·~~~--------------------------------------------------------------~---------------------------

~//II

BHESTOV

II
t

I

I
l,<l...__~I '-1_

I

30. OKTOBER 1969

LETHIK Ill

•

STEVILKA lS

•

Zlata
sk
fiDJI
priznanje Brestu
Spet eno priznanje vee za vlozeni trud m nenehno snovanje novih in novih modelov pohistva za
triiSce. Znano je sicer, da Brest
posveca mnogo pozornosti in naporov za raziskavo trziSca in okusa potrolinikov tudi z redno udelezbo na sejmih in salonih pohilitva doma in v tujini. Braid Obzornika so seznanjeni z uspehi
nasih novih modelov. Garnitura
PATRICIA, to je moderna dnevna soba po potrebi tudi z jedilnico, je marsikaterega mladega cloveka pritegnila s svojimi modernimi lini'jami in smelimi barvami.
Tudi dnevna soba ALEKSANDRA-STEREO je poleg priznanj
uradne Zirije pozela mnogo priznanj obiskovalcev letosnjega sejma pohiStva v Beogradu.
In ZLATA SKRINJAI Da, to
priznanje podeljuje strokovna revija NAS DOM kot prvo nagrado
za najboljsi, najfunkcionalnejsi
stanovanjski ambient na sejmu.
Ni slucajno, da je bil ravno Brest
tisti, ki je za tak ambient prejel
to visoko priznanje. Zakaj? Zato,
ker je bila v tem ambientu skupaj s PATRICIO in ALEKSANDRO odlicno postavljena ena najboljsih dnevnih sob novega Brestovega programa - CLAUDIA.
Dnevna soba CLAUDIA je
pravzaprav del programa ABCD,
ki je ze v Ljubljani na salonu
pohiStva prejel ZLATI SPOJ, tako da lahko z veseljem in ponosom ugotovimo pravilnost izbire
modelov novega pohilitva za triilice.
Prav gotovo se bo marsikdo
vprasal: Kaj pa sedaj, ali bodo
na Brestu ostali samo pri poudarjanju svojih zaslug ali bo tudi
potrolinik imel kaj od tega, torej

ali bo mozen dostop do tega in
takega pohilitva?
Na Brestu se zavedamo, da so
vsi uspehi na podrocju kreacije
novih modelov sad dolgotrajnih
naporov posameznikov in skupin
strokovnjakov, zato naj bi vsak
uspesen model postal tudi delliirliega dolgorocnega programa. Samo taklina poslovna orientacija
nam bo lie nadalje utrjevala ze
pridobljeni sloves, ki ga Brest
uZiva tako na mednarodnem kakor tudi na domacem triiScu.
Brest je postal pojem kvalitete,
vendar vsako leto osvduje svoj
program, kar daje zagotovilo za
nadaljnje uspehe na tem podrocju.
Ko smo vse to ze ugotovili, potem lahko obvestimo tudi liirlio
javnost, da bodo vsi modeli, ki
so jih potrosniki kakorkoli zahtevali, v letu 1970 tudi na razpolago.
Ze v januarju bo na razpolago
dnevna soba ALEKSANDRASTEREO z vgrajenimi gramofoni,
Iahko pa se bo potrolinik odlocil
za izvedbo brez gramofona. V mesecu februarju bo tudi dnevna
soba CLAUDIA v prodaji in mogoce ze konec istega meseca tudi:
PATRICIA.
Tako bo poleg ze obstojecih in
popularnih sob FLORIDA in DANIELA triiSce bogatejse za nadaljnje tri komplete, ki bodo brez
dvoma zadovoljili lie tako zahtevnega potrolinika. Mislim, da je zadovoljitev potrosnika osnovni namen vseh naliih prizadevanj, zato
so nam priznanja, kot je ZLATA
SKRINJA, spodbuda in napotilo
za nadaljnje napore v tej smeri'.
F. Turk

Jedilnica PATRICIA na

vn. mednarodnem

sejmu pohilitva v Beogradu

Organizacija in vsebina dela
strokovnih sluzb na raznih ravneh
V poslovni politiki za leto 1969
smo si med drugim jasno zaertali, da je treba teziti k sodobni,
-celoviti in funkcionalni organizaciji strokovne dejavnosti. Modernizacija proizvodnje zahteva sistematicno dopolnjevanje sedanje
organizacij e.
Organizacija je sredstvo za do·Sego nekega cilja. Organizacija in

vsebina dela strokovnih sluZb in
medsebojna organizacijska pove:z:ava morajo biti takSne, da bodo
najvee pripomogle k uspe~nemu
resevanju nalog strokovnih sluzb,
to j e, k izpolnjevanju nalog, ki so
z delitvijo dela dolocene posameznim delom, se pravi, enotam,
sektorjem, oddelkom, delovnim
skupinam ali delovnim mestom.
Imeti moramo tako poslovno organizacijo, ki nam b o omogocala,
da bomo z razpolozljivimi sredstvi in znanjem !judi dosegli ·najbolj~e rezultate. Gospodarski re2Jultati podjetja in enote so v interesu skupnosti, podjetja, enote,
pa tudi vsakega delavca.
Da bomo dosegli najboljse gospodarske rezultate, moramo uporabljati najsodobnejsa spoznanja
na vseh podrocjih poslovnega
procesa. Poslovni proces bomo
v<Jdili s sodobnimi metodami in
sodobnimi sistemi informacij. Sistem elelcironske obdelave podatkov nam bo dal vrsto novih informacij, ki jih bomo uporabljali
pri nasih poslovnih odloc':itvah.
Osnovna delitev nalog in funkcij se bo v prihodnje bistveno
spremenila. Potrebno je okrepiti
strokovne sluzbe in skupine, ki
bodo lahko obvladovale povecani

obseg poslovanja in ki bodo s svojo ustvarjalnostjo vplivale na to,
da bo nase podjetje nenehno med
'Prvimi v pohi~tveni industri.ii ne
samo doma, temvec tudi v svetu.
Z integracijo strokovnosti bomo dosegli tudi vecjo specializacijo. Nacelo specializacije je v
tern, da vse enakovrstne in podobne posle, ki jih opravljajo na
razlienih delovnih mestih, zdruiimo na enem mestu z enim ali vee
strokovnimi delavci, ki so sposobni, da to delo hltro in kvalitetno
opravijo.
Zdruzitev posamemih sluzb pomeni zagotoviti enotno voljo in
enotni postopek, boljse izkortscanje razpolozljive opreme in ljudi
ter mocnejso disciplino.
Vse funkcije, ki jih opravljajo
strokovne sluZbe v podjetju, so
med seboj povezane, sestavljajo
cel<Jto in so namenjene temu, da
podjetje dosega svoje poslovne in
gospodarske cilje. Zato morajo
biti strokovne sluZbe podrejene
tistemu organu, ki vodi poslovanje podjetja, v nasem primeru
glavnemu direktorju. Posamezno
strokovno sluZbo naj bi vodil najsposobnejsi strokovnjak: v skupini sodelavcev, ki sestavljajo stroKonec na 2. strani
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PORUSENEMU MESTU.
Sedeina garnitura, del dnevne sobe DANIELA

BRESTOV OBZORHIK

2

Osnovne znaCilnosti novih samoupravnih razmerij
Do nedavno so podjetja obliko- sprejema periodiene obracuvala or-gane upravljanja po enot- n e in zakljucni racun podjetja,
nem modelu, ki ga je serviral
- odloca o klju'c nih orga~aTZP (temeljni zakon o podjetjih). cijskih problemih,
Vsi poznamo dosedanje organe :
- postavlja nacela o delitvi
delavski svet, upravni odbor in osebnih dohodkov in akumulacidirektor. Tudi njihove pristojno- je,
.sti so bile <iokaj jasno zaer-t ane z
- postavlja na(;ela ·k adrovske
besedo zakona. Ce dodamo k tepolitike podjetja,
mu se ;predpise, ki so natancno
- ocenjuje poslovanje poslovv elevali, kako morajo po:tekati nih enot in ustrezno ukrepa,
voiitve in koliksna je mandatna
- ·voli. odpoklicuje in odloca o
doba za clane vseh organov zaupnicah elanov izvrsilnih orgaupravljanja, vidimo, da so bila nov podjetja,
podjetja se vedno precei utesnje- odloca 0 vecjih spremembah
na pri oblikovanj u teh organov imovinskega stan3a podjetja in o
in pri razdeljevanju pristoJnosti kred~tnih nastopih vecjega pomemed ojimi.
na,
V nasem · listu smo ze pisali o
- dokonono odloea o sporih
15. ustavnem amandmaju, ki naj med poslovnimi enotami.
omogoci odpravo teb, za naSo
P.otrebno je opozoriti, da ima
dr~'!J.Q ra=eroma togih pravil.
d-elavski svet p odjetja -p ravico (in
Po tej spremembi ustave ostane dolznost), nadzirati poslovanje
.predpisan le delavs;lti s:vet. Us.taposlovnih enot in da v pi'Iimerih
va se doloca, da :ctelav-s ki svet slabega gospodarjenja le-teb lahlabko woli izvrsillle organe, · ka- ko razresi njihove samoupra·vne
terim poveri del · funkcij pri organe in razpise nove volitve.
upravljanju podjetja. Izvrsilnior- Za dobo enega leta pa labko uvegani so seveda odgovorni delav- de tudi »interne pri..silno upravo«.
skemu svetu. R azen organov Na sploh pa velja nacelo, da pouprav ljanja delovne organizacije slovne enote samostojno urejajo
in organizacij zdruzenega dela v
vrsto pomembnih zadev.
njenem sestavu dolocajo delovDelavski svet podjetja voli izne skupnosti tud.i delovno pod- med clanov kolektiva, ne glede na
rocje teh organov, cas za kate- njihova clanstva v delavskem
rega se v.olijo ter •p ogoje in naCin svetu podjetja ali v DS poslovnih
za njihova izvolitev oziroma raa:enot, ne glede na njihova formalresitev.
no izobrazbo, polozaj .in podob.no,
O.stala je torej vrsta .zadev, ki clane izvrsilnib organov podjetja
jib ~ora urediti podjetje samo. za: dobo dveh let. Zaradi potrebne
Moilnih oblik je veliko, treba je promosti v delovanju naj rbi imeli
poi.skati tako, ki bo omogocala ne- sveti manjse stevilo clanov; n e
moteno izvajanje nalog, ki si jih vee kat sedem. Posameznik bo
postavljamo. Po prvih r-azpravah, labko izvoljen najvee v dva iz.v. katerih smo upostevali poseb- vr silna organa istocasno in najnosti organizacijske seSJtave na.Se- vee dve mandatni dobi zaporedoga podjetja, dosedanje izkuooje rna. Teziti pa bomo morali k tena podrocju kolektivnega odloea- mu, da b odo v svete v<>lj eni denja, specifiene zahteve posamez- lavci, tki dobro poznajo :podroeje
nih strok in, ne nazadnje, misel- dela, ki je v pristojnosti posameznost na.Se delovne skupnosti, smo
nega organa.
tudi v na§em podjetju pripravili
Sveti bodo specializirani orgaosnutek resitev nekaterib temelj- ni, ki bodo v osmeri poslovne polinih vprasanj novih samoupravnib tike, programov in planov odlorazmerij. Osnutek bo seveda dan cali o pomembnejsih zadevah s
v najsirso javno razpravo v .ko- · podrocja, za ka·t erega bodo u~a
lektivu. Uspeh bo v tern, ce bo • novljeni. Iz dokoncnih formulacij
osnutek spr<>zil vrsto p omislekov, o pristojnosti svetov bo moralo
nasp.rotnih stalisc in -dopolnitev, biti razvidno, da so to organi, ki
ker le tako ga bomo oblikovali se naeeloma ne vtikajo v vsakov predlog za novo ureditev, ki dnevne drobne probleme. Glavne
nam bo pomenila del nase vsak- naloge posameznih svetov bodo
danjosti, doloceno potrebo, ne pa predvsem v tem, da bodo:
tujek, na katerega bomo gledali
- pr.i;pravili predloge prograz nejevoljo ali pa ga skusali ob- lov, poslovne politike in .planov s
svojega delovnega podrocja,
1ti na tisoe naeino.v.
Tudi v ·bodoce bo delavski svet
- analizirali izvedbo planov in
podjetja najvisji organ upravlja- doloeali ukrepe,
nja, ki ga •b odo po posebnem klju- 'predlagalrl. razne sisteme in
cu v.oli~e vse poslovne enote. metode za uv-eljavljanje pravic iz
Mandatna doba za: clane l:io tra- svojega podroeja,
j'ala stiri leta, ltako da se vsaki
- predlagali CDS razne ukredve leti izvoli (zamenja) polovica pe, za ka.tere je le-ta p ristojen.
elanov. Delavski svet podjetja bo
Glede na stanje v nasem .podjeodlocal generalno o najpomemb- tju naj bi formirali naslednje konejsih zadevah. Najprej bo zaer- lektivne izvrsilne organe:
tal •s mer, s programi in plani pod- svet za proizvodnjo in tdijetja precizneje dolocil naloge, s see,
sprejemanjem periodicnih obra- svet za ekonomiko in financunov oziroma z zakljucnim ra- ce,
cunom pa opravii k<>neni nadzor,
- svet .za kadre in vrednotenje
kak<> so bile naloge poslovne po- dela,
Hti:k:e oprav.Ijene. Oglejmo si ne- svet za splosne, delovne in
katere najva:Znejse pristojnosti socialne zadeve ter za vprasanja
delavskega sveta podjetja:
prehrane in preskrbe delavcev,
- sprejema akte interne zako- svet za transport in S.pedinodaje podjetja,
cijo.
- sprejema poslov.no politiko,
Vsak svet bo lahko iz svojega
- sprejema progr-ame in plane delovnega podrocja pooblastil popodjetja,
sameznika ali skupino oseb (po-

