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ZnaCilnost plana za leto 1969 
Prav tako kot vsako leto, so 

strokovne sluzbe v poslovnih 
enotah ter strokovne sluibe v 
Skupnih strokovnih sluibah po 
ze ustaljeni metodologiji pripra
vile celotni naert podjetja in 
posameznih poslovnih enot za 
leto 1969. 

Taka oblika naerta kot osnov
nega poslovno financnega usme
rjevalca politike razvoja podje
tja se je pokazala kot uspe5na 
in uporabno najprimernejlia. 

Samoupravna decentralizacija 
poslovnih enot zahteva v pogo
jib delovanja trZnega ustroja 
pripravo taksnega notranjega 
ustroja in postavlja take pogoje 
gospodarjenja, ki urejajo odnose 
med poslovnimi enotami in na 
podlagi analiz in prognoz omo
goeajo najboljse doseganje re
zultatov. 

Nacrt za leto 1969 in I. polle
tje 1969 je p1ipravljen v skladu 
z naeeli poslovne politike, ki 
temelji na blagovnotrznih odno
sih, na trinih pogojih, kjer se 
druiba kot posrednik med trzi
seem in podjetjem umika in 
kjer je odgovornost za zagoto
vitev enostavne in razsirjene 
reprodukcije prenesena neposre
dno na podjetje, s pomoejo uve
ljavljanja zakonov blagovnotrz
nega gospodarstva ustvarja raz
vojno politiko in zagotavlja ne
moten reprodukcijski tok na vi
iiji ravni. 

Prav zaradi tega naert kot 
usmerjevalec gospodarjenja po
gojuje uresnieitev zastavljenih 
naeel poslovne politike. Zato se 
zahteva za izpolnitev poslovne 
politike prepleta z nacrtnimi 
ukrepi. 

Sprejeti ekonomski instrumen
ti delitve narodnega dohodka 
v letu 1968 (popolna sprostitev 
cen na.iie proizvodnje in cen su
rovin, poveeanje druzbenih pre
mij za izvoz na konvertibilna 
podroeja za 5 •!o, popusti za 
prevoze do 30 °/o v prodaji po
hiiitva in do 50 °/o v prodaji os
novnih izdelkov za izvoz, splos
no 4 •!o poveeanje zapornih car in 
za uvoz blaga, poveeanje neka
terih zapornih carin itd.) so po
gojevali spremembo notranjih 
instrumentov (ukinitev obracu
na po popreenih evropskih ce
nah, posebnega dobieka in no
tranjih premij). 

Tako je v naeelih poslovne 
politike za leto 1969 postavljen 
in trZnim razmeram ter samo
upravni in materialni decentra
lizaciji poslovnih enot pogojen 
notranji ustroj delitve celotnega 
dohodka podjetja. Osnovne in
strumente pogojev gospodarje
nja, zajete v poslovni politiki in 
uporabljene v nacrtu za Ieto 
1969 in I . polletje 1969 predstav
Ijajo: 

- najmanjse Ioeene stopnje 
dobieka, oziroma akumulacije 
za zagotovitev financiranja eno
stavne reprodukcije poslovnih 
enot, 

- akumulacija za. razsirjeno 
reprodukcijo (razlika med naj
manjso in na.Crtovalno akumu
lacijo), ki se postavlja v razmer
je pri doseganju dohodka.. S tem 
bomo zagotovili skladno rast 
osebnih dohodkov in sredstev 
za razSirjeno reprodukcijo, 

- kreditni sklad podjetja, ki 
omogoea osredotoeenje in naj
ucinkovitejse izkoriSca.nje kapi
tala ter po dolocenem casu pred
stavlja sklad izravnave razlic
nih pogojev gospodarjenja po 
poslovnih enota.IL 

Kot novost v letosnjem naertu 
je, da so letni podatki dejansko 
prognoza, medtem ko so vse ob
veznosti in na.Crtovani rezultati 
poslovnih enot nadrobno razlo
zeni v na.Crtu za L polletje 1969. 

Proizvodnja, naertovana za 
leto 1969 primerjalno z doseie
nim obsegom proizvodnje v letu 
1968, kaze namen ra.sti za. in
deks 122. Naertovani obseg pro
izvodnje za leto 1969 znasa 11,6 
milijard S din. Naert proizvod
nje temelji na razpolozljivih, 
proda.jnem programu, surovinski 
bazi, razsiritvi koopera.cijskega. 
sodelovanja dosezenih rezultatih 
v letu 1968 itcL v naertu proiz
vodnje se kaze zlasti hitro na
raseanje obsega proizvodnje v 
poslovnih enotah konenih izdel
kov (TP Cerknica za indeks 127 
in TP Martinjak za indeks 124). 
Za poslovne enote konenih iz
delkov je zlasti znaeilno, da je 
proizvodna izbira blaga ustalje
na in da se pojavlja tudi teinja 
k zozevanju obstojeee izbire 
blaga. 

Tovarna lesnih izdelkov Stari 
trg poveeuje obseg proizvodnje 
v Ietu 1969 za indeks 105, Iverka. 
Cerknica pa za indeks 110. Po
vecanje obsega proizvodnje v 
Iverki je posledica povecanih 
zmogljivosti proizvodnje za na
daljnjih 2.000 m• iverni'h plosc. 

Poveeanje obsega prodaje v 
letu 1969 primerjalno z doseze
nim obsegom prodaje v letu 1968 
znalia 27 °/o. To povecanje nasta
ja zaradi povecanega obsega 
proizvodnje za domace in za zu
nanje trziSee. V letu 1969 pred
videvamo, da bo podjetje proda
lo za. 4.200.000 $ svojih izdelkov 
na zunanje trzisee, predvsem na. 
trmee konvertibilnih valut. 

Tako je po naertu za leto 1969 
predvidena prodaja Brestovih 
izdelkov na trziSea. konvertibil
nih valut v obsegu 98,8 °/o celot
nega. izvoza. Ta podatek je iz
redno pomemben z druzbenega 
stalisea, ker z izvozom na kon
vertibilna trZisea in neto deviz
nim prilivom Brest prispeva k 
ustalitvi nasega gospodarstva. 
Kljub temu, da je veeina izvoza 
predvidena za ameriSko triiSee, 
bomo v letu 1969 posvetili vee 
pozornosti raziskavi evropskega 
trga, predvsem pa aktivno 
spremljali vsa dogaja.nja na tem 
trgu, ker bomo s tem omogoci
Ii prodajo povecane proizvod
nje na teh triiseih v nasednjih 
letih. 

Skla.dno s povecanjem proiz
vodnje, proda.je in izvoza. se po
veeujejo tudi financni rezultati. 
Ta.ko podjetje v letu 1969 pove
euje dohodek za indeks 123, 
medtem ko povecuje osebne do
hodke za indeks 108. Povecanje 
dohodka pom·eni zagotovitev 
sredstev enosta.vne in razsirjene 
reprodukcije, ki bo v pogojih de
lovanja trinega ustroja omogoeila 
nadaljnji razvoj podjetja. Tako 

doseganje akumulacije je nuj
nost, ker smo pred celotno mo
dernizacijo, ki v zaeetni stopnji 
vlaganj za.hteva vee akumulacij
skih sredstev. 

Po naertu za leto 1969 pred
videvamo, da bodo zna.Sali po
precni osebni dohodki na. zapo
slenega v podjetju 1130 N din. 
To pomeni, da naertujemo veeja. 
akumulaeijska sredstva ob isto
easnem nara.Scanju sta.ndarda 
zaposlenih. 

Z obratnimi sredstvi gospoda
rijo poslovne enote samostojno. 
Vpra.Sa.nje obra.tnih sredstev je 
najbolj razgibana in najzahtev
nejsa kategorija celotnega financ
nega poslovanja. Tekoca i'inanc
na. operativa je lahko ogrozena s 
spremembami na podroeju obra.t
ni'h sredstev. Pra.v zaradi tega 
menimo, da je vprasanje obratnih 
sredstev najozje povezano z 
vprasanjem tekocega proizvodne
ga postopka..-Osnovni cilj podje
tja je eim hitrejse krozenje ob
ratnih sredstev, '!l drugimi bese
dami, 8 eim niZjimi obratnimi 
sredstvi je treba doseci postav
ljene nacrtne naloge. Da bi zago
tovi1i nemoten reprodukcijski tok 

v podjetju, je sklenjeno, da nor
mativno ugotovljena popreena 
masa potrebnih obra.tnih sredstev 
predstavlja najveeje zaloge ob
ra.tnih sredstev v posameznih po
slovnih enotah. Prekoraeitev tega 
Iimita, ki pomeni ogroZa.nje nor
malnega reprodukeijskega toka 
poslovnega poteka v podjetju, bi 
bremenila poslovno enoto, ki je 
prekoracila normativno maso, ozi
roma bodo poslovne enote, ki bo
do pri poslovnem poteku dosegle 
ni'zjo maso obratnih sredstev, pre
jemale premije. 

Mnenja smo, da je tako pri
pravljanje naerta zelo ueinkovi
to, da le-ta postaja dejansko 
usmerjevalec gospodarjenja pod
jetja, ter da pri takem sestavlja
nju naerta prihaja do utrditve 
strokovnost in odgovornost. Naj 
omenimo, da so naert in vsa na
ertovana. sorazmerja. · grajeni na. 
obstojeeih druzbenih predpisih, 
kar pomeni, da bi spremembe v 
instrumentih delitve na.rodnega 
dohodka vpli'vale na spremembo 
z nacrtom postavljenih sorazme
rij v podjetju za leto 1969. 

B. Misie 

Volilni. dokumenti 
socialistiCne zveze sprejeti 

V ponedeljek, 17. februar
ja 1969 so bill na skupnem za
sedanju Obcinske konference 
SZDL in obcinskega sindikalne
ga sveta Cerknica sprejeti volilni 
dokumenti Socialisticne zveze in 
sicer volilni program, volilni ,pra
vilnik in merila za izbiro odbor
nikov obcinske skupscine in po
slancev republiske in zvezne 
skupscine, ki sta jih predlagala 

izvrsni odbor in volilna komisij a 
pr i Obcinski konferenci SZDL 
Cerk:nica. Oba foruma sta obrav
navala tudi informacijo o poteku 
predvolilne aktivnosti. 

Volilni pravilnik Obcinske kon
ference SZDL Cerk:nica doloca 
postopke za izvedbo volilnih pri
prav za volitve odbornikov in 
poslancev. Za tern, ko je bilo na 
zborih, po dosedaj zbranih po-

pisnicah v obCinski zbor eviden
tiranih 130, v zbor delovnih skup
nosti pa 79 moznih kandidatov 
in pa 38 moznih kandidatov 
za poslance republiske in zvezne 
skupscine, prehajamo po volilnem 
pravilniku na kandidacijske kon
ference v krajevnih in v de
lovnih organizacijah za izbiranje 
in potrjevanje kandidatov za od
bornike Obcinske skupscine Cer
knica, v obcinski kandidacijski 
konferenci za dolocanje kandida
tov za poslance republiske sirup
seine in razpravo 0 listi 20- CJ.an
ske slovenske delegacije v zboru 
narodov Zvezne skupscine. Na 
obcinski kandidacijski konferenci 
bomo izvolili tudi 10 delegatov 
za medobcinsko kandidacijsko 
konferenco, ki bo sprejemala 
kandidate za republiSko oziroma 
zvezno skupscino v okviru re
publiske in zvezne volilne enote. 

Krajevne kandidacijske kon
ference sestavljajo obcani in de
lovni ljudje, organizirani v So
cialisticni zvezi, sindikatih, zdru
zenju borcev, zvezi mladine ter 
druzbenih organizacijah drustvih 
in zdruzenjih z obmocja, za ka
tera se krajevne oziroma 
kandidacijske konference v de
lovnih organizacijah sklicujejo. 

Obcinsko kandidacijsko kon
ferenco sestavljajo delegati, ki 
se v olijo neposredno na krajev
nih kandidacijskih konferencah 
oziroma na kandidacijskih kon
ferencah v delovnih organizaci
jah in ki jib izbirajo druZbeno 
politicne organizacije, drustva in 
druga zdruienja obcanov t er· de
lovnih ljudi v obcini. Obcinska 

Na medna.rodnem sejmu pohiiitva v Kolnu je bila razstavljena tudi ta omara · ·Konec na 2. strani 
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Volilni dokumenti 
socialistiCne zveze sprejeti 

Nadaljevanje s 1. strani 
kandidacijska konferenca steje 
80 l!lanov. 

Delegate za medobcinsko kan
didacijsko konferenco 20. repu
bliske volilne enote (Cerknica, 
Idrija, Logatec in Vrhnika)· iz
volijo obcinske kandidacijske 
konference; ti naj bi zastopali vsa 
podrocja druibenega dela. 

Volilni pravilnik doloca tudi 
stevilo kandidacijskih konferenc, 
ki naj bi se uskladilo s stevilom 
volilnih enot za oba zbora ob&
ske skupscine (56). 

razlicnih protislovnih zahtev tega 
podrocja ni mogoce brez ustrez
nega vkljucevanja zasebnih kme
tijskih proizvajalcev iz vasi, 
uglednih in izkusenih delavcev 
iz kmetijskih posestev v vseh 
skupscinah druzbeno politicnih 
skupnosti, zlasti obcinskih in re
publiskih. 

· BRESTOV OBZORMIK 

Ko obravnavamo vprasanje 
volilnih pravilnikov, ne moremo 
mimo pravkar sprejetega zakona 
o volilnih enotah SR Slovenije, 
ki doloc<J. stevilo volilnih enot in 
stevilo poslancev za . vse zbore 
republiske skupscine. Zakon nam 
doloca, da volimo v nasi obcini 
eno mandatno mesto v republi
skern zboru republiSke skupscine 
Slovenije, skupaj z ostalimi tremi 
obcinami (Idrija, Logatec in Vr
hnika) pa po eno mandatno me
sto v gospodarskem zboru, v kul
turno-prosvetnem zboru in soci
alno-zdravstvenem zboru skup
scine SR Slovenije. 

kjer bo treba nujno upostevati 
doloceno specializacijo, samostoj
no organiziranje in povezovanje 
z industrijo in trgovino. Program 
govori tudi o potrebi zagotovitve 
ustreznih kreditnih pogojev, dav
cne politike, zagotovljenih cen 
in drugih pogojev za gospodarje
nje. Zasebni kmet je enakopra
ven proizvajalec, zato mora biti 
tudi ustrezneje zastopan v pred
stavniSkih, politiCnih in drugih 
odlocujol!ih organih. V gozdar
stvu je treba nujno razmejiti 
dejavnost in samoupravne pravi
ce na poslovno dejavnost same 
blagovne proizvodnje, vsebino 
dru:Zbenih odgovornosti za gozdo
ve pa prenesti na pristojne druZ
bene organe. 

