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1. rna~ 
Prvi maj, praznik dela, je praznik vseh delov

nih ljudi sveta. Intemacionala doni ta dan iz grl 
milijonov delavcev vsega sveta. Prvi maj je kakor 
pomladni navdih, kakor prebujenje pred novimi do
zivetji, pred novimi nalogami, prizadevanji in u
spehi. Prvi maj daje spodbude, prvi maj vliva upa
nje v najlepse. 

Praznik dela praznujemo letos sredi jubilejnih 
proslav 50. obletnice ustanovitve in obstoja Zveze 
komunistov in sindikatov Jugoslavije. Petdeset let 
borbe, dela, odpovedovanja in zrtev, petdeset let zmag 
in uspehov delovnih ljudi v borbi za lepse zivljenje, 
za zmago samoupravljanja, za zmago osvoboditve 
cloveka. Pol stoletja dolga pot je to. 

Naj zivi prvi maj! 

Naj zivi 50. obletnica ZKJ in sindikatov delov
nih ljudi Jugoslavije! 

Vojna vihra v Vietnamu ni prenehala, odpirajo 
se nova zarisca na Daljnem vzhodu. Topovi grme 
na Bliznjem vzhodu. Svobode je za cesko ljudstvo in 
drzavo vse manj. V Grciji traja drama se naprej. 
In se in se ... Z borbo delovnih ljudi teh dezel za 
svobodo, mir in pravicnost raste nas odpor proti 
vsem, ki bi nam zeleli kratiti svobodo in pravico 
samouprave. Svobodni hocemo tudi v bodoce prazno
vati prvi maj -praznik dela. 

Prvi maj praznujemo letos v silno razgibani gra
ditvi Bresta. Toliko pricakovana rekonstrukcija, vee 
kot trimilijonska investicija je stekla. Ker smo si 
vsa leta obstoja Bresta prizadevali, dosegali uspehe
je to krona teh naporov za nov odskok k se vecjim 
uspehom. 

Rastejo novi delovni prostori, prihajajo prvi 
stroji in naprave. Rast prostorov in stevila strojev 
pa brez delovnega cloveka, ki bo strojem sluZil, ne 
pomeni nic. Clovek je tisti, ki bo dal tern mrzlim 
napravam Zivljenje. In kolikor bolj bo ta znal rav
nati s temi napravami, toliko vecji bo uspeh pri 
delu. 

Zacenjamo s proizvodn_jo, ki se more v dveh le
tih podvojiti. To ni majhna naloga. Obvladovanje 
takega obsega terja od slehemega clana kolektiva, da 
vloZi kar najvec naporov in znanja. Le tako bomo 
dosegli pricakovani uspeh. 

Zakaj vse to? Zato, da dosezemo visjo raven 
druzbenega standarda, da odpremo siroke moznosti 
razvoja, okolja k.fer zivimo in delamo, da bomo se 
naprej dosegali rezultate, ki so nam v ponos. 

Cestitamo clanom kolektiva Brest in ostalim de
lovnim ljudem nase komune k prvem maju in ze
limo tudi v prihodnje mnogo uspehov! 
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Kako gospodariti 
z najveCjim narodnim 

bogastvom 
Ze vee mesecev trajajo razprave o gozdarstvu, ki so v prvi stopnji 

na.Sle svoj epilog na zasedanju republiske skupseine. Na tern zase· 
danju je bilo predlozenih 9 razlienih dokumentov in predlogov raznih 
ustanov, ki se pa po svoj~ vsebini zelo razlikujejo. Eni - skrajneii, 
zastopajo stalisea, da je sedanji sistem gospodarjenja z gozdovi v naj
lepsem redu in da ga ni potrebno menjati, drugi pa tezijo k temu, da 
se zakon sploh ukine in naj se druzbeni organi v nicemer ne mesajo 
v to dejavnost. Poleg tega, da tudi mi eutimo nezadovoljstvo zasebnih 
lastnikov gozdov ob sedanji ureditvi, kot clani delovnega kolektiva 
ugotavljamo, da. je sedanji sistem gospodarjenja z gozdovi treba raz
vi.iati naprej, smiselno ciljem gospodarske reforme. Nam kot podjetju' 

·ne more biti vseeno, kako se bodo ta vprasanja razresila, ker smo v 
marsicem odvisni od gozdnih surovin za nase poslovanje. Z dejstvom, 
da imajo gozdovi dvojni znacaj: druzbenl in gospodarski, se zavedamo, 
da je resitev, ki bi za.dovoljevala vse zainteresirane, dokaj zapletena. 
Znano nam je, da je v dosedanjih razpravah tudi o teh problemih 
zelo aktivno sodeloval nas poslanec gospodarskega zbora republiske 
skupseine Joze Lesar. Svoja stalisca je oblikoval v dokumentu: »TEZE 
ZA SPREMEMBE V GOSPODARSTVU SR SLOVENIJE«. Te teze se
stavljajo enega izmed 9 dokumentov, ki so bill predlozeni v razprave 
na skupseini in bodo prisotni tudi v javni razpravi o gozdarstvu, ka
tero bo po sklepu republiske skupseine organiziral izvrsni svet naj
pozneje do 20. maja. 

Ker bomo imeli moznost aktivno sodelovati v ra.zpravi o gospo
darjenju z gozdovi, objavljamo teze tov. Lesarja v celoti brez komen
tarja. 

TEZE ZA SPREMEMBE 
V GOZDARSTVU 
SR SLOVENIJE 

1. Posebnost gozdarstva kot 
gospodarske panoge ima po po
membnosti dvojni karakter: 

a) druzbeni (izhaja iz vee druZ
benih koristnosti: naravno boga
stvo, klimatske in vodne gospo
darske razmere, obramba, turi
zem itd.) 

b) gospodarsko pridobi'tvcni 
znacaj 

Pri vsakem pristopu k obrav
navanju problemov iz podroeja. 
gozdarstva morata biti prisotni 
obe omenjeni znaeilnosti. 

2. Sedanja sistemska ureditev, 
kakor tudi zakon o gozdovih, upo
steva dvojnost omenjenih znaeil
nosti. Vendar pa sedanja praksa 
kaze na nujnost proueitve te ma
terije s ci1jem izpopolnitve siste
ma (tudi zakona), in sicer: 

a) sedanji zakon je bil spreje
man in prilagojen a.dministrativ
nemu nacinu gospodarstva (do 
lanskega leta evrsta distribucija 
in predpisane cene za vse gozdne 
asortimente). 

Temu karakterju je bila tudi 
pri'lagojena organizacija za obvla
dovanje obeh zna.Cilnosti in obeh 
sektorjev po IastniStvu. Obmocja 
organizacijsko predstavljajo goztl
no-gospodarske organizacije, ki 
so po eni strani predstavnik druz
be za urejevanje druZbenih inte
resov (regeneracija gozdov), po 
drugi strani pa kot proizvodne 
poslovne organizacije. 

Obojna dejavnost je s sedanjim 
sistemom ta.ko od vzgoje gozdov, 
skozi proizvodnjo in realb::aci.jo 
gozdnih proizvodov uklenjena v 
monopoL 

Sredstva za vzgojo gozdov si 
GG doloeajo sama, sama nacrtu
jejo, sama izvajajo dela in tudi 
mi obracunavajo. 

b) Danes v pogojih trznega go
spodarstva, ko so promet z lesom 
in cene svobodne, sedanja uredi
tev favorizira poslovne interese 
na skodo druzbenih interesov in 
odgovornosti za gospodarjenje z 
gozdovi. 

Kljub sproseenemu prometu z 
lesom in prostim cenam sedanja 
oblika GG predstavlja monopol 
tako v gospodarjenju z gozdovi 
pot v poslovni pridobitnosti med 
obema sektorjema lastnistva. 

3. V sedanji organizaciji GG sta 
v konfliktu neposredni poslovni 
interes in naloga dolgoroenih na
lozb v gozdove. Sedanja sistem
ska ureditev omogoca prelivanje 
sredstev, potrebnih za bioloske 
nalozbe v poslovne namene. 

4. Elementi delovanja. trznih 
zakonitosti so razdvojili enakost 
interesov kolektivov v GG. Tezi
see je n a poslovni dejavnosti sa
me blagovne proizvodnje in cim 
vecje realizacije. 

nuzorno bi bilo zahtevati od 
teh kolektivov, da. z enakim inte
resom vrse vlaganja za normalno 
obnovo gozdov, ker gre v tern pri
meru za izredno .dolge nalozbe, 
pri katerih je za.Cetek rentiranja 
sele po tridesetih do petdesetih 
letih. 

Vzroki za sedanje obna.Sa.nje 
kolektivov v gozdarstvu so iz
kljucno v sedanjem trinem go
spodarstvu neprilagojenemu si
stemu. 

5. Nujnost je razmejiti dejav
nost in samoupravne pravice ko
lektivov v GG na poslovno dejav-

nost same blagovne proizvodnje, 
vsebino druzbene odgovornosti za 
gozdove pa prenesti na pristojne 
druzbene organe. To nujnost raz
mejitve narekujejo tudi drugi si
cer nerazresljivi problemi v tej 
gospodarski dejavnosti. 

6. Neenaki pogojr gozdno go
spodarskih obmoeij (GG), in 
sicer v strukturi lesa, lesnih za
loga.h, prirastku, ra.stiscib, v ko
licinski proizvodnji, predvsem pa 
v neenakih gospoda.rskih (finane
nih) ucinkih, so od danes na ju
tri v veejem razkoraku. 

To povzroea diametralno na
sprotje po obmoejih med razpo
lozljivimi finanenimi zmoznostmi 
in potrebah po vlaganjih. Obmoe
ja, ki so bogata z lesno zalogo, 
imajo visoko poslovno donosnost 
in relativno majhne potrebe po 
vlaganjih, nasprotno od teh pa so 
obmocja z devasti'ranimi gozdovi 
na meji poslovne rentabilnosti 
ob velikih potrebah nujnih vla.
ganj brez potrebnih sredstev. 

Tudi s staliSca samoupravnosti 
posamezni kolektivi GG posluje
jo v neenakih pogojih gospodar
jenja., kar ni skla.dno z ustavo. 

7. Razresevanje teh neskla.dij 
lahko opravlja edino le druzbeni 
organ za republiko kot celoto. Za
to je nujno ustanoVl'ti republisko 
skupnost, ki bo razpolagala z ob
vezno zdruzenimi sredstvi (repu
bliski sklad za regeneracijo ~oz
dov). 

8. Osnova za priliv v sklad je 
nacelo, da se od vsake posekane 
merske enote v gozdu odvaja od
govarjajoci delez na obnovo in 
reprodukcijo gozdov (dosedanja 
bioloska amortizacija). 

Ta stopnja je lahko razlicna z 
ozirom na asortiment in gozdni 
razred. Vplaci'la bi se morala na
eeloma opravljati po odkazilu in 
pred samo seenjo. 

9. Sredstva sklada morajo biti 
strogo namenska. 

Z njimi upravlja samoupravna 
skupnost, sestavljena iz predstav
nikov tistih dejavnosti, ki so naj
bolj zainteresirane za racionalno 
gospodarjenje z gozdovi. To so na 
primer: iz gozdarstva, lesne in 
papll'ne industrije, kmetijstva, 
vodne skupnosti, gospodarske 
zbornice, predstavnikov druZbe
no-politicnih organov in kmetov. 

Ta sredstva se dele po kriteri
jih najracionalnejsih nalozb v os
novi izdelanih gozdno ureditve
nih nacrtov. 

Sklad letno planira financna 
sredstva na osnovi predvidene ali 
realizirane secnje. Ravno tako 
letno razporeja sredstva po odo
brenju Skupseine SR Slovenije 
na osnovi kriterijev in ureditve
nih naertov, omenjenih v prejs
njem odstavku. 

Konec na 2. strani 
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TP Cerknica 
pred rekonstrukcijo in po njej 

0 investicijah in rekonstrukci
ji je bilo ze mnogo napisanega. 
Vsi dosedanji sestavki pa so bolj 
ali manj govorili le o ekonom
skem delu investicij. Kaksna pa 
bo tovarna po rekonstrukciji, je 
bilo v dosedanjih sestavkih bolj 
malo napisanega. Ena izmed 
splosnih ugotovitev je, da bo to
varna po rekonstrukciji tehno
losko bolj povezana. Proizvodnja 
bo tekla po tehnolosko logienem 
redu. Na zacetku tovarne, kjer 
je sedaj masivna proga, bo skla
disee furnirja in melaminskih 
plose. Na skladiSee furnirja bo 
navezan oddelek furnirnice, ki 
bo segal od sedanje premicnice 
pred susilnicami pa do pribliZno 
tam, kjer se sedaj zacne oddelek 
razreza plosc in furnirnice. V se
danjih prostorih razreza plose 
in furnirnice bo klejarna. Steno 
in stebre po sredi tega oddelka 
bomo odstranili. Oddelek razreza 
plose bomo prenesli v prostor, ki 
je bil nedavno dograjen pri To
varni iverastih plosc. Od tu bodo 
v naso tovarno dostavljene samo 
decimirane plosce. Oddelek II. 
strojne se bo prieel v sedanji 
klejarni in se bo raztezal vse do 
druge premicnice, ki povezuje 
glavno halo s prostorom vmesne
ga skladisca pred nanosom in 
pripravo povr5in. 

V sedanjih prostorih priprave 
povrsin, brizgalnih kabin in v 
skladilleu glasbenih omaric bodo 
sullilni kanali in kabine za briz
ganje robov ploskovnih elemen
tov. V prostoru, kjer je sedaj 
susilni kanal, bo oddelek za po
vrsinske obdelave masivnih ele
mentov in predmontal.na dela 
(lepljenje predalov in podobno). 
Obdelava povrsin, montal.a in 
pakirna bodo v istih prostorih, le 
v nasprotnem vrstnem redu. Iz
hod v skladiSee gotovih izdelkov 
bo tam, kjer je sedaj vzorena 
delavnica. 

Za masivno progo bo nova 
hala, ki bo vzporedna z II. stroj
no delavnico. 

Tehnoloska studija je temeljila 
na naslednjih naeelih: 

1. Potek materiala mora biti 
cimbolj kontinuiran. 

2. Transport posamezne vrste 
materiala mora biti cimbolj eno
ten od zaeetka do konca tehnolo
ske poti. 

30 Zagotoviti je treba moznost za 
proizvodnjo velikih serij z vmes
nimi skladisci. 

4. Uskladiti je treba kapacitete 
posameznih strojev, kolikor je le 
mogoee. 

5. Delovna mesta (stroji) naj 
bodo eimbolj kompleksna, tako 
da je mogoee na enem mestu 
istoeasno opraviti eimvee ope
racij. 

