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Za 32 milijonov N din investicij
Brest iz leta v leto povecuje
obseg proizvodnje in financne
rezultate.
V zadnjih petih letih je fizicni
obseg
proizvodnje
poprecno
letno visji za 14 °/o, dobicek skupaj z amortizacijo pa kar za 34°/o.
Zanimivo pri vsem tem pa je,
da smo imeli vecja investicijska vlaganja do 1963 leta, od tedaj naprej pa nismo .v nove kapacitete vlagali vee, kot znasa
amortizacija. Dosezeni rezultati
so _tor.ej posledica izkorilicanja
vlozemh __sre~te~..
.
. TemelJit~ studiJe ~~ prOizvodnih kapacitet do trZiSca so pokaz~l~, da je_ e~i izll:od za _n~daljnJo po-yec~nJe _ ~roizvodnJe m
s tern tud1 fmancnlh rezult~tov
s~.~o. v kompleksn! .. moder~~~~CIJI. ID rekonstrukCIJ! obstoJeCI~
pro~zvo~h
~~pacitet. Zlastl
proiZvodDJ:' po~nstva za~teva ~enehno_ prii~ga~anje o~likovmm,
funkc1o~~!mm ID modmm zahtevam trZisca.
-·
.
.
Vsaka ~u~a res1tev b1_ P~ID~~a zaosta.JanJe,. to pa ne zel~ nih:
~e od . nas, sa.J smo. kole!;hv, ki
Je tudl v prete~ostl vlozll take
napore, da se Je povzpel v vrh
slovenske in jugoslovanske lesne
industrije.
Osnovni namen celotne investicije lahko izrazimo v naslednjih ugotovitvah:
- modernizacija in delna zamenjava strojne opreme,
- izpopolnitev proizvodno-tehnoloskih postopkov na raven
najsodobnejse tehnologije na
podrocju finalne
predelave
lesa,
- rekonstrukcija proizvodnje ivernih plosc,
- · izpopolnitev energetskih naprav,
- prilagoditev delovnih prostorov novim proizvodnim potrebam z novimi objekti.
V Brestovem obzorniku smo ze
vei!krat pisali o tej investiciji.
Naslovi in sami sestavki so govorili o posojilu, katerega smo
dobili od Mednarodne banke za
obnovo in razvoj iz Wshingtona,
posojilu Kreditne banke, manj
pa je bilo napisanega o samem
~bsegu celotne investicije, o pripravah investicijskih nacrtov, izboru opreme in podobno. Vsa ta
obravnava. tei!e ze skoraj leto dni
od tebnoloskih sluzb v poslovnih
enotah do specializiranih institutov, pa od tehnicnih ugotovitev do financnih in komercialnih
poslov pri nabavi investicijske
opreme. Koliko je bilo storjenega ze prej - saj smo zabtevek
Mednarodni banki dali ze 1967 1.!
v tem casu pa ni tekla samo
tehnii!na in komercialna obdelava nasih investicij. Dopolnilna
studija trziSi!a je pokazala, da
nudi trzisi!e vedno vecje moznosti plasmaja kvalitetnega pohistva, tako na domai!em kot
inozemskih tdiscih.
Zar:~,di
tega smo revidirali
prvotni elaborat, t. j. elaborat iz
leta 1967.
Sedaj pa k investicijskim vlaganjem v 1969 letu. Niso majhna vrednost, saj znasajo 32 milijonov N din vee, kot znasa
vrednost vseh sedanjih osnovnih
sredstev. Ni namen tega sestavka, dar pisemo, koliko ton cemen-

ta, zeleznih konstrukcij, kilometrov elektricnih kablov, strojev
in naprav bo vgrajenih, temvec
je predvsem namen, da vas seznanimo o vrstah investicij, ali
bolje, kaj vse se bo spremenilo
tako v tehnologiji, kot v potencialu kapacitet.
NAJVEC INVESTICIJ
ZA TOVARNO POHISTVA
V CERKNICI
Clovek bi dejal, tok proizvodnje bodo postavili na glavo. Pa
ni res. Tehnoloske studije so pokazale, da je mogoce uspesn o
povecati obseg dela Ie tedaj, ce
so zagotovljeni pogoji furniranja
plosc, dopolnjena strojna oprerna, posebej pa usposobljeni povrsinski postopki. Ce izhaj amo
iz teh zahtev potem je jasno, da
gre tudi za prostorske probleme.
Na prostoru, kjer je sedaj I.
strojna s lrrojilnico, bo v bodoce
furnirska priprava proizvodnje.
Susilnica se bo preselila v novo
zgradbo s temperirnico ob novi
I. strojni, nova I. strojna z
2.340 m 2 delovne povrsine bo po-

ni nosilci. Iz varnostnih razlogov
je treba te zamenjati z ognjaodpornimi elementi, zaradi tega
bo tu priSlo do zamenjave ostresja. Iz sond, katere so izkopall ob objektu je sklepati, da
bodo ojacili stebre, nanje pa postavili zelezno konstrukcijo. Veliko del bodo opravili predhodno, to je v casu, ko bo tam se
tekla proizvodnja. Tudi starosusilnico bodo rusili, ko bo se proizvodnja v s edanji I. strojni.
Tudi sedanji klejarni ne bo
prizaneseno. To bo bodoci prostor II. strojne. Povedati pa je
treba da b o visina ista kot v II
strojzrl, le z razliko da bodo ~
zelezni in ne betonski nosilci.
Stiskalnice se b odo pomaknile
naprej proti celu tovarne, ena
celo na viSino sedanje suSilnice.
Razrez plosc bo v tovarni ivernih plosc, katera bo prejela iz
uvoza posebno zago in naprave
za te delovne operacije. Skladisce furnirja bo n a celu tovarne
t. j. v prostoru sedanje I. strojne. V II. delu tovarne ne bo posebnih gradbenih del. Vee porusenih sten bo dalo vecji prostor

.K ooperacijski izdelek TP Cerknice i'n TP Martinjaka polnoma nov gradbeni objekt s
svetlimi delovnimi prostori in
sodobno notranjo ureditvijo.
Po dolgem casu bo torej urejen tudi problem temperirnice,
saj je bila tovarna do sedaj
prakticno brez nje. Buldozer je
ze pripravil teren za gradnjo
tega objekta, ki naj bi bil vseljiv v zacetku julija. SuSilnica
mora zaceti z delom ob koncu maja, cas preselitve mora biti zelo
kratek.
Na podrocju okrog kotlovnice
je v gradnji tudi nova mehanicna delavnica, saj na mestu sedanje kompresorske postaje in
mehanicne delavnice stoji nova
I. strojna.
Znano je, da so v I. delu tovarne t. j. nad furnirnico, razrezom plosc in depojem se lese-
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to skladisce cimprej gotovo,
saj je treba izprazniti drugi trak t
potem, ko pride oprema kanalov,
tdansportni trakovi in podobno.
Roki teh selitev so kratki, kratki
so zaradi tega, ker je treba v toku investicije delati v istem obsegu, kot v normalnih pogojih.
Potrebna je temeljita strokovna
priprava taka investiciskih del
v gradnji, instalacijah, opremiin
kadrovski pripravi.
V eni prihodnjih stevilk Brestovega. obzor.J?-ika _bi _podr~b~o
obdelah znacilnosb mvestictJe
za posamezno delovno mesto,
taka da bi delavci te enote dobill pre~sta:vo bo?:ocega delovnega okolJa m nacma dela.
INVESTICIJE
NA TOVARNI MARTINJAK
NE ZAOSTAJAJO
Z izgradnjo krojilnice, ki je
prakticno ze gotova in vseljiva,
je dana moznost razvoja in razporeda strojne opreme po novih
tehnoloskih zahtevah. 1.306 m 2
delovne povrsine omogoca Tovarni pohistva Martinjak razviti

jedilnica »Lyving«

in omogocilo povezavo med posameznimi 'Objekti, po katerih bo
tekla nova tehnologija. Ce ze za
prvi del ne omenjamo strojev,
ki 'b odo dopolnili obstojece, je
nujno, da v II. delu omenimo
nove kanalske ureditve povrsinske obdelave z vsemi potrebnimi
na nasalnimi in obdelovalnimi
stroji. Ti kanali bodo v drugem
traktu, kjer je sedaj luzenje in
kompletiranje obojev z glasbenimi omaricami. Po projektu bodo
gotovi izdelki od.hajali v skladisce nekje v viSini sedanjega
vmesnega skladisca. Torej se bo
premaknila tudi montaza. Povecani obseg proizvodnje narekuje
izgradnjo dodatnega skladisca ob
sedanjem.
Tudi za to se pripravlja glavni nacrt. Cas terja, da ie tudi
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in povecati dejavnost, saj je bila
do sedaj na tesnem v prostoru,
kar je bilo mnogokrat vzrok za
zaostajanje proizvodnje in tezave pri urejanju tehnologije. Kot
posebna gradbena investicija nastopa v planu rekonstrukcija tapetnistva. Pod tern popisom je
treba razumeti rekonstrukcijo
ostresja na celotnem objektu tapetnistva in povrsinske obdelave. To pa je pogojeno tudi z uvedbo kanalskega susenja v povrsinski obdelavi. Ta ureditev
zahteva preureditev sedanje lakirnice, z odstranitvijo odvisnih
sten, prestavitvijo brizgalnih kabin, uvedbo transportnih naprav
in podobno. Investicije se po obsegu n e morejo meriti s Tovarno
pohistva v Cerknici, so pa po
nujnosti, efektnosti, funkcional-

-

nosti za to proizvodnjo nujne in
neobhodne. Take investicije so
se: gradnje se ene komore susilnice, ureditev prirocnega skladisca lakov, preureditev kleti v
mehanicni delavnici in podobno.
Tudi v tern primeru bo potrebno
kolektiv bolj seznaniti, predvsem
pa z novo tehnologijo.
IVERKA BO IZBOLJSALA
KVALITETO PLOSC
Investicije na Iverki lahko delimo po treh cilj ih: za povecanj e
obsega proizvodnje, za povecanje
kvalitete plosc, za sodobni razrez plosc za potrebe pohistvenih
tovarn. Gradbene investicije so
v glavnem zakljucene. Potrebno
bo se nekaj temeljev za nove
stroje, to pa ne predstavlja vecjih gradbenih del. Posebno velik
izdatek gre za avtomatizirano
progo razreza ivernih plosc, ki
bo prva tovrstna investicija v
Jugoslaviji. Ta investicija pa zagotavlja tudi kvaliteto finaliziranih plosc, da odpade vsako nadaljnje susenje.
BAZENSKA ZAGA
IN TLI STARI TRG
BREZ VECJIH INVESTICIJ
Tovarna lesnih izdelkov v Starem trgu bo v tekocem letu uredila prostor za razrez zamanj a,
vodovod, zamenjala celilnik na
zagi, kom pletirala finalni oddelek z nekaj novimi stroji. Znano
je, da so investicije v primarno
tako organizacijsko kot tehnoproizvodnjo se v proucevanju,
losko. Glede na to, da so zage v zadnjih petih letih dopolnjevale svojo opremo tudi ni potrebe po intenzivnejsem vlaganju v tern obdobju.
ENERGETSKA
PROBLEMATIKA ODPADE
.POLETJE BO VROCE
Velika potrosnja tehnoloske
pare in elektricne energije, katere poraba raste iz leta v leta,
narekuje, zlasti po tej modernizaciji, ureditev energetske preskrbe Investicija v tej smeri
predstavlja mocno postavko. Ne
omenjamo del, kot so razne prestavitve kablov, gre za nove investicije v kotlovnice Tovarne
pohiStva Cerknica in Tovarne
pohistva Martinjak. Za kaj gre?
Kotlovnica v Cerknici dobi nov
parni kotel in parne turbine za
proizvodnjo elektricne energije.
Sedanji parni· stroj Wolf bo
montiran v TP Martinjak, lO bo
poslej imel dva stroja, gener"ator
iz Cerknice pa se prenese v ·Tovarna lesnih izdelkov Stari trg.
Investicijo je lahko izraziti ·v
dveh, treh stavkih. Tezina posla
okrog teh investicij pa ni majhna. Gre za objekte, ki zahtevajo
se posebno strokovnost. Ni cudno, da so predpriprave taka. za~
htevne. Taka namestitev zahteva·
tudi
doloceno
rekonstrukcijo
gradbenih objektov kotlovnice v·
Cerknici in Mar t inJaku. Terminsko pada ta investicija v julij avgust, ko dospejo tudi uvozni
stroji t. j. kotel in turbine. Res
bo vroce poletje, pa naj sonce
sije ali ne.
Konec na 2. strani
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Za 32 milijonov
N din investicii
Nadaljevanje s 1. strani
NOVA DELAVSKA
RESTA VRACIJA, TRGOVINA
IN PRAVNI PROSTOR
NA VIDIKU
Akcijski investicijski plan predvideva tudl izgradnjo novega
objekta, ki bo funkcionalno povezan s sedanjo upravno zgradbo v Cerknici, stal bo na platoju pravokotno na sedanji objekt. V spodnjem prostoru bo
Delavska restavracija zaprtega
tipa, v zgornjih dveh pa bodo
upravni prostori. Dejstvo je, da
se enkrat povecani obseg poslovanja zahteva tudi vee delovnih
prostorov v upravi. Za primer
vzemimo samo sluzbo prodaje in
nabave, kateri se bosta povecali
najmanj za enkrat toliko. Tudi
sluZbe, kot so organizacijska,
tehnolosko raziskovalna, bodo
povecale stevilo visokokvalificiranih kadrov. Ce racunamo se
na uvedbo mehanografske obdelave podatkov v lastnem centru,
potem se ze sedaj postavi vprasanje, ali bo perspektivno dovolj prostorov tudi s to gradnjo?
Pogoji dela v sedanjih prostorih
postajajo iz dneva v dan manj
mogoci. S sprostitvijo sedanje

Kategorija
1

delavske restavracije pa se odpira moznost t. j. ureditev razstavnega prostora in trgovina s
pohistvom in drugo gospodinjsko opremo. Na izgradnji nove
restavracije v tern objektu je posebej zainteresirana Tovarna pohistva Cerknica, katera zeli zajeziti odhajanje s podrocja tovarne.
VELIKE NALOGE VTEMLETU
- USPEID VNAPREJ
Predvidevanja in analize kazejo, da bo leta 1971 Brest proizvajal in prodal za 170 milijonov novih din izdelkov oziroma
izvozil za 7 milijonov dolarjev.
To pa bo mogoce doseci s to investicijo, verdar ne samo z investicijo v gradnje in stroje,
temvec bo potrebno, da se vsi
spoprimemo z nalogami za obvladanje vsega tega. To pa ne
bo lahko. To mora storiti delavec pri stroju, delavec v pripravi proizvodnje, delavec v prodaji in nabavi, skratka vsak na
svojem delovnem mestu. To j e
velika odgovornost, istoeasno po
garancija za uspeh naprej.
D. Trotovsek