- Problemov delovnih organi
zacij vseh vrst dejavnosti in ko
mune kot celote ni mogoce u
spesno resevati, ce v skupscinah 
ne dobe svojega mesta kvalifi
cirani in visokokvalificirani de
lavci in strokovnjaki raznih de
javnosti, prosvetni, kulturni in 
javni delavci ter drugi ustvar
jalci. 

V mesllCU februarju nas je zima zares mocno presenetila 

Se pred sprejemom zakona 
o volilnih enotah in stevilu po
slancev republiske skupscine so 
forumi druibeno politicnih orga
nizacij, obcinska skupscina in po
slanci iz nase obl!ine ta zakon 
ostro kritizirali in ga oznacili 
kot krivicnega in nesprejem.lji
vega. Zlasti je problemati€na ude
lezba v gospodarskem zboru 
v nasi republiski volilni enoti, 
enoti Zasavja. in enoti dolenjskih 
obcin. V ponazoritev navajamo 
nekaj podatkov.: obcina Tolmin 
ima 22.668 prebivalcev ter 6.693 
delovnih ljudi in voli dva poslan
ca v . gospodarski zbor republiske 
skupscine, stiri obcine . nase vo
lilne · enote pa imajo skupaj 
56.000 prebivalcev ter skupaj 
15.981 delovnih !judi, pa imajo 
v gospodarskem zboru republiSke 
skupscine samo enega poslanca. 
To je jasen dokaz, da se povezano 
nacelo po stevilu prebivalcev (nad 
20 tisoc v eni obcini avtomaticno 
~ poslanec) ter po zaposlenih (po 
1zracunanem kolicniku) pac ne 
~~ibliza najboljsemu in sprejem
lJlVemu sestavu. 

Volilni program obl!inske kon
ference SZDL Cerknica za ob
dobje od 1969 do 1973 je vsebin
s~a n<;>vost in izhaja iz poglob
lJene m poudarjene vloge Soci
alisticne zveze pri nadaljnjem 
demokraticnem razvoju nase so
cialisticne skupnosti. 

Sprejeti volilni program zacr
tuje ekonomsko in druzbeno 
usmeritev razvoja nase obcine 
v prihodnjem stiriletnem man
datnem obdobju. Program nava
ja, da bo stopnja rasti industrij
ske proizvodnje v stirih letih 
v nasi obcini predvidoma se en
krat tako velika kot v repub
Iiskem poprecju, izvoz pa se bo 
predvidoma podvojil predvsem 
na konvertibilna podrocja. Pro
gram obravnava tudi vprasanje 
dolgorocnega razvoja kmetijstva, 

Poseben poudarek daje volilni 
program razvoju turizma in os
talih drugotnih dejavnosti, ki bo
do morale zaposlovati vse vee de
lovnih ljudi. Program razvoja 
turizma se naslanja na projekte 
za turisticno izrabo Cerkniskega 
jezera, Rakovega Skocjana, Sliv
nice, Sneznika, Blaske planote, 
2ilce, KriZne jame itd . . . Znaten 
delez k razvoju turizma in dru
gotnih dejavnosti bo prispevala 
tudi novo zgrajena cesta Sentilj 
-Nova . Gorica, ki bo tekla tudi 
po nasem podrocju, nanjo pa se 
bo pri Uncu prikljuCila sodobna 
cesta Delnice-Rakek-Unec. Za 
uresnicitev programa turisticnega 
razvoja bo treba pritegniti doma
ci pa tudi tuji kapital. Program 
obravnava se komunalno dejav
nost, urbanizem, vzgojo in izo
bra:Zevanje, kulturnoprosvetno in 
telesnovzgojno dejavnost, stipen
dijsko politiko, zdravstvo, soci
alno varstvoo, sistem vseljudske 
obram;~e in razvijanje komunal
nega sistema s posebnim pou
darkom na krajevnih skupnostih 
in sodelovanju obcanov. 

Odborniki in poslanci, ki bodo 
na Iisti SZDL izvoljenih v skup
scine, . bodo s tern programom 
prevzeli odgovornost do volilcev, 
za njegovo uresnicitev pa se bo 
zavzemala vsa Socialisticna zveza. 

Zapletenost problematike, s ka
tero se ukvarjajo skupscine, in 
njihova izredno pomembna vloga 
v nasem . nadaljnjem razvoju, 
zahtevata, da skupscine ucinko
vito delujejo v uspesnem razre
sevanju stevilnih problemov in 
protislovij, . zato je se posebej 
va:Zen sestav skupscin od obcin 
do federacij e. Skupscine moraj o 
morajo biti tern nalogam kos 

- Po mestu in vlogi, ki jo 
imajo neposredni proizvajalci v 
pridobivanju presezka · dela in 
graditvi demokraticnih odnosov 
na osnovi delitve po rezultatih 
dela, morajo biti ustrezno zasto
pani v skupscinah. 

- Veliki pomen, ki ga ima 
v nasi celotni proizvodnji kme
tijstvo, potreba po njegovi moder
nizaciji, njegov poseben polozaj 
v reformi, veliko stevilo prebi
valcev, ki zive od te dejavnosti, 
vse to zahteva, da se bodol!e 
bolj kvalitetno, celostno in z ve
cjo nepretrganostjo ukvarjajo 
s to problematiko. Zadovoljevanje 

Razstavljena omara na sejmu v Ki:ilnu 

- Ustrezno zastopstvo .Zensk 
v vseh sestavih skupscin je izraz 
njihove enakopravnosti in nujnost 
deljene odgovornosti za nadaljnji 
razvoj nase socialisticne skup
nosti. 

- Skupscine naj se osveze z 
novimi iniciativnimi mladimi lju
dmi, ki so se odlikovali s svojo 
sposobnostjo, znanjem, napred
nostjo in vnemo. S povezovanjem 
izkusenj starejsih kadrov, s spo
sobnostjo in vnemo mlajsih se 
zagotavlja normalna nepretrga
nost nasega razvoja. 

- Moznost odpoklica in odsto
pa stejemo za stalno obveznost 
in pravico volilcev ter poobla
scenih ljudi, odbornikov in po
slancev. 

- Skupscine se bodo morale 
dosledno zavzemati za spostova
nje ustavnosti in zakonitosti, za 
uveljavljanje nacela rotacije in 
izmenljivosti, za osvobajanje po
sameznih osebnosti od vee funkci]. 

- Skupscine se bodo morale 
mocneje opirati na vse organizi
rane druZbene sile, saj bo vee po
bud in predlogov iz dru:Zbeno po
liticnih organizacij stalno vsebin
sko bogatilo delovanje skupscin 
drU.Zbeno politicnih skupnosti. 
2. Merila za odbornike in poslan
ce nedvomno izhajajo iz progra
ma dela skupscin, dolocajo pa naj 
se javno. Socialisticna zveza se 
bo zavzemala za to, da bodo kan
didirale takSne osebnosti : 

- ki se bodo ucinkovito zav
zemale za izpopolnjevanje gospo
darske in dru:Zbene reforme, za 
naso nadaljnjo samoupravno raz
vojno pot; 

- katerih sposobnost in zaupa
nje obcanov sta potrjena prek 
dosedanjega dela; 

- ki se odlikujejo s svojim 
ustvarjalnim doprinosom k dolo
canju politike nase samoupravne 
druzbe; 

- ki so pripravljene in sposob
ne, da se javno z demokraticnimi 
sredstvi in metodami zavzemajo 
za izvajanje reforme in razvoj 
samoupravljanja; 

v 

- ki so se uveljavile prek 
samoupravljanja v boju za de
mokraticnost in za dosledno upo
rabo nacela delitve po rezultatih 
dela; 

- ki so strpne do razlicnih 
mnenj in kazejo pogum pri uve
ljavljanju novega; 

- ki s svojim strokovnim zna
njem in politicno opredelitvijo 
jamcijo, da bodo kos zapletenim 
nalogam, ki se postavljajo pred 
skupscine drU.Zbeno politicnih 
skupnosti; 

- za razbitje ekstremnih lo
kalisticnih tezenj so potrebni 
taksni ljudje, ki imajo potrebno 
sirino gledisc 0 stevilnih pro
blemih vsakdanjega zivljenja in 
razvoja v prihodnje; 

- potrebno je, da se ti ljudje 
stalno vkljucujejo v razvejano 
zivljenje v sredini, ki jih je iz
volila, da stalno obvescajo o skle
pih in staliscih, ki jih je sprejela 
njihova skupscina, da delujejo 
tudi prek ostalih komunikativnih 
sredstev; 

- da v vseh okoliscinah po
stavljajo v ospredje cloveka, nje
govo osebnost, znanje in strokov-
nost; . 

- da se neprestano strokovno 
izpopolnjujejo in spremljajo po
glavitna vprasanja o temeljnih 
druzbenih dogajanjih; 

- da niso prevec obremenjene 
z druzbeno politicnim delom in 
da so se pripravljene ob svoji 
redni zaposlitvi osredotociti na 
odbornisko ali poslansko dejav
nost. 
3. Zavedamo se, da idealnih od
bornikov ni, vendar sodimo, da 
moramo zaradi odgovornega in 
pomembnega dela odbornikov in 
poslancev postaviti zelo zahtevna 
merila, h katerim moramo kar 
najbolj teZiti na kandidacijskih 
zborih volilcev in delovnih ljudi 
in na kandidacijskih konferencah, 
kjer bomo postavljali kandidate 
za odbornike obcinske skupscine 
in poslance republlike in zvezne 
skupscine. S. F. 

Cemu odkrivanje Amerike? 
KAJ SO UGOTOVILI PREDSTAVNIKI SRBSKIH TOVARN POID
STVA V ZDA- MAR OSTALA PODJETJA NE IZVAZAJO V ZDA? 

Fred nedavnim je v Privred
nem pregledu izsel sestavek, ki 
pripoveduje o obisku nekaterih 
predstavnikov srbske pohistvene 
proizvodnje v Zdru:Zenih ddavah 
Amerike. 2e sam naslov sestavka 
pave, da so srbski gospodarstve
niki prepricani v to, da doslej 
se nihce ni storil nic pomembne
ga za uveljavitev nasega izvoza 
v ZDA. 

Naslov tega clanka zveni zelo 
mogocno: »Odkrivanje Amerike«. 

Ne vern, kaj o tern pisanju 
mislijo tisti proizvajalci in iz
vozniki, predvsem iz Slovenije 
in Hrvatske, ki se ze dve deset
letji vztrajno trudijo, da bi nasa 
proizvodnjo pribliZali ameriske
mu triiscu. Ni neskromno trditi, 
da smo prav v izvozu pohistva 
in lesnih izdelkov dosegli lepe 
uspehe. Ob tern ne smemo poza
biti, da smo vsi tisti, ki smo 
vztrajali v neenakem konkuren
cnem boju na tern trZisl!u, deni-

mo z Japonci, Skandinavci, Ita
lijani, Spanci in sedaj tudi 
z vzhodnoevropskimi proizvajal
ci pohiStva, placali drago solo 
za uveljavitev nasih proizvodov. 

Tudi mi smo se srecavali z ve
likanskimi apetiti in obljubami 
nekaterih podjetij in posamezni
kov. Vsi so obljubljali velika na
rol!ila, solidno poslovanje in re
alne cene. Kaj pomenijo za ameri
skega partnerja (predvsem trgov
ca) realne cene, smo mnogokrat 
obcutili, zato smo ze davno pred 
tern navezali poslovne stike 
s proizvajalci in danes 80 °/o na
sih poslov z ZDA temelji na 
kooperacijski osnovi. 

Zgodovina poslovanja z ame
riskimi partnerji nas uci, da naj
veckrat ne uspemo, kadar govo
rimo o nekih velikanskih koli
cinah in vrednostih. Doslej so 
samo dobro pripravljeni in oboje
stransko sprejemljivi posli rodili 
uspehe. 

Soglas~ z ugotovitvijo tova
risev iz. Srbij~, da bi imeli lahko 
mnogo vee uspeha, ce bi na ame
riskem triiScu nastopali zdruieno 
in ne posamicno, ker bi organi
ziran nastop zagotavljal boljse 
rezultate. Istocasno pa se spra
sujem, zakaj niso niti omenili 
tistih, ki so na tern podrocju ze 
doslej mnogo napravili in se 
vedno z uspehom sirijo izvoz po
hiStva v ZDA. 

Znano je, da so leta 1968 v ZDA 
uvozili za priblimo 90 milijC:Jnov 
dolarjev pohistva in lesnih iz
delkov. Jugoslovanski dele! pri 
tern je 14 milijonov dolarjev, ali 
15 Ofo. Od vsega jugoslovanskega 
izvoza lesnih izdelkov v ZDA 
sta za 80 Ofo vrednosti · izvozili 
izvozni podjetji Exportdrvo iz 
Zagreba in Slovenijales iz Lju
bljane. Preprican sem, da je to 
vsekakor plod vecletnih naporov 
v proucevanju trzisca, obdelave 
stevilnih kupcev in ne nazadnje 
pravilne ocene obojestranskih 
moznosti za sodelovanje. Zato ne 
morem povsem soglasati z izjavo 
enega izmed udelezencev obiska 
v ZDA, ki trdi, da »posamezni 
izleti« niso prinesli nikakrsnih 
koristi, soglasal pa born takrat, 
ko born imel priloznost videti 
pozitivne rezultate »skupnega 
izleta<<. 

Zelo sem tudi presenecen ob 
izjavi predstavnika generalnega 
konzulata v New Yorku, ki sele 
sedaj ugotavlja odkritje Amer ike, 
ceprav je na tern mestu ze dobra 
stiri leta . Kako je mogoce trditi, 
da je prav delegacija srbskih 
proizvajalcev vzpostavila prvi 
stik z ameriSko industrijo, ceprav 
do sedaj ni sklenila se nobenega 
dokoncnega posla. Mar ta tova
ris res ne ve, da samo · Brest 
Cerknica izvozi v ZDA ·za vee 
kot 3 milijone dolarjev in je 
75 Ofo teh poslov kooperacija z 
uglednimi ameriskimi podjetji 
oziroma proizvajalci pohistva? 
Koncno, kdo ima pravico trditi, 
da je neki izdelek zato, ker je 
z dobro pripravo kupca, proiz
vajalcev in izvoznikov, z dobro 
kvaliteto in solidnim servisom 
uspel na trilll!u, »slager artikel•? 

