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Smo v tistem obdobju poslovnega leta, ko je potrebno ugotavljati, kako se izvaja, kaj se je
ze in kaj se se ni opravilo od tistega, kar narekuje resolucija o
poslovni politiki letosnjega leta.
Ze sedanji podatki kazejo, da homo letos dosegli predvidene poslovne rezultate tako v pogledu
obsega proizvodnje in re.n tabilnosti, medtem ko so osebni dohodki
ze sedaj na tisti visini, ki je bila
predvidena za konec poslovnega
leta. Ta ugotovitev velja seveda
za podjetje kot celoto. Po posameznih poslovnih enotah pa so
dolocena odstopanja. Vzroki za
to so tako notranji kot zunanji.
Ko v nasem podjetju ugotavljamo sedanje stanje v sirsem smislu in ko danes lahko dokaj natancno ocenimo poslovnost letosnjega leta, je hkrati potrebno, da
usmerimo razglabljanja o poslovnih moznostih za leto 1969. Tu
gre za analiziranje splosnih pogojev na trziscu in v proizvodnji,
iz cesar mora slediti proizvodno
proda.jni program tako po obsegu, asortimentu in vrednosti. Drugi nic manj vaini problemi pa. 'SO,
kako, na ka.ksen nacin pristopiti
k izvajanju omenjenega programa z namenom, da prihodnje leto dosezenw se vecje poslovne .
uspehe. Gre za pravilno in smotrno porazdelitev dela, kar velja
za podjetje, poslovne enote in
vsa.kega izmed nas clanov kolektiva. P oiskati je potrebno najbolj
racionalne oblike poslovanja, pri
cemer je nujno, da z vecjo smelostjo uveljavljamo moderne poslovne prijeme na vseh delovnih
toriscih. Cilj vseh teh prizadevanj je kolektivno in osebno zadovoljstvo.
Zato ni prav nic slucajno, da je
centralni d elavski svet ze v Ietosnji resoluciji postavil zahtevo
pred glavnega direktorja, da s
strokovnimi sodelavci preanalizira celotno poslovanje podjetja z
rokom do konca tega leta. Vsebina te naloge je v tern, da se ugotovi poslovno stanje po vseh deloviscih, se posebej strokovnih in
k,jer je le mogoce, da se zastarele, enostavne in primitivne oblike
in delovne metode zamenjajo s
sodobnejsimi. Torej gre tu za zelo obsezno in odgovorno nalogo,
ki v fazi str okovnega proucevanja bremeni predvsem strokovni
kader, se posebej pa vodilni.
.
Rezultati in stalisca teh razglabljanj in odgovornega dela
bodo posredova.ni sirsim posvetovanjem po vseh poslovnih enotah
in .koncno predlozeni delavskim
svetom v odlocanje.
Pri vsem tem pa ze sedaj Iahko ugotovimo dve znacilnosti, ki
nam otezkocata to delo. Prva
znacilnost je v tern, da prihodnje
leto predstavlja za nas poleg tekocih se zelo tdko dodatno nalogo, to je modernizacijo skoraj
vseh nasih proizvodnih kapacitet.
Saj gre za to, da se bodo nase
kapacitete povecale skoraj za eno
tretjino. To.r ej moramo zagotovi-

ti po eni strani normalni in najboljsi tok proizvodnje, po drugi
strani pa na cimbolj biter in
strokovno
tehnicno
natancen
nacin sistematicno izvajati nove
premestitve strojev ter naprav in
montazo novih. V ta namen ze delamo na natancnem nacrtovanju
akcij, ki morajo imeti poleg drugega za cilj, da se nova delovna
sredstva takoj po montazi vkljucujejo v proizvodnjo. Ta naloga
zahteva posebno pozornost za zagotovitev organizacijskih in kadrovskih pogojev.
Druga znacilnost, ki je za nas
pravzaprav stalna motnja, pa je v
naslednjem. Nasa tehnologija, proizvodni programi, trina usmerjenost in trdnost nasih pozicij
predvsem na zunanjem trgu zahtevajo od nas, da vodimo dolgorocnejso in ustaljeno politiko. Poleg tega je specificnost nase notranje organizacije, kot so samostojnost poslovnih enot, delitvena
razmerja · v sirsem in ozjem ekonomskem smislu, tudi faktor, ki
zabtcva doloceno umirjenost in
vecjo, stalnost. Proti temu obojemu pa imamo zelo nemiren in
stalno spreminjajoc se gospodarski
instrumentarij s strani druzbenih
organov. N~prestano spreminjanje instrumentov v uvozno-izvozni dejavnosti, spremembe v raz-

nih prispevkih, carinah itd., nam
povzrocajo v tej na5i dolgorocnej- ·
si orientaciji in nasem notranjem
organizacijskem sisteinu dokajsnje preglavice. V teko.c em poslovanju povzroca to negotovost pri
kalkulacijah in delitvenem sistemu, pri investicijskih naloZbah pa
cesto probleme, katerim se tako
razvit smisel za napredek in odgovorost nista kos. Za pristop in
izvajanje opisane naloge je ze izdelana metodologija, ki je razvrscena v 10 glavnih poslovno podjetniSkih podrocjih, ta pa so razdeljena. na. 71 vsebinsko funkcionalnih delov. Sestavljene so tudi
strokovne delovne skupine skupno
s koordina.cijsko mentorsko skupino, ki povezuje 13 specia.liziranih delovnih skupin. Nastete skupine bodo zakljucile delo do konca novembra., · tako da bi lahko
dali celoten material v javno razpravo v prvi polovici decembra.
Pri vsem tern pa mislim, da je
nujno, da »Brestov Obzornik« o
sami akciji in aktualnih problemih iz okvira te naloge posebej
in tekoce obvesca celoten kolektiv. Z obvescanjem bomo dosegli
moznosti in pogoje, da lahko
vsakdo tudi aktivno sodeluje pri
tej za vse nas nadvse pomembni
nalogi.
Joze Lesar

Obisk kupca iz ZDA
Mesec september je ze nekaj let
nazaj mesec priprave novih vzorcev, mesec, v katerem so zakljucuje za leto dni naprej najvecji
posel vsakega leta prodaja
glasben ih omaric za ZDA.
Tudi letos je gospod Philip
Morse, prezident firme "iz New
Yorka, prise! v podjetje, da sklen e nov letni dogovor za dobavo

glasbenih omaric v 1969. letu.
Skupaj z njim je dopotoval tudi
gospod Robson, eden njegovih
strokovnih sodelavcev. V razgovor ih so sodel ovali tudi predstavniki zagrebskega podjetjaExportdrvo, in sicer b ivsi generalni direktor L. Mondo, sedanji generalni direktor D. Jerbic s svojimi sodelavci in D. Rakij as, prezident

Gospod Morse s sodelavcem na obisku v Brestu

Dnevna soba FLORIDA na Zagrebskem velesejmu
podjetja EWP, New York.
Prepricani smo, da bo t udi TP
Ob obisku tov. T. Kebeta in F. Martinjak dobila narocilo za izTurka pri firmi MORSE v ZDA, delavo glasbenih omaric v vredje bilo dogovorjeno, kaksne vzor- n osti okrog 300.000 $.
ce naj pripravi BREST do prihoTa skupni znesek pa znasa' ze
da gospoda Morseja. Vzorcne devee, kot letos nacrtovani skupni
lavnice v Cerknici in Martinjaku
izvoz podjetja na konvertibilno
so od julija do avgusta pripravile podrocje.
vrsto nov ih modelov. Skupaj je
Morda se niti ne zavedamo, kabilo pripravljenih 31 novih vari- ko velik je obseg tega narocila.
ant glasbenih omaric.
To cenijo predvsem tisti, ki prejemajo narocila iz meseca v m eTako siroka in kvalitetna priprava m odelov je ·g. Morsa prese- sec, kjer se izdelki stalno menjanetila. Iz prikazanega je videl, vajo, so majhne serije itd. Firma
da je BREST zainteresiran na iz- MORSE stalno siri svojo dejavdelavi se bolj zahtevnih omaric, nost, to pa je tudi zagotovilo
uspesnosti dolgorocnega poslovase vee, videl je, da BREST ostaja
se naprej odlocujoc partner te ve- nja in tehnicnega sodelovan ja. Po
drugi strani pa daje temu poslu
like mednarodne kooperacije. Ne
sarno to, tudi dosledno izvajanje poseben pomen dosezena kvalidogovorov v preteklih letih , pa tetna raven nasih izdelkov.
tudi letosnje dobave, ki so za 36
odstotkov vecje kot lani in so bile
pravocasno dobavljene kupcu, je
potrdilo resnost BRESTA.
DOPISUJTE V
Razgovori z gospodom Morsom
so trajali tri dni. Gotovo se bo- ·
BRESTOV
ste vprasali, cemu toliko casa, ko
je pa vse tako dobro pripravljeOBZORNIK,
no. Res, dobra priprava je bila
VASE GLASILOI
samo del te celote. Potrebno pa je
bilo resiti vrsto vprasanj, od cisto tehnicnih do najbolj tezkih
ekonomskih.
Tako eni in drugi strani med
. Gospod Morse je med svojim
razgovori ni bilo vseeno, kakSni
bivanjem obiskal tudi akadembodo financni efekti novega poskega slikarja Lojzeta Perka v
sla
za 1969. leto.
Izmenjava
v asi. Kljub tezavnim dvomnenj, dokazovanje objektivnih Dolenji
dnevnim r azgovorom je obisk pri
vzrokov, utemeljevanje novega slikarju napravil · nanj globok
kvalitetnega premika, vse to je vtis. Kasneje je dejal, da lahko
imelo za cilj doseci zadovoljstvo iskreno
rece, da bo ta obisk zanj
obeh strani, saj je le tako dose- nepoz~ben in eden najlepsih srezeni sporazum baza za u spesnost canj.
Romanticna okolica in drusodelovanja. Po dolgotrajnih in zabnost
ter portretiranje gospoda
utrudljivih razgovorih je na kraMorsa,
vse
to je vplivalo n a poju drugega dne prislo do soglasja
tek obiska. Velika slika Cerknio kolicinah, rokih dobav. in cenah. skega
jezera bo v trajen spomin
Kljub prizadevanju, da bi na obisk krasila poslovn i prostor
uspeli dobiti tudi narocilo za TP firme Morse v New Yorku.
Martinjak, nam to ni uspelo.
Ob zakljucku razgovorov na koVzrok je iskati sqmo v ceni, saj
silu v Postojni je gospod Morse
so bill pripravljeni vzorci brez
za!lelel, da bi v novem poslovnem
napake in stilsko v redu. Razgoletu izvajali dogovor e prav tako
vori o tern se bodo nadaljevali v
uspesno kot dosedaj, :ielec pri tern
zadnjih dneh septembra. TP Mar- vse dobro vsem Brestovim proiztinjak bo pripravil nove vzorce in vajalcem glasbenih omaric.
cene.
Nadaljevanje r azgovorov o naPogovor o dobavi 80.000 glasbe- rocilu modelov za TP Martinjak
nih omaric, ki naj jib izdela TP homo vodili v Zagrebu . 0 r ezulCerknica od novembra 1968 do tatu teh razgovorov homo poronovembra 1969 v vrednosti nad cali v naslednji stevilki.
2,600.000 $, je napravljen.
D. Trotovsek

BRESTOV OBZORHIK
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Kako napreduje gospodarstvo vTP Martinjak
V letu 1966 smo si v poslovni
politiki postavili med dr~im tudi, da bomo v Tovarni pohistva
Martinjak spremenili program
proizvodnje tako, da bomo namesto enostavnega pohistva danske izvedbe zaceli proizvajati zahtevnejse stilno pohistvo.
Zacetek je bil zelo razveseljiv,
saj smo s prvimi posiljkami zadovoljili kupce tako po kvaliteti
kot po rokih. V I. polletju 1967
smo imeli ze zelo jasen program.

je temeljito razpravljal o rezultatih gospodarjenja in sprejel tudi
ukrepe, na osnovi katerih naj bi
do }!:onca leta dosegli naertovane
gospodarske rezultate in uskladili
osebne dohodke z dosezenimi rezultati.
V zadnjih letih je Tovarna pohistva Martinjak dosezeni dohodek delila na osebne dohodke in
sklade takole:

Prav tedaj pa se je zmanjsala kupcev. Cena za to ni bila majhstopnja kvalitete, kar je povzro- na. Razdrobljenost proizvodnje,
cilo vrsto tezav, ki so nam zna- . majhne serije, vecji stroski in
ne. Ko so organi upravljanja v
ostali faktorji so vplivali tudi na
lanskem letu razpravljali o vzro- gospodarski rezultat. Poglejmo
kih takega stanja, niso mogli oce- samo nekatere rezultate:
- proizvodnja se je v primerniti daljnoseznih posledic slabe
V odstotklh
kvalitete. Kupci so izgubili za- javi z istim obdobjem lanskega
osebni
upanje in cez noc je padel ugled leta poveeala za 30 Ofo,
Skladi
Dohodek dohodki
tovarne. Sedaj lahko ugotovimo,
- dohodek se je zmanjsal za
da je trajalo leto dni, da si je 3 °/o, medtem ko so se osebni do- 1965
,100
84
16
tovarna s kvalitetnejso proizvod- hodki poveeali za 33 %. Koncni
1966
100
93
7
rezultat
tovarne
je
tako
negatinjo pridobila izgubljeno zaupanje
100
1967
86
14
ven.
Te stevilke nas opozarjajo na
V letosnjem letu bi morali dodva problema:
seCi enako razmerje osebnih do- ·
1. Posledice napak, ki jih nahodkov in sklad ov, to je 86 °/o
pravimo v poslovanju posebno se
· v odnosu do tdisea, so dolgoroc- osebnih dohodkov in 14 Ofo skladov, da bi zadostili najmanjsim
nejse.
potrebam
razsirjene
repro2. Posledice se odrazajo na dosezenem dohodku, torej tudi na dukcije, to je za udelezbo kreditiranja proizvodnih postopkov.
Na tako raznolikem jugoslo- poleg najmanjsih izdelkov, ki gre- osebnem dohodku in skladih.
Z zadnjimi dobavami izdelkov
Osebni dohodki se ne morejo
vanskem podrocju, od Jesenic do do tudi zelo dobro v promet. V
je Tovarna pohiStva Martinjak
Bitole, od Kopra na zahodu pa
odmaknjenih podrocjih, kjer je gibati neodvisno od rezultatov
dosegla pri vaznejsih kupcih tido Nisa na vzhodu, vsepovsod industrija se nerazvita, kupna gospodarjenja. :Ze v letu 1966 so
dobimo trgovine, v katerih so nasi moe prebivalstva pa nizka, kj er nase poslovne enote samostojno sti ugled, ki daje jamstvo za
izdelki. Marsikdo si tezko pred- se vedno prevladujejo stari obi- ugotavljale in delile dohodek v · razvoj poslov. Pricakovati je
stavlja trgovino v centralni Bos- caji, ceprav se ze dolgo cuti vpliv skladu s smernicami sprejete po- boljse pogoje za proizvodnjo, saj
ni ali Srbiji, v kateri je nase po- novega zivljenja, pa se prodajajo slovne politike in naerta. Vokviru se narocila povecujejo tako, da so
hiStvo. Pa je to le res. Kljub te- nasi manjsi izelki. Seveda je po- podjetja ni nobenih centralnih zmogljivosti tovarne zasedene za
mu, da je v Jugoslaviji cela vrsta vprasevanje po manjsem pohistvu sredstev, ki bi izravnavala ali po- vee mesecev. Znan je tudi ze oklesno industrijskih podjetij, ki pogojeno z majhnimi stanovanj- krivala razlike med osebnimi dovirni program za prihodnje leto.
Vzporedno z izboljsanjem tcine
proizvajajo pohistvo, je na.Semu skimi prostori. Zelo dobro se v
hodki in dosezenim dohodkom.
kolektivu uspelo osvojiti celotno teh predelih prodajajo TV vitri- Poslovne enote so na osnovi nacr- situacije je tudi dokoncno utrjen
program modernizacije. Iz tega
jugoslovansko tciisce. .
ne, sekreterji F-65 ter vitrine tov dolZne u st varjati toli.ksno viMorda bo marsikoga bolj za- Metka. Prav povsod, tako v me- sino ostanka dohodka, kolikor je sledi, da je perspektiva jasnejsa,
nimalo vprasanje, kaj se najvec s tu, kot na podezelju, pa se je
potrebno za zagotovitev razsir- kot je bila v letosnjem letu. Izprodaja po posa~eznih podrocjih. uveljavil stol Sardan.
jene reprodukcije. Tudi v naertu kusnje lanskega leta pa bi morale
Velike razlike v razvitosti posaMocan vpliv mesta in razvija- za II. polletje letosnjega leta je biti v svarilo nam vsem. Brezmeznih predelov, kupna moe pre- joce se industrije, ki je vse moc- doloeeno, koliko mora minimalno pogojno bo potrebno obdciati kvabivalstva, navade in obicaji, tra- nejsi, vse bolj ru5i stare nazare :vsaka poslovna enota ustvariti na liteto nasih proizvodov in izboljdicija, miselnost ljudi ter se Ce-: ter vnasa nov duh v zivljenje obstojeca osnovna in obratna sre- sati servis, po drugi strani pa tela vrsta drugih dejavnikov vpliva, tamkajsnjih ljudi.
dstva ostanka dohodka za razpo- ziti k znizanju stroskov n a enoto
da sta povprasevanje in prodaja
v poslovni sklad poslov- proizvoda.
Prodaja nasega kvalitetnega reditev
ne enote.
zelo razlicni od podrocja do po- pohistva
Od doslednega izvajanja ukrese,
cepr
av
pocasi,
vztrajdrocja. Kaj hitro lahko ugotoviDa bi zagotovi}i najmanj po- pov delavskega sveta Tovarnepono
siri
p
roti
j_ugu
dezele.
mo, da je v Sloveniji nasploh zetrebna najmanjsa sredstva za raz- histva Martinjak, kakor tudi priProdaja pohistva na dolocenem
lo veliko povprasevanje in sevesirjeno reprodukcijo, je potrebno zadevanja skupnih strokovnih
da tudi prodaja vseh nasih izdel- podrocju je mocno odvisna od
stalno vsklajevanje dohodkov z sluzb so odvisni tudi boljsi gospokov. Trg zahteva kvalitetne izdel- kupne moci prebivalstva, od tra- dosezenimi · rezultati. Delavski darski rezultati v prihodnjem obdicije, od novih gradenj 'in se od svet Tovarne pohistva Martinjak dobju.
ke, razumljivo pa je, da so taksni
J. Hren
cele vrste drugih nic manj poizdelki tudi temu primerno drafji. Podobne zahteve zasledujemo membnih dejavnikov. Racunati
tudi v vseh vecjih srediscih nase moramo, da bo tok sirjenja prodaje kvalitetnega pohistva proti
siri}.e domovine (Zagreb, Osijek,
Reka, Split, Beograd, Novi Sad, jugu vedno hitrej si. Omenjeno trzisce je obsirno, zato moramo raSkopje, Sarajevo, Tuzla itd.). Z
razvojem industrije v vseh vecjih eunati z njii:n. Zasledovati morasrediscih ter s porastom zivljenj- roo zelje in potrebe tega podrocja.
skega standarda se spreminjajo
Na potovanju skozi juzne preporabnikove zelje in potrebe, ki dele nase drzave opafamo velike
se odrazajo na tdiscu. V razvitih spremembe. Gradijo se nove mopredelih nase drZave se v glavderne zgradbe na vasi in v me-·
nem prodajo vsi nasi najkvalitetstu in tega bo vsak dan vee.
Poslovna situacija v TP Mar- varni uspelo pridobiti nazaj kupnejsi izdelki (Daniela, Florida, je- Opremiti jih bo treba, tudi z natinjak je v zadnjem casu sprozi- ce, ki so sele pr.ed letom dni oddilnica Living in drugi), seveda simi izdelki.
T. :Zele
la veliko aktivnost samoupravnih povedali sodelovanje. K temu
organov in strokovnih sluib. Ta uspehu je prispevala svoj odloaktivnost se je zacela izrazati v
cilni delez kvaliteta, roki odpreiskanju poti in moznosti za doseme in odlocnost samoupravnih orgo takih poslovnih rezultatov, ki
ganov, ki so zahtevali od vseh
bodo tovarni povrnili ugled kvastrokovnih sluzb znotraj poslovne
litetnega proizvajalca, hkrati pa enote in skupnih strokovnih sluib
pogoje za rentabilno poslovanje.
vecjo doslednost in zavzetost
V tern sestavku je povzeta vrsta v vseh poslovnih dogajanjih.
zakljuckov in sklepov, ki so bili
Samoupravni organi v TP Marsprejeti na zadnjih sejah samotinjak se zavedajo svoje vloge v
upravnih organov v TP Martinsedanji stopnji decentraliziranih
jak.
odnosov v Brestu, zato v prvi vrS tern, ko je tovarna pred dosti zahtevajo resitev problemov
brim letom zacela uvajati nov od svojih lastnih kadrov, nikakor
proizvodni asortiment stilnega po- pa ne morejo dovoliti, d a se ne
histva in zacela opuseati proizresijo tudi tisti problemi, ki niso
vodnjo klasicnega pohistva, si je
samo obmocje lastnih kadrov,
zastavila odgovornejse naloge, temvec tudi tistih, ki pajejo serkajti izdelava stilnega pohistva vis.
zahteva mnogo vee casa za priKolektiv poslovne enote je sepravo dela kot tudi za samo proizvodnjo. Pri tem pa ni vafen sa- znanjen s trenutoim stanjem gospodarjenja v TP Martinjak, zato
mo cas, t emvec zlasti strokovnost,
tako kadrov, ki delajo na pripra- se v celoti zaveda svoje odgovorv i posla, kot tistih, ki proizvaja-. nosti do sklepov samoupravnih
organov, ki vodijo k n ormalizajo. Ker vse to se ni bilo dobro
ciji poslovnosti tovarne.
premisljeno, so kmalu pricele prihajati reklamacije, ki jih je moKolektiv se zaveda, d a je narala tovarna drago plaeati. Ta
predek tovarne v njegovih lastnih
nagib pa je narekoval, da se rokah, zato je tudi z r azumevamora v TP Martinjak marsikaj
njem sprejel odlocitev samoupraspremeniti, zlasti pa, da strokovni
vnih organov, da se bodo izplakadri kot tudi neposredni proizcevali taki osebni dohodki, kot
vajalci posvetijo vee pozornosti
jih dovoljuje delitveno razmerje
osebni odgovornosti za kvalitet- med s}!:ladi. Vsakomur je namrec
no delo. Ta osebna odgovornost
jasno, da se ne more vee pojesti,
pa mora biti podprta s tern, da
kot se pridela, pa tudi na juima tovarna zagotovljen dolgotrisnji dan je treba misliti.
rocni proizvodni asortiment, kajti
Podobne tezave so ze bile tako
v takih pogojih je mogoce sproti
v Martinjaku kot v drugih poodkrivati napake in jih hkrati tuslovnih enotah, toda vztrajnost in
di pravoeasno resevati.
prizadevno delo, tako samoupravK er vsega t ega v TP Martinnih organov kot vsega kolektiva,
jak ni bilo, je pri~lo tudi do te- sta resila ze marsikateri se tezji
ga, da je tovarna v I. polletju 1968 problem, zato tudi n i bojazni za
poslovala nerentabilno. Kljub
izhod iz sedanjega stanja v TP
slabsim ekonomskim rezultatom,
Martinjak.
Vzorcni izdelek Tovarne pohistva. Martinja.k
kot so bili predvideni, pa je toF . Tavzelj

Kje vse v Jugoslaviji
prodajamo nase izdelke

Samoupravni organi
v T P Martini ak
za boljs~ gospodarjenje

Obraniba stvar
nas vseh
Sedanje razmere v svetu ponovno dokazujejo, kako upravicena je nasa zamisel o vsesplosnem l judskem odporu proti morebitnemu napadalcu. Zamisel
vseljudske obrambe izhaja iz nase druibeno politicne ureditvel
gospodars ke moci in geografsko
strateskega polozaja nase ddave.
Neizcrpne vire imamo tudi v nasih bogatih izku~njah iz narodnoosvobodilnega boja, pa tudi iz izkusenj drugih ljudstev pri njihovem boju za svobodo in neodvisnost.
Nova zakonodaja s podroeja
narodne obrambe nam omogoca
uresnicevanje nacela vsesplosnega ljudskega odpora.
Bistvo nase zamisli je v organiziranem in usklajenem angaZiranj u vseh sil in sredstev za preprecevanje sovraznikove agresije,
tako na fronti, kakor tudi v lastnero in so.v rafnikovem zaledju.
Vse to zahteva vrsto novih ukrepov, zlasti v organizaciji in usklajevanju delovanja operativnih
enot na fronti, partizanskih in teritorialn ih enot v zaledju in
splosnem odporu vsega prebivalstva.
Stanje v mednarodnih odnosih
je se en razlog vee, da se pripravimo na obrambo sv oje neodvisnosti in na samostojno samouprav~jalsko pot razvoja.
Mi se ne pripravljamo na kakrsnokoli vojno, temvec na obrambo neodvisnosti in samostojne poti v razvoju nase druzbe.
Jugoslovanska armada ima zelo
pomembno nalogo predvsem v za,
cetnem obdobju vojne, v tern da
prepreci in onemogoci sovrazniku globoke prodore, hkrati pa v
sodelovanju s partizanskimi in teritorialnimi enotami zdrobi sovraZnikovo ofenzivno moe.
Prav tako pomembn a pa je v
vsesplosnem ljudskem odporu
udelezba vsakega prebivalca. Tu
gre ne le za organizirano izvajanje priprav vseh razpolozljivih
sredstev za odpor, temvee tudi za
aktivno udelezbo v neposrednern
boju s sovraznikom, ki ima razlicne _oblike, diverzantskih akcij,
oborozenega boja, propagandne
dejavnosti itd.
Dobro organizirano prebivalstvo in krepitev varnosti imata v
vsesplosnem ljudskem odporU;
celo ob sovra:Znikovi okupaciji
odlocilno vlogo. To nam dokazuj~
primer tako iz nase narodno osvobodilne borbe, kakor tudi boJ
drugih narodov.. ki so se in se §e
borijo za svojo svobodo, neodvisnost in enakopravnost.
Priprave prebivalstva za obrambo drfave in krepitev varnosti so stalne naloge nas vseh. Obr~~bna moe bi bila omejena, ce
b1 JO obravnavali izkljueno v zvezi s pristojnostmi nekaterih ch·zavnih organov. To so naloge, k1
m orajo biti element vsakdanje
dru:Zbeno politicne aktivnosti na
vseh podroejih nasega zivljenja
so sestavni del prizadevanj de~
lovnih ljudi v samoupravnem sistemu .
V tern smislu obstaja se naprej
aktualna naloga, ki jo je postavil Izvdni komite CK ZKJ junija
lani, da je potrebno predvsem v
organizacijah Zveze komunistov
Socialistiene zveze, organizacijah
borcev, sindikatih, Zvezi mladine
in drugih organizacijah sistematieno vzgajati nase obcane, da bi
se okrepila n jihova politicna zavest in vse tisto, kar krepi varnost drzave, njen ugled in obrambno sposobnost.
Ce so mir, neodvisnost in varnost pogoj za nase neovirano Zivljenje, potem je razumljivo, da
mora imeti vsak obcan jasno doloeene pravice in obveznosti v organizirani obrambi druzbe.
Nasi obcani so subjekti zavestne obrambe svoje drzave.
To pomeni, da se mora budnost
na~ih ljudi okr epiti in to ne le
takrat, kadar se razmere v svetu
zaostre, kot je to bilo na primer
laru ob napadu I zraela na arabske dezele ali pred kratkim ob
d ogodkih
na
Cehoslovaskem~
ampak moramo biti stalno pripravlj eni za organizirano in odlocno samoobrambo.
J. Telil':
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Sprehod sem in tja
po zagrebSkem velesejmu
Ponovno so se za leto dni zaogledal le tisti, ki je dobil poprla vrata letosnjega 75. medna- sebno izkaznico za tak ogled, to
rodnega sejma v Zagrebu, na kaje predvsem domaci in inozeinski
terem je razstavljalo 1250 domakupci. Posebnost vseh razstavljeNh in 5000 tujih razstavljalcev iz nih regalov je viisna 238 em, to
52 driav. Nekatere od drzav udepomeni, da bo kupec posamezne
lezenk, to je Brazilija, Kolumbielemente lahko dokupoval posaja, Kenija in Malgaska republika mezno in jih po svojem okusu seso letos pJ;vic predstavile svoje . stavljal. KakSnih drugih novosti
izdelke na jesenskem sejmu v Za- pri pohistvu ni bilo opaziti.