Dnevna soba v okviru programa y

mozni organ), ki bo strokovno obdelala posamezne zadeve in na
podlagi sprejetih predpisov oziroma sistemov izdelal indi'Vidualne
odlocbe. Svet sam bo v takih primer.ih pritozbeni organ, po drugi
strani pa bo uveljavljal odgovornost vseh strokovnih sluzb in posame~nikov, ki delajo na njegovem strokovnem podroeju.
Posebnost je v tern, da bodo direktorji (vodje) sektorjev skupnih
strokovnih sluib, ki delajo na podrocj•u iz pristojnosti posameznega izvrsilnega organa-sveta, strokovni tajniki teh svetov po svojem polozaju.
Postopek za izb.iro direktorja
bo v glavnem pniJ.agojen do sedaj
veljajoeim doloebam, s tern da je
celotna izbira v pristojnosti delovne organizacije. Razpis naj
podjetje objavi le tedaj, ko dejansko potrebuje novega direktorja (to je, kadar se delovno mesto direktorja izprazni). Sicer pa
delavski svet podjetja vsako leto
obvezno glasuje o zaupnici direktorju, kar ima znaeaj reelekcije.
Direktor podjetja je dndividualni izvrsilni organ podj etj a, ki
opravlja naloge po narocilu delavskega sveta .podjetja, zastopa
podjetje in skrbi za zakonitost poslovanja podjetja, skrbi za organizacijo ·k oordinacije, izdaja razne akte iz okvira svojih pristojnosti ...
Te~ti je treba k temu, .da direktor podj;etja skoncentrira svojo aktivnost na posle, vezane na
planiranje in na vprasanja razvoja. Zato ·p renasa direktor podjetja
del svojih obveznosti zlasti z operativnega podroeja na sv-o jega
pomocnika, ·k i sporazumno z direkitorjem predvsem skrbi za
funkcionalno organizacijo in za
strokovne posvete v skupnih
sluzbah, razporeja naloge med posamezniroi sektorji, predlaga sklicanje organov te enote in jo zastopa pred drugimi organi. Razen
navedenih, opravlja pomocnik
glavnega direktorja tudi druge
pomembnejse naloge v notranjem
poslovanju in v zunanjih nastopib podjetja.
Organ, ki bo skrbel za skladno
delo vseh navedenih organov, bo
svet za koordinacijo poslovanja.
Svet za koordinacijo bo nastopil
predvsem kot pobudndk veejih
premikov v celotnem poslovnem
podroeju (ali v sektorju) in v primerih, ko .posamezen organ (svet)
odstopa od smeri, zacrtane s poslovno politiko, ali ce so si odlocitve dveh ali vee svetov v razkoraku in podobno. Posebna
n aloga sveta za koordinacijo je
skrb za zi-v stik s poslovnimi enotami, kar naj doprinese h hitremu resevanju vecjih problemov.
Glede n a posebno vlogo tega
organa je svojski tudi nacin izbire njegovih clanov. Sestavljaj o
ga izvoljeni p.redsedniki vseh
ostalih izvr silnih organov, glavni
direkitor in predsednik sveta enote skupnib sluzb podjetja. Predsedmka sveta za koordinadjo izvolijo 12med sebe vsi clani tega
organa - letno pa glasujejo o
njegovi zaupnici.
Poslovne enote b odo oblikovale
naslednje organe upravljanja: delavski svet, direktorja, komisijo
za poslovna vprasanja, komisijo
za varstvo pri delu in pozarno
varnost, komisijo za delov ne, socialne in ..splosne zadeve in komisijo za •koordinacijo.
Vsaka proizvodna poslovna enota obvezno formira delavski svet
in izbere direktorja, kot individualnega izvrsilnega organa. 0
oblikovanju ostalih izvrsilnih organov~komisij velja, da naceloma
odloca poslovna enota sama, na
predlog delavskega sveta podjetja. Vendar, ee delavski svet podjetja iMecno zahteva ustanovitev
kakega od navedenih izvrsilnih
organov, je izvrsitev take zahtev e za DS poslovne enote obvezna. Prav tako lahko DS poslovne
enote izvoli v-sakega od navedenih organov, cetudi tega delavski
svet lpodjetja ni predlagal a li zahteval.
Tudi tu velja posebnost pri oblikovanju komisije za koordinacijo: njene clane, ki so predsedniki
posameznih komisij, izvoli DS po-

slovne enote. Po svojem polozaju
je clan te komisije tudi direktor
poslovne enote.
Delavski svet .poslovne enote je
najvd.Sji organ upravlj an ja v enoti ter odloea predvsem o nasled njih zadevah:
- doloca programe in plane
poslovne enote (letne - polletne),
- sprejema akte zaokonodaje
svoje enote,
- odloca o notranji organ1zaciji svoje PE,
- potrjuje obracune o .poslovanju PE,
.
- odloca o gospodarjenju s
sredstvi svoje PE,
- voli ostale organe in daje soglasje k predlogu za kandidata
direktorja PE,
- daje predloge o skupnih zadevah p odjetja ustreznim organom podjetja in zahteva od njih
pojasnila, porocila ipd.
Posebna dolznost DE poslovne
enote je oblikovanje ozjih enot
znotraj poslovne enote, s cemer
se zagotovi elanom teh ozjih enot
samostojno urejanje doloeenih zadev.
Glede na funkcije izvrsilnih organov podjetja bodo tudi izvrsilni oragni ·poslovnih enot samostojno odlocali o vprasanjih s podrocja, za katerega bodo ustanov-

ljeni. Obseg pristojnosti jim bodo
doloCili DS poslovnih enot.
Delavci v skupnih sluzbah podjetja urejujejo dolocene najvaznejse zadeve v zboru delovne
skupnosti. Za obravnavanje problemov posameznega sektorja in
za odloeanje o zadevah, k i se neposredno ticejo le-teh, ozjih delovnih enot, pa se po p otrebi sklicujejo zbori delovnih skupnosti
se~to rjev.

Vsak zbor delavcev sektorja izvoli svojega predsednika. Predsedniki vseh sektorjev, tkaterih
mandat traja dve leti, sestavljajo
.predstavniski organ: svet skupnih
strokovnih sluzb. In koncno predsednik sveta skupnih strokovnih sluib je clan sveta za koordinacijo poslovanja.
Da bi dosegli vecjo odgovornost
odlocujoeih, bomo razvili eel sistem obveznega in neobveznega
glasovanja o zaupnici organom,
njih<>vim .posameznim clanom in
tudi delavcem na odgovornih delovnih mestih. Odlocanje o tern
bo dano v roke delavskega sveta
in DS poslovnih enot.
I~ delnega opisa zadev, ki jih
urejamo, vidimo, da ustavni
amandma 15 ne ukinja vrste obveznih norm zato, da b i odprl pot
anarhiji. Nasprotno, ta ustavna
sprememba iemelji na misli, n aj
bo interna zakonodaja c.i m manj
vsiljena, naj ustreza pogojem lin
zeljam posameznega kolektiva, da
bo bolj uporabna in spostovana.
Z. Zabutkovec

Organizacija in vsebina dela
strokovnih sluzb na raznih ravneh
Nadaljevanje s 1. strani
kovno sluzbo. Vee strokovnih
sluib pa bo organizacijsko najbolj uspesno vodila ena sposobna
oseba, vrhovni vodja vseh strokovnib sluib v podjetju pa je
glavni direktor.
Razvrstitev osnovnih funkcij v
IProizvodnih poslovnih enotah in
slrupnih strolrovnih sluibah je .po
predvidenem osnutku prihodnje
organizacije taksna:
Proi21vodne poslovne enote bi
opravljale funkcije:
- :proizvodnje,
- podrobnega termini~anja in
vodenja proizvodnje,
- 'Vodenje skladisc,
- pogona in vzddevanje,
- notranjega transporta,
- izdelave sablan,
- tehnicne kontrole in
- splome naloge.
V skupnih s-trokovnih sluibah
•se bodo oblikovale funokcije v sektorju za napredek poslovanja, oddelek za napredek poslovanja:
- organizacija poslovanja in
proizvodnje,
- elektronski r.acunski center.
V oddelku za tebnicni napredek:
- razvoj iin oblikovanje izdelka,
- konstrukcija,
- tehnoJ.ogija,
- ttpizacija in standardizacija,
- laboratorij,
- modelna delavnica,
- studij dela in eaosa,
- d okumentacija in prevajanje.
V sektorju za proizvodn}o in
tciisee bo poleg dosedanjih funkcij nabave in prodaje potrebno
oblikovati sluzbo analiz tdiSca,
posebni .oddelek .za operativno
pripravo proizvodnje in osrednjo
vzddevalno sluibo.
Sektor za pro~vodnjo in >tdisee
bo opravljal naslednje funkcije:
V oddelku za operativno -p ripravo proizvodnje:
- operativno planiranje proizvodnje prek r acunalnika,
·- grobo terminiranj e proizvodnje prek racunalnika,
- :k:alkulacije,
- lansiranje dokumentacije
prek racunalnika,
- spremljanje in analiziranje
doseganje operativnega plana.
V oddelku nabave bodo oprruvljali celotno funkcijo nabave od
raziskave in analize domacega in
tujega tdisca do dostave surovin
in materiala.
V oddelku prodaje naj bi se v
skladu s prodajno politiko in programom prodaje ter tllacinom krepili predvsem tisti referati, ki

bodo realiziral.i 1povecani obseg
prodaje.
Sektor za ekonomiko in finance bo opravljal funkcije financiranja, gospodarskega plana in
anali2, stroskovnega in financnega racunovodstva ter nadzora p oslovanja.
Strokovna obravnava problematike zaposlenih z vseh vidikov
bo m<>goca le z organiozacijsko
2ldruzi:tvijo strokovnjakov-specialistov, •ki bodo obvladali naslednja podrocja dela:
- kadrovanje, ki vsebuj e naloge sprejemanja, •premescanja in
odpuseanja,
- psihofizi:ologija. dela, ki zajema proucevanje psihienih in fiziol<>Skih zahtev delovnega mesta
ter psihicnih in IPSihofizioloskih
sposobnosti delavcev,
- izobrazevanje delavcev na
vseh stopnjah strokovnosti in
vseh obli'kah izobrazevanja,
- vrednotenje dela. - predlogi novih in dopolnitve sedanjih
osn ov nagrajevanja,
- varstvo pri delu, ki zajema
podrocje tehnicne in pozarne varnosti,
- medicina dela, ki obsega
zdravstveno preventive in zdravljenje zaposlenih.
Splosni sekltor bi oprav-ljal naslednje funkc ije:
- pravne sluzbe,
- splosne slw:lbe ter skrb za
druZbeno prehrano in oskrbo ·delavcev.
Nakazano prihodnjo delitev dela po osnovnih funkcijah bi izpolnili postopoma, in sicer v prvi
fazi:
- osnovno delitev dela po sluzbah in sektorjih,
- delitev dela na kadrovskem
in splosnem podrocju,
- formiranje kadrov za elektronsko-ra<:unoski center,
- koncentracijo sluib s podrocja razvoja in tehnoloske priprave, ki naj bi po enotnem konceptu prilpravljale dokumentacijo
za avtomatsko obdelavo podatkov
in -sistemsko obdelavo razvoja
proizvoda, tehnike in tehnologije.
V drugi fazi bi opra:vili spremembe, ki jih bo povzrocila avtoma:tska obdelava podatkov po .posamezn ih podrocjih.
Vse organiza-cijske spremembe
bodo zahtevaie od strokovnib kadrov vecjo kvaliteto in odgovornost ter dodatno izpopolnjevanje,
predvsem pa spoznanje sodobnejsih metod v celotnem poslovnem
procesu.
J. Hren
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NOV SISTEM

za v.odenje pr.oizvodnje
Rekonstrukcija se bli.Za h koncu. 'l'o pa pomeni, da bodo kmalu
vsi odelelki zaCeli delati po novi
tehnoiogi,]i .in z vecjim proizvodnim oosegom. Ob novi iehnologiji
in vecJem proizvodnem. obsegu pa
doseelanJi nacin v vodenju proi.zvoan.Je ni vee ustrezen. Zato priprav1Jamo nov sistem, o katerem
V zaelDJem CasU precej govorirno.
Ker zelimo clane nasega kolektiva ·s eznaniti s tern sistemom,
smo o Il,lem zastavili nekaj vprasanj pr01zv0<1nemu organizatorju
inz. Karlu Medjugorcu.
V<prasanje: V zadnjem casu
mnogo govorimo o novem sistemu voaeil,}a proizvoe1Il,)e. Venaar
pa ta poJem ni po\'sem J~sen, .Iter
omenJaJo s tern v zvezi nov sistem planirail,)a, terminiranJa in
pouoo.no. .ttae1l oi POJasnilo o tern,
na ltaJ se nanasa novi sistem.
Odgovor: Ta sistem mora resi:ti
nasleanja vpra.SaDJa s podroOja
proiZvoane organiZacije:
- grobo operativno planiranje
proizvoUnje,
- 1'ino pianiranje oziroma terminirallJe proiZvodnje,
- mewazno ozll'oma medoperacijsko evulentll'an.Je proizvodnje,
- evidentiranje delaviievih dohodkov,
·
- nadziranje in spremljanje
proizvoQilJe,
- razmnozevanje in razpecavanje proiZvollne dokumentacije,
- piaDll'aDJe, narocanje in d.isponiraDJe materiala,
- osnbovaDJe delovnega mesta z vsemi sredstvi in predmeti
za. delo.
Pri tem gre torej za povsem novo organizacijo 1n ne samo za novi SIStem planiranja. proizvodnje.
To pomeni, da bi se najbolj ustreza.lo »sistem v vodenju proizvodnje«. V tuji literaturi imenujejo
to »vodenje proizvodnje po sistemu DISPO organizacije«.
Vprasanje : bi nam lahko v .gr-obih obrisih opisali ta -sistem?
Odgovor: 'l'o je osrednji sistem
v vod.enju proizvodnje, kar pomeni, da bomo vsa Vprasanja proizvodue organizacije, ki sem jih
omenil prej, re!levali v centrali.
lzpeljali pa ga bomo takole:
V centrali bo planska karta, na
kateri bodo zarisana vsa delovna
mesta v proizvodnji; zveza med
centralo in delovni'm mestom pa
bo zvoiina in -svetlobna. Na planski karti bo za. vsako delovno mesto n ataniino oznaiieno:
- ka.j je treba. delati,
- kdaj je treba priiieti z de1om,
- kdaj je treba delo dokoniiati,
- kaj je ze storjenega.
Zveza med delovnim mestom in
centralo bo tekla prek celice, na
katero bo vezanih 5 delovnih
mest.
Poleg tega bomo v centrali
imeli:
- plansko kartoteko; z njeno
pomoejo bo vodja centrale Iahko
grobo planiral proizvodujo,
- kartoteko materiala in pregled stanja materi'ala v sklad.iseu,
- stroj za razmnozevanje dokumentacije,

- ure za. zigosanje, ki bodo oznacevale zacetek in konec vsake
delovne operacije oziroma reiijskega dela,
- stevce, ki bodo za vsak stroj
in v vsakem casu natancno pri kazov.ali, koliko kosov je izgotovljenih,
- majhno prenosno radijsko
postajo, s katero bo lahko centrala vzpostavila stlk z vsemi tistimi v proizvodD,li, ln nimaJo
stamega mesta (na primer transportni delavci, sef kontrole ipd.).
Vprasanje: V cern so prednosti
novega s1scema v ,primeri s sedan]im in kaj :b omo pridobili z
njlffi?

Odgovor : Dosedanji sistem vodeD,la proizvodn.Je je zasta.rel in
nam se zuatec ne more dati trstega, kar bomo pridobili z novim
sistemom. Prednosti novega sistema so:
- natancen pregled o izrabi
deloVDlh mest, kar pomeni boljsi
izkoristek deLovnega easa in delovnih sredstev; tovarne, ki so
vpeJ..Ja.le ta sistem, so z isto tehnologi'jo in isto reZijo poveiiale
proiZvodnjo tud.i za 40 Ofo,
- na.taneen pregled proizvodnje oziroma boJ..Jse kompletiranje
proizvodnih nalog,
- nataneno evidentiranje in
obra.Cunavanje delaveevih dohodkov in rezije.
Poleg tega bo novi sistem delavcem in instruktorjem omogoeil, da se bodo lahko resmcno
posvetili svojim nalogam, ker jim
ne bo treba vee skrbeti, kaj na.j
bi delali, kje naj bi delali, ali
imajo sablone in rezila, ali imajo
material oziroma. elemente za obdelavo in podobno. Skra.tka, vse
na delovnem mestu bo zagotovljeno in preskrbljeno, od aelavcev pa bomo zahtevali, da svoje
delo opravijo kvalitetno in varno. Tako bomo lahko kar najbolj
i'zkoristili delovni cas.
Vprasanje: Kje pa bo centrala?
Odg-ovor: Centrala. bo v dosedanjem konstrukcijskem oddel.ku.
Vprasanje: Novi sistem terja
spremembo dokumentacije .. .
Odgovor: Normalno je, da. bo
novi sistem terja.l popravke dosedanje proizvoduotehniene dokumentacije. Nova dokumentacija
je ze pripravljena, spremembe pa
so t~le :
- oblikovan je nov operacijskotehnoloski list,
- uvedli smo instrukcijski list,
- namesto dosedanje materialne li'ste smo vpeljali kosovnico,
- za spreminjanje norm smo
vpelja.li nov dokument: »Statistiko norme«,
- · oblikovali smo nov d elovni
karton,
- vpeljali smo plansko karto
in spremnico.
Zanimivo je omeniti, da bosta
sla. le dva dokumenta v proizvodnjo (instrukcijski list in spremnica), vsf druga pa bodo ostali v
centrali.
Vpraasnje: Ob novi dok.umentaciji torej ne bo evidentiral svojega za-sluika delavec sam, ternvee centrala? Kako bo pravzaprav s tern in ali bo delavec ved el, koliko je dnevno zasluZil?
Odgovor: Poudaril sem ze, da.
bo imela centrala. natancen pregled nad vsem, kar se bo doga-

jalo na delovnem mestu. T o pomeni, da bo imela pregled tud.i
nad obsegom in kvaliteto opravljenega dela. Zato bi bilo nesmiselno, ee bi dela.vca obremenjevali z administrativnimi opra.vili,
ko bo to ze itak opravljala centrala. Delavec bo imel pregled
nad svojim zasluikom v spremnici, ki bo sla v proizvodujo in vedel bo za vsak nalog. Ker bo planiranje proizvodnje po elementih, bo imel vsak element svojo
spremnico.
Vpraasnje: Kako natancno bo
terminiranje pr oizvodnje?
Odgovor: Terminiranje proizvodnje bo nataneno do ene ure.
Vprasanje: Terminiranje pro.izvodnje bo po tern sistemu zelo natancno, vendar pa terja to tudi
natancno oskrbovanje delovnega
mesta s p otrebnim m aterialom,
sablonami, rezili ipd. Kako boste
to vkljucili v novi sistem?
Odgovor: Vsa tovarna bo razdeljena na tako imenovana tra.nsportna podroeja. Za vsako tra.nsportno podrocje bo doloeen po
eden, dva a..l i vee transpornih deIa.vcev. Njihova naloga bo, da bodo po nalogu, ki ga bodo dobili iz
centrale, oskrbovali delovno mesto z vsem potrebnim, se pravi,
da bodo morali na. delovno mesto
prinesti:
- predmet dela (oblikovance),
- osnovni in pomoZni: mat erial,
- rezila,
- sablone in vse druge pripomoeke.
Vprasanje: Kako bo s prehodom od -starega na no vi sistern?
Kdaj bo to in kako dalec smo s
pripravami.?
Odgovor: Uvajanje tega sistema bo teklo po naslednjih fazah:
1. oblikovanje nove dokumentacije,
2. naba.va stroja za razmnozevanje dokumentacije,
3. izdelava naerta celic oziroma
mest za javlja.nje,
4. instruktaza vodilnih kadrov,
5. priprava dokumentacije,