V tern prispevku nocem zani
kati ali podcenjevati izjav sicer 
uglednih gospodarstvenikov ·iz 
Srbije. 

2elim pa, da ob branju takih 
sestavkov kot je »Odkrivanje 
Amerike«, vendar realno oceni
mo tudi ze prehojeno pot in se 
morda iz tega kaj naucimo. 

Povsem pa soglasam z· izjavo 
inz. Petrovica, ki dokazuje, da so 
proizvajalci, ki pretezno izvaza
jo v ZDA, v neenakem polozaju 
s tistimi, ki izvazajo v Evropo. 
In koncno tudi jaz trdim, da so 
prevoz in sploh usluge Ji.Igolinije 
posebno vazen problem in bi ga 
morala nasa skupnost cimpre) 
resiti v korist izvoza in izvozni
kov. 

F. Turk 

Dopisujte v 
Brestov 

obzornik! 
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i Reznltati gospodarjenja ;v letn 1968 
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Vsako leto, ko koncamo za
kljucni racun (racun uspesnosti 
ali neuspesnosti gospodarjenja 
podjetja), primerjamo uspeh go
spodarjenja podjetja z minulim 
obdobjem in postavljenim nacr
tom. Uspesnost podjetja se lahko 
meri s pomocjo nekaj osnovnih 
kazalcev, vendar je taka primer
java zelo skopa, ker ne uposte
va vseh dejavnikov, ki so pogo
jevali dosezene rezultate. Da bi 
v celoti primerjali uspesnost go
spodarjenja podjetja v letu 1968, 
bomo napravili kratek sprehod 

1967 je znasal delez na konverti
bilna podrocja 84 °/o celotnega 
izvoza, medtem ko znasa enak 
deleZ v letu 1968 95,2 Ofo. 

Stevilo zaposlenih je prav ta
ko eden kazalcev velikosti pod
jetja. Zlasti ce je podjetje z manj 
delovne sile doseglo enake ali vec
je rezultate primerjalno z m.inu
lim obdobjem, potem je to pod
jetje· bilo produktivnejse in je 
bolj smotrno izkoriscalo osnovni 
in obratni kapital. Zato so rela
tivne primerjave (dosezeni rezul
tati na zaposlenega) kazalci, s 

gali vecjih investicijskih sred
stev, ker smo razciScevali pred
videna investicijska vlaganja v 
celotno modernizacijo in rekon
strukcijo podjetja. Ze v III. tro
mesecju 1968 je podjetje pricelo 
s crpanjem sredstev najetega 
kredita pri Kreditni. banki in 
hranilnici Ljubljana. 

DINANik'A DOHODKA PO f'OSI.DVNIH £NOrAH PO FAk'TU~II<ANI ~EALIZAC/]1 
{Pologt¥tarruh ~} 

Obratna sredstva podjetja v 
letu 1968 so zadoscala za nemo
ten krogotok v proizvodnem po
stopku. Tako ugodno stanje na 
podrocju obratnih sredstev je 
posledica manjsih investicijskih 
vlaganj in crpanja tekocega do
hodka in sredstev poslovnega 
sklada za obratna sredstva. Za
loge kazejo temjo rasti, ki je 
posledica povecanega obsega 
proizvodnje in s tern vecjih po
treb po obratnih sredstvih. 

-
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Neugodno teznjo katejo terja
tve do kupcev, ki so v letu 1968 
v primerjavi z letom 1967 nara
sle za 4.981.916 N din. Rast terja
tev do kupcev je posledica na
menov kreditno denarne politi
ke in splosne medsebojne zadol
zenosti v gospodarstvu. 

D/NA/1/f!A 12_VOZA PO POSL OVN/1-/ £NOTAH V ooo $ 
( Pollogantemskl grafikon} 

V letu 1968, primerjalno z do
sezenim.i rezultati v letu 1967, je 
podjetje doseglo za 31 Ofo vee ce
lotnega dohodka ali v vrednosti 
8,8 mllijard S din. Nasprotno pa 
sredstev le za 28 Ofo, kar je vpli
valo na povecanje dohodka za 
39 Ofo. Kategorija dohodka (do
sezen je v visini 3,2 milijard 
S din), je za primerjave najpri
mernejsa, ker nam nazorno pove 
stanje standarda zaposlenih in 
pa stanje dosezenih sredstev pod
jetja za razsirjeno reprodukci
jo. Zlasti v letu 1968 kazejo 
hitr.o teznjo narascanja osebnih 
dohodkov, ki so v masi narasli 
za indeks 128. Porast osebnih 
dohodkov od 821 N din poprecno 
v letu 1967 na 1049 N din popre
cno v letu 1968 pomeni, da so 
poprecni osebni dohodki Bresta 
visoko nad republiSkim in zvez
nim poprecjem osebnih dohod
kov v lesni industriji. Ker so 
zivljenjski stroski 4-clanske dru
Zine v SR Sloveniji v letu 1968 
(I-XI) narasli za 5,1 Ofo (statisti
cni pregled SR Slovenije st. 
1/1009) lahko sklepamo, da so tu
di realni osebni dohodki Bresta 
narasli. 
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Dobicek je kategorija, ki jo 
podjetje doseze v dolocenem ob 
dobju. To so sredstva, s kateri
mi podjetje delno pokriva ob
veznosti do las tnih skladov in 
obveznosti do drutbe, preostalo 
razliko pa namenjuje za razsir
jeno reprodukcijo. Dosezeni do
bicek v letu 1968 je nad lansko
letno ravnijo, kljub temu, da 
smo v zacetku leta 1968 namen
sko prelili vso negospodarsko 
porabo v osebne dohodke (de
jansko smo povecali osebne do
hodke za 8,6 Ofo nominalno). 

skozi dosezene rezultate. Proiz
vodnja, merjena vrednostn o v 
letu 1968, se je primerjalno z 
dosezeno proizvodnjo v letu 1967 
povecala za 31 °/o. Povecanje ob
sega proizvodnje gre predvsem 
na racun povecanja obsega pro
izvodnje v poslovnih enotah za 
koncne izdelke, kar n am najbolj 
prikaze naslednja razpredelnica: 

1967 1968 

- koncni izdelki 64,5 Ofo 68,2 Ofo 
- osnovni izdelki 35,5 Ofo 31,8 Ofo 

Na povecanje proizvodnje so 
ugodno vplivali naslednji dejav
niki: vecja produl<;;tivnost pri de
lu, vecja serijska proizvodnja, 
vecja kooperacijska proizvodnja 
med poslovnimi en:otami, izpo
polnitev organizacije tehnolo
skih postopkov itd. Zlasti je di
namicen indeks doseganja obse
ga proizvodnje v TP Cerknica 
(indeks 138). 

Tako smo v letu 1968 dosegli 
9,5 milijonov S dinarjev proiz
vodnje, kar je za 1 Ofo n ad nje
nim nacrtovalnim obsegom. 

Kot druga kategorija pregle
da uspesnosti gospodarjenja se 
pojavlja prodaja, ki je bila v 
letu 1968 v primerjavi z letom 
1967 dosezena z indeksom 129. 
Tako dosetena prodaja v letu 
1968 je rezultat solidne analize 
trga, ugodno dosezenih proizvo
nih rezult atov, ugodne izbire 
izdelkov, kvalitete in funkcio
nalne izvedbe pohistva itd. Iz
voz je bil v le tu 1968 v primer
javi z dosezenim izvozom v letu 
1967 presezen za 28 Ofo. Zlasti je 
znacilno za izvoz v letu 1968 
njegovo hitrejse narascanje na 
konvertibilna podrocja. V letu 

katerimi merimo ucinkovitost 
delovne sile in izkoriScanje stroj
ne zmogljivosti (ti bodo pozneje 
obravnavani). V letu 1968 je pod
jetje v odnosu na leto 1967 po
vecalo stevilo zaposlenih za 8 Ofo, 
obseg proizvodnje pa za 31 Ofo. 
Ta primerjava nam pove, da je 
podjetje v le tu 1968 dejansko 
ucinkoviteje in smotrneje usmer
jalo delo v proizvodnjo Bresto
vih izdelkov. 

Podjetje je v letu 1968 poveca
lo nabavno vrednost osnovnih 
sredstev za 2.750.490 N din, v 
glavnem na r acun povecanja de
lovnih priprav in gradbenih ob
jektov. V letu 1968 nismo vla-

60 

To omenjam zlasti, ker smo 
do nedavnega primerjali gospo
darjenje podjetja na podlagi 
proizvodnje in prodaje, ne glede 
na to, kakSne smo pri tern do
segli stroske in kaksna sredstva 
smo namenili za razsir jeno re
produkcijo in nadaljnji razvoj 
podjetja. Sedaj, ko je delovanje 
trznega ustroja ocitno, gledamo 
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predvsem na dobicek in dohodek 
kot kazalca temje za razvoj po
djetja. 

Za boljse primerjave navaja
mo tudi naslednje kazalce gos
podarjenja. Tako je ekonomic
nost, merjena z razmerjem dose
zene lastne cene in dosezenim 
celotnim dohodkom, ostala na· 
ravni iz leta 1967. 

Produktivnost, merjena z neto 
proizvodom na zaposlenega, kate 
v letu 1968 v primerjavi z letom 
1967 temjo rasti za indeks 133. 
Ta kazalec odkriva ucinkovitost 
zaposlenih na dosezene rezulta
te. 

Donosnost p oslovanja merimo 
z razmerjem dosezenega dohod
ka in poprecnimi vlozenimi sred-

stvi. To razmerje dejansko ka
ze ucinkovitost v proizvodni po
stopek vlozenih sredstev. V let u 
1968 so bila vlozena sredstva 
veliko ucinkovitejsa, saj je do
nosnost narasla na indeks 129. 

Nasteti kazalci katejo uspes
no pot gospodarjenja v letu 
1968, obenem pa nam nalagajo 
obveznost, da bomo tudi v pri
hodnje z ucinkovitim in racio
nalnim gospodarjenjem s sred
stvi dosegali ne le enako, temvec 
tudi visjo stopnjo razvoja. S tern 
bomo omogocili skladno nara
scanje standarda zaposlenih in 
reprodukcije podjetja vedno na 
visji ravni. 

B. Misic 

Kaksno pobistwo 
sem vi del v Parizo 

V Parizu je vsako drugo leto 
svetovna razstava pohistva, ki se 
je udelezijo vsi, ki glede pohi
s tvene industrije ze v svetovnem 
merilu nekaj pomenijo, pa tudi 
tisti, ki pomenij o malo manj. 

Na mednarodni razstavi pohi
stva Pariz 1969 je bil dan pouda
rek na vidno mocnih ureditvah, 
igri barv in svetlobnih teles. 

Vprasali boste, kako je s ti
stim pohistvom iz lesa in furni
ranih plosc, kot sta nasi Florida 
in Daniela. Ploskovnega pohistva, 
kjer je osnova masiven les in 
furnirane plosce, je se vedno tri 
cetrtine, poudarek pa je na fur
nirj.ih: teak, oreh in mahagonij . 
Furnirje vedno pogosteje zame
njujejo pastelne barve, ki so tre-

je menjaval. Druga smer pa je 
stilna, kjer ima pomembno vlo
go masiven, visokovreden les, ve
lika pristnost oblik in posamez
nih razvojnih obdobij. To pohi
stvo ima tudi visoko ceno. 

Obe razvojnf smeri pohistva sta 
se ze mocno uveljavili v Italiji, 
ki ima najnaprednejso stopnjo in
dustrijskega oblikovanja. 

Posebno obelezje imata se dve 
zvrsti pohistva . Francosko oma
rasto pohistvo, ki ga poznamo tu
di pod iroenom Regensi. Kot vo
dilni ,furnir prevladuje machore, 
ki je tako sestavljen, da da si
metricno risbo. Plasticnost pa po
udarijo se tanke le tv ice iz istega 
lesa. Dansko sedeZno pohistvo je 
s svojo ~redno obliko in kon-

Na razstavi pohi.Stva v Parizu si je ogledal na5 pa.viljon tudi jugo
slovanski veleposlanik v Franciji 

nutno v modi, to so bela, rdeca, 
modra in crna. Osnovna barva je 
bela; z njo pa kombinirajo zlaht
ne furnirje ali prej omejene bar
ve. 

V Parizu je bilo najvec oblazi
njenega pohiStva najmodernejse 
smeri, kjer osnovni sestavni del, 
les, poeasi izginja. Les postaja pri 
modernem oblikovanju tog; zato 
ga zamenjuje plastika polioretan
ske mase, tkanina in steklo, kjer 
so momosti oblikovanja neizcrp
ne. Pohistvo postaja moda, ki se 
vedno h itreje sprem.inja. V raz
voju sta jasno .zacrtani dve sme
ri, in sicer moderna, kjer les za
menjujejo sinteticni materiali in 
dobivajo vedno vecjo vlogo bar
ve. PohiStvo te smeri bo tudi ce
neno in ga bo lahko kupec hitre-

strukcijo se vedno pojem masiv
nega pohistva. 

Vprasali se boste, kaksno pohi
stvo izdelujemo m.i? Lahko bi od
govoril, da taksno, ki je s ceno 
in estetiko najbllie nasemu kup
cu, ki pa dost i ne zaostaja za za
hodnoevropsko ravnijo. Razvoj 
pohistvene industrije v svetu in 
pri nas zelo hitro raste, lahko b i 
rekli, da raste vzporedno z ziv 
ljenjskim standardom. 

Kupce moramo navajati, da bo
do pri pohistvu vrednotili estetiko 
enako kot vrednosti funkcije in 
ceno. Pohistvo bo kupcem ne sa
mo nujna oprema, ampak tudi 
okras in vrednost v stanovanju. 
v tej smeri so tudi jasno zacrta
ne razvojne smeri proizvodnje 
pohistva . Edo Vidovic 



Informacije o bolniSkih 
in porodniSkih dopnstih 

V eni izmed prejsnjih stevilk Obzornika sem objavil podatke 
o stanju in gibanju bolovanj v zadnjih nekaj letih. Ker takrat se 
nisem imel na razpolago podatkov za leto 1968, jih nisem podrobneje 
analiziral. Posredoval sern le informacijo o zaskrbljujo~em narasca
nju bolniskega staleza, ki se je iz leta v leto naglo vzpenjal. Zdaj, 
ko so podatki za lansko leto znani, sern se odlol!il, da jih nekoliko 
podrobneje analiziram in posredujem to kot inforrnacijo vsern cia
nom kolektiva, posebno lie zaposlenim v Tovarni pohi§tva Cerknica. 

