem in pozdravljajo n apore Jugoslavije pri zahtevi
po takojsnjem umiku okupacijskih sil petorice. Resolucija centralnega k omiteja ZK Jugoslavije
je dejansk o plebiscitarni izraz
globokega ogorcenja in protesta
proti okupaciji Cehoslovaske socialisticne republike. Delavci Bresta podpiramo in spr ejemamo resolucijo desete seje centralnega
kom iteja ZK Jugoslavije.
UredniStvo

B

Dnevne sobe Daniela v novi izvedbi, predstavljena je bila obiskov alcem sejma v Trstu. Danielu j e povrsinsko obdelana na mat koncavo v polisandru. Daniela je dopolnjena s stereo ozvocenjem, mehanizmom za
izvlacenje televizorja, nov a klubska mizica i'ma stekleno povr sino in prostor za knjige. Sedezna garnitura
Daniele je prav tako izdelana v novi izvedbi. "Na desni strani je sedezna garnitura Y-19 v novi tapetniski i'zvedbi
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Glasbe~e

omarice tudi v perspektivi

S proizvodnjo glasbenih omaric
za firmo Morse· smo priceli leta
1963. Skromen zacetek . s tisoc
omaricami letno se-je ze v naslednjem letu povzpel na osem tisoc,
potem pa je proizvodnja iz leta
v leto nar8Scala, tako da bo letos
izdelanih in odpremljenih vel! kot
osemdeset tisoc omaric. Vse do
letos l1i bilo s kupceve strani nobenih resnejsih pripomb zaradi
kvalitete proizvodov. Maja letos pa
nas je kupec nenadoma obiskal.
Navadno je ta obisk opravil meseca septembra ali oktobra. Tokrat je izrazil vrsto pripomb o
kvaliteti 'nasih izdelkov. ·
Vsi, ki smo sodelovali pri teh
razgovorih, smo bili neprijetno
presene~eni .oziroma povsem sokirani, ker smo bill pac prepricani,
da je z nasim blagom vse v redu.
Zlasti se zato, ker se v tehnologiji
proizvodnje omaric od prejsnjih
casov ni nic spremenilo.
V razgovorih je prislo do ostrejsih razprav, ki v prejsnjih sreeanjih niso bile v navadi. Taka situ acija in resni ugovori na racun
kvalitete so sprozili predlog, da je
treba to problematiko nekoliko
globlje analizirati in ugotoviti, kako je s to stvarjo. Sklenili smo,
da obiscem firmo Morse in podrobneje proucimo, kako je s kvaliteto in z morebitnimi drugimi
tezavami, s katerimi se sreeujejo
pri montaii. Kasneje je bil dolocen tudi datum tega obiska, 1. julij.
. Rezultati teh proucevanj so naslednji:
1. Natancnost v izdelavi zadovoljuje. Kolikor je bilo nesporazumov glede tega, so bill v celoti zaradi napacne predstave o
poteku montaze.
Zato so bile posamezne dimenzije utorov in elementov napacne.
To sicer ni oviralo montaie, kvarilo pa je videz omaric.
V tern primeru ne gre za naso
napako, ampak za povrsno obdelavo kupca, ki je pripravljene
vzorce pregledal in na osnovi teb
potrdil narocilo.
2. Druga vrsta napak so napake, ki ovirajo normalni potek dela
pri montazi in ki so posledica povrsnega dela pri nas. Pri montaZi
700 omaric tipa 61 in 62 smo na
primer nasli eno precno pregrado,
ki ni bila na eni strani brazdana,
eno precno pregradq, ki je bila
na obeh straneh vrtana za vijake
(biti mora samo na eni in sicer
zadnji strani), .eno pokoncno pregrade, ki je bila namesto na spodnji, na zgornji strani izrezkana za
kabel. Pri tej seriji so morali na
doloceni kolicini vrat. pillti drsilce, ker so bill predolgi. Po mojem
mnenju sicer ne bi bilo potrebno,
ker sem pri poizkusu vrata lahko
vstavil v leZisce, po njihovem
mnenju pa so bila pretesna.
Podobne napake so tudi pri
ostalih vzorcih. Na videz nic resnega, vendar pri njih ustvarjajo
problematika, ker ovirajo normalni tok proizvodnje in l!:ar je glavno, zaradi enega sestavnega dela,
ki je mogoce weden pol dolarja,
morajo zavreci celo omarico, vredno trideset ali se vee dolarjev.

Take napake prav gotovo niso
potrebne in bi jih z malce vee
pazljivosti lahko vse odstranili.
Seveda pa mora biti vsak na svojem delovnem mestupoucen, kaksen mora biti posamezni del, in
malo bolj pazljiv pri svojem delu.
Ne morem namrec razumeti, da
nekdo, ki zabija moznike v vezne
letve, zabija v devestodevetindevetdeset letev na vsako stran po 2
moznika, v tisoco pa po tri, ker
je imela slucajno izvrtane tri luknjEI.
Ali, da gre skozi toliko rok precna pregrada, ki je samo na eni
strani brazdana, na drugi ne, pa
ceprav so vse ostale brazdane na
obeh straneh. To je odgovor, zakaj zahtevam, da je treba vse elemente na delovnem mestu obracati enako in v eno smer, ker
vsak element, ki je drugacen, takoj pritegne pozornost. Torej samo malo vee pazljivosti in teh
napak ne bo vee.
3. Tretja vrsta problemov sta
bila barva in finis. s prehodom iz
luienja na barvni koncentrat je
bil spremenjen tudi ton barve.
Problematika, ki se je pojavila, sovpada s tern terminom. Naueeni
na to, da je ze nekaj let vse, kar
smo odposlali, dobro, ni nihce temu posvecal pozornosti. To naj bo
sola za vse, ki so odgovorni za dolocanje recepture in barvnih tonov.
4. Kot posebna vrsta problemov
so poskodbe pri prevozu. Te so
po moji presoji najvecje in najresnejse. Bojim pa se, da bodo
nasa prizadevanja za boljso zascito blaga ostala brez uspeha.
Manipulacija z blagom je tako
kruta, da popolna zascita ni mogoca, pa cetudi bi bill zaboji jekleni. Jasno je, da moraino napraviti vse, kar je v nasi moci,
da posledice slabe manipulacije
omilimo na minimum, ker jih je
povsem odpraviti nemogoce.
To so osnovne teiave, s katerimi se sreeujejo ljudje, ki so odgovorni za montaio glasbenih
omaric.
Verjetno bodo koga zanimala
t udi ostala vprasanja, ki so v zvezi s proizvodnjo glasbenih omaric. Firma Morse trenutno poseduje dve tovarni, v katerih montirajo omarice in radio aparate.
Ena izmed teh je v New Yorku,
druga pa v Los A.ngelesu. V New
Yorku zmontirajo dnevno od 600
do 1000 omraic, odvisno pac od
velikosti in kompliciranosti omarice, v Los Angelesu pa pribliZno
tretjino tega.
V kratkem bodo odprli popolnoma novo tovarno v Chicagu in
se eno vecjo od sedanje v New
Yorku.
Montaza je organizirana tako
popolno, da bi se nasi tehniki in
mojstri marsicesa naucill. Delovne operacije so tako razelenjene,
da en delavec dejansko dela samo
eno operacijo, katere cas je doloceo na okrog 1,30 minute. Delavci
se vseh 8 ur, razen med odmori,
nikamor ne umaknejo z delovnega mesta. Tu ni obene pavze za
kadilce, nobenih skupinic in klepetanja, se zaradi osebnih potreb

Glasbene omarice so najmasovnejsi izdelek tova~e pohlStva Cerknica.
Tern izdelkom se odpira tudi vnaprej dobra perspektiva

nisem videl nikogar, da bi zapustil delovno mesto. Vse to opravijo v odmorih. Odmori so sicer
trije; a ne stejejo v delovni cas.
Tempo dela je izreden. Ce bi ga
primerjal z na.Sim, potem imamo
se najmanj 30 do 40 odstotkov rezerv. Ves ta ritem tece v mnogo
slabsih pogojih dela, kot so pri
nas. Temperatura v tovarniskih
prostorih je bila stalno okrog 33
do 35° C. Delavci so vsi premoceni
od znoja. Stalno delajo pri umetni svetlobi, da zrak le malo kroZi,

imajo ventilatorje, ki pihajo iz
neposredne bliZine na !judi.
To sem omenil samo zaradi
bralceve predstave, koliko pa je
to humano, n aj presodi bralec
sam.
Marsikoga zanima tudiperspektiva. Za nekaj naslednjih let bo
dela dovolj. V letosnjem letu bodo vse tovarne, ki izvazajo · omarice, izvozile nekaj vee kot 200.000
enot. Sarno v prihodnjem letu
imajo potreb za vee kot 400.000
enot, v letu 1970 pa ze 600.000. To
so sicer naerti, vprasanje pa je,
ce bo dovolj kapacitet na obeh
straneh.
T.Kebe

Kooperacija Brest - Gaber
v zacetku julija je bila med
podjetji BREST Cerknica in GABER Stari trg sklenjena pogodba
o kooperaciji. Podjetje Gaber bo
po tej pogodbi izdelalo mesecno
do konca leta po 2000 TV vitrin
in sicer vse operacije do povrsin-

lagali izpopolnitev do take mere,
da bo v naslednjem letu mogoce
razsiriti kooperacijo tudi na ostale izdelke.
Koristi kooperacije so obojestranske. Gaber bo polagoma
osvajal proizvodnjo zahtevnejse-

Proizvodja televizijskih vi'trin v Gabru, s katerim smo i kooperacijskem sodelovanju
ske obdelave. Preostale operacije
pa bodo opravili v Tovarni pohistva Cerknica. Konec avgusta ali
v zacetku septembra bodo izdelali ze prvih 2000 TV vitrin do omenjene faze.
Brest nudi podjetju Gaber strokovno tehnieno pomoc pri uvajanju proizvodnje te vrste. Nasi
strokovnjaki bodo napravili studij
o vsem strojnem parku ter pred-

ga furniranega pohistva in razsirjal asortiment; Brestu pa bo
omenjena kooperacija omogocala
razbremnitev strojev v strojnih
delavnicah, kjer prihaja do ozkih
grl, in obenem nudila momost obdrlati v proizvodnji artikel, za
katerega je na domacem trziscu
se vedno veliko povprasevanje.
K. Bahun, E. Vidovic

Ali postopkov za povrSinsko
·obdelavo ni mogoCe izboljSati~
Na prvi pogled bi se morda cloveku, ki ne ve, kakSne tezave so
s povrsinsko obdelavo v Tovarni
pohiStva Cerknica, zdelo vpr8Sanje v naslovu nesmiselno. Vsakdo,
ki vsaj malo pozna tehnologijo
dela, namree ve, da noben delovni postopek ni tako dognan, da
ga n e bi bilo mogoce izboljsati.
Ce pa si to vprasanje zastavimo
ob tezavah, ki. so bile in so se
pri povrsinski obdelavi v Tovarni
pohiStva Cerknica, potem je zelo
na mestu. 0 teh vprasanjih so ze
precej razpravljali na razlicnih
strokovnih sestankih in na sej ah
organov upravljanja te poslovne
enote. Zato morda ne bo odvec o
tern tudi kaj napisati.
Tezave so nastale z nalogom
296/4 pri obdelavi glasbenih oma..,
ric skupine G0-60. S t ern nalogom
smo se namenill, uporabljati Herbertsov barvni polnilec v razmerju 1 :1 z razredcilom, da bi tako
dobili na povrsinah lep~e tone.
Material, ki ga je treba naroeati
dva meseca vnaprej, smo pravocasno narocili in izdelali smo tudi potrebne preskuse.
Prav v tern casu nas j,e obiskal
tudi kupec glasbenih omaric, ki
je zahteval temnejso barvo kot
smo jo imeli do sedaj. Ze omenjeni nalog je zahteval, naj pricnemo glasbene omarice takoj izdelovati v t emnejsi orehovi bar-

vi. In tako smo se znasll nepripravljeni na proizvodnjo. Narejenih je bilo le nekaj vzorenih descic in se te z drugim materialom,
ker takrat .Se nismo imeli Herbertsovega barvnega polnilca. Namesto, da bi v pripravi povrsin
zaeeli glasbene omarice polniti,
smo se preizkuSali in pripravljali
recepture. Sprva smo zeleli doseei temnejsi ton z istim razmerjem in zmanjlianim b risanjem, da
n e bi zmanjkalo materiala.
Vendar to ni uspelo, zato smo
morali razmerje povecati na 4:1
v skodo polnilca por. Posledica
tega je bila, da ga je zmanjkalo,
se preden je bil nalog koncan. Da
bi delo nadaljevali, smo si sposodili polnilce drugod. Ti pa so bill
drugacni kot nasi. Temu so sledili
zopet novi preizkusi in nove recepture. Vse to pa se je seveda
odrazalo v tezavah povrsinske obdelave.
Veliko pa je pripomoglo k takratnim teiavam tudi slabo brusenje na tracnih brusilkah. Zato
so se pojavljale temne lise ali
osm ice, k ot jih sami imenujemo.
Nasploh je cutiti, da smo zaceli
pri brusenju, v temji, da bi cimvec napravili, uporabljati pregrobe brusne papirje za ploskve, pa
tudi za robove.
Podobne tezave so bile tudi v
nanosu povr.Sin. Ker material ni