Modernizacija prinasa
boljse rezultate
Odlocitev o novih investicijskih vlaganjih je tesno povezana s financnim stanjem podjetja tako v pogledu sedanjih in predvidenih
rezultatov, kakor tudi s stalisca zagotovitve sredstev za izvrsitev kompleksne rekonstrukcije in modernizacije proizvodnje.
Ker smo investicijski program, ki je rezultat vecletnega studija in
analiz trZisca ter tehnoloskih kapacitet, v casu relativno dolgega obdobja realizacije kredita pri Mednarodni banki za obnovo 1n razvoj
Washington, revidirali in prilagodili novim zahtevam tdisca, tehnologije in ekonomske interesantnosti investicij, so se v tern casu spremenili tudi rezultati predvidenih investicijskih vlaganj ter visina in
viri financnih sredstev.
Primerjalne anali2e uCinkovitosti revidiranega investicijskega elaborata nasproti prvotnernu elaboratu, ki smo ga v p rvi ·polovici leta
1967 posredovali Mednarodni banki, so pokazale, da niso rezultati
poslovanja po revidiranem elaboratu ugodnejsi samo z vidika povecanega obsega proizvodnje in financnih rezultatov, temvec tudi s sta-.
lisca hitreje in bolj akumulativnega vlozenega investicijskega dinarja.
Iz primerjalne analize navajamo samo primer ucinkovitosti v~ozene
ga dinarja po prvotnem in revidiranem elaboratu na obseg proizvodnje, dohodek (terminiziran z vsebino dohodka v letu 1968) in dobicek
poslovanja podjetja po investiranju.
Predvideno na vlozeni
investicijski dinar

Prvotni
elaborat

Revidirani
elaborat

Razlika
3--2

1

2

3

4

1. Proizvodnja

5,90
2,19
0,59

6,02
2,34
0,71

0,12
0,15
0,12

2. Dohodek
3. Dobicek

. Izse.k iz ~evidi"':'anega elaborata investicij nam nazomo prikaze vecJO ucmkovttost m upravicenost investicijskih vlaganj po revidirani
konstrukciji investicij.
P?glejm.o ~e, ~ako se ~o P?vecal g9 revidiranem elaboratu obseg
protzvodnJe m 1zvoza prrmerJalno med letom 1968 in rezultati inv esticij (leto 1971).

1. Proi2Nodnja
2. Izvoz v 000 $
Od tega: konvert. $

Leto 1968
2
9.533
3.397
3.230

10 tisoc N din

Po investiranju 1971

Indeks
3:2

3

4

17.000
7.000
7.000

178
206
217

0 virih finansiranja za prvotno investicijo smo ze porocali v nasem
listu. Z analizami sposobnosti finansirarija investicij iz lastnih sredstev smo ugotovili, da bomo lahko s smortnim gospodarjenjem z obratnimi sredstvi po poslovnih enotah sprostili del obratnih sredstev
za investicijska vlaganja v osnovna sredstva. Analize so pokazale, da
bomo z angafuanjem vseh strokovnih sluZb podjetja lahko sprostili
za namene investicij v letu 1969 9,6 milijona dinarjev. Nepokriti del
virov finansiranja investicij po intenzificiranju lastnih obratnih sredstev znasa 7,7 milijona N dinarjev. 0 pokritju teh sredstev so hili ze
vodeni preliminarni razgovori s Kreditno banko in hranilnico iz Ljubljane. Dosegli smo, da nam b o Kreditna banka zagotovila ta sredstva
ob dolocenih kreditnih pogojih in aranzmajih. Celotna konstrukcija
virov finansiranja v osnovna sredstva bo po revidiranem elaboratu
predvidoma naslednja·:
v 10 tisoc N din
850
1. Mednarodna banka ($ 680.000)
1.390
2. Kreditna banka
960
3. Lastna sredstva

Skupaj

3.200

Navedena struktura investicij n e zajerria obratnih sredstev, ki jih
bomo potrebovali za povecano proizvodnjo. Skupna vrednost obratnih
sredstev po investiranju se bo povecala predvidoma za 16 milijonov
N dinarjev. Viri finansiranja povecanja obratnih srec;istev po investiranju bodo lastna sredstv a poslovnega sklada in tekocega dohodka iz
finan cnih rezultatov po investiranju.
Ko s~o ze pri finansiranju investicij, . ne moremo mimo logicnih
vprasanj, ki se nam pri tern vsiljujeta. Ali smo financno dovolj sposobni za izvedbo celotne investicije in ali bodo rezultati po i.nvestiranju zadostni za pokrivanje investicijskih. anuitet in za zagotovitev
raz5irjene reprodukcije? Vsi izracuni kreditne sposobnosti podjetja pri
konkretni investiciji vkljucno z izracuni, ki jih predpisujejo bancna
navodila, zagotavljajo, da investi cijske nalozbe ne ogrozajo nemotenega procesa proizvodnje v sedanjih in novih pogojih. Kompleksne
analize rezultatov gospodarjenja po investiranju nam kaZejo, da prav
tako ne bo ogrozena raz5irjena reprodukcija, saj se bo dobicek po investiranju, zmanjsan za odplacilo anuitet, povecal nasproti dosezenemu
dobicku v letu 1968 vkljucno z obveznostmi do odplacil anuitet za
2, 3-krat.
V upravicenost rentabilnosti nalozb torej ni dvomiti, nasprotno
treba jih je cimprej realizirati.
D. Mlinar

Znacilnosti pravilnika o varstvo
pri deJo v TP. (erknica
(Nadaljevanje)
V poglavju o obcasnih preiskavah ozracja in naprav je vrsta
novosti. Obvezni preizkusi so
predpisani tudi za naprave, ki
jih doslej ni bilo treba preizkusati. v dolocenih obdobjih b o
treba, razen parnih kotlov in
posod pod pritiskom, pregledovati in preizkuSati tudi stiskalnice za furniranje, cevovode za
razvod pare, tople vode ali zr aka,
elektricne vodnike, elektro motorje, ki obratujejo zlasti v pozarno nevarnih prostorih, rocno
orodje n a elektromotorni pogon
ipd. Razen tega bo treba, veckrat kot doslej ter bolj tezrieljito,
meriti tudi skodljivosti delqvnega okolja. Nenehna rast izostankov z dela zaradi obolenj je ze
kar zaskrbljujoca, saj nam povzroca dokaj veliko gospodarsko
skodo. Za to stanje zelo radi
zvracamo krivdo na zdravnike,
dolzimo delavce simuliranje ipd.

Vzroke za to nam bodo nedvomno najbolj pokazale natancne
meritve pogojev, v katerih delavci delajo. Sele po teh bomo videli, kateri delavci obolevajo
zaradi· prepiha, neugodnih klimatskih pogo~ev, prahu, strupenosti v ozr acju in podobnih skodljivosti, oziroma pri katerih j e
treba iskati vzroke za pogoste
bolniSke izostanke drugje. Rezultati meritev bodo hkrati tudi kazalec, na katerih delovnih mestih je treba delovne pogoje izboljsati.
Drugi del pravilnika ureju je
predvsern
tehniske
probleme.
Va2nejsa dolocila, ki glede na
dosedanjo prakso predstavljajo
novost, so predvsem v tern, da je
treba predpise, normative in
standarde o varstvu pri d elu upostevati ze pri projektiranju
novih gradbenih objektov ali
vecjih rekonstrukcijp.h oziroma
pri izdelavi ali nabavi delovnih
priprav in osebnih varovalnih
sredstev. Kaj ta dolocila, ki so
prakticno le prilagojena veljavnim zakon skim predpisom, pomenijo, ni treba posebej poudarjati. Preden se lahko zacne z
gradnjo ali rekonstrukcijo objekta, je treb a projekt prilagoditi
vsem zahtevam iz varstva pri
delu. To pa pomeni:
- da je treba predvideti tudi
prostore za odlaganje oblek
(garderobe),
- d a mora biti na razpolago
zadostno stevilo stranisc, sob za
zensko osebno higieno, pip z vodo za pitje in umivanje rok ipd.,
- da morajo biti zagotovljeni
ugodni mikroklimatski pogoji
(eshavstiranje in ogrevanje usklajeno, zadostna temperatura
zraka ipd.)>
- da mora biti poskrbljeno
za odvajanje skodljivih plinov
par in prahti, za zadostno osvet~
litev delovnih mest tako z na:avno kot z umetno r~zsvetljavo

lpd.,

Sedeina garnitura Y -70 i'zdelek TP Martinjak

- da mora biti pod delovnega
prostora ustrezno izoliran . ipd.,
Res je, da nam bodo omenjene
zahteve pogosto povzrocale sitnosti, zlasti se pri projektiranj u

vecjih r ekonstrukcij, Treba bo
pac· misliti na vse, hkrati z objektom projektirati tudi ogrevanje, ventilacijo in drugo ter skrbeti za usklajenost v delovanju
takih naprav. Jasno p a je, da je
tak nacin gradnje cenejsi in boljsi, kot en-ostranska graditev najn ujnejsega s kasnejsim dograjevanjem in preurejanjem.
Pomembne so tudi n ovosti v
zvezi z delovnimi pripravami.
Hkrati z nabavo vsakega novega
stroja ali druge opreme za delo
je treba dobiti tudi atest pooblascenega strokovnega zavoda, da
je stroj grajen v skladu z zahtevami iz varstva pri delu. Nabava
domace strojne opreme ni problematicna, ker delovne organizacije pri nas ne smejo vee izdelovati opreme, ki ni v skladu
s predpisanimi normativi.
·
Drugace je z uvozenimi stroji.
Glede · teh strojev ne nalagajo
obveznosti tujim proizvajalcem,
pac pa uvoznikom. K sreci je v
tovrstnih zakonskih predpisih
nekaj pomanjkljivosti, ki jih pravilnik o varstvu pri delu primerno izkoriSca. Iz zakona je mogoce sklepati, da lahko da ustrezen
atest za uvozene stroje samo poobla5cen s trokovni zavod. Ker pa
to ni jasn-o povedano; daje pravilnik tako poblastilo posebni
strokovni komisiji v podjetju To
dolocilo n am mocno zmanjsuje
tovrstne stroske, saj izkljucuje
tako stroske atestiranja kot stroske, ki bi jih povzrocil zastoj v
proizvodnji. Atestiranje s strani
zavoda traja namrec najmanj
mesec dni - ta cas stroj seveda
ne sme obratovati - atestiranje
doma pa le nekaj dni. Ta ugodnost pa ne bi smela zmanjsevati
pozomosti
strokovnjakov,
ki
stroje nabavljajo; posebno pazljivi bi morali biti pri nabavi
strojev italijanske proizvodnje,
·ki so glede varstva pri delu najslabsi. ·
v. Znidarsic

Zakoriodajni akti enoprakse drugo? ·
Ocitek; ki pogosto drzi, lahko
sliSimo veckrat. Poizkusimo poiskati vzrok takim trditvam, ker
Ie tako homo lahko manjsali neskladnost med »zapisano« in »ziveco« pravico.
Predvsem se moramo za.vedati,
da ni organizacije brez pravil.
Vprasimje je · seveda; katera pravila se uporabljajo: ali »Zapisana «ali »nezapisana«.
Prva nudijo posameznikom nedvoumno vecjo pravno varnost in
boljsi pregled nad skupino pravic
in dol~nosti, ·ki jib urejujejo. So
pa prav za~adi svoje toge oblike
lahko ovira za prilagodljivost nas talim ·situacijam.
·
Nezapisana pravila .so ela~tiena,
slaba lastnost pa je njihova nepreglednost in moznost, da jib. dokazuje vsak po svoje.
V delu je novi statut BRESTA.
Ne homo se torej sprasevali, ali
»zapisano« ali »nezapisano«, ternvee: kako zapisati?
Refo:r:mna prizadevanja, smer
nasega gospodarstva in ne nazadnje prizadevanje BRESTA vodijo
v okvir tdnega gospodarstva. Osnovna znacili).ost tega pa j e stalna gibljivost, spr ernenljivost in po
drugi strani · potreba po prilagajanju novim pogojem. Ce bi hoteli statut prilagoditi trenu"tnim
razm,e ram in bi ga napolnili s prev~c natancnimi -dolocbami, bi gotovo prislo do togosti. Konkretnejsa dolocila sodijo v pravilnike.
Statut mora r1atancneje · obdelati le tiste 1:emeljne pravice in
doiZnosti, k;i so enake za vse clane -defovne skupnosti in lti. so .podlaga ostalih razmerij. Sicer pa
sodijo v statut poglavitna vprasanja v takem obsegu in s tako
razmejitvijo med naceinostjo,
o~viTnostjo in l$:onklretnostjo, da
omogocajo dinamicen potek "ctelovnega procesa fn razvoj tu razvijajoc·i m se odnosom.
·
Statutu moramo posvetiti veliko _pozornost. Javna razprava bo
omogocila vsakemu posamezniku
tehtanje novih dolocb. Ker le ce
je stvaren, · je statut usmerjev~lec
zivljenja v podjetju in hrbtenica
vsem ostalim aktom, ki precizirajo .Pravice in dolZnqsti posameznikov. in enot pri. prizadevanjih
za vzpostavitev postavljenih ciljev.
Z. Zabukovec

BRESTOV O BZORNIK

.Proizvodnja v januarjn in .
februarju je v skladu z nacrtoin
Proizvodnja v nasem· podjetju
je v prvih dveh letosnjih m esecih
dosegla vrednost 19 milijonov novih dinarjev, kar je 16,5 Ofo planiranega letnega obsega proizvodnje. To pomeni, da je b ila
proizvodnja v januarju in februarju ugodna.
Za primerjavo narascanja proizvodn je, si oglejte, kako je bilo
s proizvodnjo v zadnjih petih letih (obdobje prvih dveh mesecev):

