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Sprejeli smo plan za
,
II. polletje 1969

l

Na zadnji seji centralnega delavskega sveta podjetja je bil
sprejet p roizvodno financni plan
podjetja za II. polletje 1969.
Plan je pripravljen na podlagi
str okovnih analiz po poslovnih
enotah in v skupnih strokovnih
sluibah . Plan kot cilj in osnovni
i'llStrument gospoda<rjenj a sloni na
doseZenih rezultatih v preteklem
obdobju, mehanizmu trinega gospodar stva, stopn ji izkori.Scanja
k apacitet, proizvodnem asortimentu, sprememb ah d r uzbeluh pr edpisov in pogojev, ki jih povzroca zaceta modernizacija in rekonstrukcija podjetja.
Taka oblika sprejemanja pianov se je pokazala kot najbolj
uspesna, k er se v pogojih sam oupravne decentralizacije poslovnih enot in razlicnih vplivov trznega mehanizma na p r oizvodni
proces
posamezll!ih
poslovnih
enot zagotavlja najbolj optimalen in u spesen reprodukcijski tok
kot celote. Zlasti je potrebno
omeniti, da se v pogojih delovan ja trmega mehanizma druzba
umika kot posrednik med tdiscem in podjetjem in je vsalro
podjetje postavljeno v pogoje,
kjer sam ostoj.no odloca o poli-tiki
razvoja m zagotovitve sredstev
za razsirjeno reprodukcijo. Zato
je izredno pomembna prilagoditev pogojem trzisca in trZnim
nihanjem. To je obenem kompleksna naloga strokovnih kadrov podjetja, ki je v planu za
II. polletje dolocena v nalogi obvladovanja konjunktumega
polozaja n a trzi-seu.

Plan k ot usmerjevalec gogpodarjenja je pripravljen v skladu
z naceli poslovne politike, k i izravnav ajo pogoje gospodarjenja
i'll ze v zacetku postavljajo taka
natancna
delltven a
razmerja,
da je zagotovljena •r ast osebnih
dohodkov in rast dobicka (sredstev za ·razsirjeno reprodukcijo).
Noviteta, ki -se pojavlja v planu,
je na podr·ocju obracuna in evidence proizvodnega procesa. Dosed an ji sistem evidence in obracuna ni omogocal dinamicnih in
a2iurnih podatkov za analize.
Zara.di tega je v planu II. polletja 1969 dana posebno poglavje, ki predpisuje nacin, metoda
in cas (s konkretnimi zadolZitvami) evidence in obracuna proizvodnje. Vsi planski rezultati so
konstruirani na podlagi predvidenih plan-skih cen, medtem ko
b o obracun pos1ovnega procesa
slonel na dejanskih cenah. S tern
·se v planu II. polletja 1969 postavlja v ospredje kategorija strosk ov ·kot bistvenega faktorja za
doseganje boljsih rezultatov poslovanja.
V n aslednji obravnavi bomo
prikazali gi:b anje posamezrtih kategorij poslovnega procesa podjetja.
Kljub tezavam, ki se pojavljajo z deli pri rekonstrukciji in
m odernizaciji, predvideva podjetje v letosnjem letu primerjaln o z letom 1968, da bo dosezeni
obseg proizvodnje V•isji za indeks
126. v a.bsol utnih podabkih znasa
predvideni obseg proizvodnje 12
milijard S din.

Znacilnost predvidenega obsega proizvodnje je, da se zlasti izredno h itro povecuje proizvodnja
v finalnih poslovnih enotah, medtem ko se v proizvodnih p oslovnih enotah obseg proizvodnje povecuje relativno pocasneje. To je
tudi razumljivo, ker je obseg proizvodnje v posameznoih poslovnih
enotah ozko povezan z dotokom
surovin.
Povecanje predvi:denega obsega
proizv:odnje podjetja rezultira iz
vecje serijske proizvodnje, usklajenega asortimenta proizvodnje,
kooperacijskega sodelovanja v
samem podjetju in s kooperanti
navzven ter povecanja stevila zaposlenih.
Prodaja kot druga pomembna
kategorija pa zaradi splosno
ugodnega trenutnega tr:Znegapolozaja, kvalitetnega asortimenta
in !predvidene jesenske prodajne
sezone Qizkusnje kazejo, da se dosega najvisji obseg prodaje ravno v tern obdobju), kaze v letu
1969 primerjalno z lanskim letom
porast za indeks 136.
Izvoz v letu 1969 bo doseZen po
ocenah v ·visini 4,6 ml. dolarjev
in bo za 36 °/o visji, kot znasa dosezeni izvoz v letu 1968.
Pretezni del proizvodov (98 Ofo
celotnega izvoza) bomo plasirali
na konvertibilna tr:Zi.Sca (ZDA),
kar je tudi z druzbenega stalisca
izredno pomembno za zagotovitev
ugodnejse placilne bilance in
veeje trdnosti dinarja nasproti
ostalim valutam (pariteta).
V planu smo zastavili nalogo,
da v I I. polletju 1969 proucimo

'V'

Clovek na Luni!
I

1

.I

Morje t1sine, Mesec, 21. julija 1969, 21,17:45. l:lovek je prispel na
mesec. Astronavt Neil Armstrong je z obema nogama stopil na povdino na.Sega. nebesnega soseda. Milijoni ljudi na na.Sem planetu so
s posredova.njem televizije posta.li price tega zgodovinskega trenutka.
To je ne le triumf cloveka in ene drzave, ki ga je poslala tja, to je
dosezek vsega clovelitva, rezultat prizadevanj celotne clovelike preteklosti, nemirne sedanjosti in pogumnega prodora v neznano prihodnost. T o je trenutek zgodovine, trenutek najveeje clovekove avanture
in dosezka., ki je davne sanje spremenil v stvarnost.
Najvecja civilna tebnoloska mobiliza.cija ljudi in njihovih stvaritev
se je koncala s prvimi koraki na drugem svetu. Vee kot 400.000 ljudi
je sodelovalo pri pripravljanju in izstrelitvi rakete s kozmieno ladjo,
ki imata vee kot 3 milijone posebnih rezervnih delov.
Clovek je doeakal svoj velikl trenutek! Prve Armstrongove besed e
na Mesecu so bile: »To je majhen korak za. eloveka, vendar pa. velik
skok za clovelitvo.« Kolumbi vesolja - Armstrong, Aldrin in Collins
- bodo ostali zapisani v zgodovini, kot prvi zemljani, ki ,Jim je uspelo
uresniciti davne sanje cloveskega rodu.
Vendar tudi od tam, iz vesoljskih daljav, velja clovekov prvi pogled, njegova prva misel se vedno svetu, od koder prihaja. Clovek se
nemara lie nikoli ni tako jasno zavedal, kako mocno pripada la.stnemu
svetu, kako zelo je zemljan, eeprav posega v teh trenutkih ze po
zvezdah.
Morda bo vesoljska ladja Columbia kot simbolicna inacica Kolumbove zgodovinske jadrnice postavila v zgodovini nov mejnik, se pomembnejsega od cudovitostr toliksnega uspeha vesoljske tehnike mejnik v razvoju cloveskih odnosov v svetu.

Na.S novi proizvod -

dnevna soba »Patricia.«

Konec na 2. stranl
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Sprejeli smo plan za
II. po}}efje 1969

Nadaljevanje s 1. s'tranl

bno zaradi obvladovanja opotencialnih podrocij plasmana opo izvrseni modernizaciji in rekonSkandinavije. To je t udi pomemtdiiica Zahodne Evrope in trzisca
strukciji.
Na domacem trgu planiramo se
nadaljnje sirjenje, ki bo podprta z reklamo in propaganda
Brestovih proizvodov. Skladno s
povecanjem obsega proizvodnje,
prodaje in izvoza se v planu
predvideva povecanje financnega
rezultata: Tu predvsem mislimo
na kateg-orije dohodka, osebnih
dohodkov in dobicka. Podjetje
predvideva, da bo v letu 1969 povecalo dohodek, primerjalno z letom 1968 za indeks 129, dobicek
pa za indeks 171. Ti rezultati so
pogojeni n e le s predvidenim obsegom proizvodnje in prodaje,
temvec tudi z delovanjem zunanjih faktorjev, ki so trenutno zelo ug'Odni.
Poprecni osebni dohodki na zaposlenega so v planu II. polletja
predvideni na visni 1176 N din,
kar je visoko nad ravnijo poprecnih osebnih dohodkov v ostalih
podjetjih lesne industrije SR
Slovcnije.
Primerjava planiranih financn :h rezultatov nam pove, da i-stocasno povecujemo osebne dohodke in sredstva za razsirjeno reprodukcijo, kar govori v prid sedanji in planirani poslovni orientaciji programiranja reprodukcije podjetja. Z obratnimi sredstvi gospodarijo poslovne enote
samostojno. Obratna sredstva se
pojavljajo kot najbolj mobilna in
zahtevna kategorija kapitala podjetja i:n celotnega poslovnega procesa. Zagotovitev 1potrebne mase