'
Obiskovalci jesenskega zagrebskega velesejma si ogledujejo
Brestov paviljon
grebu. Prirediteljem sejma vreme ni bilo najbolj naklonjeno, sicer pa to ni vplivalo na razpolozenje obiskovalcev, saj se je v
casu sejma neprestano pomikala
mnozica ljudi iz paviljona v paviljon. Priznati moramo, da je zagrebski jesenski velesejem postal
ena vodilnih gospodarskih manifestacij v Evropi. To nam potrjuje tudi veliko zanimanje, proizvajalcev in poslovnih ljudi z vsega sveta. Stevilne novosti na le~
tosnjem velesejmu so razstavila
tuja in domaca podjetja, ki proizvajajo v glavnem za siroko porabo. Seveda pa ni manjkalo novih izdelkov tudi na podrocju industrijskih p·o djetij, kmetijstva,
rudarstva, gradbenistva in drugih
panog. To so zlasti razlicni stroji
in naprave, ki so jih izdelala velika podjetja kovinske industrije.
Oglejmo si najprej, kaj je novega v industriji pohiStva. Sprehajam se v paviljonu, kjer med
ostalimi slovenskimi podjetji razstavlja tudi nase podjetje, in sicer
kombinirano omaro 032: Danieio
v novi izvedbi in nekaj stilnega
pohistva. Ugotavljam, da naso
standardno DANIELO z m anjsimi spremembami razstavlja »VRBAS« Banja Luka na razstavnem
prostoru SIPADA, pri Bosanski
Gradiski pa zapazim naso jedilnico LYVING. Malo cudno pogledam in stopim blize, da si ogledam notranjost regala, vendar me
ze takoj, ko odprem vrata bifeja,
opozori predstavnik SIPADA z
opazko, da ni dovoljeno odpirati
vrat in si ogledovati okovje ter
notranjost omare. Mislim si, kaksna natancnost, ce bi le-to uporabiii vsaj se pri izdelavi, in odidem naprej k MARLESU. Tu je
razstavljena zelo lepa kompletna
oprema kuhinje v moderni oranzni barvi, kombinirani z orehovim.
furnirjem.
Posrecena izvedba
omenjenih elementov vabi veliko
stevilo ljudi dan za dnem. SLOVENIJALES razstavlja svoj najnovejsi izdelek regala, k aterega
je mogoce spremeniti v leZisce.
Pri STOLU Kamnik so tokrat
predstavili fotelje in stole za
opremo kinodvoran, nadalje je
nekaj novih fot eljev, namenjenih
za pisarne. Tovarna pohistva MEBLO Nova Gorica pa si je letosnje leto omislila kar dva razstav.:
na p rostora. V paviljonu, kjer je
stalna trgovina MEBLA, so bill
razstavljeni le izdelki, ki so na
razpolago kupcem v trgovinah,
medtem ko so imeli novejse izdelke oziroma program izdelkov
za leto 1969 razstavljen v poslopju nove sole izven sejemskega
prostora. Ta program si je lahko

Nas razstavni prostor tudi tokrat ni ostal osamljen. Povprasevanje po nasih izdelkih je zelo
veliko in marsikatero pripombo
od strani porabnikov, zakaj ni

nasega pohistva v trgovinah, smo
morali opraviciti. Kombinirana
omara 032 je bila sredisce pozornosti, nic manjse pa ni zanimanje
za naso standardno FLORIDO in
DANIELO. Stilno pohistvo na letosnjem sejmu ni vzbujalo tako
velike pozornosti obiskovalcev,
mogoce zaradi se dokaj skromnega tapeciranja. Nasi stalni kupci,
predvsem s podrocja Srbije, Makedonije in Bosne zelo pogresaJo
TV vitrine. in vitrine METKA,
kajti navedeni artikli na teh triiscih se vedno predstavljajo izdelek stevilka ena.
Med ostalimi · paviljoni je bil
prav gotovo za vsakega porabnika zanimiv paviljon, v katerem
je razstavljala Perzija. Krasne
perzijske preproge so bile nasim
porabnikom na razpolago za nakup. Zadnje dni sejma je bila zaloga le-teh ze popolnoma razproci.ana, ne glede na to, da je bila
cena taksne preproge 2,5 krat 1,5
od 3500 do 5500 N din. Prav tako
so tu na samem razstavnem prostoru prodajali tudi ostale suvenirje manjse vrednosti, od raznovrstnega nakita do stenskih oblog, slik, cajnih ser·v isov in silka.
Sedaj ob zakljucku sejma, ko
preverjam rezultate, ugotavljam,
da ni najvaZnejsi le poslgvni
uspeh, ki nam ga takSen sejem
nudi. Prav nic m anj ni pomembna ze sama udelezba podjetja na
sejmu, kar pomeni, da nas bodo
poleg domacih kupcev se bolj
spoznali tudi inozemski. Saniostojna udelezba na zagrebskem
in njemu sorodnih sejmih je pravzaprav ze delno zagotovilo, da
podjetje, ki samostojno razstavlja, pri tako veliki konkurenci v
svetu res ze nekaj pomeni. Prepricana sem, da se je nase podjetje tudi na letosnjem sejmu pokazalo v pravi luci proizvajalca
kvalitetnega pohiStva, ki ga trzisce potrebuje.
.P. 2umer

ke za -prvo polletje 1968 v primer·
javi z istim obdobjem leta 1967.
:Proizvodnja v TP Cerknica je porasla za indeks 115,4, produktivnost,
merjena z neto produklom (novo
usivarjeno vrednosljo), za indeks
131,9, produktivnost, merjena z
vrednostjo prolzvodnje na lasovno
enolo, pa l'a indeks 119,1; pri lslo·
~asnem poraslu osebnih dohodkov
za indeks 140.
Znano je, da so bila v poslovni
poliliki za leto 1968 ukinjena sredstva za koleklivno porabo in blla

prenesena na sredsf.a za osebne
dohodke. Zaradi lega so se osebnl
dohodki povei!ali za 11 Ofo, te upo·
llevamo Ia prenos In .navedene po·
dalke ,primerjamo, tpolem vidimo, da
je odvei! vsaka zaskrbljenost, fer da
se osebni dohodki gibljejo v skladu
s produktivnosljo dela.
Ker so podalki, ki jih je obra-vnaval koordinacijski odbor, netolni
in vnalajo med llani kolektiva zmedo, b.i bill? prav, da se v bodo~e
objavljajo samo podatki, ki so res·
ni~ni.
T. Kebe

Obisk pri akademskem
slikarju Lojzetu ~Perko.
Kadar se popolnik poda iz Cerknice prot.i skrajnemu zahodnemu delu CerkniS<kega jezera - proH Karklvki - se na koncu Dolenje vasi
sreoa s po·sebno idilicnim krajem,
kjer poleg cer.kvice sv. Lovrenca v
napol obnovljeni »meznariji« biva
in uslvarja akademski slrkar Lojze
PERKO.
Dohod do njegovega •kraljeslva je
moien s-amo pes, kajl~ tudi to sodi
k posebnosli njegove lipieno nolranjske hise, e>graljene s pravo star<> ·lmlecko leso, obdane s slarim
drevjem in cvetjem; ofla njegovem
wtu pa je iz slarih slorov, ki jih ;e
obHkovala narava, domaca fo•rma viva v malem.

picen proslor umelnilca, kajli po policah je ogromna mnoi ina raznih co•
picev, sleklenic in steklenick kol v
lekarni, palele polne barv, slene pa
krasijo s•kice, zaceii porlreti in slarine. Ob slenah so zacela razna
p latna, na slojalu pa sloji skoraj doiconcana podoba Erazma Predjamskega. Podoba, ki je zahlevala ogromno studija v mtJzeju in univerzilelni knjiinici, kaie veiicaslno podobo nekdanjega poglavarja Predjams·kB9a gradu v druibi svojih prijalelje<v - vo·lcjakov. Ko clov&k obcuduje to umelni-no, mu pogled mimogrede ufde na g·ledamke rekvizite - ogrinrala, mec Hd., ki so sluiili umelnrku, da je podoba deja•n-

Delez Bresta v jogoslovanski
pohistveni industriji
Povzetek dosezenih rezultatov BRESTA v lanskem letu (vir za to
so podatki Gospodarske zbornice SR Slovenije) daje v primerjavi s
podatki pohi.Stvene .jugoslovanske industrije (131 podjetij), zelo zanimive rezultate. BREST zavzema med 131 jugoslovanskim.i podjetji
pohiStvene industrije:
- po stevilu zaposlenih 4. mesto,
- po visini ustvarjenega celotnega dohodka 3. mesto,
- po viSini ustvarjenega neto produkta 2. mesto,
- po visini ustvarjenega obsega akumulacije 2. mesto,
- po visini ustvarjenega izvoza 1. mesto.
Primerjava ranzirne vrste jugoslovanskih podjetij pobistvene industrije nam pove, da je BREST v samem vrhu, da je gospodarnejsi
od podjetij, ki imajo celo visji celotni dohodek. Primer: po celotnem
dobodku je v raniirni vrst1 3., medtem ko je po dosezeni akumulaciji
2. itd.
.
Po dosezenem izvozu je BREST na 1. mestu, kar pomeni, da se je
BREST uspesno vkljucil v reformo in mednarodno delitev dela. To pa
je eden vaZnib pogojev nadaljnjega perspektivnega. razvoja BRESTA.
Se popolnejso sliko o pomenu BRESTA v jugoslovanski pohistveni
industriji in uspesnosti njegovega gospodarejnja nam kaiejo deleii
BRESTA v tej razvrstitvi, ki znallajo:
- v stevilu zaposlenib
2,92 °/o
- v celotnem dohodku
3,65 Ofo
- v izplacanib osebnih dohodkih 3,83 Ofo
- v neto proizvodu
4,240/o
- v skladib
7,44 °/o
- v izvozu pohistva
9,00 Ofo
V lesni industriji SR Slovenije znasa delei BRESTA 5,4 Ofo v celotnem dohodku in 8,9 Ofo v dosezenem izvozu.
Prikazani podatki nazorno kazejo pomen BRESTA v jugoslovanski pohistveni industriji in lesni industriji SR Slovenije. Se bolj pa
nam kazejo ti rezultati uspesnost gospodarjerija in nenehnega progresivnega razvoja BRESTA, ki je pogojen z vkljucevanjem v mednarodno delitev dela in privzemanjem znanstvenih dosezkov v tehniki in
tehnologiji. Prav zaradi te'ga menimo, da bo predvidena modernizacija
in rekonstrukcija zmogljivosti omogocila se hitrejso rast in razvoj
BRESTA in da se bo delez BRESTA v jugoslovanski pohistvenl industriji in lesni industriji SR Slovenije se zvecal.
B. Millie

Akademski slikar Lojze Perko v ateljeju
Obisk na Lojze!ovem domu je
vsak-okral posebno doiive!je. Ob
prihodu 1e .pozdravi p~ije!na me·lodija •iz slarodavne gla6be:ne skrinje
muzejske vreclnosti, oki pa ·po zvoku
fn tehniki v nicemer ne zaoslaja za
sodobnimi gla-sbenimi slvar.i!vami.
Obi&tjno se tudi dogodi, da iz prvega nadslropja ateljeja zaslisis prisrcen pozdrav cloveka, ki mu je
vsakdo pr.ijalelj in ki vsakogar po
svo-je cen~.
Zadnji obis'k pri rYjem mi je dokazal, d11 •je pos·e bnei svoje vrste,
pravi bohem, ljubilelj sl·a re slovens·ke Jjudske umetnosti, kajli njegovi
proslo~i so okraseni ·z zelo slarimi
primer.ki poslikan ih panjskih konenic, naboinih si lk ljudskih umelni·k.ov, slikanih na steklo in drugih
umetnin, k·i ·jih vnelo zbir11. Tudi slo
in vee let stare 'kmecke skrlnje ·kras'ijo njegovo hiso.
Posebnost je alelje. BeZ.ni obiskovalec bi si mislil, da je prise! v razkopano, zelo neurejeno nmalarskou
delavni·c o, vendar ·ni 'i~ko . To je ti-

s'ko verodoslojen prikaz nekdanjega mogocnika. Porlret bo nedvomno v reden obcudovanja bodocih
obis·kovalcev Predjams<kega gradu.
Tudi ·klepet z Lojzetom je nadvse
prisrcen, se posebno, ko govori 0
nasem predelu slovens•ke zemlje, o
nasem jezeru, Sneiniku, oslrnicah,
ko govori o ljubezni do !ega ko5cka sveta, ki ga upodablja in ohranj-a na papirju in platnih v vseh mogocih s·likarskhi tehnikah. Se posebej pa zasanjano pogleda skozi okno aleljejoa, kadar pogovor nanese
na prlrete olrok, ·ki jih upodabJja s
posebnim cutom, zalo mu tr.x:li t i
porlref.j da:jo najvec notranjega ·u dovoljslva nad laslnim delom.

))Ljubim to zemljo In !judi: Uslvarjanje je tr.pljenje, ki je •lojeno z
ljubeznljo. Dajatr svojemu .narodu
je umelnikova dollnMf in nalog'a.
Za to lrlev je potreben eel ~lovekl<c
Tako mi je ob slovesu na-jinega beinega srecanja d eja( priljubljeni slovenski umelnik - Lojze PERKO.
J.Mele

Zaskrbljenost sindikatov
V zapisniku koordinacij-skega od·
bora sindikata, ki je imel sejo 17.
avgusfa letos, je med drugim nave·
deno, da je sindikalna .podrufnica
Tovarne tpohillva Cerknica zaskrb·
ljena zaradi ve~anja osebnih dohodkov nad .produktivnostjo dela. Na·
vedeni s-o tudi podatki, da so oseb·
ni dohodki porasli za 41 9/o, pro·
dukfjvnost pa le za 18 Ofo. Ker se
omenjena poclatka ne •ujemata z dejanskim stanjem, lutim potrebo, da
kot odgovoren .delavec TP Cerk·
nica dam usfrezno .pojasnilo.
Predvsem mJ.slim, da bi moral ko·
ordinacijski odbor sindikafa rupo·

lagati s .poda•ki, ki so vuj blizu
resnici. Kdo je koordinacijskemu odboru dal podatke, ml sicer ni zna·
nq, dejslvo pa je, da so .podatki
dokaj stari in se ne nanalajo na
produktivnost, femvel na obseg pro·
izvodnje.
Jndeks .proizvodnje in indeks
.produktiv·nosti p'a nisla isli postav·
ki. To sta dva ,povsem razli~na tPOi·
ma. Obseg .proizvodnje lahko po·
vehmo, ne da bi se ·povelala pro·
duktivnost.
Da bodo bralci in llanl sindikata
pravilno lnformirani, navaj•m poditl·

Perkova idila
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Teze zasestavo poslovne politike 1969
Glavni direktor je v svojem
clanku navedel glavne misli in
probleme o poslovni politiki za
leto 1969. Sedaj lahko ze govorimo o ustaljenih nacinih oblikovanja poslovne politike. Ker se je
tako oblikovanje in sprejemanje
poslovne politike pokazalo kot zelo uspesen usmerjevalec gospodarjenja, zelimo tudi letos zaceti
siroko akcijo za vsebinsko obliko~
vanje poslovne politike za leto
1969, ki naj zajame cim sirsi krog
zaposlenih, tako da bo poslovna
politika dejanski dogovor samoupravljalcev. S tem namenom posredujemo vsebinske teze poslovne politike za leto 1969, po podrocjih in skupinah, ki ·bodo nosilci oblikovanja predlogov za
posamezna podrocja.
Prvo imenovani strokovni delavci so vodje skupin. Da bi lahko ze posamezna podrocja pripravili cim kvalitetnejse predloge, vabimo clane kolektiva k sodelovanju. Svoje predloge posredujte posameznim .skupinam. S
sprejetjem perspektivnega razvoja SR Slovenije bodo strokovne
sluibe BRESTA pripravile tudi
dolgorocnejsi program razvoja
BRESTA, ki bo uposteval smernice o razvoju SR Slovenije.
A. ORGANIZACIJA
1. Ocena organizacije proizvodnih

poslovnih enot
2. Ocena organizacije v SKS

3. Prilagoditev organizacije glede na razvojni prograr.n
4. Studij dela
5. · Statistiena kontrola
6. Sister.n finega nacrtovanja proizvodnje
Predlog pripravijo:
Karlo Me4ugorac
Tone Kebe
Franc Levee
Rok: 25. november 1968