Leto

V 10 tisoc N din
Proiz- Indeks y-erizni
vedeno
mdeks

1965
1966
1967

949,4
1046,9
1154,5
1340,8
1914,8

1SG8
1069

Koristna uporabnost »Daniele stereo«

INVESTICI-JSKA
GRUP A V AKCI-11

.I

Z novo organizacijo Skupnih
strokovnih sluzb je bila ustanovljena investicijska grupa. Ta grupa je odgovorna za izvedbo kompleksne investicije in ima s tega
naslova vsa pooblastila za interna in eksterno ukrepanje. Grupa
si ustvari lastne izvajalske ekipe
po poslovnih eootah, tako da s
tern zagotavlja nemoteno d elo kadrov v proizvodnji in tekocem
vzddevanju, grupa dela samostojno in sodeluje z vodstvi tovarn le kadar gre za rekonstrukcije in dela, ki vplivajo na normalen potek proizvodnje.
Grupa se deli v dva dela. Prvi
je strokovno tehnicni del ,drugi
pa je financno planski, oba dela
povezuje glavni dire.ktor, ki je
istocasno tudi vodja investicijske
grupe. Strokovno tehnicni del j e
preko
tehnoloskih
referatov,
energetika, gradbenega referenta
pripravljal to investicijo ze pred
novo organizacijo, financno planski pa je povsem nov. ~e samo
dejstvo, da gre za 32 milijonsko
investicijo N din pove, da je treba to investicijo obravnavati drugace, kot smo to prakticirali v
preteklih letih, ko je slo za dopolnjevanje s posameznimi stroji.
Financno planska sluzba investicijske grupe ima osnovno nalogo, da skozi plane investicij skrbi za smotrnost troesnja investicijskih sredstev v rokih in ob polltiki najracionalnejsih financnih
aranzmanov.
:Ze prve izkusnje kazejo, kako
potrebna je bila vkljucitev tega,
ce tako hocemo, komercialnega
dela, strokovnjaki so vsak po
svoji specialnosti delali in pripravljali investicijo. Mnogo je bilo napravljenega. Tudi r ealizacija je ze zaceta, tako v gradnjah,
instalacijah po dograjenih objektih, v dobavi prvih strojev in n aprav. Gotovo pa je, da so aranzmaji oziroma komercialni zakljucki delani v prvi vrsti s poudarkom na kvaliteto in funkcionalnost investicije, manj pa glede termin:ske zagotovitve izdobave placilnih pogojev in podobno.
Tam problemom pa se zoperstavlja financno-planska sluzba, katera hoce eliminirati te probleme
v bodocih zakluckih. Izku senj na
tern podrocju ni v ta kem obsegu
in zaradi tega je izdelan predlog
poslovnika, ki urejuje razmejitev
odnosno d eli postopek na pripravo in realizacijo. Jasno pa je, da
bo uspeh zagotovljen, ko bo v
vsakem primeru dosezeno soglasje nosilcev investicije z financno
plansko sluzbo, tako glede izbora
izvajalca investicij, kot drugih

najugodnejsih pogojev (cena, roki placil itd.).
Financno-planska sluzba ima
nalogo izdelave terminskega financnega plana investicij. Prav te
dni bodo znani planski termini
tako gradbenih investicij, dobave
strojev in naprav. Izdelan je plan
energetskih akcij, vendar ga bo
potrebno korigirati potem ko b odo znani gradbeni termini izgotovitve objektov. Ta sluzba po
svoji funkciji ne obravnava samo financni plan, je tudi koordinator vseh operativnih planov,
bodisi na pripravo ali realizacijo
investicij. To bo naloga tej sluzbi,
da koordinira svoje plane z nosilci in izvaj alci del.
Investicijska grupa je ze v
funkciji, izdelujejo se plani, pripravljajo nacrti, tehnicne in tehnoloske resitve. Iz planov investicij in investicijskih del, katere
smo doslej precizirali, vidimo, da
bo res- vroce poletje.
Iz organizacije investicijske
grupe pa je razvidna tudi kadrovska zasedba:
- strokovno tehnicni koordinator je inz. Ivo JURKovre, za
gradnje pa je odgovoren Franc

BAUMAN, odgovoren za energetiko in instalacijo je Ciril RUDOLF, odgovoren za tehnologijo
Tovarne pohistva Cerknica je inz.
Drago MAZI, za Tovarno pohistva Martinjak pa inz. Joze RESNIK. Inz. Drago MAZI je odgovoren tudi za brusilnico in razrez
plosc pri Tovarni ivernih plosc
Cerknica,
- financno planski koordinator je Dusan TROTOVSEK, odgovoren za izvajanje operativnih
nalog s podrocja organizacije nabave, transporta, zavarovanja, reklamacij je Aleksander MARKOVere, odgovoren za izvajanje investicijskih predpisov, dokumentarno poslovanje, financno spremljavo in obracun investicije je
Emil LAH.
Operativni sodelavci grupe po
poslovnih
enotah
so
Franc ·
KRANJC za Tovarno pohistva
Cerknica, Tone LUNKA za Tovarno pohistva Martinjak in
Franc KEBE za Iverko.
S tern sestavkom smo vas zeleli kratko seznaniti s funkcijo in
delom novo ustanovljene investicijske grupe s posebnim poudark om na novi financno p lanski
sluzbi.
Gotovo je, da bo potrebno siroko sodelovanje te grupe, tako
da se doseze tako optimalna zagotovitev investicije, kot racioilalnih resitev v financnem smislu.
D. Trotovsek

SKUPNA PORABA PRED RAZDELITVIJO
Centralni delavski svet ~resta bo na prvi prihodnji seji obravnaval
predlog financira.nja in razdelitve sr edstev skupne porabe za leto 1969.
Potrebe po sredstvih skupne potrosnje so zelo velike, vendar .ie razdelitev teh sr edst ev odvisna od fin ancnih JUoznosti podjetja. Skupna
vrednost sredstev skupn e porabe, ki bo potrosena v letu 1969 in delno
tudi v .]etu 1970 (dokoncanje stanovanjskega bloka) znasa 3,9 milijona
N dinaijev. Struktura potrosnje sredstev skup n e porabe je sledeea:
V 10 tisoc N din
1. Izgradnja stanovanjskega biaka
191
2. Individualna izgradnja
45
3. Anuitete za stanovanjsko izgradnjo
55
4. Sredstva za civilno zascito
11
5. Izobrazevanje ka_drov
36
6. Dotacije sindikatu
15
7. Patronati sol
3
8. Oprema ambulante
4
9. Komunalna izgradnja
13
10. Ostalo (prispevek za izgradnjo bolnisnice, pri:spevek
za potrosnjo sredstev skupne porabe in drugo)
16
Skupaj
389
V skladu s poslovno politiko in potrebami po novih strokovnih kadrih, ki so sestavni del potreb za proizvodnjo po investiranju je v
planu izgradnja novega stanovanjskega bloka. Po analizi potreb po
individualnih gradnjah, 'PO sprostitvi trenutno zasedenih stanovanj in
v skladu z moznostmi financn e udelezbe podjetja, je ·komisija za stanovanjska vprasanja podjetja predvidela potrosnjo sredstev v te namene v viSini 450.000 N dinarjev. Ostala potrosn ja sredstev skupne
porabe je ali v skladu z ze ang~iranimi sredstvi po sklepih samoupravnih organov (anuitete, izobra:Zevanje kadrov, oprema ambulante )ali v skladu s predpisi (sredstva za narodno obrambo). Ostala
planirana potrosnja sredstev skupne potrosnje je zaradi velikega angaziranja sredstev v investicije ostala na lanskoletni ravni.
0 morebitnih spremembah v formiranju in potrosnj i sredstev skupne porabe na organih samoupravljan ja, bomo bralce obvestili v prihodnji s tevilki.
D. Mlinar

100
110
122
141
202

110
107
116
143

Iz razpredelnice lahko ugotovim o, da je poprecna rast proizvodnje v januarju in februarju v
zadnjih petih letih 20,4 Ofo. Prav
taka primerjava indeksov nam
pove, da je najmocnejsa tendenca
narascanja proizvodnje prav v letu 1969. .
Znacilnost letos dosezenega obsega proizvodnje je hitrejsa ten-

denca v narascanju proizvodnje
pohistva, medtem ko je narascanje proizvodnje primarnih izdelkov dokaj stabilno in umirjeno.
Na taksne proizvodne uspehe je
vplivalo povecevanje serij in izdelava visokokvalitetnega furniranega pohistva, vecserijske proizvodnje masivnega pohistva . i n
tapetniSka proizvodnja (TP Martinjak) ter kooperacijsko sodelovanje med poslovnimi enotami in
zunanjimi partnerji. .,
V TLI Stari trg je obseg proizvodnje nad planiranim,. kar je
rezultat vecje· proizvodnje polizdelkov za ostale poslovne enote
in vecje proizvodnje ladijskega
poda, po katerem je kljub mrtvi
sezoni v gradbeniStvu zelo veliko
povprasevanje.
Proizvodnjo v Iverki je ovirala
zapoznela dobava lepila, kar je
vplivalo na to, da je bila proizvodnj a v Iverki nekoliko pod normalno di.Ramiko mesecnega doseganja p lanskih rezultatov.
Iz vsega tega lahko ugotovimo,
da je bila proizvodnja v januarju
in februarju v skladu s planskimi predvidevanji, kar pomeni, da
bomo ob delovanju z nacrtom dolocenih instrumentov, planirani
letni obseg proizvodnje povsem
dosegli.
\
B. Misic

Pravnik odgovarja ·
VPRASANJE: Prejel sem odlocbo o prenehanju dela zaradi
odprave delovnega mesta. Ali
imam res prednost pri sprejemanju novih delavcev, kot trdijo
moji znanci?
Odgovor:
ee delovna skupnost v roku
enega leta po odpravi delovnega
mesta znova vpelje odpravljeno
ali podobno delovno mesto, ima
delavec, ki mu je delo prenehalo
zaradi take odprave, pravico ponovno vstopiti na delo. Isto velja za primer, ce delovna skupnost poveca stevilo . delavcev na

delovnem mestu, za katero delavec po svojih delovnih sposobnostih zadovoljuje · postavljenim zahtevam. (104. cl. TZDR).
Kaze pa, da je odlocba, ki ste
jo prejeli, pomanjkljiva. Drugi
odstavek- ze omenjenega 104. cl.
dovolj jasno· pove: »sklep ·o prenehanju dela v d elovni organizaciji mora vselej navajati pouk, kako lahko delavec v skladu s splosnim aktom ugotavlja
pravico do ponovnega vstopa
delo v delovno organizacijo ' po
prvem odstavku tega elena.«
Z. Zabukovec

na

Obcani, sodelujte v
krvodajalski akciji
Zdravstvena sluzba iz dneva v dan obcutneje spoznava, .
nepogresljiva je kri pri zdravljenju - predvsem operacJ.Jskem. Ceprav je prakticno nemogoce izracunati, kolikokrat se skrajsa cas zdravljenja, ce je na :voljo dovolj krvi,
lahko s popolno gotovostjo trdim, da pomoc transfuzij pri
vedno vecjem stevilu obolenj mocno SIU'aj5a ali celo zivljenjsko vpliva na uspesno zdravljenje. Ce samo pomislimo
koliko nasih otrok takoj po rojstvu ne bi prezivelo tedn~
dni, ce ne bi bilo primerne krvi za transfuzijo - pri tern
pa statisticno ugota.vljamo, da je umrljivost novorojenckov
na Slovenskem globoko pod evropskim povprecjem - se
nam sama ob sebe poraja naslednja ugotovitev: ce je kakSna
aktivnost katerekoli organizacije v svetu usmerjena v dobro nas samih, potem je na prvem mestu pra.v gotovo krvodajalska aktivnost. Le-ta v nas samih n ajde odziv za n ajplemenitejso odlocitev: ce stopim med a.ktivne krvodajalce,
se odlocam pravzaprav za. dobro samega sebe, svojih najblizjih, v ekonomskem pogledu pa za korist delovne organizacije, podjetja, tovarne ali ustanove.
Krvodajalstvo je prostovolnja aktivnost nasih }judi.
Krvodajalske akcije so n aertno razporejene cez vse leto.
Mislim, da lahko s pono,som ugotavljamo, da. snio v zadnjih letih v na5i obcini vsa.ko leto presegli nacrt republiSke
komisije za krvodajalstvo pri Glavnem odboru Rdecega
kriZa Slovenije. Da je sedaj v vodstvu te republiske komisije zastopnik nasega obcinskega odbora RK, je prav gotovo.
~di zasluga ali nagrada. visoki zavesti obcanov nase obcine,
ki so se v edno. odzvali pozivom za prostovoljno dajanje krvi.
Krvoda.jalska akcija za Ieto 1969 bo:
- V cetrtek, 10. aprila. za podrocje Loske doline v prostorih Kovinoplastike v Lozu. Kolektiv Kovinoplastike
daje udelezencem akcije dela prost pla.can dan.
- V petek, 11. aprila za podrocje Cerknice, Rakeka z
okolico, Bloske planote, Zilc, Cajnarjev in Otav ter za·
n ekatere delovne organizacije na tern podrocju.
- V soboto, 12. aprila pa predvsem za kolektiv tovarne
Brest Cerknica in Martinjak in za tiste kolektive, k i bodo
zeleli sodelovati v akciji na ta dan.
Prevozi z avtobusi bodo urejeni.
Pozivamo vse delovne organizacije, njihova vodstva in
druzbeno-politicne organizacije, da. storijo vse, da bo tudi
letosnja krvodajalska akcija najmanj tako uspesna kakor
a.kcije prejsnjih let!
Za sodelovanje in aktivnost se· vsem iskreno zahvaljujejo ·
obcinski odbor Rdecega kriZa Cer-knica~
ka~C?

dr. B. Kravanja

..
Primer java kaze, da ob enaki
kvaliteti hlodovine d obi LIP Bled
Za" 11 °/o VeC vreden zagan les kat
mi. Ta odnos vrednosti zaganega
lesa iz enako kvalitetne surovine,
ki ga m oramo upostevati,nampove, da bi bill v primeru, da LIP
Bled placa hlodovino po 230 N
din/m3, mi upraviceni placati ·samo 205 N din/m3 • Nasa ponudba
gozdarjem je torej visja, k ot bi
bila lahko, v k olikor bi dosledno
upostevali kvaliteto hlodovine.
Kaj za nase zage pomeni zahte~
vek za povisanje cen hlodovine
na 220 N din/m3 , nam pave podatek, da bi se zmanjsala stopnja
ostanka ~rstega dohodka iz 7,6 °/o,
ki je bila dosezena v letu 1968, na
2,3 Ofo. T o pomeni, da se pri takem povecanju cene ze postavlja
vpras;;mje n adaljnjega obstoja nasih zag. Ob tern pa se lahko vsi
skupaj vprasamo, kam vodi taksna· politika in s kaksno moralno
pravico lahko gozdarji s svojega
privilegiranega polozaja spravljajo zagarsko proizvodnjo v taka
tezah ekonomski polozaj.
Dobav jelove hlodovine torej ni.
Ob ta:kih neutemeljenih in nemogo~ih zahtevah se bo prltisk na
cene spremenil v aster socialni
zaplet, saj vemo, da je na nas.i h
zagah neposredno zaposlenih 124
delavcev, katerih zaposlitev je
ogr ozena.·
Franc Mele

za.kai ni dobav
ielove hlbdovine
Kapaciteta obeh nasih zag je
prHagojena koUcinam hlodovine,
ki letno napadejo v nasem gravitaeijskem obmocj u. Letno razzagam o ea 45.000 m 3 hlodpvine, od
tega pribliZno 20 °/o bukove hlodovine in 80 °/o jelove hlodovine.
Pogoj za normalno obratovanje
obeh zag je torej predvsem enakomerna in dovolj velika dobava
jelove hlodovine.
Vsa pretekla leta je bila ustaljena praksa, da smo se v zacetku novega poslovnega leta sestali
z vodilnimi delavei GG Postojna
in se dogovorili za ustrezne eene
hlodovine ter za kolicinske dobave. Cena hlodovine je bila vedno
enaka eenam, ki so se dosegale v
Sloveniji. To, ze utemeljeno obliko dogovarjanja so gozdarji letos
zamenjali z ultimatom. Dne 10. 1.
1969 nas je obiskal njihov komercialist, ki je povedal njihove pogoje in hkrati takoj dodal, da bodo, v kolikor ne sprejmemo njihovih pogojev, vse kolicine iz nasega bazena usmerili drugam. Tri
dni kasneje sta sefa gozdnih obratov na nasem obmocju prejela
ukaz, naj takoj prenehata z dobavo hlodovine na nase zage. Pogoji, ki so nam jih gozdarji pastaviii za dobavo jelove hlodovine v
letu 1969, so n aslednji:
a) ffiodovina iz zasebnega sektorja naj se prevzema po klasah
in sledecih cenah:
I . kl.
II. kl.
III. kl.