6. na.mestitev planske table in
celic,
7. postopno uvajanje sistema (ki
bo trajalo priblizno dva do tri mesece) po tehnoloskih fazah tovarne.
Doslej smo izpolnili prve stiri
faze in delno tudi ze peto. z de1om po novem sistemu pa bi: morali priceti ob koncu tega leta.
V•p rasanje: Ali bo t a sistem vodenja proizvodnje vpeljan samo
v TPC?
Odgovor: Skleniil smo, da bomo
novi sistem vpeljali najprej v TP
Cerknica, nato pa v TP Martinja.k. Zgreseno je mnenje, da se
ta sistem nana.Sa samo na proizvodnotehnicno organizacijo dela.
Ta. sistem je mogoce zelo uspesno uporabitr tud.i na. dr ugih podroejih, recimo v proda.#ti sluibi,
pa tudi drugod.
Vpraasnje: Za'kaj je bil izbran
prav ta sistem?
Odgovor: V svetu poznajo vee
sistemov za. vodenje proizvodnje.
V glavnem loeimo centralne in
decentralizirane. Ko smo se odloeali, nismo uposteva.li samo trenutne situa.cije, ampak smo ra.Cunali na daljse obdobje, uposteva11 pa smo tudi uvedbo elektronske
obdelave podatkov. Ker je mogoee ta sistem uspellno kombini-

ra.ti z elektronsko obdelavo podatkov in ker ta sistem omogoea
a.furno in nata.ncno evidentiranje
poda.tkov - kar je pogoj za viso•
ko mehanografijo - smo se odlocili prav za tega.
.
Kako bo stvar stekla, pa je odvisno predvsem od nas samih. Ce
si bomo prizadeva.li, da bi ta sistem kar najbolje izkor1stili, bomo z njim prav gotovo uspeli. \1'
tem primeru bomo imeli najsodobnejsi sistem vodenja proizvodnje v Jugoslaviji, da o lesni industriji posebej ne govorimo. To je
tudi potrebno, sa.j ima.mo ze doslej najsodobnejso tehnologijo in
logieno je, da je mogoee moderen
stroj kar najbolje i'zkoristiti samo z moderno organiza cijo deJa.
Zakljucek:
Verjetno se bodo pojavile tudi.
tezave ob pr ehodu na novi sistem. Menimo pa, da jih bomo z
dobro voljo in prizadevanjem
vseh nas lanalu premagali. Bali
smo se, da bodo tezave tudi z nov1mi stroji, toda tradicija lesne
industrije in dobra volja ljudi tega kraja sta vse to obvladali. Zato smo lahko tudi ob uvajanju
novega sistema za vodenje proizvodnje optimisti.
inZ. E . Pazic

Plasma pogoj za likvidnost
KAJ JE LIKVIDNOST?
0 likvi:dnosti je bilo zadnje case ze veliko napisanega, vendar
ker gre za zelo pomembno vprasanje, ki postaja vse bolj odlocilno v razvoju nasega gospodarstva, zelimo na kratko spregovoriti o tern problemu tudi v na.Sem
listu.
Likvidnost pomeni v bistvu,
kaksna je v dolocenem trenutku
placilna zmoznost podjetja za poravnavo svojih dospelih obveznosti. s prehajanjem nasega gospod arstva na zaostrene trzne pogoje
gospodarjenja postaja postopoma
likvidnost odlocilni faktor pri poslovnih odloeitvah .in znizanju
stroskov. V primeru, da traja nelikvidnost daljse obdobje, se
pac nujno ru.Si ravnotezje med
sredstvi in viri sredstev, hkrati pa
je ogrozen a financna stabilnost.
V takih pogojih so otezkocene optimalne odlocitve in intenzivno
delo na zn.izevanju stroskov, kot
temeljnega pogoja za povecanje
konkurencne sposobnosti podjetja.

VZROKI NELIKVIDNOSTI

Centrala vodenja p r oizvodnje

Inz. E. Pa.zic v pogovoru z inz. Medjugorcem

Nelikvidnost je kompleksno
vprasan je, na katerega vpliva niz
dejavnikov. s sirsega vidika gledano izhajajo vzr-oki nel:ikvidnosti iz nedograjenega sistem a trznega gospodarstva oziroma neusklajenih zahtev tcinega gospodarstva z obstojecimi druzbenoekon omskimi instrumenti. Uveljavitev takega druzbenoekonomskega mehanizma, ki ga zahteva
trZno gospodarstvo, pa je povezano tudi z vprasanji, ki terjajo
dolgorocnejse resevanje. Tu gre
na primer za vprasanje obstoja
podjetij, ki ustvarjajo izgubo, in

podjetij, ki gospodarijo na meji
rentabilnosti, z drugimi besedami
gre za prestruktuiranje gospodarstva in uveljavitev sirsih integracijskih procesov; tu gre na primer
za vprasanje financno nepokritih
in nedokoncanih investicij, ki vezejo sredstva, ne dajejo pa rezultatov; tu gre za izpopolnitev sistema kreditne politike in meril
interne delitve dohodka, ki bo zagotavljal povecanje lastnega obratnega kapitala itd.
Podatek, aa gospodari s amo v
Sloveniji 130 podjetij, ki zaposlujejo ca. 60.000 delavcev, z izgubo
ali na meji rentabilnosti, nam dovolj ilustrira resnost problemov,
ki se kazejo tudi v nelikvidnosti.
UBLAZITEV NELIKVIDNOSTI
Seveda pa resevanje nelikvidnosti nasega gospodarstva ni ve:.
zano samo na dolgorocne sistemske resitve, t emvec jo je mOZDI?
hitreje omejiti in ublaiiti tudi ~
nekaterimi drugimi ukrepi. Nastel born samo nekatere.
:.
1. Ze samo s sirso uveljavitvijo :
sodobnih placilnih sredstev, ki jih ·
pozna trmo gospodarstvo, npr. z ..
menico, bi dosegli hitrejse krozenje sredstev, predvsem pa okrepili poslovno in financno disci- :.
~in~
;
2. Omenil sem ze, da je pri nas '
mozen obstoj podjetij, ki delajo z !
izgubo, k ar kaze na to, d a je .
vprasanje pokritja izgube pri nas
pravzaprav se nereseno. Nepokri- ·.
te izgube iz leta v leto nara.Scajo. .
Pri tern vprasanju je treba po- ;
staviti ucinkovitejse mere pri sanaciji in likvidaciji podjetij. Te
mere se bodo morale odraziti najmanj v casovni omejitvi obstoj.anja takih podjetij.
3. Proul:iti bi bilo potrebno prioriteto placevanja obveznosti do

druZbeno politicnih skupnosti in
jih izenaCi.ti z ostalimi obveznostmi podjetij.
4. Zagotoviti bi bilo potrebno,
da se gospodarstvo razbremeni
fiktivnih vrednosti svojih s redstev.
5. Drugace bi bilo "Otrebno obravnavati sredstva obveznih rezervnih skladov podjetij in uvesti na to podrocje vecje sprostitve v krozen ju sredstev.
6. Ne nazadnje tudi v gospodarskih organizacijah je potrebno v njihovih poslovnih politikah
in planih postaviti tudi politiko
likvidnosti, -s k atero bo zagotovljena solventnost podjetja.
Konec septembra je probleme
likvidnosti oziroma nelikvidnosti
nasega gospodarstva obravnaval
tudi Zvezni izvrsni svet, ki bo dal
v kratkem probleme likvidnosti in
ukrepe za izboljsanje v potrditev
Zvezni skupsCini.
KAKO JE Z LIKVIDNOSJO
V BRESTU
Ko obravnavamo vpr asanje likvidnosti, ne moremo mimo vprasanja kako je z likvidnostjo v
nasem podjetju? Ze na zacetlru je
treba ugotoviti, da je splosna nelikvidnost prizadela tudi najboljsa podjetja, tako da morda nekatera celo teie izplacujejo osebne
dohodke kot ti'sti, ki poslujejo z
izgubo.
Za Brest vprasanje obratnih
sred.stev ni novo. Novo s tega stalisca, da nasi plani ze vrsto let
poznajo in obravnavajo obratna
sred.stva ne kot problem likvidnosti, temvec kot problem stroskov vezave kapitala. Seved.a se
je v zadnjih d veh letih pridruZil
temu vprasanju tudi problem
Konec na 4. strani
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ljivo. Podjetje pa s stipendijo
nagrajuje veC!ji ali manjsi delovni - ucni uspeh, ne more pa izravnavati socialnega stanja solske mladine ne glede na njene
rezultate. Zato dajemo stiuendijo,
ki je v bistvu osebni dohodek, osnovan na delovnem ucinku, ne pa
socialne pornoci.

Nov sistem stipendiranja
in nove visine stipendij
Ob zacetku novega solskega leta se pred vecino studirajoce mladine na novo in 6e ostreje postavlja vprasanje materialnlh pogojev za studij. Stroski za bivanje
so v vecini dijaSkib lin studentovskih domov z zacetkom solskega
leta spet narastli, cene knjigam
in ostalim potrebscinam prav tako rastejo. Tistih, ki zmorejo vse
te stroSke, pa je i.z leta v leto
manj in kar je najbolj bolece vse manj jih je kmeekega in delavskega porekla.
Zadnje leto je opaziti intenzivno spremljanje socialne in regionalne sestave ucece se mladine in
obcutna prizadevanja republiSkih
organov, da bi takSno stanje popravili v 'i>rid nadarjeni in prizadevni kmecki in delavski mladini .ter mladi·ni iz na}bolj zapostavljenih ·p odrocij. Med njimi je
!posebno prizadeta pomursko-haloska regija, dosti na boljsem pa
niso tudi druge pokrajine, ki so
odmaknjene od dveh veejih studentoV>Skih mest - Ljubljane in
Maribora.
Nadarjeni mladi ljudje pa niso
lev vecjih sredisl!ih. Zato je prav,
da republiski organi usklajujejo
najbolj boleee razlike lin omogocajo studij najuspesnejsim in najvec obetajoC!im mladim ~judem
tudi iz »prov.ince«.
Gmotni ipOlozaj studentov in dijakov ter njihova socialna struktura pa se gotovo ne mereta bistveno PC\Praviti samo ·s posredovanjem republiSkih izobr8Zevalnih organov. Odlocilno vlogo imajo pri tern tiste druZbene skupnosti in delovne organizacije, ki bodo .strokovnjake zaposlovale, ce
bodo hotele napredovati.
Na Brestu . se tega zavedamo.
Zavedamo se, da so najza.nesljiveisi in najbolj perspektivni tisti
kadri, ·ki jih izbiramo sami za
s tudij in pripravljamo za zapo~lovanje. Zavedamo pa se tudi, da
Je nasim .prihodnjim kadrom potrebno ze rned s·t udijern nuditi
ustre_zne zivljenjske in studijske
pogoJe.
. Brest je za irrobr8Z-evanje lastrub kadrov doslej veliko stoi'il.

Ena lzmed taksnih naj,pornembnejsih nasih akcij so oddelki
tehniske sole v Cerknici. S tern
·srno stevilnim absolventom osnovnih sol ornogoeili doseC!i sredn~o izobrazbo in hkra.ti ze skoraj
zagotovili ustrezno delovno mesto
v dornacem ~raju. Solanje v
Cevmici ·ni lazje niti manj kvalitetno, kot bi bilo v Ljuoljani je
pa bistvena razlika v ceni in drugih !pOgojih solanja. Poleg tega
je. v letosnjem solskern letu od 20
dlJ~ov, kolikor jih je v drugem
letniku, kar 17 Brestovih stipendl:stov. Sarno od njihovega ucnega uspeha je odvisno ali bodo
ostali iitipendisti do k~nca solanja.
Podjetje pa ne potrebuje samo
lesnih tehni•k ov. Tudi ne samo
kadrov s srednjo, arnpak tudi kadre z .visjo in z v1soko izobrazbo.
Teh sol ne moremo pribliZati studentom. Stud~j v veC!jih in 1bolj

oddaljenih rnestih je obvezen, solanje pa postane tako drazje in
stipendije, ki jih nudimo studentorn na teh stopnjah, so visje.
To smo delali tudi doslej. Spremembe, ki jih je centralni upravni odbor odobril prejsnji mesec,
zadevajo predvsem naslednje: Nas
stipend1st postaja z novo sprejetim naC!elom materialno bistveno
odvisen hkrati od svojega delovnega ucinka - studijskih uspehov i•n od splosno poslovnega
uspeha podjetja, s katerim je pogodbeno vezan. ViSina stipend.ije
je namrec odslej vezana ed.ino na
ta dva kriterija s tern, da se polletno oba preverjata, visina stipendij pa se dvlga ali pada s•k ladno z njima.
NajniZja dosedanja stipendija je
bila 120 N din sele v drugem letniku srednje sole za zadostni
uspeh, najv.iSja pa 480 N din v 4.
letniku visoke sole za odlicen
uspeh. Ta razpon smo sedaj v celoti dvignili, tako da srno predvideli stipendije tudi za prvi letnik srednje sole in sicer s startom pri 150 N din za zadostni
uspeh. To je pribliZno 12 Ofo lanskega poprecnega osebnega dohod..k.a zaposlenih v Industriji pohistva BREST Cerknica.
Najvisja rnogoC!a stipendija je
zdaj pri nas 550 N din za od.licen
uspeh v 4. letmku visoke sole. To
pa je pribliZno 50 °/o lanskega popreC!ja. Ta odnos do poprecnega
osebnega dohodka
zaposlenih
ostane stalen, viSina stipendij pa
se polletno popravlja hkrati s popravkom, ki temelji na ucnem
uspehu. Vsaka vi.Sja splosna ocena v spricevalu ali popreena ocena v indeksu daje 40 N din visjo
stipendijo, enaka razlika 40 N din
je za i:sto oceno rned zaporednimi
letruki. Morda se zdi razpon med
letniki glede na razpon med ocenami za uC!nl uspeh na prvi po.gled premajhen, vendar je tl,!di to
v skladu s splosnimi naceli nagrajevanja, kjer ne sme biti pomembno le delovno rnesto - v
tem primeru letnik solanja, ampak ·tudi kvantiteta in kvaliteta
opravljenega dela - v tern primeru u C!ni uspeh na katerikoli
stopnj~ .. Tako lahko doseze na primer diJak prvega letnika srednje
ali student prvega letnika visoke
sole za odlicen uspeh isto viSino
stipendije kot dijak ali student 4.
letnika 1ste stopnje za samo zadosten uspeh. Gotovo je to pomembna stimulacija slehernemu
stipendistu. In prav je take. Ce
se je na primer dijak potrudil v
f.Polletju izboljsati splosno oceno z
.z adostnega na dobro, pomeni to
zanj v naslednjem semestru vsak
mesec 40 N din visji dohodek. In
obratno seveda.
Se ena spremernba: Socialne
pornoci Brest ne daje vee. Zato
smo :predvide1i stipendijo tudi za
prve letnike vseh stopenj, ceprav
predvsem za prvi letnik srednje
sole se vedno velja pravilo, da
nacelno stLpendij ne pod~jujemo,
·k ar je glede na izbirnost i:n o.bcuten <>sip v tern letniku razum-