B. TRZISCE- PRODAJA
1. Analiza dosezene prodaje na

inozer.nskem trZiscu prir.nerjalno z nacrtor.n in preteklir.n obdobjer.n
2. Analiza dosezene prodaje na
dor.nacer.n trziScu primerjalno
z nacrtor.n in preteklir.n obdobjer.n
3. Bistveni dejavniki., ki so vplivali na plasr.na dor.na
4. Bistveni dejavniki, ki so vplivali na plasr.na v inozer.nstvu
5. Analiza izvajanja prqdajne
politike v letu 1968
6. Najboljsa razvojna splosna
sr.ner obsega prodaje (upostevaje analizo trzgca in zr.nogljivosti proizvodnje v letu
1969)
7. Razvojna splosna smer asorti-

r.nenta prodaje
8. Predlog prodajnih r.netod
9. Predlog politike prodajnih cen
10. Predlog politike placilnih pogojev in zalog izdelkov ter
ostali ukrepi za izvajanje prodajne politike v letu 1969
Predlog pripravijo:
Za finalo:
Dusan Trotovsek
Franc Turk
Anton Zele
Rok: 15. oktober 1968
Za primarno:

Franc Mele
Rado Udovic
F ranc Urh
Rok: 15. oktober 1968
C. TRZISCE -

NABAVA

1. Analize nabave r.nateriala v letu 1968 :

a) iz domacega trga,
b) iz uvoza
2. Analiza zunanjih in notranjih
dejavnikov, ki vplivajo na dolocanje nabavne politike, kot
npr.: devizni reiim, carinski rezir.n, ostali druibeno ekonor.nski instrumenti, politika proizvodnje, proizvodni prograr.n,
tehnoloska raven proizvodnega
postopka, nacrtovanje proizvodnje ter standardizacija in
tipizacija materiala
3. Pregled r.noznosti nabave posar.neznih vaznejsih materialov,
predlog izbire nabavnih podrocij
4. Predlog izbire dobavitelJEV za
vamejse r.nateriale, kriteriji cene, kvalitete, pravocasn e nabave, placilni pogoj i
5. Predlog »A« skupine r.naterialov, za katere bo potrebno dolociti najboljse gospodarsko
narocilo
6. Predlog nabavnih r.netod: katere materiale bor.no nabavljali
posredno, kater e neposredno
7. Predlog politike varnostne rezerve - zaloge r.nateriala norr.nativi zalog
8. Analiza odstopanja od predvidenih nabavnih cen in predlog
cen za leto 1969
9. Ostali ukrepi za r ealizacijo nabavne politike
Predlog pripravijo:
Za material, furnir in plosce:
Franc Kerin
Stane Strukelj
Drago Modec
Rok: 31. oktober 1968
Za hlodovino, zagan les:
Franc Mele
Milan Modic
Franc Urh
Rok: 31. oktober 1968
D. PROIZVODNJA
1. Izracun izkorgcanja kapacitet
2. Razvojna splosna smer obsega

proizvodnje
3. R azvojna splosna smer asorti-

menta proizvodnje
4. Programska specializacija

proizvodnje po poslovnih enotah

5. Delitev proizvodnega prograr.na r.ned poslovnir.ni enotar.ni
6. Medsebojni tehnicno ekonomski odnosi med posar.neznir.ni
poslovnimi enotami
7. Kooperaci jski odnosi z drugimi podjetji
8. Proizvodni prograr.n za leto
1969 z alternativnir.ni r.noznostr.ni
9. Produktivnost, ekonor.nicnost
in rentabilnost ob najboljsi
razvojni splosni smeri
10. Proizvodni stroski pri najboljsi proizvodnji in drugi por.ner.nbni ucinki
Predlog pripravijo:
Za. fina.lo:
Branko Misic
Janez Mele
Karel Bahun

Gradnja. tra.nsformatorske postaje v TP Martinja.k

Joze Resnik
Rudi Biza.j
Rok: 31. oktober 1968
Za. primarno:
Franc Mele
Anton Pisek
Alojz Hiti
Rok: 31. oktober 1968
E. FINANCNA POLITIKA
1. Analiza obratnih sredstev in

n acrt obratnih sredstev
2. Predlog virov financiranja ob-

ratnih sredstev
3. Analiza osnovnih sredstev in

predlog financiranja novih investicij in rekonstrukcij
4. Analiza sredstev· skupne porabe in predlog financiranja
sredstev skupne porabe
5. Politika poravnave terjatev in
predvideni ukrepi
6. Politika obveznosti do dobaviteljev in predvideni ukrepi
7. Porabniski krediti
8. Zar.nudne obresti, kasaskonti
in podobno
9. S ist em nacrta, evidence in
analiz
10. Sister.n kontrole
Predlog pripravijo :
Danilo Mlina.r
Tone Kebe
Tone Perovnik
Rok: 15. november 1968
F. INVESTICIJSKA POLITIKA
1. Investicijski prograr.n osnovnih
sredstev:
- gradbeni objekti,
- oprer.na: dor.naca, uvozna,
- ostalo.
2. Ucinki novih investicij
3. Realizacija investicijskega prograr.na:
- prevzer.n opreme,
- montaia oprer.ne,
- priucevanje in uvajanje
tehnike in postopkov,
- organizacija delovnih r.nest
4. Studij najboljsih investicijskih
in tehnoloskih resitev na podrocju zag
5. Prograr.n investicij v druibeni
standard:
- stanovanjska gradnja:
- blokovska,
- individualna
- splosna poraba :
- komunalna gradnja
Predlqg pripra.vijo:
Ivan Jurkovic
Drago Mazij
Tone Zigmund
Rok: 15. november 1968
G. KADROVSKA POLITIKA
1. Politika sprejer.nanja in odpu-

sc;mja

2. Politika napredovanja in pre-

r.nescanja
3. Potilika izobrazevanja in stro-

kovnega izpopolnjevanja
4. Informiranje
5. Medsebojni odnosi

6. Ukrepi za izvajanje kadrovske
politike v letu 1969
Predlog pripravijo:
Vojko Harmel
Ja.nez Otonicar
J oze Klancar
Rok: 15. november 1968
H. POLITIKA DELITVE
1. Analiza delitve dohodka na
sklade in osebne dohodke v
zadnjih petih letih
2. Analiza potreb za posamezne
sklade glede na razvoj in predlog:
- za osnovna sredstva,
- za sredstva skupne porabe,
- za obratna sredstva,
- za neobvezni rezervni sklad
- za obvezni rezervni sklad,
3. Analiza gibanja sredstev za
osebne dohodke in predlog
4. Delitev·· osebnih dohodkov:
- osnove nagrajevanja,
- r.nerila nagrajevanja,
- metode za dolocanje r.neril
5. Sistem dolocanja in spremljanja delitve dohodka in osebnih
dohodkov
Predlog pripravijo:
Danilo Mlinar
Vojko Harmel
Franc Hvala
Lojze Oblak
Rok: 20. november 1968
I. EKONOMSKI INSTRUMENT!
1. Analiza uspesnosti ekonor.nskih
instrur.nentov za leto 1968
2. Predlog ekonomskih instru-

mentov za leto 1969 :
- sistem realizacije,
- sister.n vrednotenja zalog,
- s istem izracunavanja pogojev gospodarjenja:
- poprecne evropske cene,
- poseben dobicek,
- interne premije
- amortizacija,
- investicijsko vzdrlevanje,
- retencijska d evizna sredstva,
- devizna sredstva glob alne
devizne kvote,
- skupne obveznosti podjetja,
- ostalo
3. Ultrepi za izvajanje ekonor.nskih instrumentov v letu 1969
Predlog pripravijo :
·Danilo Mlinar
Branko Misic
F ranc Strukelj
Rok: 25. november 1968
J. ZAKONODAJA IN SPLOSNA
DEJAVNOST
1. Statut podjetja
2. P ravilnik o urejanju delovnih
razr.nerij
3. Pravilnik o delitvi dohodka in
osebnih dohodkov

4. Pravilnik o varnosti pri delu
5. Pravilnik o pozarni varnosti
6. Ostali pravilniki in poslovniki
7. Ostal·a dejavnost s splosno
pravnega podrocja
Predlog pripravijo:
Zdravko Zabukovec
Franc Levee
Franc Zigmund
Rok: 30. november 1968
K. SKUPINA ZA KOORDINACIJO
Joze Lesar
Joze Hren
Dusan Trotovsek
Danilo Mlinar
Joze Resnik
Anton Pisek
Naloge :
I. Iz obdelanega materiala posameznih skupi n pripravijo:
a) Uskladitev predlogov skupin
b) Osnutek poslovne politike
c) Predlog ukrepov za izved)lo
poslovne politike
d) Opredelitev operativnih nalog
II. Posreduje predlog poslovne
politike v javno obravnavo

Prv ic na se jmu »M 0DE« in v Beogradu
Be.ograd s svojo bliznj6 ok<>lico,
pa iudi osl·ali vecji kraji v SR Srbij.i,
p<>slajajo iz leta v leto zan imivejse
trzrsee nas;ih izdel•kov.
91al istika nam pove, da smo v
zadnj ih 3 lelih proda li na .to podroeje 27 °/o poh'iSfvenih izdelkov, namenjenih <::IGmoacemu lrgu. Gotovo
pa je Beograd s skoraj milijonom
prebiva.Jcev, v !em odslotku udelezen z najvecjim deleiem .
V •leiQ.injem letu je v Srbiji prodaja do konca a·vgusta obsegala <>d
prodaje na domacem trgu naslednji
promei:
- od prodaje primarnih •iz<::lelko\· 6 °/o,
- od prodaje poh i>Siva 25 Ofo.
Povsem ·nepravi lno bi bilo, da bi
se napre'j vzlra jal i samo na zagrebsloih in ljubljans·kih sejemskih priredilvah, enega najbolj iperspekt.ivnih trii.Se pa na sejmih ne obiskovali. Sejem pohislva in notranje
opreme v Beogra<::lu je postal ze
zelo znan.
V Beogradu je Slove n ijales priredil ie vee razslav pohiSiva. lzdelki FLORIDA, DANIELA, .LIVING imajo se <:lanes •najvee 1Jbeudovakev in
kupcev. Zal je !ega blaga vse premalo, lako da morajo kupci nanj
ea1ka.f.i tudi po vee mesecev.
Mnogo kupcev v Beog-radu ie pozna po h!rslvo BRES.TA. PrijelnG je v
uradih a•li hoiel ih, kjer sreeas kup-

ce naiega poh iHva, slisati zadovoljslvo na<::l ·kvalitelo in funkcionalnostjo n;dih izdelkov. Takih .pr~me rov
je vse vee.
Da bi pokazali nase ·izdel•ke in
navezali vse vee no111ih poslovnih
s.tikov, smo se v naerlu p ropaga-ndnih nastopov ra letosnje leto odloCiti, <:Ia se sejma v Beogra<::lu udelezimo.
Ka·ksne so nase naloge <>b prvem
nastopu?
Pokaza'li bom-o vodilnost BRESTA
pni obl i-k:ovanju sodobnih dnevnih
sob.
Pok~n:ali bomo ·izdelke iz programa za lefo 1969.
- i<er je sejem komercialnega znaeaja, bomo prod-a jali izd e!ke in sklepali •kupeije za nove izdeike iz programa za le!1J 1969.
Obseg nasega razstavnega prostora ne bo 1-oliksen, ·kol v Ljubljani 'd<li Z.agrebu. Na 80m 2 bomo razs.tavili novo FLORIDO, DANIRO v
palisandru in v rsto s~iln·ih fo,f eljev in
omaric.
Vpra.Sanje je, ali bomo s !em nastopom dosegli -prrzn'ilnja? Priznanja so razpisana za • izde~ke in za
ureditev ra·zstavnega praslora. Casa
imamo oovolj, samo lemelji·lo se
moram o ipripraviti.
Sej-em pohislva in nolra-nje 1Jpreme bo v casu od 11 . do 20. oktobra
lelos .
D. Trof<>vsek
t
~

Novo narocilo stiskalnio za Ameriko
Kupec nasih glasbenih or.naric Morse je ponovno narocil se 10
r.nontaznih stiskalnic. Narocilo je r azveseljivo iz dveh razlogov: zaradi. ;azsiritve ~roizvodnega prograr.na glasbenega pohiStva in ker r.neh?mcna delavn1ca tako povecuje izvoz strojne oprer.ne na konvertibllno podrocje. Zastopnik p ri Exportdrvu v Zagrebu je r.nalo v sali
mal?. zar es, izjavil, da je Brest poleg tega, da je naj~ecji izvoznik
pohistva v Jugoslaviji, tudi najve~ji izvoznik strojne opr er.ne za
Ameriko. Kupec je s konstrukcijo stiskalnic zadovoljen. Pri sedanjem
novem narocilu stiskalnic zahteva sar.no drugacne dimenzije srednjega dela stisk alnice, kar je pogojeno z novimi konstrukcijar.ni in r.ner ar.ni glasbenih or.naric.
To pa zabteva preureditev sedanjega sistema, ki se bistveno sicer
ne bo spremenil. Srednji del je potrebno p reurediti tudi na ze do·?avlje~h napravah. Doslej je kupcu dobav ljenih 8 stiskalnic novejsega t1pa. Prav ta:ko smo kupcu dobavili tudi vzorcno stiskalnico, na
kateri so ugotovili moznost hitrejsega postopka r.nontaze glasbenega
pohistva.
Narocilo stiskalnic je ozko povezano tudi z ekonor.nsko rentabilnostjo r.nehaniene delavnice. Cena ure v r.nehanicni delavnici se ni
sprer.nenila ze dve leti in je rentabilnost na r.neji izgube. Na to vpliva
zlasti podraiitev orodja, gorivo in p ovecanj e osebnih dohodkov. Predvi~evamo, da ceno ure d.o novega leta ne b i povecali, ar.npak iscemo
pnmerne pogodbene zaklJucke, v katerih so stroski proizvodnje manjsi.
Vrednost 10 stiskalnic predstavlja 11.500 $ ali 150.000 N din. Za
izdelavo bo potrebnih 2500 delovnih ur, kar za zr.nogljivost mehanicne
delavnice nikakor ni majhno stevilo. Poleg tega pa pripravljar.no se
tekoce vzdcievanje in del investicij, kot je ogrevanje novega prostora
nanosa lakov, instalacije za dovod lakov iz centralnega skladiSca
stojke za pokoncno susenje itd.
'
Iz navedenega je videti, da je m ehanicna delavnica tre~utno polno
zaposlena, saj je rok za izdelavo stiskalnic 30. januar 1969.
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BRESTOV OBZORNIIl

Delo in problemi mladih
V razgovorih s predstavniki
mladinskih aktivov v Tovarni pohistva Cerknica in Tovarni pohistva Martinjak smo jih povprasali o
njihovem delu, nacrtih, mnenju o
aktualnih problemih v podjetju,
doma in v svetu, o problematiki v
poslovnih enotah, uveljavljanju
mladih v organih samoupravljanja, o njihovem kulturnem in
sportnem zivljenju ter 0 predlogih za popestritev dela.
0 svojem delu in programu so
nam povedali:
V rnladinskem oktivu TP Cerknica imajo razporejeno delo po
posameznih komisijah. Kulturno
zabavna komisija obcasno prireja
mladinske plese, plesne vaje in
srecanja z mladinskimi aktivi izven Cerknice. Komisija za sport ·
je s pomocjo obcinskega komiteja ZMS organizirala sportna sre-·
canja z aktivi iz Postojne in Zirov. Organiziran je bil tudi izlet
n a Veliko planino, ki so se ga
mladinci udelezili v velikem stevilu.
Za izvedbo tega programa je
koordinacij ski odbor sindikata
dodelil mladinskemu aktivu TP
Cerknica 2000 N din.