250 N dinfms
210 N din/m 3
170 N dinfms

Po tern predJogu naj bi se povecala cena za hlodovino II. klase
iz dosedanjih 200 N din/m3 na 210
N din/m 8 .
b) Hlodovina iz drzavnega sektorja .naj bi se prevzemala samo
k olicino s tern, da bi bila dolocena popr ecna cen a 220 N din za
ms. Prevzem n aj bi torej ostal
enak dosedanjemu, cena p a naj
bi se povecala iz 198 N din na
220 N din/m 3 oziroma za 11 °/o.
Na predlog cen za hlodovino iz
zasebnega sektorja ·smo pristali,
ker so se enake eene formirale
tudi pri ostalih gozdno gospodarskih obmocjih. Predlagali smo,
naj bi enak reiim veljal tudi za
hlodovino iz drzavnega sektorja,
oziroma v kolikor jim to n e odgovarja, da bi bill sporazumni s
poprecno eeno 210 N din/m3 •
Vse nase pobude, da bi se dogovorili za pogodbeni odnos v
okviru za obe strani sprejemljivih · een so bile dosedaj brezuspesne, ker GG Postojna trmasto vztraja pri svojih zahtevah.

RAZGLASITEV :VARSTVENE
VODE
Na osnovi 24. elena zakona o
sladkovodnem ribistvu . (Uradni
list SRS st. 22/58) je svet za gospodarstvo pri obcinski skupscini Cerknica na svpji seji 1. oktobra 1968 sprejel odlocbo o razglasitvi varstvene vode del patoka
Cerkniscice. Za varstveno vodo·se
po tej odlocbi steje del patoka od
novega mostu pri Valjcnem mlinu do zapornie.
Po zakonu o sladkovodnem ribistvu j e v varstvenih vodah prepovedano kopanje rae, ker delajo
veliko skodo, ko pobirajo odlozene ikre. Zato bodo morali lastniki rae poskrbeti, da ne bodo uhajale v varstvene vode, ker so sicer dolocene visoke kazni za vsak
primer posebej.
RibiSka druZina v Cerknici bo
vse lastnike rae obvestila ,o do·locilih odlocbe, proti tistim, ki tega ne bodo upostevali, pa bo tudi
ustrezno ukrepala .
RD Cerknica

.Enak odnos ~ot do n asega podjetja imajo tudi do p odjetja J avor Pivka, kjer zage ze tri tedne
n e obratujejo zaradi pomanjkan ja hlodovine.
Ce primerjamo zahtevo gozdarjev z dogovori o eenah m ed ostalimi gozdnimi gospodarstvi in lesnoindustrijskimi podjetji, vidimo,
d a so zahteve izredno visoke.
Podjetja, ki dobivajo hlodovino
od GG Ljubljana (KLI Legatee) .
so ze sklen ila dogovore za dobavo
jelove hlodovine po cenah, ki smo
jih tudi mi sprejeli in veljajo za
zasebni sektor. Razpolagamo tudi
s podatki o cenah n a Gorenjskem,
k jer je kvaliteta hlodov neprimerno boljsa od n ase (preteino
smreka), cene p a se gibljejo za
letosnje leta med 210 N din/m3 in
•
230 N din za m 3•
Stu dija PZ LES o kvalitetnem
n apadu zaganega lesa, izdelana februarja 1968, ka.ie, da ima nase
podrocje zelo slabo hlodovino.
Navajam tudi primerjavo LIP
Bled, ki je zagalo popolnoma enako kvalitetne hlode kot nase podjetje. Napad lesa po klasah je bil
naslednji:

Klase

cpc
I
II
III
IV

v
ost.

Veljavne
cene
830
672
620
500
400
330
240

Brest

Bled

struktura
vrednost

.struktura
vrednost

0,4
2,9
5,5
20,5
50,8
17,5
2,4
100

332
1949
3410
10250
20320
5775
576
42612

0,2
1,4
12,8
48,5
30,0
4,0
3,1
100

47357

Praznovanje 8. rna rca
Ko sem b il za Dan zena prica
p r ipravam p roslave Dneva zena,
ki w jo z veliko skrbjo pripravljali sindikalni odbori po vseh poslovnih enotah nasega podjetja,
sem se spomnil, da ni bilo v cast
8. marca Dneva zena v nasem obzorfli.ku nil: napisanega. Yerjetno
je to spodrsljaj uredniskega adbora. Ko pa sem vide! na proslavah Dneva zena razpolozene delavke-zene in njihova hvaleznost
za izrecene lepe besede v nagovorih predstavnikov sindikata, sem
se odlocil, da bam napisal nekaj
besed v cast tega pomembnega
praznika.
Na predvecer 8. marca se je v
menzi zbralo veliko s tevilo . zena.
Proslava se je zacela s pestrim
programom. Program se je zacel
z gov orom predstavnika sindikata
o pomembnosti 8. marca - Dneva zena. V njem je bila zlasti poudarj ena vloga in enakopravnost
zena taka v proizvodnji in v druzini kat osnovni celici druzbe.

Program se je zakljucil z recitacijnmi in pesmijo pevskega zbor a
iz Begunj. Zene so ob zakuski in
glasbi Veselih meniSevcev kramljale v veseli druzbi in prijetnem
vece.r u.
Velika stevilo delavk zivi v oddaljenih krajih, zato je sindikat
organiziral za te zene proslavo
dneva zena v nj-ihovih centrih ta ka, da so bile tudi te zene delezne s strani sindika-ta vse pozornosti.
Ko je beseda o Dnevu zena, mislimo tu na enakopravnost zenske na vseh podrocjih drU.Zbenega zivljenja. Zato si ob tern zastavljamo vprasanje, kaksen je
pravzap rav polozaj zensk v nasem samoupravnem sistemu.
Hiter gospodarski in drU.Zbeni
razvoj nase dezele je mnoZicno
pritegnil zenske v proizvodnjo, v
upravljanje z drU.Zbenimi sreds tvi. Tega razvoja n i moe vee zaustaviti, kajti gospodarsvo in
druge dejavnosti potrebujejo zen-

· BRESTOV OBZORHIK G LASILO
KOLEKTIVA BREST CERKHICA -

Glavni in odgovorni urednik Danilo
Mlinar - Ure juje ure dni!ki odbor:
~tefan Bogovcic, Vojko Harmel, Janez Hren, Franc Hvala, Tone Kebe,
Jozica Maticlc, Danllo Mlinar, Franc
Tiska
Tavielj, Dulan Trotovsek Zeleznilka tiskarna, Ljubljana

166
941
7936
24250
12000
1320
744

Iz slavnostnega dela praznovanja Dneva zena

BRESTOV OBZORH

ske. ce ze pogledamo, je v nasem zena skrbi predvsem za otroke
podjetju nad 50 °/o zaposlenili dam ter samo prispeva s pokli·
nim delom k: druzinskemu· dohm
zensk v neposredni proizvodnji.
Prav to dejstvo pa zgovorno pri- ku pa nic vee.
Po drugi strani pa je za tah
ca o vlogi delavk-zena. P o drugi
stanje vzrok pri zenskah sami:
strani pa u gotavljamo, da je drugacen odstotek zensk v samo- ki se tezko in nerade odlocajo 2
upravnih organih. Vzroki, da so samoupravno in druzbeno delo.
Prav je, da ocenjujemo vlog
zene malostevilno zast.opane v organih upravljanja, so brez dvoma . in polozaj nase zene kon tinuira
v zastarelem gledanju na zeno, ki no in ne samo ob njihovem praz
tli v velikem iitevilu nas vseh. Se niku ter da ji damo cimprej me
sto, ki ga zasluzijo. J. Klancar
so prisotna mocna stalisca, da naj

NOVA ORGA VIZACIJA
POSLEDICA LETOSN]IH INVESTICIJ
Odlocitev strokovnih in samoupravnih organov Bresta za letosnje investicijsko vlaganje v
modernizacijo proizvodnje je postavila pred strokovne organe naloge zagotoviti optimalno izvedbo
planirane investicije, nemoten potek tekocega poslovnega procesa
in zagotovitev funkcionalne organizacije, ki bo zagotovila Brestu
poslovanje po koncani investiciji.
Obstojeca organizacija Skupnih
strokovnih slU.Zb po svoji delitvi
dela ne bi bila kos novo n astalim
nalogam. Prav zar adi tega je bilo potrebno izdelati tako organizacijsko obliko poslova:nja teh
sluzb, ki bo zagotovila izvrsitev
postavljenih nalog.
Z ozirom na specificnost posameznih nalog, ki zajemajo podrocja investicij, prganizacije in
tekoce operative so v okviru
Skupnih strokovnih sluzb postavljene tri osnovne skuptne, in sicer: Investicijska skupina, ki je
odgovorna za izvedbo kompleksne ionvesticije (vee o tern je govera v clanku tov. Trotovska).
Organizacijska skupina je odgovorna za izdelavo funkcionalne
organ izacije
vseh
strokovnih
slU.Zb p odjetja, strokovnih organov in organov upravljanja. Nadalje mora ta skupina izdelati in
uvesti sisteme predvsem s podrocij studija dela, vodenja p r oizvodnje, kontrole kvalitete, planiranja, taka i.nf~rmacij, kadrov in
podobno. Izdelava interne zakonodaje, predvsem statuta in pravilnikov, je prav tako naloga te
skupine. Ker so naloge kratkorocne in dolgorocne, mora skupina izdelati plan kratkorocnih nalog, ki morajo biti izvrsene do letosnje jeseni, ostale pa sodijo v
p lan dolgorocnih nalog.
Da bi zagotovili nemoteno delo
v skupini, bodo na posameznih
podrocjih delali delavci, ki po
svojih strokovnih sposobnostih izpolnjujejo zahteve postavljenih
nalog.
Organizacij-sko skupino vodi inzenir J oze HREN, ki organizira
in koordinira delo skupine. Poleg
tega skrbi za organizacijo internih in eksternih delovanj podjetja, organizira izdelavo interne
zakonodaje, odgovarja za funkcionalno organlzacijo strokovnih
sl~b, strokovn ih organov in or• ganov upravljanja ter pripravlja
ak cijske plane in sk:rbi za njihova
izvrsitev.
Tehnicni organizator v skupini
je dipl. inZ. Karla MEf>UGORAC,

ki je odgovoren predvsem za or·
ganizacijo tehnicne priprave dela
in proizvodnje.
Na podrocju kadrovskih sistemov je inz. Janez OTONICAR
zadolZen za izdelavo, uvajanje in
spemljanje kadrovskih sistemov
ter organizacijo kadrovskih slU.Zb.
Zdravko ZABUKOVEC, dipl.
pravnik, je zadolzen za izdelavo
celotne interne zakonodaje.
Izdelava, uvajanje in spremljanje sistemov planiranja, sistemov
taka informacij in podobno, je
delovno podrocje ekonomskega
organizatorja. Delovno mesto se
ni zasedeno.
Skupina se .pri svojem delu posluzuje tudi mnogih strokovnih
sodelavcev, predvsem na podrocju poslovn!'! organizacije, mehan ografije in zakonodaje.
Operativna skupina obsega prodajno in nabavno sluzbo, analitsko-plansko, racunsko, splosno in
kadrovsko sluzbo ter t ransport in
spedicijo.
Naloga operativne slU.Zbe je zagotovitev nemotenega poslovanja
v casu investicije, strokovno sodelovanje s sluzbami v poslovnih
enotah ter zagotovitev potrebnih
financnih sredstev. Operativno
skupino vodi Danilo MLINAR, ki
opravlja naloge direktorja Skupnih strokovnih sluzb in koordinira financno poslovanje podjetja
Kot novost v operativni skupini
je organizacij·s ka osamosvojitev
kadrovske slU.Zbe, ki ima nalogo
zagotoviti zadostno stevilo delavcev po strokovnih in sposobnostnih profilih, tako za delovna mesta v proizvodnji, kakor za delovna mesta strokovnih sodelaveev.
V okv1ru prizadevanj po zmanj sanju stevila izgubljenih dni zar adi nesrec pri delu in ·bolovanj
in z zeljo izboljsati zdravstveno
preventive je organizacijsko reseno vpraasnje pridobitve lastnega zdr avnika in visje medicinske
sestre.
V ostalih slU.Zbah operativne
skupine n i vecjih organizacijskih
sprememb. Z ustrezno kadrovsko
prerazporeditvijo
delaveev
v
okviru posameznih sluzb, je zagotovljeno normalno interno in
eksterno poslovanje Bresta.
Kljub n avidezni delitvi skupnih
strokovnih sluzb n a tri skupine
ostaja ta poslovna enota se naprej celovita organizacijska in samoupravna poslovna enota.
V. Harmel