obratnih sredstev po planirani
dinamiki povzroca najnizje stroske in omogoca krogotok kapitala
podjetja in cirkulacijo sredstev
tako, da je dejansko aktiven celoten kapital podjetja. Da bi zagotovili nemoten reprodukcijski
tok in aktivnost obratnega kapitala, Sffi'O v planu predvideli, da
predstavlja planirana masa obratnih sredstev po poslovnih enotah maksimalen normativ zalog.
Prekorac~tev tega normativa pomeni ogrozanje zagotovitve nemotenega reprodukcijskega to.ka
v podjetju. Zaradi tega vsi stroski iz tega naslova bremenijo nosilce povzrocenih odstopanj (poslovne enote).
Planirani rezultati v planu za
II. polletje 1969 zahtevajo od
strokovnih kadrov podj etja maksimalno angaziranjc in stalno
pris'Otnost pri uresnicevanju postavljenih ciljev. S tern se uresnicuje s trokovnost in odgovornost
vseh kadrov, ki so posredno ali
neposredno sodelovali pri sestavi
pla:nskih obveznosti.
Obvladovanje
postavljenih
planskih ciljev pa zahteva od
strokovnih kadrov stalno prisotnost na trgu in pa pri analiziranju vplivov na programira:ni
proizvodni proces, ki bi jib povzrocile spremembe druzbenih
predpisov (obdavcenje osebnih
dohodlkov, omejitve kreditov in
podobno). Doseganje planiranih
rezultatov je interes in cilj slehernega delavca na Brestu, ker
se s tern -orn.ogoca se naprej biter
razvoj podjetja vedno na viSji
reprodukcijski ravni, istocasno pa
se veca tudi standard zaposlenih.
B. Misic

Dnevna soba ABCD programa

Vsak dan znova opazamo rast
novih proizvodnih objektov, prihajajo ze novi stroj,i , skratka modernizacija Bresta je v polnem
razmahu.
Vsa1ka modernizacija zahteva
tudi vlaganje v cloveka - proizvajalca. Strokovne sluibe so
pred meseci opravili podroben

Rezultati prvega polletja so ugodni
Podjetje ugotavlja konec vsakega
leta
poslovni
rezultat
za I. polletje ter 'Ocenjuje us.peiinost gospodarjenja. Pri tern se
vkljucujejo posamezni faktorji,
ki so vplivalri pozitivno ali negativno na poslovni uspeh podjetja bolj v dolocene pokazatelje, ki
ali manj nakazujejo tendenco gibanja. Primerjava poslovnega
procesa le s pomocjo pokazateljev
ni najbolj primerna (ti le nakazujejo tendence), ker ne uposteva vseh dejavnikov dosezenega
proizvodnega uspeha. Prav zaradi tega in zaradi boljse preglednosti dosezenega 'POSlovnega rezultata homo izvrsili primerjave
dosezenih rezultatov v letoonjem
I. polletju nasproti enakemu obdobju lanskega leta po posameznih kategorijah.
Eden od pokazateljev uspe5nosti gospodarjenja je dosezeni obseg proizvodnje, ki je v letosnjem
I . polletju dosezena v visini 6,0
milijard S din, kar je za· 35 °/o
vee, kot ;re znasal dosezeni obseg
prodaje v I. polletju 1969.
Povecanje obsega proizvodnje
gre predvsem .na racun povecanja <>bsega proizvodnje v finalnih poslovnih enotah, ·k ar najbolj
razberemo iz sledece ,r azpredelnice:
Proizvodnja ·PO izdelkih v 0/o
1967

1968

primarni izdelki 33,1 Ofo
27,1 Ofo
finalni rzdelki
66,9 Ofo
72,9 Ofo
Poveeanje obsega proizvodnje
je rezultat povecane produktivnosti dela, vecjega s.tevila zaposlenih, vecje serijske proizvodnje,
usklajenega asortimenta proizvodnje po poslovnih enotah, kvalitetnejsega asortimenta proizvodnje in vecjega izkoriScanja kapacitet. Zlasti je visoka tendenca
rasti v TP Cerknica (indeks 150)
in v TP Martinjak (indeks 138),
medtem ko je obseg proizvodnje
v primarnih poslovnih enotah
ozko povezan z moznostjo nabave surov4n, kar pogojuje umerjeno stopnjo rasti obsega proizvodnje v 'Primarnih poslovnih
enotah. Prodaja je dejansko kategorija poslovnega procesa, ki

I.

pove stanje in odnos tega do proizvedenih in tdiScu ponudenih
proizvodov. V I. polletju 1969 se
je zaradi ugodnih tdnih nihanj
(visji osebni dohodki, intenzivnost gradbene sezone in v
druibenem merilu investicijskih
nalozb, ugodnih lcreditnih pogojev itd.) v letosnjem I. polletju
pri!merjalno z enakim obdobjem
lanskega leta bistveno poveealo,
in sicer kar za 39,6 Ofo. Ze same
primerjave med dosezeno proizvodnjo in prodajo letosnjega in
lanskoletnega I. polletja 1969 nam
pove, da so se zaloge g<>tovih izdelkov kljub povecanju obsega
·proizvodnje relativno zmanjsale.
Prodaja nasproti .planski obveznosti I. polletja 1969 pa je dosezena z indeksom 105. Plasman
finalnih ilzdelkov (pohiiltvo) Ln
plasman primarnih izdelkov je
potekal nad planskimi obveznostmi, p ostavljenimi rv planu za I.
polletju 1969. Vse to pove, da je
asortiman proizvodnje usklajen
kvalitetno in funkcionalno s potrebami kupcev.
V I. polletju 1969 smo za 19 Ofo
izvozili vee proizvodov, kot v
enakem obdobju lanskega leta.
Izvoz se je izvrsil !predvsem na
trzisca konvertibilnih valut (ZDA)
in le ne'kaj deset tisoc dolarjev je
realizirano na klirinska podrocj a
(zagan les in vezane ploiice). V
dosezenem izvozu v visini 1,7 mil.
dolarjev je dejansko prikazano le
vkrcano ·blago, medtem ko znasajo
zaloge blaga v luki, ·pripravljene
za v krcanje, 690 tisoc dolarjev. Ce
zdruzimo te vrednosti, potem
ugotavljamo, ·da je planirani izvoz za I. polletje 1969 preseZen
za indeks 112.
.
Osnovna sredstva, ki so nujno
potrebni faktorji proizvodnega
procesa, so v prvem polletju 1969.
leta narasla primerjalno na nabavno vrednost za 180 mil S din
v glavnem na racun delovnih priprav in gradbenih objektov. Omenjamo, da so n ovo nabavljena osnovna sredstva sestavni del programa modernizacije in rekonstrukcij e ter da so angazirana v
zadnjih mesecih I. polletja 1969.
Prav zaradi tega je njihov uci-

nek na dosedanji proizvodni proces minimalen, medtem ko se bo
v bodoce ta ucinek pokazal skozi
veeji obseg proizvodnje in financnih rezultatov.
Obratna sredstva so izredno
pomembna kategorija zagotovitve
nemotenega proizvodnega procesa (omogocajo krog<>tok D-B-D in
B-D-B). V I. polletju 1969 je podjetje razpolagalo z zadostno vi§ino obratnih sredstev kljub povecanemu obsegu 'Proizvodnje in investicijskih ukrepov na podrocju
kratkorocnega kreditiranja. Tako
ugodna tendenca obratnih sredstev je rezultat hitrejiiega obracanja zalog, angaZiranja menicnega poslovanja s kupci, smotrne
n abave repromaterialov in ugodnega plasmaja. Zlasti kazejo
ugodno tendenco terjatve do kupcev, ki so se primerjalno s stanjem· konec leta 1968 zniZale. Primerjava kategorij celotnega dohodka letosnjega leta ni real:na,
ker se je spremenila metodologija obracunavanja od placane realizac.ije v lan-skem letu na fakturirano realizacijo v letosnjem letu. Prav tako se je spremenila
konstrukcija ugotavljanja in formiranja dohodka. Zaradi tega bomo kot financne po.kazatelje
uspesnosti gospodarjenja primerjali osebne dohodke in dosezeni
dobicek.
Osebni dohodki na zaposlenega v I. polletju 1969 so v primerjavi z enakim obdobjem lanskega
leta narasli oza indeks 119 v opodjetju kot celoti. Za ilustracijo navajamo, da znasajo poprecni
osebni dohodki v slovenski lesni
industriji za cas od I.-IV. 1969
1096 N ,d in, kar je za 81 N din
p od poprecnimi osebnimi dohodki
na Brestu. V letosnjem letu so
narastli zivljenjski stroski 4 clanske slovenske druiine za 8,7 Ofo.
Primerjava indeksa poraiicanja
osebnih dohodkov na Brestu in
indeksa zivljenjs.kih str<>Skov .kaze, da so se tudi realni osebni
dohodki delavcev na Brestu povecali za 11 Ofo.
Ekonomicnost
gospodarjenj a
predstavlja odnos med celotnimi
Nadaljevanje na 4. stranl