0 problematiki poslovne enote
in podjetja so mladinci omenjali
predvsem naslednje: za rnladince
je najvecji problem poman jkanje
izdelkov, kar onemogoca zadovoljitev vedno vecje porabe na domacero trgu. Izra.Zajo pa upanje,
da bo z opravljeno modernizacijo
in rekonstrukcijo ta problem odpravljen, saj se bo obseg proizvodnje povecal za vee kot 60 Ofo.
V tovarni pohistva · Martinjak
sodelujejo mladi pri resevanju
problemov podjetja in poslovne
enote predvsem s svojimi predlogi. So primeri, da se aktivno
vkljucijo v resevanje konkretnih
zadolzitev, pri tern pa bi potrebovali vee pomoci starejsih tovarisev.
0 samoupravljanju in vkljucevanju mladih v s~oupravne organe imajo clani mladinskega aktiva tovarne pohistva Cerknica
misljenje, da v organih samoupravljanja ne morejo uspeti zaradi nezaupanja clanov samoupravljanja do dela mladih in
slabe povezave mladincev z rnladinskim aktivom, slabe povezave
med aktivom in organi upravljanja in podobno.

Kljub napetim odnosom v svetu, doma ze tretje leto uspesno
uresnicujemo gospodarsko reformo, menijo mladinci TP Cerknica. Uspehi v BRESTU so vee kot
zadovoljivi, saj smo v tern casu
obseg proizvodnje pri enakem
stevilu zaposlenih skoraj podvojili. Tako povecan obseg se je odrazil tudi na rasti osebnih dohodkov zaposlenih, ki so se v tern
casu tudi skoraj podvojili.
Vse doslej smo gospodarsko reformo izvajali v redu. Za naprej
pa jih skrbijo nekateri ekonom ski ukrepi, ki so napovedani za
prihodnje leto.
Mladinci v TP Martinjak mislijo, da je reforma ze prinesla
marsikaj novega in dobrega, vendar se se vedno prepocas i uveljavlja na vseh podrocjih. Pri
uresnicevanju ciljev je potrebna
vecja doslednost, lahko bi tudi
rnladi vee prispevali k temu, ce
bi jih podrobneje seznanjali z
vsemi njenimi zahtevami in naIogami.
Aktivu rnladih, ki v tovarni
zdrUZ.Uje precejsnje stevilo clanov
kolektiva, ni vseeno, kaksen je
proizvodni program, ali je zagotovljena njihova bodocnost, ali
poslovna enota dela po izdelanem·
jasnem programu, ali se siri in
sprejema na delo nove mlade ljudi, ki cakajo na zaposlitev. Vsi ti

problemi so prevec odmaknjeni vanj udelezujejo vsi slusatelji.
od njih.
Slusatelji morajo po pogodbi
Misli rnladih 0 rekreaciji, sporzakljuciti studij do 197i. leta. Res,
tu in kulturi so v .TP Cerknica
da imajo za studij se tri leta casa,
osredotocene na zeljo po razsirivendar pa morajo do diplome
tvi dela in sodelovanja z drugimi
opraviti se vsak po osemnajst izmladinskimi aktivi. V uresnice- pitov, kar pa nikakor ni malo.
vanju svojega programa bi nujno
J. Otonicar
potrebovali lastni prostor - rnladinski klub. V programu imajo
tudi zgraditev nove 40 m skakalnice v Begunjah, udejstvujejo pa
se tudi v TVD P artizan Cerknica,
kjer so dosegli ze lepe rezultate.
Vprasanje:
Rekreacija za rias mnogo poOb nekaterih dogodkih v drumeni, tako pravijo mladi iz toztnt oziroma v svojem zivljenju
varne pohistva Martinjak. Orgaima. delavec pravico do nekajnizirali smo ze vee izletov in sre- dnevne placane odsotnosti z dela.
canj. Na ta nacin spoznavamo
Kateri so ti primeri, koliko dni
druge kraje in delo mladih !judi,
odsotnosti dovoljuje posamezni
sirimo si obzorje in si zelimo, da primer in ka.ko se stejejo dnevi,
bi bilo tega cimvec.
ce je vmes sobota, nedelja ali
Boljse rezultate pri svojem dedrug dela. prost dan:
lu bi dosegali ce bi sindikat kot
Odgovor:
pokrovitelj mladih, Zveza k omuClen 56 praviln ika o urejanju
nistov pa njihov idejni vodja, s · delovnih r azmerij dovoljuje odse vecjo skrbnostjo kot doslej, iz- sotnost z dela v naslednjih privajala to svojo nalogo.
merih:
Zastavljajo si tudi vprasanje,
1. ob smrti ozjega druiinskega
kaj mislijo starejsi o mladih in clana 3 dni,
njihovem delu. V lastnem odgo2. ob sklenitvi zakonske zveze
voru pravijo, da rnladi cutijo so3 dni,
odgovornost za razvoj podjetja.
3. ob odhodu na odsluzenje vojaskega r oka 2 dni,
Vendar pa se vprasujejo, kako
bodo ob sedanjem vkljucevanju v
4. ob odhodu na vojaske vaje
samoupravljanje pozneje lahko 1 dan,
prevzemali bremena starejsih.
5. ob rojstvu otroka 3 dni
Pripravljeni smo delati vse, kar
6. za polaganje izpita na .Jisjih
bo v prid razvoja BRESTA, ak- solah 3 dni in
tivno hocemo sodelovati pri grad8. za polaganje izpita na visonji samoupravnega socializma, je kih solah 4 dni.
bila sklepna mise! mladincev
Ob izjemnih socialnih razmeobeh aktivov.
rah lahko delavec zaprosi za plaT . Zigmund - T. Perovnik
cano odsotnost z dela do 3 dni o
cemer odloca upravni odbor poslovne enote.
Tu v glavnem ne more priti do
dejasnosti. Drugi del vprasanja
pa bi utegnil povzrociti r azlicna
tolmacenja, namrec:
- da se sobota, nedelja in drugi prosti dnevi vstejejo v dopust
dolocen po cl. 56, ali,
•
- da se ne vstejejo.
ljen sistem bo predlozen orgaResitev nam n udi prvi odstanom upravljanja v potrditev. Sistem nagrajevanja na podlagi pri- vek cl. 56 omenjenega pravilnika
'
hranjenega materiala je pozitiven ki se glasi:
Do placane odsotnosti z dela
korak k poglabljanju nacel naima delavec pravico v nasledgrajevanja, kar bo vplivalo tudi
njih primerih: ...
na izboljsanje ekonomicnosti proBesedi »placane odsotnosti<< toizvodnje. Pri tern ne smemo pozabiti na kvaliteto, ker se lahko rej oznacujeta, da gre za dneve,
zgodi, da bi posamezniki na sko- · ko bi delavec sicer moral delati.
do kvalitete povecevali osebne Ker v soboto, nedeljo in ob praznikih praviloma ne dela, ampak
dohodke, k ar pa onemogoca sistem nagrajevanja po kvaliteti in so ti dnevi dela prosti za vse ne
pomenijo nobene posebne ugodpa vsakomesecna kontrola izvanosti za posameznika. Dnevi iz
janja sistema nagrajevanja glecl. 56 pa pomenijo posebno ugodde na prihranek materiala.
Sistem nagrajevanja glede na nost, ki jo je delezen le posameznik v izjemnih pramerih in jih
prihranek materiala naj bi stopil
v veljavo s 1. 10. 1968, za kar je torej ne gre vsteti v dneve ki so
•
potrebno, da se do konca meseca ze tako prosti.
Pri tern pa bo potrebno uposeptembra izdela metodologija za
stevati nekat ere logicne omejit ve.
obracunavanje in sprernljanje nagrajevanja na osnovi prihranka Tako npr. nekdo, ki se mu je rodil otrok v maju, ne bo izrabil
materiala.
M. Mihevc
dopusta PO cl. 56 sele v avgustu
ali decembru in podobno. Z drugimi besedami: placano odsotnost
je potrebno uveljavljati neposredno v dneh, kadar pride do primera, ki tako odsotnost dovoljuje.
Z. Zabukovec

Pravnik od govarja

Zopet nagrajevanje na osnovi
prihranka materiala

V razgovoru o mladih je sodeloval tudi tov. Slavko Albreht
iz TP Martinjak
Pri delu pa jih ovira predvsem
oddaljenost med zaposlenimi in
delo v vee izmenah, kar se najbolj odraza pri zbliZevanju med
mladinci v raznih oblikah druzbenega in klubskega zivljenja·.
V rnladinskem aktivu TP Martinjak so nam povedali, da so organizirali predavanja in zabavne
prireditve; s prostovoljnim delom
so pred prazniki pomagali pri
ureditvi tovarne in podobno. Prav
tako so veckrat organi~irali kulturne in sportne prireditve, vendar je bila udelezba slaba. Pokazali so voljo do dela, pogresajo
pa starejsega in izkusenega vodjo, ki bi jih predvsem usmerjal
pr{ njihovem delu.

Ze pred daljsim casom je bil izdelan sistem nagrajevanja na osnovi prihranka materiala, ki pa
se je izvajal le doloceno obdobje.
Pri tern nagrajevan ju so bill udelezeni vsi delavci, ki so pri svojem delu uporabljali reprodukcijski material. V tovarni pohistva
Martinjak predstavljajo glavnino
proizvodnih stroskov surovine
(bukov zagan les) in laki.
Omenlli smo ze, da je sistem
nagrajevanja na podlagi prihrankov m ateriala ze obstajal, vendar je bil opu5cen. v zadnjem casu se je p ok azala potreba za
uvedbo nagrajevanja glede na
prihranjeni material. Prav zaradi
t-ega so strokovne sluibe dobile
nalogo, da ze obstojeci sistem nagrajevanja na podlagi prihranjenega materiala razClenijo, dopolnijo in pripravijo predloge in sistem nagrajevanja. Tako priprav-

I z razgovora lahko ugotovimo,
da mladi v organih upravljanja
nimajo svojih predstavnikov.
Predstavniki mladinskega aktiva Tovarne pohi§tva Mar tinjak
pa ugotavljajO, da je kolektiv poslovne enote razmeroma mlad,
zato bi morali imeti mladega '"
predstavnika v samoupra-.;znih
organih. Ni jim vseeno, ali se v
samoupravnih organih razpravlja
in sklepa o njihovih problemih,
ne da bi t udi ont povedali o tern,
kaj mislijo. Prepricani so, da boJeseni leta 1965 se je na Visjo
do dobili v bodoce vee m est v samoupravnih organih, ker se bodo ekonomsko k omercialno solo vpisalo deset nasih delavcev. z vpile tako vzgojili v sam oupravljalce
in bodo kasneje lahko sami vzga- som so dobili statuts izrednih studentov. Pet delavcev je razporejali nove rnlade kadre.
jenih na takih delovnih mestih,
kjer morajo imeti, po analiticni
oceni delovnih mest, delavci visjo solo. Ostali delavci - slusatelji VEKS - pa so razporejeni
na delovnih mestih, kjer se ta sol a ne zahteva. •
Cilj BRESTA in slusateljev je
bil v tern, da si delavci s studijem pridobijo visjo solsko izobrazbo in s tern zagotovijo vecje
znanje, ki je potrebno pri opravljanju zahtevnejsih nalog na delovnih mestih, ki jih ze zasedajo,
istocasno pa si ustvarijo pogoje
za napredovanje na se zahtevnej. sa delovna mesta.
Delavska univerza Cerknica je
pricela s predavanji o snovi iz
posameznih predmetov z namenom, .da slusateljem omogoci lazje obvladovanje snovi, s tern pa
tudi hitrejse opravljanje izpitov.
2e takoj v zacetku pa smo ugotovili, da niso vsi slusatelji zadovoljni z n acinom studija. Predavanja so bila zelo slabo obiskaMladinec Janez Znidarliic (levo) v pogovoru s tov. Perovnikom
na. Nekateri so se odlocili, da boo problemih mladine v TP Cerknica
do studirali sami brez pomoci

Zakaj slusatelji VEKS
ne d"elajo izpitov?