Mislirn da imam prav,
. vendar zakaj lako?
Tovarna pohistva Cerknica ima
vsako leta velik porast proizvodn~e. Tega nam ne narekuje samo
tdiS(:e in razvoj podjetja, temvec
tudi potreba po stal·ni rasti nasega standaDda. Zal se pa tega
vsi n e zavedajo. Poglejmo samo
primer oskrbe z okovjem za Daniela, ki povzroca precejsnje tezave pri redni proizvodnji. Zn ano je, da je rok n abave okovja
tri mesece, kar je vsekakor dovolj za pravocasno oskrbo, toda
kljub temu se strokovne sluzb e
tega ne zavedajo dovolj. Elementi Daniele so ze pripravljeni za
montazo,
vendar
ustreznega
okovja se ni.
Kako naj se potem zagotovi nemoten proces proizvodnje in izvrsitev mesecnega plana? Zelo
tezko, kajti Qr ganizatorjem proizvodnje je to onemogoceno.
Vendar se ne pojavljajo samo
tezave s pomanjkanjem okovja.
Pri zadnji seriji proizvodnje 1000

garnitur dnevne sobe Daniela, kar
predstavlja 6000 omaric, smo imeli pet vrst magnetnih zaskocnikov. Zaradi tega je bilo treba trikrat pr~rejati in popravljati sablone. I sto se je dogajalo pri odmicnih sponah. Dobili smo jih v
stirih razlicnih vrstah. Ena od teh
je bila neuporabna in jo je bilo
treba v celoti reklamirati.
Poleg navedenih tezav so se pri
proizvodnji zadnje serije dnevne
sobe Daniela pojavljali se drugi
problemi, kat so prebrusenje izdelkov, nekompletni izdelki itd.
Ob ugotavljanju vseh navedenih pojavov se postavlja vprasanje, kje naj iscemo v zroke za tako neodgovorn a dela.
Tezko je pisati o nasih slabostih, vendar je zelja nas vseh, da
se podobne stvari v bodoce vee
ne bodo ponavljale, ce zelimo dosegati planirane rezultate in stalno povecevati rast n asega standarda.
V. Subic

s
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POPIS ·IMOVINSKEGA
STANJ:A ZA . LETO · 1968
Za ugotovitev imovinskega sta"nja in dosezenega dohodka so
med drugim potrebni tudi podatki dejanskih zalog. V zadnjih letih
so organi upravljanja posvetili vel: pozornosti tudi stanjem zalog.
Zaloge je treba pri dobrem gospodarjenju obravnavati z .vee vidikov,
predvsem pa, da so v .skladu z obstojecim obsegom proizvodnje in
da so strokovno in varna vskladiscene.
· ··
Upravni odbor podjetja je na 187. redni seji 2. · junija 1966
sklenil v letu 1966 uvesti neprekinjen popis zalog - to je skozi vse
leta, ne pa samo ob ;z;akljucku poslovnega leta po stanju 31. decembra. Za uvedbo neprekinjenega popisa obstaja druzbeni normativ
5.000 razlicnih artiklov - to je raznih vrst materiala, surovin, polizdelkov in izdelkov.
·
Osnovni namen uvedbe neprekinjenega popisa je temeljil na
stalnem porastu obsega proizvodnje in vzporedno s tern. na povecanju zalog, ugotavljanju vse vecjih odstoparij - to je presezkov in
primanjkljajev, cezmernih . zalog, okvar na zalogah in porastu nekurantnih zalog. Se posebej pa na tern, da se samo z enkratnim
ugotavljanjem zalog ob zakljucku leta ne more vplivati na gospodarjenje in vestno vodenje zalog. Odgovorni skladiscnik:i so vecinoma
skrbeli za urejeno skladisce le ob zakljucku leta, ker so vedeli, kdaj
bo inve.nturni popis. Poleg tega tudi. popis ni mogel biti kvaliteten,
ker je bil vezan na kratek rok zaradi zakljucnega racuna ter 'premajhnega proucevanja ugotovljenega stanja, ker so bile popisne
komisije obcasne, premalo strokovne in zavzete z rednim delom.
Fred uvedbo neprekinjenega .popisa ob zakljucku leta je sodelovalo pri popisu 23 komisij z 90 clani.
Pri neprekinjenem popisu sodelujeta 2 clana (stalna) iz Skupnih strokovnih sluzb in po 1 clan -iz poslovnih enot, k:i se vkljucijo
v popis takrat, kadar poteka popis v poslovni enoti. Po sedanjih
predpisih je bilo treba stanje nedokoncane proizyodnje, osnovnih
in denarnih sredstev popisovati samo ob koncu leta; za,to je sodelovalo
se 15 ljudi v 4 komisijah. v prihodnje pa bo podjetje lahko z internim
aktom odlocalo tudi za te popise, kdaj se bodo izvedli. S tern bo v
celoti presel ves popis v pristojnost neprekinjene in venture.
Primerjava stanja ugotovljenih presezkov in primanjkljajev s skupno vrednostjo zalog od leta 1965 do 1968 pave, da se skrb za
bo]jse vodenje zalog izboljsuje. Primanjkljaji in presezki izhajajo vecinoma zaradi zamenjav slicnih vrst materialov z razlicnirni cenarni.
Pregled . primerjave v tisoc starih dinarjev je naslednji:
1965
3.922.262
Vred. zalog
20.167
Presezki
Primanjkljaji
15.012
Od tega v breme
75
odgovornih oseb

I

I

i·

Indeks
68:65

1966

1967

1968

4.525.794
37.648
11.187

5.189.015
14.217
10.580

6.687.876
15.339
9.104

170
76
60

126

138

358

477

Uspeh pri tern bi bil lahko se boljsi, ce bi bilo kadrovarije v
stalno popisno komisijo bolj dolgorocno. V dveh letih so bili izmenjani ze 4 clani. Odgovorni za k adrovanje stalnih clanov morajo
upostevati, da bo se vecji uspeh dosezen le takrat, ko bodo stalni
clani z daljsim delom na tern podrocju pridobili ustrezno prakso
za kvalitetno opravljanje te dolznosti.
·
0 inventurnem elaboratu za leto 1968 je razpravljal delavski
svet podjetja 30. januarja letos na 145. redni seji, ga potrdil in
sprejel naslednje 'sklepe:
1. delavski sveti poslovnih enot n aj obravnavajo inventure· takoj,
ko so opravljene, ne pa, da cakajo in jih obravnavajo na koncu
leta;
2. inventurn:a komisija naj skupno s strokovno komisijp ze pri
popisu ugotovi · nekurantni material . in ga vpise na poseben list
ter prilozi inventuri,
3. racunsko nacrtovalna sluZba naj izda nov predlog obracuna
nedokoncane proizvodnje
4. inventurna komisija naj na eni izmed prihodnjih sej poroca
o uresnicitvi predlogov te komisije proti odgovornitn osebam v poslovnih enotah glede vecjih razlik.
E. LAH

sko skupscino, da ne more soglasati S krivicno Tazdelitvijo stevila poslanskih mandatov, saj pripada notranjski volilni enoti
(Cerk.ndca, Logatec, Idrij'a in Vrhnika) samo eno poslansko mesto
v gospodarskem zboru republiske
skupscine. Medobcinska kandidacijska konferenca je dolocila dva
kandidata za gospodarski zbor republiSke ·skupsCine sele, ko je v
petek, 14. marca nadaljevala svoje zasedanje v Ljubljani. Kandidata sta Joze LesaT - glavni direktor Bresta v Cerkniei in Niko
ing. Medved - sef ob rata Topilnice v Rudniku zivega srebra v
Idriji.
Medobcinska kandidacijska konferenca za zvezno volilno enoto
je dolocii'a za poslance v zvezno
skupscino naslednje kandidate:
za druzbeno-poUticni zbor Draga
Seligerja glavnega urednika
CP Delo Ljubljana, za gospodarski zbor Antona Petkovska glavnega -direktorja podjetja Slovenijales Ljubljana in Jozeta

Vanta direktorja Bombame
tkalnice v Siski, za kulturno-prosvetni zbor Vidojko Kozak..:_svetovalko za izobra.Zevanje, raziskovalno delo, kulturo in telesno
kulturo pri 2avodu za planiranje
SRS in Joieta dr. Marsela- vodjo .o ddelka za spek:troskopijo na
Institutu Joze Stefan v Ljubljani,
za socialno zdravstveni zbor za
Jozeta Oblaka - upravnika psihiatricne bolnice v Idriji.
Fred slrupscinskimi volitvami,
ki bodo 13. aprila za splosne zbore .in 9. a prila za zbore delovnih
skupnosti, bodo se 'zbori volilcev
in delovnih ljudi, ki bodo· znova
razpravljali o predlaganih kandidatih.
Verjetno se bo 8. aprila znova
sestala obcinska kandidacijska
konferenca, na kateri bodo razpravljali o predlogu kandidatov
za slovensko delegacijo v Zboru
narodov Zvezne skupscine, ki jo
bo predlozila r epubllika :konferenca Socialisticne zveze delovnih ljudi.
F. Strle

Obisk predstavnikov
trgovske mreze

»LESNINA« LJUBLJANA
Fred nedavnim :-mo imeli s kolektivom trgovske mreze Lesnina
v Ljubljani delovno konferenco.
Na njej so bili v glavnem sefi poslovalnic in sefi predstavnistev
Lesnine iz vse Jugoslavije.
Namen tega sestanka je bil seznaniti neposredne predstavnike

trgovine o proizvodnem programu BRESTA za leta 1969 in poglobiti sicer dobre poslovne adnose.
Znano je, da je BREST s svojim kvalitetnim pohistvom kljub
mocni konkurenci osvojil vse jugoslovansko trzisce. Mnogo zaslug

za to imajo prav ljudje, s katerirni smo se sestali, da bi izmenjali
mnenfa in se dogovorili" o prihodnjih nastopih na trziscu.
Zanimivo je, da se siri prodaja
dokaj modernih in seveda nekoliko dra.Zjih izdelkov (dnevne sobe,
j'edilnice, stilne ·garniture) tudi v
notranjost drzave, ceprav je se do
nedavnega prodaja takSne vrste
pohistva prevladovala v vecjih
mestih in iridustrijskih srediscih.
Razveseljivo je 't udi, da na omenjenem sestanku ni bilo vecjih
pripomb o kvaliteti pohistva ali
uslug v ·zvezi s prodajo in odpremo. Iz tega je sklepati, d a so napori za konsolidacijo -nase proizvodnje le rodili ustrezne sadove.
Predstavnike trgovine smo med
drugim seznanili tudi z nasimi
proizvodnirni programi za prihodnji dve leti in ob tern Tazpravljali
tudi o moinosti za obdelavo nekaterih predelov Jugoslavije, kamor morda nase pohistvo se ni
prodrlo. Skupaj smo ugotovili, da
je prodaja pohistva mocno odvisna od razgledanosti in k upne moci delovnih ljudi, zato je p ricakovati, da bo z narascanjem industrije in sodobnih navad prebivalstva narascala tudi potrosnja
nasih pohistvenih proizvodov.
Predstavniki trgovine so nam
zagotovili, da je bil tak dogovor
zelo koristen ne samo za medsebojno spoznavanje, ampak tudi za
uspesnejse sodelo.vanje. Se naprej
bodo siTili slaves Brestovega pohistva, zelijo pa, da tudi BREST
pri teh skupnih akcijah sodeluje
n<I vseh podrocjih, od reklame v
dnevnem casopisju in televiziji pa
do nastopov na razstavah in sejmih.
Na koncu smo ugotovili, da so
taksni dogovori zelo koristni za
oba partnerja, zato smo se dogovorili, da se bomo se sestali.
F. Turk

Daniela stereo-novost na.trZiSCu

Kandi~acijske

konference so koncane
KONCANE SO KRAJEVNE KANDIDACIJSKE KONFERENCE
IN KANDIDACIJSKE KONFERENCE V DELOVNm ORGANIZACIJAH. ZASEDALE SO TUDI OBCINSKA IN DVE MEDOBCINSKI
KANDIDACIJSKI KONFERENCI

Predvolilna ativnost, ki sta jo
vodili Socialisticna zveza del ovnih ljudi in Zveza -sin dikatov,
prehaja v zadnje obdobje. Bolj
ali manj uspesne krajevne kandidacijske konference ·i n ·kandidacijske konference v delovnih organizacijah so opravile svoje deJa. Ponekod je bilo manj ljudi,
drugod pa so bile kandidacijske
konference zelo -dobra obiskane.
V obcini ;e bilo nad 50 kandidacijskih konferenc. Obcani so se
odkrito in zavzeto lotevali vprasanj, ki se niso resena in terj aj o
sistemske resitve pa tudi resitev v lastnem okolju. Volilni program Socialisticne zveze so z
manjsimi dopolnitvami sprejeli
tudi obcani. Dolocanje kandikatov za novo sestavo obcinske
sk:upscine je bilo odgovorno,
sbruktura kandidatov pa je primerna, ceprav pogresamo vee zena in mladine.
Obcinska kandidacijska konferenca, ki je zasedala v nedeljo, 9.
marca 1969 v Cerknici, je doloCila tvi kandidate za eno poslansko

mesto v republiskem zboru skupscine SRS: Jozeta Telica, predsednika· SOb Cerknica, Ivana Obrezo, kmeta iz Selscka in Franca
Levca, direktorja poslovne enote
TP Martinjak. Obcinska kandidacijska konferenca je tudi obsodila zakon o volilnih enotah in stevilu poslancev v zborih delovnih
skupnosti skupsOine SRS.
Medobcinska
kandidacijska
konferenca, -ki je ·bila 12. marca
v Logatcu in na k ateri je bila desetclan ska delegacija iz nase obcine, je dolocila kandi-date za zb ore delovnih skupnosti slrupscine
SRS. Kandi-data za socialnozdravstveni zbor republriske skupscine sta Franc Kosmac - kmet
i2 Idrije in Joze Semic - kmet
iz Cerknice. Kandidat za kulturno-prosvetni ·zbor
republlike
skupscine je Dr:aga Urbas -profesorica na gimnaziji v · Idriji. Za
gospodarski zbor republiske sirupseine medobcinska kandidacijska
konferenca ni dolocila kandidata.
S taka odlocitvijo je konferenca
opozorila zakonodajalca, republi-

~
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Nova izvedba dnevne sobe Gospodarska reforma je tudi
nas, eeprav ne tako izrazito, potisnila v iskanje notranjih rezerv.
Od razdrobljene maloserijske in
naroeilniske proizvodnje smo
iskali resitev v osvajanju lastnega programa. Del tega lastnega
programa je bila tudi dnevna soba Daniela. Zaradi' svoje estetske
in funkcionalne popolnosti in relativno visoke kvalitete je takoj
nasla potrosnika. Ze takoj v prvem Ietu smo s tern izdelkom dosegli vee kot zadovoljiv uspeh, saj
smo jih prodali 1200, ee pa bi jih
imeli stalno na zalogi, pa bi jih
se mnogo vee. Zaradi veljkega
povprasevanja in premajhne proizvodnje je na trfiseu nastopila