plan nalog kadrovskega podrocja, ki ,k ompleksno obravnava problematiko kadrov v poslovnih
enotah, kjer poteka modernizacija. Pri izvrsitvi nalog so sodelovala tajniiitva in vodstva posl<>vnih enot, ekipa tehnologov inZenirjev v investicijski grupi
Skupnih strokovnih sluzb in kadrovska sluzba.
Med nalogami, ki so ze izvrsene, naj omenim izdelavo opisov
in analiz vseh delovnih mest, kjer
se organizacijsko ali tehnolosko
menja dosedanja vsebina dela.
Opise in analize obdelujemo naprej t ako, da bodo sluzili kot osnova 'Pri izdelavi ocen delovnih
mest z analiticno oceno.
Drugi sklop nalog je zajemal
priprave in izvedbo razporedi.tve
delavcev na delovna mesta, tako
v proi:zvodnji kot v strokcivnih
s1u:tbah. Pri ra2lporeditvi delavcev smo tezili za tern, da bo pravi clovek na pravem delovnerh
mestu.
Za zaposlene v TP Cerknica in
TP Martinjak je bil izdelan pregled, ki je poleg splosnih podatkov zajemal se zdravstveno stanje, stevilo nesrec ter dosedanje
delovne izkusnje in specializacije. Tako smo pri odlocanju, kdo
naj zasede posamezno d elovno
mesto, izhajali iz zahtev delavnega mesta ter poleg ze omenjenih 'Podatkov o delavcu upostevali se starost in spol ter kvali:f.\ikacijo delavca, za zasedbo nekaterih delovn.i:h mest, pa -tudi
delavceve sposobnosti in spretnosti. Za zahtevnejsa delovna mesta je predvidena tudi rezervna
zasedba, ki bo v primeru odsotnosti delavca omogocila nemoten
potek proizvodnj e.
Ekipa tehnologov, ki je sodelovala pri nacrtovanju nove tehnologije in modernizacije, je izdelala vsebino ucne snovi, ki naj
jo clani obeh k olektivov spoznajo pred uvedbo novih strojev in
naprav. Da bi zagotov.ili cim hitrejse u vajanje v modernizirani
proizvodnji, smo z akcijo strokovne •p riucitve zaposlenih zaceli
raz.meroma zgodaj.
Ze v zacetku julija so bila
opravljena prva 1predavanja za
tehnicni, instruktorski, monter-

ski in vzddevalni kader. Predavanja so bila dobro organizirana in ozelo dobro obiskana. Predavatelja sta z uporabo vizuelnih
pomagal :prikazala in obrazlozila
vse novosti, ·k i se bodo pojavile
v posameznih oddelkih in tovarni kot celoti.
Sredi meseca pa smo organizirali informativn e sestanke, na·
katerih so bili vsi zaposleni seznanjeni z novostmi nove tehnologije in organizacije v celoti, poseben poudarek pa je bil na tehnologiji in organizaciji posameznega oddelka. Tudi predavanja·
so bila dobro obisk ana, predavatelja sta ob sodelovanju tehnologov in instruktorjev prikazala in
opozorila tudi na zacetne tezave,
ki spremljajo vsako uvajanje novosti v proizvodnjo.
Funkcionalno usposabljanje delavcev na novih strojih in napravah bo sledeca stopnja strokovne
priucitve. Za delavce, ki bodo delali ali vodili nekatere zelo zahtevne stroje, pripravljamo specializacijo na sorodnih ali enakih
strojih v podjetjih, kjer imajo ze
vpeljano tako tehnologijo.
Ob prihodu strojev in naprav v
oddelek, bodo delavci, ki so predvideni za delo na teh strojih, sodelovali ze pri montazi. Odgovorni instruktorji in tehnologi ter
referent za varnost jim bodo dali detajlne instrukcije 0 nacinu in
postopku pravilnega in varnega
dela. S trenutkom, ko bodo . vkljucene v ,p roizvodnjo vse novosti,
bo 1koncana osnovna stopnja strokovne .priucitve zaposlenih. S~e
dil bo se obvezen preizkus potrebn ega znanja, v ta namen bodo strokovne slu:tbe izdelale
ustrezne teste znanja.
Za prihodnjo izobrazevalno sezono, ki se bo pricela predvidoma
v mesecu oktobru ali novembru,
pa strokovne sluzbe ze pripravljajo tocne programe in nacrte za
posamezne poklione profile.
Tako zastavljene naloge bodo
ob tvornem sodelovanju delavcev, predvser.n tehnicnih, or.nogocile vsem zaposlenim dosego potrebnega znanja za cim kvalitetnejse opravljanje dela na delovnem mestu.
V. Harmel

Pravnik odgovarja
Vpra8anje: Ali lahko delavcu,
ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, preneha clanstvo poslovne
enote (delovno razmerje) po sklepu upravnega odbora?
Odgovor: Na zastavljeno vprasanje dovolj ja-1m0 odgovarja clen
108 TZDR, zato ga objavljamo
brez komentarja:

»Delavcu lahko po sklepu delovne skupnosti brez njegove privolitve preneha delo v delovni
organizaciji, ko dopolni :pokojninsko dobo stiridesetih let (delavec) oziroma pokojninsko dobo
petintridesetih let (delav'ka).«
Z. Zabukovec
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V avgustu
koncana
poglavitna
gradbena
dela

R e k I a m a c i j e,
ki bi jib ne smelo biti
Analiza reklamacij za prvo polletje 1969. leta kaze, da se vedno
nismo povsem dojeli, kako pomembna je kakovost proizvodnje.
Ne morem mimo tega, da ne bi
omenil nekaterih pozitivnih premikov, ki smo jib v kakovosti
proizvodnje dosegli. Velik korak
naprej smo napravili na podrocju materialov in surovin, ki jib
uporabljamo za posamezno vrsto
proizvodnje. Se pred nekaj leti so
bili pri nas eksoticni furnirji povsem neznani, danes v prorzvodnji ze prevladujejo. Tu pa so
moznosti se velike. Posamezue
vrste furnirjev v svetu ze dolgo
nadomescajo z raznimi eksotami,
pri nas pa smo se s tern zaceli
ukvarjati sele v zadnjem ca.su.
Tudi v kakovosti ol:ovja smo
precej napredovali. Pojavljajo se
sicer se tdave, ker nabavljamo
vcasih nekvalitetne zlasti klju-

cavnice. Menim, da bi morala nasa nabavna sluzba pri posameznih stvareh imeti vee obcutka za
kakovost in se predvsem s teh
vidikov pogajati za. ceno.
Veckrat pa je kakovost drugotnega pomena in cena odloca o
posameznem nakupu blaga. Tako
prak.So bi morali na vsa.k nacin
opustiti, ker je posledice cutiti v
proizvodnji, nekaj na.videznih drnarjev razlike v ceni pa nikakor
ne pokriva stroskov, ki jih imamo pri tern.
U gotovitve kazejo, da ~e od
celotnega blaga okrog 3 °/o takega, ki je reklamirano. Ta. odstotelt sicer ni tako zaskrbljujoc, ceprav je nekje na meji dopustnosti. Zaskrbljujoce pa je, ce izvor
reklamacij razvrstimo po vrstah
vzrokov in ugotovimo, da. jib je
vee kot 50 Ofo popolnoma subjektivnega znacaja. Sicer pa je bolje, ce to podrobneje pogledamo.
Strukturni delei
glede na vse
reklamacije

Izvor napake
-

slaba in povrsna kontrola koncnih kontrolorjev
transportne poskodbe
napake monterjev v trgovini
napake V nacrtu izdelka
tehnoloske napake
nestrokovna montaza kupca
neutemeljene r eklamacije
slabo pakiranje okovja
slabo pakiranje izdelkov
konstrukcijske napake
slucajne napake
vzroka napake ni m oe ugotoviti

Kdor bo podrobneje analizi'ral
posamezne kategorije, bo lahko
ugotovil, da je najvec takih napak, na katere lahko vplivamo in
da je tistih, na katere nimamo
vpliva, zelo malo. Prav to pa je
tisto, kar je zaskrbljujoce.
Da bi sedanje stanje izboljsali,
smo sklicali sestanek vseh kontrolorjev, ki siceru ni bfl prvi,
mogoce tudi zadnji ne. Na tern
sestanku smo jasno zahtevali neoporecno kakovost nasih izdel-