Kadrovske spremembe
v avgusta ·1988

predavateljev, drugi niso imeli casa itd.
Zaradi tega so predavanja v letu 1967 odpadla, studij pa je bil
prepuscen vsakemu posamezniku.
Zaradi razmeroma neorganiziranega studija so slusatelji VEKS
dosegli pri studiju skromne rezultate. Sarno en slusatelj ima
opravljenih sedem izpitov, eden
stiri izpite, stirje slusatelji tri izpite, ostali stirje slusatelji pa doslej niso opravili se nobenega izpita. Vse izpite" so slusatelji opravili se v letu 1966. v letu 1967 in
letos pa niso opravili nobenega izpita. Res, da bi morali slusatelji
po programu izpitov v tern casu
opravljati izpite iz matematike in
statistike, ki sta med najtezjimi,
vendar bi v enem letu in pol lahko opravili vsaj ta dva izpita.
Stroski studija za enega slusatelja znasajo 1500 N din. To so
sredstva podjetja, k i jih bo potrebno opraviciti, kar pa bo mozn o le z resnim studijem in oprav ljanjem predpisanih izpitov. .
Odnosa slusateljev VEKS do
studija ne moremo opravicevati.
Ker so predavanja uspesen pripomocek pri studiju, bo treba ponovno zaceti s predavanji, seveda le pod pogojem, da se preda-
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TP CERKNICA
Pri!li: Miro !agar - delavec (vrnil
. se je iz JLA)
Odlli: Danica tnidarsif - delavka,
sporazumno, Milo$ Obreza,
odlel je v JLA
TP MARTINJAK
PriSii: Milan $ega- delavec, Janez
Kranjc - delavec, Milena
Hili - bmijski tehnik
Odili: Joie Oiaben in Joie Zadnik
- delavca, odlta sta v JLA
TLI STARI TRG
PrBii: Ivan Lavrif - delavec
Odili: Vinko Kraievec - delavec,
sporazumno
TIP CERKNICA
Prnli: Anton Abrahamsberg - de·
!avec (iz JLA)
OdJii: Anton Strle - sprejet samo
za dolofen las
SKS CERKHICA
PrUii: Tomaf Puc - VK tapetnik
at CERKNICA - Ni spre memb
DR CERKHICA - Ni sprememb
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dHi tudi na njih. Pr.ivlacne melodije, ki jih izvabljajo Havaj-ci iz svojih znacilni h ·i nslrumenlov, se pr4Nekoliko pomka p o napornem
leiejo ~e l<~ko razvajenim usesom in
potovanju po diungli nam je kar
ne mores si kaj, da ne bi pris·luhnil.
pr.w prislo, .t oda zanim ivosli, ki . so
Nisi se dobro vslop", ie si okrasen
se pred nami, imajo hKli svojo priz veli·klim vencem sveiih cvetlic
vlacnosl in ie smo na obisku pri
okrog vralu. Le-pola in prij-aznosl
J>olineZ~ijc.ih. Nekoc sem bral, da so
havajskli.h de•klel je sp·lo-S.na znana,
to pritlik<~vci, ·komaj 130 do 150 em
toda mis-lim, da so prav v fem raju,
visaki, .todil ceprav so res nekollko
•ki so ga ustvarili .fukaj, ti zbrane najnizke rasli, ni mogoce govoriti o
lep5e. Na zelo amejenem prosloru
primkavcih; nasprotno, zelo so prije pricarana vsa lepota Havaojskih
jetni .i-n ·inte·l igentn.i ljudje. Z njihoolokov, taksna, kot ·je resnicna.
vo pomocjo smo ·imel'i priloinosl
Ogledas si lahko znacilno hava•j s-ko
obiSikati vrh -orjaske sekvoje, ki ravasico z morjem, ·obalo, drevjem in
ste v samem Di-s neylandu, seveda
cvetlicnimi gredicami. Prav tako
na obmocju, ki sodi pod neposredimas moinosl posluilili se njihovih
no upravo -samih pravih Polinezijnarodnih kuiFnar.icnih dobrol in na
. cev. Mor-da ne bo odvec, ce povem,
koncu, kakor ved no, petje, pies, izda je sekvoja orja-S-ko drevo, -ki je
visoko nekaj nad 50 metrov in ima . razi ljubezni in -privri:enosti svo-jim
izrocilom in ·slarim obicajem, ki so
spo-deij premer 6 do 7 m.
;ih stoletja gojili njihovi predniki.
T-udi Polinezijci nam posredu<jejo
Ali si lahoko predslavlja-t e vas, v
svoje iivljenjske oh~caje, ·tako v
kater-i iivijo afriski crnci? Mnogi smo
borbi z11 svoj ·obstanek, ka-kor -l udi
jih videli v Hlmih, venda1' si je tasvoje stras<li in .radosti, predvsem v
oblrki znaoilnih plesov z poudarje- ·ko -tzvirno grajene, ko·l Hsle, ki smo
jih ·obiskaU, tezko predslavljali. Res
nim gesl'ikuliranjem in -njim svojstso okrogle slamnate ko:libe, ki so
venim petjem, J<i je za na-Sa usesa
pokrile z mocvirno travo in mahom,
ie s-koraj molitev ~n jokanje istospremenjene v prodajalne spomincasno.
Od narodov ·Oceanije so menda ·kov, vendar imas obcutek, da si nekje v zapuscenem delu centralne
~a Evrope·j ca n&jbolj poznani HaV'llAfrike. Tudi prodajalci v lej vasi so
ji, zalo smo se za lrenulek pomu(Nadaljevanje

~z

st. 11)

Tone Kebe in Franc Turk pod vznozjem Matterhorna v Disneylandu

Strokovne zanimivosti
NAJVE(}JI IVERNI STROJ
lzdelan je bil pred kratkim v Zahodni Nemciji. Z njim labko
proizvajajo iveri iz hlodov, debelih do 45 em in do 2 m dolgib. Os s
premerom 750 IDID ima. 60 nozev. Poga.nja jo motor moca.n 320 kW.
Iverni stroj je 30 ton teiak, 6 m dolg, 3 m visok in proizvede na uro
14.000 kg popolnoma suhih iveri (deb. 0,4 m). To pomeni, da. predela
stroj na. 1 uro 50 do 60 prostornih metrov lesa. (2 vagona.).
STffiiSTRANSKI SKOBELNI STROJ
Ameriska firma Pack K. L. Co je izdelala novi stiristranski skobelni stroj, ki ima v eni izmeni tolikSno zmogljivost kot 3 normalni
stroji v 3 izmenah. Dela s pomikom 240 m /min (nasi stroji imajo pomik 10m/min) in letno predela okrog 140.000 m 8 lesa (TP Martinjak
predela letno 6--7000 m' lesa). Podajanje in odvzemanje stroja je
mehanizirano, saj ga dela.vci ne morejo posluievati. Stroj stane okrog
300.000 dolarjev (375 milijonov S din).
OKNA IZ ZAGOVINE
Tovarna (M. I. M.) iz Francije izdeluje okna iz zagovine. V rabi je
ze okrog 3,500.000 oken, ki so se dobro obnesla.. Uporabljajo Za.govino
bora in jelke, ki jo osusijo na 0 °/o vlage in nato zlepijo pod pritiskom
350 kg/m1 pri 170° C, z dodatkom fenolnih lepil. Specificna teza elementov je 1,4 g/m 3• Tako izdelane elemente zmoznicijo, povrsinsko obdelajo s potapljanjem, umetno osusijo in opremijo z nylonskimi tecaji.
NOVA TEHNIKA POVRSINSKE OBDELAVE
Pri povrsinski obdelavi lesa z la.ki, ki vsebujejo topila., je mogoce
obcutno prihraniti na prostoru, casu in napravah z dvigom temperature od 800 na 1350 C. Pri 800 C je cas suienja glede na kolicino nanosa. nekaj minut. V suiilnikih, ki delajo pri 1350 C pa. se cas susenja
zmanjsa na nekaj sekund. Pri tern postopku kompresor (s filtri) skozi
stevilne sobe vpihava vroc zrak skupaj s plini na povrsino izdelkov.
Pri tem se segreje samo lakirana povdina in ne les. Hla.pi se odvedejo z gibajocim se zra.kom, ne da bi se pri tem tvorili mehurcki laka.
Se bolj presenetljive pa. so zadnje 'vesti o novih metodah susenja
polyestra, po katerih naj bi bilo momo 6 minut po nanosu polyestra
le-tega ze povrsinsko obdelovati - brusiti in polirati. V ta namen izdelan polyester utrjujejo z ultravioletnimi zarki. Do sedaj nam je
znano le, da so investicije za. opremo in energijo majhne, visje pa
so cene polyestra.
dipl. inz. I . Jurkovic

vsi pristni Crnci, !ako da doslojno
reprezenlirajo :z,nacilnosti, <lei so tu
prik-azane. Nekako na sredini vasic~
igra crnski orkester, ·ker pa so zvok1
)e nekoMko neobicajn i, si to ogledam .iz neposredne bliiine. Tezko je
verjeti, da ses·l crnskiih mladenicev
z .raoznimi pripomocki igra na navadnih bencinskih sodih. Kako se jim je
posrecilo izvablja~i melodi.je iz tako
preprost.ih, a obenem .ta.~o nenava_dnih gla.sbil, je samo nJihova skr~v
nost.
Ko zapuseamo zadovoljni Ia de~
Disneylanda, zagledamo p red seb?J
skalnati vrh v isoke gore. lz skalm h
vo!li n pada v eleganlnih slapovih
voda v globoke soteske, ki nadaljujejo s·vojo nezadrino pot navzdo.l.
Nekaj veojih in maojsih hu~ournl
kov se prebija po razbrazdamh steriah tega velicast.nega ocatk!a, ki. se
mi zdi nekoliko znan, pa se n1kakor ne morem spom·na-ti, ·kje sem ga
ie videl. Sele ko se pribliiamo prav
do vznoija hr-iba, nam napis pove,
da je -t o povzetek -samega vrha Marllerhorna (Peninske Alpe - 4505 m)
zgrajen .jz blokov grani-l a. Na s-am
vrh je ·s peljana zicnica, gondol.e neumorno vozijo radovedne tumte v
treh smereh. Skoda, da nismo imel i
casa .pov~peti se na S'<lm vrh, morda bi vide~i spodaj se •kaj zanimivega.
V neposredni bl iii ni Ma.flerhor,na
je veli·ka gneca, predvsem m-ladih
)judi; ko se ji priblizamo, ugolpvimo, da se nam nudi pri'lozno·sl za
jezo na osedlanih konjih in to po
zelo skrbno ·izbrani stez.i skozi gozd
in travrrike ler cvetlicne nasade. Odlocili smo se pa ra je za ogled podmornic. iNaj takoj povem, da so to
prave pO'dmornice; za nekaj drob iza se pe~jes 20 minu.l pod vodo,
ki je vedno cista, v vodi pa je mogoce videti raozlicne vrsle rib, od
najmanjsih do najvecjih.
Pra.v tako je v obmocju, kjer voz;ijo podmornice, na stotine vrsl
podvodnih rasHi n in a lg, !ako da
ima obis·kovalec res moinosl videti
svet, ki .ni vsakomur doslopen. Mnog i se odlocijo za ponovni ogled, ce
pri .prvem niso bi·l·i dovol j pozorni
na dogajanja pod vodo.
Velik det povrs-ine v Disneylandu
je namenjen za zabavo mladine. Tu
so vrtilj.a'ki, od kla·s iinih za najmanjse, pa do najmoderneojsih, •kjer se v
'do:ka·j drznih voznjah pel:j es z avioni raznih ltpov, pa do raoket, ki ti
pozenejo ·kr-i v glavo. Kdor ieli, se
lahko vrti in poskakuje v k-a-v nih
skodelicah (seveda pri.mernih ve·likosti), vozH se -lahko v avtomobilih
raznih ve·likosli, od eleklricnih do
pravih -di~kalnih, va.ino je, da cimvec porabis in da si zadovo'ljen.
S svojim potepom po Disneylandu .pridemo tudi do mogocnih make!, ki v naravni velikosli predslavljajo razne vr-ste ra·ket, lako l-i sle, i<i
so ie bile ·izslreljene v vesolje, oka-kor tudi lisle, ki jih sele pripravljajo za 1zslre'lilev. Y.ideti •je, da Amerikanci ze'fo pozorno spremljajo razvoj raketne tehnike, ·ker je v te m
delu zabaovFsca vedno veliko obiskovalcev. Tem -so na voljo zelo obsirni
podatki (na posebnih opa·nojih) o vrsti in nazivu ra·kete, o datum-u izdelave, laslnoslih ~n namenu, za ka.t~
rega je bila rakeJ.a z9rajena, datum
•izstrelilve, ·kdo je vodll rakelo, ime
avstronavta, do kalere s!opnje se
pr-edV'id eva se ra•zvoj dolocene vrste ra·ket in •podobno. V glavnem
je ved no poudarjeno, da je raketna
tehnika •in njen razvoj namenjen
predvsem v miroljubne namene za
raziStkavo vesolja in oza pomoc cloveslvu; ce bo res tako, ·nam bo pokazala pr.ihodnosl.
Na ·koncu obiska slopamo v dvora no, ki se ime nuje >>PRIHODNOST«.
Tukaj so -poudarjeni in 'na veloi ka·nskih grafikah p ribzani najnove,si
uspehoi znanos•i na podrocju biologije in z.dravslva (produciranje zivljenja .in rastlin v epruvetah, presaditve srca in p osamez·nih delov lelesoa itd.). Nadalje so prrkazani zelo
drzni nacrli v zvezi z melioracijo velikanskih puscavskih predel·o v, ki naj
bi v bliinji bodocnosti postali eveloci Vrf in nOV Vir hrane Z<l c)oveSfVO, kalerega Slevilo ze•lo hitro narasca. Tukaj so vk!ljuceni tudi projekti za zelo ceneno predelavo morske vode rv sladko piJno vodo, koatere v nekaterih predelih sveta zelo
primanj kuje.

Napredek elekt·ronike je neslrokovnemu cloveku tez.ko opisatl, vendar na tem podrocju napovedujejo
tol-iko neverjetnih doseikoov; da v
bliinji prihodnosti raani roboli, ki
bodo nadomestili cloveka pr.i najdel;ka.fnejsih delih, ne bodo vee
utvara, ampa·k resnicnosl. le sedaj
poizkusajo razna prometna sredslva
(vlake, avlomobi·le in ceio av-ione),
ki vo:£ijo brez )jud i, .torej usmerjane iz dolocenega eleklronskega centr-a, in clovek se vedno isce se vee

in boljse, kar smo se lukaj lahko
prepricali.
Ne vem, ce sem uspel vsaj nekol.iko razumlj ivo opisat i nas obisk
v DISNEYLANDU, vendar, ko smo
zapuscal i Ia kraj, sem ugolovil, da
to ni samo zabavisce, lemrvee tudi
zelo skrbno organizirana vzgojna lnstituoij-a. Se vee, ko sem izracunal
izda.fke obiska le institucije, sem
ugotovil, da ima tak,s no podjetje lud i ekonomske osnove za nadaljnji
razv01j in obstoj.
F. Turk

Varovanje premozenja
je odgov·orna naloga
~ preprecevati odhode clanov
Gospodarska podjetja so po
kolektiva iz varovanega obmocja
zakonu dolZna varovati premozev casu njihovega dela, ce za to
nje. V nasem podjetju je ta naloni izdano posebno dovoljenje,
ga zaupana vratarski sluzbi. Organizacija in delo sluzbe zavaro- · - sodelovati z organi civilne
vanja pa sodi v neposredno prizascite v zadevah, ki zadevajo zastojnost upravnega odbora podvarovanje premozenja pred pojetja. Za pravilno opravljanje zarom in elementarnimi n esrecasluzbe zavarovanja so odgovorni
rni itd.
direktorji poslovnih enot.
Da sluiba zavarovanja lahko
Glede na oddaljenost poslovnih
nemoteno opravlja svoje delo, da
enot nasega podjetja je sluzba zaima pregled in kontrolo nad vavarovanja organizirana v krajih,
rovanim obmocjem, je dovoljen
kjer so poslovne enote. Tako imavstop in izstop iz zavarovanega
jo Tov.arna pohistva Cerknica,
obmocja sam o pri glavnem vhoTovarna ivernih plosc, Bazenska
zaga in skupne sluibe enotno
du. Izjemoma je dovoljen vstop
sluzbo zavarovanja, ki organiza- in izstop pri stranskih v ratih vo:inikom vpreznih in motornih vocijsko sodi v pristojnost Tovarne
zil, ki dostavljajo surovine. Odpohistva Cerknica.
Naloge, ki jih imajo vratarji
voz izdelkov, materialov, surovin,
orodja in opreme pa je dovoljen
oziroma · sluzba zavarovanja premozenja, so velike in odgovorne, le pri glavnem v hodu.
predvsem pa mora vsak vratar:
Navedel sem osnovne naloge
- paziti in varovati stavbe,
sluibe varovanja premozenja z
stroje, surovine, izdelke, polizdelnamenom, da opozorim tiste clake in drugo premozenje skupnone kolektiva, ki cestokrat vratarsti BRESTA,
je pri opravljanju sluibe zalijo ali
- odkrivati in preprecevati
se skrajno predrzno vedejo do
vse pojave, ki lahko spravijo v
teh delavcev.
nevarnost zivljenje clanov delovne skuprtosti ali prizadenejo skoI stocasno velja opozorilo tistim
do,
clanom kolektiva, ki ne spostu- preprecevati
nepoklicanim jejo ukrepov za varovanje preosebam dostop na varovano pomo~enja. V prihodnje bo potrebdrocje,
no tako vedenje steti kot krsenje
- odkrivati kazniva dejanja in
delovne dolZnosti. Vratarji ozironjihove storilce,
ma sluiba zavarovanja pa mora v
- preverjati dokumente oseb, prihodnje dosledneje opravljati
ki odnasajo ali prinasajo v varosluibo zavarovanja in izvajati
vano obmocje kakrsne koli predukrepe, ki so v ta namen predmete,
pisani.
J. Klancar