Poglejmo podrobneje, kako bo 
urejena furnirnicao Zaeel born pri 
fazi oertovanja furnirja. Ocrto
valec furnirja bo na mizi ocrtal 
furnir in ga potisnil do skarij za 
precni razrez furnirja. Delavec 
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pri skarjah za preeni razrez bo 
razrezane zavoje furnirja odla
gal na valjeni transport, po kate
rem bo furnir prihaj al do skarij 
za vzdolzni obrez. Doloeeno je, 
da bomo imeli dvojne skarje za 
preeni razrez in stiri zao vzdo!Zni 
obrez. V zacetni stopnji bomo si
cer imeli samo ene precne in tri 
vzdolzne. Po zakljueeni fazi 
vzdolznega obreza bo delavec od
lozil paket furnirja na valjeni 
transport, po katerem bo paket 
furnirja priSel do sestavljalcev 
furnirja. v zaeetni fazi po rekon
strukciji bomo imeli osem spa
jalecv furnirja, pozneje pa bomo 
morali dokupiti se dva oziroma 
stiri. Po zakljuceni operaciji se
stavljanja bo delavec zlozaj fur
nirja odloZil na valjeni transport 
in ga potisnil do mize za polep
ljavanje. Polepljen furnir bodo 
polagali na stojke kot sedaj. 

V klejarni pri furnirju ne bo 
bistveno nic novega, le da bo . 
nabavljena stiskalnica mnogo 
modernejsa. Sedanja pa preure
jena. Stiskalnice bodo montirane 
preeno na smer stavbe, tako da 
ne bo obracanja elementov. 

V II. strojni bomo imeli dve 
liniji. Na eni, ki bo delala v te
koeem traku, homo obdelovali 
elemente, ki se ne obdelujejo na 
obdelovalnih strojih kot so rez
karji. Ta linija bo torej popolno-

rna usklajena in transportno po
vezana od formatnega razreza pa 
do brullenj: t. 

Na drugi r:- iji pa b-mo obde
lovali elemente, ki ~l: ne obde
Iujejo v onekem zaporedju delov
nih operacij, a;:pak na pr'': ~0 • k. 
V to sk:upino sodijo na primer 
okrasna polnila, pokoncne pre
grade, preene pregrade od glas
benih omaric in drugo. 

Nanos povrsin bo urejen tako, 
da bodo vse faze dela avtomati
zirane, rocno bo ostalo l e lu
zenje robov in izenaeevanje be
ljave. Vse ostale operacije, od 
lUZ.enja ploskev, nanosa in med
faznega brullenja, bodo mehani
zirane in avtomatizirane. 

V ostalih oddelkih ne bo toliko 
sprememb, ker vecine operacij 
ni mogoce toliko mehanizirati, da 
bi bilo vredno omeniti. 

Vsem delavcem, ki bodo razpo
rejeni na posamezna delovna 
mesta, bomo v kratkih tecajih 
posredovali osnovne informacije 
o poteku tehnoloskega procesa, 
ob montazi strojev pa podrobne 
informacije o lastnostih in de
vanju strojev. 

Ce se homo vsi dobro pripra
vili, potem ni bojazni, da proiz
vodnje v novih p ogojih ne bi 
hitro obvladalio Nikakor pa ne 
smemo dopustiti, da bi se pono
vilo leto 1960. 

T. KEBE 

Kako gospodariti 
z najvecjim narodnim 

gospodarstvom 
Nadaljevanje s 1. strani 

10. Tako postavljena naeela go
spodarjenja :~~ gozdovi zahtevajo 
samostojno strokovno gozdarsko 
sluzbo, ki bo opravljala zadeve iz 
okvira druzbene odgovornosti nad 
gozdovi. 

Delovni obseg sluzbe zaene pri 
inventarizaciji gozdov, skozi na
crtovanje ureditvenih naertov, 
skrbi za izvajanje in nadzor del 
po teh naertih, skrbi za gozdni 
red in drugo, tja do odkazila 
drevja za posek. 

Strokovni kadri za ta opravila 
ze obstajajo na terenu in takSna 
sluzba ne bi pomeni1a novih fi
nanenih obremenitev, temvec na
sprotno - racionalizacijo. 

Organizacijsko bi sluzba mora
la biti vezana na republiSko 
skupnost s terenskimi izpostava
mi. Te izpostave bi teoretieno po
krivale eno, verjetno se bolje pa 
vee sedanjih gozdno gospodarskih 
obmoeij. 

11. Tehniena amortizacija naj 
bi bila sestavni del stroskov bla-

govnih proizvajalcev v gozdar
stvu. Poslovna domena le-teh se 
zaene pri poseku in se zakljueuje 
pri prodaji oziroma realizaciji 
gozdnih asortimentov. 

Pri gradnji ali vzdrzevanju 
gozdno komunikativnih sredstev 
bo potrebno dogovarjanje med 
sll1Zbo za gospodarjenje z gozdovi 
in blagovnimi proizvajalci v od
visnosti od interesa za eno ali 
drugo stran pri vsakem objektu 
posebej. 

12. Drl1Zbena skupnost si mora 
prek republiSke, obeinskih ali 
medobeinsk.ih inspekcij zagotovi
ti nadzor nad kompleksno dejav
nostjo v gozdarstvu. 

13. Iz teh novih sistemskih iz
hodi.Sc je edino mozno in pravil
no presojati sedanjo ureditev go
spodarjenja z zasebnimi' gozdovi. 
Nobena druga obilka ne ustvarja 
pogojev za kvalitetno resitev 
vprasanj, kot so sodelovanje za
sebnega lastnika pri gospodarje
nju z gozdovi. Sedanja oblika in 
vsebina zasebnih lastnikov v sa-
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moupravljanju je marsikje le 
simbolika. 

14. Zasebnemu gozdnemu lastni
ku na.j se ohrani ze sedaj prizna
na prednostna pravica za dela v 
njegovem gozdu, ne samo pri see
nji, spravilu in prevozu, temvec 
tudi ureditvena dela, ee to ure
ditveni naert predvideva. 

Pri gozdnih F.'ISpodarstvih (ki bi 
bila po teh nacclih blagovni pro
izvajalec) naj sr organizirajo eno
te za koopfracijo z zasebnimi 
lastniki, kjer bi le-ti lahko sode
lovali pri kompleksnih ali par
cialnih delih v gozdu. V teh eno
tah mora biti zagotovljen samo
upravni vpliv gozdnih lastnikov 
tako nad i:llvajanjem delovnih 
opravil, kakor tudi udelezba na 

BRESTOV OBZORNIK 

dohodku, ki rezultira i:z njegove
ga vlozenega dela in proporcial
na participacija pri okneni deli
tvi. 

15. Povsod tam, kjer sedanje, 
predvsem pa nove oblike in vse
bina odnosov v obstojeeih gozd
nih organizacijah ne bi zagotav
ljale dovolj poslovnega i'n samo
upravnega sodelovanja lastnikov 
gozdov, lahko le-ti prodajo gozd
ne asortimente (tehnicni les) pre
ko svoje zadruge ali pa tudi sami 
in to pooblaseenim organizacijam 
za promet z lesom. Moznost pro
daje bi morala biti omejena na 
na.slednje organizacije: gozdna 
gospodarstva in organi:llacije, ki se 
ukvarjajo s prometom in prede
Iavo lesa. 

J(daj novi statut 
in pravilniki? 

V zadnji J;tevilki zvez:1ega u
radnega lis!a iz leta 1968 so bili 
objavljeni ustavni amandmaji. 
To so spremembe in dopolnitve 
zvezne ustave. Za podrocje de
lovnih razmerij oziroma za last
no zakonodajo podjetij je zani
miv ustavni amandma XV. 

Po dosedanji zakonodaji so bili 
organi samoupravljanja natancno 
doloceni. Vsako podjetje je mo
ralo imeti delavski svet, upravni 
odbor in direktorja. Postopek za 
kandidiranje in volitve v te or
gane, zlasti pa se za imenovanje 
direktorja, je bil dokaj precizno 
dolocen. Naloge, ki naj jih o
pravljajo posamezni organi, in 
pristojnosti teh organov so bile 
pretez.no razdeljene ze z zako
nom. 

Z omenjeno ustavno spremem
bo so podjetja pridobila bistveno 
sirso momost razlicnega ureja
nja svojih notranjih razmerij. 
Ustavni amandma XV zahteva 
kot obvezen kolegialni organ u
pravljanja le delavski sveto Vse 
ostale organe in celo direktorja 
pa izvolijo delovne organizacije 
same, ee se tako odloeijoo Tudi 
razdelitev pravic in nalog med 
posamezne organe je pretezno 
stvar interne zakonodaje. 

Posledica teh ustavnih spre
memb je nedvomno potreba po 
temeljiti reviziji tudi nase no
tranje zakonodajeo Predvsem je 
potrebno pregledati doloeila sta
tuta in ugotoviti, katera se ust
rezajo in katera je Zivljenje po
vozilo. Delo je ze v teku, je pa 
dokaj zamudno. Razen tega se 
je pojavilo vee vprasanj, na ka
tere praksa - niti zakonodaja 
se nista odgovorili. Omenjeni u
stavni amandma je potegnil za 
seboj tudi spremembo cele vrste 
zveznih zakonov, ki obravnavajo 
podroeje dela in poslovanja pod
jetij. 

S posebnim zakonom je bilo 
doloceno, da morajo delovne 
organizacije uskladiti svoje sta
tute in druge splosne akte (pra
vilnike) z ustavo in zakoni naj
kasneje do 31. decembra tega 
leta. Z delom smo tudi v nailem 
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podjetju ze prieeli, \'Cndar pre
vee hiteti ne kaze, ee nocemo 
komaj sprejetih sprememb po
novno spreminjati. Ustavni a
mandma XV pomeni za notranje 
odnose v delovnih organizacijah 
veliko spremembo, pa tudi veli
liko odgovornost - pravzaprav 
preizkus zrelosti. Vsi prizadeti 
morajo dokazati, da si znajo sa
mi najti najprimernejse oblike 
za vodenje svojega dela. 

Z. ZABUKOVEC 

Ameri~ki trgovinski 
atase na Brestn 

V ponedeljek, 21. aprila, v po
poldanskih urah je podjetje obi
skal g. William B. WHITMAN, 
trgovinski ata5e amerillke amba
sade v Beogradu. Skupaj z njim 
je bila njegova soproga in pred
stavnik gospodarske zbornice 
SRS dipl. inZ. Vlado Ga5parie. 

Namen obiska je bil seznaniti 
se z podjetjem, ki je najveeji ju
goslovanski iozvoznik pohistva za 
ZDA. V razgovoru se je obnovila 
pot in razvoj izvoza v ZDA od 
1954. leta do danes, s problemi, 
ki so bill znaeilni za uspe5en raz
voj i:~~Voza v ZDA. 

Trgovinskega ataseja smo se
:~~nanili o pripravah na majski 
prihod na5ega najveejega kupca 
g. Morsa. 

Posebno vprasanje je bilo gle
de uvoza ameriskih strojev. V 
letu 1970 nameravajo na jesen
skem zagrebskem velesejmu raz
staviti stroje za Iesno industrijo. 

Ker so ameriski stroji za lesno 
industrijo se prilicno neznani, bo 
to zelo zanimivo, seveda, ce bodo 
cene in kreditni pogoji sprejem
Jjivi. 

D. Trotovsek 

Prodaja pohistva 
v marcn 

Prodaja pohistva je bila mar
ca letos enaka prodaji v februar
ju. Iz proizvodnje je priSla serija 
dnevnih sob Daniela-stereo. Ce
prav je bila serija koncana ob 
koncu meseca, smo ze marca od
poslali tretjino vseh dnevnih sob 
Daniela-stereo. Se vedno so do
bro sle v prodajo jedilnice Living, 
predvsem v palisander furnirju. 
Zaloga v palisandru je ze razpro
dana . 

Tudi po stolih Sardan je bilo 
precej povprasevanja. Prodali smo 
vee kot deset tisoc kosov. Ko prr
merjamo prodajo pohistva v pr
vih treh mesecih letosnjega leta 
z istim obdobjem Iani, ugotavlja
mo, da je obseg prodaje narastel 
za 70 °/o. Prav tako smo za 6 Ofo 
presegli plan prodaje v prvih treh 
mesecih. V aprilu pricakujemo 
veejo prodajo predvsem dnevnih 
sob Daniela-stereo in dnevnih sob 
Florida-variant, ki bodo v pro
daji' po 20. aprilu . 

Prieakujemo, da bo zagrebski 
velesejem pripomogel k se uspes
nejsi prodaji pohilltva na doma-
eem trilicu. T . .Zele 
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BRESTOV OBZORMik 

Spomladanski 
zagrebSki velesejem 

Na spomladanskem zagreb
skem velesejmu, ki se je zaC::el 
19. aprila, koncal pa 27. aprila 
1969 je razstavljalo 350 jugoslo
vanskih, in vee kot 200 tujih r az
stavljalcev. Menijo, da bo raz
stavljenih vee kot 45.000 primer
kov najrazlicnejsega blaga siro
ke porabe. 

Brest bo svoje pohistvo raz
stavljal v sovjetskem paviljonu, 
kjer je razstavljal tudi na prej
snjih sejmih. Razstavljali bomo 
izdehl<e iz tekoeega proizvodnega 
programa in sicer: 
- dnevno sobo Daniela-stereo, 
- dnevno sobo Florida-variant, 
- jedilnico Living, 
- sedezno garniture Y-19, Y-35 

in Y -70 ter nekaj kosovnega 
pohiStva. 

smo v glavnem lahko pokazali, 
kaj izdelujemo in jim se sveto
vali, kje bodo lahko kupili nase 
pohistvo. To je bilo vse, kar smo 
lahko nudili. 

Sedaj je precej drugace, lahko 
trdimo, da mnogo bolje. Fred 
kratkim smo koncali serijo dnev
nih sob Daniela - stereo, med 
sejm om pa je prisla i z proizvod
n je dnevna soba Florida - va
riant. Ceprav je ze vee kot pol 
serije dnevne sobe Daniela -
stereo ze ra:?iprodane, bomo obis
kovalcem oziroma kupcem na 
sejmu lahko nudili dva nasa iz
delka, po katerih je najvec po
vprasevanja. 