Visje in visoke sole
od 1. do 4. letnika
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J. Praprotnik

Plasma predpogoj likvidnosti
Nadaljevanje s 3. strani
splosne nelikvidnosti gospodarstva, .ki se odraza tudi pri plal!ilni
sposobnosti nasega podjetja.
Brest je vselej doslej u sklaj eval ·politiko investiranja s politiko zagotovitve potrebnih sredstev za nemoteno p oslovanje. S
takim izracunom smo sli tudi v
investicijo, kl jo izvajamo. Take
smo v letosnjern letu predvideli
dodatne probleme z zagotovitvijo
lastnih sredstev, take za investicije kot za obratna sredstva.
S financno politiko smo v poslovni politiki postavili v.rsto
ukrepov, ki smo jih bolj ali manj
uspesno resili, tako da investicija lahko nernoteno poteka. Brest
je glede na to, da izvozi 50 °/o svoje proizvodnje na konvertibilna
podroC!ja, v nekoliko ugodnejsem
polozaju z obratnimi sredstvi nasproti podjetjern, ki prodajajo vecino izdelkov na dornacern trgu,
ker dobi za ta izvoz kratkorocne
kredite. Toda pri tern je treba
omeniti dvoje. Kreditiranje proizvodnje za izvoz je ornogoC!eno le
za izdelke, ki so ze na zalogi (obresti 3 O/o) in delno za nedovrseno proizvodnjo za izvoz (obresti
8 °/o), rnedtern ko vezava sredstev
v surovinah, materialu in polizdelkih, namenjenih p roizvodnj.i za
izvoz, ni kreditirana. StroS.ki kredita poveeujejo ceno izdelka za
izvoz, kar glede na splosno konjunkturo na domacem trgu p ovecuje razkorak v profitni stopnji
podjetij, ki poslujejo v izvozu in
·podjetij, ki poslujejo na domacem trgu.
Med izvrsenimi ukrepi za zagotovitev plaC!ilne sposobnosti Bresta v letu 1969 velia omeniti
predvsem naslednje:
1. z nasimi najveC!jimi poslovnimi partnerji (kupci) srno uvedli menicni nacin placevanja terjatev.
2. Dopolnili smo operativne
analize sredstev z desetdnevnim
sprernljanjem terjatev do kupcev
in dnevnim spremljanjem stanja
prostih sredstev in obveznosti.
3. Sistematicno srno zaceli izterjavati na osnovi dogovarjanj,
pa tudi s tozbami.
4. Uvedli
'Smo
doslednejse
spremljanje zalog ozirorna nabavne politike surovin in rnaterialov
po principu ABC metode.
5. Razni ukrepi na podrocju
organizacije in tehnologije so prav
tako prispevali k zmanjsevanju
vezave sredstev (npr. zmanjsanje
medfaznih zalog) itd.
Gotovo je, da so vsi ti ukrepi
pripomogli k temu, da nismo imeli problemov z izplal!ili osebnih
dohodkov in da je investicij a tekla po predvideni dinamiki. Zgodilo pa se je, da smo v dolocenih
rnesecih koristili za izplal!ilo
osebnih dohodkov sredstva obveznega rezervnega sklada in se
to predvsern s stalisca cenenosti
zacasne uporabe teh sredstev kot
obratnih sredstev.
V tabeli prikazujern, kaksni so
bili v preteklih stirih letih koeficienti
obracanja
posarneznih
sredstev v p odjetju:
-

Rekonstrukcija monta.Zne dvorane v TPC

Srednje sole
od 1.-4. letnika

Uspeh

zadosten
dober
prav dober
odlicen

Za vse tiste, ki so ze Brestovi
st ipendisti, za tiste, ki se bodo in
za zaposlene v podjetju, ki vlagajo del ustvarjenega dohodka v
prihodnost Brestovih tovarn - to
je v vzgojo srednjega, visjega in
visokega kadra, objavljamo se visine stipendij, veljavne za solsko
leto 1969/70 :

-

surovine in material
polizdelki in nedovrsena proizvodnja
gotovi izdelki
terjatve do kupcev

Koeficienti obracanja za leto
1969 so izraC!unani na temelju de-

vetih mesecev, oreracunanih na
letno poprecje.
Kot kaze razp.redelnica, imamo
v letosnJem letu relativno ugodno
vezavo sreds tev. Zlasti pornembna je vezava sredstev v zalogah,
ki kaze, da so gotovi izdelki v
skladiSC:ih poprecno 36 dni, kupci
pa placujeJO terjatve popreC!no v
40 dneh. Razlika sredstev med
terjatvami do kupcev in obveznostmi do dobaviteljev je znasala
na dan 30. septembra letos 520
milijonov S din, ki jih obracajo
nasi kupci.
Se vrsta vprasanj je, ki tako ali
drugaC!e vplivajo na likvidnost
poaJetja. Tu je na primer vprasanje vezave sredstev v uvozu surovin in reprodukcijskih materialev, ki se stalno giblje med 250
milijoni S din. Sredstva, ki jih
rnoramo placati za uvoz naprej, so
za podjetje zamrznjena 30 do 50
dni. l!;no od vprasanj je tudi
vprasanje dolgorocnega vrednotenja zalog. Na.Se zaloge so trenutno vodene po polnih lastnih cenah. Razmislj arne pa o novem
vrednotenju zalog izdelkov in polizdelkov, ki bi bile vrednotene po
nizjih l astnih <:enah (v brerne dohodka zmanjsane zaloge za rezijske stroske), s C!imer bi si ustvanili rezervna sredstva v poslovanju.
Izhajajoc iz ugotovitve, da dobi
podjetje potrebna likvidna obratna sredstva s placilom prodanih
lzdelkov, lahko recerno, da obstaja neposredna povezanost rned
plasmajern in likvidnostjo. To pa
pomeni, da je plasma izdelkov
predpogoj likvidnosti in da bomo
predvideno stopnjo rasti proizvodnje po rekonstrukciji lahko
dosegli predvsem z uspesno pro-dajno politiko tudi v prihodnje.
D.Mlinar

Ob obeinskem
prazniku "\lee
prireditev
Ob obci'nskem pra.zniku je bilo
vee prireditev, ki so poleg zastav
oza.ljsale
pra.znik
prebivalcev
cerkniske obcine.
V soboto se je v prostorih telovadnice osnovne sole J. Krajca na
Rakeku sestala obcinska skupscina., pozneje pa so izrocili namenu
na novo asfaltirani Trg padlih
borcev in Ljubljansko cesto na
Rakeku. Ob tej priloznosti so ¥faltirali tudi solsko igriSce pri osnovni soli. Delegacija odborni.kov
obcinske skupscine je pol~.Zila
vence .na spomenike padlih · ·na
Rakeku, v Cerknici, Novi vasi,
Lofu in na Ulaki.
V nedeljo 19. oktobra pa je bil
v Starem trgo polozen temeljni
kamen za gradnjo nove osnovne
sole, nato pa so svecano odprli
cesto Loska dolina-Loski potok.
1966

1967

1968

1969

4,4

5,7

7,0

6,7

10,4
9,1
10,8

14,6
14,3
9,4

14,1
. 14,9
6,9

14,6
10,1"
. 8,9

IZPOSOJENO PRI LJUBLJANSKEM DNEVNIKU:

Sala o

nelikvidnosti,
neli.kvidnost

brez sale

Ne vern, zakaj dandanes toliko
govorimo o nelikvidnosti, saj je to
vendar pri nas ze star pojav. Salo o tern problemu sem ·s liSal ze
pred leti.
P red nekaj dnevi sem govoril z
Italijanom iz Firenc, ki mi je povedal, da njegovo p odjetje ze neskoC!no dolgo caka na placilo obveznosti nekega nasega podjetja,
ki se izgovarja na n elikvidnost.
- KakSna nelikvidnost je to,
kaj je to? je hotel vedeti Italijan.
Oni, ki nam dolgujejo nekaj milijonov, pravijo, da denar imajo in
da ga nimaj o ...
- Vidite, sem rekel Italijanu,
r azlozil vam born s staro sale, ki
sem jo nekoc sliSal o nelikvidnosti.
- Prav zanima me, je rekel
Italijan.
- No, takole j e bile. V hotel
:oRdeca zvezda« je prisla Amerikanka in hotela rezervirati sobo.
»Gospa, prav zal mi' je,<< je rekel
receptor. »Nobene sobe nimamo
vee! proste.« »Ne kvasite rni,« je
rekla Amerikanka, »da imate ze
zdajle dopoldne vse oddano. Saj
bo kdo od gostov vendar odpotoval! Tu imate tisocak! Glejte, da
ne born ostala zvecer brez s obe!«
Receptor je spravil tisocak in
obljubil Amerikanki sobo.
Tedaj se je spomnil, da mu je
prro'<i nekaj dnevi posodil Joze, sef
str ezbe, tisoc dinarjev.
Sedaj je najlepsa prilika, da mu
tisocak vrnem, si je rekel receptor.
»Joze, jurja sern kar n a lepem
dobil,<< mu je rekel. »Zadnjic si
mi ga posodil in sedaj ti ga vracam.« .
JoZe se je zahvalil za vrnjeni
tisoeak in se spomnil, da si ga je
tudi sam sposodil pred tednom
od natakarja Naceta. Vrnil je torej tudi on jurja Nacetu. Nace se
je zahvalil in, ker tudi on ni bil
brez dolga, je sel v kuhinjo h kuharici Mici, ki mu je prejsnji dan
posodila jurja, in ji ga vrnil.
Micka se je razveselila take hitro vrnjenega denarja in, k er tudi
ona ni bila brez dolga, je poklicala sobarico Angelco in ji vrnila
tisocak, ki ji ga je bila le-ta pred
casorn posodila.
No, tudi sobarica Angelca ni bila vedno pri denarju. Ker je bila
brhka in jo je sekretar rad videl,
je razumljivo, da -se je v stiskah
zatekala k njemu. »Cisti racuni,
dobri prijatelji!« je rekla sekretarju, ko rnu je tisocak vrnila.
Toda poglejte, tudi sekretar je
bil ze v denarni stiski. Njemu je
bil posodil tisoc dinarjev tovaris
direktor in danes mu jih je sekretar lahko vrnil.
Seveda se lahko zgodi, da tudi
direktor hotela ostane brez ficka
v zepu. In take si je sam direktor
sposodil nekega dne jurja pri receptorju. Ko mu ga je sekretar
danes vrnil, se je tu<P on spomnil
na svoj dolg in nesel je tisocak
receptorju.
Ko je receptor ves vesel spravljal bankovec v listnico, je privrsala Arnerikanka.
»Dajte mi jurja nazaj! Nasla
sem sobo v drugem hotelu ... «
Ne da bi trenil z ocesom je receptor spet potegnil Ustnico iz zep~·n ji vrnil tisoc dinarjev.
Neverjetno, je tedaj vzklik~ · ,. Italij.an iz Firenc. Vsi so placa ~ SVOJ dolg, nobenernu ni nic
ost~lo ... Srecni Jugoslovanil To~a, ~o~rostite, sala 0 nelikvidnosti
Je v:asa stvar, nam boste rnorali
racu~e brez sal poravnati!
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BRESTOV OBZORHIK

Voda je pogoj nadaijnjega razvoja
Dobra pitna. v oda. je pogoj na.sega na.da.Jjenjega. ra.zvoja. Le sam1, z dobro vodo in odpovedjo,
bomo la.hko prenovili vodovod.
Sa.moupravni orga.ni i'n obcani so
pred. pomembno zrelostno preiz.Kusnjo.
<.;eu:niski vodovod, ki napaja
Cerknico, Rakek, Dolenjo vas,
DolenJe Jezero, Podskrajnik, Zelse, brezJe, Un ec, IvanJe selo in
Slivnice iz zaJetJa pri vasi Podslivnica je bil zgra]en leta 1911.
Graanelji so mu prisodili 50-let·no ae10van]e Ob preC1victevanju :50
litrov porabljene vode na prebivalca in 50 litrov .p orabljene vode na glavo Zi.vine. lz podatkov
Je victet l, da je tedaj Zi.velo na
tern poarocju 3500 prebivalcev.
SeCiaJ pa zivi tod 5400 prebivalcev. Poraba vade pa se je povecala kar na 100 litrov dnevno na
prebivalca.
Do leta 1950 je bilo vzddevanje
voctovocta stro.Kovno nezadovoljivo in nesistematicno, amartizacija ad investiciJe pa se ni zbirala.
Zaradi tega je ce10tni vodovodni
siscem popolnoma dotrajan.
l'opoma aotraJanost in gnitje
cevi povzro{:a VeCinO ve{:jo izgubo
vocte oct zaJetja ·naprej, obenem pa
se mnozi stevilo bakterij tako, da
postaJa nasa vsakctaoja voda
'S.KrltO zarisce mnoziCnih okuzenj
in epidemij neslutenega obsega.
Zdravstvena sluzba ugotavlja ze
leto nazaj stvevilcni porast crevesnih obolenj, ki 'Se v zadnjem
CaSU se stopnJUje. V analiziranih
vzorcih voae so na5li celo bacil
Eschericia colli, ki ka:le, da se v
pitno vocto primesujejo tudl fekalije. To pa je ze dovolj alarmanten signal za m oznost nastopa
epi'demije tifusa ali paratifusa.
Ugotovimo torej lahko, da smo
vsak trenutek pred nevarnostjo
Sirse epidemij e, ki lahko ne samo
zdravstveno, ampak tudi gospodarsko bistveno prizadene rast in
gospodarski razvoj obCine.
S porastom standarda ljudl se
je spremenil tudi nacin Zivljenja.
Prenekatere druZine ne m orejo
uporabljati pralnih str ojev, bojlerjev in drugih sodobnih gospodinjskih in gospodarskih pomagal. Ponekod si pomagajo z graclitvijo lastnih rezervoarjev s
kapnico. Velik potrosnik vode je
se industrija, delno si pomaga z
dodatnim crpaojem vade iz patoka Cerkniscica. Za zgraditev industrijske klavnice v Cerknici so
zagotovljeni vsi pogoji spet pa se
pojavlja problem k valitetne vode.
V perspektivnem nacrtu razvoja
obcine je dan poseben poudarek
razvoju turizma. Realizacija predvidenih nacrtov je pogojena spet
s presk rbo z dobra pitno vodo.
V letu 1967 je bil r azpisan referendum za samoprispevek. Kot
je znano, ni uspel, ker je zanj
glasovalo manj kot 50 Of o vpisanih
volilcev iz naselij, v katerih je
bil razpisan. Za uvedbo samoprispevka so se tedaj odlocili samo
volilci Rakeka, Unca in Brezij.
Vzrokov za tedanji neuspeh je
prav gotovo vee. Moj namen ni
iskati napake v taktiki, v tehniki
in drugje, danasnje dejstvo je
umazana in nezdrava voda, dejstvo so zlatenice, dejstvo so kozarci v lokalih, umiti v oku:leni
vodi. Dejstvo ostaja problem vode, ki je brezpogojen imperativ
razvoja tega podrocja. Bo Cerknica kdaj m orda ostala celo v karanteni, izolirana od vsakodnevnih tokov zivljenja? To se je
pred poldrugim stoletjem zgodilo
Postojni. Smo v casu bujnega r a zvoja in bi nekaj podobnega p omenilo veliko katastrofo.
Komisija za izvedbo referenduma, ki jo je imenovala Obcinska
skupscina Cerknica, se je sestala
ze trikrat. Preanalizirala je tehnicno dokumentacijo za rekonstrukcijo vodovoda in pripravila
predlog financne konstrukcije izvedbe.
Realizacija celotnega projekta
rekonstrukcije vodovoda bi veljala 9,580.000 N din. Projekt je
razdeljen v dv e glavni fazi rekonstrukcije, in sicer bi prva faza
obsegala zamenjavo celotnega dotrajanega vodovodnega omrezja,
to b i zneslo okroglih 7,000.000 N
din, druga f aza pa bi vkljucevala