bil pripravljen, smo imeli teZ<Ive
zaradi nastajajocih mehurckov prl
nanosu transpar'entnega laka. Tl
mehureki se prej, pri svetlejseJil
tonu, niso tako kazali kot sedaj,
ko smo presli na temnejso barvo.
Te tezave pa je se poveeala takrat neugodna klima (vrocina in
vlaga) v nanosu povrsin. Prece)
zmede je povzrocila tudi zahteva
po boljsi povrsinski obdelavi, 10
je bila do tedaj res slaba. Tudi 'I
tern pogledu smo delali p oizkuse
kar na h itro med proizvodnjo s
povecanim nanosom laka, najpreJ
120 g/m 2 in nazadnje 160 g/m 2, bru·
senjem in mazanjem z oljem.
Vse te nevseenosti, katerlh
vzrok je bila sprememba v kvaliteti in barvi povr~inske obdelave, so sedaj v glavnem ze od·
pravljene, proizvodnja se je ze
n ormalizirala.
Problemi pa so se pri obdelavl
z belim lakom zaradi slabega kri·
tja nitrolaka. Zato smo klicalf
strokovnjaka iz Tovarne barv v
DoffiZalah. Ta nam je priporoCil
drug lak. Dotlej smo uporabljali
nitro emajl beli lcik, priporocal pa
je bell lak Nitroplast.
Se hujsi pa so bill. odprti spahi
furnirja na ploskvah. Ze pri prvem nalogu smo imeli s tern te·
zave. Tedaj smo se d ogovorili, da
v prihodnje za barvane povrsine
ne bomo vee obracali lepilnega
traku navznoter, ces, da je to
vzrok odprtih spahov. Na zalosl
pa se je pri drugi seriji ponovilo
isto. Zopet smo obracali papir navznoter in spet so bill odprti spa·
hi. Upam, da v prihodnje ne bo
vee prislo do te napake in bo le·
pilni trak obrnjen navzven. Toda
ne glede na obracanje lepilnega
traka je treba v furnirnici doseci dobre spahe furnirja. Treba bo
vloziti tudi vee truda in pozor·
nosti pri likanju furnirja ali uporabljati drugi rez na skarjah.
Skratka, treba je preizkusiti vse,
saj je skrajni cas, da nas zastareli nacin brusenJa furniranib
ploskev izboljsamo. Spahi furnir·
ja pa morajo biti na vseh plo·
skvah kvalitetni ne glede nq po·
vrsinsko obdelavo.
Dokler tega ne b omo povsem
dosegli, bomo za naslednje serije
barvanih povr5in obracali lepilnj
trak navzven in za belo obdelane
povrsine uporapljali nekoliko
drazji bell lak Nitroplast. Ce niti
potem ne bo bolje, bomo prisiljeni uvesti redno kitanje povr§in
ali pa poseci po raznih folijah in
letron papirjih, katerih cena se
suce okrog 1000 din/m2, kar bo
pal! cenejse.
Oddelka priprave povrsm in
delno nanosa povrsin smo preq
kratkim v dveh etapah preselili v
druge prostore. Mnogi morda mislijo, da smo storili zato, da bi
proizvodnjo v teh oddelkih izboljsali. Vendar to ni res. S tern smo
hoteli zagotoviti drugi strojni prostor, kot so ga dolocill nacrti za
rekonstrukcijo. Obenem smo skusali v povrsinskih oddelkih ob·
drzati vsaj take delovne pogoje
kot so bili do sedaj. Na zalost to
zadnje ni uspelo, vsaj kar se prevoza tice, ne. Vseeno pa je to opravieljivo, ker taki delovni pogo)l
ne bodo dolgo trajali. Konec letosnjega leta ali v zacetku drugega leta namerav amo povsem rekonstruirati vse povrsinske in
koncne oddelke. To pripravlja
razvojna sluZba SKS. Takrat bodo delovni pogoji prav gotovo neprimerno boljsi, storilnost mnogo
vecja in odpadla bo marsikatera
nevseenost, ki n am sedaj bell glave.
I. Lovse
OBISK UUBLJAHSKEGA FESTIVAU

27. julija 1968 smo si v ljubljiln·
skih Krii:ankah ogledali opereto ,y,..
sela vdova".
Veselo smo b ili preseneceni, da
so nam omogocili videti fo pred.
stavo, kajli v Cerknici nimamo nobenega kulturnega razvedrila, r.nen
kina.
Predstava nam je bila izredno
vsec. Kljub temu, da je bila inter·
pretacija ·v madzarscini, smo zaradi
izcrpne razlage in od~icne igre na·
stopajocih lahko s popolnim razu.
mevanjem sprem ljali dogajanje na
odru.
lz nadvse zivahnega ra-zpravljanja
po koncani predstavi smo zakljucili,
da je bila opereta Vesela vdova
vsem zelo vsec.
Prepricana ·s em, da si vsi ielimo
se vee podobnih obiskov kulturnih
pdreditev.
M. Kranjc
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Kaj nam -prioasa novi carinski odlok :ZIS-?
V letosnji stevilki Zveznega
uradnega lista je objavljen odlok
o spremenjen em rezimu uvoza za
posamezne materiale. in doloceno
opremo. Za nas je predvsern zanimiva sprememba v rezimu uvoza zag za les ter nozev in listov
za zage. Iz dosedanJega r ezima
LB (prost uvoz) so bili omenjeni
artikli preneseni v rezim LBO pogojno prost uvoz. To pomeni,
da moramo imeti sedaj za uvoz
omenjenih artiklov pogoj - dovolj enje Zvezne gospodarske zbornice. Temu pa je zopet osnova
dovoljenje oziroma izjava domacega proizvajalca. Prakticno to
pomeni, da mora jugoslovanski
proizvajalec - v nasem primeru
KORDUN Karlovac - dati soglasje za uvoz. Momosti, da bi dobili njihovo soglasje za vse krozne zage in polnojarmeniske liste
za zage, ki smo jih doslej uvazali, sp zelo majhni. Posebno se
zato, ker nam Kordun stalno nudi

prav artikle, katerih uvoz je sedaj omejen. Glede na omenjeno
situacijo morajo PE, predvseiri.
TP Cerknica in TP Martinjak
(krozne zage), TLI Stari trg ter
Barzenska zaga (polnojarmeni!!ka
zaga), racunati na preusm eritev
in. uporabo domacih . izdel~o'v.
Tam, kjer pa domaca rezila ne
ustrezajo, morajo to strok ovno
utemeljiti. V tern primeru za ~o
voljenje ne bo tezav,. ker bo uvoz
normalen. Pri strojih je nastala
sprememba za uvoz brusilnih strojev. Vendar je tu situacija boljsa. Strojev, ki jih uvazamo, dom aca industrija ne proizyaja~ Tudi nas program za sedaj ne doloca uvoza le-teh. Da si bomo zagotovili nemoteno oskrbo z rezili, tece akcija prek Poslovnega
zdruzenja lesne industrij e. Rezultati, ki morajo biti za nas vsek a kor pozitivni, bodo znani ze v najkrajsem casu.
A. Markovcic

Prodaja s.t olov
SARDAN narasea
2e vrsto let opazamo, da prodaja stolov Sardan mocno n arasca, zlasti se od leta 1964 dalje.
Najbolj je narasla v letu 1965, k ar
nam najbolj nazor no prikazuje indeks prodaje za razdobje od 1964.
do 1967. leta.

BlEst N

tizacije in niZjih osebnih dohodkov, pa tudi zaradi nacrtnega znizevanja cene, da bi se lahko uvelJavili na trziscu. Kljub temu, da
je Sardan· znan na trgu kot zelo
preprost in prakticen stol, sm o !ani izg4bili del narocil. V konku-

, "-

odvisen prihod!}ji obseg prodaje.
Za letos ·smo podpisali .pogodbe
za· vee · kot 170.000 stolov Sardan.
Poleg tega kupujejo stole tudi trgovine, s katerimi nimamo sklenjene n obene pogodbe: ·Moinosti
so, da bo letos prodaja precej vecja· kot lani.· Konec julija so v TP
Martinjak sklenili, da bo tovarna
· izdelala do konca leta se a3.0QO
stolov, ki jib b odo prodali do kOiica .leta. K temu lahko pristejemo
se vecji cl,el zaloge; . priblizno
10.000 stolov.
sedmih
. V -prvih
.
. me-

secih smo prodali 71.829 stolov.
Racunamo, da bo 1etosnja prodaja
dosegla prodajo ·stolov Sardan v
letu 1966 in jo verjetno se nekoliko presegla. Prodaja pohistva je
precej odvisna od· sezone. V zadnji tretjini leta je bila prodaja
vedho n ajvecja . Tudi letos racunamo, da se bo prodaja povecala
tako kot v prejsnjih letih.
Tudi reklama na televiziji bo
nedvotnno mnogo prispevala k
vecjemu povprasevanju in vecji
prodaji.
T. 2ele

Socialna ·struktura

skih spahov je treba posvetiti
vecjo pozornost, ceprav ~udi
· ·na racun· manjse ·kapacitete,
- lepilni trak mora imeti izredno
veliko lepljivost in trdnost.
Poleg priprave ·in sestave furnirja ima vazno vlogo za dosego
kvalitetnega lepljenja . po novem
postopku tudi .odprti cas stiskanja. To pa · zato, ker se lepilni
trak · pri daljsem odprtern casu
omocr in zato ·pri ·funiranju . ne
dosezemo kvalitetnih spojev.
Iz vsega tega lahko sklepamo,
d a vpliva na kvaliteto dela,. poleg
organizacije in prizadevanja . za,.
poslenih, tudi kvaliteta. dela strojev; cesar pa s sedanjim strojn im
-p arkom ni mogoce :vedno doseci:
~· Bizaj ··