Gradisce· na Cerkniskem jezeru je ozivelo
Delavci SGP >>GradiSca« so ze
nekaj metrov v podzemnem tunelu, veqdar jib mocno ovira pri
delu stalno deievje. Tunelska
dela izvaja posebna skupina dela.vcev gradbenega podjetja Primorje iz Ajdovscine.
P rojekt
stalnejse ojezeritve
Cerkniskega jezera predvideva
zabetoniranje Male in V elike Karlovice, pri Rakovem Mostku nov
vodni tok, opremljen z zapornico. Na ta nacin bo vodni tok obsel ozine v Veliki Karlovici in
pridobil stiri metre padca. Velika
Karlovica je doslej pozirala 32
kubicnih metrov vade na sekundo, novi vtok pri zapornici pa bo
irnel poziralnost 40 kubicnih metrov vode na sekundo.
Za kasnejse popolnejse tesnjenje Cerkniskega jezera je pred-

Novi umetni poziralnik pri

videno se zacementiran je najvecjih ponikalnic jamskega zaliva,
delno Rakovega mostka, Svinjske
jame, Kamenja in Narte. Pozneje morda tudi Re8eta, Vodonosa,
Retj a, Ponikve in Lovisca
Ker denarna sredstva se niso
zagotovljen a za popolno dograditeh vseh objektov na Cerkniskem
jezeru, bo v letosnjem letu SGP
Gradisce zgradilo le predor, ki bo
dolg 30 metrov. Ta dela bodo veljala okrog 40 rnilijonov starih dinarjev. Prav toliko pa je v letosnjem letu tudi razpolozljivih sredstev.
Gradbeni odbor predvideva, da
se bodo lahko vsa dela zakljucila
v prihodnjem letu, ko bi vgradili pred p r edor zelezno zapornico
in zabetonirali Veliko in Malo
Karlovico.
D. Mazi

Karlov~ci

za Dolenjo vasjo
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lz dela samoupravnih organov
TP CERKNICA

Upravni odbor Tovarne pohistva Cerknica je na 9. seji dne
6. septembra 1968 sprejel naslednje sklepe:
- skladisl!nik gotovih izdelk ov naj se poklil!e na odgovornost, ker bi moral kontrolirati
evidenl!ne zapiske ucinka odpremnih d ejavcev, jib pa ni,
- komisija, ki · je ugotavljala
pravilnost obral!una osebnih dohodkov odpremnih delavcev, je
dolZila, da za m esec julij in avgust izdela analiza in ugotovi dejansko tezo blaga, ki je bilo v tern
obdobju izdelano in odpremljeno,
- do 1. oktobra je dolzna strokovna slu:lba (tehnolog zavijalnice) izdelati nov akord odpreme,
ki bi temeljil na primopredaji,
- strokovna· sluzba bi morala
popraviti akord odpremnih delavcev, takoj ko je nastala sprememba oziroma ko se je pricelo
nakladanje na kamion s pomocj o
vilicarja,
- za vsa rezijska dela, ki jih
med delovnim casom opravljajo
delavci v odpremi, m ora sef slu:lbe izdelati dovoljenje s posebnim
r ezijskim listicem,

f

~
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- popravi naj se sklep 8. redne seje UO, s katerim je bil dan
v poizkusni obracun akord, ki ga
je predlagala strokovna slu:lba za
odpremne delavce, in sicer tako,
da ta akord ni poizkusen, ampak
se do potrditve novega akorda
obracunavajo osebni dohodki odpremnih delavcev po tern akordu,
ki je veljaven,
- do n aslednje seje se mora
pripraviti porol!ilo glede povracila stroskov carine na racun izvoznega repromateriala, ki je v
artiklih, ki se izva:lajo,
- upravni odbor je potrdil, oz.
sprejel nacrt za mesec september.
Z nacinom nal!rtovanja mora biti
skladisce za II. strojno napolnjeno s polizdelki in bo tako omogocena izpopolnitev pri montazi izdelkov,
- sef proizvodnje naj se opozori, da organizira v masivni progi tol!no ovidenco o izdelanih masivnih elementih,
- upravni odbor potrdi spremembe cenikov del za ekonomsko enoto montaze. Prav tako je
potrdil spremembe cenika za
glasbene omarice 7201-2 na fazi
obdelave spodnjega in gornjega

hrbtisca. Glede cenikov, ki jib je
analitik casa predlagal na 8. seji,
je UO mnenja, da se sklep o odobritvi teh cenikov popravi spremenijo se casi izdelave, lti jih
ugotovi analitik casa, ne pa tudi
ceniki. Artalitik casa je dolzan
ponovno analizirati izdelavne case v tern oddelku,
- cenike del, ki se jih zeli
spremeniti v proizvodnji, predlagajo strokovne slu:lbe. Celoten
m aterial pa mora biti d ostavlj en
clanom uo pred sejo,
- v razrezu plosc oziroma klejarni naj se organizira individualne norme. Tehnoloska slu:lba
naj doloci datum, do katerega se
morajo
postaviti
individualni
akordi,
- zaradi neaktivnosti n ekaterih clanov uprav.nega odbora jih
je treba opozoriti na moralno odgovornost, ki jo imajo do clanov
kolektiva,
- upravni odbor pooblasl!a direktorja, da v casu odsotnosti
vodje sluzb in delavcev, k i so na
vojaskih vajah, samostojno ukre pa in organizacijsko r esuje in odlol!a o nadomesl!anju.

TP MARTINJAK

Dela:;,ski -svet TP Martinjak je
na seji 26. julija 1968 sprejel naslednje sklepe:
- izdela naj se rebalans nacrta
za II. polletje 1968 v skladu z novim · programom,
- v celoti naj se dosledno izvajajo ze sprejeti ukrepi za realizacijo nal!rta proizvodnje za II.
polletje 1968, ki so bill sprejeti na
103. seji DS TPM,
- normativi casa se morajo
uskladiti in se cim bolj priblizati
realnejsir.n potrebam casa,
- nagrajevanje rezijskih slu:lb
naj bo predvsem odvisno od popreeno dosezene vrednosti tocke
proizvodnih EE, ne glede na obstojeca merila nagrajevanja,
- strokovne slu:lbe naj izdelajo sistem nagrajevanja za prihranek materiala, zlasti surovin
in lakov,
- o vseh kooperacijskih poslih s poslovnimi enotami Bresta
in drugir.ni podjetji sklepa pogodbe dokoncno sama PE Martinjak
- kadri iz SKS pa pri tern raziskujejo le ponudbe,
- pred vsakim mesecnir.n obracunom osebnih dohodkov se
mora izdelati analiza dosezenega
ostanka d ohodka t er izplal!ati take osebne dohodke, ki bodo v

Kako uredimo dnevno sobovBrestovih blokih
Ce imate ur.netniske slike, jih
namestite na proste stene B in D.
Izogibajte se fotografij iz raznih
koledarjev, ker ne ustrezajo tako
bogati sobi, kot je Daniela.
Ce postavir.no dve sliki skupaj
horizontalno ali vertikalno, moramo paziti, da sta enako okvirjeni.
Zavese so najlepse bele prozorne brez vzorca ali pa z rahlim
vzorcem (ne roze). Zelo intimno
delujejo tudi zavese z rahlo rjavim odtenkom. Na steni C naj
segajo 10 em od tal in naj pokrijejo celo steno. Na steni A pa toliko, da segajo nekaj centimetrov
za komodo ali pisalno mizo, ce ta
pokrije prostor med vrati in oma-

I. va.rianta
Sob a je dir.nenzije 5,3m X 3,6 m ,
ima dvoje vrat, dvo in trodelno
okno in kamin, kar je videti
s skice.
Najprej pripravir.no sobo. Parket dobro ocistir.no in ga namazemo z l osCili. Lahko ga tudi lakiramo. Lakiran parket deluje bolj
prijetno, ce sijajno povrsino matiramo.
Ker smo se odlocili za dnevno
sobo DANIELA v teaku, moramo
temu primerno obarvati stene. Na
teak gre lepo temno zelena barva; ce vas ter.nna barva moti, se

A
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B

lahko odlocite za kombinacijo
barv. Steno oznaceno z A in B
pobarvate s temno zeleno barvo,
stena C in D pa je lahko svetl_ejsa, mora pa biti iste barve; to
dosezemo tako, da dodamo temni barvi belo.
Preden postavir.no pohistvo, zapremo vrata, ki vodijo iz dnevne
sobe v kuhinjo, snamemo kljuke
in vrata prelepir.no s teakovo samolepljivo tap~to. Ce vrata, ki
vodijo v kuhinjo, ne zapremo, izgubimo koristno povrsino.

D

dnevna saba
brestov blok

II~ II

~

Postavitev pohistva
Ob steno A postavimo omaro
DANIELA, pod dvodelno okno pa
pisalno mizo (v teaku) in tako dobir.no delovni kot; ce tega ne potrebujemo, postavir.no na to mesto
visoko komodo.
Ob steno D med kaminom in
kotom namestir.no trosed Daniela
(zlato rur.neno tapetnisko blago), v

kot pa skrinjo za posteljnino, od
garniture Ko-032, ki je oblikovno
prilagojena tudi za DANIELO.
Skrinja nam obenem slu:li kot
kotna mizica, kamor lahko postaVir.no svetilko ali kaksen dekoracijki predmet.
Stena B je za vrati, je deloma v
mrtvem kotu, zato na to mesto

postavimo sobne rastline.
Med omaro in trosedom n amestimo klubsko mizico Danielo in
dva fotelja.
Karnise naj bodo lesene, teakove. Na steni A nad dvodelno okno segajo od stene B do omare
Daniela - na steni C pa gre po
vsej do!Zini.

M

1:20

ro. Ce ostane vr.nes vecji p1vstor
naj bodo zavese do tal.
Pod klubsko mizicopolozite preprogo, ki naj ne bo vecja od 3 X 2
m . Najlepsa bo svetlo drap enobarvna.
Stropno svetlobno telo (stropna
svetilka) ne sme biti prevec upadljivo, priporocil vam bi enega od
mnogih, izdelanega v lesu ali furnirju,· ki ga dobite v Ljubljani pri
Interierju ali Borcu. V teh dveh trgovinah boste dobili tudi razne
prtice in d ekoracijske predmete, s
katerimi boste obogatili vaso sobo.
E. Vidovic

skladu z delitvenim razmerjem
med skladi in osebnir.ni dohodki,
- kadri skupnih strokovnih
sluzb, ki delajo izkljucno za PE
TP Martinjak, naj bodo nagrajevani po enakih kriterijih, kot rezijski kadri iz TP Martinjak, saj
bo le tako prislo do tesnejsega
sodelovanja. Sistem takega nagrajevanja naj izdela SKS do 1.
oktobra 1968,
- glede na obstojeee trwe
razmere in zaradinejasnega proizvodnega programa ter trenutno
se vedno zastarelega strojnega
parka in nemogocih delovnih
prostorov predlaga DS PE TPM
CDS zacasno znizanje prispevkov,
ki jih placuje TP Martinjak
skupnir.n sluzbam,
- TLI Stari t rg se bremeni za
vso skodo, ki je nastala v kooperacijskih poslih po njegovi krivdi.

Kje se zacne
proizvodnja
Z obiskom kupca iz Amerike in
s sklenjeno pogodbo za 80.000
glasbenih omaric sm o vsi lahko
zadovoljni. Tudi ZagrebSki sejem
je mir.no in lahko r ecemo, da smo
z razstavljenimi izdelki ponovno ·
dosegli velik uspeh. Kako so potekale priprave za ta dva in vse
podobne dogodke?
Svetovni trg je zelo muhast in
neustaljen. Ce hocemo uspesno
sodelovati v okolju svetovne proizvodnje, se moramo prilagoditi
pogostim spremembam in vse
bolj razvajenim zeljam porabnikov pohistva. Kako naj to dosezemo? Dolga je pot od prvotne
ideje do usm~ritve proizvoda v
serijo. Vazen clen v verigi je vsekakor izdelava vzorca. Zakaj rabir.no vzorec? V prvi vrsti zato,
da bi trgu oziroma kupcu pokazali, kaj lahko naredimo, da izboljsamo t ehnologijo izdelave ali
k onstrukcijo dolocenega izdelka,
da bi preizkusili novo okovje ali
nove materiale, ki se nam ponujajo na tr:liscu in podobno. Zaradi
tega je potrebno, da pri izdelavi
novega vzorca obvezno sodeluje
tehnolog, ki si prizadeva, da najde za naso proizvodnjo najbolj
ustrezne tehnoloske resitve, ter
konstruktor, ki isce najenostavnejse konstrukcijske resitve, upostevaje zaht eve in zelje kupca.
Najveckrat je rok izdelave
vzorca tako kratek, da je izkljuceno sodelovanje teh dveh vaznih
strokovnih sluzb. V takih primerib pride do polnega izraza iznajdljivost delavcev vzorcne delavnice, njihova strokovnost in
poznavanje tehnologije v tovarni.
Podatki o zahtevah kupca ali
pa o osnovni ideji projektanta so
veckrat tako pomanjkljivi, da je
potrebno iskati resitve pri sar.ni
izdelavi vzorca. Zaradi kratkega
roka lahko recemo, da nasi delavci v vzorcni delavnici niti ·-nimajo dolol!enega delovnega casa.
Ce je potrebno, delajo noc in dan,
samo da so vzorci pripravljeni tako, kot je bilo dogovorjeno, od
cesar pa je veckrat odvisen tudi
namen celotnega dela.
Strinjam se s trditvijo vodje
vzorcne delavnice, tovarisem Jozetom Adamicem, ki pravi, da se
prav v vzorcni delavnici zacne
proizvodnja. Vcasih smo ir.nprovizirali in komaj spravili kaksen
vzorec na sejem. Sedaj lahk.o recemo, da n asi vzorci dostojno
predstavljajo proizvodnjo BRESTA na vsaki domaci pa tudi mednarodni razstavi.
Kaj bi bilo potr'ebno izboljsati
v svoji d elavnici, smo vpraS'ali
vodjo delavnice. Radi bi nabavili
nekaj pripomockov ter moznlcarko, tako da bi izdelava vzorca potekala kolikor toliko normalno.
2al nimamo prostora za »arhivir anje vzorcev«. Mar n e bi bilo
lepo, ce bi imeli sbranjene vse
doslej narejene vzorce, da bi ir.neli vsaj prvi pri nas izdelani tip
glasbene omarice. Na ta nacin bi
imeli takoj pregled razvoja pohistva do sedanje stopnje. Dobro izdelan vzorec naj se naprej predstavlja porabnikom nase izdelke,
istocasno pa naj pomaga k dobri
pripravi proizvodnje.
In:l. N. Medugorac

:I

:I
II
I

--- - --BRESTOV OBZORNIK

8

Prvo

t~kmovanje

cerkniskih

ribicev
Dolgoletna teznja clanov in vodstva ribiske druiine Cerknica, da
bi organizirali sportno tekmovanje v ribi§kih panogab, se je letos
koncno uresnicilo. Ceprav je bilo
to tekmovanje prvo, je vzbudilo
med clanstvom druiine veliko zanimanje.
Tekmovanje je obsegalo dve
panogi, metanje obtezilnika v cilj
in metanje obtezilnika v daljavo.
Tekmovanje je potekalo v p r ijetnem soncnem dnevu v Rakovem Skocjanu.
Tekmovalni komisiji se je prijavilo 23 clanov. Vsak tekmovalec je imel v vsaki panogi pravico do dveh metov. Vsak met pa
se je tockoval z ustreznim stevilom tock, odvisno od tega, kdo je
vrgel obtezilnik bllie k cilju v
prvi panogi, v drugi panogi ·tekmovanja pa se je tockovala dosezena daljina meta. Tekmovanje je
privabilo tudi precejsnje stevilo
gledalcev, ki so spodbujali tekmovalce za cimveeji >>ulov in odlov«.
Prehodni pokal RD Cerknica in
tri brezplacne ribolovne dovolil-

nice je osvojil Janez Intihar, ki
· je zbral 125 tock, drugo mesto in
dve brezplacni ribolovni dovolilnici je osvojil Karel Bahun s
119 tockami, tretje mesto in en o
brezplacno ribolovno dovolilnico
pa je osvojil Franc Tavzelj s 114
tockami.
Nagrade je po koncanem tekmovanju razdelil predsednik RD
Cerknica tov. Anton Kebe, ki je
ob podelitvi nagrad zazelel v prihodnjem letu se vecjo udelezbo
in §e vecji sportni uspeh vsem
clanom druiine. Zatem so se ribici in gostje zb rali ob tabornem
ognju ter v prijetnem vzdu§ju
ptipovedovali vesele dogodiv§cine v pretekli ribolovni sezoni. Za
zakusko je poskrbel nekdanji partizanski kuhar in ekonom Lojz
Kascetov, ki je pripravil okusne
cevapcice in klene na zaru, z dol;>ro kapljico pa je postregel Janez
Kranjc.