zgraditev crpalnice, cistilne n aprave in akumulacijskih rezervoarjev v naseljih Cerknica in Rakek, Komisija je smatrala, da je
treba nujno preuciti moznos t o'bratnega poteka rekonstrukcije.
Odplake vasi Podslivnica in precejsnja izguba vade od izvira do
rezervoarja ne zagotavljajo boljse vade po mnozini ·i n k ak ovosti
kljub zamenjavi vseh cevovodov.
Dela pri popolni rekonstrukciji bi
trajala 3 leta.
Sredstva za rekonstrukcijo vodovoda ob i se pridobila iz vee virov, in sicer:
- iz ·k redita - posojilo iz sredstev, ki jih ima za posebne namene Kreditna banka in hranilnica
Ljubljana, za dobo odp lacila 25
let. Pricakujemo udelezbo 3 milijonov N din. Letne anuitete v
znesku 160.000 N din bi odolacevalo Komunalno stanovanjsko
podjetje Cerknica,
- iz samoprispevka cbcanov bi
se v petih letih ubralo 3,000.000 N
din,
- namenske dotacije delovnih
organizacij v petih letih bi znesle
1,000.000 N din.
Samoprispevek obcanov bi bremenil osebne dohodke v visini 1,5
odstotk a, kar b i zneslo letno 340
tisoc N din, katastrski dohodek bi
bil obrem enjen s 5 Ofo v skupni
letni vsoti 70.000 N din. Pokojnine upokojencev bi z obremenitvijo 1,5 Ofo navrgle se okrog 40.000
N din. Skupno ·bi se iz s amoprispevka letno zbralo 600.000 N din.
Komisija je iskala primeren
kriterij za dolocitev samoprispevka, zedinila pa se je za dva kriterija, ki pribli:lno ustrezata
stanju in pogojem v n a5ih krajih.
Prvi kriterij je ·so1idarnosten, po
·njem bi vsi obcani prispevali k
rekonstrukciji vodovoda. Tisti, ki
zasluzijo vee, bi pac vee prispevali. Upokojenci, ·k aterih pokojnine ne dosegaj-o 600 N din m esec-

no, b i bill oprosceni samoprispevka. Tudi za problematicna kmetijska gospodarstva bi bilo potrebno poiskati primerno merilo.
Drugi kriterij pa se naslanja na
kolicino porabljene vade. P ri vsakem porabljenem prostorskem
metru vade bi placal potrosnik se
1 N din vee. Tezava je v tem, ker
ima vodomerske stevce vgrajene
le slaba polovica potrosnikov vade, cepr av je Skupscina obcine
Cerknica ze pred letom dni sprejela odlok o obvezni nabavi vodom erskih stevcev. Porabo vade
pavsalistom bi bilo treba bolje
kontrolirati oziroma pospesiti nabavo vodomerslcih stevcev.
0 vi-5ini prispevka delovnih organizacij bodo razpravljali samoupravni organi delovnih organizacij, ki naj bi doloeili visino, pa
tudi nacin placila prispevka. Samoupravni organi bi morali obr avnavati tudi posamezne primere s ocialno slabse stojecih druzin
in jih resevati v okviru n otranje
zakonodaje podjetij.
K omisija smatra, da je potrebno pred razpisom referenduma o
sam oprispevku slisati se mnenje
obcanov na zborih obcanov in
zborih delovnih organizacij, kakor
tudi samoupravnih arganizmov,
druzbeno-politicnih
organizacij,
dru5tev in dTugih. Komisija obenem opozarja na precejsnjo casovno stisko. Vse predpriprave,
vkljueno z referendumom o samoprispevku, bi m orale biti kencane v mesecu novembru, saj bi
sicer zamudili moznost najema
kredita pri Komunalni banki in
hranilnici Ljubljana.
Upam, da sem s svojim prispevlrom nakazal problematiko,
obenem pa odprl razpravo o enem
kljucnih problemov, ki tarejo nasa vsakdanjost.
F ranc Sterle

Nova brusilka na >>lverki<<
Pogledi niso vee taka zacudeni, vprasanja ne vee taka cudno,
nezaupljivo ironicna.
Taka je bilo namrec takrat, ko
so v skladiscu ivernih plosc zacela bobneti pnevmatska kladiva
in razbijala n i-<: k aj kvalitetni
tlak. Zacudeni pogledi so segali
do globine treh metrov. Toliko so
namrec globoki jaski za dvigalne
odre. Ljudje so zacudeno gledali,
zakaj je treba prekopati vee kat

polovico skladisca za eno samo
brusilko. Bolj ko so posamezni temelji dobivali danasnjo obliko,
bolj prepricljivi so bili lahko odgovori.
K omaj so skladisce zapustili
gradbeni delavci, smo raztovorili
brusilko, ki so jo pripeljali v dveh
kosih. Pred prihodom svicarskega
monterja smo jo sestavili, potem
pa so se zacela se preostala dela.
Ko je bilo t o koncano, smo zaceli

Nova brusUka v tovarni ivernatih plosc

Furnirnica v tovatni pohiStva Cerknica

Novi stroji v furnirnici
Oddelek furnirnice sodi v Tova.rni pohiStva Cerknica. med zacetne oddelke, med tiste, k.i pricnejo iz surovi'n oblikovati polizdelek - element, k:i je sestavni
del proizvoda. Polizdelki furnirnice so sesta.v]jeni listi furnirja,
ki jih nato klejarna. prilepi na
iverne plosce. Da pa. la.hko te liste furnirja. pravilno sestavijo,
potrebujejo posebne stroje m
pra.vilno za.poredje dela- tebnoloski postopek. Furnirnica ima v
na.Si tova.rni naslednje stroje:
skarje za. precni rez furnirja,
ska.rje za vzdolini rez furnirja,
stroje za spajaoje furnirja.
Ska.rje za furnir se v bistvu
ne razlikujejo od ostalih strojev,
ki sluzijo temu namenu, lc da
tebnoloski postopek priredimo tako, da prve skarje opravljajo samo precni', druge pa samo vzdolini rezu furnirja. Za skarjami pa
so postavljeni stroji za. sirinsko
lepljenje furnirja, k:i jih preprosto imenujemo po proizvajalcuKuperji. Na teh strojih ves krojeni furnir zlepimo po sirini tako, da dobimo ustrezno di'menzijo sestavljenega lista. Tako se oblikuje dolocena tehnoloska linija,
ki vsebuje omenjene stroje, poleg tega pa se rocna delovna me:
sta, na. primer ocrtovanje ter polepljevanje furnirja. v nasi furn.i rnici sta oblikovani dve taki liniji, in sicer za. zuna.nji ter notranj~ furnir. Posamezna delovna.
mesta. v liniji pa so povezana. s
transportnim tra.kom. Nacin deJa
je nov, zato je se vse povezano
z zacetnimi tebva.mi, ki pa bodo
postopoma., ko se naucimo novega.
nacina. traosporta in dela, prenehale.
Ce se povrnem k strojem furnirnice, ne morem mimo novih
sodobnih strojev za. sirinsko lepljenje furnirja., ki sta nam jih
doba.vili firmi Fritz in Kupper iz
Zahodne Nemcije. Oba. stroja sta
na.menjena isti operaciji, vendar
obratujeta. povsem ra.zlicno.

Prvohli sCroji firme Koper delujejo tako, da posebni vau prltiska ozek lepilni trak na spoj
furnirja, ki ga. potiskajo naprej
podajalni koluU. Ta lepilni trak
smo prvotno odbrusili, v zadnjem
casu pa smo furnir obracali tako,
da je bil lepilni trak zalepljen na
notranji strani. Pri takem delu
pa je nevarnost, da furni'r na spojih zaradi lepilnega traka slabo
prime. Nov izpopolnjeni stroj pa
deluje tako. da spaja furnir s pomocjo nylonske nitke. ki je prevlecena z lepilom in jo stroj cikca.k prelepi cez spoj furnirja. Delo tece zelo hitro, spoji so trdno
zlepl.ienl. poteg tega pa nastane
veliko vecja lepilna povriina kot
pri lepljeoju z lepilnim. trakom.
Stroj je mogoce preprosto nastaviti, zato so z njegovim delom vsi
zelo zadovoljni.
Drugi, nekoliko bolj zamotani
stroj, je dobavila firma Fritz. Ta
stroj deluje na na.Cela robovnep
lepljenja furnirja. Posebna n aprava nana5a lepilo na robove
furnirja. nato pa z grelci to Iepllo, medtem ko stroj pomika s«snjeni f urnir. posu5i tako, da je
furnir. ki pride iz stroja, ze zlepl.ien. Ta. nacin dela je neprimerno cenejsi. ker ni treba ne lepilnega traku niti n ylooske nitke,
za.hteva pa celo lepo pora.vnane
spoje ter vee pazljivosti prl delu. To pa se, ce raconamo pribranek pri materialu, vsekakor izp laca.
Omenjena dva. stroja, posebno
stroj fi'rme Fritz. sta najsodobnejSa. stroja na tem podrocju.
Vendar razvoj tebnologije nezadrino napreduje, tako da bodo
prav kmalu gotovo napravW se
sodobnejse stroje. Za.to se ne
smemo uspavati z mislijo, da bodo na.Si stroji vedno sodobni, ternvee s e moramo truditi, da bomo
obdrzali korak s casom in postopoma nabav]jali v edno najsodobnejso opremo.
I. Hribar

s poskusnim brusenjem, da b i
ugotovili, ce vse naprave pravilno
delujejo. Poslu:levanje brusilke
je bilo seveda na »horuk« sistem,
zato nismo mogli ugotavljati n jen e kapacitete. Brusenje je bilo
kar natancno, saj v deb elin i plosc
ni bilo vecjih razlik od 0,1 mm.
P ri tem je treba poudariti, da pri
taka kratkem delu niso bili dosezeni optimalni delovni pogoji, zato je treba pricakovati., da bo r ezultat lahko se za malenkost boljsi.
Kapaciteta brusenja je zelo velika. Maksimalna hitrost brusenja je 32m/min. Ce predpostavljarno delovno hitrost bru5enja,
potem bomo lahko lastno proizvodnjo plosc zbrusili v eni izmeni, ce b o le dostava plosc na delovno mesto n eprekinjena.
VzdrZevanje stroja bo zelo zahtevno delo, saj ob najmanjsi
napaki stroj »noce delati«.
Sarno za primer: Nihanje brusilnega traku p o brusnem valju
uravnava tudi fotocelica. Fotocelica mora biti vedno cista, zato
piha nanjo komprimiran zrak, ki
mora biti tudi cist. Ce pa je zrak

p r evec vla:len, se na fotocelici naberejo vodne kapljice, ki onemogocajo njeno delovanje in se zato stroj ustavi.
Ce bi se na odsesovalnem ventilatorju strgali pogonski jermeni, bi se ustavil, hkrati pa bi se
ustavila tudl brusilka.
Varovanje stroja je zelo popolno.
Z zamudo b omo dobili vse
transportne naprave, brez katerih
pa brusilke ne bomo mogli uporabljati. Zato bomo sele sredi decembra lahko rekli, da imamo zelo natancno brwene p losce.
Z dolocitvijo lokacije za brusilko se je pokazalo, da b o -nas skladiscni prostor zmanjsan taka, d a
b omo prakticno ostali brez skladiSca. Zato smo zaceli graditi novo skladiSce v podaljsku dosedanjega skladisca in razreza plosc.
Hkrati je taka zgrajeno skladisce
tudi tehnolosko funkcionalno, saj
b o povezano nep osredno z oddelkom za brwenje in oddelkom za
razrez. Manipulaciia v skladiscu
bo mehanizirana, kar bo b!stven o prispevalo k boljsim delovnbn
pogojem,
F. Hvala
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Kaj je novega vmontali