. . .Jtlni.fa letos .so sluzbe v TP Cerknica in Martinjak popi'sale socialDe sestave zaposlenih. Ker so dobljeni podatki zani'rniv prikaz so.:..
cialne sestave in moci zaposlenih, born· nanizal ·nekaj osnovnih kapred·
zalcev.
·
·
·
.Popis · je obsegal naslednja poglavja: ime in pri'imek delavca, starem on tom •
rost, . bivaliSce, lastniStvo .z emlje, zemljiSca v skupnem gospodinjstvu
Kaj zdaj?
in stevilo clanov v skupnem gospodinjstvu (zaposleni, delajo doma,
nezaposl~ni, nepreskrbljeni),
dve leti sta minili, odkar
v obeh.poslovnih enotah nismo dobili podatkov 0 vseh zaposlenih, seDobri
je na Brestu pojavil prvi viiiker jih je bilo nekaj od.Sotnih.
car. Marsikdo se bo spomnil, kaOglejmo si podatke o posesti zemlje:
ko je oblozen z Jekleno plosco, ki
so jo pridne roke odkopale iz neV TP Cerknica je popis zajel 700 delavcev, od tega jib iina 244
kdanje vojaske utrdbe, telovadil
zemljo. Do 5 ha zemljiSca ima 120 delavcev; od 6 do 10 ha 48 delavcev;
okrog tovarne. Clovek se·· je ob
od 11 do 15 ha 21 delavcev; od 16 do 20 ha 19 delavcev; od 21 do 29 ha
7 delavcev; nad 30 ha 8 delavcev. Delavec - kmet z najvecjo posestjo pogledu na to nehote nasmehnil.
ilna 55 ha zemljisc v skupnem gospodinjstvu, ki steje 4 Clane, od te1i Kako ne, saj je bil vilicar nabav., ljen za prevazanje in prenasanje
je 1 zaposlen.
·
·
·. .
·
·
Podoben socialni sestav je · v TP Martinjak. Od 377 delavcev,· drugacnih bremen.
Po dveh Ietih je vilicar .nepo~
kolikOJ;' jib je zajel popis, ima zemljo kar 160 clanov tega kolektiva.
gresljiyo sredstvo, prav tako ·ko.t
D.o. 51ia zemlje ilna 76 delavcev; od 6 do 10 ha 27 delavcev; od 11 do
vsaka druga naprava, ki je vklju15'ha 28 ·delavcev; od 16 do 20 ha 25 delavcev; nad 21 ha pa 4 delavci.
cena v t ehnoloski postopek. Vse to,
Delavec - kmet z najvecjo posestjo ima 30 ha zemljiSc v skupnem gokar vilicar danes opr_llvlja, pa sQ
spodinjstvu, ki steje 11 clanov ,od teh so trije zaposleni v Brestu.
·Prihodnjic: IScemo najstevilnejse skupno gospodinjstvo v Brestu... se vedno le skromni zacetki. Pri
· nas je .se vedno v:eliko del, ki bi
jib Iabko opravilo· sodobno pre~
v. Harmel
vozno sredstvo, pa. jih opravljamo
· rocno. Da je tako, sta po mojem
mnenju dva vzroka:
1. delovna:· si'la- je' se re)ativrio
zelo poceni, ceprav iz dneva v dan
· postaja drazja.
2. se vedno imamo zastarele
••
poglede na prevozna ·.sredstva in
noindustrijski dejavnosti je poleg mo. Pri tern smo .ugotovili, da nam naprave ter uvajanje paletizacije.
Paletizacija· je v svetu. ze .zdavnaj
mnogih dejavnikov izredno po- sedanji lepilni trak ne ustreza za- spodrinila
roeno prena§anje in
membna tudi sestava furnirja in
radi n eustrezne debeline in kolifurniranje plosc. Ker opai:amo v
cine lepila. Zato smo dali nalog prevaianje blaga. V ZDA imajo
na primer tezki kamio~ zadaj
strokovnih sluibah, pa tudi v ope- n abavni sluzbi, da n am dobavi napravo;
na katero zapelje villcar
r ativi nekatere pomanjkljivosti vzorce perfurniranib lepilnih tras tov'Qrom vred. S to napravo ~e
pri -b ni§enju, bi bilo zanimivo, ce kov od vee proizvajalcev:, kar ji
dvignejo na kamion in vib i ustrezna strokovna sluzba
je tudi povsem uspelo. Tehnoloski skupaj
li(lar tovor polozi na ustrezno me..
vrednostno prikazala stroske, ki sluibi se ni bilo teiko odlociti za sto.
.
so nastali v prvem polletju 1968. najboljsega.
.Pri nas. boino morali na primer
leta z dodatnimi proizvodnimi naZnano je; da se lepilni trak pr:i manipulacijo na s~diScu lesa
logi, glede na fizicni obseg pro- furniranju 2elo vtisne v furnir in urediti tako, da bo vse. ·razen let izvodnje.
ga je .Pri ·b.rusenju tezko odstra- viceuja. opravi1 vilicar. v skla.di•
Ce bi izboljsali k valiteto dela niti. Zato smo se odlocili, da bo- scu gotovih izdelkov prav tako
pri brusenju, kar nam bo z no- mo sestavljene furnirske liste pri Koliko casa po nepotrebnem izgu-1
vim postopkom omogoceno, sem furniranju obracali tako, da bo bimo na sedanji, nacin, kar ·je gopreprican, da-bodo tudi ekon om- lepilni trak na lepilni ploskvi. Ce spodarsko nekoristno.
ski rezultati ugodnejsi.
zelimo doseci kvalitetno lepljenje,
Vilicar je torej posta.l in bo vse
Da bi odpravili te pomanjklji- mora biti sestava furnirja strobolj postajal nepogresljivo· sredvosti, je l;lilo treba poiskati vzro- kovno izved ena. Na sestavo furstvo, zato je treba razmisliti o
ke, ki bistveno vplivajo na kvalinirja pa vpliva vee d ejavnikov:
tern, da bi kupili se enega. v inteto b rusenja. Ugotovili smo, da - likanje furnirja mora biti kva- ve~ticijskem ·p r ogramu so predvi.:
ima poleg toleranc v: debelinah
.litetno,
deni sicer trije, -a. -enega od. teh
ivernatih plosc vazno vlogo tudi - robovi morajo biti ostro reza- r abimo takoj. Sedanji mora namlepilni trak, ki ga uporabljamo
ni, da se cimbolj prilegajo pri rc.C nujno " gcneralno pJ>pravUQ,
za sestavo furnirja. Zato smo se
kasnejsem spajanju,
ker bi vsako odlaSa.nje stro.iu saodlocili, da sedanji tehnoloski po- - na stroju za lepljenje furnir- mo skodilo.
T. Kebe

Viliear

~~-4FT'~~
~Snt~n~~~J;s ·~~.~~~~. b~~~ ~~r.~~~;nl~rr.m~!.~!,~

Na triiaskem sejmu je Brest prvic nastopil skupaj z Novolesom in
Stolom pod skupnim nazivom BNS izdelki
1965
1964
(baza)
178
indeks 100

Leto

1966

1967

214

164

Lani je bila prodaja prvic po
dolgih letih manjsa v primeri s
prejsnjim letom, predvsem zar~di
prema jhne kapacitete. Konec preteklega leta je bilo odprtih narocil se za vee kot 50.000 stolov.
Vidimo, da prodaja stolov n e bi
upadla, ce bi jib dovolj proizvedli.
Konec preteklega leta je. zacel
pr01zvajati stole TLI Stari trg v
kooperaciji s TP Martin jak. Ce
pogledamo letosnjo prodano kolicino v razdobju januar- julij, to
je za prvih sedem mesecev, vidimo, da prodaja narasca. v tern
obdobju je bilo lani prodanih
65.919 stolov, letos pa 71.829, kar
je za 9,1 0/o vee. Proda ja tapeciranih stolov se je povecala za 9,4
odstotka, netapeciranih p a za 8,3
odstotka. Prodaja n e napreduje
tako, kot zelimo. Kljub povecanju
za 9,1 ods totka v primerjavi z
1967. letom je prodaja se vedno
nizja, kot je bila v letu 1966. Tedaj smo tudi dosegli rekordno
prodajo 155.107 stolov Sardan.
Stol Sardan je na trziscu zelo
cenjen in tudi precej iskan. Ker
lani nismo izpolnili vseh obveznosti do kupcev, se je del l e- teh
obrnil drugam in stole, podobne
Sardanu, kupoval pri konkurencnih podjetjih. Znano je, da stole
proizvaja veliko podjetij lesne industrije; nekatera m ed njimi tudi
posnemajo nas Sarda n. Njihove
prodajne cene so najveckrat niije, predvsem zaradi manjse amor-

renci pa je tezko pridobiti n azaj
del izgubljenih narocil oziroma
kupcev. Delno je to ze uspelo, v
naslednjih mesecih pa bo situacija gotovo ze mnogo ugodnejsa.
Reorganizacija prodajne slu zbe bo
nedvomno prispevala k' narascanju prodaje v drugi polovici leta.
Nujno je treba raziskati, zakaj
trgovina kupuj e manj stolov kot
je bilo sklenjeno v pogodbi. Cimprej je treba poiskati ustrezne resitve.
Iz kratkega pregleda o prodaji
stolov Sardan od leta 1964 dalje
ugotovimo, da narasca delez tapeciranih, zmanjsuje pa se delez
n etapeciranih stolov. Po letih je
struktura naslednj_a:

·I

Leto 1964 1965 1966 1967 1968
tapecirani 30.7 36.1 47.1 51.9 54.5
netapecirani 69.3 63.9 52.9 48.1 45.5
Za leto 1968 smo upostevali razdobje prvib sedem mesecev. Vedno bolj je opaziti zahteve po tapeciranih stolih in sicer v taksnih vzorcih, v kakrsnih so tapecirane razne kuhinjske klopi in
jedilni koti. Zahteve kupcev so
razumljive in moramo jib cimbolj
upostevati. z narascanjem zivljenjskega standarda narasca tudi
povprasevanje po boljsih in drazjih izdelkih. Nenehno moramo
iskati nove oblike in n ove vzorce
tapet, da bi bil stol Sardan v edno »nov«, ne glede na to, da je
po letib proizvodnja ze zelo star
artikel. Prishihniti moramo ze)jam po;-~bnika ,_ ker je od tega

Ena izmed .sedeZnijJ._-~~r_nitur TP M'~rtinjak, izdelana v danskem stilu
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Prqblematika ··proizyodnje·
· ·stolov .v TLI. Stari trg··..
Razumljivo je, da se ob vsakem
zacetku . proizvodnje pojavijo tezave in .problemi. v nobenem primeru pa ni spreje!llljivo, da se
·poka:Zejo problemi, ki so bill ze
tolikokr;U odpravljeni. pri tovrstni proizvodnji in jih je treba zno_v a r~sevati. Ne trdim, da proble·mov v. proizv.o dnji ni, vendar pa
proizvodnja lahko tece drugace,
posebno pri asortimentu, ki je bil
do zadnje faze prestudiran za.proizvodnjo v TPM, ne pa v ' TLI Stari 'trg. ··
Problematika proizvodnje foteljev skupine Gerdau se je pojavila
ze takoj na zacetku nacr:tovanega
obsega v s~o~ar~~- Za_k aj ?

Z usmeritvijo proizvodnje prog:.:ama Gerdau v stolarni so takoj
nastopile te:Zave pri »nepravilnih «
dimenzijah,. ceravno je TPM izdelala sto in sto enakih tipov stolov in lahko trdim, da v TPM
prakticno ni problema pri .tovrstni proizvodnji. Vso dokumentacijo izmer in nacrtov so posredovali
v TLI Stari trg. KakSne napake
se bodo pojavile v proizvodnji in
da j e potrebno se · na · netto dimenzije (nedokoncan izdelek v
TLI) dodati toliko vee mere (to
vedo instruktorji v TPM), pa nam
ni nihce posredoval. Mislim, da
oci n as tega potem tudi 'ne more
zahtevati. Druga stvar so roki iz-

Proizvodnja stolov v TLI Stari trg
· . Imamo natancno izdelano metodologijo nacrtovanja, ki doloca
naslednje: Nacrti temeljijo na zakljucnicah in pogodbah. To pa dostikrat . drii samo v· besedah in
medsebojnem dogovarjanju.
S tako pripravljenimi. operativnimi nacrti pa PE skodi sebi in celotnemu kolektivu Bres.ta (obseg
proizvodnje, stroski proizvodnje,
dohodek, ostanek dohodka itd.).
Ni moj namen analizirati posledice, ki nastopijo s tako pripravljeno proizvodnjo in jih vecinoma v si poznamo: Pojavlja pa se
vprasanje, ali je bila s tern v zvezi pre5tudirana tehnologija, ekonomi<':nost in pa sama. kooperacija med TLI Stari trg in TP Martinjak. V nasi PE smo u gotovili,
dane!
S sklepom CDS, da je treba v
prihodnje pri kooperacijskih odnosih preiti na trine medsebojne
odnose, pa se ·poraja drugo, se
vainejse ..vprasanje: Interes Bresta
kot celote.

. •·

Dei. mesto

TLI
TPM
Del. oper.
trov. brus.
brus. letev nih. br.
resk. nog
miz. resk. kop. resk.
vrt. letev
moznic.
VNR

delave v stolarni.
Pri usmerjanju proizvodnje ni
nihce mislil na rok izdelave oziroma so upostevali normative casov
TPM. To pa je imelo za posledico
neizpolnjen rok izdelave.
Iz tabele je videti, da v nobenem primeru na omenjenih delovnih mestih ne moremo doseci
kapacitet TPM oziroma, da: nas
proizvodnja pri kosu stane neprimerno vee. Te podatke smo
ugotovili sele, ko je proizvodnja
stekla na omenj~nih strojih, kar
je imelo za posledico neizpolnjeni
rok dobave oziroma izdelave in
neizpolnjene obveznosti, sprejete
z nacrtom.
V nobenem primeru se to ne bi
smelo poja:viti, ce bi hila tehnologija pravocasno in v nadrobnosti prestudirana. Vse to pa slabo
vpliva na medsebojne kooperacij ske odnose. Zato je treba temeljito prestudirati in analizirati vse
prihodnje akcije v t ern pogledu
z vidika skupnih interesov.
kos/uro dinlkos
TLI

TPM

250 3000
200 353
100 250

4:5

TLI

0,024 0,004
0,03 0,034
0,06 0,025

6:7

TPM
8
57
40

600
87
240

A. Pisek

Sprejem na delo
zacetek
kadrovskih vprasanj
Odkar smo se v aprilu l etos
dogovorili 0 postopku in nacinu
sprejemanja delavcev na delo,
smo obravnavali vee kot sto prosenj za .delo. Za vse prosilce so
veljali enotni sprejemni kriteriji.
V te111 casu so poslovne enote rabile !5.0 d elavcev, ki so jih izbrale
izmed.- prlj,avljenih . prosilcev na
podlagi .dosezenih rezultaov pri
psiholoskem testiranju in ostalih
kriterijev, zajetih v vpra5alniku 0
prosilcu, J,.ahko trdim, da ne drZe
vee oCitki·. 0 $prejeinanju po prijateljstvu, sorodstvu in podobno.
V sprejemanju na delo smo torej storili korak naprej. Se vedno
pa nismo izdelali postopka za
premescanje delavcev -na· delovna
mesta v poslovnih enotah in med
poslovnimi enotami. Vsi teZimo za
cimvecjo produktivnostjo, s tern

tudi za vecjim Zivljenjskim standardom; v vseh samoupravnih
akcijah poudarjamo pomembnost
Cloveka - delavca, proizvajalca,
v vsakdanjem delu pa pozabljamo na ta nacela in dogovore.
Premescanje na delovna mesta
bi moralo, prav tako kot sprejemanje, t~eljiti na kriterijih, ki
bi bill enaki za vse zaposlene. Vsi
smo si edini, da od pocutja d elavca na delovnem mestu zavisi
u speh pri delu, poleg tega pa je
dob~o pocutje pri d elu tudi osnovna pravica vsakega zaposlenega.
Vecina nesoglasij med delavci, delavci in instruktorji pa izvira prav
~z do.stikrat nerazumljivih preme·scailJ.·
.
Premescanje je dobilo mocan
materialni prizvok po sprejetju
analiticne ocene. Delovna mesta

se po analiticni oceni precej razlikujejo, kar zadeva visino osebnih dohodkov. To prej ni bilo tako izrazito. Delavci so zelo hitro
spoznali tudi to dejstvo, ki je v
nacelu delitve po delu izredno
VaZnO.