13 Dfo
11 Ofo
11 Ofo
8 °/o
8 Ofo
8 Ofo
8 Ofo
8 Ofo
6 Ofo
4 Ofo
4 Ofo
13 Ofo

kov.
Sloves, ki smo ga pridobili na
trgu, moramo za vsako ceno obdrzati oziroma. ga moramo negovat1 naprej se bolj kot doslej, ker
se trzni odnosi vsak dan bolj zaostrujejo.
Cc bi to vpra.Sa.nje zanemarili,
bi se nam v prihodnje lahko mascevalo, posledice pa bi trpeli vsi.
Za kvaliteto izdelkov pa morajo skrbeti vsi, ne pa samo kontrolne sluzbe.
T. Kebe

Montaza

na lekocern lraku

Prvic v zgodovini clovestva je
clovekova. noga stopila na. mesecevo povrsino. Tedaj je astronavt
Armstrong izrekel besede: »Majhen korak za cloveka, a velik
skok za. clovestvo !« To je resnica. Prav tako pa je tudi velika
stvar, da smo ta trenute.k lahko
neposredno gledali.
Res je, da mi v tovarnah ne
osvajamo vesolja. NaSa. vel1ka odkritja so ,osvajanje' proizvodnje
oziroma. izpopolnjevanje proizvodnje. v tern pogledu smo sli za
korak naprej v oddelku montaze,
kjer smo si zamislili montazo izdelkov na tekocem traku.
Delo na tekocem traku bo teklo
tako, da bomo na istem traku obdelovali monta.:ine in demontazne izdelke, na posebnem pa glasbene omarice kot kaze nacrt
montaze; v sredini pa je nova
korpus stiskalnica.
Posamezna delovna mesta predmontaze so ob tekocem traku,
vsa.ko delovno mesto pa ima svoj
depo neobdelanih elementov. Vsako izmed delovnih mest je namenjeno za obdela.vo samo enega
elementa, ki ga po koncani opera.ciji odlozimo na tekoci trak in
se premakne do naslednjega delovnega. mesta.. Do stiskalnice se
tako kompletira ogrodje za. montazne izdelke, do paltirne pa ves
izdelek za demontazne izdelke.
Delo na. traku mora biti popolnoma usklajeno, vsa delovna. mesta pa morajo biti dokoncno obdelana., to je stabilizirana, z vsemi sablonami in pripomocki, ki
morajo biti v optimalnem polozaju.

Vse elektricno orodje, ki ga.
uporabljamo sedaj v montaZi, bomo zamenjali za pnevmaticno, ki
je sicer drazje, toda bolj preprosto za vzdriievanje in je popolnoma varno.
Montaza. se nadaljuje v oddelek pakirne, tako da ne bo neke
ostre meje med obema. oddelkoma. Vse pakiranje se prav tako
opravi na tekocem tra.ku.
V montaz~ bodo vedno nastale
te:iave, ce bo zma.njkalo posameznih elementov. To pa se v nobenem primeru ne sme zgoditi, ker
bo zaradi enega samega elementa obstal ves trak, cesar si ne
smemo privosciti. Upamo, da bodo po rekonstrukciji zgornji oddelki solidnejsi, kar zadeva kompletacijo izdelkov, sa.j jim bo pri
tem pomagalo boljse planiranje,
ki je tudl v razvojni fazi.
Ko smo se priceli ukvarjati z
idejo o tekocem tra.ku montaze,
smo si hoteli tako montazo nekje ogledati. Ker tega v lesni industriji pri nas ni, smo sli v tovarno GORENJE v Velenju in
TOMOS v Kopru, kjer smo si
ogleda.li tako montazo. Kljub temu, da to ni lesna industrija, smo
vseeno v.i:deli veliko za. nas zelo
zanimivih stvari.
Montazo na tekocem traku bomo mi prvi uvedli v lesni industriji.
Zaveda.mo se, da bomo imeli v
zacetku v eliko te:iav pri usklajevanju, toda upamo, da nam bo s
pomocjo instruktorjev in delavcev res uspelo ustvariti sodobno
monta.Zo.
log. E. Pazic in I. Hribar

Na sliki je ogrodje novega ostre5ja. nad novo klejarno v Tovarni pohistva Cerknica.
Nova klejarna bo v prostorih dosedanje I. strojne in furnirnice. Leseno ostresje je zamenjalo zelezno ogrodje, porusena pa je tudi stena,
ki je locevala dva bivsa oddelka. Delo v novi klejarni bo tako nedvomno bolj zdravo pa tudi pazarno varnejse. Delovni prostor bo
vecji.
V. Kern

Pocitni~ka

praksa dijakov

V za~etku meseca je prislo v
podjetje vecje stevilo praktikantov - srednjesolcev, ki v proizvodnji opravljajo obvezno pocitnisko prakso. Dijaki in dijakinje
razlicnih poklicnih sol delajo po
programih, ki so jih predpisale
sole. Strokovnjaki Bresta so mentorji, ki bodoce strokovnjake
uvajajo v skrivnosti, kako teoreti~no znanje uporabiti v praksi.
Kakor vsako leto, tako je tudi letos najvec praktikantov dijakov
Tehni~ne sole lesne smeri. Poleg dijakov n asega I. letnika, ki
opravljajo prakso v primarni predelavi lesa, je n a praksi v TP
Cerknica vecje stevilo dijakov
viSjih letnikov te sole.

Vecina praktikantov prizadevno opravlja v programu prakse
postavljene naloge, bilo pa je tudi
nekaj posameznikov, ki so z malomarnim in neprizadevnim delorn ter celo ignorantstvom in zafrkavanjem sodelavcev in instruktorjev pokvarili splosen vtis
dobro uspele pocitniske prakse.
S prvim avgustom pride nova
skupina praktikantov, zelimo jim
da bi v enomesecnem delu spoznali in osvojili ~imve~ strok ovnega znanja, isto~asno ·pa zahtevamo od njih korekten in tovariski odnos do sodelavcev in predpostavljenih ter prizadevno in
disciplinirano opravljanje zaupan ih nalog.

Posojilo Bresta
za moderoizaeijo .Zeleznie
2e v prejsnji stevilki Obzornika smo objavili clanek o potrebi in
pogojih vpisa ·posojila za modernizacijo zeleznice. Znano je, v kakSnem stanju je zelezniSka transportna mreza ter transportna sredstva
in da je edini izhod iz sedanjega stanja v kompleksni investiciji. 2elelmi5ka podjetja so na meji rentabilnosti z minimalno amortizacijo in
velikimi investicijskimi potrebami.
Stanje opremljenosti zeleznice in slabe moznosti financiranja v
·l astni hisi, so narekovale, da se odlocijo za razpis posojila.
Po investicijske mprogramu znasa predracunska vrednost 20 m ilijonov N dinarjev. Doslej je ~bramh ze 125 milijonov N dinarjev.
Razpisano posojilo pa zaenkrat se ni naslo pra:vega odmeva; doslej
je namrec vpisalo obveznice le 12.500 obcanov in 446 delovnih organizacij. Tern delovnim organizacijam se je v zadnjih dneh pridruZil tudi
Brest. Centralni delavski svet je na svoji zadnji seji obravnaval razpis za posojilo i.n. glede n a lastne moznosti finan ciranja (Brest je prav
tako v rekonstrukciji) ter koris~enja tovrstnih transportnih uslug,
vpisal 15 milijonov starih dinarjev. Brest 1bo prispeval sredstva po zakljucnem racunu za leto 1969 za dobo 6 let in po 6 Ofo obrestni meri.
v prvih treh letih vpisanega posojila bo imelo podjetje moznost koriscenja komercialnih popustov v visini 3 Ofo vrednosti vpisanih obveznic. Za i~placilo obveznic garantira Jugoslovanska investicijska
banka Beograd.