BolniSki in porodniski dopust izraZen v urah: 

Tabela 1 

Leto Kategorija bolovanj Skupaj Stevilo 
izgub. ur izgub. ur 

1964 bolniski dopust 79.574 
porodniSki dopust 35.572 114.116 

1965 bolniski dopust 81.556 
porodniSki dopust 42.180 123.736 

1966 bolniski dopust 68.348 
porodniSki dopust 59.444 127.792 

1967 bolniski dopust 91.501 
porodniSki dopust 47.820 139.321 

1968 bolniski dopust 72.310 
porodniski dopust 41.968 114.278 

Ti podatki v absolutnih vrednostnih pa ne dajo dovolj jasne 
predstave, saj se je v tern ~asu obl!utno sprerninjalo stevilo zapo
slenih, in srno uvajali 42-urni teden ; zato srno iz leta v l eto irneli 
rnanj delovnih dni. 

Zato je treba te podatke urediti tako, da nam bodo v relativni 
primerjavi s stevilorn zaposlenih in stevilorn delovnih dni dali po
trebno in zazeleno sliko. 

Najprej poglejrno, kako je bilo s §tevilorn zaposlenih v posame
znih obdobjih. 

Tabela 2 

Leto Vsi Od vseh zap. Indeks Indeks Indeks 
zaposl. moski zenske vseh zap. rnoskih zensk 

1964 633 273 360 100 100 100 
1965 700 314 386 110 115 107 
1966 676 304 372 106 111 103 
1967 691 303 388 109 111 108 
1968 717 311 406 113 114 113 

Iz podatkov lahko ugotovimo, da je vseskozi zaposlenih vee 
zensk kot rnoskih; razmerje je nekje okrog 43 °/o zensk. Iz indeksov 
je videti, da je vsa leta zaposlenost pri rnoskih nekoliko hitreje na
rascala kot pri zenskah, lani pa se je to razmerje skoraj izenacilo. 

Poglejrno se, kako se je spreminjalo stevilo delovnih dni v posa
meznih letih. 

Tabela 3 

Leto Stevilo Indeks delovnih dni 

1964 299 100 
1965 285 96 
1966 276 93 
1967 276 93 
1968 267 90 

Leta 1964 srno uvedli prvo prosto &Oboto v rnesecu avgustu. V 
tern letu srno skrajsali delovni cas za 5 dni. Koliko se je skrajsal 
delovni cas . v naslednjih letih, pa je yideti v tabeli. . :. . ·' 

Iz dosedanjih podatkov borno lahko podrobileje analizirali gi
banje porodniskih in bolniSkih dopustov, ki pridejo poprecno na 
zaposlenega, izrazenih v delovnih dnevih. 

Tabela 4 

Kategorija Obdobje 
bolovanj 1964 1965 1966 1967 1968 

bolniski dopust 15,71 14,55 12,63 16,55 12,60 
porodniSki dopust 7,02 7,53 10,99 8,65 7,31 

Poglejrno te podatke, urejene v relativnih odnosih: 

Tabela 5 

Let-o Bolovanje Indeks P orodniski Indeks dopust 

1964 · 15,71 100 7,02 100 
1965 14,55 93 7,53 107 
1966 12,63 81 10,99 156 
1967 16,55 105 8,65 123 
1968 12,60 80 7,31 104 

Ce vzamerno podatke iz leta 1964 za terneljno vrednost, potern 
Iahko ugotovimo, da narn je. bolniski stalez v letu 1965 padel za 7 Ofo 
ob enakem odstotku narascanjR porodniSkega staleza. Leta 1966 be
lezirno novi padec bolniskega staleza za 19 Ofo ob istocasnern nara
scanju porodniskega staleza za 56 Ofo. Leta 1967 je nenormalno pora
stel bolniski staleZ, saj je presegel temeljno 1964. le to. 

Lani pa je bolniski stalez znova padel na doslej najnizjo raven, 
medtern ko se je porodniSki priblizal temeljni vrednosti. 

Podatki iz tabele 5 nam dokazujejo, da sta dve vrsti bolovanj 
med seboj odvisni, saj vidimo, da se gibljeta v pribliZno nasprotnih 
nagnenjih. Da je temu tako, nam dokazuje graficni prikaz, v kate
rem smo v histogramu grafien<> uredili podatke o poprecni mesecni 
vrednosti. 

Iz grafikona lahko tudi ugotovimo, da se zlasti pri bolniskem 
stalezu pojavljajo ciklicna nihanja n a pribliZno triletna obdobja 
in, da bolovanja narascajo hitreje v zimskem obdobju kot v letnem. 

Na koncu se poglejmo, koliko odstot kov delovnih dni pride na 
racun bolovanj na zaposlenega v posameznem letu: 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

5,2 Ofo 
5,1 °/o 
4,5 °/o 
5,9 Ofo 
4,7 °/o 

100 
92 
87 

113 
90 

Kakor vidimo, smo imeli v letu 1966 najniZji stalei bolovanj, 
le malo vecji je bil lani, medtem ko je bil najviSji leta 1967. 

V tern sestavku nisem hotel ugotavljati vzrokov za posamezna 
gibanja, temvec sem hotel posredovati le nekatera dejstva. Ce bi 
hotel analizirati tudi vzroke, potem bi moral obdelati vsak primer 
izkoriscanja bolniskega dopUS:!a posebej. Ta naloga pa zahteva moo
go vee casa, vendar se je bomo morali lotiti v n ajkrajsem mo~nem 

casu. 1 T . K ebe 

Varnost pri delu in Se kaj 
Leto 1968 smo, glede na nesre

ce pri delu, kar srecno zakljuci
li Stevilo poskodb pri delu se je 
glede na prejsnje leto zmanjsalo 
za 9,2 ~/o, stevilo izgubljenih de
lovnih dni zaradi poskodb pri de
lu pa kar za 30,2 Ofo. 

Rezultati so se nekolike ugod
nejsi, ce upostevamo, da se je v 

te:m casu poveealo poprecno ste
vilo zaposlenih (za 5,8 Dfo). Razve
seljivo je tudi dejstvo, da so bile 
vse poiikodbe pri delu lazje ter 
niso povzrocile invalidnosti. 
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Tako stevilo kot resnost po
skodb sta moeno upadli v obeh 
najvecjih poslovnih enotah pod
jetja. Stevilo izgubljenih delov
nih d.ni, ki J1h stejemo za naj
boljsi kazalec poskodb pri delu, 
saj nakazujejo tudi njihovo res
nost, se je zmanjsalo se v Tovar
ni lesnih izdelkov Stari trg; na 
Bazenski zagi in v Tovarni iver
natih prose pa se je celo nekoli
ko povecalo. Razmeroma veliko 
stevilo izgubljenih delovnih dni 
zaradi poiikodb pri delu na Ba
zenski zagi je se moe opraviciti, 
saj je tu varnost pri delu v mno
gocem odvisna od vremenskih 
vplivov. Takega opravicila pa ni 
za poskodbe v Tovarni ivernatih 
prose, kjer se dela preteino·v pro
storih, ob dobro zavarovanih de
Iovnih napravah. 
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Najvec nezgod pri delu (73 1/o) 
se je pripetilo iz ~Subjektivnih vz
rokov (nepoueenost, nepazljivost, 
malomaren odnos do varstva pri 
delu ipd.). Ta podatek nam jasno 
kaze, na katerem podrocju var
stva pri delu je treba napraviti 
se vee. 

Perece je zlasti ustrezno pouce
vanje. TakSne teeaje je lansko le
to obiskovalo 118 oseb, predvsem 
instruktorjev in t ehnologov. 98 od 
teh jih je opravilo tudi poseben 
izpit. Rezultati se ze ka.Zejo. Ne
dvomno je, da so v preteklem le
tu poskodbe tako upadle pred
vsem zaradl ustrezne izobrazbe ti
stih, ki dela naertujejo in vodijo. 

BRESTOV OBZORMil 

Se vecje uspehe pa homo dosegli 
takrat, ko bodo o tern pouccmi 

. tudi osta.li del!!-~Ci v proizvodnji. 
Zdravstvenih okvar, ki jih po

vzrocajo neugod.ni delovni pogo
ji, je cedalje vee. To stevilo sko
koma. nara.Sca zlasti v Tovarni 
ivematih plesc. Stevilo lazjih po
klicnih obolenj v podjetju se je 
iz leta 1967 na Ieto 1968 povecalo 
od 13 na 43. Najvee je lazjih ob
lik bronhitisa, ki ga povzrocajo 
skodljivi hlapi laka, lesni prah, 
plin formaldehyd, ki nastaja pri 
suiienju Iepil ipd. Stevilne so tudi 
okvare slusnih organov, ki jih po
V7iroca premocan ropot. Tovrstnih 
poiikodb pa je prav gotovo se pre
cej vee; tocnih podatkov o tem 
nimamo zato, ker delavcev v 
strojnih oddelkih tovarn ne po
siljamo na specialne zclravniSke 
preglede, kjer bi to ugotovili. 
Vendar so tudi znane stevilke za
skrbljujoee, zlasti pa se, ce upo
stevamo, da se bodo z leti dela v 
skodljivem delovnem okolju ne
nehno vecale, ce ne bomo poskr-· 
beli za odstranitev iikodljivosti. 
Izboljiiati bo treba zlasti ventila
cijo v Iakirnicah, klejarnah ter v 
proizvodnih prostorih Tovarne 
ivernatih plosc. Poseben problem 
je mocan ropot. Ker je znizanje 
njegove jakosti prakticno neiz
vedljivo, bi morali zagotoviti ob
vezno uporabo ustreznih osebnih 
varovalnih sredstev. To je v se
danjih pogojih, ko smemo spet 
uporabljati zaiicitno vato, ki smo 
jo nabavili iz Svedske, kaj lahko 
izvedljivo. Ker omenjeno varo
valno sredstvo, za razliko od an
tifoaskih sk(.'IJ,jk, ki smo jih imeli 
na razpolago prej, ne povzroca 
nobenih nevsecnosti, bi ga delav· 
ci ne smell odklanjati. Nerazum
ljivo je, da se to se vedno dogaja, 
kljub temu, da delavci vedo, da 
bodo zaradi naglusnosti prizadeti 
predvsem oni. 
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Stevilo nezgod na poti na delo 
in z dela se je v preteklem letu 
mocno povecalo. Zaradi njih je 
bilo izgublj-enih za 77 Ofo vee de
lovnih dni, k-ot v prejsnjem Ie
tu. Povecanje sta. povzrocili TP 
Cerknica, kjer se je stevilo izgub
ljenih delovnih dni povecalo za 
88 °/o, ter Tovarna ivernatih plosc, 
kjer se je to stevilo poveealo kar 
za 204~/o. Sodimo pa, da so po
datki o teh - zaradi nedosled· 
nosti pri ugotavljanjnu, kje se ta
ke poiikodbe v resnici dogajajo 
- dokaj nerealni. Posamezniki 
pac izkoriscajo slabo kontrolo in 
prijavljajo kot nesrece na poti tu
di tiste, ki se dogodijo drogje 
(najvec tovrstnih poskodb je na 
poti na delo ob ponedeljkih). Ker 
se poiikodba na poti na delo ali z 
dela steje enako i{Ot poskodba pri 
delu, je razumljivo, da bo treba 
vse take prijave bolj nataneno 
preverjati ter ustrezno kaznovati 
posameznike, ki si bodo skusali 
iie pridobivati pravice iz varstva 
pri delu na neutemeljen naCin. 

v. Znidarsic 



BRESTOV OBZORHIK 

PrinCeni delavci in kvalifikacija 
Nenehni tehnicni napredek po

vzroca spremembe v delovnem 
postopku in organizaciji dela. 
Tudi delovne sposobnosti delav
cev se s casom spreminjajo. 
Z iskusnjami, pridobljenimi pri 
delu, in z razlicnimi oblikami 
strokovnega izpopolnjevanja se 
se delovne sposobnosti delavcev 
nenehno vecajo in razvijajo. 

Sprernembe v delovnem pos
topku in organizaciji dela terjajo, 
da se istocasno spreminja tudi 
sestava delovne sile in delovne 
sposobnosti delavcev. To je mo
goce doseci samo z izpopolnje
vanjem delovnih sposobnosti, 
z izobrazevanjem in vzgojo delav
cev. Pri tern je vazno, da se 
delavci izpopolnjujejo taka, da 
svoje sposobnosti prilagajajo na
logam na delovnih mestih, pa tudi 
nalogam novih in prihodnjih de
lovnih mest. 

sobljen za boljse delo in za nove 
prihodnje delovne naloge. 

Usposobljenost delavcev je 
pravzaprav temelj elasticnosti 
v proizvodnji, je pogoj za razum
nost in pospesenost dela: zato 
bi bilo treba taka usposobljenim 
delavcem priznati kvalifikacijo. 
Pri tern ne mislim na kvalifika
cijo v klasicnem smislu, ampak 
da bi s tern priznavali delavcem 
sposobnosti, ki so si jih prido
bili z delom in s strokovnim 
izobrazevanjem in so taka spo
sobni naglo prilagoditi se novim 
delovnim postopkom. 

Nedvomno se taksni delavci ze
lo zanimajo za nacrtno strokovno 
izpopolnjevanje, saj jim je taka 
omogoceno, da laze in uspesneje 
izpolnjujejo zahteve delovnega 
mesta. To pa ne pomeni samo 
vecje spodbude v materialnem 
smislu, ampak tudi temeljni po
goj za napredovanje na zahtev
nejsa delovna mesta. 

Taka pridobljeno kvalifikacijo 
ali priznano strokovnost bi morali 
upostevati pri nacinu napredo
vanja, oziroma samo v tern okviru 
kvalifikacij strokovno selekcijo 
za zahtevnejsa delovna mesta. 

V letu 1968 so upravni odbori 
nekaterih poslovnih enot ze spre
jeli nacrte za izobrazevanje, ki 

predvidevajo strokovno izpopol
njevanje delavcev. To pomeni, 
da so samoupravni organi zacu
tili potrebo po izpopolnjevanju 
delavcev v neposredni proizvod
nji. Tisti delavci, ki se bodo 
vkljucili v izobrazevanje, bodo 
po uspesno opravljenih izpitih 
dobili spricevalo o usposobljenosti 
za delovno mesto. Pristojne sluz
be podjetja bi morale te stvari 
cimprej urediti tako, da bi kva
lifikacijo, ki si jo bo delavec pri
dobil, upostevali in bi bila de
lavcu koristna. 