IV. KVANTITETA DELA
ocena 1
0,3 °/o delavcev
ocena 2
1,8 Ofo delavcev
~.
ocena 3 52,9 Ofo delavcev
ocena 4 43,4 Ofo delavcev
Po dolgem casu smo doeakali elektriene drogove visoke frekocena 5
1,6 Ofo delavcev
tudi r ek<Jnstrukcijo montaze. Ze vence da lahko sploh delamo, ker
V. SKRB ZA PODJETJE
dolgo let smo ugotavljali, da ta so po' novem vse vrtalke in izvioddelek ~e zdalec vee ne ustreza j aei na komprimiran zrak. Ko. bo
ocena 1
delavcev
svojemu namenu, da se je tu vse na delovnem mestu v viseocena 2
3,4 Ofo delavcev
spremenila
tehnologija d~la, da ~e cern polozaju, bo delo laije. Moocena 3 55,9 Ofo delavcev
rali bomo urediti se transport na
bo povecala tudi produkt1vnost m
ocena 4 35,9 Ofo delavcev
izboljsala kvaliteta izdelkov. Do- samo delovno mesto, tako da bo
ocena 5
4,8 Ofo delavcev
delavec samo na svojem delovbili smo av.tomatski stroj za zaVI. ZANESLJIVOST
bijanje moznikov, ki ima veli-ke nem mestu.
ODLOCITEV
kapacitete. Rabimo samo dva de-:
Pojavile pa se bodo tezave, l':e
-.ocena 1
delavcev
lavca ki streieta stroju. Ta stroJ
ne bomo uspeli v proizvodnem
ocena 2
6,9 °/o delavcev
pa ~a tudi vee IDOZn?Sti: lahko procesu poliz-delkov, kajti monta'·
ocena 3 60,0 Ofo delavcev
moznici z obeh straru, z . obeh za zahteva samo kompletne proocena 4 31,7 °/o delavcev
hkrati z 10 mozniki, samo da mo- izvodne .naloge. Nemogoee bo deocena 5
1,4 °/o delavcev
rajo biti moz:niki kvalitetno i.zde- lati ee ne bo na zalogi vsaj poVII. SODELOVANJE PRI DELU lani. To je za sedaj malo tezavno. lovica :proizvodnega naloga. So P~
Izdelovalci moznikov se bodo mo- se stvari, ki jih bo treba sprott
ocena 1
delavcev
rali temu ·n rilagoditi, ker drugaee
resevati in intenzivno, da se ne
ocena 2
0,5 Ofo delavcev
ne bo slo. Zahteva je pac taka. bo kje ·k aj 'Ustavilo. Novost pri
ocena 3 42,1 Ofo delavcev
DolZina moznikov ni vaina, saj se nas v montaii je tudi, <la smo deocena 4 51,3 Ofo delavcev
stroj namesti taka, kakr~no dol- lovne faze ali operacije razdrobiNove susilne napra.ve v TP Cerknica.
ocena 5
6,1 °/o -delavcev
Z.ino rabimo. Debelino moznikov li. T<l smo morali napraviti zato,
rabimo 10 in 8 mllimetrov, med- da je proizvodnja .uspes~ej~~·
VIII. POZNAVANJE DELA
tem ko 6 milimetrov ne potrebu- Tehnologi bodo morali razm1slltl,
ocena 1
delavcev
jemo. Je pa sk oda, .da le-te~ ne kako naj gredo elementi iz obdeocena 2
3,4 Ofo delavcev
moremo uporabljatl, ·k er Je v lave v montazo, da bi bilo l':im
ocena 3 44,2 Ofo delavcev
montaZi mnogo elementov, .kjer manj prekladanja. Ni se popo~
ocena 4 47,6 Ofo delavcev
bi uporabljali 6 milimetrske moz- noma razcisceno, ali bodo se stoJocena
5
4,8
Ofo
-delavcev
.ttezijski delavci so po sedanjem
nike. VerJetno bomo morali deocen]evanje <lelovnih rezultake ali ne. Zanje skoraj ne bo meIX. SAMOSTOJDOST PRI DELU lati rocno, ce ne bo novega stro- sta. So pa elementi, ki zaht evajo
tov zaposlenih je zahtevno str~ sistemu razdeljeni v dve s·k upini,
in
sicer
v
grupo
A
in
grupo
B.
kirvno delo ki i)redpostavlJa
ocena 1
delavcev
ja ali pa bodo tehno~o~ko izp<l:~ ravno stojke. 0 tern je vee mnenj.
6 millmetrski mozmki. Zam1sll Nekaj jih je za, nekaj proti. Zadustrezno usp~sobljenost tistih de-: Ocenjevalni list za grupo A ima
ocena 2
2,8 Ofo delavcev
12
za
B
pa
8
ocenjevalnih
kritelavcev ki ocenjevanje v delovm
nase montaze so dobre, samo ni
ocena 3 56,5 Ofo delavcev
organi~aciji pripravljajo in izva- riiev. Vsak kriterij je r~deljen
se vsega, kar je bilo v nacr~ll: njo besedo bo morala reci tehnoocena 4 39,3 Ofo delavcev
V. Subic
Zasilno smo morali nastaVltl logija.
. jajo. Razen smotrne iz?ire ~aj na ocene od 1 do 5, kjer 1 predocena 5
1,4 °/o delavcev
stavlja najnizjo, 5 pa najvisjo
ustreznejse metode ocenJevanJa m
X. INICIATIVNOST PRI DELU
.prilagoditve izbrane metode za oceno. Na ocenjevalnlh listih so
ocena 1
delavcev
.upora:bo v doloceni delovni orga- vse stopnje ze definirane, tako da
ocena 2
3,5 °/o delavcev
nizaciji - kar mora biti rezultat je moino dosel':i najobjektivnejso
oceno.
ocena 3 58,6 Ofo -delavcev
poz:navanja metod ocenjevanja Ocenjevanje se opravi vsakih 6
ocena 4 34,5 Ofo delavcev
se v zvezi s tern pojavljata predmesecev.
Zadnje
je
bilo
v
q:acetODGOVOR: Delavski svet sa.m
ocena 5
3,4 °/o delavcev
VPRASANJE: Ali ima delavec,
:v:sem dva problema:
tega ne more na.praviti s prepro· . - kdo naj ocenjuje delovne re- ku oktobra letos. Na podlagi poki je ~jueen iz delovne skupXI. SAMOIZOBR.A2EVANJE
datkov iz vseh poslovnih enot so
zultate, .
nosti, pra'\llico do letnega dopusta, stim sklepom. Postopek za. spreocena 1
5,6 Ofo delavcev
jemanje, spreminjanje in razve- kako naj poteka ocenjevanje bile pri posameznih kriterijih
ki ga se ni izkoristil?
ocena
2
27,2
Ofo
delavcev
ocene naslednje:
·delovnih re2'JUltatov.
ODGOVOR: Temeljna dolocila. ljavlja.nje a.ktov interne zakonoocena 3 55,0 Ofo delav.cev
daje je urejen z zvezni'm za.konom
. V zahodnih drzavah, kjer so se
o letnem dopustu so za.pisa.na v
I. KVALITETA DELA
ocena 4 11,1 Ofo delavcev
in s statutom.
metode ocenjevanja razvile, oce63
temeljnega
za.kona.
0
delovcl.
ocena 1
delavcev
ocena 5
1,1 Ofo delavcev
.nj.evanje praviloma izvaja prednih ra.zmerjih (Ur. list SFRJ st.
ocena
2
3,5
Ofo delavcev
Ce zeli delavski svet dolocen
XII.
SPREJEMANJE
DELA
.stojnik za svoje podrejene delav43/66, 52/66, 26/68 in 20/69). Peti splosni akt odpraviti, bo moral
ocena 3 58,7 Ofo delavcev
ocena 1
delavcev
ce .ali 's kupina ocenjevalcev, ki jih
odstavek tega elena pra.vi:
ocena 4 34,9 °/o delavcev
dati na.jprej pobudo za to, pripraocena 2
1,1 Ofo delavcev
.dolol':i vodstvo podjetja.
»Delavcu, ki mu preneha delo viti obra.zlozljiv predlog in celotocena 5
2,9 Ofo delavcev
ocena 3 20,9 Ofo delavcev
V nasih razmerah je osebno
pri delovni organizaciji po tre- no stva.r izpeljati po postopku, ka.ocena 4 68,8 Ofo delavcev
ocenjevanje prilagojeno druibeni
II. ODGOVORNOST PRI DELU
tjem odstavku 33. Clena, po prvem terega. temeljni element je petocena
5
9,2
Ofo
delav<:ev
·strukturi in sistemu samoupravodstavku 100. elena, po 101., 102.,
ocena 1
<lelavcev
Kriteriji V, VI, IX in X je sa- 108. ali 109. clenu, po 2. odstavku najstdnevna. ja.vna razpra.va.
ljanja, zato je konl':na odlocitev
ocena 2
0,3 °/o delavcev
mo za delavce iz grupe A, ker 115. elena ali po drugem odstavku
dana v pristojnost samoupravneV kolikor gre res za odpravo
ocena 3 53,5 Ofo delavcev
grupa B nima teh kriterijev.
mu organu.
116. elena tega za.kona, preden iz- akta v celoti in ne sa.mo za spreocena 4 39,4 Ofo delav<:ev
Cas· osebnega ocenjevanja v poNa 'Podlagi navedenih rezultaocena 5
3,4 Ofo delavcev
koristl letni dopust, do katerega membo posa.meznih doloci1, je tre'djetju BREST ia delavce, ki so
tov ugotavljamo, da osebno oceje
pridobil pravico, mora delovna ba pregledati tudi ustrezna. doloIII. ODNOS DO IZVAJANJA
'zapbsleni v · reiijskih sluibah, senjevanje tezi n avzgor, saj je po- slrupnost do razresitve za.gotoviti cila statuta, kjer je govora. 0 vrNALOG
ga 2e pred uvedbo analiticne oceprecna ocena 3,41. Najslabsa ·PO- ta dopust, razen ce ni delovna. or- sti splosnih aktov, ki so v podjedelavcev
'ne delovnlh mest. S sprejetjem
ocena 1
preena ocena je pri kriteriju sa- ganiza.cija., v ka.tero stopa. na delo, tju. Odprava alda., za. katerega.
toekovne· metode vrednotenja deocena 2
2,1 °/o delavcev
moizobraievanje, saj znasa le 2,77, prevzela, da mu bo ona. zagotovidoloca. statut, da ga v podjetju
ocena 3 54,5 °/o delavcev
1a pa se je tudi sistem osebnega
najvisja pa je pri kriteriju s presprejmejo, pomeni torej tudi sprela letni dopust...
·ocenjevanja izboljsal ter kasneje
ocena 4 37,6 Ofo delavcev
jemanje dela z oceno kar 3,86.
Iz citiranega dolocila vidimo, da membo statuta.. Delavski svet bo
5,8 Ofo delavcev
I. Srklj
ocena 5
.izpopolnjeval.
so vsi primeri, ko delavec lahko odpra.vil splosni akt le tako, da.
zahteva. na.stop letnega dopusta, bo sprejel (po dolocenem postopnatancno nasteti. Med njll:ni ni ku) ustrezno spremembo statuta,
to je, da bo iz statuta crtal nezenavedenega el. 113 TZDR, ki govorl o izk.ljucitvi. Tako lahko leni splosni akt.
sk.lepamo, da v primeru izk.ljuciVPRASANJE: Ali ima delavec
tve delavec nima pravice nastopravico do enkratnega nadomepiti se neizkoriScenega letnega •s tila zaradi odhoda na odsluzitev
dopusta.
Pred prevzemom so bile perso- za.pJSe in s posebno prija.vo s poDelavski svet Tovarne pohiStva
vojaskega r oka ? Kaj o tern doloTako trditev na.m podpre se cl.
Cerknica je 8. julija 1969 sk.lenil, nalne spremembe. Vra.tarji-euvaji roci o tem v poslovne enote. Del':a
TZDR?
113 sam, ki se gla.si:
so bill. testirani; vsakega vratarlavci, ki delajo v rdi'jskih sluzda bodo za.npali vrata.rsko-euva.jODGOVOR : Novi temeljni za.»Delavcu preneha delo v desko sluibo specializiranemn podja so preverlli, ali je sposoben bah, smejo nemoteno prihaja.ti v
lovni orga.ni'za.ciji, ce je izk.ljucen kon o delovnib razmerjib v noopravljati to nalogo.
jetjn za cuva.nje druibene imotovarno od 6.30 do 7. ure.
benem izmed svojih dolocil ne
Tovarna pohistva je izdelala
vine Varnost iz Ljnblja.ne. ·
Vinjenih delavcev vra.ta.r ne iz delovne skupnosti, in sicer z
dnem vrocitve dokoncnega sk.lepa. omenja. pra.vice, o kateri sprasuDo tega. sk.lepa je priSlo zato, nov program za delo cuvajsko- sme pu5cati na tovarni§ko objete. Tudi v pra.vilniku o delovo izk.ljucitvi...
da bi bilo varstvo premozenja. vratarske sluzbe, po katerem je mocje. Ce se vinjen delavec vra.Prenehanje dela pa pomeni iz- nih razmerjih, niti v pravilniku o
bolj ucinkovito in dosledno.
podjetje Varnost dolino dosledno tarju upira, lahko le- ta pok.lice na.
S 1. oktobrom je podjetje Varva.rovati pt·emozenje. Po tem pomoc milienika. Vratar mora. gubo vseh pravic, ki jib delavec deUtvi dohodka ni ustreznega donost dokoneno prevzelo euvajsko- programu mora. vratarsko-cuvaj- skrbeti, da puscajo delavci mo- lahko uveljavlja. na podlagi efek- locila.
tivnega cla.nstva v doloceni devra.ta.rsko sluibo oziroma varstvo ska sluiba poleg cuvanja objek- torna vozila na mestu, ki je za. to
Enkratno na.domestilo ob odhopremozenja Tovarn~ pohistva, Ba.- tov in sredstev za delo ter poza.rdoloeeno in mora biti pravi1oma lovni orga.nizaclji, torej tudi izdu na odsluiitev voja.skega roka
gubo
pravice
do
letnega
dopusta.
ne varnosti opravlja.ti se nekateizven varovanega obmocja.
je bilo uzakonjeno le s cl. 42 prejVPRASANJE: Ali -sme delavski snjega zakona 0 delovnih ra.zmerre naloge, k.i so pogojene z delovKljuce prostorov, ki so ponoci
s
vet
odpraviti
splosni
akt
(pranim redom varovanih poslovnih
ter ob dela prostih dneh zaklevilnik), ki ga je sam sprejel p o jih. Oglejmo si, zakaj tako!
enot. Ta.ko so vratarji ob glav- njeni, hra.nijo v vrata.rnicL IzdaDelavcu je ob odhodu na odnem vhodu dolini preverjati, ee jati jib smejo samo oseba.m, ki so predpisanem postopku?
sluzitev (ali dosluiitev) voja.Skega
delavci ob prihodu na delo ne pooblascene za. to. V primeru, da.
roka prenehalo delovno razmerje
prina.Sa.jo s seboj alkoholnih pi'- kateri izmed delavcev krsi prav smislu 2. tocke 318. elena. stareja.e ali predmetov, ki jih pri delu vila v zvezi z varstvom }judi i'n
ga ZDR. Nedvomno je z namene potrebujejo, pa tudi ce niso premozenja, mora vratar to takoj
da bi se vsaj delno omilila.
vinjeni, ee s tovarniSkega obmoe- sporociti splosnim sluibam pova.ja.h clanov industrijsko ga.sil- nom,
trdota. tega predpisa., isti zakon
ja ne odna.Sajo predmetov, ki so slovnih enot.
skega dru5tva. Na.dzorovati mora,
doloca.l v cl. 42 pra.vico do navelast Bresta, ce ne vstopajo na va.Poleg na.stetih ima. vratarsko- ka.ko na. varovanem podrocju izdenega »nadomestila.«.
rova.no obmoeje tuje osebe, k.i za euvajska sluzba se vrsto opra.vil polnjujejo doloci1a. o poZa.rni varto nim.ajo posebnega dovoljenja in nalog. Vratarji ob za.dnjem nosti, ce delavci ne hodijo na
Novi temeljni zakon o delovni'h
ali niso v spremstvu ustreznih vhodu imajo povsem drugacne prepovedanih mestih, ali so do- razmerjih pa. prinasa. v cl. 131 za.
odgovornih oseb.
na.loge od vrata.rjev ob glavnem hodi do pozarnih naprav prosti, dela.vce, ki odidejo na. odsluzitev
Skrbeti morajo, da. delavci, ki vhodu. Ta.koj, ko se zmra.Ci, moka.ko se odstra.njujejo smeti, od(dosluZitev) rednega. voja.Skega.
pa.dki in druge gorljive snovi. Podelajo v neposredni' proizvodnji, rajo najmanj vsaki dve uri obhoroka vecjo ugodnost kot so jo
nemoteno prihajajo na delo samo diti in nadzorovati tovarniSke ob- uceva.ti mora dela.vce o ravnanju imeli po prejsnjem zakonu. Po
med 5.30 in 6. uro, 13.30 in 14. jekte po doloceni poti. Cez dan z rocnimi gasilskimi a.pa.rati i'n novem dolocilu ostane tak deJauro ter med 21.30 in 22. uro. To- pa morajo na.dzorovati promet pri podobno.
vee se naprej clan delovne skupza.dnjib vratih.
varnisko obmocje pa lahko zapuS predajo varova.nja premozenosti, le da. mu pravice iz dela. in
Vodja vratarsko-cuvajske sluz- nja poslovnih enot Bresta na podVodja. izpostave podjetja Varnost scajo do pol ure kasneje po konpo delu - mirujejo. be se delabe ima poleg dolznosti, da raz- rocju Cerknice pricakujemo od
ca.nem izmenskem delu.
S. Zakrajsek
vec po dosluzitvi voja.Skega. roka.
poreja
in
na.dzoruje
vratarje,
se
vratarsko-cuvajske
sluzbe
in
od
Za vhod in izhod po rednem
v predpisanem casu vrne·na delo,
zenske zage, Tovarne ivernatih delovnem ca.su morajo imeti cla.- pozarno varnost. Dolzan je polniti podjetja Varno·st, da bo premozega mora delovna skupnost ustrenje
s
krbneje
varovano,
kot
je
bilo.
gasilne
aparate,
skrbeti
za
red
v
plo~c
in Skupnih strokovnih ni kolektiva posebne dovolilnice.
zno zaposliti.
Z. Zabukovec
J . Klancar
sluzb.
Delavce, ki za.mujajo delo, vratar gaislski shrambi, sodelovati pri

-·
.