---

____ ___
.........._

Pred nam1 je mesec avgust. Na.vadno je vroc, letos pa bo - tudi ce bi sne:iilo - se dosti bolj
vroce. V avgustu morajo biti konca.ni poglavitni gradbeni objekti
v Cerknici, pa tudi v Martinjaku. Do konca meseca je treba
koncati rekonstrukcijo ostresja. v
Tovarni pobistva Cerknica, dokoncati sta.ro klejarno in jo spremeniti v II. strojno (novega imena se ni). Zgrajena mora biti vecina skladisc gotovih izdelkov ob
tovarni. V Martinjaku bodo koncasi z deli na ostresju.
V tern mesecu bodo zaceli tudi
prva dela pri novi zgradbi ob
tovarni za potrebe TP Cerknica
in Skupnih strokovnih sluzb.
Del gradbenih objektov ostane
le se prostor za turbiD.e z generatorjem, del skla.diSca, sanita.rije
in garderobe na TP Cerknica, na
TP Martinjak pa del ostresja nad
nitro oddelkom.
V avgustu bodo imeli gradbeniki delo se s kanali za susenje,
ko bodo morali izdelati podstavke, odvode in podobno. V tem
mesecu namree zacnejo z montazo kanalov v obeh tovarnah.
Tudl v kotlovnicah gradijo naprej. Kotel, ki smo ga neda.vno
dobili, obzidnje posebni strokovnjak, pa tudi v Martinjaku bo
treba sezidati novo ku.riSce.
Tudi dela na. cerkniskem silosu
bodo v a vgustu nada.ljevali.
Ko bo vecina gradbenih del zakljucena, bo treba odstraniti navlako, ki se nabira in spreminja
okolico v podobo zanemarjene,
velike ropotarnice.
D. Trotovsek

Dnevna soba ABCD programa
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normativov casa
V Tovarni pohiStva Cerknica je
ze nekaj casa v navadi, da vsakih
nekaj mesecev analiziramo gibanje normativov casa. Predzadnjo
tako analiza smo napravili novembra lani, zadnjo pa junija letos. Pri rpredzadnji analizi smo
ugotovili, da normative precej
presegajo. Zaradi takega stanja
na podrocju normativov smo se
nenehno ubadali s problemom
realnega planiranja delovne sile
in proizvodnje. Prav zato je
upravni odbor sklenil, da je treba normative popraviti na realno
osnovno vrednost.
Po analizi za obdobje od 1. januarja 1968 do 30. oktobra 1968
smo posameznim oddelkom normative takole poviSali:
- oddelku masivna proga za
18,5 °/o,
- furnirnica za 28 °/o,
- oddelku klejarna za 16 °/o,
- odde1ku razrez plosc za 10
odstotkov,
- oddelku II. strojne za 17 Ofo,
- oddelku priprava povrsin za
1,5 °/o,
- oddelku nanosa povrsin za
15 °/o,
- oddelku .obdelave pov.rSin za
19 °/o,
- oddelku montaze za 18,5 Ofo,
- odde1ku pakirne za 16 Ofo.
Na osnovi dejanS'ke casovne vrste smo napravili grafikon za
vsak oddelek posebej in prostorocno zacrtali trend razvoja. Poglejmo te trende na grafikonu:

Ce nekoliloo analiziramo graficne preglede, lahko ugotovimo, da
posamezni oddelki, na primer
masivna -p roga, furnirnica in priprava povr5in nimajo nobene
tendence razvoja, ternvee se oklepajo srednje vrednosti ali pa je
osnova casovna vrsta (mesecni
podatki) tako razgibana izjemna, da smo jo morali pri analizi zanemariti.
Pri ostalih oddelkih je v vecini primerov trend razvoja precejsen in pozitiven, le v pakirni
je negativen in gre v napacno
smer. V tern oddelku produktivnost pada oziroma se poraba ·c asa
na enoto postopoma zvisuje.
Ker prostorocni trend nima
analiticne vrednosti, ·s mo pri dru.gi analizi, ki smo jo napravili na
osnovi daljsega obdobja (17 mesecev), uporabili matematicne oblike za izracunavanje trenda. Glede na problem, ki ga analiza obravnava, smo uporabili metodo
premice. Iz osnovnih podatkov
smo za vsak oddelek posebej v
relativnih stevilih izracunali, kako bi morali dosegati normativ
casa v posameznem mesecu, ce ne
bi bilo razlicnih vplivov, ki vplivajo na to, da osnovna casovna
vrsta (dejanski podatki) odstopa
od ·premice.
Poglejmo ta tabelarni pregled
in videli bomo, kaksne tendence
se v posameznem oddelku kazejo
in kam se bodo gibale tudi v prihodnje.

104,81
103,37
101,93
100,49
99,05
97,61
96,17
94,73
93,29
91,85
90,41
88,97
87,53
86,09
84,65
83,21
81,77
80,33
78,89
77,45
76,01
75,57
74,13
72,69

106,94
105,08
103,22
101,32
99,46
97,60
95,74
93,88
92,02
90,16
88,30
86,44
84,58
82,72
80,86
79,00
77,14
75,28
73,42
71,56
69,70
67,84
65,98
64,12

102,15
101,44
100,73
100,72
99,31
98,60
97,89
97,18
96,47
95,76
95,05
94,34
93,63
92,92
92,21
91,50
90,79
90,08
89,37
88,66
87,95
87,24
86,53
85,82

89,59
89,31
89,03
88,75
88,47
88,19
87,81
87,53
87,25
86,97
86,69
86,41
86,13
85,85
85,57
85,29
85,01
84,73
84,45
84,17
83,87
83,59
83,21
82,93

90,64
89,67
88,70
87,73
86,76
85,79
84,82
83,85
82,88
81,91
80,94
79,97
79
78,03
77,06
76,09
75,12
74,15
73,18
72,21
71,24
70,27
69,30
68,33

105,13
102,90
100,67
98,44
96,21
93,98
91,75
89,52
87,29
85,06
82,83
80,60
78,37
76,14
73,91
71,68
69,45
67,22
64,99
62,76
60,53
58,30
56,07
54,84

105,60
103,51
101,42
99,33
97,24
95,15
93,06
90,97
88,88
86,79
84,70
82,61
80,52
78,43
76,34
74,25
72,16
70,07
67,98
65,89
63,80
61,71
59,62
57,53

.
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88,99
89,18
89,37
89,56
89,75
89,94
90,13
90,32
90,51
90,70
90,89
91,08
91,27
91,46
91,65
91,84
92,03
92,22
92,41
92,60
92,79
92,98
93,17
93,36
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Pravilni:k o nagrajevanju tehnicnih izboljsav so sprejeli leta
-~ ~.-"N<Rii
=----~
1965. Medtem se je pri nas marsikaj spremenilo. Pa tudi ob uporabljanju tega pravilnika v pral 4 B # . + ~'*JI. # MJIM~· J1. ... •111
ra . , _ N Nl
ksi je bilo precej pomanj.kljivo--U".l!~l!.lfsti, za katere menim, da jih je
"'r---.......a.o~.,. .
treba odpraviti.
=~----.!!~'A"""U!f!-=::::::- _~-Dogaja se, da nekatere komisiJ
------je, k.i ne .poznajo dobro pravilni'"" ; • • e ~ r • _, o~~ " ,.. ,., a :t ... a • · , • • 1t1 .,. 41
·k a, dolocajo viSino nagrade kar
.., J~·:Jft'/!1!!..
I
po svoji lastni oceni ne glede na
dolocila pravilnika. To vsekakor
ni prav. Da hi to onemogocili, naj
~~
:1
bi 12. clen pravilni'ka dopolnili
tako, da bi poleg rokov za izdel avo zapi:sn1ka zadolZeval komisi.te4 • .1 .. •
c.
'~9 • ~ •
~ •
., a • t111 Jl 41
je, naj zapisejo v zapisnik, po katerih dolocilih pravilnika o tehnicnih izboljsavah so razpravljale
o prijavi tehnicne izboljsave.
Besedilo 16. elena tega pravilZaradi lazje preglednosti smo gledov, omenim n aj le, da imajo
napravili iz tabelarnega se gravsi ·Oddelki pozitivno gibanje, le nika je tezko razumljivo in premalo dolocno, zato je dolocanje
ficni pregled, ki bolj plasticno po- oddelek pakirnice ima negativno.
nazori dosedanja gibanja in pri- Tu porabij.o casa za enoto stalno viSine nagrade prevec odvisno od
kaze razvojno smer v prihodnje.
vee, kar je nerazU!rnljivo in bo osebnega vpliva clanov komisije.
Povsod se bor imo proti osebnemu
Da bo razumljiveje, naj povem, treba to posebej analizirati.
· 'illplivu pri ocenjevanju. Prav bi
da stevilke v tabelarnem pregleTa sestavek sem napisal zato, bilo, da bi ga tudi tu skusali
du predstavljajo odstotke porabda dobi sirsi krog bralcev prezmanjsati z bolj razumljivo in doljenega casa v odnosu na normagled nad produktivnostjo dela in loeno opisano isto vsebino.
tive. Masivna proga je. torej v
Mislim tudi, da se ta clen in
zadnji odstavek 7. elena med seIJHEAREH TREHO PORAB£ C<!SA V OOHOStJ HA NORHATJVE
boj pobijata, ali drugace povedano, kar eden trdi, dru:gi zanika.
Tu:di to je treba uskladiti.
Od takrat, ko je .bil pravilnik
sprejet, pa do danes, se je kolicina prejetega ·denarja v osebnih
dohodkih povecala skoraj 2,5krat, medtem ko je vrednost ene
t ocke, dobljene po izracunu iz
pravilnika, ostala vedno enaka,
t ..,..w.~
se pravi 1500 S din. Predlagarn,
da bi tudi to, v 20. clenu postav3~~.;__
ljeno vrednost ene tocke povecali. S tern v zvezi bi morali tudi
t
.s .. ' ,
Jl a ~u · ~
drugi odstavek 20. Clena, k.i doloca visino nagrade, kadar z izboljsavo dosezemo prihran ke, vecje
od 4,561.000 S <lin.
Vsi vemo, da pravilno nagrajevanje tehnicnih izboljsav lahko veliko pripomore pri premagovanju tezav, k.i nam jih nalaga
proizvodnja, in prispeva k b olj
ekonomicnemu .proizvajanju. Zato bo prav, da odgovorni organi
in s1t1Zbe zrtV'Ujejo tudi za premesecu januarj.u 1968 porabila da bi bila to nova s podbuda za gled pravilnika o nagrajevanju
4,47 ~/o manj delovnega casa, kot
se bolj intenzivno delo, saj bo- tehnicnih izboljsav nekaj casa in
bi ga po normativih lahko. Ali do le tako lahko vzporedno na- morda odgovorijo na postavljeno
vprasanje v naslovu pritrdilno.
ce racun obrnemo, je norme za !'ascali tudi osebni dohodki.
okrog 5 OJo presegla.
I. Lovse
T. Kebe
Enako je tudi 'Pri ostalih oddelkiih, le da je razvojna smer
UHEMEH TREHO PORABE £i4SA V OOHOS/1 NA HORHATIV£
neprimerno bolj strma. V masivni progi so normativi casa od januarja leta 1968 pa do maja 1969
padli samo za 0,12 Ofo, medtem ko
so na primer v oddelku razreza
u• .a • •
::t •
plosc padli od 113,8 OJo na 80,2 OJo
ali za 33,6 Ofo.
Ostalih podatkov ne b orn komentiral, ker so opazni iz pre-
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Rezultati prvega polletja so ugodni
Nadaljevanje z 2. strani
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Masivna Razrez FurnirPripr. Nanos Obdelava
proga ploso nica Klejarna II. strojna povrsin povrsin povrkin Monta1a Pakirna