Poleg tega smo za sejem pri
pravili nove prospekte in kata:. 
loge tapetniskega blaga, v ka-

Program garnitur Y na zagrebskem velesejmu 

Ceprav je spomladank:i sejem 
manj znan in zato tudi sorazmer
no m anj obiskan - vsaj tako je 
bilo v preteklih letih - pa lah
ko od tega sejma pricakujemo 
dobre rezultate, m ogoce se bolj
se od jesenskega. Zakaj? Na je
senskem sejmu je bilo za na
se pohistvo izredno zanimanje. 
K.ljub velikemu povprasevanju 
pa kupcem nismo mogli ustreci, 
ker nismo imeli dovolj blaga. 
Vse jesenske serije, ki so prisle 
iz proizvodnje med sejmom in 
po njem vse do konca let a, so 
bile razprodane, se preden se 
je sejem zacel. Obiskovalcem 

terem je nase . tapecirano po
histvo. Prospekt in katalog bosta 
rnnogo pripomogla k b oljsemu 
spoznavanju nasih izdelkov, se 
posebno, ker smo pri dnevnih 
sobah rnarsikaj spremenili in do
polnili. 

Sejem je najlepsa priloznost, 
da spoznamo izdelke ostalih pro
izvajalcev pohistva in njihove 
novosti, s katerimi osvajajo ju
goslovansko in tuje triisee. 

Za sejem smo se sorazmerno 
dobro pripravili, zato smo lahko 
prepricani, da dober rezultat ne 
bo izostal. 

T. ZELE 

Rezultati tromeseCja 
boljSi kot lani 

Rezultati poslovanja podjetja v 
letosnjem letu so v primerjavi 
z lanskoletnim enakim obdob
jem znatno boljsi. Fizicni obseg 
proizvodnje se je nasproti lan
skoletnemu prvemu tromesecju 
povecal za 43 °/o. Ce pa podrob
neje pregledamo gibanje proiz
vodnje, opazimo hitrejso rast pri 
furniranem in masovnem pohist 
vu, docim je proizvodnja v pri
marnih enotah v pocasnejsi rasti. 
Na hitrejso rast proizvodnnje fi
nalnih izdelkov je vplival pred 
vsem razciscen proizvodni asorti
ment masSvnega pohistva v to
varni pohistva Martinjak. 

Poleg razciScenega programa. 
v tovarni pohistva Martinjak 
pa so na vecji obseg proizvodnje 
vplivale se nekatere organizacij
ske spremembe, predvsem uved
ba poizkusnih serij proizvodnje 
pred lansiranjem novih izdelkov 
v redno proizvodnjo. S tem je 
poslovna enota uspela znizati za
stoje v redni proizvodnji, oziro
ma zagotoviti nemoten krogotok 
proizvodnje med oddelki. 

V tovarni pohistva Cerknica je 
viSji obseg proizvodnje dosezen 

predvsem zaradi proizvodnje v 
vecjih serijah kot v lanskem le
tu, kar je predvsem zmanjsalo 
pripravljalni cas. 

Na povecanje obsega proizvod
nje v prvem tromesecju je vpli
valo tudi boljse izkoriscanje de
lovnega casa - manjsa poraba 
norma ure, kot je bilo predvide
no. Poleg tega pa je poudarek 
na tekocem zasledovanju proiz
vodnega procesa in takojsnje u 
krepanje pri velikih odstopanjih 
porok za doseganje ugodnih re
zultatov. 

Pri prodaji smo v letosnjem 
letu dosegli, kljub omejitvam pri 
potrosniskih kreditih (20 °/o ob
vezni polog) precejsen porast na
sproti enakemu obdobju v lan
ske.m letu. Ceprav predstavlja 
prva polovica leta slabso moz
nost prodaje pohistva, smo ven
dar v letosnejm tromesecju do
segli planirano visino prodaje. 
Visina prodaje bi lahko bila se 
vecja, ce bi n e bilo zastojev v 
proizvodnji dnevnih sob Dani
ela, ki so nastali zaradi nepravo
casne dobave okovja, kar pa je 

povzrocilo, da so bile dnevne so-

be pripravljene za prodajo sele 
10. marca in se je dejanska pro
daja teh izdelkov vrsila samo v 
drugi polovici meseca marca. 

Tudi financni uspeh je v le
tosnjem prvem tromesecju pre
cej ugodnejsi od lanskoletnega 
istega obdobja. 

Poprecni osebni dohodki na 
zaposlenega v letosnjem prvem 
tromesecju znasajo 1.152 N din 
in so za 15 Ofo visji od doseienih 

poprecnih osebnih dohdkov v 
enake.m obdobju lanskega leta, 
nasproti poprecju leta 1968 pa so 
za 9 °/o visji. To nam kaze stalno 
tendenco rasti osebnih dohodkov, 
vendar pa, ce primerjamo dose
zene rezultate z rastjo osebnih 
dohodkov, ugotovimo, da je nji
hova rast vzporedna z narasca
njem ostalih ekonomskih katego-
rij. 

T. Perovnik 

JO.ZE LESAR 
ponovno poslanec 

Na sejah obcinskih skupscin 
Cerknice, ldrije, Logatca in Vrh
nike so v sredo 23. aprila volili 
poslanca v zbore zvezne in re
publi'Ske skupscine. 

V gosodarski zbor republiske 
skupscine je bil za obmocje sti
rih obcin ponovno izvoljen Joze 
LESAR, glavni direktor lndustri
je pohistva Brest Cerknica. Star 
je 52 let. V prejsnjem mandat
nem obdobju je bil poslanec go
spodarskega zbora republiske 
skupscine, podpredsednik skup
scinske komisije za druzbeno
ekonomske odnose in predsednik 
skupscinske komisije za inuiteto. 
Je tudi clan gospodarske zborni
ce SR Slovenije. V letosnjem letu 
je dobil nagrado Borisa Krai
gherja. 

V gospodarski zbor zvezne 
skupscine je bil izvoljen Anton 
Petkovsek, generalni direktor 
Slovenijalesa. 

V zvezni zbor pa je bil na ne
posrednih volitvah izvoljen Dra
go Seliger, glavni urednik Dela. 

Dosedanji prcdsednik skupsci
ne obcine Cerknica Joze Telic je 
bil na neposrednih volitvah iz
voljen za poslanca splosnega zbo
ra republiSke skupscine SR Slo
venije. 

Dragica Urbas iz Idrije je bila 
izvoljena v kulturno prosvetni 
zbor republiske skupscine, v so
cialno-zdravstveni zbor pa Franc 
Kosmac, Iunet iz Mrzlega vrha 
nad ldrijo. 

Tovarisem poslancem cestitamo 
ob njihovi izvolitvi. 

Uredniski odbor 

NOV SESTAV 
OBCINSKE SKUPNOSTI 
Na volitvah 9. in 13. aprila so 

bm izvoljeni v oba zbor a obcin
ske skupscine tudi clani nasega 
kolektiva. 

V zbor delovnih skupnosti so 
clani kolektiva od skupno 12 
predlaganih kandidatov, delavcev 
Bresta, izvolili 6 odbornikov. 

V Tovarni pohistva Cerknica 
sta bila izvoljena: 

- Anton KEBE, star 40 let, di
rektor Tovarne pohiStva Cerknca. 
Je clan sekretariata krajevne or 
ganizacije ZK in predsednik Ri
biSke d.ruzine Cerknica. Porocen. 
Njegov hobi pa je ribiStvo. 

- Anton URBAS, star 35 let, 
instruktor lakirnice v Tovarni 
pohiStva Cerknica, je clan cen
tralnega delavskega sveta. Na 
Brestu je zaposlen od 1959. leta. 
J e porocen in oce dveh otrok. 

V Tovarni pohistva Martinjak 
sta bila izvoljena: 

- Anton LUNKA, star 34 let, 
sef pogona v Tovami pohistva 

Martinjak. Na Brestu je zaposlen 
14 let. · 

- Emil ULE, star 36 let, sef 
kontrole v Tovarni pohiStva Mar
tinjak, clan centralnega delav
skega sveta, clan centralnega 
upravnega odbora in clan nad
zornega odbora sindikata v To
varni pohistva Martinjak. Na 
Brestu je zaposlen od leta 1956. 
Je porocen, oce dveh otrok. 

Volilce TLI Stari trg zastopa 
v skupscini: 

- Janez ZGONC, star 32 let, 
pomocnik gaterista v Tovarni le
snib izdelkov Stari trg. Na Bre
stu jc zaposlen od 1961. leta. Je 
porocen, oce enega otroka. 

Volilci poslovnih enot Iverke, 
Bazenske zage in Skupnih stro
kovnih sluzb pa so izvolili: 

- Janeza. KOVACICA, star je 
33 let, referent nabave v skup
nih strokovnih sluzbah. Je pred
sednik sindikata SKS in predse
dnik Strelske druzine. Na Brestu 
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je zaposlen 14 let. Je porocen, 
oce dveh otrok. Njegov hobi je 
strelstvo in avtomobilizem. 

V obcinskem zboru skupscine 
obcine Cerknica pa nas zastopata: 

- Stane CASERMAN, star 40 
let, zaposlen na delovnem mestu 
priprave kemikalij v Tovarni 
ivernih plosc Cerknica. Na Bre
stu je zaposlen od 1951. leta. Je 
porocen. 

- Joze LIPOVEC, star 32 let, 
planer proizvodnje v Tovarni po
hiStva Cerknica, je tudi predsed
nik kadrovske komisije Tovarne 
pohistva Cerknica. Na Brestu je 
zaposlen od leta 1951. Je porocen, 
oce dveh otrok. 

Odborniki obcinske skupscine 
so ze imeli prvo sejo, kjer so iz
volili predsednika in podpredse
dnika obcinske skupscine ter po
slance v nekatere zbore zvezne 
in republiSke skupscine. 

Novi predsednik skupscine ob
cine Cerknica je ing. Franc ZOR
MAN, dosedanji nacelnik oddel
ka za gospodarstvo obcinske 
uprave v Cerknici. Za podpred
sednika pa sta bila izvoljena to
varisa Anton KEBE, direktor TP 
Cerknica in Marko ZNIDARSIC, 
clan Kovinoplastike iz Loza. 

Vodstvu skupscine in odbomi
kom cestitamo ob izvolitvi in jim 
zelimo pri njihovem odgovornem 
delu veliko uspehov. 

Uredniski odbor 

S seje koordioacijskega 
odbora sindikata 

Na seji odbora, ki je bila prve
ga aprila letos, so med drugim 
sprejeli naslednje sklepe in ?ri
porocila: 

- Obcni zbor koordinacijskega 
odbora sindikata bo do 18. maja. 
P oleg predsednikov osnovne or
ganizacije sindikata po poslovnih 
enotah bodo sindikalne organiza
cije dolocile se po enega delegata 
na vsakih 50 clanov. Na obcni 
zbor bodo povabili tudi predstav
nike obcinskega in republiskega 
sindikalnega sveta. 

- Posredovali so prLporocilo 
vsem osnovnim organizacijam 
sindikata, naj v programih dela 
predvidijo delo in pomoc mladi
n i, ki naj b i v prihodnje tesno so
delovala s sindikalnimi organiza
cijami. Ravno tako priporocajo, 
naj sindikalna vodstva temeljito 
prestudirajo predlog novega po
kojninskega zavarovanja in o 
njem razpravljajo na sindikalnih 
sestank:ih. 

- Razpravljali so tudi o rekre
aciji. Ugotovili so, da je na tern, 
ceprav pomernbnem delovnem 
podrocju vse manj pr izadevnosti. 

Pri:porocili so, naj centralni sa
moupravni organi znova razprav
ljajo o rnoznostih za regresiran je 
letnega oddiha zaposlenih. 

S. Bogovcic 

Dnevna soba Florida-variant razstavljena na zagrebskem velesejmu 

--
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Uvajanje"'·na delovno mesto 
Nas1ov bo bralca morda zave

del, da gre za uvajanje novih de
lavcev na delovna mesta. Vendar 
pa zelim v tem sestavku opisati 
tezave pri uvajanju novosti. na 
delovna mesta, pri uvajanju iz
boljsanih delovnih postopkih. Le
ti so nasledek skupnih razisko
vanj analitika dela in casa, de
lavca na delovnem mestu, in
struktorja in drugih delavcev, ki 
s svojimi predlogi lahko pripo
m<~rejo k boljsemu delu na nekem 
delovnern mestu. 

Pri tern uvajanju ni cutiti kak
snega odpora, pac pa vidimo, da 
instruktorji, pa tudi delavci ne 
skrbijo, da bi delo na nekem de
lovnem mestu tudi vnaprej teklo 
tako, kot doloca analitik dela, pac 
pa vse skupaJ prepuilcajo sluca
jem. 

To je sicer razumljivo, ker ter
jajo. novosti spocetka od vseh vee
ji napor. To pa je eden izmed 
vzrokov za napacne normative 
casa, ki jih ni mogoce nikoli 
uskladiti, ce nacin dela prepusca
mo slucajem. Delno je to glede na 
skorajsnjo :rekonstrukcijo tudi 
opravicljivo, vendar pa se lahko 
vprasamo, ali bomo ob kopici dru
gih tezav, ki jib bo terjala nova 
rekonstrukcija, kos tudi tej novi 
nalogi, ce je ne bomo ze sedaj 
skusali spoznati. 

Druga, se vecja tezava pa je z 
materiali. Les na primer pride v 
proizvodnjo najpogosteje nekla
siran, takSen, kakrSnega pac do
bivamo od dobaviteljev. Posledi
ca tega je nestalna poraba casa. 
Vainejse elernente mora krojilni
ca krojiti vee nalogov naprej, da 
jih do roka pripravi zadostno ko
licino, se uporabni odpadki, ki 
nastanejo zato, pa cakajo nekega 
naslednjega naloga. 

Vse to stoji v oddelku, prostori 
so prenatrpani, to pa povzroca 
tudi vecjo porabo izdelovalnega 
casa. Je pa tudi eden i'ZIDed vzro
kov, da v teh oddelkih razmero
ma velike serije oziroma naloge 
drobijo in dejansko proizvajajo v 
manjsih serijah. To povttoca spet 
vecjo porabo casa. 