Po mojern mnenju bi bilo treba 
nekoliko popraviti celo analiticno 
oceno delovnih mest in zahtevo 
po prakticnem znanju prilagoditi 
novim zahtevam proizvodnih de
lovnih mest. 

V podjetju je 548 delovnih 
mest, od tega jih je 366 v nepo
sredni proizvodnji. Na 177 delov
nih mestih je zahtevana osem
letna sola. Zato imajo na vee 
kot 50 °/o delovnih mest vecjo 
prednost pri razporeditvi mlajsi 
delavci pred starejsimi, med ka
terimi jih je mnogo brez popolne 
osemletke. Prav zato bi bilo ver
jetno pravilneje, da bi zahtevali 
strokovno usposobljenost delav-
cev. 

J. K.lancar 

Ce pogledamo, kako je s stro
kovnim izpopolnjevanjern delav
cev v nasem podjetju, ugotovimo, 
da je mnogo nekvalificiranih de
lavcev oziroma, da imamo 1.067 
priucenih delavcev. Le 23 °/o de
lavcev ima poklicno solo. Zadnja 
analiza kaze, da je poprecna sta
rost delavcev v podjetju 33 let 
in da je poprecni delovni staz 
zaposlenih 11 let. To pomeni, da 
je nas kolektiv ustaljen in da 
imajo relativno priuceni delavci 
za seboj ze dolgoletne izkusnje, 
ki so si jih pridobili z delom. 
Tern izkusnjam je treba dodati 
z razlicnimi oblikami strokovnega 
izpopolnjevanja se teoreticno zna
nje in taka razviti njihove de
lovn e sposobnosti. 

Ce bi ocenjevali kolektiv s for
malno kvalifikacijo v klasicnem 
smislu, bi ugotovili, da je 77 °/o 
delavcev v nasem podjetju v n e
posrednji proizvodnji nekvalifici
ranih. Ce istocasno pogledamo 
tudi uresniceni obseg operativ
nih nacrtov, kvaliteto in uvrsti
tev nasih izdelkov na trliscu, pa 
nam je takoj jasno, da ti priu
ceni delavci niso nekvalificirani, 
ampak, da so njihove delovne 
izkusnje zelo velike in da je nji
hova priucenost precejsnja. Toda 
to priucenost so dobili na podlagi 
zahtev delovnega mesta, to je 

specializacije. v nasih proizvodnih 
pogojih pa mora biti sposobnost 
delavca taka, da je mogoce raz
viti delovne sposobnosti do tak
sne ravni, da je delavec uspo-

Z obcnega zbora industrijskega 
gasilskega drustva v tova~ni 

pohistva Cerknica 
P rvo nedeljo v februarju letos 

so se v dopoldanskih urah sestali 
clani Industrijskega gasilskega 
drustva TP Cerknica na svojem 
letnem obcnem zboru. 

Po formalnem uvodu je dose
danji predsednik, Franc Petan, v 
svojem porocilu razclenil delova
nje drustva. Iz porocila in sploh 
iz celotnega delovanja clanov je 
mogoce ugotoviti, da sta si vod
stvo in dobrsen del clanstva pri
zadevala usposobiti se za pozarno 
obrambo proizvodnih sredstev in 
pozarno obrambo celotne druzbe
ne ter zasebne lastnine. To delo
vanje se kaZe v 18 vajah, ki so 
jih imeli leta 1968 v sodelovanju 

S pri:dobitvijo novih delavcev v tapetniskem oddelku je nastala moz
nost serijske proizvodnje vseh zahtevnih tapctniSkib izdelkov. Tako 
so sedaj v proizvodnji zelo zahtevni fotelji, ki spadajo v komplet gar
niture DANIELA. Nastal pa je ze drugi problem s prostorom, kajti 
navedeni izdelki vzamejo veliko prostora, ki ga. v TP Marti'njak pri
manjkuje. Kolektiv si bo prizadeval, da se tudi v tapetnistvu razsirijo 
prostor, zato so ze narejeni naerti za rekonstrukcijo, potrebno bo le 

se zagotoviti sredstva 

na tekmovanju Industrijskih ga
silskih drustev »MARLESA«, 
»STOLA«, »MEBLA« in »BRE
STA«, ki je bilo maja 1968. leta v 
Novi Gorici. Na tern tekmovanju 
niso dosegli ravno najboljsi us
peh, sicer pa rezultati niso naj
va.Znejsi. Glavno je sodelovati, saj 
ze to sodelovanje na takSnem 
tekmovanju dovolj prepriclijvo 
dokazuje stopnjo kvalitete tega 
drustva v Cerknici. 

Poleg analize lanskoletnega de
la so na obcnern zboru preteh
tali tudi nacrte za prihodnje. 
To je oblikovalo ze predsednikovo 
porocilo, pa tudi kasnejsa razpra
va stevilnih clanov in gostov. 

v prihodnje si morajo clani g13-
silskega drustva prizadevati, da 
bodo bolj redno obiskovali tak
ticne in teoreticne vaje. Poleg 
tega pa morajo skrbeti za ne
nehno izobrazevanje s podrocja 
gasilstva. To je potrebno zato, ker 
gre tudi na tern podrocju napre
dek svojo nezadrZno pot in pri
nasa s seboj vedno bolj izpopol
njena sredstva, naprave in orod
ja, za katera je potrebno vee 
znanja, ce hocemo z njimi us
pesno posredovati, kadar bi bile 
potrebno. 

Znanje pri uporabi sodobnih 
sredstev in metod v gasilstvu 
bomo lahko s pridom uporabili 
tudi pri vseljudski obrambi, ce 
bi hotel kdo ogrozati nasa po
liticno in ozemeljsko neodvisnost. 

Druga, prav taka pomembna 
naloga drustva, njegovega vsa
kega clana posebej, vseh samo
upravnih organov in politicnih 
organizacij pa bi bila, da si ne
nehno prizadevajo pomnoziti 
clanstvo gasilcev. Najvaznejsa na
loga pa je ustanoviti mosko mla
dinsko in zensko gasilsko dese
tino. To narekujejo sestav zapo
slenih, vedno vecja in novejsa 
proizvajalna sredstva in vse bolj 
izpopolnjeni povr5inski reproduk
cijski materiali, ki so za proiz
vodnjo sicer boljsi, obenem pa 
tudi nevarnejsi za eksplozije, sa
movzige in pozare. Pomen u sta
novitve in usposobljenja zenske 
desetine, ali tudi vee zenskih de
setin za pozarno in druge ele
mentarne nesrece je tudi v tern, 
da bi ob morebitnem napadu na 
naso drzavo, ko bi morali moski 
braniti nase meje, znale obvaro
vati same sebe, svoje bllinje, pa 
tudi svojo druZbeno lastnino. 

Tretja pomernbna naloga · dru
stva, pri kateri pa bodo morali 

J 

Nova izvedba fotelja 

priskociti na pomoc samoupravni 
organi TP Cerknica, pa je nujno 
usposobiti dovolj moskih in zen
skih strojnikov, da bi lahko ob 
vsakem casu s pridom uporabili 
protipozarna sredstva, ki jih i
mamo na razpolago. 

Cetrta zelo pomembna naloga 
drustva in samoupravnih organov 
je zagotoviti in izdelati najboljse 
pozarne in vsestranske nacrte in 
naprave za morebitno posredova
nje, ce bi bilo to potrebno glede 
na veliko rekonstrukcijo tehnolos
kega postopka TP Cerknica. 

Peta naloga je bolj naloga sa
moupravnih organov. V prihod
nje bo treba vsakega clana dru
stva posebej zavarovati. Stroske 
zavarovanja naj bi poravnala TP 
Cerknica. To dodatno zavarova
nje je potrebno zaradi nevarnosti 
tezjih poskodb gasilcev pri mo
rebitnih gasilskih intervencijah. 
Moznosti za nesrece pa so tudi 

pri vajah. 
In se ena naloga drustva, to je 

predvsem naloga staba krajevne 
civilne zascite: v prihodnje si 
mora stab prizadevati, da bodo 
stiki z nasim drustvom popolnejsi. 
Obenem pa bo treba v prihodnje 
porazdeliti gasilce po prakticnem 
namenu, kar je tudi naloga staba 
civilne zascite. 

Nastete naloge so vsekakor naj
vaznejse za prihodnje delo nase
ga drustva, pa tudi samoupravnih 
organov TP Cerknica. 

Ker bomo imeli od popolne ure
snicitve omenjenih nalog koristi 
vsi clani nasega kolektiva, mi
slim, da ni prevec, ce recem ,da 
so zato poleg gasilskega dru5tva 
in samoupravnih organov tudi vsi 
zaposleni v TP Cerknica dolZni., 
da si po svojih moceh posredno 
ali neposredno prizadevajo za 
uresnicitev omenjenih nalog. 

T.Urh 

takamo hongkonsko gripo 
V za®jih nekaj mesecih vsak dan slisimo pogovore o tern, kdaj 

bo tudi pri nas zacela razsajati azijska gripa, ki je huda, nevarna 
in podobno. Poglejmo, kako je s tern. 

Zgodovina pozna gripo ze precej casa, clovestvo pa si jo je 
najbolj zapomnilo, ko je pod imenom »spanska« v letih 1918 in 1919 
z 20 milijoni mrtvih prekosila s tevilo smrtnih zrtev prve svetovne 
vojne. Gripa (pravimo ji tudi influenca) se je pojavljala tudi kasneje, 
vendar nikoli v tako hudi obliki, kakor neposredno ob koncu prve 
svetovne vojne. V zadnjih sestih letih jo poznamo kot »azijska gri
pa«, ker je iz Azije neposredno ali pa cez Ameriko prodirala v 
Evropo. 

Medicina se je gripi upirala s cepljenjem. Za gripo ni pravega 
zdravila; tudi antibiotiki ne morejo delovati kakor na primer pri 
zastrupitvah, infekcijah in drugod. Bistvo cepljenja je v tern, da 
s pomocjo oslabljenega povzrocitelja gripe (tipa A ali B) - cepivu 
pravimo tudi vakcinacija - ali z mrtvim povzrociteljem gripe (to 
vakcinacijo so uporabili Brestovci) - to je mrtva vakcinacija - v 
naseme organizmu povzrocimo reakcijo, katere posledica so proti
telesa, ki v nas samih onernogocajo okuzbo gripoznega obolenja. 
Verno namree, da se gripa, kadar se pojavi, strahovito hitro siri in 
oboli mnogo prebivalstva. Zato pravimo, da se gripa siri v obliki 
epidemije. 

Julija 1968. leta se je v Hong Kongu v jugovzhodni Aziji poja
vila gripa, katere povzrocitelj se do takrat v svetu se ni pojavljal. 
Zato je ta gripa dobila ime »hongkonska gripa 68«. Tam je v zelo 
kratkem casu obolelo n ad pol milijona !judi. Cez Avstralijo se je 
razsirila v Ameriko, kjer je v kratkem casu zbolelo na desetine 
milijonov ljudi. Ob koncu lanskega l eta je presla na Nizozemsko, 
nato v Anglijo, se kasneje razsirila na Dansko in Zahodno Nemcijo, 
vendar ne v takem obsegu, kakor se je n adaljevala n a Poljskern. V 
zadnjem casu porocajo tudi iz Sovjetske zveze in Romunije o zacet
nih znakih epidemije. Na splosno pricakujemo, n aj bi epidemija 
hongkonske gripe priSla k nam v zacetku marca. 

Kako naj ravnamo, ce bo epidemlja prisla? 
Znaki gripoznega obolenja so: vrocina (tudi precej visoka), gla

vobol, slabost, kaselj - clovek je »Zanic«! Vendar povzrocajo takSne 
znake bolezni tudi druga, takoimenovana »prehladna obolenja«. 
Ce se pojavljajo posamezno, se ni nujno, da so gripozne. Kadar pa 
sUSimo, da jih je vedno vee (gripa se siri hitro!), vema, da gre za 
epidemijo gripe. 

Va.Zno je, da zaradi epidemije ne sme biti panike! Glavno 
zdravilo je lezanje in aspir in, po potrebi zaradi krepitve organizma 
vitamini ali vitaminski napitki. NoiW:alni potek gripe brez znakov 
komplikacije niti ne zahteva zdravni~kega posredovanja. Ker bodo 
obolenja stevilna, ne obremenjujte zdravstvene sluZbe po nepotreb
nem. Ce temperatura v nekaj dneh ne pojenja, iScite zdravnisko po
moc! Vecjo pozornost posvetimo starejsim osebam in otrokom, pri 
katerih pride prej do komplikacij. 

Splosno pravilo naj bi bilo, da mora clovek, ki je zbolel zaradi 
gripe, se najmanj dva dni potern, ko bo vrocina popolnoma izginila, 
lezati v postelji. Taka se najbolj gotovo izognerno ponovitvam ali 
komplikacijam. Organizem je delno oslabel in znaki obolenja se 
lahko ponovijo, ceprav gre v drugem primeru za druge povzroci
telje. 

Tudi ce epidemije pri nas ne bo, ne bo odvec, ce si gornje 
napotke zapomnimo! 

dr. Boris Kravanja 
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6 BRESTOV OBZORHIK 

Sklepi ob:fnih zborov sindikata 
TP CERKNICA: 

1. Osnovna organizacija sin
dikata naj se nadalje skrbi za 
rekreacijo svojih clanov; 

2. Tehnicnim izboljsavam, ki 
jih predlagajo delavci, je pripi
sati vecji pomen, jih registrirati 
in nagraditi; 

3. Sindikalna organizacija naj 
se zavzame, da se odpravijo ne
sorazmerja v osebnih dohodkih 
glede analitiene ocene; · 

4. Skrbeti je treba za nacrtno 
izobrazevanje delavcev na delov
nih mestih s strokovnim dopol
njevanjem s tecaji, predavanji, 
seminarji z diapozitivi itd. 

5. Splosna sluiba mora opo
zoriti zdravstveni dom, naj bi 
imela v prihodnje boljsi odnos 
do zdravljenja nasih delavcev, 
kadar iscejo zdravnisko pomoc; 

6. Pri rekonstrukciji tovarne 
je treba upostevati tudi ureditev 
kolesarnice in parkirnega prosto
ra za avtomobile; 

7. OOS naj v prihodnje usmeri 
svojo aktivnost v ustvaritev po
gojev za kultuino prosvetno de
javnost v obeini in materialnih 
pogojev za kulturno-prosvetno 
Zivljenje; 

8. Godbo na pihala je treba 
ponovno organizirati in zagotoviti 
sredstva za obstoj godbe in vzdr
zevanje kapelnika; 

9. Ena izmed nalog OOS je 
tudi skrb :z;a starejse delavce ozi
roma, da resi vprasanje nagra
jevanja; 

10. Urediti je treba odnose med 
prevozniki in podjetjem SAP, 
predvsem je postaviti realne cene 
za prevoze. (Dogaja se, da mora 
delavec, ki je vezan na prevoz 
plaeati polno ceno vozne karte, 
ceravno je na dopustu ali v bol
niskem stalezu). 