·

Sprejeli smo sklepe o izdelavi
in uvedbi sistema napredovanja
delavcev, vendar sklepi lle niso
uresniceni. Sistem napredovanja
bi moral temeljito obdelati. prav
vprasanje prernescanja.
Na vsak nacin bi moralo vsako
premescanje temeljiti tudi na ugotovitvah o delavcevih delovnih,

strokovnih in psihofizicnih spo- tetnejse delo, s , tern vecji osebni
sobnostih, mi. njegovem prizadedohodek, istoca$no pa bi dobil tuvanju na delovnem mestu in ne di priznano strokovnost kvalificlnazadnje tudi na njegovi pripad- · ranega delavca,
nosti kolektivuri Preprican sem, da
Strokovne slu:Zhe bi morale pribi tako skor aj v celoti odpravili ceti resevati sklop teh vprasanj
dosedanja nesoglasja in napetosti z vso resnostjo, taka da bi se tudi
v oddelkih in med oddelki.
v tern priblizali mo.d erno razvitim
Prav taka bi se z uvedbo funkindustrijam v svetu.
cionalnega izobra:Zevanja na deVerjetno bodo tudi v nasih strolovnih mestih v okviru profilov kovnih
slu:Zbah kmalu spoznali,
priblizali zahtevam delovnih mest da
je samo sprejem delavca na
po strokovnosti. Vecja strokov- delovno
mesto kljuh moderni tehnost, predvsem strokovna ·specializacija za delo na delovnem me- nicni opremi premalo.
stu, bi delavcu .omogocila kvaliV. Harmel
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0 nabavi materiala
za TP Cerkniea
Glede ri.a specificnost sluzbe
narocanja materiala in na zahteve proizvodnje se v nekaterih
primerih pojavljajo problemi, ki
rusijo ·enakomerni potek proizvodnje. Dejstvo je, da so dejav-·
niki, ki vpliva]o na · pravocasno
realizacijo naro~ila in dobave tako stevilni, da tudi ob najvecji
angaziranosti nas .vseh pride do
zak asnitev v dobavnih rokih.
Program proizvodnje za letosnje leto zahteva s svqjo stru.k turo
izdelkov blizu tristo vrst proizvodnega materiala in surovin.
Om_gnjena stevilka ni'majhna, posebno se, ce upostevamo, da dobra polovico teh materialov uvazamo . in da so roki dobave ter
mofuosti za zakasnitve pri dobavah veliko vecje. V nekaterih primerih smo ze uspeli uvozeno okovje nadomestiti z domac.i m, toda
to najveckrat ni mogoce, saj domaci trg ne nudi vseh materialov,
ki so v tujini. Tudi kvaliteta vecine domacih materialov je za na's e kvalitetno · pohiStvo neustrezna
in ne nazadnje tudi zaradi razlik
v cenah.
Da bi poenostavili delo ter si
zagotovili cim manjse zaloge, smo
uvedli za vse tekoce materiale
vsakomesecni dobavni rok. S tern
smo pridobili del casa, ki je prepotreben za kontrolo zalog in narocil, obenem pa s.mo razbremenili tudi nahavni oddelek SKS;
kot osnova temu narocanju pa je
bila standardizacija materiala na
podlagi poizkusnih vzorcev ter
ugotovitev tocnega normativa za
lepilne trakove in lepila, ampak
tudi za brusne papirje in papirje
za zavijanje. Ostali m ateriali so
specificni za posamezne izdelke
ter je nacin narocanja po proizvodnih nalogih na justreznejsi.
Pomanjkljivosti, ki se ka:Zejo v
nabavi materiala sedaj, je potrebno cimprej odpraviti. Kvalitetno
in dosledno delo bo potrebno v
sami slu:Zbi, pa tudi v ostalih, zlasti v tehnicni pripravi in nabavi.
Naj omenim samo nekaj vzrokov, ki ovirajo normalni potek
dela slu:Zhe in skladisca materiala:
- tehnoloska sluzba mora natancno dolociti oznake vseh materialov, ki jih rabi proizvodnja;
- se vedno nacrtujemo in dajemo
v proizvodnjo materiale, ki niso dovolj preizkulleni;
- tehnoloska slu:Zba mora biti
dovolj strokovna, da material,
ki ga predvidi, porabi v proizvodnji in ga zna zagovarjati;
- termin, ki je v. narocilnici za
dobavo m ateriala, naj bo realiziran, saj povzrocajo tudi prehitre dobave materialov probleme, da o kasnitvi niti ne
govorimo;
- kolicine dobavljenih materialev naj bodo enake kot v narocilnicah po specifikacijah
(kartoni);
- oznacevanje posiljk materialov
po PE se vedno povzroca nepotrebno delo in prekladanje.
V interesu poslovne enote bi bilo, da nas nabavna sluzba sproti
obvesca o vseh spremembah cen
surovin in materialov. Le tako bo
dose:Zena osnovna zahteva gospodarjenja - niZji stroski proizvoP.nje.
os'n ovna naloga slu:Zbe je s pravocasnim narocilom materiala le
delno opravljena glede na vso
kasnejso obdelavo. Vendar sme
odgovornost v celoti nositi samo
za ta del postopka, saj za vsa
ostala dogajanja v kasnejlH r eali-

zaciji narocila nima vpogleda. Poudariti hocem, da vse sluzbe v
poslovni enoti, pa tudi na Skupn ih strokovnih slu:Zbah, ki imajo
svojo vlogo pri dobavi materiala,
gledajo na to z vso resnostjo. Proizvodnja ne sprejme opravicila,

niti ga ne potrebuje, niti za en
sam material ne. In v takem polozaju je dolZan vsak poiskati
n ajustreznejso resitev, da probleme odstranimo. L e s taksnim delorn bo opravicil vsak sebe in delo, ki mu je zaupano.
F. Strukelj
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V septembru se pricne

solski pouk
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Cas pocitnic se pocasi bliza
koncu. Studentje, dijaki in ucenci
si nabirajo novih moci, da b odo
v septembru oziroma v oktobru,
ko bodo znova priceli reden pouk
in predavanja, laze obvladovali
nova znanja.
Ucilnice in predavalnice so med
pocitnicami prazne. Napolnile se
bodo spet s pricetkom novega solskega leta.
Pocitnice ne pomenijo oddiha
samo za otroke in dijake, ampak
tudi za starse. Z novim solskim
letom se bodo obveznosti starsev
znova pojavile. Soloobveznim
otrokom bo treba kupiti nova
ucila. Starsi bodo spet morali pomagati pri resevanju domacih nalog, nadzorovati uspehe in premagovati se druge obveznosti, lei so
povezane s solo. Najhujsi problem
pa bodo stroski solanja. Za ucence osnovnih sol, pa tudi za dijake
srednjih sol se pogosto menjajo
ucbeniki, ki so iz leta v leto dr.azji.

Posebno velike izd atke imajo
tisti stadi. ki solajo svoje otroke
v Ljubljani ali kje drugje. Enomesecni stroski za. oskrbo znasajo
od 400 do 500 novih dinarjev.
Stroske morajo nositi v veliki
meri starsi sami, ker so stipendije
v zadnjem casu vse bolj redke.
Tudi dijaki, redni in izredni
slusatelji, ki se solajo za potrebe
BRESTA, so imeli v juliju in avgustu pocitnice. Nekateri redni
dijaki in studenti so opravljali
pocitnisko prakso. Tudi vsi ostali
delavci, ki so v pisani v razlicne
tecaje, v poletnem casu niso imeli predavanj.
Ze v septemhru pa se bodo spet
napolnile solske klopi in tudi vecji prostori na BRESTU. Sejne
dvorane bodo v popoldanskem casu zasedene skoraj vsak dan. Program izobrazevanja je za novo
solsko leta izredno obsezen in
lahko bomo zadovoljni, ce ga homo v celoti uresn icili.
J. Otonicar
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Omara jedilnice Mary, eden novih izdelkov Bresta.
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BRESTOV OBZORHIK

Od naCrta do vzorca
Na rainih razstavah in sejmih
vzbujajo nasi izdelki navadno
precejsnjo pozornost. Kje nastajajo iz nacrtov prve oblike novih
p:roizvodov?
Bezen pogled v zgodovino nam
kaze, da so se z razvojem proizvajalnih sredstev spreminjale tudi tclne oblike poslovanja, od najpreprostejsih oblik »blaga za blago« do zapletenih postopkov v zunanji trgovini. Ze v prvi fazi menjave so imeli vzorec, ki je istocasno ustrezal kolicini, kvaliteti
in sestavi blaga, z drugo besedo, vzorcu - blagu ekvivalentne
vrednosti. Danes si takSne preproste menjave ne moremo zamisliti zaradi zapletenih tclnih mehanizmov, siroke komercialne
dejavnosti in uravnavanja · svojstvenih tclisc posameznih dezel.
Kupne in prodajne pogodbe, ki
jih s estavljata pogodbena partnerja, vsebujejo med drugimi dolocili tudi pogodbeni termin: kvaliteta blaga. Kvaliteto lahko natancneje opredelimo na vee nacinov: blago serijske proizvodnje,
blago po ogledu, navadno blago
in podobno. Ker so zakonska pravila in obicaji posameznih dezel
pogosto zelo razlicni, razdalja pa
ne dopusca osebnih stikov s kupci, zelimo z vzorcno posiljko dati
kupcu vidno predstavo o enoti
blaga, ki predstavlja kvaliteto in
popolnost pri morebitni serijski
proizvodnji. Prav zaradi tega pomembnega dejavnika smo menili,
da bo nas obisk v vzorcni delavnici TP Martinjak odkril kaj novega. Za razgovor smo zaprosiH
vee delavcev.
Najprej smo za kratek razgovor
zaprosili vodjo vzorcne delavnice,
tovarisa Franca Lunka. Rad nam
je pripovedoval o vzorcih in delu. Prosili smo ga, naj nam pove
o celotnem poteku izdelave vzorca.
»Ko dobimo nalog in nacrt za
izde.l avo vzorca, se zacnemo pripravljati'. Slaba stran nacrtov je,
da so pogosto pomanjkljivo narisani, zato moramo tak nacrt toliko bolj pazljivo obravnavati. Sicer pa je nacrt vcasih le orientacijski kazalec nekega vzorca.