Nic bolje ni z ivernimi plosca
mi. Tu sicer pazimo na kvalite
to iverk. Ne zanima pa nas, ce se 

pri zamenjavi dobavitelja spre
meni format iverne plosce, zato 
se spreminjajo tudi krojne karte 
in, kar je se slabse, to je glavni 
vzrok, da pogosto krojimo brez 
krojne karte. Nacin krojenja na
vadno dolocimo neposredno pred 
zacetkom dela, samo za trenutno 
situacijo. Ce se ob tern se zaveda
mo, da naci:n krojenja najbolj 
vpliva na izdelovalni cas v tern 
oddelku, je vsaka beseda o na 
tancnih normativih casa odvec. 

Tudi s povrsinskimi in ostalimi 
materiali nismo nic na boljsem. 

Analitik dela in casa mora sta
bilizirati delovno mesto, to je, do
lociti mora nacin dela ob natan
cno doloceni vrsti in kvaliteti ma
teriala, dostavi in vrsti rezila, sa
blon in drugib delovnih pripo
mockov. Ni pa dovolj samo dolo
Citi, njegova naloga je tudi po
skrbeti, da vse to v praksi izpol
njujejo. 

Vprasajmo se, ali mu bo to mo
goce . .. 

.. . ce instruktor ne bo skrbel, 
da bo teklo delo tako kot je do
loceno, da se delo tudi, ko anali
tika ni poleg, odvija po dolocenern 
nacinu, 

... ce bodo se vnaprej posiljali 
v proizvodnjo nedoloceno kvali
teto lesa, 

... ce nam bo vseeno, kolik<~
krat bomo spreminjali formate 
dobavljenih iverk, 

. . . ce ne bomo dolocili in vpe
ljali dolocenega nacina za izdajo 
rezil in sablon, 

... ce bomo se vnaprej spremi
njali <1kovje po moznostih doba
ve in tako naprej. 

Se bi lahko nasteval, pa je ze 
to dovolj za izgovor, da v takih 
pogojih delovnega mesta ni mo
goce stabilizirati. Dovolj je za 
opozorilo, da je treba takim po
manjkljivostim posvetiti mnogo 
vee pozornosti in taka ustva;riti 
ustrezne pogoje za dele analitikov 
casa. I. Lovse 

Predlog za uvedbo 
elektronskega sistema 
za obdelavo podatkov 

Te dni bo centralni delavski 
svet Bresta obravnaval predlog 
strokovnih sluib podjetja za u
vedbo elektronskega sistema ob
delave podatkov. 

V vodenju sodobnega poslova
nja postaja osrednje vprasanje 
pravocasno posedovanje pravil
ne poslovne informacije zaradi 
odlocanja o poslovanju. 

Poslovne informacije so odraz 
bodocih, sedanjih in preteklib 
poslovnih dogajanj, narascajo v 
kvantiteti ter morajo postajati 
socasno bolj kvalitetne. To omo
gocajo sodobne metode od upo
rabe standardov in izjem do o
peracijskega raziskovanja. V ob
vladovanju kvantitete ter dobi
vanju dobre kvalitete informacij 
ter v pravem casu, imajo odlo-

cilno vlogo sredstva za obravna
vanje informacij in to v prvi 
vrsti elektronski racunalniki. 

Za sodoben elektronski sistem 
za obdelavo podatkov je znaCil
no, da je sposoben v sekundi 
opraviti vee tisoc enostavnih 
obdelovalnih operacij. Avtomat
ska obdelava podatkov seveda 
poteka po vnaprej pripravljenem 
programu, ki si ga je elektronski 
sistem za obdelavo podatkov 
sposoben zapomniti. 

V nasi poslovni politiki smo si 
postavili za cilj sodobno, racio
nalno in optimalno organizacij
jo podjetja. Ce hocemo doseCi 
taka organizacijo, posebno se pri 
povecanem obsegu poslovanja, 
moramo v obdelavo informacij 
vkljuciti sodobno tehniko elek
tronske obdelave. 

Uspela krvodajalska akcija 
V proizvodnih podjetjih so ve

like moznosti in podrocja uspes
ne uporabe elektronskih siste
mov za obdelavo podatkov: . 

Od 10 .do 12. aprila 1969 je bi
la organizkana krvodajalska ak
cija na podrocju obcine Cerkni
ca. Krvodajalska akcija je dobra 
uspela. Skupno je bilo pripavlje
nib 599 krvodajalcev, odklonjenih 
je bilo 27 ljudi, oddalo pa je kri 
572 .kirvodajalcev, to je 173,11 li
trov krvi. 

Na podrocju Laske doline je bi
le prijavljenih 205 krvodajalcev, 
izlol:enib je bilo 6 ljudi, odvzeto pa 
je bilo 199 krvodajalcem, kar zne
se 16,65 1 krvi. 

V Cerknici je bilo 394 krvoda
jalcev, odklonjenih je bilo 21 -
skupno je oddalo 373 krvodajal
cev, kar 2lnese 111,461 krvi. 

Na podrocju Cerknice je bilo 
najvec krvodajalcev iz Bresta, 

Gradisca in Kmetijske zadruge 
Cerkni.ca. 

I,.etos je hila krvodajalska akci
ja na Brestu dobro organizirana, 
saj je skupno oddalo kri 211 
krvodajalcev. Po poslovnih eno
tah pa je bilo naslednje stevilo 
krvodaj alcev: 
1. Tovarna pohiStva Cerknica 82 
2. Tovarna pohistva Martinjak 67 
3. Tovarna lesnih izdelkov Sta-

ri trg 26 
4. Bazenska zaga Cerknica 16 
5. Tovarna ivernih plosc Cerk-

nica 8 
6. Skupne strokovne sluibe 12 

Tudi v bodoce si zelimo, da bi 
krvodajalske akcije taka uspele, 
kakor so v letosnjem letu. F. Z. 

Human in mnogostevilen odziv krvodajalcev 

PODROOE NABA VE 

- izdelava koledarskega plana 
oskrbovanja proizvodnje s pro
izvodnimi cinitelji (material, de
lovne naprave, delovna sila), . 

- dolocanje normativov zalog 
in upravljanje z zalogami mate
riala, 

- dolocanje optimalnih koli
cin nabave, 

- izbira najustreznejsih doba
viteljev, 

- izstavljanje sablonskih na
rocilnic ali opomb, 

- izstavljanje opominov do
baviteljem (urgiranje, reklami
ranje), 

- kontroliranje izvrsevanja 
narocil in pogodb v zvezi z na
bavo materiala, 

- izpisovanje sablonskih tozb 
zaradi neizpolnjevanja obvezno
sti dobaviteljev, 

- vodenje evidence o materi
alu in materialni obracun, 

- izdelava raznih porocil s 
podrocja materialnega poslova
nja. 

PODROOJE PROIZVODNJE 

- izracunavanje standardov 
porabe proizvodnih ciniteljev, 

- ugotavljanje in analiza pre
skrbljenosti s· prozivodnimi cini
telji, 

- izracunavanje in _ analiza 
optimalne zaposlenosti proizvod
nih ciniteljev, 

- planiranje in terminiranje 
proizvodnje, 

- izdelava in lansiranje pri
marne proizvodne dokumenta
cije, 

- evidenca in obracun proiz
vodnje s kalkulacijami, 

- izdelava raznih porocil s 
podrocja proizvodnje, 

- tehnicni racuni v zvezi s 
proj£<ktiranjem proizvodov, 

- avtomatsko upravljanje pro
izvodnih naprav in tehnoloskih 
postopkov. 

PODROOJA PRODAJE 

- analiza triiSca, 
- izdelava plana, odposiljanja 

gotovega blaga, 
- kontrola n ad izvajanjem 

plana odposiljanja blaga, 
- fakturiranje gotovega blaga, 
- kontrola nad vnovcevanjem 

faktur prodanega blaga, 
- izpisovanje sablonskih opo

minov in tozb zaradi nepravo
casnega placevanja kupcev, 

- kontrola zalog gotovega 
blaga (evidenca in obracun), 

- izdelava raznih porocil s 
podrocja prodajnega poslovanja. 

OSTALA PODROOJA 

- obral:un osebnih dohdkov, 
- obracun amortizacije, 
- kadrovska evidenca. 
To je le del moznosti in pod

rocij, kjer je uspesna uporaba 
racunalnikov. 

Cim vecje moznosti nudijo 
sredstva mehanizacije in avto
matizacije, tern vecja je potreba 
po predhodni organizaciji in tern 
temeljitejse morajo biti pripra
ve. Cim visjo stopnjo organizi
ranosti zahtevajo ta sredstva, 
tem vee tezav je treba prema
gati. Toda obdelava podatkov bo 
z novimi sredstvi hitreje, solid
neje in obsemeje izvedena, zato 
bodo na tej osnovi mozne kvali-
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tetnejse odloCitve. Oprosceni ru
tinskih poslov bodo imeli vo
dilni kadri vee casa za planira
n je in za razvoj novih idej. 

Vecji proizvajalci mehanograf
skih strojev dajejo vedno vee 
poudarka organizaciji obdelave 
podatkov in solanju kadrov z 
namenom, da se zagotovi cim 
boljse funkcioniranje naprav. Po 
prvih informacijah zastopnika 
IMB, firme, ki predstavlja 70 °/o 
svetovno proizvodnjo racunalni
kov, bi bila v nasern podjetju 
mozna instalacija elektronskega 
racunaln1ka ob koncu leta 1970, 
oziroma v zacetku leta 1971, ko 
bi bile izvrsene vse organizacij
ske in kadrovske priprave. 

Pogoji nabave racunalnika 
nam bodo dokoncno znani po iz
vrsenem javnem natecaju, ki je 
predpisan v zvezi z uvozom in
vesticijske opreme. 

V zvezi z nabavo racunalnik.ov 
je bil posredovan Centralnemu 
delavskemu svetu podjetja pred
log naslednjih sklepov: 

1. da se razpise javno zbiranje 
ponudb za nabavo elektronskega 
sistema za obdelavo podatkov, 
cijske in kadrovske priprave, ki 

2. da se izvrsijo vse organiza
so potrebne pred uvedbo elek
tronskega sistema za obdelavo 
podatkov, 

3. da se odobri nabava elek
tronskega sistema za obdelavo 
podatkov, 

4. da glavni direktor imenuje 
strokovno komisijo, ki bo po 
javnem natecaju izbrala najbolj
so ponudbo. 

J. Hren 

Zakljucki sindikata 
v TP Cerknica 

Na prvi seji na novo izvolje
nega Izvrsnega odbora osnovne 
organizacije sindikata TP Cerkni
ca, ki je bila 13. februarja 1969, 
so se iz ·razprave oblikovali na
slednji zakljucki: 

- Centralni samoupravni or
gani in organi samoupravljanja 
TP Cerknica morajo 'Priceti z res
no akcijo, kar zadeva rekreacijo 
nasih delavcev, predvsem tistih, 
ki delajo na zdravju skodljivih 
delovnih mestih. Ker so bili uki
njeni regresi za letovanje in K-15, 
je leta 1968 l¢ovalo samo 21 de
lavcev. Vemo pa, da je v TP 
Cerknica cez 120 delavcev, ki de
lajo na zdravju skodljivih delov
nih mestih. Zato je omenjeno ste
vilo delavcev, ki so letovali v le
tu 1968, skrajno neugodno, ce ne 
celo pora~no. V prihodnje morajo 
samoupravni organi posk.'rbeti za 
stalno in ucinkovito rekreacijo 
clanov kolektiva, ker bodo le 
2ldravi delavci kos -nalogam, ki so 
pred nami. 

- Nasa, pa tudi splosno jugo
slovanska Ahilova peta so tehnic
ne izboljsave tehnoloskega po
stopka, novatorska dela, pa tudi 
racionalizatorski predlogi. Znano 
je, da povsod po svetu, zlasti v 
visoko razvitih 'Cl.ezelah, najpogo
steje izboljsujejo tehnoloski po
stopek, racionalizirajo izdelke in 
naredijo najvec novatorskib del 
ravno sami delavci v neposred
nem procesu skupaj s tehnicno in
teligenco. Tako je drugod. Da pa 
bi bile se pri nas tako, izvrsni 
odbor -si:ndikata meni, da bi mo
rali uresniciti naslednje sklepe: 

1. Samoupravni organi morajo 
zagotoviti nepristransko vredno
tenje, ocenjevanje in upostevanje 
vsakega predloga s tega podroc
ja. 

2. Samoupravni organi morajo 
zagotoviti objektivno materialno 
stimulacijo vsakega predloga ne 
glede -na to, ali je iz neposredne 
proizvodnje ali katerekoli sluibe. 

3. Samoupravni organi morajo 
pri vseh •Sluibah, se prav poseb
no pa pri neposrednem delovnem 
kadru, poskrbeti za nenehno 
spodbudo s podrocja izboljsav, 
obenem pa doseci dosledno evi
dentiranje vseh predlogov o ra
cionalizaciji in t ehnicnib izboljsa
vah. 

Ciani izvrsnega odbora sindi
kata TP Cer-knica menijo, da je 
za izboljsanje sedanjega stanja na 
tern podrocju najvainejse prvi in 
drugi ukrep dosledno izvajati v 
praksi. Tretji ukrep pa bo najbo-

lje ures-niciti z doslednim izvaja
njern 'Prvib odveh ukrepov. 

- Izvrsni odbor sindikata nuj
no zahteva ureditev nesorazmer
nih razponov v osebnih dohodkih 
med clani ·kolektiva. Izv·rsni od
bor sindikata ni za uravnilovko, 
ampak se zavzema in se bo tudi 
v prihodnje za realno delitev 
osebnih dohodkov po delu. To ve
lja zlasti za delitev med ekonom
skimi enotami. Za to morajo ne
nehno skrbeti predvsem analiti
ki, normirci in neposredni vodje 
z direktorjem na celu. V zvezi z 
osebnimi dohodki predlaga izvrs
ni odbor sindikata centralni ana
liticni komisiji, naj ukine oceno 
delovnega mesta 210 tock in po
stavi novo, bolj realno oceno de
lovnega mesta. 

- Izvrsni odbor sindikata po
ziva centralno analiticno komisi
jo, naj bo v prihodnje do vseb 
clanov BRESTA bolj azurna in 
objelctivna, kadar odgovarja na 
pritozbe. v cern je ta pristranost 
centralne analiticne komisije? De
lavci in delavke ji <~citajo: se pri
tozi delavec iz tovarne, mora ca
kati na odgovor dalj casa ali pa 
ga sploh ne dobi (primer: delavci 
iz skladisca furnirja); ce pa se 
pritozi usluibenec, dobi <1d anali
ticne komisije zelo hitro, ce ze ne 
resene pritozbe, pa vsaj odgovor. 
To neenakost oziroma podcenje
vanje delavcev izvrsni odbor sin
dikata obsoja. 