11. Obcni zbor odobrava sklep 
VI. kongresa ZSJ, da se skrajsa 
delovni stai pod pogojem, da se 
ne zmanjsa osebni dohodek za
poslenih oziroma pokojnine, tern
vee naj se odkrijejo rezerve v 
skladih za socialno zavarovanje 
ki so namenjeni za izplacevanje 
pokojnin. 

TOV ARNA IVERNIH PLOSC 

1. Soglasno s poslovno politi
ko Bresta naj se OOS aktivno u
veljavlja pri neposrednih in bist-

venih odlocitvah politike gospo
darjenja, predvsem pa pri delitvi 
dohodka in osebnih dohodkov, 
programiranju, investicijah in pri
zadevanju za izboljsanje druzbe
nega in osebnega standarda; 

2. Ker dejavnost OOS ni od
visna vee od visjih forumov, 
ampak od clanstva, naj bodo vsi 
clani aktivni pobudniki predlo
gov za uresnieevanje pravic in 
dolznosti iz delovne zakono
daje; 

3. Sindikatu je poverjena na
loga, da razvije in krepi delav
sko samoupravljanje; prav take 
clani sindikata izbirajo druibe
no in politicno razgledane, stro
kovno usposobljene in disciplini
rane Clane za organe samouprav
ljanja; 

4. Clani OOS se borijo proti 
vsiljevanju ekonomsko nekorist
nih in enostavnih sklepov orga
nov samoupravljanja, ee le-ti niso 
v skladu z poslovno politiko in 
splosno druzbeno koristjo; 

5. Osnovno nacelo gospodarje
nja naj bode se nadalje norme za 
enakopravne pogoje dela v okvi
ru kombinata, nikakor pa ne ize
nacevanje rezultatov dela; 

6. V perspektivi je treba od
locno zastopati stalisce, da se pri 
ugotavljanju m edsebojnih delit
venih odnosov v kombinatu Iverka 
ne izenacuje z ostalimi poslovni
mi enotami, predvsem pa s fi
nalno. To predvsem glede na dej
stvo, da smo s polovicno izrab
ljenostjo obstojecih zmogljivosti 
ze dosegli najvecjo mozno pro
duktivnost in ee hocemo v korak 
s tovarnami pohistva, je vsekakor 
nujna vsaj delna rekonstrukcija. 
Glede na ze take visoko lastno 
ceno nasih proizvodov pa je vsa
ko nadaljnje umetno vecanje o
sebnih dohodkov nemogoce. 

7. Izvrllni odbor OOS naj glede 
na vecje stevilo rekreacijskega 
zdravljenja potrebnih in mate
rialno sibkih delavcev izdela 
predlog in ga posreduje organom 
samoupravljanja; 

8. Izvrsni odbor naj imenu
je komisijo, ki bo proucila po
sebno prizadevnost nekaterih 
clanov kolektiva in jih predla
gala Centralni komisiji Bresta 
za odlikovanje; 

9. Organom samoupravlja-
nja je treba posredovati pred
log, da se glede zdravja sibkim 

Partizanska zastava Vietnamcev izobeliena na Notredamski cerkvi 
v srediscu Pariza 

delavcem, poleg ustaljenih kri
terijev dolocanja dopusta, odo
bri se dodatni dopust. Merila 
in naein dolocanja naj izdela od 
Upravnega odbora imenovana 
komisija, v kateri bo tudi clan 
IO-OOS; 

10. Glede na to, da ze dalj 
casa nasi elani kolektiva nimajo 
primernega vhoda na delo in 
morajo uporabljati prehodne 
prostore TP-C, kar nikakor ni 
primerno, se predlaga merodaj
nim organom, da uredijo prehod 
- vhod nasih delavcev pri vra
tarnici pred TIP Cerknica. 

BAZENSKA ZAGA 

1. Urediti je treba odnose z 
ostalimi poslovnimi enotami za 
laije in hitrejse zaposlovanje -
razmescanje - starejsih delav
cev, ki niso vee sposobni za delo 
na fagi. Mogoce bi se taki pri
meri lahko odpravili - resili -
s formiranjem posebnega oddel
ka. 

2. Potrebno bi bile dolociti 
osebo, ki bi se ukvarjala s splo
snimi vprasanji ter z izdelova
njem analiz vzrokov bolovanja 
in preventive; 

3. Analiticno oceno delovnih 
mest je potrebno podvreei re
viziji, ker je nastalo ogromno 
sprememb od takrat, ko je bila 
sprejeta in usklajena z delovni
mi mesti ostalih poslovnih enot; 

4. Nujno je treba zaceti z re
sevanjem problema letovanj de
lavcev in za te namene izlociti 
del sredstev; 

TP MARTINJAK 

1. OOS bi morale v prihod
nje posvetiti vee pozornosti le
tovanju delavcev, ker je z uki
nitvijo reg):'esov letni oddih po
polnoma odpadel; 

2. Vsi merodajni organi naj 
bi v bodoce proizvodnemu in or
ganizacijskemu postopku v TP 
- M nudili kar najvec strokov
ne pomoci. Prav tako je potreb
no ustaliti kadrovsko politiko v 
TP-M; 

3. V bodoce je treba posve
titi vee pozornosti informacijam 
clanov kolektiva 0 vseh proble
mih v kolektivu, ker v »Obzor
niku« ni mogoce podati vse in
formacije o dogajanju v kolek
tivu; --

4. Vsi zaposleni se morajo v 
prihodnje kar najbolj zavzeti za 
izboljsevanje kvalitete in koli
cine dela ter discipline. 

TLI STARI TRG: 
1. Predlagati je treba, da ve

cji odstotek clanarine ostane 
OOS; 

2. Ustanoviti je treba sklad 
za posojila, ki bi se rabila ozi
roma dajala za najnujnejse pri
mere; 

3. V letne dopuste naj ne bi 
steli tudi prostih sobot; 

4. Prek licitacije je odpro
dati radijski sprejemnik; 

5. Predlog obenega zbora je, 
da analitiena komisija v poslov
nih enotah in samostojno v ok
viru PE razporeja in vrednoti 
delovna mesta; 

6. Analizirati je treba vpra
sanje pravilnika, ki je bil v raz
pravi o odbitih tockah za starej
se. delavce pred upokojitvijo; 

7. Poslovne enote naj bi do
segle, da bi stanovanjski prisp,e
vek ostal PE; 

8. Obcni zbor zah teva, da 
strokovne sluzbe v Cerknici do
koncno proueujejo v nadaljnjiraz
voj PE TLI v smislu boljse 
ekonomske oziroma trdnejse os
nove izbire blaga; 

9. Novi IO naj skupno z u 
pravo resi problem tov. Razdriha 
v smislu namestitve na ustrezno 
delovno mesto. 

SKUPNE SLUZBE 

1. IO-OOS naj v prihodnje 
bolj tesno sodeluje z organi sa
moupravljanja pri resevanju 
problematike; 

2). Potrebno je kar najhitreje 
izdelati pravilnik o delitvi dohod
dka in osebnih dohodkov, ker 

stari vee ne ustreza. IO- OOS 
naj bi pri tern kar najtesnejR 
sodeloval; 

3. V najkrajsem momem ca
su je treba resiti vprasanje sta .. 
tusa nase poslovne enote; 

4. Resiti je treba vprasanje 
nadur v racunski sluibi in vpra
sanje placanih dopustov, ki niso 
bill izrabljeni; 

5. V nove samoupravne or
gane je treba predvideti le tiste 
elane kolektiva, ki bOdO aktiVnl) 
sodelovali na tern podrocju; 

6. Predstavnik podjetja v 
KZZSZ naj bi v prihodnje ko .. 
lektiv seznanjal o njihovih skle-
pih, kar se do sedaj ni dogaj alo; 

7. Novi IO-OOS naj ima v 
prihodnje vee posluha za rese .. 
vanje problematike clanstva; 

8. IO-OOS naj v sprejeti pra
vilnik vnese dopolnitve, ki jih 
je sprejel obeni zbor; 

9. Na obCinski sindikalni svet 
je treba poslati priporocilo, da 
po m oznosti spremeni dajatve 
od elanarine v korist oos. 

Upostevajoc zelje, ki so bile 
izrecene na obenih zborih, je 
koordinacijski odbor sindikata 
sprejel naslednje sklepe in pripo
rocila: 

1. Koordinacijski odbor soglasa 
s sklepi, ki so bill sprejeti na 
obenih zborih OSS in priporoca 
merodajnim organom, da navede
no problematiko po moznosti u 
strezno resujejo. 

2. Centralni samoupravni organi 
naj ponovno proucijo momost 
regresiranja letnega oddiha za
poslenih. Priporocilo je v skladu 
s priporocili republiskih sindi-

kalnih organov. Za ta namen bi 
bilo potrebno vsaj 70.000 din 
dotacije. 

3. Koordinacijski odbor zahteva, 
da prav. sluzba prouci zakonitost 
odbitnih tock na izobrazbo in o 
tern poroea na KO do 1. marca 
letos. 

4. Komisiji, ki sestavlja nov sta
tut podjetja, se priporoca, naj 
uposteva doloeila, ki so sestavni 
del pravil, sprejetih na obcnih 
zborih OOS. 

5. Izvrll. odbor OOS naj aktivno 
sodeluje pri izbiri kandidatov za 
clane samoupravnih organov. 

6. Koordinacijski odbor sin
dikata prevzame patronat nad 
pihalno godbo v Cerknici. Visi
na dotacije za redno delovanje 
godbe je predvidena v predra
cunu v viSini 20.000 N din za 
leto 1969. 

Sredstva se bodo dodelila god
hi po posebnem pismenem spo
razumu; 

7. Na osnovi razprav na izvrsnih 
odborih in obcnih zborih osnov
nih sindikalnih organizacij, da 
se lestvica delitve clanarine sp
remeni v korist osnovnih sindi
kalnih organizacij, Koordinacij
ski odbor sindikata zahteva, da 
obeinski sindikalni svet uredi 
prek republiskega sindikalnega 
sveta tako, da bi v naprej OOS 
ostalo od clanarine najmanj 500fo 
ali celo vee. 

Zahteva se postavlja iz razloga 
ker se ugotavlja, da OOS nima
jo dovolj finanenih sredstev za 
svoje redno poslovanje. 

KOORDINACIJSKI ODBOR 

lz:o:brazevanje v:polnem razmahu 
Program izobrazevanja za sol

sko leto 1968/69 se v zadnjem ca
su pospeseno izvaja. Poleg ze red
nih in stalnib oblik izobrazeva
nja, to je prvega in cetrtega let
nika tehniSke sole, izrednega so
lanja na vecernih dopisnih in 
ostalib solab, so bill v casu od 
novega leta organizirani razni te
caji. 

Trenutno se delavci izobrazu
jejo v naslednjih tecajih: 

1. tecaj za instruktorje vseb po
slovnih enot, v katerega je vklju
cenih 59 instruktorjev in vodij 
posameznih oddelkov, 

2. tecaj za rezkalce Tovame po
bistva Martinjak, v katerega je 
vkljucenih 15 delavcev, ki delajo 
na rezkalnib strojih, 

3. tecaj prve pomoci za delavce 
Tovarne pohiStva Martinjak, 

4. tecaj za tapetnike, ki so na 
novo nastopili delo v TP Marti
njak; vanj je bilo vkljucenih 13 
delavcev, in 

5. tecaj za rezkalce Tovarne po
histva, ki ga je obiskovalo 22 de
lavcev. 

Razen omenjenih tecajev bi v 
tem casu organizirali tudi dru
ge, ce nam ne bi tako zagodlo 
vreme. Vsi tecaji so namrec iz
ven delovnega casa in morajo ti
sti delavci, ki so oddaljeni od to
varne, kjer delajo in obiskujejo 
teca.je, po dvakrat preboditi pe§ 
pot od doma do tovarne. Da bi 
vztrajali pri teb zahtevi, bi bilo 
skoraj nesmiselno. Na. drugi stra
ni pa so tezave pri prihodih pre
davateljev iz Ljubljane. Stanje na 
cestab zaradi prevelikega snega 
je bilo takSno, da se predava.te
lji niso mogli pravocasno pripe
ljati do kraja predava.nja. Zgo
dilo se je tudi to, da so slullatelji 
cakali tudi po dve uri na preda
vanje. Po ·dveh urah pa smo do
bill sporocilo, da je predavatelj 
ostal v snegu. 

Vsekakor bo treba potem ko se 
bodo prometne razmere normali
zirale, nadoknaditi vse zamuje
no in nacrt izobra.zevanja izvesti 
do konca. Po vsakem koncanem 
tecaju so izpiti. Vsi, ki uspesno 
obvladajo program tecaja, prej·
mejo spricevalo, da so usposob
ljeni za doloceno delo. Delavci 
pokazejo na izpitih precej znanja, 
kar je znak, da so izobra.zevanje 
vzeli resno; torej se zavedajo, da 
bodo zaradi znanja lahko obdr
zali delovna mesta, ki jib ze za
sedajo oziroma si bodo ustvarili 
pogoje za napredovanje. 

Slabost pri izobrazevanju za. 
posamezna delovna mesta je v 
tem, da je vkljucenih v teeaj le 
toliko delavcev, kolikor jib je tre
nutno razporejenih na delovnih 
mestih. Nujno potrebno je v vsak 
tecaj vkljuciti vecje stevilo de
lavcev, kot jib trenutno zaseda 
delovna mesta, za katera se tecaj 
organizira. 

Momost vkljucitve v tecaj bi 
morali ·dati vsakemu delavcu; to 
pa bomo dosegli, ce bomo vse te
caje javno razglasill. Mislim, da. 
bi moral biti poleg ostalih po
gojev eden glavnib 2a napredo
vanje uspeb na teeaju. Tisti, ki 
zasedajo delovna mesta, pa na iz
pitu ne pokazejo dovolj znanja., 
bi se morali umakniti tistim, ki 
pridobijo vee znanja. 