Posamezne nadrobnosti je treba
spremeniti oziroma prilagoditi
strojnemu parlru tovarne, ki M
pri morebitnem narocilu blago serijsko proizv~jala. Seveda dajemo
samo instrukcije, ki jih nato prek
priprave deJa in komercialne sluzbe predlagajo kupcu.<<
- KakSnih oblik se pri izdelavi vzorca najbolj bojite?
Skoraj nas je presenetil odgovor, da so zapleteni vzorci zanj
najbolj zanimivi, kajti pri takem
delu se clovek najbolj skoncentrira in skoraj da ne ve, kdaj je
minil delovni cas. »Veste, preprosti vzorci utrujajo, prav tako tudi modeli, ki se ponavljajo ali jih
veckrat popravljamo.«
- Kako dolgo delate v vzorcni
delavnici?
»TO delo opravljam ze 16 let.«
Nacrt, kos surove bukovine, delovni pripomocki in on so v teh
letih postali nerazdrt!Zljivi prijatelji.
- Kaksne so tezave pri izdelavi vzorca?
»Omenil sem ze, da so nacrti
pomanjkljivi'. Vsekakor pa. je dober nacrt boljsi kot izvirni kupcev vzorcc, ki·ga moramo dosledno premeriti. Pri zahtevnejsih.
modelih je s tem veliko dela. Na
vsak nacin pa je treba izdelati
p r ovizoricne vzorce v prvem in
v drugem primeru. Za proi"zvodnjo pa je potrebno, da vzorcna
delavnica izdela vzorce iz boljsih, okrepljenih materialov.
- Znano nam je, da izcj.elate
veliko vzorcev. Kako cenite taksen program?
»Menim, da so vzorci nujno potrebni. Kupec mora pae videti,
kaksno kvaliteto mu nudimo, ker
se na podlagi tega laze odloci za
noroi5i1o.· Trudimo se, da b i vzorec .
izdelali cimbolj natancno.«
- Ali se vam zdi, da so roki za
izdelavo vzorcev prekratki in kdo
jih postavlja?
»Na splosno je rok za izdelavo
vzorcev pravilno programiran.
Zgodi pa se, da v dolocenih obdobjih dobimo enkratno vecje narocilo. To se skoraj stalno pojavlja v casu vecjih razstav i'n sejmov. Dobro bi bilo, da bi v takih

primerih prejelf program vzorcev
mnogo prej, kajti tako bi prav gotovo odpadlo nadurno delo.«
Nasemu· pogovoru se je pridruzil vodja modelne delavnice tovaris Tone Cve*o, ki je bil takoj
pripravljen odgovoriti na sicer
delikatno vprasanje.
- Je vase delo dovolj placano?
Kaksna je stimulacija, kaj predlagate?»Prav gotovo nastajajo razlike
v osebnih dohodkih med posamezniimi ekonomskimi enotami,
vendar so osebni prejemki za nase delo premajhni oziroma nepravilno stimulirani. Hocem reci, da
bi analiticna ocena morala vsebovati boljso analizo delovnih mest
in jih primerno tockovati. Tako
l>i razbili enolicnost enotne analiticne ,ocene, ki je v nasem primeru za vsa delovna mesta enaka. Menim, ·da ne moremo enaci:ti
kvalificirano delovno silo, ki ima.
vecje odgovornosti na delovnem
' mtlstu in daljso prakso, z delovnim mestom, kjer sposobnost ne
pride toliko do izraza. V tem primeru bi.blli kvalificirani delavci
bolj zainteresirani za svoje ·delo,
medtem ko bi imel mlajsi. kader
pobudo za napredovanje in udelezbo pri visjih osebnih dohodki'h. Osebna ocena naj bi bila pri
razlikah v osebnih dohodkih drugotna. Odtod interes posameznikov, da se zaposlijo v redni proizvodnji.«
- Vasi delovni pripomcki?
»Delovna sredstva imamo na
voljo, vendar si za posamezne
nadrobnosti pomagamo s stroji iz
redne proizvodnje. Zdi se nam,
da smo prevec zaprti v okvir Iastne delavnice in ne vemo, kako
takSna vzorcna dela opravlj;1jo v
drugih tovarnah pohistva in s kaksnimi primocki. Mogoce bi vcasih zadostoval samo bezen obisk
podobnih delavnic, da. bi clovek
dobil i'dejo o ra.cionaliziranju dolocenih faz in o izboljSa.vah.«
- KakSna pa je vasa delitev
dela? - smo vprasali tovarisa
Roberta Vesela.
»Nobene trdne delitve ni.
Vzorce izdelujemo . skupaj, medtem ko si prej porazdelimo delo
po posameznih elementih vzorca.«
- Kaksna je varnost pri delu?
»Zaradi obdelave, ki se pri raznih vzorcih vsakokrat prilagaja,
je potrebna na strojih v vzorcni
delavnici mnogo vecja pazljivost
kot. v redni proizvodnji.«
Poslovili ·smo se od njih in jim
obljubili, da se bomo se kdaj
oglasili. Do · tedaj pa jim zelimo
veliko u speha pri njihoyem delu.

,_
Vzorcni delavec Robert Vesel

PodraZitev prevoza
Avtobusno podjetje SAP L jubljana je s 1. 8. 1968 dolocilo n ovo
ceno avtobusnim prevozom delavcev na delo. Z novo ceno se je
spremenil tudi nacin placevanja.
z novim nacinom placevanja prevoznih stroskov zagotavlja SAP
ekonomicnost prevozov na vseh
delavskih progah.
Cena za posamezne relacije je
stalna in j e neodvisna od stevila
delavcev, ki porabljajo prevoz.
Spreminja se le cena pri posamicnem obremenjevanju oziroma
mesecnem obracunu.
Stalne dnevne cene za posamezn e proge so dolocene v tejle visini:
·

zum, ki ureja n ekatera vprasanja
glede odnosov delavskih skupin
posameznih prog oziroma relacij.
0 tern so prizadeti delavci ze
seznanjeni, ta sporazum pa zaradi boljse informiranosti vseeno v
celoti objavljamo:
Sporazum o placevanj u mesecnih avtobusnih kart in o zagoto~
vitvi rednih prevozov z avtobusi,
sklenjen med poslovno enoto in
skupino delavcev - vozacev:
Delavsko skupino vozacev' sestavljajo delavci BRESTA, ki se
vozijo na delo in z dela.
Na. podlagi pogojev, ki so doloceni v sporazumu, sklenjenem
med lndustrijo pohistva BREST

P. Zumer - V. Korosec

...,

Za kratek cas

Vzorcni delavec Franc· Lunka

Rakitna se cedalje bolj spreminja v znan turisticni kraj s ste. vilnimi vikend hisicami.
Novi - zacasni prebivalci -so
prinesli s seboj tudi nove teme
pogovorov.
Prisluhnimo, kaj se pogovarjajo
v nekem lokalu!
»Ja, veste,« se hvali eden izmed
novih lastnikov hisic, . »pri nas v
Kranju imamo moderne tovarne,
trgovine, skratka, imenitno urejeno mesto.«
·
Rakitnican ga nekaj casa poslusa in, ko mu je bilo hvale dovolj,
se odreze:
»To ni nic posebnega. V Rakitni. imamo se vecje posebnosti.
Elektricni daljnovod je bode.ca Zica, da elektriki ne polzi, ko rine
k nam v hribe. Cetrtkov vecer pa
poslusamo sele v soboto, ko koncno cez bribe in do line prisopihaj 0
k nam vi.Ze iz ljubljanske RTV.«
Kako se je pogovor nadaljeval,
nismo slisali. Res pa je, da se na
racun te zgodbe veckrat nasmejijo d e lavci, ki se vozijo n a delo
v Cerknico.
S. Bogovcic

Delavci' TP Cerknica cakajo, da jib avtobus odpelje domov
Rakitna
Begunje
Zilce
Unec
Runarsko
Martinjak
Skupaj

N
N
N
N
N
4.8 N
84.6 N

22.8
6.0
22.8
9.6
18.6

din
din
din
din
din
din
din

Da bi se delavci organizirano
poslliZevali prevozov oziroma zaradi specificnosti n acina placevanja prevoznih stroskov predlagajo
poslovne enote delavcem spora-

Cerknica in podjetjem SAP Ljubljana o prevozih delavcev na delo, se poslovna enota obvezuje zagotoviti delavski skupini avtobusni prevoz za vsak delovni dan na
d elo in z dela.
Ciani delavske skupine- vozaci, ki so podpisniki tega sporazuma, se obvezujejo, da bodo vsakega 10. v mesecu dvigali mesecne vozne karte v splosni slu!ibi
(Nadaljevanje na 6. strani)
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~rijaleljski

obisk
goslov iz CSSR

: Avgusfa je . pri nas gosloval KegLjaski klub Sparfak AZKG iz Prage,
!<i je fak o vrnil obisk kegljaskemu
klubu . Brest, -ki je bil lansko lefo v
~o.sleh v Pragi.
: Med stiridnevnim bivanjem so odigrali dve tekmi: v panogi 6 X
200 lucajev -pri moskih je zmagal KK
Brest z razliko 114 kegljev, pri zenska" 6 X 100 lucajev pa so zmagale
Cehirrje, -ki so premagale iensko
ekipo iz Ljubljana z razliko 55 kegljev.
Ob slavnoslnem zacelku prijaleljskega srecanja so gosfje iz •P rage
podarili kegljaskemu klubu Brest cudovifo vazo iz rdecega ·krislala v
spom in na Lea Groma, ki je prvi
vzposfavil prijafeljske slike s kegljaci Spartaka. Spominsko darilo album s slikami Prage - pa so po-

darili kegljacem Bresla, ki so gosfovali v Pragi.
Kegljaski klub Brest pa je gosfom
iz Prage poklonil vsakemu po en
ribniski sopek fer znacke kluba. Mea
biva.njem .pri nas so si gosfje ogledali Poslojnsko jamo, Rakov Skocjan, Grad Sneznik in Slivnico. Nad
vsem, kar so videli, so bili prijefno
preseneceni, kajti takih lepof je malokje po svefu foli ko, kof ravno
nas. Zlasli pa so bili zadovoljni zaradi po-zornosfi, ki smo jim jo pokazali. Vsakdo izmed njih je dejal,
da se ntkjer v Jugoslaviji ni bilo
fako prijetno, kol prav pri nas.
Ob slovesu so gostje povabili Kegljaski klub Brest na gostovanje v
Prago prihodnje leto. Tako je vzposfavljeno prijafeljsfvo, ki se bo v naslednjih lelih se bolj utrjevalo.
F. Tavfelj

-Se

ODMEVI
.

e~krat

podrazitev

V svojem l'!lanku .»Ciani DS TP
Cerknica proti podra.Zitvi brane«
nisem hotel polemizirati o podrazitvi prehranskih obrokov. Kar
sem napisal, so le mnenja in staliSca cianov DS Tovarne pohi.Stva
Cerknica, katere delavci so najJ:;>Oij mnozicni porabniki uslug in
dobrin Deiavske restavracije. Ker
pa je tovaris Stefan Gaspar moj
clanek napak razumel oziroma
oporeka nekaterim mojim trditvarn, sem primoran dati nekatera
pojasnila.
·
8. junija sein okrog devete ure
dopoldne, bila je prosta sobota,
kupil sendvil'!. Prodala mi ga je
tov. Sparemblekova, ker sta bili
obe tovarisici, ki sta navadno za
tocilno mizo, odsotni. Sendyic sem

•••

ocfuesel dbmov in nadev stehtal
na kuhinjski tehtnici Tovarne
tehtnic Celje, za katero je ta tovarna dobila na sejmu v Parizu
mednarodno priznanje. Nadev
sern tehtal dvakrat v prisotnosti
pril'!. Verjetno sem imel smolo, da
sern naietei ravno na tak sendvic.«
Kar se strokovnosti til'!e, ki jo
omenja tov. Gasper, je res nisern
uporabil, ker menim, da je za izracun kalkulacije enega sendvica
vsaka osnovnosolska ral'!unica dovolj. Ce bi pri kalkuiaciji uposteval vse elemente taka, kot je treba, bi bila verjetno cena se niija.
Nadev- salamo sern namrec ral'!unal po ·d etajlisticni ceni, restavracija pa bi jo normalno morala

PO NOVI POTI

UstanoviJeno druitvo novlnarJev -In organlzatorjev
lnformiranja v~delovnih organlzacijah