Dijaki so imeli v osmem razredu osemletke naslednje uspehe:
- dva dijaka odlicen uspeh,
- trinajst dijakov prav dober
uspeh,
- deset dijakov dober uspeh in
- le en dijak zadosten uspeh.

eo~
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Vsi dijaki so opravljali tudi
sprejemne i zpite na maticni soli
v Ljubljani in jih tudi uspe5no
opravili.
Dijaki so v razgovoru povedali:
- da so se odlocili za §tudij na
Zadovoljni so, ker so brezplactehniski §oli lesne smeri predno dobili knjige in skripta od divsem zaradi tega, ker se bodo po
jakov .cetrtega letnika. Tudi nekoncanem solanju lahko zaposlili
katere druge pripomocke, ki jih
v podjetju BREST. Studij v Cerrabijo v soli, so dobili brezplacno.
knici je za njihove starse veliko . Vse str oske namrec placa BREST.
cenejsi kot v Ljubljani ali kate· Zadovoljstvo in optimizem med
rem drugem mestu izven kraja
dijaki prvega letnika je na visku,
bivanja. V solo se v glavnem vozelimo jim, da tii bilo tako vsa
zijo s kolesi ali hodijo pes. Le pet
dijakov si je moralo v Cerknici
stiri leta, kolikor bo trajal njihov
a li okolici preskrbeti stan ovanje. · studij.
J . Otonicar

~
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Vsak lik pomeni neko Stevilko,
e.naki liki pa iste stevilke. z logicnim vstavljanjem stevilk namesto narisanih likov boste resili nalogo. Da bo laze, vam povemo, da. se za oznako, ki na.stopa
stirikrat, skriva stevilka 2.
Vztrajajte pri nalogi, dokler je
ne resite! Zacnite od spodaj!

Nagrade
1.
2.
3.
4.

.nagrada
nagrada
nagrada
nagrada

50 din

30 din
10 din
10 din

Resitve posljite do 14. septembra.

BRESTOV. OBZORHIK GLASILO
KOLEKTIVA BREST CERKHICA -

6. Julka Zbacnik, delavka v TP
Cerknica, dobi sobo Marjana Maticica (kot pogoj za zasedbo stanovanja je realizacija. p'ogojev
navedenih v prosnji).
7. Vlado Korosec, referent prodaje v skupnih sluzbah, dobi stanovanje inz. Vlada Usenika.
8. Zofija Novak, delavka v skupnih sluzoa.h, dobi stanovanje
Anice Rudolf.
9 •.Marija Sivec, delavka v TP
Cerknica, dobi stanovanje Zofije
Novak.
Stanovanje inz. Staneta. Stavdoharja ostane trenutno v rezervi.
Poleg teh stanovanjskih prostorov, ki ostanejo na razpolago
po preselitvi delavcev v lastna
stanovanja, so bili razdeljeni tudi stanovanjski prostori v novo zgrajenem bloku »D«. V njem so
pridobili stanovanja naslednji delavci:
.
1. Janez Stefancic, TP M artinjak,
.
2. Slavka Kovac, TP Cerknica,
3. Pavia Zakrajsek, skupne
sluzbe,
4. Joze Kajtna, TP Martinjak,
5. Alojz Kebe, TP Cer.knica,

80+
CDO

-

Nagrade
iz 11. stevilke
Brestovega obzornika prejmejo:
1. nagrada 50 N din - Lidija
Ule, Cerknica, Cesta na Jezero,
2. nagrada 30 N din - Franc
Jurkovic, Jezica 48 a, Ljubljana.
3. nagrada 10 N din - Marija
Stare, Pescenk, Cerknica.
4. nagrada 10 N din - Iva
Skrlj, Pescenk, Cerknica.
Pravilna
resitev:
molekula,
amoralen, karira.na, Ares, nit, go·
dan, k, ni, morilka, rom, m, Atila,
materija, novost, regali, iva, botanik, MK, Polde, ebonit, a, Ur,
enotera, Rim, Litvanec, Lame, Ita,
analitlk, sin, terorizem, Reka, ltaoa, plamen, ritem, molek, ni, A,
lija, Atamani.

Prvi asfaltni obvoz
Vecletno odlaganje za d okoncno ureditev ceste na severnem
delu Tovarne pohistva Cerknica
je k oncno pri kraju. Prvotno je
bilo misljeno, da bi asfaltirali saroo cesto, ki poteka ob oddelkih
priprave povrsin, II. strojnice in
dalje do oddelka masivna proga.
Postavljena pa je bila tudi zahteva po ureditvi okolice p red k ot lovnico, klejarno in pripravo pov rsin ter mehanicno delavnico, da
bi se na navedenih mestih odpravilo vecno blato in se izboljsala ·
moznost cis~enja ostruikov. Na
podrocju n avedenih oddelkov so
namrec osredotocene vse ventilacijske naprave cerkniskega bazena.
Komu naj koristi asfaltirana
cesta? Predvsem transportnim
sredstvom n otranjega prevoza za
prevoz odpadkov surovin iz I verke in bazenske zage, dovozu rna-

teriala, kot je zagan les, furnir,
prevozu polizdelkov itd. Strosek
asfaltiranja predstavlja s pripravo cestgca, izdelavo robnikov in
dovozov okr og 12 milijonov S din
Ta investicija se bo obrestova!a
ze v nekaj letih, se posebno zaradi tega, ker st r okovnj aki zagotavljajo, da s primernim vzdrzevanjem odtokov in kanalizacije
taka cesta pri h itrosti 20 km na
uro vzddi brez vecjih poprav1l
tudi do 30 let.
V kolikor bi primerjali vse
s troske vzdrzevanja navedenih
cestisc za nekaj let nazaj, lahko
ugotovimo, da so stroski gradnje
ustreznih cestisc manjsi kot pa
vzdrzevanje samo.
Upam, da v prihodnje n e bo na
vrsti samo slrrb za u r editev notranjosti objektov, ampak tudi za
ureditev zunanjih transportnih
p oti in okolice.
F . Kranjc

Glavnl In odgovorni urednik Danilo
Mlinar - Urejuje uredniski odbor:
Stefan Bogovcic, Vojko Harmel, Janez Hren, Franc Hvala, Tone Kebe,
Jo!ica Maticic, Danilo Mlinar, Franc
Tiska
Tav!elj, Dulan Trotovlek !elezniJka tiskarna, Ljubljana

Nova diplomanta
V mesecu septembru sta uspesno zakljucila studij dva nasa sodelavca. Tovaris Tone Bavdek iz
TP Cerknica je koncal studij na
Visji soli za organizacijo dela v
Kra.nju, tovarisica Tita Perovnik
iz skupnih strokovnih sltdb pa
ViSjo ekonomsko komcrcialno solo v Mariboru.
K
dosezenemu u spehu jima
iskreno cestitamo!
Sodelavci

.Novi stanovanjski prostori so razdeljeni
Na 201. redni seji Centralnega
upravnega odbora podjetja Brest
so bili razdeljeni razpolozljivi
stanovanjski prostori. Razdelitev
stanovanj je bila opravljena na
podlagi predloga komisije za stanovanjska vprasanja. Komisija za
stanovanjska VPrasanja je prou cila vse prispele prosnje in na
podlagi ze znanih kriterijev sestavila predlog zasedbe razpolozljivih stanovanjskih prostorov. Po
sklepu Centralnega upravnega
odbora so bili razdeljeni stanovanjski prostori naslednjim delavcem:
1. Ratko Stomatovic, delavec
TP Martinjak, dobi stanovanje
Milana Kobala v Grahovem, ko
se ta izseli.2. Duilan Bajc, dela vee v TP
Cerknica, dobi stanovanje Zinke
Skubic, ko se ta izseli.
Cerknica dobi stanovanje Dusa3. Olga Zemljak, dela vka TP
na Bajca, ko se ta izseli.
4. Fani Oblak, delavka v TP
Cerknica, dobi sobo Olge Zemljak,
ko se ta izseli.
5. Marjan Maticic, delavec na
BZ Cerknica, dobi stanovanje Joieta Snoja, ko se ta izseli.

-
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F. Tavzelj

V prvem mesecu solanja jim najvec tezav provzrocata k on strukcijsko risanje in opisna geom,etrija, vendar jim predavatelji
snov zelo dobro razlozijo. Z urnikom so zadovoljni, saj imajo
dnevno le 5 do 6 ur predavanj.
Imajo pa zelo veliko domacih nalog, t ako da jih nekateri resujejo
pozno v noc, vendar ni zaradi tega nobenega negodovanja, ker se
ze sedaj zavedajo resnosti studija.
Star§i nekaterih dijakov bodo tezko zmogli stroske vzdrzevanja,
posebno starsi tistih dijakov, ki
morajo zaradi oddaljenosti stanovati izven domacega kraja. Nekateri so se ze, drugi pa se bodo
verjetno se obrnili za pomoc na
BREST, da bi jim vsaj delno prispeval k stro§kom solanja.

••

•

Takih srecanj si ribici se zelimo, na prihodnje tekmovanje pa
vabimo tudi ostale clane.

Razgovor z dijaki prvega
letnika tehniske sole
Z novim solskim letom se je
pricel pouk v prvem letniku tehniske sole lesne stroke. V razredu
je 26 dijakov, od tega 18 fantov.
Sestav po spolu je pogojen z moznostjo zaposlitve dijakov po koncani soli na delovnih mestih v
BRESTU.

Nagradna racunska naloga

6. Fra.nc Zigmund, skupne
sluibe,
7. Joze Bavec, TP Cerknica,
8. Joze Konestabo, TP Cerknica,
9. Ivanka Zelie, TP Cerknica,
10. Anica Pccjak, TP Cerknica,
11. Joze Obreza, TP Cerknica,
12. Tone Perovnik, skupne
sltdbe,
13. Evgen Pazic, T P Cerknica,
14. Alojz Urh, TP Cerknica.
Prav tako je doloceno, da iritata prednostno pravico pri zasedbi
prvih prostih stanovanj Danica
Arko in Ivo Stefan.
B. Misic
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• Program proizvodnje je bil dosezen do konca meseca avgusta s
63,4 °/o. Najviilji odstoteli: doseganja letnega programa je dosegla Bazenska zaga Cerknica, in
sicer 71,7 °/o, medtem Ito je najnizji odstotek dosegla TP Martinjak· 61,5 °I o.
• Z avgustom se j e zaradi povecanja prometnega davka za 39 °/o
za kurilno olje, podraZila kWh
lastne elektricne energije za 7 °/o.

Asfaltiranje poti okrog TP Cerknica

Sto let osnovne sole
GRAHOVO
Hkrati z odkritjem spomenika
padlim borcem in zrtvam fasis ticnega terorja praznuje Osnovna sola Grahovo stoletnico svojega obstoja.
Sto let zgodovine te prosvetnokulturne u stanove je dolgo obdobje za sorazmerno tako majhno vas kot je Grahovo. Prva enorazrednica se je v ted aj se skromno hiso vselila leta 1868. z leti
ji je tedanja dualisticna AvstroOgrska dodajala se n ove ucilnice.
Na prelomu stoletja je postala
popolna osnovn a sola. Solska kronika, napisana z lepim, uradniskim rokopisom v tedanjem slogu, nam lepo casovno prikaze
vso rast in razvoj sole. Pozornost
vzbujajo odlomki, ki izpricujejo
tesno povezanost uciteljev s prebivalstvom v solsk em okoli~u. in
ucna snov, ki jo je sola posvecala kmetijstvu. Nedvomno je, da
je sola znala pribliZati snov ucencem in da so iz nje iz§li dobri
kmetovalci in tudi nekateri v idni
stro.~ovnj aki.
Viharna leta prve polovice nasega stoletja tudi grahovski soli
n iso pr izanesla. Dozivela in prezivela je prvo svetovno· vojno,
kraljevska Jugoslavija ji je dala
nov videz in ucno vzgojno vseb~no. Posebno tragicna so· bila

leta med drugo svetovno vojno,
ki so zapustila vidne sledi n a .Solski zgradbi. Domacini se s e dobro spominjajo, da je ob bombnero napadu na Grahovo zgubila
zivljenje uciteljica s te sole.
V t ern kratkem sestavku je skoraj nemogoce opisati vse spremembe, ki jih je sola dozivljala
p o zadnji vojni. Ko je iz stirirazrednice n astajala popolna osemletka; je iz utesnjenosti iskala nove prostore in koncno pred trerm
leti dobila svojo danailnjo, spodobno zunanjost. Ne bi bilo napacno, ce ne bi ob tern omenill
pripravlj en osti in velike pomo?:1
okoliSkega prebivalstva pri dozldavi dotrajanega solskega poslopja ter TP Martinjak, ki je z materialno in denarno podporo prevzela patronat nad Osnovno solo
Grahovo.
V nedeljo, 29. · septembra, smo
svecano praznovali visoki j ubile).
Z branemu prebivalstvu in povabljenim gostom, med kater imi so
nam bili !le posebno dragi nekdanji u citelji z grahovske sole,
smo prikazali kratek kulturni
program, n ato pa smo jih povabili na skromno zakusko. Ob prijetn em kramljanju in obujanju
spominov je grahovska s ola prestopila prag v drugo stoletje svojega delovanja.