1/68 95.53 113,8
2/ 68 95,52 111,7
3/68 95,51 109,6
4/ 68 95,50 107,5
5/68 95,50 105,4
6/68 95,49 103,3
7/68 95,48 101,2
8/68 95,48 99,1
9/68 . 95,47 97
10/68 95,46 94,9
11/68 95,46 92,8
12/68 95,45 90,7
1/69 95,44 88,6
2/69 95,43 86,5
3/69 95,43 84,4
4/ 69 95,42 82,3
5/69 95,41 80,2
6/ 69 95,40 78,1
7/69 95,39 76,0
8/69 95,38 73,9
9/69 95,38 71,8
10/69 95,37 69,7
11/69 95,36 67,6
12/ 69 95,35 65,5
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Tabelarni pregled linearnih trendov o porabi casa v odnosu
na normative
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Je treba PRAVILNIK
o nagrajevanju tebnicnih
izboljsav spremeniti?
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vlozenimi sredstvi in dosezeno
realizacij·o: Cimvee je dosezene
realizacije z nizjimi stroski, tern
ugodnejsi je financni rezultat in
boljse poslovanje podjetja. V lanskem letu smo rabili 0,93 N din
stroskov za 1 N din realizacije,
medtem ko smo v letoonjem letu
dosegli 0,91 N din stroskov na
1 N din realizacije.
Ta primerjava nam pove, da
so bili angazirani stroski v letosnjem letu ucinkovitejsi in je bila
zaradi tega ekonomicnost poslovanja ugodnejsa za 3 Ofo.
Dobicek je kategorija, ki predstavlja dosezena sredstva podjetja za razsirjeno reprodukcijo. V
lanskem I. polletju je znasala

stopnja dobicka 6,1 Ofo, medtem
ko ,z nasa v letosnjem letu 9,3
kljub relativno hitremu narascanju obsega prodaje.
Dobicek je .prav tako rezultat
ekonomicnosti gospodarjenja. To
omenj amo zlasti s stalisca stroskov kot kategorije poslovnega
procesa in dosedanjega prepricanja, da je treba uspe.Snost gospodarjenja le skozi obseg proizvodnje. Stroski so tako ekonornska kategorija, ki bistveno vplivajo na dobicek, ki je cilj in osnovni -p okazatelj gospodarjenja.
Zato je tudi dolznost s lehernega
delavca, zlasti pa strokovnih delavcev, da angaziraj.o stroske v
skladu z ustaljenimi normativi.
B. Misic
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Kako skrbimo za varnost pre~ poZari
Znano je, da v lesni industriji
zelo rado gori in da so posledice
takih pozarov eesto zelo hude,
veasih kar katastrofalne. Kaj vse
lahko p ovzroei pozar, smo obeutili na lastni kozi. Zlasti dolgo
nam bosta ostala v spominu poiara v letu 1954 in 1959, ki sta v
nekaj urah spremenila velik del
s trdim delom zgrajenih tovarniskih objektov v lrup razvalin.
V zadnjih desetih letih smo
imeli vee sreee. Pozara, ki bi nam
povzroCil veejo gospodarsko skodo, ni bilo. Je to plod dobro organizirane pozarne preventive ali
imamo le sreeo? Za odgovor sem
zaprosil podeastnika prostovoljne
gasilske enote TP Cerknica Toneta Urbasa. Povedal mi je:
»Resnica je nekje v sredini. Nedvomno je, da smo v zadnjih letih veli:ko napravi1i tudi n a podroeju pozarne preventive. Zgradili smo nove, proti ognju bolj
odporne tovarniske prostore, pridobili smo vee smisla za red, snago in poiarno disciplino, gasilci
imamo na voljo vee gasilne opreme itd. Kljub temu trdim, da smo
ob tern v.sem imeli tudi dokaj sreee, saj se zdalee ni vse tako, kot
bi moralo biti. Na to kazejo tudi
manjsi pozari, s katerimi se vse
bolj pogosto s reeujemo.«
Uvidel sem, da sem dobil v
Tonetu dobrega sogovornika. Se
vee, zaslutil sem celo, da ga nekaj .peee, da bi r ad povedal kaj
vee. Zato sem znova poizkusil:
»In kaj vse bi morali napraviti,
da ne bo treba vedno raeunati
t udi na sreeo?«
»Sodim, da razvoj gasilske preventive tako v tehnienem kot v
organizacijskem smislu zaostaja
za r astjo in razvojem proizvodnje. Gradimo nove prostore in j.ih
opremljamo s sodobno strojno
opremo, nihce pa ne misli na avtomatiene gasilne naprave, naprave za alarmiranje itd., eeprav

Reorganizacija
vratarske sluzbe
v TP Cerknica

Nasa vratarska sluzba, ki varuje imovino poslovnib enot podjetja v Cerknici, je glede na
fizieno sposobnost posameznikov
v tej sluibi kakor tudi glede na
njihova strokovno usposobljenost,
dokaj sibka. To vprasanje je obravnaval t udi delavski svet TP
Cel'knica na svoji zadnji seji ter
sprejel sklep, da je treba te pomanjkljivosti odpraviti. 0 tern,
kako n aj r esujemo omenjeno problematiko, sta obstajali <l.ve alternativi:
a) predaja te sluibe podjetju
Varnost iz Ljubljane, ki se
ukvarja samo s tovrstno dejavnostjo. Le-ti si zagotavljajo ueinkovitost varovanja predvsem s
smotrnim izborom kadra, poueevanjem in doslednim kontroliranjem, kako vratarji izvrsujejo
svoje naloge. Razumljivo pa je, da
je treba za to plaeati nekaj vee,
kot ee bi to organizirali in izvedli sami.
b) poveeanje ueinkovitosti sluzbe z zamenjavo za opravljaj e tega dela nesposobnih delavcev,poueevanjem ter boljso organizacijo kontrole. Po tej varianti bi
vratarji ob ustreznih premikih na
omenjenih podroejih, se naprej
ostali elani delovne skupnosti
BRESTA.
Delavski svet se je odloeil za
prvo varianto ob pogoju, da se
pogodba s podjetjem Varnost lahko v sestih mesecih po sklenitvi
preklice, l::e nam ta oblika organizacije vratarske sluzbe ne bo
ustrezala. V nasprotnem primeru
pa je zelo verjetno, da bi se za to
odloeili tudi poslovni enoti v
Martinjaku in Starem trgu.
S podjetjem Varnost smo se dogovarjali tudi o prevzemu doloeenih obveznosti na podroeju gasilske preventive. Za to naj bi
zaenkrat skrbel poklicni gasilec,
ki pa bi hkrati tudi vodil in nadziral delo vratarjev-Cuvajev. Rezultati pogovorov ·pa bodo znani
sele v zaeetku avgusta.
V. 2nidarsic

so z njimi opremljene ze skoraj
vse veeje tovarne pohistva v Sloveniji. Tovarno v Cerknici smo z
dozidavami razsirili ter poveeali
prehode med posameznimi oddelki. Zato bo eventuelni pozar dosti teze zaustaviti kot prej, ee ne
bomo na ustreznih mestih namestili naprav za vodno zaveso ali
eesa podobnega. V lakirnici se
srec.ujemo s povdinskimi materiali, za katere ne vemo, kako reagirajo ob mesanju z drugimi in
katera gasilna sredstva bi bila
najucinkovitejsa, ee se vnamejo.
Manjka nam tudi nekaj sodobne
gasilne opreme, kot so termex
obleke za zaseito gasilcev pred
vroeino, ·d ihalni aparat, vel:: rocnih gasilnih aparatov za gasenje
naprav pod elektrienim tokom
ipd. Gasilna shramba je neustrezno postavljena, stolpa za susenje
cevi sploh nimamo itd.
Se bolj pa zaostajamo na podroeju organi-zacije ga-silske sluibe.
Zlasti slabo je poskrbljeno za
kontrolo tovarnis kih prostorov v
nocnem casu ter . za ustrezno
strokovno vzgojo gasilcev. Moti
me tudi dejstvo, da je med nami
tako malo odgovornejsih l judi.