Koncentraci.ia 'p red Iucajem

Kegljaci Spartaka. in Bresta. si izmenjujejo klubske znacke

PodraZitev prevoza
(Nadaljeva.nje s 5. strani)
poslovne enote ter da bodo placeva.li mesecno ceno a.vtobusnili
kart po vetiavnih tarifah, katerih
visina je dolocena s posebno pogodbo, ki je sklenjena med lndustrijo pohistva BREST Cerknica
in podjetjem SAP Ljubljana.
Clan delavske skupine ni dolzan vzeti mesecne vozne karte
samo v primeru, ce prvega dne v
mesecu prekine z delom najma.nj
za en mesec ali vee mesecev, kar
pa mora do vsakega prvega v meseen sporociti v splosno sluibo
poslovne enote.
Clan delavske skupine proge, ki
v poletnih mesecih prekine voznjo z avtobusom in prihaja na
delo z lastnim prevoznim sredstvom, mora. ob ponovnem prevzemu mesecne vozovnice vplacati
25 odstotkov vrednosti mesecne
vozovnice za ves cas prekinitve
prevoza.
Clan delavske skupine proge, ki
se zaradi bolezni ali dopusta ne
vozi dolocene dneve na delo, placa tudi za . te dni prevozne stroske.
lndividualna cena prevoza je
qdvisna od stevila ~lanov delav-

ske skupine vozacev. Cena prevoza se mesecno zniza za vsoto, In
jo placajo clani delavske skupine
proge, ki so prekinili s prevozi v
poletnih mesecih.
Delavska skupina proge izyoli
izmed svojih clanov delavca z nalogo, da kontrolira stevilo prevozov posameznih clanov, da s
poslovno enoto v imenu delavske
skupi'n.e proge re!iuje morebitno
problematiko v zvezi s prevozi.
Ta sporazum veUa dotlej, dokler ga delavska skupina proge
pismeno ne odpove.
Na podlagi tega sporazumi se
smiselno dopolni tudi pogodba o
prevozih delavcev na delo, sklenjena med lndustrijo pohiStva
BREST Cerknica in podjetjem
SAP Ljubljana.
Podpisniki, clani delavske skupine - vozaci, poobla.Scamo racunsko sluibo poslovne enote, da.
nam lahko pri izplacilu mesecnih
osebnih dohodkov odtegne znesek
za placilo mesecne avtobusne vozne karte.
Ta sporazum stopi v veljavo takoj, ko ga podpiSejo clani delavske skupine proge.
J. Klancar

Ob koncu maja letos je bilo v Mariboru posvetovanje urednikov
glasil delovnih kolektivov. Na posvetovanju so sprejeli vee va.Znih
sklepov, med njimi tudi sklep o ustanovitvi posebne organizacije Zdrt1Zenja novinarjev in organizatorjev informiranja v delovnih organizacijab. Zdruzenje deluje pri Drustvu novinarjev Slovenije.
Posvetovanje, ki je ·imelo delovni znacaj, je pokazalo vrsto problemov, s katerimi se urednistva srel'!ujejo pri vsakdanjem delu . Prikazan je bil obseg d elovanja urednistev glasil delovnih kolektivov,
izrazena zelja po vecji strokovni pomol'!i, po zdruzevanju glasil in
podobno.
V Sloveniji izbaja okrog 250 glasil delovnih kolektivov, taka pride vsak mesec na dva v druzbenem sektorju zaposlena delavca v Sloveniji po eno glasilo delovnega kolektiva. Mesecna naklada vseh v nasi
republiki izbajajocih glasil delovnih kolektivov presega 260.000 izvodov. Pri tern porabijo delovne organizacije letno okrog 285 milijonov
S din. Po nepopolnih podatkih se v Sloveniji najmanj 400 ljudi v delovnih orgainzacijah ukvarja z orgaruziranim informiranjem l'!lanov
v delovnih skupnostih.
Vsa ta dejstva in dejstvo, da je informiranje sestavni del nase
sarnoupravljalske druzbe, so vodila do sprejetja naslednjih sklepov:
1. Glasila delovnih kolektivov in druge oblike komuniciranja v
delovnih organizacijah se morajo zavestno razvijati v smeri, da bodo
neposredni proizvajalci vedno manj objekt informiranja in vedno bolj
njegov aktivni subjekt.
2. Komuniciranje v delovnih organiza<O:ijab naj bo grajeno na osnovi samoupravnega dialoga med enakopravnimi subjekti, v katerern
naj bo informiranje samo del procesa druzbenega komuniciranja. Ce
hocejo narnrel'! biti delavci dejanski sarnoupravljalci, morajo biti infonnirani o vsem. Zato ni odvec, da tudi v statute delovnih organizacij
vnesemo konkretna dolol'!ila o tern, kdo, koga in kdaj mora obvescati.
3. Urejanje' drliZbenega komuniciranja in sredstev informiranja v
delovnih organizacijab naj bo grajeno na samoupravnem sistemu, kajti
le taka se je mogoce izogniti individualnemu »krojenju« in prilagajanju informacij posameznim teznjarn.
4. Zdruzenje novinarjev in organizatorjev informiranja v delovnih
organizacijah si bo prek svojib organov, druZbeno-politiCnih organizacij in sarnoupravnih teles trajno prizadevalo, da komuniciranje v
delovnih organizacijah preraste v resnil'!no samoupravljalsko komuniciranje, grajeno na drliZbenern mnenju . .
5. Zdrt1Zenje in odbor za informiranje in tisk v delovnih organizacijah se basta prek sindikatov in drugih druzbeno-politicnih organizacij in samoupravnih teles zavzemala za sarnoupravno komuniciranje ne samo informiranje! - ter da dobi komuniciranje v statutu d elovne
organizacije svoje mesto in vlogo, ki ga terja nadaljnji kakovostni
razvoj samoupravljanja.
.
~· Odbor za informiranje in tisk v delovnih organizacijah pri RS
ZSS bo deloval na podrol'!ju infonniranja zaposlenih v delovnih skupnostih in skrbel, obravnaval ter predlagal izboljsave giede polozaja
in vsebine sredstev inforrniranja. Hkrati bo seznanjal urednike glasil
s politil'!nimi dogajanji v sindikatu, Zvezi komunistov, Socialisticni
zvezi, Zvezi mladine ter z drugimi pomernbnejsimi prizadevanji naile
drt1Zbe.
7. ZdrliZenje si boob pomol'!i DruStva novinarjev Siovenije in prek
ustreznih izobra.Zevalnih institucij prizadevalo za stalno strokovno
usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov, ki v delovnih organizacijab
skrbijo in odgovarjajo za samoupravno komuniciranje, da bo le-to
kar n ajbolj izkoriSceno in resnicno slliZilo nadaljnjemu kakovostnernu
razvoj u glasil delovnih kolektivov in drugib nacinov informiranja.
8. Sindikat in Zveza komunistov v delovnih organizacijah morata
zastaviti svoje sile, da bo vloga tiska v delovnih organizacijah in infonniranost vsakodnevna potreba in nujnost zaposlenih.
9. Ciani zdrliZenja se bodo zavedali in zavestno zavzemali, da bodo
prek sredstev informiranja v delovnih organizacijah resnil'!no objektivno
obvesl'!ali javnost. Pri tern delu naj jib vodi in usmerja kodeks jugoslovanskega novinarstva ter zakon o tislru.
10 Ciani zdrliZenja prevzemajo vse moralno politil'!ne obveznosti,
ki jim jih nalaga kodeks jugoslovanskega novinarstva. Pri svojem delu
se bodo zavzemali trajno za uresnicevanje nal'!ela javnosti, ki ga proklamira nasa ustava.
11. Z vso doslednostjo si je potrebno prizadevati za preprost in
razumljiv nal'!in pisanja in sploh komuniciarnja ter za cistost slovenskega jezika. Na to naj zlasti pazijo odgovorni uredniki glasil v delovnih organizacijah. Odlocno je treba odklanjati nepotrebne tujke ali
popacenke.
12. Skupsl'!ina zdrliZenja predlaga uredniskim odborom, naj v svojih glasilih porol'!ajo o delu ustanovne skupscine ter seznanijo <'!lane
svojih kolektivov s sprejetimi sklepi.
·Da posvetovanje in sklepi niso bill izrel'!eni v prazno, nam kaze
tudi prva stevilka Novic, glasila Zdruzenja novinarjev in organizatorjev informiranja v delovnih organizacijah, ki prinasa osnovne misli
mariborskega posvetovanja in poziva tudi ostala urednistva, ki se posvetovanja niso udelezila, na sodelovanje. Prepril'!an sem, da bo z organiziranim delom informiranje v delovnib koiektivib se bolj zazivelo
in doseglo se viSjo raven .
V. Harmel

n abavljati pri grosistu. Sredstey
za finansiranje prakticno ne rabi,
ker vse vnovci isti dan ali celo
prej, kot plal'!a nabavljeno blago
Glede piva, ki je sestavni del
prehrane, imam svoj e mnenje. V
Franciji n amrec trdijo, da je vino
sestavni del prehrane in ga k jedl
obvezno servirajo. V Nemciji je
drugal'!e. Kje drugod pa spet drugace. Vsak narod ima, skozi svoje proizvodne moznosti, n.a vade in
svoje poglede na take stvari.
Razwnljivo pa je vsakomur in
tudi povsod po svetu je taka, da
je pijaca v trgovini obcutno cenejsa kot v gostinstvu. Razlogi za
to so znani in jib tukaj ne born
omenjal.
Izredno pogumno je tudi zavracanje trditve 0 pokvarjenihrani. Navedel born samo en primer,
ki se ga bo spomnil tudi prizadeti. Krub je nekaj dni zaporedoma imel olrus po petroleju. Sicer
ni bil pokvarjen, vendar za marsikoga neliZiten. To se lahko dogaja tudi kje drugj e. Hrenovke so
na primer izredno hitro pokvarljivo blago. Enako je tudi z raznimi drugirni prehranskimi proizvodi. Majhna n epazljivost in p~r
sledice so tu.
Se pripomba o ceni elektricnega taka. Cena industrijskega elektricnega taka z vsemi konicarni je
28 S din za kWh. Zakaj je delavska restavracija porabnik industrijskega elektril'!nega taka, mi
ni znano, prav gotovo pa je, da
ne na zeljo TPC Cerknica.
Z razpravo na DS ni imel nihce
v mislih krniti pravice UO Delavske restavracije, le na nekatere njegove odlocitve so izrekli pnpombe.
S tern sestavkom sem hotel p~r
jasniti nekatera dej stva, da ne bi
izzvenela drugace, kot dejansko
so.
T. Kebe
KADROVSKE SPREMEMBE
V MESECU JULIJU 1968
TP CERKNICA - P r i s I i :
Urban Francka - delavka, Tursic Magda - delavka, Vouk Mi·
Iovan - KV kovinostrugar, Ozbolt Andelka delavka, Skof
Alojzija.- delavka, Milavec Marija - delavka, Skof Marija delavka, Bajc Jozica - delavka,
Jakopin Stane mizar, Skrlj
Ivan - delavec, Zaloltar Marjan
- delavec, ZrimSek Antonija delavka, Svet Marlena - delavka, Zalar Danica - delavka, Ar·
dalic Ruia delavka, vsi so
sprejeti samo za dolocen cas.
Pazic Evgen, dipl. ing., Levar
Franc - delavec.
Odsli:
Si'vec Ivan- delavec, samovoljno, Hrastnik Milka delavka,
sporazumno, Rovan Zinka - de·
lavka, sporazumno.
TP MARTINJAK- Prisli:
Pazic Dubravka- dipl. ing.
o dsli:
Baraga Stane v drugo del. organizacijo, Gregorcic Francka upokojena.
TLI STARI TRG - P r i s I i :
Troha Alojz - mizar, Strle Joze - delavec, Kocevar Anton delavec, 'Kvaternik Janez - delavec.
.
TIP CERKNICA - P r i s I i :
Krasevec Franc - delavec, Rupar Andrej delavec, Bregar
Franc - delavec, Prevec Ludvik
- delavec in Baraga Milan -delavec.
SKS CERKNICA- P r is I i:
Perovnik Tone ekonomist,
Perovni'k Tita - ekonomski teh·
nik.

Odsii:
Usenik Nada organizacijo.
BZ CERKNICA DR CERKNICA -

v drugo deL
ni sprememb,
ni sprememb.

ZOPET DIPLOMANT VISJE
SOLE ZA ORGANIZACIJO
DELA V KRANJU
Iz meseca v m esec dobivamo
vesele vesti o delavcih Bresta,
novih diplomantih, inzenirjih za
organizacijo dela. ·V tern mesecu
je uspesno koncal visjo solo tov.
Karel Bahun, ki dela v prodaJni
sluzbi kot tehnicni· referent za TP
Cerknica. Tov. Bahun je z uspehom pokazal, da zaupanje, ki ga
je pokazal Brest s tern, ko m u je
omogocil izreden studij, ni bilo
zaman.
Delavcem - studentom in dijakom zelimo nove studijske
uspehe, tovarisu Bahunu pa isk.reno l'!estitamo!