- Izvrsni odbor sindikata TP 
Cerknica poziva Z.dravstveni dom 
v Cerknici, naj preneha z slabim 
ravnanjem s pacienti. Ciani izvrs
n ega odbora sindikata menimo: 
ce redno vsak mesec placujerno 
dolocene prispevke za zdravstve
no varstv.o, potem lahko tudi za
htevamo solidno zdravstveno var
stvo za vse, ki so ga pc;>trebni. 
Smo pa odlocno proti temu, da se 
vasa integracijska -trenja in ne
zadovoljstva kazejo nad nami, ko 
na mnudite :zrlravstveno pomoc. 

- Izvrsni odbor .sindikata je od 
DS TP Cerknica zahteval takojs
njo namestitev in ureditev kole
sarnic. Ko bodo urejene kolesar
nice, pa izvrilni odbor stndikata 
TP Cerknica poziva vse delavce, 
naj redno puscajo kolesa in mo
pede na mestih, ki so za to dolo-
cena. · 

- I zvrsni odbor sindikata TP 
Cerknica poziva Obcinski sindi
kalni svet, naj skupno z obcinsko 
SZDL poskrbi za materialno oskr
bo druiltev, k i se kakor koli 
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Novost l\ontrole 
l\valitete v TP Cerl\nica 

Februarja letos smo dobili se enega kontrolorja, ki na podlagi 
vzorcev ugotavlja kvaliteto izdelkov. Dva kontrolorja resda ne moreta 
obvladati celotnega podrocja tovarne in ugotoviti vseh na•pak pri iz
vozu nasih izdelkov, korak dalje pa smo vendarle napravili. Da bi 
laze razumeli delo kontrolorja, bi nanizal nekaj podatkov: 

1. Vsa delovna mesta v nasi tovarni so sifrirana s kombinirano 
sifro oddelka in zaporedja v tehnoloskem procesu. 

2. Vsa delovna mesta imajo natancno dolocen naein kontroliranja 
z vsemi znacilnostmi, ki jih je treba kontrolirati. 

3. 180 delovnih mest z razlicnimi ·tehnoloskimi operacijami pomeni 

250 kontrolnih mest v I. izmeni, 
235 kontrolnih mest v II. izmeni in 

46 kontrolnih mest v III. izmeni. 
Ker pa vsa delovna mesta niso enakovredna, kar zadeva zahtev

nost pri k valiteti in bi kontrola vseh delovnih mest pomenila veliko 
breme tovarni, so manj zahtevna izlocena. Zelo zahtevne operacije, pri 
kater~h je mnogo slabih izdelkov, pa kontroliramo veckrat. Taka ·smo 
izbrali 78 delovnih mest, kar je 132 kontrolnih mest v eni izmeni. 

4. En kontrolor pregleda dnevno do 30 delovnih mest, •kar pomeni, 
da tudi kontrolna mesta iz ozjega izbora niso vsak dan pregledana. 

5. Na vseh delovnih mestih n a vidnem mestu visijo kontrolne 
karte, na •katere kontrolor zapisuje ugotovljene rezu1tate. Taka lahko 
delavec sam spremlja rezultate svojega dela, prav taka pa tudi in
struk!tor. 

To je le nekaj osnovnih podatkov, ki pa kazejo, da bi za nadzoro
vanje kljucnih delovnih mest potrebovali vee kontrolorjev, ki bi ob
vladali osnovni tehnoloski proces vseh izdelkov in zah tevnost kvali
tete v vseh oddelkih Tovarne pohiStva, poleg tega pa v delovnem 
casu prehodili 15 km in vec. J. Kocijancic 

Dober zaCetek, 
slab konec· 

Vee let nazaj pri nas sprem
ljamo narascanje proizvodnje. To 
pa nam tudi narekuje, da mora
rna izobrazevati vse, ki delajo in 
proizvajajo, ne l e delavce pri 
stroju, ampak vse, ki delajo na 
koliekaj odgovornem delovnem 
mestu. Ce hoeemo obvladati da
nasnji sistem dela, ki so ga neka
tere razvitejse dTzave ze uvedle 
in se jim hocemo v prihodnje pri
blizati, moramo .temu posveeati 
vso pozornost. 

Nimajo pa vsi odgovorni za to 
dovolj posluha. Kljub sklepom in 
dogovorom navadno vse splava 
po vodi. Nanizal born nekaj pri
mer ov, ki so vredni vse graje. 

Fred nekaj leti so ustanovili 
delovodsko solo v Skofji Loki. 
Precej nasih instruktorjev je 
obiskovalo to solo z dobro voljo 
in z mislijo, da bodo n ekoc to 
znanje znali posredovati svojim 
delavcem. Na5e podjetje je dalo 
del sTedstev, ki so namenjena za 
izobraZevanje. Ta sredstva niso 
majhna. Kaj se je zgodilo? Nie 
kaj hudega, pac pa samo to, da 
so se morali ob prvem semestru 
vrniti iz Skofje Loke v Cerknico 
na staro delovno mesto, brez di
plom, zapravili pa so nekaj tezko 
zasluzenega denarja. To se ni vse. 

Stvari se .namrec ponavljajo iz 
leta v leto. Koncajo se prav tako 
klavrno, samo s to razliko, da je 
zapravljenega se vee denarja brez 
kakrsnega koli uspeha. Mislim na 
visjo lesno solo v Ljubljani. Z do
brim zacetkom in slabim koncem. 

Organizirali so tecaj za vse vo
dilne odelavce v proizvodnji in 
tehnicni pripravi dela. Dobili smo 
vabila, program tecaja, sploh vse, 
kar je pac potrebno za tak teeaj. 
Seveda s pripombo, da bodo na 
koncu ostri izpiti iz snovi, ki jo 
bomo predi:hali v teeaju. Tecajni
ki smo blli malce v zadregi, kako 
jo bomo sreeno izvozili in prista
li na trdnejsih nogah. Pa je bil 
ta strah eisto odvee. To smo kma
lu sami opazili, ker smo veckrat 
prisli pogledat prazne stole in mi
ze. Spoznali smo, da iz vsega tega 
ne bo nie. 

Mislim, da ·SO to resna vprasa
nja, zlasti sedaj, ko smo pred no
vimi nalogami. Vendar pa ni pra
ve resnosti pri tistih, ki so za to 
odgovorni. Zivijo v nasem podje
tju, pa ne dajo od sebe vsega, kar 
bi lahko in za kar imajo mozno
sti. Enkrat za vselej je t·reba ta
kim pojavom napraviti konec. 

v.Subic 

Visoka vrednost 
proizvodnje v TP Cerknica 
V tovar ni pohistva Cenknica 

smo v I. tromesecju leta 1969 do
segli zelo visoko vrednost proiz
vodnje. Z dinamiko programa za 
leto 1969 smo za I. tromeseeje pro
gramirali vrednost proizvodnje 
13,446.000 din, dosegli pa smo 
15,598.000din. Dosezena vrednost 
je za 16 Ofo vecja od plani:rane. 

Ko smo sestavljali program 
proiozvodnje za leto 1969, se nismo 
imeli natacnega programa za mo
dernizacijo tovarne. Zato smo 
prograrnirali proizvodnjo tako, 
kat je pokazal izracun t renda in 
na osnovi izkusenj preteklega le
ta. Sodili pa smo, da bomo imeli 
med modernizacijo veliko slabse 
pogoje za delo in bomo rtezko do
segli prograrnirani abseg proiz
vodnje. To p a zato, ker zahteva-

jo nacrti za modernizacijo pre
stavljanje strojev v oddelkih s 
s trojno opremo in novo tehnolo
gijo povrsinskE: obdel ave. Ceprav 
je program modernizacije sestav
ljen tako, da bi vzporedno lahko 
nemoteno proizvajali, je to skoraj 
nemogoce pri tako obsezno za
stavljeni modernizaciji tovarne, 
ki bo po programu trajala od ma
ja •pa do septembra. Poleg tega 
moramo upostevati, da se bodo 
pojavile tezave pri obvladovanju 
novih kapacitet, ko bo moderni
zacija ze koncana. Menimo pa, da 
bodo zastoji pri obvladovanju mo
derniziranih kapacitet minimalni, 
ker so strokovni kadri, ki delajo 
na tern podroeju, temeljito pro
ucili vse predloge, preden so se 
dokoncno odlocili. 

Da bi vsi omenjeni problerni ne 
ovirali prodaje na trziscu, smo z 
operativnimi mesecnimi plani 
programirali veliko vecji obseg 
proizvodnje, kot je bilo programi
rano z dinamiko programa za le
ta 1969. 

Ti operativni nacrti so od ce
lotnega kolek!ti va zah tevali veliko 
prizadevanje pri delu. Rezulta-t 
tega dela je izredno visoko dose
zena vrednost proizvodnje v I. 
tromesecju. 

S tern smo dosegli doloeeno ter
rninsko prednost z dobavami iz
delkov nasim kupcem za izvoz, 
pa tudi za <domace tdisee. Pred
vsem je to velikega pomena, ker 
imamo s trgovskim podjetjem 
LESNINO dogovorjene oboje
stranske sankcije, ce se ·ne bi dr
zali pogodbenih rokov. 

Sodimo, da bomo tudi v aprilu 
in maju dosegli tako visoko vred
nost proizvodnje kot v preteklih 
mesecih in s tern se povecali naso 
terminsko prednost. V aprilu in 

Stol jedilne garniture firme 
»Gaggioli« iz Rima, razstavljen na 

mi1anskem sejmu 

delno tudi maju bomo imeli se 
vse kapacitete in pogoje za delo 
taksne, kot so b ili v preteklem 
obdobju leta. 

To bi bila velika prednost in 
tudi porostvo, da bomo tudi letos 
v izrednih pogojih dosegli pro
gramirani obseg proizvodnje, ozi
roma ga celo presegli. 

J. Lipovec 

s 

J(ako bomo proslavljali 
1 .? . ma1. 

Na Brestu je ze tradicija, da za 
1. maj, praznik dela, prirejamo 
»delavske igre«. Tudi letos smo se 
odlocili, da na s licen naCin praz
nujemo 1. maj. 

v letosnjih prvomajskih sport-· 
nioh igrah »Brest 1969« bodo tek
movanja v naslednjih disciplinah: 

1. v sahu, 
2. v streljanju z zracno pusko, 
3. v balinanju, 
4. v odbojki, 
5. v kegljanju, 
6. v ocenjevalni voZilji z avto

mobili, motornimi kolesi in 
mopedi, 

7. v spomladaoskem krosu. 

Ekipe, ki v posameznih disci
plinah dosezejo prvo mesto, prej
mejo v trajno last pokale. Ekipe, 
ki se uvrstijo na drugo in tretje 
mesto, pa diplome. V ocenjevalni 
voznji in v spomladanskem krosu 
pa prejmejo posamezni.ki v traj
no last diplomo in pokal, za dru
go in tretje mesto pa diploma. 

Na predvecer 1. roaja bo v ki
nodvorani v Cerknici proslava v 
pocastitev praznika dela. Prosla
vo organizira koordinacijski od
bor sindikata Industrije pohistva 
Brest. 

Pravnik odgovarja 
VPRASANJE: Redni letni do

pust sem sporazumno nameraval 
nastopiti v mesecu decembru. Ne
kaj dni pred tern pa sem zbolel 
in sem bil v bolniskem stalciu 
do aprila naslednjega leta. 

Ali imam pravico izrabiti letni 
dopust, ki mi je pripadal v pre
teklem letu? 

ODGOVOR: Ta problem je bil 
ze veckrat obravnavan. Zakon 
nanj direktno ne odgovarja, po
sredno pa. dokaj zanes}jivo. Te
meljni zakon o delovnih razmer
jih pozna le dva primera., ko je 
dovoljeno »prenesti« dopust v 
prihodnje leto: 

- kdor je na.stopil redni lctni 
dopust ze v preteklem letu, ga 
nepretrgoma koristi lahko tucli v 
novo leto, vse dokler mu n e po
tece, 

- posebne dolocbe velja.jo sa
mo se za. momarje. 

V vseh ostalih primerih dopu
sta ni moe prenesti v prihodnje 
leto. Momo je uveljavlja.ti Ie od
skodninski za.htevek, ce je kriv
da za neizrabljeni dopust.na stra
ni delovne orga.niza.cije. Ker je v 
da.nem primeru (bolezen) ovira 
nastala na va.Si strani, je logicno, 
da tudi za ocl.Skodnino nimate no
bene pravne podla.ge. 

Z. Zabukovec 

Novi prospekt 
Brestovih proizvodov 

Za zagrebski sejem, predvsem 
pa za salon pohistva v Ljubljani, 
so pripravljeni novi prospekti. 
Do sedaj sm o izdelovali prospek
te v obliki katalogov. Ti katalogi 
so obsegali celoten program to
varne in pa se eksperimentalni 
program, ki je bil osvojen. Do
stfkrat je ravno ta eksperimen
talni program povzrocal nevsec
nosti, ker so se ljudje zanimali 
zanj, tovarna pa ga ni imela za 
prodajo. 

Drugo pa je to, da si nekomu, 
ki se je zanimal za en izdelek, 
moral dati kompleten katalog. 

Novi prospekti so samostojni 
po skupinah ali garni turah, tako 

smo dobili 4 prospekte in to: 
1. Dnevna soba Daniela stereo 
2. Dnevna soba Florida variant 
3. Program Y 
4. J edilnica Living 

Vsak prospekt je celota za sebe 
in nam pokaze estetsko, funkcio
nalno in konstrukcijsko vrednost 
dolocene garniture. 

Program Y pa vsebuje 4 stilne 
garniture. To so Y-19, y_:35, Y-70, 
Y-90. 

Poleg vseh detajlov, prikazanih 
z barvnimi fotografijami, vsebuje 
vsak prospekt se detajlne skice 
z merami, tako da ni potrebno 
posebno pojasnjevanje. 