Med gasilci ni strokovnjakov s
srednjo, k aj sele tistih z visjo in
visoko izobrazbo. Ne vern, zakaj
se delavci na odgovornejsih delovnih mestih, ki bi lahko s svojim vplivom in strokovno sposob·nostjo toliko pripomogli k ucinkovitosti gasilne sluibe, tako branijo tega dela. Mislim, da je njihova dolZnost na tern podroeju
vsaj tolikSna kot nasa, saj daje
tovarna kruh tudi njim. V podjetju >>Maries«, ki sem ga zadnjie
obiskal zaradi dogovarjanja o izvedbi letosnjega gasilskega tekmovanja za prehodni pokal BRESTA, ni sledu o taki mentaliteti.
V MEBLU, kjer se srecujejo s podobnimi tezavami kot mi, resujejo ta problem z nameseanjem poklicnih gasilcev za varnost
pred pozari skrbi tam poleg elanov prostovoljne gasilske enote,
ki so za svoje delo na tern podr ocju dobro placani, se pet poklicnih gasilcev. «
Ker sem menil, da je povedal
dovolj, ga nisem hotel vee nadlegovati. Ali bo problematika, ki
j o j e naruzal, kaj premaknila, pa
je seveda drugo vprasanje.
v. 2nidarsie

Za nami je sicer uspe9no I. ·polletje, toda naloge, ki so pred nami,
zahtevajo nenehno iskanje novega, boljsega. Da smo sposobni nuditi
tdiseu ekskluzivno i n kvalitetno pohistvo, smo -dokazali tudi na letosnj em Salonu pohistva v Ljubljani. Mnogo pohval in priznanj so
izrekli potrosniki ob obisku nasega razstavnega prostora, zato rnaramo se z vel::jo vnemo izboljsevati kvaliteto sedanjih modelov in uvajati nove, tiste, ki si jih potrosniki zelijo, kar so potrdili tudi zastopniki trgovine. Vsekakor so pred nami novi napori za dosego se boljsih
uspehov in uveljavitve - POHISTVA BREST.
F . Turk

Delavci masivne proge
v novih prostorih
Delavci masivne proge Tovarne pohi.Stva Cerknica so se v zaeetku
julija preselili v nove delovne prostore.
Medtem ko so prej delali v tesnih in slabo razsvetljenih prostorih,
so sedaj v veejih, svetlih in za delo udobnih prostorih.
V zvezi s to preselitvijo so povedali:
1. Ka.ko se pocutite v novih delovnih prostorih?
Zelo udobno se poeutimo, so odelavci hiteli z odgovorom. Stari prostori so bill tesni in tako slabo razsvetljeni, da smo morali delati tudi
cez dan pri luci. Zaradi lomljenja d veh svetlob so nas bolele oci. Novi

Sprejeli so vee
pomembnejsih sklepov
Na zadnji seji .slrupscine obeine Cerknica, ki je bila 2. julija 1969,
so odborniki spr ejeli vee pomembnejsih sklepov in odlokov :
- Odlok o zakljucnem raeunu proraouna za leto 1968.
- Porocila upravnih odborov skladov za leto 1968, in sicer:
za •borce NOB, skupnib rezerv gospodarskib organizacij, komunalnega sklada, cestnega sklada, sklada za odplacevanje odskodnine za
tuberkulozne Zivali, preZivninsko varstvo kmetov in temeljne izobrazevalne skupnosti.
- Sprejeli so smernice nacrta za razvoj obcine v letu 1969.
- Potrdili so zakljueni racun prispevkov in davkov obcanov za
leto 1968.
- Sprejeli so odlok o ustanovitvi sklada za resevanje stanovanjskega vprasanja udelezencev NOB, ki zivijo na obmoeju obein e, in s tern
v zvezi sprejeli •t udi statut sklada za razdeljevanje sredstev. V u.pravni odbor sklada so imenovali: Toneta Jernejcica, Franca KordiSa,
Franca Pavlina in Jozeta Teliea.
- Odlok o dolocitvi nekaterih objektov in naprav v obeini Cerknica, namenjenih izkljul::no za narodno obrambo.
- Odlok o urbanisticnem programu obcine Cerknica in zazidalnih
nacrtih za naselje Rakek, Cerknica, Loz in Stari trg.
- Odlok o obveznem fluorografiranju obeanov.
- Potrdili so letni plan -investicij, vzddevanja komunalnih naprav
za leto 1969.
- Imenovali so nove clane v svete, komisije in upravne odbore.
- Zavrnili so predlog za zvisanje maloprodajne cene mesa.
- Sprejeli so predlog za uvedbo razlastitvenega postopka za zemljisea, kjer bo tekla hitra cesta.
- Sprejeli so predlog, da bi Vzgojno varstveni zavod Cerknica pripojili k Osnovni soli Cerknica.
F. Sterle

prostori pa so svetli, sodobni in prirejeni za delo po industrijskem
postopku. Nekako sproseeno se poeutimo v teh prostorih, imamo obeutek, da smo sele sedaj v tern pogledu enakovredni z drugimi delavci v poslovni f'noti.
2. V cern se ra.zlikujejo novi delovnr prostori od prejsnjih?
Rekli smo ie, da so ti prostori prostornejsi, svetlejsi, da ne govorimo o transportu . Nie vee ·nam ni treba prestavljati, umikati stojk
pri dostavljanju elementov na svoja ali druga delovna mesta. Ni nam
potrebno napenjati oci pri delu. Lahko imamo veeji red v oddelku in
tudi zlozaji elementov so lahko bolj urejeni.
3. Ali je vas delovni ucinek ob tem, ka.r ste poveda.li, vecji?
Nekoliko negotovi so se delavci vprasujoce zazrli v instruktorja, ki
je prisostvoval razgovoru in zatrjevali, da naredijo vee kot v starih
prostorih. Niso pa mogli povedati, za koliko odstotkov so zaradi ugodnejsih pogojev v novih prostorih poveeali produktiW'lost. Delavoi masivne iproge imajo namrec skupinski akorp., zato je t ezko ugotoviti,
koli:ksen je ucinek njihovega individualnega -dela v novih prostorih.
Na vsak naein pa je ucinek vecji.
4. Ka.ksne prednosti ima.jo se novi delovni prostori?
Poleg ze omenjenih prednosti, kot so dovolj delovnega prostora,
ustrezna svetloba v prostorih, urejenost notranjega prevoza, so se te