-

Osebno ocenjevanje

Pravnik odgovarja

Vratarsko- Cuvajska sluZba vnovih''pogojih
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·L ani vroCi Orient
Ietos Skandinavija
OSLO precudovito mesto.
Zag1eaali smo ga ob vhodu v istoimensKi fjord, vsega obsiJanega v
popolda·nsKem soncu. Cudovita
rnoarina morja, kot jo sicer pozna le se Mectiteran, gosto poseJani, z bori porasteni otocki tik
pred mestom, dalec v morje strleci polotok Bygdoy, ponos norveske pomorske tradi.ci.Je, v ozadju .pa terasasta !ega norveske metropole, ki jo zaoklJUi':uje svetovno
znana holmenkollenska skakalnica z dalec vidnim, 150m visokim
stolpom-<zaletiscem. Eno najlepsih
mest, kar sem jib videl dosleJ.
Marje je bilo in je se danes
Norvezanom vse. Ugodna obmorska lega •s slikovitimi, globoko v
kopno zajedenimi fjordi in skopa
zemlja je ze v preteklosti silila
Norvezane na morje, kjer si se
dandanes sluiijo svoj kruh. Na
svojo p omorsko ·t radicijo so Norvezani sila ponosni. To dokazuje
poloto.k Bygaoy, ki je pravzaprav
en sam pomorski muzej. Posebno mesto zavzemajo vilkinske ladje i.z pribliino leta 1000 nasega
stetja, ki so jib odkrlli na dnu
Oslo fjorda, s vso skrbjo dvignili
in ocistili, tako da so skoraj neposkodovane na ogled stevilnim
turistom. S takimi ladjami so Vikingi nekajkrat prepluli sirn·i Atlantik, prvi odkrili in poselili Island, bojda pa tudi kot prvi Evropejci stopili na severnoameriSka
tla. Mimogrede: teorija o tern, da
so Ameriko odkrili Vikingi, dobiva v zadnjem casu vse bolj realna tla in tako stopa Kolumb s
svojo ekspedicijo v ozadje, kar
seveda Spancem, pa tudi Italijanom ni ravno prav, ko izgubljajo
primat. Ko clovek gleda te primitivne, preproste vikinske barke,
sele dojame, kako drzno so se
upali predniki Norvezanov prepuscati valovom in viharjem severnega Atlantika.
Drugi muzej prica o tern, kako
se je Thor Heyerdahl s tovariSi
na primitivnem splavu Kon Tjki
prepustil valovom juinega Padfika, ko je v zahodni smeri plul
iz Peruja na Polinezijsko otocje,
hotec dokazati p odobnost kulture
Juine Amerike in Polinezije. Ta
podvig se mu je posrecil l eta
1950-51. Njihovi d<Y.livljaji v sliki
in besedi pdvabljajo mnozico turistov in znova budijo ponos Norvezanov ob slavnem rojaku.
Tretji muzej na tem polotoku
pa je posvecan ladji Fram, s katero se Norvezani najbolj ponasajo. Ta lesena, za tiste case fantasticno grajena ladja, je nosila
Nansena v arkticna morja, pa
Amundsena na njegovo edinstveno potovanje v antarkticna mor-

ja, ko je kot prvi clovek stopil n a
Avtostop je na Svedskem dokaj
juzni 'POl. Fram je bil nekajkrat priljubljen in pogost. Ker .smo hili trije, ·s mo imeli pac mesto za
ujet v ledene plosce hladnih voda Arktike in Atlantika, njegovi kaksno brhko severnj akinjo. S
primerno hitrostjo jo ubiramo rna, saj je Nordkap »se kar« damornarji so se borili z valovi in
cudovitih .Svedskih jezerih jih je
mrazom - 45 stopinj C, vrvi so proti Stockholmu, ko nas zaustalec od tob acnih nasadov. Potem dovolj in brez ceremonij jih lahbile na debelo pokrite z ledom vita dve dekleti. Kratek posvet in ·povesta, da je pri njih sedaj -dan Jw obiscete. Saj n a Svedskem res
vendar je njegova mocna, lesena
ze sta v avtu. Iz pogovora zvemo,
brez noci, visokega drevja sploh ni mogoce iti mimo tolikanj pokonstrukcija zdrlala in danes zada sta zelo zanimivi dekleti, donavljane severnjaske »gole« svone ;poznajo, zato ob poti obcusluzeno pociva v velikem muze- rna iz Nordcapa, najsevernejse dujeta bogate svedske gozdove in bode, ne da bi vanjo pokukal
ju, napravljenim nalasc zanj v
tocke Evrope. Z avtostopom si
»spodobni« Evropejec. Pravih meda imajo >>gori« na severu takole
ogledujeta Skandinavijo. Ponucast in slavo pogumnim Norvezakakih 9 mesecev ostro zimo z mi- ja med goloto in oblecenostjo
slivovko,
p
a
se
jima
skoraj
dimo
nom.
nima1nimi temperaturami okrog pravzaprav ni, zato ne bodite prezaleti. Nista vajeni tako m ocnih - 35 do - 45 stopinj C. Kar mraz seneceni, ce se vam bo ob obali
Holmenkollen je pojem smucar- pijac,
Postrezemo s ciga- me stresa ob tern ·pripovedova- kakega jezera tako rekoc pred
skega skakalnega sparta. Vsa:ko reto inpravita.
uzivaje vleceta vsaka svonju. Vo~nja hitro mine ob takem ocmi sleklo kako dekle do golega
leto se tod zbere vee kot 100.000
jo. Cez cas privleceta vsaka svoj
klepetu in pri Orebru s e poslo- in mirno zaplavalo v bistri vodi.
gledalcev. Poleti pa ta velikanka meh
in z rutinirano spretV daljavi ze slutimo Stockholm.
vimo, ko basta stopali n aprej cez
sameva, obiscejo jo le pri-loznost- nostjotobaka
mahoma zvijeta cigarete. severna Svedsko v svojo domo0 »severnih Benetkah«, kot mu
ni turisti. V lepo urejenih prostoKot
nasi
dedje
v
polpreteklosti.
pravijo, pa kaj vee morda kdaj
rih - pod odskocno desko je tudi
Na vprasujoce poglede pojasnita, vino onkraj •p olarnega kroga.
drugil!.
manjsa restavracija - si lahko da
je tako pac mnogo ceneje kot
Se zanimate za nudistiene kamKonec
ogledate ves razvoj norveskega
J. Lavrencic
smucarskega, zlasti skakalnega kupovati cigarete. Verjarnem ji- pe? Bi radi pokukali vanje? Ob
sparta, stene tega muzeja pa krasijo sl:ike vseh zmagovalcev holmenkollenskih prireditev ...
Na ulicah Osla ni cutiti tistega
mestnega temperamenta, kot ga
izzar evajo juinjaska mesta. LjudObcinski komite Zveze komuniLeta 1813 je Brione za 75 tisoc brazda za naso ladjo, smo znova
je so bolj zadriani, hladni, pac
skladno s podnebjem. S tern pa stov Cerk:nica je povabil clane zlatih forintov kupil dunajski je- podozivljali m inule davnine in
odbora za proslavo 50-letnice klarski magnat Paul K u pelwei- resni~nost doZivetega dne. Spr ejel
nocem reci, da so neprijazni. Na
nas je bahavi Pulj z monumenv prasanja radi odgovarjajo, Ju- KPJ, sindikatov in mladine na ser. Ta je s pomocjo faianskih rigoslovane pa zaradi prijateljskih dvodnevni izlet v Pulj in na Bri- bicev in pod vodstvom slovitega talno arena.
Ogledali sm o si se veliko ladjevezi, skovanih med 2. svetovno one. Z v elikim sapovim mercede- istrskega gozdarskega strokovvoj.no in zaradi Planice, se poseb- som smo hitro prevozili Kras in njaka Alojza Cufarja vrnil Brio- delnico Uljanik v Pulju. Ta je-napozdravila nas je s oncna Istra.
nom prejsnji sijaj. Brioni so hili stala 1856. leta in dob ila ime po
no cenijo.
V Fazani pri Pulju smo se vkr- spremenjeni v cudovit pal'k. Za- oljki, ki raste na otoku sredi proTuristicni prospek ti mesta nas cali •n a manj so laodjo, ki nas je nimivo je, da se je Kupelweiser izvodnih obratov. Ladjedelnica
vabijo, naj si ogledarno Vigelaan- cez dva kilometra siroki fazanski
odlocil za Brione sele po tehtanju
vee kot 5000 ljudi, gradov spominski park. Ker opis preliv prepeljala na Veliki Brion, lepot Caprija, Cerkniskega jezera zaposluje
pa najmodernejse ladje vseh
mnogo obeta, gremo na ogled. Ni n ajvecjega od stirinajstih otokov in Brionov. Malaricno otocje je dijo
tipov izkljucno za izvoz. Zaprti
nam zal. Pred seboj imamo najBrionskega arhipelaga. Po krat- resil doktor Koch, ki je odk ril Sueski kana! narekuje potrebo po
cudovitejsi park, kar ·s em jih vi- . kern p ozdravnem nagovoru nam b a.cil kolere. V dvoletnem bivanju vecjih plovnih objektih, zato se
del, zivljenjsko delo enega sa- je vodic razkazal cudovito zbirko n a otocju je ugotovil, da komarji je Uljanik pravocasno preusmeril
mega cloveka, najvecjega norve- arheoloskih najdb, flore in favne. ne morejo preleteti fazanskega na gradnjo velikih ladij. Pravskega kiparja Vigelaa-nda. Tu je Brioni so v zgodovini veckrat preliva. Zato je s pozigi, petrole- kar dokoncujejo velikanko s 85
160 cudovitih skulptur iz karnna, m enjali lastnike in vladarje, pa jem in kininom uniceval legla ko- tisoc brt za Norvesko, zatrjujejo
brona in zeleza, ki prikazujejo tudi vojne niso sle mimo. Doiiv- marjev.
pa, da se bodo v kratkem lotili
clovekovo rojstvo, zivljenje in ljali smo spopad e minulih civiliMed prvo svetovno vojno so bi- se vecj-ih ladij. Problem imajo s
smrt. Njegova izrazna moe je en- zacij in kultur, ki se danes klju- li Brioni avstrijsko vojasko opo- prostorom,
saj velikih objektov
kratna, preveva pa jo neusahljivi
bujejo casu. Otocje je dobilo ime riSce. Leta 1930 je zaradi velikih pravzaprav nimajo kam pr ivezaopttmizem. Clovek z obcudova- se v casu llirov v cetrtem stoletju dolgov bankrotiral sin Paula, Kati. Pred casom so se odlocili za
njem strmi v to odovrseno moj pred nasim stetjem, imenovali so rel Kupelweiser. Na otoku je na- zarum1vo gradnjo ladij. Ladjo
strovino, ki je res vredna tako ga Brevona.
pravil samomor in lezi v grobnici zgradijo v dveh delih, obe polovistevilnega obiska, kot je bil ti'Sti
V pra;zgodovini so tod v veli- ob svoji zeni. Zgodov insko se n i ci pa zavarijo pod vodo v celoto.
dan. Ne zamudite obiska v tern
kih gozdovih med visokimi prapotrjena v erzija, da se je Karel Ladjedelnica Ul,ianik proizvaja
parku, ce vas pot zanese v Oslo! protmi in blatnimi plitvinami ziubil zaradi nezveste zene, ki mu tudi ladijske diesel motorje, ima
veli dinozavri. Ti veli;kani so bili je usla z nekim ameriskim visjim las tno elektro proizvodnjo, v njeKar tezko nam je bilo ·po treh
dneh zapustiti prijetno Norvesko. dolgi cez 10 metrov. Videli smo oficirjem.
nih delavnicab pa nastaja tudi
Leta 1943 sta na Brionih nekaj
vsa ostala oprema l adij . CezoceP rijetno tudi zato, ker ima.S za- okamenele odtise njihovih ogromnih
stopal.
Danes
predstavljajo
ti
casa
prebivala
nacistieni
a
dmiral
anska ladja je namrec pravo ploradi izredne doliine d-neva casa
odtisi veliko vrednost in atrakci- Donitz in general von Lehr. V le- vece mesto. In Puljcani so ponosza ogled na pretek. Proti enajsti jo.
Ko so izumrli dinozavri - letu 1945 so Brione bombarodirali ru na svoje delovne uspehe. Tuj i
uri zvecer se zacne p olagoma genda govori, da so bili dinozavzavezniki in unicili vse zgradbe. strokovnjaki menijo, da je pravo
mraciti, novi dan pa se poraja ri prevec leni ljubimci in so zato Po osvoboditvi je na Brionih recudo, da njihov izdelek za Brazize ob dveh zjutraj. Prave, temne izumrli - so se tod naselili prvi zidenca predsedni!ka repu blike lijo, ladja Anna Neri, ob znanem
noCi sploh ni, temvee je le ne- ljudje. Marje in viharji so izbri- Josipa Broza-Tita.
trcenju ni potonila. Po ogledu
Danes so Brioni zelo lepo urekakSen mracen p rehod iz dneva v sali dokaze 0 n jihovem zivljenju.
ladjede1nice smo se s predstavnidan, saj ob desetih zvecer lahko Sledili so jim Iliri in leta 177 jeni. Na poti po Velikem Brionu ki podjetja zadriali v razgovoru.
Rimljani.
smo videli stotine zivali, najvec Povedali so, da se je sest sorodberes pri dnevni svetlobi.
Otocje se je tedaj mocno razsrnjadi in jelenjadi, fazanov, an- nih podjetij delno integriralo v
vilo. Do danes so se ohranili tilop in gazel. Prelepo je urejen
»Jadran brod<<, ki ima kar 18.000
ostanki gospodskih dvorcev, siro- tudi zivalski vrt, katerega p ogo- zaposlenih. Problem pa je v tern,
kih oljcnih gajev in vinogradov.
sto obiskuje predsednik Tito. Se ker hoce vsakdo od njih proizvaPrastara srhljiva legenda goposebej velja omeniti rastlinstvo. jati vse. Nevzdrzna da je tudi
vorl o Gaju Lucianiju, najpogum- Tu druzno rastejo lovor, ciprese, bancna politika. Domaci trgovski
nejsem vozniku kvadril na tekmah
agave, bor , pinije, crnika in se mornarki prakticno ne morejo
v puljski areni, zmagovalcu, ki
mnoge druge subtropske rastline. prodati lastnih izdelkov. Ladjeso ga slav-Hi od Rima do Pulja. Zanimivo je, da je poprecna po- delnka Uljanik je napravila na
Zaljubil se je v lepo Lidijo, zeno letna temperatura 23 stopinj C. V vse velik in obetajoc vtis, sorejem
bogatega starega patricija, ki je zraku je namrec precejsen odsto- vodstva podjetja pa je bil nadvse
delovanju z Gostinskim solskim bil lastnik opekarn, tovarn amfor tek blagodejne vlage.
prijeten.
centrom v Ljubljani.
in oljarn. Star ec je zvedel za neKo smo se ob soncnem zahodu
Vracali smo s e po vzbodni obaposlavljali od prijaznih Brionov, li Istre, ki dozivlja velik gospozvestobo, ko je lepa Lidija ob
Trenutno ima podjetje 25 ucenF. Sterle
cev za ·poklicne gostinske delavce zmagi svojega ljubimca Gaja v ko se je iskrila siroka razpenjena darski napredek.
pouljski areni preglasno »navijain dva dijaka na Srednji hotelski
la « zanj.
soli.
Izmislil si je grozno mascevaStavbo bi lahko uporabili za soliden gostinski lokal. Le-ta bo k ot n je. Na gostij-i, ki so jo priredili
v cast velike Gajeve zmage, so
sodobna restavracija, ki ustreza
vsem novejsim zahtevam, s luzila izmamili Gaja v podzemeljs ke
kot solski obrat v okviru p odje- dvorane, ces, da ga tam caka Litja. V tern obratu se bodo izpo- dija. Padel je v past in so ga zipolnjevali strokovni kadri, v njem vega zazidali. Lidiji pa so sporopa bodo prirejali tudi tecaje za cili, da je s heterami odplul na
sodobnejso streibo oziroma pri- morje. Slutila je, d a so ga umorili, zato je nora od bolecine skopravo jedil.
Ker so stavbo v zadnjih dveh cila s .p ecine. Sele leta 1912 s e je
letih uporabljali v vse mogoce na- legenda 0 nesrecnih zaljubljencih
mene, restavracijski prostor pa izkazala za resnicno, ko sta dva
dunajska arheologa odkrila v
celo za skladisca, jo je bilo treostankih lstarceve vile zazidano
ba obnoviti, zarnenjati pode,
sedece okostje, ki je imelo na
stavbeno pohiStvo in urediti zahroki zlato veri.Zico z napisom Gatevane sanitarije za goste in zaius Lucianus Bassus.
poslene.
V poznejsih stoletjih je naBrioRestavracija bo imela sodobno
nih tudi veckrat razliajala kuga.
kuhinjo z vsemi stroji in pr ipomocki, tocilnico in restavracijo s Zgradbe, vinograde in oljcne gaje je prerasla sredozemska maki70 sedezi in posebno sobo.
Skupina. udelezencev izleta. na. Briom"'h
ja.
M. Vukicevic