E.VIDOVIC 

Firma »Gaggioli« iz Rima. je na. spomla.danskem mila.nskem sejmu pokaza.la kombinirano sprejemno sobo 
in spa.lnico, ki je ocenjena kot eden najlepsih delov pohistva., narejenih kdajkolL To je rezbarjer" pohi

stvo iz belega. oreha 

I 
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Mehanicna. delavnica TP Cerknice v gradnji 

Obisk na gradbiscu 
v Cerknici 

Rumeni delovni stroji SGP 
»Gradnje« iz Postojne dan za 
dnem kopljejo, q-ijejo in naklada
jo odvecni material na prostor bo
docega prvega strojnega oddelka. 
Posebno so se izkazali pri ruse
nju bivse kurilnice in mebanicne 
delavnice, ki je bila zaradi solid
ne konstrukcije trd oreh. Istocas
no ze raste novi objekt. Utrjuje
jo se stebri obstojecega objekta, 
postavljajo se skeleti novib ste
brov ob kotlovnici. 

Su~ilnica gre v zakljucno grad
bene fazo. Vse kaze, da zamude 
na tern objektu ne bo, in da bo 
mo.ino zaceti s su~enjem lesa ze 
1. junija, kot je predvideno. 

Zaradi zamudne dobave zelez
nega ostresja od mariborskega 
podjetja ATMOS kasni izgotovi
tev velike mehani~ne delavnice. 
V razgovoru z vodji del smo zve
deli le to, da se prehiteti ne da. 
Prav v zadnjih dneh se vidi, da 
gra~ja uspe§no napreduje in da 

v 

do vselitve ni vee dalec. 
Same gradbisce je od.maknjeno 

od ceste, le veliki kamioni z od
padlim materialom, z zeleznimi 
konstrukcijami in drugim grad
benim materialom dajejo slutiti, 
da se na travniSkem obmocju do
gajajo velike rekonstrukcije. 

Res ni enostavno graditi in pro
izvajati. Mnogi interni prevozi so 
prekinjeni, najti je bilo treba no
vih re!litev. Ko vse odpove, je tu
di konj dober. Tudi tega se da vi
deti, ko prepeljujejo lesne odpad
ke v kotlovnico. Zanimiva kom
binacija - vagon - vilicar -
voz. Pa recite, ce ni to kombina
cija starega in novega. Ves maj 
in junij bo zivahno na podrocju 
prvega strojnega oddelka ali pa 
po staro - prve strojne. Gradbe
nikom zelimo lepo vreme, pravo
casno dobavo vseh gradbenih 
elementov in srece pri delu. Ce
stitamo jim k prvemu maju, praz-
nilru dela! D. Trotovsek 

Ciani centralnih 
samoupravnih organov 

in komisij 
Na primopredajni seji centralnega delavskega sveta, ki je bila 

31. 3. 1969, je bil potrjen mandat za dooo dveh let novoizvoljenim 
c!anom de!avskega sveta in sicer: 

V delavskemu svetu se ostanejo naslednji Ciani, ki jim se ni potekel 
mandat: 

Bavdek Tone, predsednik TPC Strukelj Franc namest. pred. TPC 
Tekavec Ivan TPC Urbas Anton TPC 
Dekleva Ludvik TPC Hribar Ivan TPC 
Lovse Ivan TPC Firman Alojz TPC 
Braniselj Joze TPC Strle Viktor TPC 
Dragolic Franc TPC Opeka Franc TIP-C 
Martincic Anton TIP-C Boncina Joze B. zaga 
Hiti Alojz BZ Zabukovec Zdravko SKS 
Mele Janez SKS Znidarsic Vinko SKS 
Levee Franc TPM Sega Matija TPM 
Rupar Polde TPM Godesa Janez TPM 
Ule Emil TPM Mulec Joze TPM 
Rutar Stane TPM Krek TomaZ TLI 
Lekan Anton Stari trg TLI Petrie Darja TLI 

Na primopredajni seji Centralnega delavskega sveta, ki je bila 
31. 3. 1969, je izvoljen novi upravni odbor podjetja in komisije pri 
centralnem delavskem svetu z mandatno dobo enega leta in sicer: 

CENTRALNI UPRA VN1 ODBOR 
Ciani: Namestniki: 

Tavzelj Franc TPM Udovic Rado 
Lovse Ivan TPC Prijatelj Slavka 
Mevec Anton BZ Troha Milan 
Ule Emil TPM MiSic Janez 
Hvala Franc TIP Mramor Anton 
Sepec Miba TLI Skrbec Zinka 
Mazi Drago SKS Urbas Anton 
Otonicar Alojz TPC Tekavec Ivan 
Lesar Joze, glavni direktor SKS 

KOMISIJE 
PRI CENTRALNEM 

DELAVSKEM SVETU: 

Ekonomsko financna komisija: 

Kebe Tone TPC 

Miler Joza 
Udovic Franc 
Urh Franc 
Kralj Stefan 
Modic Drago 
Perovnik Tita 

SKS 
TPC 

BZ 
TPM 
TIP 
TLI 

TPC 
TPC 

TPC 
BZ 

TLI 
TIP 

TPM 
TPM 

Kebe Mara SKS 
MiSic Branko SKS 

Stanovanjska 
Modic Milan 
Meden Joza 

komisija: 

Urh Tone 
Kos Joze 
Boncina Joze 
Rutar Stane 
Znidarsic Slavko 
Lekan Anton 
Caserman Stane 

SKS 
SKS 
TPC 
TPC 

BZ 
TPM 
TPM 
TLI 
TIP 

Komisija za analiticno oceno 
oceno delovnih mest: 

Mele Franc SKS 
Harmel Vojko SKS 
Hren Joze SKS 
Bavdek Tone TPC 
Strukelj Franc TPC 
Tom5ic Milos TPC 
Lovko Tone TPM 
Stefancic Janez TPM 
Hiti Alojz BZ 
Pisek Anton TLI 
Braniselj Franc TIP 

Komisija. za invalide: 
Skrabec Ivan TPM 
Znidarsic Edo TPM 
Albreht Andrej TPC 
Hrblan Andrej TPC 
Petan Martin TPC 
Zgonc Janez TLI 
Mele Stane BZ 
Lovko Joze TIP 
Otonicar Janez SKS 

BTV komisija in komisija. za. 
varnost premozenja.: 

Kovsca J oze SKS 

Petan Franc 
Dragolic Franc 
Urbas Anton 
Intihar Matevz 
Intihar Stane 
Mele Janez 
Krasevec Franc 
Martincic Anon 

SKS 
TPC 
TPC 
TPM 
TPM 

BZ 
TLI 
TIP 

Kadrovska komisija : 

Mele Janez 
Kranjc Franc 
Lipovec Joze 
Levee Franc 
Lunka Anton 
Ogrinc Viktor 
Petrie Darja 
Mele Franc 
Gaspar Stefan 

SKS 
TPC 
TPC 
TPM 
TPM 

TIP 
TLI 
BZ 

DUR 

Komisija za odlikovanja: 

Turk Franc SKS 
Klan car J oze TPC 
Bell Marija TPM 
Svigelj Slavko TIP 
Turk Joze TLI 

Ur edniSki odbor : 
Mlinar Danilo SKS 
Trotovsek Dusan SKS 
Harmel Vojko SKS 
Stefan Ivo SKS 
Bogovcic Stefan SKS 
Tavzelj Franc TPM 
Kebe Tone TPC 
Klancar Joze TPC 
Hvala Franc TIP 
Subic Valentin TPC 
Maticic Jozica TLI 
Urbane Magda TPC 

S. Bogovcic 

BRESTOV OBZORHIK 

Skrajsanl 
delovni 

cas delawk 
z otrokom 

Po 40. clen.u Temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih ima delavka 
z otrokom, s tarim do 8 mesecev, 
pravico delati 4 ure na dan, ce to 
zahteva. 

Za skrajsani delovni cas mora 
vsaka delavka po porodniskem 
dopustu zaprosrti, sicer delav.ka 
ne zeli delati v skrajsanem delov
nem casu. 

Delavka zaprosi za skrajsani 
delovni cas na posebnem obrazcu, 
ki ga je dolocilo socialno zavaro
vanje in ga je moe <iobiti v splos
ni sluibi poslovnih enot. 

Prav tako morajo delavke z 
otrokom, ki delajo v skrajsanem 
delovnem casu, vsak mesec pod
pisati izjavo, da same hranijo 
otroka, s cimer pridobijo pravico 
do nadomestila osebnega dohodka 
v skrajsanem delovnem casu. Tu
di obrazec te izjave je v splosni 
sluzbi poslovnih enot. 

Za pravocasno uveljavljanje 
pravice do skrajsanega delovne
ga casa in nadomestila za osebne 
dohodke morajo delavke s:l.ml! 
skrbeti, sicer jim ta pravica nc 
bo priznana. 

J. Klancar 

Izvolili smo 
predsednika tJDS 

Centralni delavski svet Indu
strije pohiStva »Brest« Cerknica 
je na svoji primopredajni 147. 
seji, na predlog kadrovske komi
sije podjetja, izvolil za novega 
predsednika tega organa tovarisa 
Antona Bavdka, uredniski odbor 
:oBrestovega Obzornika« je pa 
mene zadolZil tudi na primopre
dajni seji, da moram v skladu 
z 2. tocko dnevnega reda, kot 10. 
cla!"lek napisati intervju z no
vim predsednikom CDS in pred
sedniki komisij pri CDS. Dolg 
primopredajni stavek, z malen
kostnimi netocnostmi. 

Izvdil born samo eno devetino 
postavljene naloge. Predsednikov 
komisij, ki jib je kar osem, ni
sem intervjuval, ker bi bilo to 
pisanje predolgo, posebno !le s 
takim uvodom. 

Torej preidimo od besed k de
janjem. 

Predsednik, tovaris Bavdek je 
to ze napravil. Ko sem lansko 
leto imel podobno nalogo kot se
daj, je namrec govoril, da bo zi-

dal hiso, letos pa jo je tudi za
cel Nagaja mu slabo vreme, pa 
zato ni bil najboljse volje za tak 
pogovor. Ko sem ga preprical, 
da ne bi bilo pametno prepisati 
lanski intervju, ker smo v po
vsem drugacnih okoliscinab dela 
in nalog, kot pa smo bili lani, se 
je strinjal, da se pred vetrom 
skloniva v barako, ki jo je po
stavil za shranjevanje cementa. 
Omenil mi je se, da racuna s 
tern, da bo spravil letos hiso pod 
streho. Pri banki ima pogodbo o 
namenskem varcevanju, ki mu 
bo to zamisel uresni<!ila. Smatra, 
da ljudje se premalo racunajo na 
ta vir za resevanje svojih finan c
nib tezav pri gradnji hill in se se 
vedno prevec zanasajo na poso
jila pri podejtju. Zakaj ne bi 
svojih sredstev podvojili ali po
trojili, ko pa je to moino? 

»Je ze res«, pravi, da homo 
morali ljudem se pomagati tudi 
pri gradnji stanovanj, vendar 
mislim, da moramo prvenstveno 
gledati na to, da bomo dokoncno 

Zakljucki sindikata 
v TP Cerknica 

Nadaljevanje s 4. strani 
ukvarjajo s kulturno dejavnostjo. 
Ta materialna sredstva naj zbe
re iz gospodarskih organizacij 
Skocjana, Kmetijske zadruge, 
Gradisca, Mlina in ObS Cerknica. 
Morda bi kdo -ocital, zakaj ne tu
di BREST. To smo dolini pojas
niti. BREST je prispeval in bo 
delno se. Delno pa zato, ker so na 
zadnji seji koordinacijskega ,ld
bora sindikata BRESTA sklenili, 
da pride cerkniSka godba na pi
hala pod patronat koordinacijske
ga odbora, ki jo bo materialno 
vzdrzeval in ji omogocil normal
no delovanje. 

- Izvrsni odbor sindikata TP 
Cerknica zahteva od samouprav
nih organov, naj ustanovijo sklad , 
iz katerega bi crpali sredstva za 
kritje razlik v osebnem dohodku 
starejsib delavcev, ki zaradi sta
rosti niso vee tako produktivni. 
Sredstva iz tega sklada bi upo
rabljali tudi ob premestitvah za
radi poklicnih obolenj. 

- Izvrsni odbor sindikata TP 
Cerknica se zavzema za boljse 

pogoje, kot jib nudi SAP nasim 
delavcem, ki se vozijo z avtobu
si: izvrsni odbor sindikata TP 
Cerlmica se bo z vso svojo poli
ticno ffiOCjO in drugimi STedstvi 
zavzemal za odpravo slabih po
gojev, ki jih nudi SAP nasim de
lavcem zaradi svojega monopol
nega in privilegiranega polozaja, 
ki ga ima v cerk.niSki obcini. 

- Izvrsni odbor sindikata TP 
Cerknica poziva vse delavce k 
vecji ctisc!plini. Znano je, da so 
letos pred narni velike naloge, 
predvsem rekonstrl.l!kcija tovarne 
in pa same planske naloge, kate
rih namen je nas gmotni polozaj 
in osebni standard nas vseb, pa 
tudi bliinje okolice in posredno 
sirse domovine se izboljsati in po
vecati. 

- Izvrsni odbor sindikata TP 
Cerknica bo, kolik<>r bo mogel, 
moralno in materialno podpiral 
mladinsko organizacijo in druge 
sportne sekcije ter razne ansam
ble v okviru TP Cerknica. 

T.Urh 

uresnicili vse nase nacrte za mo
dernizacijo tovarn. To je po mo
jem primarna naloga nas vseh, 
ker je od tega odvisna nasa bo
docnost. Jasno zasnovan in stal
no dopolnjevan razvojni program 
je merilo nasega hotenja in spo
sobnosti. Nickolikokrat smo se 
lahko na primerib drugih pre
pricali, da moramo investirati 
in modemizrati postopek dela in 
poslovanja, ce hocemo vsaj do
hitevati razvoj v svetu. Spanje 
pravicnega na dosezenih rezulta
tih bi nas privedlo k polomu. 
Aforizem Brane Crncevica: »Ne
razviti naj telovadijoc, mora v 
veliki meri veljati tudi za nas, 
ceprav bi labko rekli, da telova
vadimo zato, da ne bi postali ne
razviti. Ne strinjam se z nekate
rimi, ki menijo, da zopet zidamo. 
Pri teh je mozno, da ne poznajo 
celotnega programa moderniza
cije, kar jim ne morem opravi
citi, ali pa kritizirajo iz navade 
in zaradi misljenja, da je vse 
novo zanic in da so nekaj pome
nili samo casi, ki smo jib prezi
veli. 

Da, strokovnjakov homo pa se 
rabili in prav je, da jib solamo 
tudi doma. Ko homo imeli mo
dernizirano tovarno, bo ta za
htevala mnogo strokovnega dela 
neobremenjenega z rokodelstvom. 