--

--

--
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-

-
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Daniela stereo

vrzel, ki sta jo hotela trgovina in
proizvodnja zapolniti. Hitro se je
na.Slo konkureneno podjetje (nekje v Sloveniji) in zaeelo proi'zvajati zelo podobne dnevne sobe,
kot je bila nasa Daniela.
Da bi se otresli konkurence,
smo se odloeili za spremenjen
model, ki naj bi imel tudi moznost vgraditi dve in tridim.enzi:onalne glasbene apa.rature ali stereo aparature. V svetu je ta vrsta
glasbenih oddaj ali reprodukcij ze
osvojila trg. Tudi pri nas so ze
prvi zaeetki in upamo, da bo v
nekaj letih ta vrsta oddaj popolnoma prevladala redni progra,m.
Poleg tega, da je v novi model
mogoce vgra,di'ti .stereo aparature,

- ---- - - --

·- --

pa ima tudi vrsto drugih prednosti. Opremljena je z mehanizmom
za izvlacenje televizorja, ima poseben predal za gramofonske plosee, 1ri je montiran n a; posebnem
okovju, ki omogoca labko izvlaeenje. Daniela stereo je -tudi -vecja in prostornejsa in ima se nekaj drugih prednosti.
Vse te izboljsave so terjale seveda tudi viSje proizvodne stroske, zato smo morali ustrezno s
tern spremeniti tudi prodajno ceno. Potrosnik bo glede ria prednosti rade volje odstel nekaj deset tisoeakov vee, nab dol.Znost
pa je, da mu damo res kvalitetno
blago, da ne bi prihajalo do razoearanj; zato smo tudi poostrili
kvali'tetne pogoje.
T, Kebe
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Kako smo volili ·v
organesamonpravljanja
Dne 3. marca 1969 so bile po
sklepu centralnega delavskega
sveta volitve v organe upravljanja. Volis{:a so bila odprta od 5.
ure zjutraj do 19. ure zvecer. Takoj ob 5. uri, ko se je volis·{:e odprlo, so se pojavili 11a voliscu prvi delavci. Ob 5.30 uri pa je bilo
na voliscu toliko delavcev, da so
imeli" volilni odb ori polne rake
dela. Ob 6. uri je volilo ze nad
30 Ofo volivcev. Ob 13. uri so prisli na voliSce delavci druge izmene. Do 14. ure je volilo ze prek
70 Ofo. Bilo pa je tudi nekaj takih
delavcev, · ki so prisli na volisce
sele po posebnem povabilu volilnega odbora. Nekaj delavcev pa
se volitev iz neopravi{:enih razlogov ni udelezilo.
Volilni odbori so zakljucili de1. Volilna enota 1 2. Volilna enota 2 -

3.
4.
5.
6.

Volilna
Volilna
Volilna
Volilna

enota
enota
enota
enota

3
4
5
6

-

TPC
TIP
B2
SKS
TPM
TLI

lo ob 19. uri in priceli z ugotavljanjem rezultatov volitev. Centralna volilna komisija je ugotovila, da se je volitev udelezilo
1428 volivcev ali 91,47 Ofo od skupnega stevila 1561 vpisanih v volilni · imenik.
Po posameznih poslovnih enotah so bili dosezeni naslednji rezultati:
- v Tovarni pohiStva Cerknica

je volilo 686 volilcev od 737 ali
93,1 °/o,
.
- v Tovarni pohistva Martinjak je· volilo 386 volivcev od 411
ali 93,9 °/o,
- v Tovarni lesnih izdelkov
Stari trg je volilo 162 volivcev od
163 ali 98,78 Ofo,
- v Tovarni ivernih plosc je
volilo 76 volivcev od 86 ali 86,40
odstotka,
- na Bazenski zagi je volilo 52
volivcev od 54 ali 96 Ofo,
- na Skupnih strokovnlh sluzbah je volilo 109 volivcev od 112
ali 98 Ofo.
V posameznih poslovnih enotah
(volilnih enotah) je bilo izvoljeno
naslednje stevilo {:lanov delavskega sveta in clanov centralnega
delavskega sveta:
5 {:lanov CDS in
1 clan
CDS in
1 clan
CDS in
2 clana CDS in
3 clani CDS in
2 clana CDS in

znanili z doseienimi rezultati, kakor tudi pomanjkljivostmi.
V diskusiji na poslovno porocilo je bilo receno, da bodo morale strokovne sluibe v casu rekonstrukcije maksimalno angaiirati,
da bo tovarna oskrbovana z vsemi potrebnimi surovinami in materiali. Poudarjeno je bilo, da se
morajo strokovne sluibe vee angazirati pri pripravljanju proizvodnje in odnos do teh vprasanj
popraviti. Odgovornost delavcev
v pomoznih in strokovnih sluzbah
bi morala biti vecja.

7 DS
8 DS
6 DS
10 DS
8 DS
P redsednik dela,vskega sveta
v TP Cerkni'ca tov. Joze Sk r lj
Delavski svet je izvolil predsednika delavskega sveta in njegovega namestnika. Za predsednika delavskega sveta je bil izvoljen Joze Skrlj, ki sicer dela kot
konstruktor, za njegovega namestnika pa Joze Simicak, tehnolog v oddelku pakirne.
Izvoljen je bil tudi upravni odbor, in sicer:
. za clane:
1. Kebe Joze
2. Grucien Joze
3. Kern Olga
4. Grbec Marija
5. Mekina Andrej
6. Adamic J oze
za namestnike:
1. Skrlj Ivan
2. Kos Polde
3. Purkart Anton
4. Zupan Jana
5. Kos Ton{:ka
6. Kos Mara

Volitve v organe samoupravljanja

. . ..

Program dela samoupravnih
~rganov v TP .(erknica

V Tovarni p.o histva Cerknica je
bila v cetrtek 20. marca 1969 pri-·
mopredajna seja delavskega sveta. Na seji so bill navzoci tudi
clani delavskega ·sveta, ki jim je
potekel mandat, predsedniki vseh
stalnih komisij in clani upravnega odbora ter predstavniki sindikata .in mladine.
0 delu upravnega odbora v·
mandatnem obdobju je podal porocilo predsednik, za tern pa je
obrazlozil
vodja
gospodarsko
planske sluibe poslovno porocilo
za leto 1968.
Predsednik UQ je v svojem porocilu yakazal uspehe, ki so bili
doseZen.i v mandatnem obdobju.
. l{o je obravnaval perspektivne
naloge, . je med (irugim pouda·r il
nove inv.esticj.je. Dejal je, da. mo.ra biti nasa najvecja skrb , da bomo nove moderne naprave cimprej strqkovno obvladali, da bo
uvajalna doba cim krajsa in da bo
cim manj nepotrebnih zastojev.
Posebno skrb je potrebno posvetiti izobraievanju tako delavcev
v neposredni proizvodnji, kot
stro.kovnim delavcem pomoznih
sluzb in v pripravi dela ..
Vee. skrbi je potrebno vloziti
glede odnosa do delovnih sred-

stev in predmetov dela, kajti opaza se, da pr:i lem nasa zavest najbolj sepa. Tudi kvaliteti dela bo
potrebno posvetiti vecjo. skrb. Od
vsakega zaposlenega se zahteva,
da bo delal kvall.tetno, dosledno
in racionalno. Pri tej zahtevi rooramo biti taka dosledni in neizprosni, da bo s tern angaziran v
to vpraasnje vsak posa:meznik.
Skrb za kvalitetno delo mora biti' nasa stalna spremljevalka n a
delovnem mestu.
Kooperacijo je treba razvijati
tudi v bodoce na trajnejsi in po.globljerri osnovi.
Iz poslovnega porocila za leto
1968 je razvidno, da naloge, ki so
bile sprejete z .gospodarskim nacrtom za leta 1968, niso bile lahke.
Predvidevale so velik porast proizvodnje in aktivnost vseh faktorjev, ki imajo kakrsenkoli vpliv
n a boljsi ekonomski polozaj poslovne enote. Z zadovoljstvom
ugotavljamo, da smo nasa predvidevanja realizirali in dosegli
planirane rezulta:te. Na posam eznih pOdrocjih smo dosegli celo
boljse rezultate, na kar smo prav
gotovo upraviceno ·ponosni.
S poslovnim porocilom so se
clani delavskega sveta v celoti se-

Fred novoizvoljenimi samoupravnimi organi v TP Martinjak so odgovorne n aloge, katerih resitev bo zahtevala temeljite strokovne priprave in bolj poglobljeno razmiSljanje ob sklep::mju. Temeljn a naloga bo pois;;:ati izhodisca za stabilizacijo
poslovanja, ki naj v letu 1969
pripelje poslovno enoto v vecjo
rentabilnost. Predvsem bo treba
zagotoviti dolgorocnejsi proizvodni program, spremeniti odnos vseh zaposlenih do dela in
osebne odgovornosti, opraviti rekonstrukcij o po dolocenem programu ter zagotoviti boljsi servis
kadrov iz Skupnih strokovnih
sluib. Druga naloga bo poiskati
notranje rezerve, ki naj bi pocenile proizvodne stroske in azgotovile planirani ostanek do-

hodka in planirane osebne dohodke. S tern naj bi ustvarih
pogoje za postopen prehod k
skrajsanemu delovnemu casu in
za taksne delovne pogoje, ki bodo omogocali varna delo in prijetnejse pocutje pri delu .
Poleg teh nalog bodo morali
samoupravni organi pretehtati se
vse zakljucke, ki so jih sprejeli
samoupravni organ.i lani in so
imeli dolgorocnejsi pomen.
Da bi samoupravni organi
dobra opravljali svoje delo, bo
treba organizirati delovni seminar, ki naj bi novoizvoljene clane seznanil z oblikami in moznostmi samoupravnega odlocanja
in z vso sedanjo problematiko
TP Martinjak.
F. Tavzelj

Program dela samoupravnih
organov v bazenski zagi (erknica

1'1 DS

Seveda predstavljajo izvol]eni le
polovico clanov delavskih svetov.
Po zakonu je mandat clanov delavskega sveta dve leti, s tern da
se polovica zamen ja vsako leto.
Novoizvoljene clane delavskih
svetov prav gotovo cakajo velike
naloge, zlasti se v obdobju, v katerem imamo pred seboj modernizacijo tovarn.
J.Klancar

Program deJa samoupravnih
organov v TP Martinjak

Izvoljene so bile tudi s talne komisije delavskega sveta, in sicer:
Kadrovska komisij a:
1. Lipovec Joze
2. Mulec Joze
3. Tekavec Ivan
4. Braniselj J oze
5. Tusar Milena
lComisija za vrednotenje delovnih mest:
i. Strukelj Franc
2. Mramor Alojz
3. Otoni{:ar Alojz
5. Cimermancic Matija
Poizved. discip. komisij a:
Clani:
1. Gornik J oze
2. Braniselj J oze
3. Mekina Andrej
Namestniki:
1. Petan Martin
2. Klancar Franc
3. Simicak Joze
Komisija za varnost dela in
pozarno varnost :
1. Kos Polde
2. Urbas Tone
3. Sustarsic Vinko
Komisija za ugotavlj anje materialne skode:
1. Kranjc Franc
2. Hrblan Andrej
3. Klancar Joze
Ob zaklj ucku primopredajne
seje se je predsednik de~avskega
sveta zahvalil vsem clanom delavskega sveta, ki jim je potekel
mandat, za sodelovanje v organih
upravljanja.
Kot skromno priznanje za sodelovanje v organih upravljanja
pa je poklonil vsem clanom delavskega sveta, upravnega odbora in predsednikom komisij, ki
jim je potekel m andat, knjige.
J. Klancar

Na primopredajni seji delavskega sveta so bill sprejeti naslednji vaznejsi sklepi:
- za novega predsednika delavskega sveta je bil izvoljen Adi
Gernel,
- izvoljen je bil nov upravni
odbor in naslednje komisije pri
delavskem svetu:
L poizvedovalno
disciplinska
komisija,
2. kadrovska komisija,
3. komisija za varnost pri delu,
4. komisija za ovrednotenje delovnih mest.
Vsi clani samoupravnih organov naj bi zavestno in aktivno
sodelovali pri iskanju najustreznejsih resitev nastajajoce problematike. Zagotoviti je tudi aktiv_nejse delo komisij.
Ukreniti vse potrebrio, da se
izboljsa delovna disciplina do najvi§je mozne mere. K temu lahko
pripomore vsak clan, ki se zaveda tudi svojih dolZnosti in n e
samo svojih pravic,
Skrb sarnoupravnih organov
mora biti, da se stevilo in resnost poskodb zniza na minimum.