Napredovanje, osnovano na ta
ki podlagi, bo vzbudilo pri delav
cih vecje zanimanje za izobraze
vanje, kar pa je izredno vazno 
pri tako obsezni modernizaciji v 
Brestu. J. Otonicar 

Prodaja v januarJu 
Prodaja pohistva v mesecu ja

nuarju je bila proti pricakovanju 
zelo dobra. Prieak()vali smo, da 
bo pri~lo v tem mesecu do 
zmanjsanega obsega prodaje, to
da nasprotno, vsi nasi izdelki so 
bili iskani. Povpra!levanje je bilo 
le delno manjse, kakor pa je bi
lo v decembru. 

V januarju smo prodali nad 200 
dnevnih sob Florida, ki jih nismo 
mogli odpremiti v mesecu decem
bru. Podaja jedilnic Living je po
tekala tocno po n asih predvide-· 
vanjih. Ceprav so priSle iz pro
izvodnje sele v drugi polovici de
cembra, jih je bile odpremljenih 
nad 300. Prav tako smo dosegli 
nacrt prodaje pri stilnem pohi
stvu. Najveeji obseg prodaje pa 
smo zabelezili pri stolih Sardan. 
Prodanih jih je bilo nad 16.000 in 
smo s tern moeno presegli vsa 
predvidevanja. V decembru se je 
prodaja 'Stoia Sardan zmanjsala, 
zaloga se je povecala, vse pa je 
bile prodano takoj po novem le
tu. 

Ve pohistvo gre dobro v pro
dajo, pri tern pa imajo zelo vai
no vlogo potrosniski krediti, ki 
jib dajejo trgovska podjetja za 
nakup pohistva. Obvezen 20 Ofo 
polog bo gotovo vplival na po
vprasevanje in prodajo pohistva, 
to pa se bo pokazalo v bliznji pri-
hodnosti. T. 2ele 
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V tisi s pariskega sejma 
Poleg domacih razstav in sej

mov, na katerih nase podjetje 
redno sodeluje, smo letos od 16. 
do 20. januarja sodelovali tudi 
na mednarodnem salonu pohistva 
v Parizu. Nase izdelke smo raz
stavljali delno sami, delno pa 
v okviru podjetja SLOVENIJA
LES FRANCE, s katerim imamo 
ze dalj casa dobre poslovne ad
nose. 

Kaj smo tokrat predstavili 
obiskovalcem sejma? Dnevna sa
ba DANIELA v tiku in klubska 
·garnitura Y -35 sta hili r azstav
ljeni pri SLOVENIJALESU, med
tem ko smo sami razstavljali 
K0-32 in garniture Y-19. Ne bi 
imeli prav, ce bi rekli, da zani
manja za nase pohistvo ni bilo. 

Zlasti za posamezne sestavne de
le regala K0-32 so se precej 
zanimali, prav tako tudi za DA
NIELO, le cene so za francosko 
triisce skorajda nesprejemljive. 
Visoka carina, davki in ostali 
stroski blago toliko podraze, da 
je nemogoce konkurirati domacim 
proizvajalcem in proizvajalcem 
iz ostalih driav Evropske gospo
darske skupnosti. Res pa je tudi, 
da je veliko korpusno pohistvo 
v bogati izvedbi skoraj prebogat 
tovrstni izdelek in menim, da bi 
z nekoliko manjsimi regali, kot 
je na primer DANIELA in K0-32, 
na trziscu bolje uspeli. Tudi za 
naso garniture (brez omare) 
Y-1)9 je bilo nekoliko zanimanja, 
medtem ko garnitura y - 35 vecini 
obiskovalcev ni ugajala. 

Na sejmu je bilo opaziti mnogo 
stilnih omar manjse oblike, je-

dilnic (vecina je bila v palisan
dru-visoki sijaj), mnogo je bilo 
tudi sedeZnih garnitur v vseh 
mogocih zivahnih barvah, poseb
nost pa naj bi bili fotelji v obliki 
vrece, ki je napolnjena s poseb
nimi vlakni. Ta »vreca« se pri
lagaja vsakokratni uporabi se
deza: kakorkoli pac clovek nanjo 
sede, taksna oblika ostane do 
prihodnje uporabe. Vrece so iz
delane iz neke vrste usnja in 
v razlicnih barvah. Poleg tega 
je b ilo veliko kombinacij s plas
tiko pri sedeZnih gamiturah, pa 
tudi pri pohistvu samem. OCitno 
je, da je bilo na sejmu mnogo 
manjsih podjetij, saj sem mimo
grede opazila, da so posamezni 
razstavljalci sprejemali narocila 

za zelo majhne kolicine (v nekern 
primeru le 25 kosov foteljev -
razstavljalec iz Spanije). Poleg 
lesnih izdelkov so bili razstav
ljeni tudi razlicni okrasni pred
meti, na primer ogledala, lepi 
toaletni koticki in mizice iz mar
morja, stojala za deznike, stilni 
obesalniki in drugo, razliene ma
lenkosti pac, ki pripomorejo da 
je nase stanovanje toplejse, pri
jetnejse. 

Ceprav je salon pohistva v Pa
rizu po obsegu manjsi od sejma 
v Kolnu, mu je kljub temu treba 
posvecati vso pozornost. Pred
vsem pa je treba dobra preuda
riti, s kakSnim pohistvom si pri 
tako mocni konkurenci lahko 
utremo pot tudi na francosko 
trlisce. 

P.Zumer 

lzbrali smo pravega cloveka 
ANDREJ HRBLAN ZNOVA PREDSEDNIK SINDIKATA TOV ARNE 

POIDSTVA BREST CERKNICA 

31. januaTja 1969 so konstitui
rali nov izvrsni odbor osnovne 
organizacije sindikata v Tovarni 
pohistva Cerknica. Za predsedni
ka sindikalnega odbora so spet 
izvolili tovariSa Andreja Hrblana. 

Tovaris Hrblan se je rodil 15. 
novembra 1920. V devetnajstih le
tih delovne dobe pri podjetju je 
bil ze veckrat predsednik sindi
kata. Leta 1967 je postal predsed-

nik sindikalne podruinice, ker je 
dobil pri predlaganju veliko ve
cino. Tudi letos so ga soglasno 
izvolili se za naslednje mandatno 
obdobje. 

Tovaris Hrblan ni samo dober 
delavec-praktik na delovnern me
stu, ampak je tudi aktiven poli
ticni delavec in gospodarstvenik. 
Vsestransko se vkljucuje v delo 
sindikata in drugih politicnih or-

Tovaris Andrej Hrblan 

ganizacij v podjetju ter izven 
njega. 

Po izjavi tovarisa Hrblana bo 
najaktualnejsa naloga sindikata, 
da oblikuje nova poklicna in dru
ga stalisca pri sprejemanju skle
pov in njihovem uresnicevanju. 
Sindikat si bo prizadeval, da bo
sta napredovala proizvodnja in 
poslovanje, sk,rbel bo za uvedbo 
nove tehn~ke, tehnologije, dopol
njeval bo strokovnost zaposlenih 
in sodobno organizacijo dela ob 
upostevanju nacel humanosti in 
delavske solidarnosti. 

J . Klancar 

Pravnik odgovarja 
Vpralianje: Prestavili so me na 

drugo delo, ker so v poslovni eno
ti, kjer sem zaposlen, odpravili 
moje dotedanje delovno mesto. 
Ali niso krsili zakona, ker me ni
so povabili na sejo, kjer so odlo
cali 0 mojem prejrnjem delov
nem mestu? 

Odgovor: Po <lolocilu elena 121 
temeljnega zakona o delov-nih ra
zmerjih ima delavec pravico biti 
na sestanku vsakega organa 
upravljanja, kadar odlocajo o 
njegovih pravicah in dolznostih v 
delovni organizaciji. 

Odprava delovnega mesta pa 
ne posega zgolj v interes posa
meznika. 4. cleo TZDR poudarja, 
da delovna organizacija doloca 
delovna mesta s splosnim aktom. 
To pomeni, da ima sklep, s kate
rim je ustrezni organ odpravil 
vase delovno mesto, pomen splo
snega akta v podjetju .(kot statut 
ali pravilnik). Ce je bil predlog 
tega sklepa v javni razpravi in 
tudi sicer sprejet po postopku, ki 
velja za sprejern splosmh aktov, 
ste nedvomno imeli pravico in 
momost izreci o njem svoje pri
pombe in predlagati drugacne re
sitve. 

Sklep o odpravi delovnega me
sta je torej nezakonit le, ce tek
sta sklepa pred sprejemom ni:so 
dali v javno razpravo, ce ni bil 
sprejet z vecino pri glasovanju v 
delavskem svetu, ali ce nibil jav-
00 objavljen. Dejstvo, da vas 
osebno niso povabili na sejo, kjer 
so o tern razpravljali, pa v ta
kem primeru, ko gre za sprejem 
splosnih aktov, ni upostevano. Se
le, ce bi se prizadeti pritozil na 
odlocbo, s katero je bil preraz
porejen, bi ga moral organ, ki bi 
reseval pritozbo, povabiti na se-
jo. z. Zabukovec 

Zakaj tako? 
Ze nekajkrat je nas Obzornik 

objavil problematiko kulturnega 
zivljenja v Cerknici z namenom, 
da bi se le-to premaknilo z mrtve 
tocke. Kaze pa, da je vse pisanje 
zaman, kakor tudi sklepi in pri
porocila o oZivitvi te dejavnosti, 
o katerih razpravljajo tako kra
jevne kot obcinske organizacije in 
organi. Ali je se sploh kje kakSen 
organ, organizacija ali posamez
nik, ki bi tern problemom napra
vil konec? Ali je denar res samo 
se za osebni zep in skrb vsakega 
posameznika le za sebe? Ob teh 
mislih se sprasuj em, kako dolgo 
bomo ostali samo ob odkrivanju 
problemov, n ikogar pa ni, ki bi 
te probleme dejansko resil. Ali ni 
nasa druZba iz dneva v dan bolj 
bogata? Prav gotovo je, saj se to 
vidi na vseh podrocjihnasega ziv
ljenja, le kultura je idejni in ma
terialni siromak nasega ozjega 
podrocja. 

Vsakdo sicer najde za sebe ne
kaj kulturnega, toda med nami 
so tudi obcani, ki si ne znajo po
iskati razvedrila v kulturnem 
smislu; iscejo pac tisto, kar j ih 
morda trenutno razvedri ob igra
nju kart in pijancevanju; mar je 
to kultura? 

Najbolj zalostno in obsodbe 
vredno pa je to, da ni bilo niko
gar, ki bi stari partizanski ma
mici ob grobu zapel ali zaigral 
vsaj nekaj zalostnih akordov; 
njej, ki je vse zivljenje trpela, 
dala vse od sebe za boljso pri
hodnost, zrtvovala edinega sina 
za danasnjo druibo, vzgojila dva 
mlada cloveka, vnuka in vnuki
njo, otroka svoje hcere, ki danes 
zivita in <lelata med nami. Ali ni 
to zalostno, da tudi mrtvim n e 
omogocimo kulturnega in clove
ku podobnega slovesa? 

F. Tavzelj 

- - -·-
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Tapetnistvo se siri in napreduje 
Hitro vkljucevanje tapetniske 

proizvodnje v celotni proizvodni 
postopek Bresta kaie osvajanje 
nove proizvodnje in nove tehno
logije. V januarju letos je bil za 
nove delavce prirejen enomesec
n i tecaj . Na tecaju so bili delavci 
seznanjeni z osnovami tapetni
stva. Po koncanem tecaju so opra
vili izpit za priucenega industrij
ske tapebnike. To je osnova za 
nadaljnje delo in hitrejse vklju
cevanje v proizvodnjo, tako da z 
pridobljeno osnovo lahko sledi si
roki tapetniski dejavnosti. 

Proizvajanje klubskih gamitur 
Daniela 69, katere proizvodnja je 
delno usmerjena, kaie prvi korak 
v serijskem delu tezjih in zahtev
nih oblik tapetnistva. 

Pri sedezni garnituri Daniela, 
izdelku tapetniske delavnice v 
Martinjaku, je proizvodnja ure
jena tako, da posamezne dele ob
delujejo posebej, pri montaZi pa 

se izdelek pokaie v koncni obli
ki. Ta nacin izdelave daje moz
nost specializacije za posamezno 
stopnjo dela. 

Problemi, ki so se pojavljali, so 
predvsem tehnicni in to, da se 
nista izpopolnjena celotna opre
ma iri orodje, kakor tudi, da pre
skrba z materiali ni dovolj pra
vocasna. 

Oblikovan je bil nov izdelek 
je iz izvoznega programa in pro
izveden tako, da smo v garniture 
vklopili trosed, visoki in nizki fo
telj . Oblikovno in izdelavno je iz
delek zahteven, daje svojstveno 
zakljuceno celoto malega salona 
in je edinstven na nasem trgu. 

Fred tapetnistvo se postavljajo 
vedno nove zahteve, s smotrnost
j-o in pravilnimi resitvami zahtev 
i)a bo lahko proizvodnja postavi
la temelj, da bomo v kvaliteti po
stali izvirni in iskani proizvajal-
ci. T . Puc 

V juliju salon pohistva 1969 
Vsako drugo leto je v Ljublja

ni »Salon pohistva«. Tako bo ta 
prireditev tudi letos med 14. in 
22. junijem na Gospodarskem raz
staviscu. 

Se se spominjate presenecenj, 
ki jih je pripravil Brest za sa
lon, ki je bil leta 1967? Izdelki, 
katere se danes kazemo v zasta
relem katalogu, so tedaj navdu
sili najbolj zahtevne kupce. Mno
go je bilo razprav, kdaj naj bo 
ta salon. Eni so za junijski, dru
gi za novembrski rok. Do odlo
citve, da bo letos v juniju, je pri
slo ze 1967. leta, k,daj pa bo leta 
1971, pa bomo zvedeli ze marca 
letos. Mi smo za novembrski rok. 
Zakaj taksno stalisce? Naj nave
dem samo nekaj dejstev: 

Cas za pripravo r azstavnih pred
metov od aprila do oktobra daje 
moznost priprave vzorcev novih 
izdelkov na osnovi idej in mode 
na zahodnoevropskih sejmih po
histva z zimskih in spomladan
skih razstav. V novembru in de
cembru se o<llocamo o izbiri bla
ga za prihodnje leto in z gotovo
stjo lahko napovemo, da bodo no
vi izdelki na trziscu. 

V novembru ·sklepamo pogodbe 
za prihodnje leto, tako za doma
ce, kot za ostalo evropsko trzi
sce. 

Novosti, ki naj jih salon poka
ze, konkurencna podjetja niso v 
stanju vkljuciti v program pri
hodnjega leta. 