Hm, mislim, da je delo v CDS 
mnogo tezje kot v enem izmed 
delavskih svetov v tovarni. Tam 
je razprava bolj konkretna, med
tem, ko tu razpravljamo o mno
go bolj kompleksnib stvareh, ki 
so precej trd oreh, posebno ce 
gradiva vsak clan ni dobro pro
ucil. Mislim, da se bomo morali 
navaditi tudi na to, da je pro
uC!itev obveznost vsakega clana de
lavskega sveta. 

Preprican sem, da homo brez 
sodelovanja delavskih svetov po
slovnih enot in vseb clanov ko
lektiva teZko sami resevali in re
sili vso zapleteno problematiko. 
Razumevanje, sodelovanje in 
strokovnost so po mojem pred
pogoj naliega uspeha.« 

Pozabil sem ga vprasati kaj po 
enem letu misli o »Brestovem 
Obozrniku«. Pravzaprav nisem 
Cisto pozabil, bal sem se le od
govora, da naj poC!akam, da bo 
shodil. Lani mi je namrec re
kel, da je sele novorojencek. 

F . HVALA 
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] Tudi otroci LoSke do line 
I bodo hodili v novo solo 

Skoraj neskoncen je spisek 
imen v solskih maticnih knjigah . 
- spisek imen z letnicami, ki 
segajo tako dalec nazaj v pre
teklo stoletje. Koliki armadi lju
di je tekla zivljenska pot skozi 
tesne in mracne prostore osnov
ne sole v Starem trgu. Tu si je 
mladi rod pridohival osnovno 
znanje. Spoznaval je lepoto in 
pravila materinega jezika, se ucil 
slovenskih pesmi in ljuhiti svojo 
domovino. Ucitelji so dajali mla
dim Notranjcem, kar so jim v 
posameznih obdobjih mogli dati. 

Danes je pouk v osnovni soli 
tako obsezen, bogat in zahteven, 
da se s solanjem, ki je hilo v ra
hi se pred nekaj desetletji, ne 
da primerjati. Mnogo se je spre
menilo, solski prostori so ostali 
isti, mracni in tesni. Se mnogo 
tesnejsi so, kot so hili nekdaj, 
kajti za zivljenje in delo, ki se 
danes odvija med temi zidovi so 
razmere postale nevzdrzne. Zoh 
casa je v dolgih desetletjih opra
vil tudi svoje. Ne bi v ee ponav
ljal pripovedovanj o prohlemih 
in tezavah, o slabih delovnih po
gojih, ki mucijo kolektiv in vso 

solsko skupnost. Mnogo je bilo 
ze povedanega 0 tern in tudi do
volj napisanega. Vse to je spro
zilo odlocno akcijo za gradnjo 
nove sole v Starem trgu. Danes 
lahko prepricano trdimo, da bo 
cez par let stala v Loski dolini 
nova sola. Nacrt predvideva 14 
ucilnic s stirimi kabineti, telo
vadnico, knjimico, pionirsko so
bo, kuhinjo, sanitarijami, vecna
menskim prostorom in upravnimi 
prostori. Ucilnice bodo opremlje
ne za kabinetni pouk. Vzporedno 
z dograditvijo sole je predvidena 
tudi ureditev igriSc in okolice. 
Gradnja bo veljala 345 milijonov 
starih dinarjev. To je sorazmer
no mnogo sredstev in ob odlocit
vi za ta projekt ni bilo ugibanj 
- od kje bomo dobili toliko de
narja. Izredno razumevanje vod
stev nekaterih podjetij, pristoj
nih republiSkih forumov in ob
canov Loske doline, ki so pri
pravljeni nuditi sredstva, je od
locilo, da bo zacetek gradnje ze 
v tern letu. Podjetja Brest Cer
knica, Gaber Stari trg, Gozdno 
gospodarstvo Postojna, KZ Cer
knica, Kovinoplastika Loz, Sko-

cjan Rakek in Nanos Postojna 
bodo pr ispevali za novo solo sku
paj 77 milijonov starih dinarjev; 
Sindikalni svet Cerknica 1 mili
jon, Skupscina obcine Cerknica 
40 milijonov in republiSki kredi1 
150 milijonov starih dinarjev. 
Ostala sredstva bodo zbrali v ob
liki samoprispevka obcani Loske 
doline v naslednjih stirih letih. 
Placevali bodo 1,5 °/o od svojih 
cistih osehnih dohodkov. Za ta 
prispevek se je na referendumu 
13. aprila odlocilo 79,3 °/o volilcev 
na tern podrocju. Res presenetlji
va solidarnost. Mnogo dobrega 
plernenitega in naprednega je 
v ljudeh Loske doline. Naj mi 
nihce ne zameri, da ob tej priliki 
poudarim: »Ne samo doma in 
v druzbi, tudi med stenami stare 
osnovne sole se je koval znacaj 
teh !judi.« Ker je sola tako nuj
na in potrebna slehernemu, da 
jo zaradi vsakdanje rabe vcasih 
pozabljamo ceniti, ne vern v ci
gavem imenu naj bi se zahvalil 
vsem, ki so pomagali in se na r e
ferendumu odlocili »ZA«. Ob mi
sli na ucne uspehe, vesele obraze 
in delovno vnemo vseh, ki bodo 
v novi soli delali in se izobraze
vali, se zahvalim v njihovem 
imenu: v imenu otrok, bodocih 
mater in ocetov, morda bodocih 
odbornikov, ki bodo za skupscin
sko mizo razpravljali in soodlo
cali med drugim tudi 0 kulturi 
in solstvu. 

E. Mercina 

KmeCI\i glas v Zivi besedi 
Urednistvo Kmeckega glasu se 

je odlocilo, da ·hi svoj casopis z 
zivo besedo pribliiali obcanom 
nase ohcine. 7. aprila letos je v 
cerkniski kinodvorani organizira
lo ustni casopis. Zbralo •Se je to
liko poslusalcev, da niso dobili 
vsi prostora. Poleg odgovornega 
urednika Kmeckega glasa so ure
jali casopis se trije njihovi novi-: 
narji kot gostje pa so sodelovali 
Joze 'Lesar, Joze Telic, Tone Kra
sovec Franc Zorman, Joze Semic, 
Ivan 'ohreza in Bozidar inz. Raj
cevic. 

Pogovor je najprej stekel o n<~
menu ustnega casokpisa, o cemer 
je spregovoril glavni urednik 
Kmeckega glasa. Osrednja te~a 
casopisa je bil razgovor s kandl
dati za republiSke poslance Joze
tom Lesarjem, Jozetom Semicem 
in J'vanom Obrezo o tern, kako bi 
najpravicneje r esili vpras~je 
gozdarstva, ki je za notran]ske 
kmete zelo perece. Vsi so si bili 
edini v tern, da je treha spreme
niti zakon o gozdovih, zlasti tista 
dolocila ki govore o pravicah irn. 
dolinostih kmeta-lastnika gozda. 
Se posebej pa je treba razhiti mo
nopol nad prometom z lesom ter 
prenesti na ohrate vse samo
upravne pravice, ki jib ima po 
ustavi lahko vsaka samoupravna 
enota, skupaj s pravico, da lahko 
upravljajo z ustvarjenimi sred
stvi. Pri tern mora imeti kmet
l astnik gozda enake pravice pri 
delitvi sredstev po opravljenem 
delu kot njegov partner. 

Nato je stekel pogovor o raz
voju turizma, ureditvi cest, o raz
voju kmetijske d ejavnosti, usme
ritvi dela kmetijske zadruge in o 
obcinski -politiki sploh. 

Direktor turisticnega zavoda 
Tone Krasevec je izcrpno obraz
lozil urhanisticno ureditev Cerk
niskega jezera in ostalih krajev, 
ki gravitacijsko in funkcionalno 
povezujejo r azvoj turizma na na
sem ohmocju. Ob tern se je 'Poja
vilo tudi vprasanje, ·kaj bo z zem
ljo, ki jo bo zalila voda in je v 
zasebni lasti. V odgovoru smo sli
sali, da bo vsakdo, ki bo zelel 
zemljo obdelovati, dohil v zame
no drugo zernljo ali pa denarno 
nadomestilo. Ce ne hi bilo denar
ja, ali pa poskus stalne ojezitve 
ne bi uspel, 'Pa bo Cerknisko je
zero tudi v prihodnje taksno, kot 
je sedaj. 

Boleca vprailanja o cestnem 
omrezju v nasi obcini se vedno 
znova pojavljajo na razlicnih zbo
rih ohcanov, je pojasnil presed
nik cerkniske obcrne Joze Telic. 
Postopoma urejajo repuhlisko ce
s to Planina-Prezid in ho letos 
asfaltiran se zadnji del v nasi oh
cini med Blosko polico in Lozem. 
Ce so sedanje asfaltirane ceste 

unicene, pa hodo v na]krajsem 
casu za <Silo popravljene. Veliko 
pa bo obcina pridobila, ko bo pri 
Uncu neposredno povezana z mo
der.no avtocesto med Ljubljana in 
Postojno. Se vedno pa je mnogo 
tezav z ureditvijo obcinskih cest, 
ki jih je v :t}asi obcini 150 km. Za 
to vedno zmanjkuje denarja, saj 
je proracun obcine zelo pice!. 
Ureditev obclnskih cest bo treba 
resevati v skupnih dogovorih med 
obcani, krajevnimi skupnostmi in 
delovnimi organizacijami. 

Kmetijstvo v nasi obcini se ni 
nikoli imelo svojega programa, 
sta pojasnjevala nacelnik za go
spodarstvo pri skupscini obcine 
Cerknica Franc inZ. Zorman in di
rektor KZ v Cerknici Boztdar ini. 
Rajcevic. Da kmetijstvo nikamor 
in nikamor ·ne gre, niso vzroki v 
obcini, temvec je to sploilno ju
goslovanski problem, ki je pa ve
zan na raozlicne svetovne gospo
darske skupnosti, ki naso drzavo 
izlocajo iz njihovih okvirov. Tu so 
po sredi se toga administrativna 
dolocila in razlicni poskusi pri re
sevanju kmetijstva, ki pa v vsej 
dosedanji praksi niso prinesli na
predka na nasem obmocju. 

Ta tezavna vprasanja moramo 
resiti programsko, se pravi, naj
prej moramo ugotoviti, kaj zmo
remo in cesa si zelimo. Poglavit
no pri tern pa je, da ima zemljo 
tisti, ki jo obdeluje in da ima za 
to ekonomski interes. Kmetijska 
zadruga bo podpirala vsakogar, 
ki zeli se naprej ostati v kmetij
ski dejavnosti, svojo poslovnost 
pa bo usmerjala tja, kjer se zanjo 
kazejo ekonomski interesi in se 
vkljucujejo v celotni druibeni 
razvoj . 

To so bila le glavna vprasanja, 
mnenja in odgovori vseh, ki so 
sodelovali. 

Ustni casopis so spremljali tudi 
humoristicni nastopi, ki so med 
poslusalci vzbudili veselo razpo
lozenje. 

Takih .srecanj si poslusalci se 
zelijo, saj je bil v prenesenem 
smislu to odlicen zbor volilcev, 
ki je vse hvale vreden. 

Na koncu so organizatorji iz
irebali poslusalce in jih nagradili 
s praktienimi ·darili, ki so jib pri
spevala podjetja iz nase ohcine. 

F . Tavzelj 

Slalom po luknjah iz Cerknice 
do Unca (in nazaj) 

Naslov do oklepaja je »ustvaril« 
glavni urednik, sam pa -sern do
dal »in nazaj «. Moral sem se nam
rec vrniti, ker nisem imel s sehoj 
pisarniske mehanizacije, svincni
ka in papirja. 

Moral sem se torej vrniti, pa se 
najraje ne bi vrnil. Naslova tega 
clanka tudi po temeljitem pre
misleku nisem uspel spraviti v 
sklad z dejanskim s tanjern. 

Zakaj? Slalom je, kolikor vern, 
vijugasta voinja med palicami, 
zato da jih ne podres, oziroma 
zato, da ne ohtolces smu ck in sa
mega sebe. Ker sem hotel pe
dantno izvditi nalogo, sem do 
Unca vozil slalom. Ce sem na
pravil s tern cestno prometni pre
krsek, ni bilo ugotovljeno, ce pa 
se bo, potern poklicite na zasliSa
nje glavnega urednika, pa tudi ra
cun izstavite njemu. Vendar sa
roo za eno smer. Ko sem se vra
cal, sem vozil po vseh »forsriftih«. 

Skodelica kave, cigareta in ma
lo pocitka mi ni se nikoli tako 
prijalo, kot po tej voznji. To nam
rec ni bila navadna voznja, obre
menjen sem bil z veliko nalogo. 

Sarno kako sedaj ta problem ob
delati. Mozni!h je vee variant, ki 
so z vidika narodnega gospodar
stva skoraj vse enako pomemb
ne. Problem je namrec strokovno 
zelo zanimiv, l ahko bi mu rekli 
fenomen. Res pa je, da ga ni mo
goce niti s pomocjo najsodobnej
sih ·postopkov resiti tako, da bi 
ga bilo mogoce uporabiti pri iz
delavi ivernih plosc, zato tudi 
smatram, da ga ne born uspel re
si-ti do konca. 

Ker imam pravico predlagati, 
born predlagal, da se ga ohdela 
z naslednjih vidikov : 

1. Spomenisko varstvo in ceste. 
2. Razvoj turizma je nemogoc 

pri dobrih cestah. 
3. Kmetijstvo in neizkoriScene 

niiinske parcel e. 
4. Melioracije in drenaie pri 

gradnji cest kot odvecen stro
sek. 

5. Kako m:ganizirati popravilo 
ceste, da bo samo vsaka ce
trta jama »zaflikana«. 

6. Koliko prometnih znakov 
moramo 'POStavii-t od Unca 
do Cerknice in kaksnega? 

(Kaksen je znak za »britof«?) 
7. Zakaj je cesta od bencinske 

crpalke proti Cerknici sko
raj cela v dolzini skoraj ene
ga kilometra? 

To zadnjo temo ·born kar takoj 
sam obdelal. Zato, ker stoji tam 
znak »Prepovedano ustavljauje v 
dolzini enega km« - zaradi vo
jaskih objektov. Ce ne bi bill !lti
roljubna drzava, bi predlagal po
stavitev vojaskih objektov od Un
ca do Cerknice. 