To bomo gotovo dosegli, ce bomo
imeli stalno v vidu, kaksne posledice nastanej o z nesreco pri
delu za posameznika, za odgovorne !judi in za delovno skupnost
kot celoto.
Ker je delovni uspeh v velild
meri odvisen od delovnega razpolozenja, je zagotoviti utrjevanje
tovariskih odnosov med clani kolektiva. Proti vsem , ki s svojim
ravnanjem povzrocajo prepir, nered, je ostro ukrepati.
Zagotovitev ustreznih poslovnih
doseikov zavisi od tega, kako se
b omo uspeli prilagoditi vedno novim trinim zahtevam in ostalim
gospodarskim ukrepom. To bomo
dosegli v primeru, ce bo vsak izmed nas v celoti obvladal svoje
delovne naloge. Zato bo potrebno
v bodoce polagati se vee pozornosti pri sprejemanju nove delovne
sile. Za vse delavce in se posebno za take, k i delajo na kljucnih
delovnih mestih, pa je organizirati razne dodatne oblike izobrazevanja, kjer bi pridobili potrebno znanje za kvalitetno opravljanje dela.
F. Udovc

Prodaja v mesecu iebruarju
Mesec februar je po obsegu
prodaje pohistva na domacem trgu boljsi kot januar. Ce le malo
bolj podrobno pogledamo proizvodni program, je to popolnoma
razumljivo. Jedilnice Living so se
prodajale prav taka dobra v mesecu februarju kot v januarju. K
vecjemu obsegu prodaje je pripomogla serija vitrin Metka, ki
je bila skoraj v celoti razprodana
v mesecu februarju. Prav taka je
bilo tudi s TV vitrina.
Prodaja stolov Sardan je v mesecu februarju res nekoliko upadla v primerjavi s prodajo v januarju, se vedno pa je precej visoka in za ta mesec zelo dobra.
Upostev ati moramo, da je februar

imel malo delovnih dni, kar tudi
vpliva na obseg prodaje. Nekoliko manj smo lahko zadovoljni s
prodajo stilnih y garnitur. Ni bistvenih sprememb od januarja do
februarja, na splosno pa je prodaja le teh nekoliko premajhna.
V primerjavi z istim obdobjem
v lanskem letu je letosn ja prodaja za prek 30 Ofo vecja.
Na vecji obseg prodaje vplivajo vecje serije in uspesna r eklama, predvsem na telev:iziji. Vsi
privatni kupci, ki nas obiskujejo,
pravijo, da so se odlocili za obisk
in najveckrat tudi za nakup prav
zaradi u spesne reklame. Tudi stevilna pismena in telefonska povprasevanja so veckrat posledica
reklame.
T. Zele

OBVESTILO

Obcinska komisija Drwtva u pokojencev v Cerknici je od Republiskega zavoda za socialno zavarovanje v Ljubljani dobila navodila
o izpolnjevanju sklepa o uporabi sredstev za stanovanjske potrebe
upokojencev in invalidov (st. 402-42/ 68-2/4; 18. 11. 1968). Sredstva
sklada je mogoce uporabiti samo za takSna obnavljanja sedanjih objektov (his), s k aterimi pridobimo nove stanovanjske povr5ine, o cemer pa se mora komisija drustva upokojencev pred odobritvijo kredita ali dotacije prepricati. Izjemno je mogoce dati kredit tudi, ko
gre za popravilo zdravju skodljivega stanovanja.
Ob tej zakonski spremembi je posebna pripomba, da je staliSce
skupscine republiske skupnosti o dodeljevanju sredstev taksno, naj
se krepi druzbeni stanovanjski sklad in bi bilo le v izjemno tezkih
primerih mogoce dodeliti kreditna sredstva za popravilo zasebnih
stanovanj.
K temu pa zavezuje tudi priporocilo socialno zdravstvenega zbora
skupscine Socialisticne republike Slovenije, ki so ga sprejeli na seji
26. 9. 1968 (Ur. list SRS st. 32-237/68) in ki v tocki II./5 pravi: Republiska skupnost socialnega zavarovanja delavcev naj ob sodelovanju
Drustva upokojencev zagotovi, da se sredstva, namenjena za stanovanjske potr~be upokojencev, uporabijo za izgradnjo domov za upokojence, ne pa za individualno gradnjo stanovanj.
Komisija Drwtva upokojencev v Cerknici pripominja, da morebitnih prosenj za dodelitev kredita, ki n e b i ustrezale obveznostim
po teh navodilih, ne posiljate Drustvu upokojencev, ker jih ne moremo in ne smemo pozitivno resevati.
Iz pisarne Drustva
upokojencev, Cerknica
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Brestov obzornik gostuje
Turisticne perspektive
Najbrii bi bilo napak, ce bi nase razmisljanje 0 turisticnih perspeldivah v Cerknici priceli z
orisom tezav, k}. zavirajo hitrejsi
razvoj nasega turizma. Nedvomno smo v zadnjih letih ob prakticno neznatnih olaj!iavah dosegli v turizmu izredne uspehe.
Za ilustraeijo si oglejmo nekaj
podatkov o tem, kakSne uspehe
smo dosegli v jugoslovanskem
merilu. Leta 1965, ki je merilo
in izhodisce za dosezke nasega
srednjerocnega plana, smo s tujim turizmom dosegli 105 milijonov dolarjev deviznih dohodkov, leta 196R 150 milijonov do-

turisticni kraji se vnaprej ostali
nosilci turisticnega prometa v
Sloveniji.
- Skupscina je opozorila tudi
na vrsto tezav, ki zavl.Tajo hitrejsi razvoj turizma in sprejela
stevilne pomembne sklepe, kako
odpraviti te tezave.
- Kako pa j e s turizmom v
cerkniski obcini? Za obdobje
zadnjih osmih let lahko govorimo, da se je marsikaj spremenilo, kar zadeva zvecanje gostinskih kapacitet in koncepte
turisticnega razvoja v obcini.
Idejni projekt prostorske turisti~ne izrabe CerJmiskega je-

Najlepsi del CerkniSkega jezera larjev, leta 1967 ze 185 milijonov dolarjev, v letu 1968 pa po
nekaterih podatkih ze 220 milijonov dolarjev. Za primerjavo
naj omenim, da se je blagovni
izvoz v Jugoslaviji od leta 1958
do 1967 povecal poprecno letno
za 11,3 °/o, devizni dohodki od turizma pa poprecno za 35,1 Ofo.
Uspebi v turisticnem gospodarstvu so nedvomni in jib je seveda mogoce prikazati tudi drugace, vendar mislim, da je za
ugotovitev, kako pomembna gospodarska dejavnost je turizem,
to dovolj. Ob tem moramo zal
ugotoviti, da bo nacrt srednjerocnega razvoja za razdobje od
1966. do 1970. leta le s tezavo
uresnicen, ce upostevamo, da ta
nacrt doloca, da bo Jugoslavija
leta 1970 realizirala okoli 400
milijonov dolarjev deviznih dohodkov od tujega. turizma.
V Sloveniji so tezave se bolj
izrazite, saj je slovensko turisticno gospodarstvo precej razdrobljeno in tudi jasnih programov ni. To pa pomeni, da je
najemanje tujih ali domacih
kreditov za investicije v turisticne objekte majhno. Prav v zadnjem casu pa smo v tern napredovali, saj se posamezne turisticne regije v Sloveniji zdrurujejo in enotno nastopajo.
Zato je prav, da omenimo
sklepe in priporoCila skupscine
SRS o prihodnjem razvoju turizma, ki jih je sprejela I. 1968,
pri cemer j e zlasti ugotovila:
- Turizem, zlasti tuji, je ena
izmed poglavitnih vej nasega gospodarskega in druZbenega r~z
voja in pomemben dejavnik v
moderni delitvi dela. Z izvozom
storitev ucinkovito sodeluje pri
izravnavanju nase placilne hilance.
- Zaradi razvijajocega se domacega, zlasti pa tu:jega izletn ega tutizma, se vsa Slovenija
spreminja v zaokrozeno turisticno regijo, pri cemer bodo vecji

nacrt za zicnico pri Transturistu
iz Skofje Loke.
Ostala podrocja: Grad Sneznik, KriZna jama, Bloska pianota in Zilce bode obdelali v
programu turisticnega razvoja in
turisticne izrabe, ki ga bo letos
pricel izdelovati ljubljanski urbanisticni zavod.
Izdelali pa so ze zazidalni nacrt za pocitnisko naselje Gornje
Jezero za pribliZno 80 p oeitniskih hisic. Ze ob koncu marca ali
v zacetku aprila bo Zavod za turizem razpisal licitacijo za oddajo zemljisc na Gornjem Jezeru. Zanimanje je precejsnje, saj

ljevala potem, ko bo projekt
stalnejse ojezeritve Cerkniskega
jezera koncan. Pri raziskavah
bo sodelovalo 14 znanstvenih
panog, raziskave pa bodo trajale
tri leta. Znanstveniki tudi predlagajo, da bi Cerknico proglasili
za znanstveno in naravno sredisce
naravoslovnih raziskav.
Raziskave Slovenske akademije
znanosti in umetnosti bodo oboga tile nacrte za razvoj turizma
v nasi obcini, za znanstvene namene pa bode te raziskave edinstven primer, ko sodeluje toliksno stevilo znanstvenih panog,
kar dokazuje, kako bogata in zanimivo je naso/podrocje.
T. Krasovec

CIGAV JE VODOVOD?
Martinjak je eno izmed tistih
naselij v cer kniski obcini, ki ima
sedaj primerno urejen vodovod
in zdravo pitno vodo. Ta vodovod je tudi edini v obcini, kjer
ni jasno, kdo je njegov lastnik in
upravljalec.
Del uporabnikov
vode, TP Martinjak, Delavska
restavracija, stanovalci Samskega doma in lastniki na novo
zgrajenih his placuj ejo vodarino
Komunalno-stanovanjskemu podjetju v Cerknici, ostali porabniki, vascani, pa placujejo simbolicni prispevek po druZinskih
clanih in glavah zivine v skupni vaski sklad. Oboji pa so za
to, da bi sredstva zdruzili in
skupaj resevali vodovod takrat,
kadar je to potrebno. Sredstva,
ki jih placujejo Komunalnostanovanjskemu p odjetju, niso
majhna, saj jih je letno skoraj
dv"!- milijona starih dinarjev.
Doslej pa to podjetje v martinjski v odovod ni vlozilo niti dinarja. Vse, kar je bilo stroskov
· s popravili ali novogradnjami je
bilo treba posebej placati. Kaksno ceno imajo te usluge, pa
lahko povedo tisti, ki so v Mar-

tinjaku gradili nove hise. Kako
je sploh priSlo do takega gospodarjenja, ne ve nihce povedati.
Dejstvo je le, da denar odteka
in ga brez vednosti placnikov uporabljajo v kdo ve kaksne namene.
Vsi uporabniki vode so si enotni, da mora vodovod dobiti
enega gospodarja · in da se morajo vsa sredstva od vodarine
zbirati na e nem racunu in namensko trositi po skiepih organa, ki naj ga dolocijo uporabniki
sami. Vsekakor pa je treba vrniti v Martinjak vsa sredstva, ki
so bila vplacana za vodarino.
Le tako bo mogoce takoj urejati vodovod, ki je potreben popravila ze sedaj, saj bi vsako odlasanje povzrocilo neprimerno
visje stroske.
Na koncu pa se to: Ali si lahko nekdo prilasti pravico nad
lastnino, ne da bi o tern povprasal lastnika? Mislim, da je· komentar k temu odvec. Vsi, ki
smo koristniki martinjske vode,
si zelimo dobrega gospodarja.
F. Tavzelj

MLADINA PRIPRAVLJA
KLUBSKI VECER

Zadnji kraj

zera je seveda najpomembnejsi.
Z njim je ustvarjena idejna asnova za prihodnje programe, ki
pa morajo biti seveda tudi ekonomsko obdelani. Tudi sedanje
objekte kot so Rakov .Skocjan,
Slivnica, Grad Sneznik s celotnim parkom 88 ha, KriZna jama,
Bloska planota in Zilce, je treba
obdelati programsko in s konkretnimi investicijskimi nacrti.
Zato ze sedaj tece vse potrebno,
da bi se tudi Cerknica z vsemi
omenjemm1 objekti, naravnimi
znamenitostmi, . predvsem pa s
Cerkniskim jezerom v kljucila v
regionalno prostorsko planiranje
Slovenije. Sedaj je t o obmocje
turisticno neizkorisceno pa vendar je s svojimi edinstvenimi
n aravnimi bogastvi eden najbolj
perspektivnih delov Slovenije
kar zadeva turisticno gosopdarstvo.
Rakov Skocjan s svojimi naravnimi lepotami je nujno potreben dodelave. Sedanje kapacitete v hotelu so premajhne (17
postelj). Mislijo na ureditev avtokampa, kar bo treba zaradi
nove avtoceste, ki bo tekla skoraj
mimo hotela, nujno urediti. Sprico odcepa na Uncu se temu objektu, vsej cerkniski dolini in
Loski dolini odpir ajo nove moznosti in nove naloge. Za hotel v
Rakovem Skocjanu, ki ga upravlja TGP Skocjan z Rakeka, si
prizadevajo, da bi dobili sredstva za zvecanje posteljnih kapacitet, sedezev v hotelu in ostalih potrebnih dodatnih objektov.
Tudi dom na Slivnici n i mogoce lociti od ostalih programov,
kajti tudi ta objekt, ki je na
idealnem kraju, bo treba dograditi. Dostop na Slivnico je najvecja tezava, saj vemo, da je v
zimskih mesecih z vozili skoraj
nemogoc. Zato je verjetno edina
resitev zgraditi zicnice iz Marofa do vrha Slivnice, na smucarskih terenih pa postaviti
vlecnice. Sedaj je v delu idejni

ritve nemogoce. Od uspesne izpolnitve projekta stalnejse ojezeritve Cerkniskega jezera je v
mnogocem odvisno tudi odpiranje novih delovnih mest v turisticnem gospodarstvu nase obcine, saj bo tedaj mogoce zainteresirati mocne domace in tuje
investitorje.
Prizadevanjem, da bi nase
podrocje pokazali doma in v
svetu kot potencialno podrocje
za razvoj turizma, se je pridruzila tudi Slovenska akademija
znanosti in umetnosti. Akademija je ze lani zacela z raziskavami na Cerkniskem jezeru in
ob njem, predvsem pa bo nada-

je ze sedaj okoli 30 prosenJ. Zavod za turizem bo v sodelovanju
s SOb Cerknica izdajal vse potrebno, od lokacijskega in gradbenega dovoljenja do nacrtov za
pocitniske hisice.
Takoj, ko bo dovoljevalo vreme, pa bode letos nadaljevali z
deli na projektu stalnejse ojezeritve Cerkniskega jezera. Menim,
da ni treba posebej dokazovati,
da je prav od Cerkniskega jezera
odvisen prihodnji razmah turizma
v vsej obcini. Sredstva za projekt
stalnejse ojezeritve Cerkniskega
jezera so v glavnem zagotovljena pri Skladu Borisa Kidrica in
Vodnem skladu SRS Ljubljana,
vendar pa ne smemo zanemariti
dejstva, da bo morala tudi SOb
Cerknica mnogo prispevati, se
posebno teda j, ko b o slo za zamenjavo ali odskodnino lastnikom zemljisc, ki bodo pod vodo,
ali bo izkoriscanje zaradi ojeze,.