Nova restavraeija

naRakeku
Trgovsko gostinsko podjetje
Skocjan na Rakeku je leta 1968
odkupilo od Lesne industrije Jelka v Begunjah stanovanjsko p oslovno stavbo na Rakeku na Partizanski cesti. To stavbo je v letih 1962 in 1963 ·z gradila n ekdanja Tovarna lesnih izdelkov Tisa
za samski dom in obratno menzo,
kasnej"e pa odkupila Jelka iz Begunj za upravne prostore. Po razdruiitvi obratov na Uncu in Begunjah je ta stavba ostala prazna
in neizkoriscena.
Glede na njeno funkcionalnost
(velika restavracija, samske sobe)
so organi upravljanja TGP Skocjan sklenili, da bodo stavbo odkupili in jo dokoncno usposobili
za njen n ekdanji namen.
V okviru perspektivnega razvoja podjetja, to je prihodnje
gradnje novih gostinsko turisticnih kapacitet in obnovitve sedanjih gostinskih obratov, naj bi
stavba sluiila predvsem za namestitev mladih gostinskih kakrov, ki jih i'Zucuje ,p odjetje v so-

Brioni
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Iscemo sahovske talente
Vsem resevalcem se opravicujerno za napacno postavljen diagram st. 9. v tiskarni zatrjujejo,
da jim je zopet zagodel »tiskarski
skrat«, ki se mimogrede - ne razume v sah, mi pa trdimo, da je
kriv tehnicni urednik glasila, ki
ga zal nimamo. Sporni diagram
smo izlocili in upostevali ostale
stiri resitve. Za vse pravilne resitve iz zadnje stevllke Obzornika prejmejo reilevalci torej po 12
tock. Prosimo za razumevanje!
Urednistvo
Nagradno tekmovanje v resevanju sahovskih problemov in
kombinacij gre pocasi v d:rugo polovico. Tudi tokrat smo prejeli
veliko stevilo odgovorov- od teOb ustreljenem kosmatincu velik uspeh Iovcev

Zlata medalja vJavorniku
0 pokojnih vedno najlepse. Pa
~eprav gre v tern primeru za medveda. In to za pravega medveda
z dimenzijami borea teZke kategorije. Da je medved pokojen, je
znano sirom nase doline. Pri lovcu, tudi clanu nasega kolektiva,
bi na racun pobrane vstopnine
lahko zgradili dostojen razstavni
prostor za bodoce trofejne pri·merke (oglednine seveda ni pobiral!).
Dogodilo se je na otvoritvenem
skupnem lovu. Ze utrujeni lovci
smo se razporedili po Ca.kaliScih
na predzadnji pogon tega dne
(zadnji je bil ze organiziran nekoliko niZe v dobrobit nasega gostinstva). Vrhovi Javornikov so se
zlatili v zarkih zahaj ajocega sonca. Burja je ovijala po vhodih ter
mrazila cakajoce. Lovci so na cakaliScih nestrpno cakali zacetek
hopanja gonjacev. Nekoliko z mislijo n a zadnji pogon v topli sobi,
predvsem pa - sedaj bo zagotovo uspeh.
Pri~el se je pogon. Divjad, obkrozena od loveev in gonjacev, je
iskala vrzeli v tern obrocu. Nekateri je uspelo, toda kosuti in medvedu je hila to zadnja pot. Da
bi bil vmes tudi medved, ni nihce predvideval.
Nenadoma lovec, ki je ustrelil
medveda, zasliili sopihanje, kate-

ro se mu je vedno bolj prlbllie- 2
valo. Kolikor so bili glasovi gonjacev mocnejsi, toliko blize je
bilo sopihanje. Levee v zadregi.
Medved ni imel namere spremeniti smeri, levee je ni mogel. Da
je bilo srecanje neizbezno in za
medveda poslednje, ze veste. Z
natancnim strelom je prekinil dirko. Medved se je samo nekoliko
opotekel in oblezal. Strel mu je
prebil sree.
To se je zgodilo v Colnarskih
dolinah. Kako je potem medved
prise! na razstavno mesto in drugi zapetljaji, to je ze druga zgodba. Tudi o kvaliteti salam vam ne
bi mogel danes povedati. Pravijo,
da se morajo posusiti.
Povedal vam born same osnovne podatke iz njegove osebne izkazniee (brez starosti, ceprav je
on).
DolZina koze, merjeno rpo pravilih, znasa 220 em, sirina na najozjem delu 105 em. Teza oeenjena 280kg.
Po lovskih pravilih je dobil 315
tock, kar je 15 tock vee, kolikor
znasa minimum za zlato medaljo.
Ce bi ga ustrelil inozemski levee, bi moral placati 2800 dolarjev brez ostalih stroskov.
Morate priznati, da se zlate medalje ne dobijo same na olimpijadah, ampak tudi v Javorniku.
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Diagram
st.I2
Beli na potezi dobi

st.n

Bell na potezi dobi

Diagram st. 14
Crni na potezi osvoji kvaliteto.

Po daljsih pripravah so letos
prvic tudi clani iz Skupnih strokovnih sluZb odsli na izlet. Odlocili so se za Sv1scake.
V programu so imeli kulturni
spored in tekmovanje v streljanju z zracno pusko. Kot vedno je
bila tudi tokrat udelezba bolj sla•b a, kljub temu da je bilo vreme
zelo lepo in program zanimiv.
Kulturne prireditve ni bilo, ker
so bill tovariili, ki naj bi jo uprizorili, zavzeti z drugim delom. Zato pa je odliooo uspelo strelsko
tekmovanje.

tretje mesto pa sta ~asedla Ivan
Skrlj in Emil Lah. Omeniti je treba, da je Angelca Debevc dosegla
najvee tock.
Po koncani podelitvi diplom in
·s trelskih znack je hila v planinski koCi Lesonit zakuska, kjer je
odliene cevapcice preskrbel Franc
Tavzelj.
Z izletom so bili vsi zadovoljni.
Pohvalili so usluZnost Turisticnega druiltva iz Ilirske Bistrice, ki
je posredovalo informa<:ije za organizacijo izleta in osebje Lesonitove koce za dobro in eeneno
postrezbo.
Grajali so le odgovorne organe
zaradi skrajno pomanjkljivih kazlpoti, saj so imeli z voznikom
vred veliko bojazen, da se bodo
pripeljali v cisto drug kraj, same
na Sviscake ne.
Vsern je odleglo, ko j1m je voznik tovornjaka povedal, da so le
na rpravi poti.
S. BogovCic

Ange1ca Debevc
Tekmovalo je osem tovariilic, ki
so se potegovale za naslov najboljse strelke, in pet tovarisev za
·naslov najboljsega strelea na SKS
v letu 1969.
Med zenskami je v hudi konkurenei zmagala Angelca Debeve,
drugo in tretje mesto pa sta si
delili Venka Kebe in Iva Kebe.
Naslov najboljsega strelea si je
priboril Vinko Mikecin, drugo ·i n

Vinko Mikecin

Diagram st. 13
Beli na potezi dobi

Diagram st. 15
Crni v izgubljenem polozaju
poizkusi se z Tb1 +, beli nepremisljeno odgovori Kh2 in je matiran. Kako?

PRAVILNE RESITVE IZ
PREJSNJE STEVILKE
OBZORNIKA

St.s
1. Lg8, Tg8: (Kg8:)

2. Dh7 mat.

Izlet in tekma na Sviscakih

ga je hila velika vecina pravilnih.
Tako imamo doslej prek 20 tekmoval-cev, ki so zbrali maksimalno stevilo moznih tock (20). Kaze,
da bo do odlocitve prislo morda
sele V zadnji ·S eriji.
Upamo, da vam tudi danasnje
kombinaeijske naloge ne bodo
pretr-d oreh. Prvi dve predstavljata dve iz osnovnih kombinacij
sahovske koncnice. Tretja zahteva takticno zelo premeten koncni napad, cetrta preprosta
kombinaeija, ki omogoci crnemu
osvojitev kvalitete (trdnjavo za
konja), zadnja pa zelo poucno kaze, kako se ne sme podcenjevati
moznosti, ceravno ze izgubljene
vojske.

1.

2.
1.

2.

St.6
Tf8 + , Kf8:
Df7 mat ali
. .. , Tf8:
Dd7 mat.

St.7
1. Lg6+, Kg6 :
2. Dg8 mat.

St. s
1. Th6, gh6:

2. g7 mat, ali
1. ..., L poljubno

2. Th7: mat.

St.IO
1. Le3, De3:

2. Df2, Df2 :
3. a5+, K poljubno pat.

II. krilerij slovenskih
rnesl v alleliki
Dne 5. oktobra letos sta moska
in zenska atletska ekipa -iz Cerknice odpotovali v Trbovlje, kjer
sta ·Se pomerili z ekipami iz Kopra, Kocevja in z domacim Rudarjem.
Ze zgodaj zjutraj je avtobus veselih in optimsiticno razpolozenih
fantov in deklet odpeljal proti Trbovljam. Med potjo ni manjkalo
sal in dovtipov. Tudi Tone Krasevec, ki je vTrbovlje potoval kot
predstavnik obcinske skupscine,
se je ·nemalokrat spustil v zbadljivi razgovor.
Po dveurni voznji je avtobus
s tekmovalci prispel v Trbovlje,
kjer se je ob desetih na stadionu
Rudarja pricelo tekmovanje.
Najpi'ej je bil na sporedu tek
na 100m za moske. Na start so se
pripravili Smon, Kocevar, Zerjav
in Truden. Ze takoj na startu sta
si Smon -in Kocevar pridobila
prednost, ki sta jo -do cilja samo
se povecala. Zmagal je Smon z
odlicnim rezultatom 11,2, Kocevar
je tekel 11,3, zapletlo pa se je pri
3. in 4. mestu. Truden je pritekel
v cilj tretji dva metra pred Zerjavom in vsi Cerknicani smo hili
v to prepricani. Po zvocniku pa
smo izvedeli, da sodniki menijo

drugace. Zaradi svoje neizurjenosti ali vihravosti so nekako zamenjali imena ali proge - to se
sedaj ni jasno - in prisodili tretje mesto Zerjavu. Vse pritozbe
Cerknicanov niso pomagale. Sod·niki so ostali pri svoji odlocitvi in
Cerkniea je bila ob dve dragoeeni
tocki.
V s uvanju krogle je cerlmiski
tekmovalec Franc Popek zasedel
3. mesto z dobrim rezultatom
11,32 m. Dejal pa je, da bi -s unil
vee, pa mu ne le2i suvanje iz kroga.
V skoku v daljavo je Joze Mele
zasedel tretje mesto s solidnim r ezultatom 5,78 m .
V skoku v viilino je 'h il Edo Modic presenetljivo drugi, takoj za
drzavnim mladinskim prvakom
Medvesckom, ki je ze preskocil
dva metra.
V teku na 400 m je Iztok Razdrih dosegel tretje mesto s solidnim rezultatom 56,0.
Zelo razburljiv je bil tek na
1500 m, v katerem je Trboveljcan
Plahuta ves cas teka vodil, tik
za petami pa mu je sledil Cerknican Jurea. 200m pred ciljem je
zacel Jurca finisirati, Plahuta pa
ni hotel popustiti. V ciljni ravni-

ni sta tekla tako, da so imeli prisotni obcutek, kot da teceta na
100m. Tik pred ciljem je Jurca
Plahuto pretekel in tako priboril
Cerknici prvo mesto in 6 dragocenih tock.
V teku na 3000 m je bil zmagovalee znan ze pred startom. Cerkniilki reprezentant Stane Ferfila
ni imel resnejsega nasprotnika,
saj je zadnje u vrscenega Pintarica _prehitel za eel krog.
Uspesen je bil tudi mladi cerknrski metalec kopja Tone Zalar,
saj j e se mladinec, pa je zmagal v
clanski konkurenci z odlicnim rezultatom 56,95 m.
v teku zensk na 100m je .prepricljivo zmagala Mira Rudolf, ki
pa se je ze pred tekmovanjem poskodovala, tako da je z najvecjim
naporom pritekla v cilj in ni mogla nastopiti ile v stafeti 4 kr.at
100m, kar je za cerknisko zensko
ekipo pomenilo izgubo prvega
mesta. Modiceva je bila ·t retja.
v stafeti 4 krat 100 m za zenske so bile cerkniilke atletinje
tretje in tako zapravile prvo mesto v skupni razvrstitvi. Ce bi
pritekle 2 desetinski sekunde prej
v cilj, bi bila stafeta druga in bi
tako v skupnem sestevku zmagale. V metu krogle za zenske je
Vlasta Likar dosegla zelo dober
rezultat 10,03 m in si je z nj-im
priborila drugo mesto.
V skoku v daljino je Magda
Cimperman skakala pod svojimi
zmogljivostmi. Njen najboljsi rezultat je 4,97 m, tokrat pa je skocila le 4,67 m in bila druga.
V metu diska je Branka TramPuZ dosegla odlicen rezultat in
prvo mesto z metom 28,8 m . Ana
Urbas je v teku na 400 m dosegla
poprecen rezultat in zasedla dobra drugo mesto.
Iz rezultatov je videti, da je
moska ekipa Cei1knice zasedla odlicno drugo mesto v solidni konkurenci. Zenska ekipa ie zasedla
2.-3. mesto z istim stevilom toek
kot prvo uvr5cena ekipa, kar je
tudi zavidanja vreden uspeh. Sodniilki zbor je Koprcanke uvrstil
na prvo mesto, ker so imele najvec prvih mest v posameznih disciplinah.
Cerkniski atleti so na tern tekmovanju dokoncno dokazali, da
pomenijo nekaj tudi v republiskem merilu, saj to uvrstitev lah•ko enacimo ·s sedmim mestom v
republiki.
II. kriterij slovenskim mest v
atletiki je v celoti uspeh. Organizator, obcinska zveza za telesno
kulturo Trbovlje, je tekmovanje
dobro organizirala, le sodniki in
casomerilci so delovali zelo negotovo in -delali zacetniilke na~ake.
Franc Popek se je ze pred tekmovanjem zelo pritozeval, ker ni
mogel dobiti urnika t ekmovanja,
kar je za prireditelja velik spodrsljaj.
Tekmovalcem je bilo se •posebej
vsec, da so dobili za dosezeno 1.,
2. in 3. mesto namesto obicajnih
diplom kolajne., le tisti, ki je zasedel cetrto mesto, se je moral
zadovoljiti z diploma.
Kolajne in diplome so na slavnosten nacin podeljevali predstavmki obcinsltih skupscin. Tudi
'.rone Krasevec je imel cast podeliti tekmov.alt-em odlicja in jim
C!estitati.
J. Truden

ALI VESTE .. .

... da je v Cerknici ponovno
zazivelo 'Planinsko drustvo? Predsednik dru§tva je Tone Urbas,
prijave pa sprejema Janez Hren
iz Tovarne pohistva Cerknica.
Letna clanarina j e deset novih
dinarjev.
S. Bogovcic

BRESTOV OBZORNIK - GLASILO KOLEKTIVA BREST CERKNICA - Glavni in odgovorni
urednik Danilo Mlinar - Urejuje
uredniski odbor: Stefan B ogovi'Hc,
Vojko Harmel, Franc Hvala, Tone Kebe, Joze Klancar, Joiica
Maticii:, Danilo Mlinar, Ivo Stefan, Valenti'n. Subic,· Franc Tavzelj, Du8an Trotovsek in Magda
Urbane - Tiska Zelezniska tiskarna, Ljubljana