Da povem po pravici, to sploh 
ni voinja ampak, no ja ... 

Kolikokrat se je avto nagnJ.l. 
zacvilil, udaril, odskocil; ce bi ho
tel to ugotoviti, potem born pro
sil za dvakrat placani dopust do 
penzije, delo pa prepustil racu
nalniku. 

Ker mislim, da bo hitreje in ce
neje, naj se cimprej formirajo 
grupe za obdelavo posameznih 
tern, politicni ljudje pa naj zac
nejo med tern casom siroko ak
cijo, da bi slovenska vlada cim
v ec uporabljala grad Sneinik za 
reprezentativne sprejeme, po moz
nosti tujih delegacij . 

Na simpozij, ki bo razpravljal o 
teh temah, povabimo smetano 
slovenske in jugoslovanske stro
kovnosti z vseh podrocij. Mislim, 
da se temu ne bi upirali niti ino
zemci, posebno sedaj, ko bomo 
gradili naso Soncno cesto; nase 
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izkusnje bi jib utegnile zanimati. 
Ker so to zelo zahtevne naloge, 
ki se v nekaterih tockah dotikajo 
ekonomskih V'Prasanj, predlagam, 
da delovne grupe za posamezna 
podrocja formira ObCinski sindi
kalni svet. Dosedanje izku5nje go
vorijo tern v prid. Prej so nam
rec strokovnjaki, ki jih je anga
ziral ta forum, izdelali uzitno ana
lizo, kot pa je kakrsnakoli priku
kala iz obcinske hise. 

Poleg tega se bojim, da so nji
hove strokovne slu.Zbe preobre
menjene s pripravami na izdela
vo perspektivnega programa raz
voja obcine, ki bi bil moral biti 
izdelan !Jele 'Pred par leti. 

Naj bo dovolj tega slaloma: 
Tovaris glavni urednik, moji 

stroski za ta clanek so naslednji: 

1. Kilometrina Dol. Jezero-
Cerknica in nazaj - 4 km 
po 0,70 2,80 

2. Kilometrina Cerknica -
Unec in nazaj - 16 km po 
1,00 16,00 

3. Povracilo za prestani 
strah 32,00 

Skupaj 50,80 

Honorar, ki ga ne priznas,. ni 
vracunan. 

Pa brez zamere! 

F . Hvala 

Ribici resujejo ribji zarod 

Ribolovna sezona na pragu 
Se ma.lo in ribolovna sezona se 

bo zacela. s 1. majem bo dovoljen 
ribolov vseh vrsl •rib v vodah, ki jih 
upravlja RJibii-ka druzina v Cerknici. 
Prvi ribolov·ni dan navadno pri~abi 
~la sti na. Ce·rknisko jezero na-jvec do
macih ribicev, ki preizkusijo svoje 
rib isko orodje i.n preblenkarijo je
zero po dolgem in pocez. Tako ugo
tovijo, kolrko scuk je se osia·lo od 
la•ni ern kje so. Le malokateremu f i
bicu se v prvih ribolovnih dneh po
sreci ozapeli scuko. N iso namrec se 
navajene umelni<h vab i·n niso se 
dovolj olkref·ne zaradi rrvrzle vode. 
Za: izkusenega ribica prvi r.lbolovni 
dan ni pomemben zato, da bi ujel 
kaksno scuko, fem.vec za.to, da bi se 
seznanil, kateri kraj bo v prihodnji 

sezoni prtnesel najvec srece pri ri
bolovu in S!po:rfnega uiifka. 

Lef.o·snje ugodne vreme je omo
qocilo bogalo drslenje scuk, kajli v 
jezeru je ze vso pomlad dovolj vo
de fn ni bojazni, da bi mladice. osla
le na suhem. Ne glede na to, da so 
v preleklih lreh letih polovili mnogo 
scuk, lahko tudi lelos p:~icakujemo 
boga·t ribolov. Se vsako leto, ka.clar 
je bilo mnogo mladic, je bilo tud i 
dovolj merSikih scuk. 

Zcrio lahko z veseljem pricakuje
mu lelosnjo ribolovno sezono, llla
sti pa. vsi aktivni ribici. K sportnemu 
r.ibolovu pa n'ikomur ni zaprfa pot 
in s·i bo lahko V·sakdo nabaVIil dnev
no ribolovno dovolil.nico v bufetu 
na jezeru i·n p.r~ fajniku f!o111arisu Kar-
lu Bahunu. F. Tavzelj 

SEMINAR KONCAN 
V dneh 17., 18. in 19. aprila 1969 

je hil organiziran seminar za cla
ne centralnih srut~.oupravnih or
ganov, za predseclnike delavskih 
svetov in predsednike upravnih 
odborov poslovnih enot. Ceprav 
je sernilllar potekal vse dni nerno
teno, ne moremo biti s samim 
uspehom seminarja pov·sem zado
voljni. 

Zakaj? Poprecna udelezba na 
seminarju je bilo komaj 42 Ofo. 
Najvec je bilo odsotnih novoiz
voljenih clanov centralnega de
lavskega sveta in centralnega 
upravnega -odbora. Naj navadem 
samo tiste clane, ki se v treh dneh 
seminarja niso udeleiili niti ene
ga predavanja: 

Tovarna pohistvaCerknica: Lu
dvik Dekleva, Anton Urbas, Ivan 
Hribar, Alojz Firman in Joze Ke
be. 

Tovarna pohiStva Martinjak: 
Matija Sega, Polde Rupar, Janez 
Godesa in Emil Ule. 

Tovarna lesnih izdelkov Stari 
trg: Tomaz Krek, Miha Sepec in 
Ivan PalCic. 

Skupne strokovne s111Zbe: Dra
go Mazi, Janez Mele, Zdravko Za
bukovec in Vinko 2nidarsic. 

Tovarna ivernih plosc Cerkni
ca: Franc Hvala. 

Bazenska iaga Cerknica: Joze 
Boncina. 

Postavlja se vprallanje zakaj 
tako skromna udelezba, oziroma 
zakaj •ni bilo zainteresiranosti za 
ta seminar? Mogoce bo kdo de
jal, da je bil seminar slabo orga
niziran? Vsi vabljeni clani semi
narja so bill obvesceni dvakrat, 
enkrat pismeno (z vabili so pre
jeli tudi progTam predavanj), dru
gic pa so hili vabljeni se ustno. 
Tudi sam program je bil dobro 
pripravljen, zato <Se nam zdi od
nos in odgovornost posameznikov 
do -samoupravnih obve~nosti se 
bolj nerazumljiv. F. Zigmund 
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Nagradna kriZanka 

<lUtE STOV 

cbzcrnik 

SEP~ 

Oblsk Svedske 
In lrske 

Pot na Irsk<> je bila zelo dolga. 
Irska je zanimiva dezela, saj 

v:idis le travnike, na katerih se 
pasejo goveda in ovce, le sem in 
tja je ·pokrita z gozdovi. Je siro
masna dezela. Vanjo zadnja leta 
tuji kapitalisti vlagajo svoj de
nar in gradijo tovarne, ker je do
volj delovne sile. Tujci vlagajo 
svoj kapital tudi zato, ker so za 
deset let oprosceni vseh davscin 
in tako r astejo tovarne, pr edvsem 
nemske. Tudi tovarna furnirja, 
kjer sem pregledoval furnirje, je 
last nemske firme Janson iz Eb
rocka pri Niirnbergu. 

P otovanje z Irske (z letalom do 
Mlinchena) je trajalo skupaj tri 
ure (z v:mesnim postankom), iz 
Miinchena do Ljubljane pa sla
bih 9 \ll' z vlakom. 

V Stockholmu sem pregledoval 
furnirje, ki pa niso ustrezali za
htevani kvaliteti. Od tam smo z 
avtomobilom potovali vee kot 300 
kilometrov dalec na drugi konec 
Svedske, v mesto Vimmerby. Tu
di tam smo bill v tovarni furnir
ja in pregledovali velike kolicine 
furnirja. Ker je njihov okus pri 
teak furni-rju - t emnejsa barva, 
nam tudi ta ni ustrezal. Njihova 
pohistvo ioz teak furni-rja je zelo 
lepo in kvalitetno, a barva je 
temnejsa, vendar za n ase zaht e
ve ni sprejemljiva. 

Potovanje nazaj iz Vimmerby
ja z letalom cez Kopenhagen (s 

:Z:Vf'.IZ.. 

postankom 2 un m pol) na Du
naj je trajalo 5 ur. Na sreco sem 
na Dunaju zamudil prvi brzi vlak 
za Ljubljana (cakali smo od 14.30 
do 22.20) in se odpeljal z drugim, 
ki je vozil zopet sam<> 9 ur in 
tricetrt. 

Cas potovanja na Irsko in 
Svedsko se bistven o razlikuje, saj 
je bilo potovanje z letalom zelo 
ugodno in hitro, ce so v tiste sme
ri tudi dobre zveze. P otovanje z 
vlakom pa v:zame veliko casa in 
tudi dovolj napora, zato uporab
ljajmo v prihodnje na jugodnejsa 
prevozna sredstva. S. Kerin 

Krajevna organizacija ZB 
NOV Cerknica obve5ca ob
cane Cerknice in okolice, da 
bo na dan krajevnega praz
nika Cerknice 11. maja zal
na komemoracija, zdruzena 
s pogrebom posmrtnih os
tankov narodnega heroja 

POPEK ALOJZA -
VANDKA 

v skupno grobnico padlih 
borcev NOV na pokopatiscu 
v Cerknici. 

Posmrtne ostanke heroja 
Vandka, ki je padel 1942. 
leta in bil pokopan v kra.ju 
VasiUevo - Zumberak, SR 
Hrvatska, bodo prepeljali v 
mrli.Sko veiico 10. maja, na
slednji dan pa bo pogreb. 

Krajevna organizacija 
ZB NOV Cerkni'ca 

LIT£~4; 
J)~j..O 

LOJZE PERKO 60. LETNIK 
Dne 21. aprila 1969 je prazno

val 60. obletnico rojstva nas aka
demski slikar Lojze Perko. Rodil 
se je v Starem trgu pri Lozu kot 
sin revne delavske druzine. 

Srce in zelj a, da bi upodobil in 
dal ljudem vse, kar je cutil, kar 
se je porajalo v njem, da je sa
mostojno z vso upornostjo dose
gel, da je koncal likovno akade
mijo v Beogradu. Zelja po izpo
polnjevanju, zelja, da bi dosegel 
popolnost, ga je peljala tudi v So
fijo. Lojze se lahko s ponosom 
ozira na svojo p rehojeno pot, ki 
ni bila lahka. Vsa njegova dela 
preveva ljubezen do rodne No
tranjske. Prepleta se trpkost pr
vih njegovih stvaritev, odraz tez
kega Zivljenja njegovega kraja, 

prepleta se hkrati z njegovo r a
stjo umetnika, ki je v cistih bar
vah dal izraz srece, tihe srece 
njegovega zivljenja v »Materini 
sreci«, zaupnost in iskrenost v 
»Drobnih otroskih glavicah«, da 
bi dozorel v stvaritvah »Erazma«, 
»Talca«, »Desetega brata«, lepoti 
in p oetiki njegovega »Jezera«. 

Njegove slike poznamo sirom 
po Slovenji pa tudi v jugoslo
vanskem merilu, saj so njegove 
razstave navdu5ile slehernega 
cloveka. Takega, kot ga ·poznamo, 
veselega, vedrega, vedno nasme
janega in dobre volje, dostopne
ga do slehernega cloveka in ved
no pripravljenega na ustvarjal
nost, si ga zelimo se vrsto let. 

S . BERGLEZ 

• Izlet v maJu 
Na pobudo nekaterih tovarisev, ki 

so bi,li v italijanskem koncenfraocij
skem iaboriScu Gonars, smo se po
zcmimali, ·koliko bi sial izlet v fa, 
nekdaj zloglas-no fa·borisce. Sporo
oili so nam, d .. tbi moral izlet zaradi 
dolge pofi fraja·fi dva dni. Program 
pa bi bil iakle: 

Odhod fZ Cerknice ob 5. uri. Voz
nja s·kozi Posfojoo do Rozne doline. 
Po prehodu cez dr7.avno mejo voz
nja skozi Gorico in Gra<l isko v Re
d rpuglio. Po kra~kem posfanku voz-

nja v Visco in Gona-rs. V obeh me
sHh posi.ane>k - pocastiiev ~pomina 
umrlih tabooriscnikov. 

Pot 'bi nadaljevali v Benetke, kjer 
bi ,prenocili in si ogleda.li mesfo. 

Drugl da n b i Sli na poti domov 
ogled.a'li se druga ita·lija-nska mesfa 
in njih ove znamenifosfi. 

Cena •b i bila 173 N din za osebo 
~preVOIZ, prenocisce rn hra.na). 

Pofova•nje je mogoce organiziraN 
na osebne potne lisie. 

S. Bogovcic 

PILE.D-
1-0G 

IVO .2t 

NAGRADNI RAZPIS 

1. nagrada 
2. nagrada 
3. nagrada 
4. nagrada 

100 din 
50 din 
25 din 
25 din 

RESITEV IZ 18. STEVILKE 

Nos, brada, as, mlekar, triena
le, grozd, olis, OK, Er:i!ka, Est, 
s, grog, revma, aroma, Tai, pat, 
Stanko, danes, kope, RR, CT, 
Kolpa, ole, i, Mates, ples, povod, 
Tatai, Ant, abonent, krt, bronsa. 

NAGRADE PREJMEJO 

1. nagrado 50 din - Alojz Srek, 
Smarata 10, Stari trg. 

2. nagrado 30 din - N evenka 
Brglez, Osnovna sola Stari trg. 

3. nagrado 10 din - Janez Pri
jatelj, Vrtna ulica 8, Rakek. 

4. nagrado 10 din - Janez Ko
vacic, SKS, Cerknica. 

BRESTOV OBZORNIK - GLA
SILO KOLEKTIV A BREST CER
KNICA - Glavni in odgovorni 
urednik Danilo Mlinar - Urejuje 
uredniSki odbor: Stefan Bogovcic, 
Vojko Harmel, Franc Hvala, To
ne Kebe, Joze Klancar, Jozica 
Maticic, Danilo Mlinar, Ivo Ste
fan, Valentin Subic, F ranc Tav
zelj, Dusan Trotovsek in Magda 
Urbane - Tiska Zelezniska ti-

skarna, LjubUana 