Mladi glasbenikl -

Danasnja mladina, ali to sploh
se lahko pojmujemo v pravem
pomenu besede? Vsi so bili nekoc mladi, pa nas vseeno ne razumejo. Starejsi pa ostajajo pri
tern trdi in neizprosni v svojih
pogledih na generacijo mladih,
ki si zeli boljsega zivljenja.
Obcudujemo in smo hvalezni
nasim ocetom in materam, ker
so nam priborili svobodo. Borili
so se zato, da bi rni Ziveli lepse.
Res je, da so bili tezki casi, ko
so bili sumji izkoriscevalcev in
tega se zavedamo tudi mi. In kaj
bi bile, ce bi se vse to povrnilo?
Ali morda »danasnja« mladina
ne bi brez pomisleka naredila
to, kar so naredili nasi osvoboditelji? Saj od starejsih ne zahtevamo nemogocih stvari, zelimo samo vee razumevanja. Mladi smo in zelimo nasvete starejs ih. Sarno to ne morejo biti
groznje in ukazi. Radi bi se uve-

»Stala.ktiti« -

pri redni vaji

ljavili in nadomestili n ase prednike. Nihce ne zivi vecno, zato
bo vse priSlo v nase roke in ce
nas boste pravilno usmerili v
vase dele, vas bomo enakovredno nadomestili.
Vodstvo mladinskega aktiva
hoce, oziroma zeli pritegniti
mladino k vecjemu zanimanju
in sodelovanju na kulturno zabavnem, politicnem in sportnem
podrocju. Da pa bi se mladina
bolj udejstvovala, se mora vodstvo aktiva sprijazniti z drugim
nacinom dela. V sredini meseca
maja pripravljamo klubski vecer, v katerem bi se navedlo
sedanje in bodoce dele mladine.
Obenem pa prikaze, kako naj bi
se mladina raziivela in pricela
bolj aktivno sodelovati na vseh
podrocjih mladinskega dela.
Na podrocju sparta se je mladina do sedaj dobro izkazala.
Vendar pa je bil njihov trud zaman.
Kegljaci redno trenirajo, da pa
niso sli na republisko prvenstvo,
si ne vemo razloziti. Verjetno je
vzrok v premajhni zainteresiranosti KK za to mlado mostvo,
ceprav so se mladinci vestno
pripravljali na to tekmovanje in
cakali prvega tekmovanja. Ceprav je vodstvo kegljaskega
kluba dolocilo trenerja, so · bili
najveckrat kar sami brez vsakega poduka in discipline. Na zalost je doloceni trener prisel v
celih treh mesecih le stirikrat na
trening.
Tako se spet kaze premajhna
odgovornost starejish do mladine, da bi uspela, pokazala moe
svojega znanja. To je bil p oraz
in sledil je razpad pomladka
kegljaskega kluba.
Maldinski aktiv »Brest« je sestavil smucarsko skakaln o ekipo, katera naj bi predstavljala
na obcinskem tekmovanju na5
aktiv. Vsi so resno trenirali in
Konec na 8. strani
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BRESTOV OBZORNIK

Nagradna krizanka

ter amaterjev balinarjev, ki meeejo krogle iz osebnega razvedrila
ob litru vina).
Na to vpra!ianje lahko odgovorimo, da smo jih organizirali na
hitro zaradi spostovanja 1. ma;ia.
Rezultate aktivnosti sekcij iz
tistih dni smo pozabili, spominjali so se jib Ie tisti, katere so
bolele kosti od nevsakdanjega
naprezanja. organizma.
Zivimo v taksni dobi razvoja,
da bi lahko na podrocju kulture
in sporta v endarle ze enkrat
napravili korak naprej po poti
a.ktivnega dela. Delavske igre
tudi niso brez stroskov, zato bi
bilo v erjetn o bolje, ee bi jib manj
sodelovalo, pa bi bile v aktivnosti trajnejse. Ka.ko bi bilo, ee
bi sedanje sekcije, ki imajo pogoje in ze priznane rezultate,
oboga.tili z dodatnimi sekcijami,
za katere s o pogoji. Mislim predvsem, da bi v okviru Bresta ali

Partizana iz Cerknice ustanovili
aktivno kosarkarsko ali roko·
metno mostvo. Za to delo so pogoji in prav verjetno bi tudi finaneno zmogli, da bi ekipa tek·
movala v kakSnem republiskem
tekmovanju.
Kaj, ko bi organizirali tradicionalni turnir kegljaeev in rokometasev v republis kem merila
ter poleg sa.histov, balinarjev,
strelcev, ki bi predstavljali mnozienost? Za to ne bi bile potrebne posebne priprave, razen iz·
birnih tekmovanj.
Casa je se dovolj, da se organizator pripravi za skromne in
kvalitetne igre.
Tako bi si pridobili vee gledalcev, obenem pa tudi vee navdusenja mladih za sodelovanje. Ne
ostanimo samo pri na.vdusenja
in besedah!
F. Kranjec

Ali ima analiticna ocena
delovnih mest tudi sencne strani?
l!>LOVEIJ.
lt\:II.A

GOQ.A

I.. E O
DU0:71CA

KEGLJI PADAJO
Republisko prvenstvo kegljacev v disciplini 8 X 200 lucajev
mesan o je v polnem teku. Organizirano je tako kot ze pretekli
dve leti, da vsako mostvo nastopi na treh kegljiScih po dvakrat. Vsak nastop na vsakem
kegljiscu ocenjujejo po stevilu
podrtih kegljev. Za uvrstitev na
prvenstvu pa upostevajo negativne tocke, ki jih vsak klub dohi pri vsakem nastopu toliko kot
je mesto, ki ga je osvojil.
Na prvenstvu Slovenije za leto
1969 sodeluje 16 klubov, med
njimi tudi kegljaski klub Brest
iz Cerknice.
Do sedaj je Brest iz Cerknice
igral ze stir ikrat. Na kegljiscu
Konstruktorja v Mariboru se je
sestal s Slovenj gradcem in ga
v soboto 15. 2. 1969 premagal za
26 kegljev, v nedeljo 16. 2. 1969
pa za 13 kegljev. Najboljs i Brestovi posamezniki v sobotnem
nastopu so bill Joze Kos 835, Ja-

Mladina pripra~lja
klubski veeer
Nadaljevanje s 7. strani
se pripravljali za tekmovanje v
skokih. 2al tekmovanja ~i bilo,
ker je bilo zelo nestalno vreme.
Osnovali smo tudi ansam0el
m ladih STALAKTITI. Ciani
ansambla intenzivno in pridno
vadimo ter se trudimo za cim
vecji uspeh ter da bi dosegli
cim boljso kvaliteto. A za to nimamo n ajboljsih pogojev. Prostar, v katerem vadimo, je viazen in zelo majhen. Tudi n ase
financno stanje je sibko. Toda
sindikalna podruznica tovarne
pohistva »Brest« nam pri tern
pomaga po vsojih moceh, za kar
smo jim zelo hvalezni.
M. Jencek

nez Homovec 811 in Franc Zorman 803. V nedeljo pa Slavko
Tornic 856, Janez Homovec 809
in Roman Zwolf 803. Najboljsi
Slovenjgrajcan pa je bil Stane
Skorjanc z 821 in 820 podrtimi
keglji.
V soboto in nedeljo, 8. 3. in 9.
3. 1969 pa so se kegljaci Bresta
sestali s Konstruktorjem iz Maribora, ki se jim je na kegljiscu
Maksa Perea v Ljubljani oddolzil za poraz pred dvema letoma
na njihovem kegljiscu. V soboto
jih je premagal za 4 ·keglje, v
nedeljo pa za 77 kegljev. Naj b oljsi Brestovi posamezniki so
bill Tornic 819, Zwolf 815 in
Edo Preseren 809 v soboto, v nedeljo pa Homovec 833, Tornic
820 in Kos 802. Pri Konstruktorju so hili n ajboljsi v soboto Jel en 851 in PetrU: 815, v nedeljo
pa Bajerl 840 in Amer 827.
Poraz s Konstruktorjem ni
treba jemati tragicno, saj je bil
na lanskem prvenstvu sesti,
medtem ko je b il Brest deveti.
Doslej se je na kegljiscu Konstruktorja uvr stilo ze sedem e-

kip za Brestom, na kegljiscu
Maksa Perea pa je bilo ze pet
ekip, ki so dosegle slabse rezultate k ot Brest. Zato kegljaCi
Bresta, ceprav jih cakata se dva
nastopa na kegljiscu Triglava v
Kranju, upraviceno racunajo, da
bodo ostali deveti, ce pa se jim
bo nasmehnila sportna sreca v
Kranju, pa bodo lahko se boljsi.
Uvrstitev na deveto mesto bo
za kegljace Bresta velik uspeh,
ce upostevamo, da je bilo pred
pricetkom prvenstva poskodovano kegljisce in niso mogll redno
vaditi, m ed prven stvom pa so
bile tezave s postavljaci in zato
treningi niso bill redni. Poleg
tega pa so prav nekateri najboljsi kegljaci oboleli in niso
mogli nastopiti na tekmah ali pa
so nastopill bolni in niso dosegli
takSnih rezultatov, kot bi jih
sicer.
V letosnji sezoni je bil kegljaski klub brez gospodarja, ki
bi urej al razmere na kegljiScu
in dobival postavljace. Zato bo
treba za prihodnjo sezono dobiti
gospodarja, za prihodnje delo
keglja5kega kluba pa bo treba
misliti tudi na avtomate za postavljanje kegljev.
J . Opeka

SPORT - I{REPITEV
TELESA IN DUHA
Kakor vsako leto, n aj bi tudi
letos priredili tradicionalne · delavske sportne igre. Tradicija je,
da so bile igre obieajno ob delavskem prazniku }. maju.
Ta. datum pa morda ni najbolj
primeren, ker zeli veeina zaposlenih preZiveti praznike na izletih ali vikendih. Menim, da bi
odbori sindikata in mladinske
organizacije
kot organizatorji

prireditve priredili tekmovanje
ob Dnevu mladosti 25.maju
in t alw laze pridobili sirsi krog
zlasti solske m ladine. Kako bi
drugaee razvili sp ortne dejavnosti na nailem podroeju, ee n e
homo vkljueevali nasih najmlajsih?
Marsikdo se vprasa, zakaj sploh
organiziramo delavske igre (z izjemo nekaj k egljaeev in sahistov

Ko je centralni delavski svet visokokvalificirani
11 delavcev
sprejel analiticno oceno delovnih
usluibenci
64 delavcev
mest, se je zavedal odgovornosti,
ki jo je s tern prevzel. Z analiticSkupaj 736 delavcev
n o oceno so bile dosezene prednosti, ki jih ni mogoce zanikati in
so v glavnem naslednje:
I z omenjenih podatkov je vide- postavitev objektivnih startti, da je dejansko 75 Ofo delovne
nih ocen delovnih mest v celot- sile v enem razredu. Zato so tudi
nem podjetju,
utemeljene kritike clanov kolek- podrobne analize potrebnih
tiva zaradi visokih razponov v
kadrov po kvallfikacijskem sesta•
ocenitvi delovni~·. mest v. proizvu in po ostalih . merilih, kar bo
vodnji. Niso osamljeni primeri, da
koristilo· predvsem pri programi- imajo delavci enako izobr azbo in
ranju strokovnega izobrazevanja, strokovriost, razlika v osebnih dopolitiki stipendiranja in sist~a- . . hodkih p a je tudi do 70.000 s din.
ticnem iskanju novih kadrov,
Poudariti je treba, da je v pre- racionalna organizacija dela
tezni vecini vzrok velik tockovni
v celotnem kombinatu, ki bo te.,. razpon pri ocenitvi delovnih mest,
meljila na objektivnih podatkih,
n ekaj odstotkov pa gre tudi na
tako da b odo strokovne sluibe upo- racun nizkih normativov. casa.
r abljale gradivo anallticn ih ocen ·· P~p.~lnoma je .r~;:um.ljivo, da ko:v raznih akcijah.
.
. ~lSlJa za an~tic~o ocen? delovRes je, da smo z analiticno O!:e-·.. :ruh ·~~s~ . ob]ektl~no . m . m~gla
no dosegli svoj prvotni namen,
predvrtietl .vseh de]:avmko.v, kl s.o
vendar se v tovarni pohiStva Cer- se ": :praksr poka::ali dokaJ b.olec1.
knica vse bolj pojavljajo nekate- Stnn]am se, <;ia Je ~~eba ~l]ucn:a
ra nesoglasja, predvsem zaradi
mesta v. prorzvodnJl tud1 .~OlJe
prevelikih tockovnih razponov
ovrednotl~l, vendar. v_ ra~lJlVe~
med samimi proizvodnimi delavsorazmerJU z naJDlZJinu ocena:nn,
ci. Ce smo ze z samo metodologijo tako da .~c~ne ne bodo 1:1stvar]ale
analiticne ocene mocno poudarjanesoglasr] m morda tudi nespodll strokovnost, bi morali uposte- budo za <;l~layce.
vati tudi posebne razmere v podP~u.~antr Je treba, d 8; sm~ z
jetju glede na kvalifikacijski se- anallticn? oc~no dos~~!-1 . ve!p<~
stav v neposredni proizvodnji.
predn?sti pn realn.e]sl dehtVl
Za primer born navedel sestav ose~ruh dohodkov, kl.Ju~. tern~ p~
delovne sile v tovarni pohistva
~? se vedno pom.anJklJ.lVOstl, ki
za mesec september:
Jih moramo v pnhodnJe odpraviti.
R. Bizaj
543 delavcev
priuceni
118 delavcev
kvallficirani
SPREJEM MLADW V ZVEZO
KOMUNISTOV
NAGRADNI
1. nagrada
2. nagrada
3. n agrada
4 .nagrada

RAZPIS
50 din
30 din
10 din
10 din

RESITEV IZ 17. STEVILKE
Pomlad, upaznje ,maj, ·di, avans,
Omsk, kri, tapeta, kamp, Eo!, motor, alarm, Nada, rula, salva, obraz, v, anion, boa, Aka, oster, halon, amfora, sejk, jeep, cop, Mae,
trop, pik, to, Keats, oro, Atair,
ore!, jen , BN, p, opazka, krizanka, lastovka, ork, Eliot, Oger, torka, kapa.
NAGRADE P REJMEJO
Apolonija
Hvastija, Savlje 61, Ljubljana.
2. n agrado 30 din Natasa
Tavzelj, Cerknica, P escenek 11.
3. nagrado 10 din - Janez Kvaternik, Smarata 12, Stari tr g.
4. nagrado 10 din Robert
Drusko, Cerknica.
1. nagrado 50 din -

NOV INZENIR ZA ORGANIZACIJO DELA
V marcu je na ViSji soli za organizacijo dela diplomiral FRANC
LEVEC. Za uspeh mu iskreno cestitamo.

Obcinski · komite ZKS v Cerknici je imel 27. novembra svecano sejo v pocastitev Dneva republike. Ob tej priloznosti so
sprejeli v vrste Zveze komunistov
54 mladincev iz nase obcin e.
Na seji so b ili poleg clanov komiteja tudi najvidnejsi druibeno
p oliticn i delavci v obcini.
Mladim je spregovoril predvojni komunist, tovariS Razdrih. Z
nekaj besedami je orisal razvoj
revolucionarne misli na Notranjskem.
Sekretar obcinskega komit eja
tovaris Tisler pa je mlade Clane
opozoril na pomembnost nalog, ki
so pred njimi.
S seje so mladi komunisti poslali tovarisu Titu pismo s pozdravi in cestitkami za praznik.
ALI ZE VESTE?
... da je nekaj mladincev podiralo keglje v casu, ko so delavci iz Skupnih slu zb odmetavali sneg s strehe k egljisca.
. .. da smo dobill spet nov ansambel pod imenom »Staligliti«.
Organizirala ga je mladinska OTganizacija iz TP - C.
Novi ansambel nestrpno caka na
sobo, ki bo sposobna prenesti vaje z elektricno napetostjo 220 voltov.