Mt
va

BRESTOV OBZORHIK
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Fotoreporter poroca
Na zadnjem polovanju po Zdruienih driavah Amerike smo prosle
dneve, se pravi, nedelje i·n praznike, ce je bilo le mogoce, izkorislili
za og led razlicnih zn&menilosli in
ameriskih nacionalnih spomenikov.
Tako smo ob nekem prazniku v juliju obiskali po vsem svelu znano zabevisce za mladino in odrasle, »Disneyland«. Prav golovo je ie sleherni
izmed nas bral k·njige ali gledal Iiime Walta Disneya, vendar je le malokdo imel priloinosl, obiskali to
znamenilo in fantasticno meslo, kjer
so minialurno, vendar povsem naravno prikazane preleklosl, seda-

njosl in VIZIJa prihodnosli.
Disneyland je bil zgrajen na pobudo in pod slrokovnim vodslvom
Walta Disneya, velikega poznavalca
in raziskovalca narave, prijalelja
olrok in mladine, kalerim je Ia objekl pravzaprav tudi namenjen. Lokacija je zelo posrecena, .ker je Disneyland nekako v srediscu goslo naseljenega d e la driave Cal ifornia in
v nepos·redni blizini rnesla Los Angeles, ki sleje nekaj nad 4 mil.i jone
prebivalcev, z okolico, 'ki nanj gravifira, pa sleje okoli 12 milijonov
prebivalcev. Ra·zurnlj ivo je, da obiskova!cev ne manjka, saj prihajajo

Po Disneylandu smo se vozili tudi med nilskimi konji

Kaj bo s kulturnirn zivljenjern
v Cerknici?
Vroci poletni dnevi so ze skoraj za nami, z njimi pa tudi pestrost
individualnega izzivljanja, ki ga nudijo nara.va in razne prireditve. Ko
clovek razmislja o dozivetjih v preteklosti, se spominja. vsega. tistega,
kar ga je radostilo, razvedrilo in mu vzbudilo prijetno razpolozenje.
Zal pa ugotavljamo, d a Cerknicani in okolica.ni nimamo nekih
stalnih obli:k izzivljanja, se zlasti pa pogresamo kulturne prireditve.
Dolge jesenske in zimske vecere nava.dno prezivimo v domaei hili ob
radiu in televizorju, seveda, ce ju imamo. Mnogo pa. je tudi takih,
ki si se ne morejo privosciti televizorja. Vendar tudi televizor ni vse.
Clovek se ga. kmalu navelica, se zlasti, ker je program pogosto nezanimiv. Poleg domacega razvedrila je edina za.bava kino, vcasih pa se
ka.ksna proslava, ki jo pripravijo ucenci.
Clovekovo bogastvo ni samo polna denarnica, temvec tudi njegovo
kulturno obzorje. Ves sodobni svet, se zlasti pa. mladi ljudje iScejo nekaj, kar naj bi jib zadovoljilo. Pogosto pa. se tako zadovoljstvo spreobrne v dru!ibi skodljive posledice, k ajti zadovoljstvo se veckrat izraZa.
v nemoralnem zivljenju.
.
Iz leta v leto pricakujemo, da se bo cerkni!iko kulturno zivljenje
prebudilo iz predolgega sna. Vsako leto pa znova ugotavljamo, da kultura tone v pozabo. Toda tistih, katerih dolznost je, da skrbijo zanjo,
pa zanemarjajo svoje poslanstvo, nihce ne klice na zagovor.
Ljudjc, ki so vca.sih ves svoj prosti cas posvetili organi~aciji kulturnih prireditev, so se vedno pripravljeni sodelovati. Ker so to predvsem starejsi ljudje, potrebujejo poleg sebe mlade sile; mladih ljudl
pa kulturno polje ne privlacujc. Kje je krivda za tako stanje, se ni
nihce ugotovil. Ne bi storili pra.v, ce bi za to krivili mladino. Mladina.
dorasca v drugacnih pogojih, kot so bili pred vojno ali pa. v prvih
desetih letih po vojni. Zato tudi ni sama kriva, ce se mora.lno vede
drugace, kot so navajeni starejsi .
Kaj naj storimo, da bi kulturna dejavnost zazivela? Menim, da bi
vkljucili v delo vse tiste, ki lm.ajo se v oljo do njega ter jim dali tudi
materialno odskodnino. Poskusimo zainteresirati mladino ze v soli!
Skusajmo zagotoviti materialna sredstva (sklad za kulturo je na.mrec
ze ustanovljen, toda denarja. se ni) in vzbuditi cut odgovornosti pri
vseh druzbenih, politicpih in samoupravnih organih, pa tudi pri odgovornih vodilnih ljudeh, da bodo imeli vsi skupaj vee posluha za
resevanje problemov kulturne dejavnostr na cerkniskem obmocju!
• F. TavzelJ

Morda se ne veste, da je na Brestovem prospektu najlepsa Jugoslovanka Natalia Kosir. Na sliki jo vidimo pred nagrajenim televizijskim
barom

lja domeci goslje iz vse Amerike,
pa tudi tujih tur.islov je mnogo.
le ta koj pri vhodu v to okolje
sluliS, da bos imel priloinost videti
nekaj posebnega, ker je ne velika nskem parkirnem prosforu, ki lanko
sprejme 6 do 7000 osebnih avlomob ilov in nekaj slo a vlobusov, zelo
velik promel.
Parkirfsce je razdeljeno na posamezne sektor)e in o'Znaceno z velikimi napisi po abecedi od A do Y.
lz vsakega teh seklorjev pa le v
nekaj minufah pripelje minialurni
avfovlak pred vhod, kjer so seveda
blagajne. Tu prodajajo vstopnice.
Ves Disneyland je ograjen, ponekod
z zidom, najvec pe z goslo iivo mejo. Visoko nad vsem !em je izpeljana zeleznica prihodnosti, ki skoraj
neslisno plave samo po eni lracnici.
Ce si se odloci l peljali v njej, lahko
vidi•s vso to nakopiceno lepolo in
dom iselnosl iz pl icje perspeklive.
Ko smo vsfop ili, sem nam je do
pofankosli predstavilo mesto iz casov osvajanja d ivjega zahoda lako,
kot ga je mogoce videti samo se v
filmu. V sredrscu mesta je meslna hisa - magistral, saloni, brivnice, prodajalne, pivnice in nesleto drugih, v
lislih casih polrebnih ustanov. Tode
ne samo, da je to vse zgrajeno In
opremljeno. Povsod so tudi uslrezni
ljudje, na primer serif, prodajalci v
lrgovinan, goslilnicarji ltd. Prav take deluje mesfno gledalisce, nocn i
lokali iz tedanje dobe, bale! ltd. Na
zelezniski poslaji je vedno polno
radovednih ob iskovalcev. Prava pravcata parna lokomofiva z vagoni, ki
jih da·nes vidis le se v filmu ali v
muzeju, te pelje za nekaj drobiia
skozi to preleklosl. Nisem se ornenil, da po meslnih ulicah vozijo
lramvaj s konjsko vprego, prvi lipi
avlobusov in avfomobilov, gasilski
avtomobili, ki so v glavnem sami
muz:ejski primerki, vendar je vse prirejeno lako, d a naravno prikaie zivljenje v enem meslu iz zgodovinskega obdobia ZDA.
Ogledovali smo si naprej in prisli do reke Amazon,ke (seveda spel
prikazane v minialuri), po kaleri vozijo takSne ladje kot nekoc. Vozili
smo se z ladjo na pogon s kolesom
(kakor pri slarih mlinih). Ladja lahko
sprejme do 600 polrrikov. Po reki
vozijo ludi velikanska jadrnica, vseh
vrsl splavi, od najprimilivnejsi h do
sodobno izdelanih, razne vrsle starinskih ladjic na vesla in indijaonski
kanuji.
Ko smo se peljaH po reki skozi
gosle in lemne gozdove, nam je
bilo kar nekam lesno pri srcu. Na
obali le namrec ponekod pricakujejo divji lndijanci, drugod spel r·a zne zveri, kaferim je ladja s svojim
ropofom pokvarila mirn i pocifek. Tudi do slreljanja pride. Mi smo z ladje slreljali s topovi (seveda s slarimi lopovi, polnjenimi z jeklenimi
kroglami, ki se proiijQ z vzigom na
zadnji del cevi). Z obale so proti
nam lefela kopja in puscice, pa tudi kaksno za·slarelo pusko je bilo slisati (tudi videli smo jih). Ko smo se
srecno vrnili nazaj v pristanisce, so
nam svetovali, naj obiscemo miroljubnejse lndijance v indijanski Yasi
ce·z reko.
Res smo se napotili lja in ni nam
bilo ial. Ze sam pogled na urejenosl naselja daje videz, da so b ili
lndi janci dokaj dobro organizirani in
infeligentni, o cemer smo se lahko
prepricali tudi pri og ledu njihovih
solorov nvigvamov«. Ko vid+S nolranjosl lakega sofora, fe ne preseneti
samo red, ki je v njem, ampak tudi
peslrosl in bogaslvo opreme, orodja, orozja in drugih pripomockov,
ki so jih uporabljali v boju za svoj
obsfanek. Videli smo celo· ind ijanski p ies, kl so ga plesal i pravi lndijanci, kar je e·dinslveno dozivefje· in
ga ni mogoce opisafi. le smo bil i
na poll proli pravi ndiungli«, kamor
nas je po.peljala posebna ladj ica.
Za vsak primer smo se spef oborozili, seveda so nas opozorili tudi na
morebitni ·napad slonov, ki streljajo
z rilci, samo za razliko od krogel
le-11 slreljajo z vodo.
Spel smo bill na poll v neznano,
v pravo pravcalo »diunglo<<. V zace!ku je bila reka se kar bislra, pa
tudi obala na obeh slraneh dokaj
prijetna. Toda ie po dobri~ desetih
minutah voznje je poslajalo vse femnejse, pa tudi vegelacija je bila fako !)osta, da smo se moral i na ladjici sklanjati, kajli pragozdne rastline so tako zelo nirke. Vse vee je

• • •

V mesecu avgustu je bilo na odseku ceste Grahovo-Bloska· polica
zelo zivahno. Delavci Slovcmija. ceste iz Ljubljane so dali temu odseku
z asfaltno prevleko nov videz. Za letos je delo zakljuceno. Se nekaj
kilometrov je ostalo do Loza, da bi se tudi Loska dolina povezala
z asfaltno eesto z magistralo Ljubljana-Trst. U pamo, da teh nekaj
knometrov ne bo treba dolgo cakati

Mogocni kostanji sredi .Cerknice se po strogih urbanisticnih nacrtih
· umikajo v arhiv

bilo sliSafi razne glasove pficev in
ludi mrinoinih iivali, kar je spel
nekako lesnobno vplivalo na polnike. Mlslim, da nam je samo radovednost dajala pogum za prod iranje v pragozd. Kar naenkral se je
pred namj zasve!ilo in ie smo bill
blizu naselja divjakov, ki so nas od
dalec sovraZ.no opazovali s pripravljenim orozjem. Vend11r smo se peljali mimo, kot da jih nismo opazili
(ceprav smo si p rav posfeno prelegnil i vralove od same radovednosli).
Krmar na nasi 1-adji, ki je isfocasno
tudi nas oboroieni vodja, je dal navodila, kako naj se vedemo, saj smo
p riplu li v obmocje, kjer kraljujejo
sloni in oslale d ivje iivali. Pripravljen i smo bill na vse, pa tudi oroi je
smo pripr.avili, ce bi se bilo morda
!reba branifi (ker ni"Srno bili napadalno razpolo.ieni). Nenadoma so
nas oblili curki vode, ki so jo na nas
spuscali slo,ni iz s-vojjfl rilcev. Vendar
smo se nekoliko uslavil i in ko smo
se prepricali, da nimajo slabih namenov, smo voznjo nadaljevali.
Slreli na prednjem delu ladje so
nas spet opozorill, da je na obali
nekdo, ki negoduje, ker smo mu
pokvarili mirn i pocilek, in res sme
ie videli celo krdelo levov, ki so
nas pricakali z rjovenjem.
Ko smo se peljali skozi vollino
pod velikanskim sl-apom, smo videl i
se tigre, leoparde, pa fudi anlilope,
zirafe, opice, razne vrsle pile, ki so,
vsak v svojem narecju, g lasno proteslirali proli vsiljivcem.
Ko smo usli pravcali zasedi divjakov domacinov in ko so nas pospremile velikanske gorile in krokodili,
smo si oddahnHi. Bliialj smo se namrec spef tislemu kraju, od koder smo
pred dobre pol ure odsli. Vrnili smo
se spel v civillzacijo in ni nam bilo
ial, da smo obiskeli to naravno cudo, ki pricare resnicno iivljenje v
p ragozdovih.
Resnici na ljubo moram povedati,
da so zivali in ljud je v pragozdu vsi
umelno izdelani, vendar lako narav-

no, da je le iz neposredne bliiine
mogoce rezlociti umelne g ibe in
glllsove zivali, p11 tudi !judi.
(Nadaljevanje prihodnjic)
F. Turk

Pa

se

to •••

••• v ponedeljek 29. julija v popoldanskih urah je pripelja.l SAP
avtobus pred gostilno v Dolenji
vasi.
»Mar imamo novo zvezo s Cerknico, ali kaj?« so ugibali domacini.
0 dogodku se je hi'tro razvedelo. Izstopili so namrec trije znanl
postarji, ki so si narocili izredno
voznjo na. relaciji Cerknica - Dolenja vas.
Poveda.li so, da je bila voznja
z avtobusom cenejsa kot s taksijem •• .
..• upravni odbor Tovarne pobi.Stva Martinjak je sklenil, da
imajo prednostno pravico do nakupa odpadkov za kurivo clani
poslovne enote Martinjak. En kilogram odpadkov bodo v prihodnje placevali po 4 stare dinarje,
ce je kolicina do 1100 kg, za vecjo
kolicino pa osem starih dinarjev.
Sklenili so, da labko presdek
odpadkov prodajo clanom ostalih
poslovnih enot Bresta, toda po 10
starih dinarjev.
S. Bogovcic

Zahvala
Najlepse se zahvaljujem podjetju Brest iz Cerknice za drva, ki
mi jib je podarilo. lskrena hvala
tudi delavcem, ki so mi podarjena drva zlozili v drvarnico! Za
humano gesto se enkrat prisrcna
zahvala kolektivu Bresta, ki mu
ob tej priloznosti zelim tudi moogo delovnih uspehov.
Marija Gorie

·-·------··I
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Kako je usihalo Reseto

Nagradna · krizanka

Nagrade
1.
2.
3.
4.

nagrada
nagrada
nagrada
nagrada

50
30
10
10

din
din

din
din

aesitve posljite do 14. septembra.