To je samo nekaj dejstev, ki 
govore za novembrski rok. Rok v 
juniju narekuje, da je Salon -
prava komercialna prireditev. 

Razgovori z vodstvom Gospo
darskega razstavisca so pokazali, 
da je treba salonu dati vecjo pu
bliciteto, poleg tega pa s prizna
nji vzbuditi zanimanje tako obi
skovalcev, kot proizvajalcev po
histva. 

Za salon v juniju ze tecejo pri
prave. Izdelujejo se vzorci novih 
izdelkov. Kaj bo novega, pa bo v 
juniju videti na Gospodarskem 
razstaviscu. 

Ali bo tudi letos pripravil Brest 
presenecenje? D. Trotovsek 

ALI VESTE? 

... da so clani nasega kolektiva 
samo v Cerknici in Martinjaku 
odkupili od DUR prek stirinajst 
ton fizola za ozimnico? 

.. . da letos pustnega pogreba 
baje zato ni bilo, ker prireditelji 
niso uspeli zvedeti za razne na
pake, ki bi jih na mostu pove
dali obcanom. 
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Na·gradna krizanka 

BRESTOV OBZORHIK 

IN MEMORIAM 

Frane Telie 
Dne 12. februarja letos nas je 

za vedno zapustil tovariS, sodela
vec in prijatelj Frane Telic. 

Kruta usoda ga je iztrgala sre
di plodnega dela v 49. letu staro
sti:; TovariS France je bil rojen na 
Gornjem j ezeru kot najstarejsi 
sin stevi'lne kmecke druZine. Pre
zet z naprednimi idejami se je 
zgodaj vkljucil v narodnoosvobo
dilno borbo. Leta 1942 se je 
vkljucil v delo OF, zato je bil za
prt in interniran. Po kapitulaciji 
ltalije je odSel v xm. brigado, 
pozneje pa v Notranjski odred. 
Leta 1944 je bil v bojih na Pri
m orskem huje ranjen. 

Po osvoboditvi je opravljal vee 
pomembnejsih druzbeno politic
nih dolZnosti. 

NAGRADE 

1. nagrada 50 din 
2. nagrada 30 din 
3. nagrada 10 din 
4. nagrada 10 din 

Resitev kriZanke iz 16. stevilke: 
vodoravno: Velenje, zor, elise, 
omaka, kulturni dom, Avlida, lr, 
a, ie, odojek, kapelj, bisagar, aor
ta, Conan, ara, prenos, Kotor, oz, 
rima, marsovee, t, lsa, Sinatra, 
Ate, ct, Doris, maz, a, Salem, uta, 
Aki's, sin, s, sla, Jo, j, Titovo Uzi
ce, NK, kamnina, Ira, Leander, 
Kamcatka, na. 

Resevalcem se opravicujemo za 
napacne opise v kribnki. 

Nagrade prejmejo : 
1. nagrado 50 di'n Nada Stavdo

har, SKS, 
2. nagrado 30 din Barbara Zit

ko, Cerknica, c. 4. maja 37, 
3. nagrado 10 din Igor Klancar, 

Cerkniea, P artizanska c.14, 
4. nagrado 10 din dipl. inZ. Du

bravka Pazic, TPM. 
1)~.;..1" .... '_4~~~ .. ;I.! !_ ... !.,-J.:~~--3-· ~ ·. 

BRESTOV OBZORHIK - GLASILO 
KOLEKTIVA BREST CERKHICA -
Glavnt in odgovorni urednik Danilo 
Mlinar - Urejuje uredniiki odbor: 
Stefan Bogovlil, Vojko Harmel, Ja
nez Hren, Franc Hvala, Tone Kebe, 
Jofica Malicic, Danilo Mlinar, Franc 
Tavielj, Dulan Trotovsek - Tiska 

telezniJka tiskarna, Ljubljana 

Pred desetimi leti je prevzel 
vodstvo podjetja Elektrozage. Nje
govo neutrudno delo pa ni bilo 
posveceno samo podjetju, kajti 
tovariS France se je vseskozi pri
zadeval za vsestranski razvoj sa.
moupravnih m druzbenih odno
sov. Najbolj zavzeto in prizadeto 

pa se je trudil za razvoj Bloske · 
planote in celotne obcine, za kar 
je posvetil najplodnejsa leta svo
jega Zivljenja. Bil je odlikovan z 
ordenom hrabrosti, medaljo hra
brosti, ordenom zaslug za narod, 
medaljo za pozrtvovalno delo in 
redom dela s srebrnim vencem. 

TovariSa Franceta bomo ohra
nili v trajnem spominu. 

BRESTOV DOM NEKOC 
IN DANES 

BRE S T O\T OBZORNIK tiOSTUJE 

Deset let je minilo, odkar so 
se delavci naselili v Brestov dom. 
Bil je lep in popolnoma nov, eden 
najlepsih samskih domov tedaj. 
Treba je bilo tudi razvedrila. Tu
di za to so poskrbeli. Nabavili so 
radioaparate, katere so placali 
kar pri placi. Ali si zamislite, 
kakSno veselje je to bilo? V do
mu je stanovalo najmanj 100 !ju
di, sob pa je bilo le 48 in radio 
je bil skoraj v vseh sobah. Sta
novalci so bili razlicni delavci, 
mnogi so tedaj prisli s pleteni
mi kosarami in lesenimi kovcki. 
Veliko od teh se jih je ze poro
cilo. Dobili so stanovanja v blo
kih. Ko so se izselili, je bilo ime
tj a ze za kamion. Z velikim vese
ljem sem jim cestitala in jih isto
casno spomnila, da imajo se na 
podstresju pletene kosare in Iese
ne kovcke. Nasta! je velik smeh 
in odgovor vseh je bil, naj bodo 
ostale stvari za spomin Brestove
mu domu, da se bo vedelo, kakS
ni ljudje so prihajali in kaksni 
odhajajo. 

PRISPEVEK ZA UPORABO 
MESTNEGA ZEMLJISCA 

PRI KS CERKNICA 

Precej negodovanja in razburje
nja je v Cerknici, ko je svet kra
jevne skupnost i obvestil obcane, 
da morajo placati prispevek za 
uporabo mestnega zemljiSca. 

Obcani se neutemeljeno hudu
jejo na svet krajevne skupnosti 
ces da samo zahteva, obcanom pa 
malo nudi1. Stari pregovor pravi: 
Za malo tienarja - malo mu
zike. S i)rispevkom za mestno 
zemljisce bo svet krajevne skup
nosti lahko obcanom nudil marsi
kaj, cesar doslej zaradi majhnih 
dotacij ni mogel. Ce bi obcani o
biskovali zbore obcanov tako, kot 
je treba, ne bi bilo toliko nego
dovanja. Obcani bi bili informi
rani o nasih tezavah ter potrebah 
in s skupnimi napori bi se dalo 
marsikaj urediti, da bi bili vsi 
zadovoljni. Presnja leta je svet 
k rajevne skupnosti dobival od 
obcinske skupscine Cerknica po 
500.000 starih dinarjev, s katerimi 
pa ni mogel vsem ustreci. Odbor
niki obcinske skupscine Cerknice 
so po nacrtih in predracunih sve
ta KS uvideli, da je ta dotacija 
premajhna in so se odlocili, d a 
predajo svetu krajevne skupnosti 
prispevek za uporabo m estnega 
zemljisca, da skrbi za urejanje 
Cerknice. Odloke o visini prispev
ka doloca obcinska skupscina 
Cerknica na podlagi nekdanjega 
tockovanja stanovanj. En izvod 
odlocbe dobijo lastniki hiS ozi
roma stanovalci, drugi izvod pa 
svet krajevne skupnosti, ki na 

podlagi odloka pobira od obca
nov prispevke. 

Svet krajevne slrupnosti je ugo-: 
tovil, da so pri marsikaterem od
loku napake, v glavnem zato, 
ker se obcani veckrat selijo na 
primer iz manjsih neudobnih sta
novanj v vecja in selitev neprijav
ljajo na obcini. V takem primeru 
so dobili odlocbe se za staro, nizje 
tockovano s tanovanje, stranke pa, 
ki so v podobnih modernih sta
novanjih, imajo dajatve, ki so 
precej visje od onih na novo vse
ljenega stanovalca. Ce bi bila iz
selitev iz starega stanovanja v 
novo pravilno odjavljena oziroma 
prijavljena, bi ne priSlo do teh 
napak. Obr. slrupscina Cerknica 
bo izstavila novo odlocbo, staro 
pa preklicala. 

So tudi primeri, da so posa
mezniki popravili, predelali ali 
pa po tockovanju stanovanj po
vecali stanovanja, tockovanje pa 
je se vedno staro. Vsako tako sta
novanje bi bilo treba znova toc
kovati. So celo primeri, da se 
nekateri vselijo v Cerknico ali pa 
tudi izselijo, ne da bi se prijavili 
oziroma odjavili. Za take so izda
ne odlocbe, a !judi ni nikejr. 

Ko smo tockovali stanovanja so 
obcani marsikje, kjer so ziveli 
skupno na primer s star5i, zahte
vali, da bi njihovo stanovanje toc
kovall posebej, ceprav so ziveli z 
njimi v slrupnem gospodinjstvu, 
predvsem le zaradi otroskega do
datka. Obcina Cerknica je izdala 
locene odlocbe, sedaj pa se prito
zujejo, da so dobili po dve od
locbi in nasprotujejo placevanju. 
Svet krajevne skupnosti pozna 

tudi precej primerov, koso posa
mezniki stanovali le nekaj casa, 
potem pa so se izselili. V isto 
stanovanje so se zopet vselili dru
gi, tako da ne vemo, k je bi sedaj 
iskali placnike. 

Nasi obcani niso dovolj sezna
njeni z odlokom obcinske skup
scine Cerknica o prispevku za u
porabo mestnega zemljiSca in z 
namenom uporabe zbranega d e
narja. 

Odlok je bil objavljen v Urad
nem listu in je v prepisu objav
ljen na oglasni deski krajevne 
skupnosti. 

Glavna dolocila so, da mora 
placati prispevek za uporabo me
stnega zemljisca vsak lastnik 
zemljisca oziroma imetnik stano
vanjske pravice v stanovanjski 
coni ter poslovni povdini, ki se 
neposredno uporablja za poslov
no dejavnost. 

Prispevek se placuje za nazaj, 
lahko mesecno in po kvadraturi. 
Vse pritozbe je treba pravocasno 
poslati na obcino Cerknica. Last
niki in najemniki stanovanj, ki 
ne uporabljajo javne kanalizaci
je, imajo popust, prav tako tisti, 
ki nimajo vodovodne napeljave. 

Za komunalne objekte in na
prave kolektivne porabe, na 
primer ulice, zelenice, kanaliza
cijsko omrezje, vodovodi in po
dobno, se prispevek ne placa. 

Prispevek se sme uporabiti za 
financiranje in odplacevanje 
gradenj, dograditve, rekonstruk
cije komunalnih objektov in n a 
prav kolektivne porabe ter za 
urejanje zemljiSca. 

.Svet. krajevne skupnosti ima 

namen letos in v prihodnjih sti
rih letih urediti po Cerknici ka
nalizacijo, delno asfaltirati ulice, 
urediti razsvetlajvo, pomagati pri 
rekonstrukciji vodovoda in po
dobno. Naloge so velike in tezke. 
Potrebna je pomoc vseh, a neka
teri gledajo le na lastne koristi: 
ces, pred nalio hiso ni luci, cest 
ne urejate, kanalizacije ni, ne 
pluiite snega in podobno. Vsem 
zlasti, ce ni denarja, ni mogoce 
ustreci. 

Svet krajevne skupnosti je po
slal obcanom, za katere je prejel 
od Qbc. Cerknice odlocbe, obve
stila in cekovne poloznice. Neka
teri so placall, precej obcanov pa 
se temu protivi. Tiste, ki se ni
so placall do 31.. 12. 1968, je svet 
krajevne skupnosti ponovno ob
vestil, n aj placajo. Nekaj jih je 
placalo, tiste pa ki ne bodo pia
call, bo svet krajevne skupnosti 
predal v izterjatev javnemu pra
vobranilstvu. 

Do 31. 12. 1968 se je zbralo 
58.922.40 din. Od prvega janu
arja pa do danes so obcani pia
call 5.254,15 din, tako da se je do 
sedaj nabralo skupno 64.176,55 di
narjev. 

Svet krajevne skupnotsi pozi
va obcane, naj zacnejo ze sedaj 
placevati prispevek za leto 1969 
lahko tudi v pisarni v mesecnih 
obrokih. Obcin. skupscina Cerk
nica je izdala ODLOK 0 ZUNA
NJI PODOBI NASELIJ ter OD
LOK 0 REDU IN MIRU NA OB
MOCJU OBCINE. 

Svet krajevne skupnosti opozar
ja obcane, da bo skupno z obcin
sko skupscino Cerknica, Ljudsko 

Nastopil je casmotorizacije. Za
kaj bi delavci pes hodili v tovar
no iz Jezera, Dolenje vasi, Be
gunj itd.? V ta namen so kupili v 
Tomosu mopede. Tako sta se lah
ko peljala kar po dva delavca na 
delo. Postopoma se je izboljseva
lo stanje v nasi tovarni. Brestovi 
delavci so zaceli lrupovati avto
mobile. Prvega je pripeljal tov. 
Franjo 2uikic in tako jih imamo 
v Brestovem domu sedaj ze sest. 
Najbolj se je postavil tov. Nared, 
ki se je pripeljal kar z novim av.,. 
tomobilom. 

Dolga je pot od lesenega kovc
ka do avtomobila. Pridne roke 
naiiih delavcev tudi do dos.ezejo 
in se vee. Zgradili so si tudi hise, 
to pa je se vec kot avto. Spet so 
v Brestovem domu novi ljudje, 
spet bodo odhajali in prihajali 
novi. Z. Novak 

milico ter sodnikom za prekrske 
zacel uresnicevati te odloke tako, 
da bi uredili varstvo druihene 
discipline, ljudi in premozenja, 
zdravja, ci·stoce, zunanjega vide
za kraja, javnih nasadov, ptic, 
zivali ter mladine. 

Obcane pozivamo, da se vsi 
vkljucijo in pomagajo svetu kra
jevne skupnosti, ker bomo le s 
skupnimi nnpori uredili Cerknico, 
kjer se iz dneva v dan bolj raz
vija tujski promet, od katerega 
homo imeli koristi vsi. 

Svet krajevne skupnosti 
CERKNICA 