IN MEMORIAM

I

IVANKA SOSTARIC
V ponedeljek, 29. julija 1968 je
kolektiv pretresla novica o tragicni izgubi nase delavke iz ekonomske enote zabojarne

RESITEV KRIZANKE
iz 10. stev. Brestovega obzornika

NAGRADE 1Z PREJSNJE
STEVILKE PREJMEJO:
1. nagrado 50 din prejme Korosec Zdravko, TP Marti'njak,
2. nagrado 30 din prejme Trotovsek Domen, Cerknica,
3. nagrado 10 din prejme Zu·
mer Pepca, Cerknica,
4. nagrado 10 din prejme Kolenc Matjaz, Begunje.
Stara je bila 54 let in je bila
zaposlena v nasem podjetju ze 11
let. Vsa leta je bila pridna in
vestna sodelavka. Svoje delo je
dosledno opravljala.

Glavni In odgovorni urednik Danilo
Mlinar - Urejuje urednilki odbor:
Stefan Bogovlll, Vojko Harmel, Ja·
nez Hren, Franc Hvala, Tone Kebe,
Joflca Matilil, Danilo Mlinar, Franc
Tavfelj, Dulan Trotovlek - Tlska
%eleznllka tlskarna, Ljubljana

Na zadnji poti smo jo spremili
30. julija 1968 izpred domace hise
na pokopaliSce v Visevek.
Mi, ki smo jo poznali in smo
z njo delali, jo bomo ohranili v
trajnem spominu.

Kolektiv Tovarne
lesnih izdelkov
Stari trg

in rake, le neka.j jih je pogollnil ne.
usmiljeni poziralnik. Ko so pregle·
da·li ulov, so ugolovili, da so re!ill
okrog 500 mladih scuk ler nekaj Jj,
njev in rakov, kar je zeio lep ulov
Cofolanje po vodi ·in blalu je prebud ilo tudi lurisla,, ·ki je v blizinT
laboril z druiino. Prise! je k jami, d~
bo kaj spekel za zajlrk, ce je oc!
ribicev kaj ostalo, vendar ie ialosl·
no odsel v solar, kajli ribe in rak1
so ze plavali v bliznjem ribniku.
Se v trdi temi so se ribici z vsenr
priborom .z a resevanje preselili v
Skednenico, glavno jamo v Reselu.
Tu so nekajkrat vrgli v vodo poseb.
no mrezo in kmalu se je znaslo v
pulterju 30 linjev. Kljub !emu, da
je zacelo proti jutru mocno deze·
vali, so ribici svoje delo :Se naprej
opravljali. Prisli so tudi ze najbolj
straslni opazovalci, ki bi radi videU,
kaj je se ostaio v vodi, pa tudi, ce
bo kaksen rep zanje.
Voda pa le ni holela odteci. Da
vsaj ne bi, so si mislili ribici, cpa·
zovalci pa so zeleli, da bi odtekl&,
in bi oslalo kaj za njihovo kosilo,
Nili eni niti drugi niso bili zado·
voljni, kajli voda je usahnila le v
delu jam, ostale pa je znova zalila
Kljub !emu .pa so ribici ujeli okrog
60 kg scuk in linjev. Med njimi je
bila tudi pef.kilogramska scuka, ki
jo je v zameno za bogalo malice
dobi·l Janez z Doienjega. jezera, k1
je tudi pri·z adevno .pomagal reseva.
li ribe. Ker najbolj vneli opazovalci
niso mogli iii v vodo, ki je zacata
spel narascati, so se pac sprijaznill
z dejslvom, da morajo ribe kupifi.
Konec koncev so vsi pri<Sii na svo.j
racun. Opazovalci so imeli ribe, za
kalere so morali seci v iep po denar, ribici pa vodo in resene mJa,
dice scuke, preoslanek ujelih rib p~
abonenl i v menzi v Cerknici.
Utrujeni in premoceni, toda kljub
!emu veseli in zadovoljni so jo rna.
hnili ribici proli domu, muhasto je·
zero pa jih bo spet privabilo ob
novem presihanju.
F. Tavie!)

ALI VESTE ••.?
•• • da mogocnih kostanjev pred
hotelom »Jezero« v Cerknici ni
vee. z dinamitom, sekiro in buldozerjem so jim pretrgali nit zivljenja.
Vee ko 70 let so v poletnih ca.sib skrbeli za senco v parku in
nudili domovanje stevilni pticj1
druscini.
Umakniti so se morali urbanisticni ureditvi sredisca Cerknice.
POPRAVEK IZ STEVILKE 10
CLANKA: OBJEKTIVIZACIJA
SUBJEKTIVNW METOD
Popravek Ill. odstavka:
Mi smo imeli skupaj 13 vaj; na
vsaki vaji je snemalec uporabil 45
ocen, ali skupaj 585 ocen. Po vsaki vaji smo opravili opredelitev in
obdelali podatke po statisticno
matematicnia metodi, tako da je
snemalec lahko popravil svoj kriterij.
Popravek V. odstavka:
TABELA II. Ceprav so instruktorji porabili precej manj casa za
vaje kot analitiki-snemalci, so
koncni rezultati ugodni, saj so dosegli enak povprecni odstotek odstopanj (+ 2,6 odst.) kot analitiki.
UREDNISTVO

Vodoravno : usihanje, element,
v arovan, Inari, a, lok, dr., ral, lonec, domovina, Itaka, elan, Bi,
ata, Er, gen, kotel, vati, Epir,
Lala, ac, n, norilo, dis, osa, etan,
vrana, PR, RI, kosa, noben, licna,
mrad, rti, Ren, kapavica, C, an,
nakana, enka, nasadi, Ararat.

BRESTOV OBZORHIK GLASILO
KOLEKTIVA BREST CERKHICA -

Muhasla narava Cerkniskega jezera tudi lelos clanom Ribiske druzine
v Cerknici ni prizanesla. Jezero je
zacelo usihali, kol ze vsa lela doslej
prav ledaj, ko se je voda oloplila
in poslala .primerna za kopanje in
sporlni rfbolov. Vneli kopald , se
zlasti pa ribici, ·ki jih je C:aka'lo naporno dele pri re5evanju rib in rakov, so bi)j zaloslnih obrazov. Ve~eli so bili le lisli, ki ribarijo v kalnih vodah z rokami in kosi. Vendar
pa letos v Re:Selu niso prisli na svoj
racun.
Organizirara ekipa Clanov Ribiske
druzine je pravocasno pripravila ribiski pribor za resevanje rib in rakov, kar je onemogocilo divji lov
neregislriranih ribicev, ki so od
slrani opazovali, kako so ribici spusca·ii ujete rrbe v ribnik.
Veda iz Kriza je hitro upadaia in
se umikaia Reselu ler puscala za seboj . letosnje mladice scuk in rake.
Tu so ujeli in spuslili v ribnik okrog
400 scuk mladic ler okrog tOO rakov. Zlasti je zanimivo, da je bile
lu toliko rakov kljub veliki susi !ani.
Kakor hilro je upadala veda, iako
hilro se je spU:Scal tudi mrak, ki je
prinesel s seboj tudi neprijetnosti,
kajli ribe je bilo vse teze resevali.
Vendar pa so se ribici hilro znasli,
nad Spajno jamo so zakurili ogenj.
Ob ognju je slekel tudi ZC!nimiv pogovor o ribiskih dogodiv:Scinah, ki
jih med lelom ni bile mlllc. lz takih
pogovorov zves, koliko :Scuk velikank je »pobegnilo« s lrnka in kdo
je »Uje)« najtezjo in najda)jso SCUko, Vsakdo je seveda hvalil sebe
in svoje lovske sposobnosti, kdo pa
je ujel velikanko, pa !ega seveda
ni mogel dokaz.ali s pricami, ceprav
je vsak lak pogovor resen in podprl z vsemi mogocimi »resnicami«.
Ko je bila ie trda iema, je eden
izmed ribicev nenadoma opozoril,
da bo veda v Spajni jami vsak cas
usahnila. Kol slrela z j.asnega so jo
ribici udarili v jamo ler s saki, mrezami in rokami re:Sili skoraj vse ribe

Zabvala
Ob tezki izgubi na.Sega dragega moza in oceta Franceta Sajna se
iskreno zahvaljujemo
vsem, ki so ga v takem
stevilu spremili izpred
hise Za.losti in mu poklonili cvetje. Posebno
se zahvaljujemo kolektivu Bresta za izkazano
pomoc.
Zena Angela z druzino

I z izginjajocega jezera skusajo ribici resiti, kar se resiti da. Motiv je
iz Reseta na Cerkniskem jezeru

lz obcinske skupscine
Skup~ cina obcine Cerknica je na
ki estetsko ni prilagojena okolju
svoji seji 24. julija 1968 razpravkraskega naravnega parka. Pre·
ljala med drugim tudi 0 zasCiti povedano je tudi kmetijsko obde·
naravnih lepot v obcini in o tern lovanje zemlje, dovoljena pa je
spr ejela tri odloke:
previdna prebiralna secnja lesa.
1. Odlok. o redu in vzdrzevanju
2. Gradbeni pravilnik za pocit·
kraskega naravnega parka Rakov
niski zaselek na Cerkniiikem lazu
Skocjan, ki doloca ozji notranji in v Rakovem Skocjanu, ki dolo~a,
sirsi :i:unanji del kraskega narav- kaksne letne hisice v tern zaselkll
nega parka. V ozjem notranjem lahko gradijo. Poudarjeno je, da
delu (stometrskem pasu zunaj
je treba zunanjo arhitektonsko
krozne ceste in 200m sirokem pa- podobo v glavnem prilagoditi tisu okoli ZelSkih jam, Velikega napiki regionalnega ljudskega stav.ravnega mostu, udora in Tkalca ·barstva v tern p redelu Notranj·
jame) ni dovoljeno izkoriscanje · ske.
gozdov, razen nujno potrebne sa3. Odlok o splosni pepovedi gra·
nitarne secnje. Prepovedano je ditve ter prepovedi parcelacije
vsako izkopavanje v jamah; zbi- zemljiiic mi. obmocju Cerkniskega
ranje in odnasanje jamske favne, jezera. Ta odlok je samo zacasen
izkoriscanje naravnih bogastev
in bo velj:;~~ dokler ne bodo Zll
nad zemljo in pod njo in kmetijkraje, ki jih obsega, napravljenl
sko obdelovanje zemlje, razen kos- urbanisticni nacrti. Nanasa se .na
nje trave. Poleg tega so na tern
obmocje Otoka, Kurjice, Laz,
delu prepovedane vse gradnje Gornjega Jezera, Goricic, GoriCioziroma kakrsnokoli spreminjanje
ce in Klinjega vrha.
oblike zemljiSca. Prepovedan je
Vse tri odloke so sprejeli, da Jlj
tudi lov divjih zivali in ptic. Tu- uvedli red in odpravili ~pekula
risticni lov rakov in rib je dovocije in anrhijo, ki je bila doslej.
ljen le s posebnim dovoljenjem Predvsem pa hocejo zagotoviti, dil
Zavada za turizem v Cerknici.
bodo letne hisice gradili po. urbaV zunanjem obrobnem delu nisticnem nacrtu in da bodo pri·
kraskega naravnega parka je p r e- lagojene ljudski arhitekturi cerkpovedana vsaka gradnja, ki ni v
niskega obmocja.
skladu z ureditvenim nacrtom in
F . Mele