PRODAJA
v I. polletju 1969 leta
Prvo polletje poslovanja je za nami. Ce iprimerjamo dosezeno realizacijo s planskimi obveznostmi, lahko ugotovimo, da so rezultati
realni in skladni s predvidevanji.
ReaUzacija prodaje pohiStva na domacem trgu znasa poprecno 49 °/o
letnega plana. Tudi v izvozu je poprecje 50 °/o, seveda ce u postevamo
zaloge, ki so sicer pripravljene v pristaniseah za vkrcanje, vendar
iz objektivnih ali s ubjektivnih vzrokov se niso odposlane. Glavnina
nasega izvoza je bila v I. polletju usmerjena na tdiSee Zdruzenih
drzav Amerike - 97 °/o in v Francijo - 3 Ofo. Izvoz v ostale dezele je
neznaten in so to v glavnem le vzorene posiljke.
Izvozne obveznosti izpolnjujemo torej po naertu, pa vendar je
vprasanje, ali smo storili -dovolj, da bi nase izdelke spoznalo se vee
ljudi onkraj meja nase drzave. Program izvoza za II. polletje doloca
se veejo pr-oizvodnjo pohistva za Zdruzene driave Amerike in Evropo.
Da pa bi se b olj razsirili tdisce, bomo v bliinji prihodnosti obdelali
nekatere ueiele Zahodne Evrope in Skandinavije.
Na domaeem trgu je prodaja nasega pohiStva dokaj dobra, saj je
realizacija za I. polletje dosegla vsa prieakovanja. Kljub nekaterim
negat ivnim ukrepom bank pri uajanju potrosniskih kreditov so zaloge pohistva v nasih skladiscih zelo majhne, tako <l.a ni vedno m ogoce nuditi kupcem celotnega izbora nasih izdelkov, temvec morajo
eakati na serije iz proizvodnje.
Za razliko od prejsnjega leta je bila letos v I. polletju zelo uspesna
prodaja .tudi kosovnega pohistva, predvsem stolov Sardan. Nekoliko
zaostaja prodaja sedeznega pohistva in garnitur Y. Vzrok za slabo
prodajo sedeznih in stilnih garnitur ni v dokaj visoki prodajni ceni,
temvel:: delno zato, ker se proizvodnj a, pa tudi trgovska mreza sele
uvajata na tdiscu. Vendar ne moremo mimo resnicnega dejstva, da bi
ravno razvoju tapeciranega pohistva morali posvetiti vee pozornosti.
Modeli nasih sedeznih garnitur kreativno .p a tudi kvalitetno ne dosegajo drugih proizvodenj v ddavi, razen stilnih garnitur Y, katerim m anjka samo ustrezna omara.
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ugodnosti, da ima instruktor pregled nad delom oddelka, organizacijo
dela in delovno disciplino, ker je oddelek strnjen v enem prostoru.
V prejsnjih prostorih smo izgubili veliko delovnega easa na racun
oddaljenih sanitarij, pa tudi zaradi oddaljenosti brusilnice, vz<l.devanja in drugega.
5. Ali je v novih prostorih tudi kaksna. pomanjkljivost?
Moti nas sonena svetloba, ki direktno pada na n asa delovna mesta,
so pripominjali delavci na formatkah in nadmiznih rezkarjih. Potrebno bo cimprej zastreti gornjo svetlobo z armiranimi stekli, ki pa bodo
morala biti ·tudi matirana, sicer stvar n e bo nic boljsa.
Tukaj je veltko vee ropota, najbd zato, ker je vse v enem prostoru.
Pomanjkljivost je tu<l.i to, da kljub novim prostorom nimamo garderob. Nimamo kam shranjevati delovnih oblek in drugih zascitnih
sredstev. Tudi sanitarije bi bile lahko bolj izpopolnjene in veeje.

:r. Klancar
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Po.Zar v TP Martinjak
Na dan vstaje 22. julija je v
dopoldanskih urah zavijanje sirene opozorilo prebivalce Cerknice in Martinjaka, da je izbruhnil
pozar v Tovarni pohistva Martinjak.

Rekonstrukcija TP Martinjak

NOVA OBLIKA
samoupravljanja
Dne 5. julija so na razsirjeni
seji obcinskega sindikalnega svet;a razpravljal:i o nekaterih obli·kah upravljanja, ki so zaradi gospodarskega razvoja postale neustrezne in taka zavirajo hitrejse resevanje vprasanj v podjetju.
Razprava o samoupravnem sistemu je bila na podlagi 15.
amandmaja zvezne ustave. Ta
amandma
dopolnjuje
zvezno
ustavo tako, da delovne organizacije lahko v svojem statutu ali
samoupravnih aktih dolocijo najustreznejse organe upravljanja. Z
ustavo so dolocena le temeljna
nacela sistema samoupravljanja.
Nefunkcionalnost
obstojecega
sistema samoupravljanja povzroca, da se vprasanja, ki so v pris tojnosti samoupravnih organov,
pocasi ali nestrokovno resujejo.
Razlicne komisije pri delavskih
svetih ali upravnih odborih nimajo pristojnosti odlocanja o nikakrsnih zadevah in so le pomozna telesa. Zata se nekatera neresena Vlprasanja obravnavajo dvakratno.
Od uvedbe samoupravljanj a do
danes so se pristojnosti organov
upravljanja sirile z ustavo dolocenim organom upravljanja. Ves
ta cas in ne glede na spremembe v praksi pa se sistem samoupravljanja ni spremenil. V
tern je tudi eden izmed razlogov,
da se organi upravljanja niso mogli razviti zaradi ozkega ustavnega dolocila.

V nasprotj·u z dosedanjimi dolocili sedaj ustava doloca samoupravno odlocanje o delitvi pristojnosti znotraj delovnih organizacij.
V tej zvezi izrecno pooblasl:a
delovni kolektiv, da na podlagi
kolektivnega in demakraticnega
dogovora, izhajajoc iz svojih specificnosti v svojem statutu podrobno odloci, na katerem nivoju
in kateri organ odloca ·O posameznih zadevah poslovanja in o
drugih vprasanjih, ki nastajajo
v medsebojnih odnosih delavcev
v zdruzenem delu. Ta dolocila
ustave o organih upravljanja v
delovnih organizacijah ne ovirajo
nadaljnjega razvoja samoupravljanja in dopus cajo moznost za
samoupravno odlocanje izvrsilnih
organov oziroma racionalnejso
delitev samoupravnih nalog.
J . Klancar

Sreca v nesreci je hila, da so
imeli prostovoljn.i gasilci iz TP
Martinjak tistega dne vaje v tovarni. Zaradi njihove hitre intervencije se pozar ni razslril na
preostali d el tovarne. Zgorela p a
je kompletna naprava za brizganje z laki. Skodo cenijo na vee
kot pet milijonov starih dinarjev.
Skoda je sicer se vecja, ce k temu pristejemo se izgubo pri zastoju proizvodnje ter vlozeno delo pri ga·s enju in popravilu poskodovane naprave.
Sarna akcija pri zadusitvi p ozara je pokazala dolocene pomanjkljivosti pri n acinu gasenja.

pozar je bil ze omejen, ko je sirena v Cerknici sele dala znak za
alarm, pa se ta ni bil izveden po
veljavnih dolol':ilih.
Omenim naj se sposobnost lokaliziranja pozara. Zasl'l.lgo pri
tern ima neumorni honorarni gasilski castnik Joze Zadnik, ki je
s svojim cutom odgovornosti preprecil katastrofo, ki bi lahko nastala. Ne samo tega due, temvec
vsak dan je tovariS Joze stalno
prisoten na vseh okoncih in krajih
tovarne, kjer so n evarna mesta za
pozar. Pri tern stalno opozarja delavce, kako naj ravnajo, da ne bo
pozara. Njemu je lahko hvalezen
ves kolektiv TP Martinjak, da je
ze tolikokrat obvaroval tovarno
pred pozarom.
F. Tavzelj

Ciani ZB z Bresta
so se srecali
Letosnjega tradicionalnega srecanja clanov Zveze borcev iz Bresta se je udeleZilo sedemdeset
clanov od petinosemdesetih, kolikor jib je se vedno aktivno zaposlenib na Brestu.
V imenu samoupravnib organov Besta sta. borce sprejela
predsednik centralnega delavskega sveta in predsednik centralnega odbora podjetja ter jim po
krajsem nagovoru podelila za
spomin knjige z vsebino iz revoluciona.rnih dni med drugo svetovno vojno.
Sledila je za.kuska in kaj kmalu so zaceli obujati spomine iz
revolucije in povojnih let, ko so
zaceli Brest graditi. Mnogi izmed
prisotnib so bili med prvimi v
Brestu in so se danes vedno za
vzgled pri delu svoji:m mlajsim
tovarisem.

Borcevske vrste v Brestu se kaj
hitro redcijo, kajti vedno vee cianov odbaja v zasluzeni pokoj. Tudi od letosnjib udelezencev prihodnje leto ne bo vee vseh na.
podobnem srecanju. Toda vsako
tako srecanje spodbuja cla.ne
ZB, da so se vedno aktivni tako
pri svojem delu kot pri pomoci
mlajsim. Vsi so ponosni na. dosezke Bresta, kajti vsakdo izmed
njih je prispeval svoj deleZ k doseZenim uspehom. V tem vidi sebe in pribodnost svojih otrok, ki
ga bodo s casom zamenjali v Brestu. 0 vsem tern so se pogovarjali pozno v noc, vmes pa so zapeli tudi kaksno partizansko pesem, ki jib je spominjala na prebojeno naporno pot. Ob zakljucku so si zazeleli se podobnih srecanj. Veseli in nasmejanib obra.zov so odsli proti domu.
F. Tavzelj

Vtisi z ekskurzije v Moskva

V sodelovanju z Gasilsko zvezo Jugoslavije in z gasilsko brigade iz Beograda je beograjsko
turisticno podjetje Putnik organiziralo enodnevni seminar protipozarne varnosti in sestdnevno
ekskurzijo v Moskva.
Program beograjskega seminarja:
a) predavanje
o protipozarni
slubzbi,
b) ogled protipozarne brigade,
c) obisk v soli poklicnih gasilcev,
Program ekskurzije v Moskvo:
a) obisk na fakulteti protipozarne zascite v Moskvi,
b) ogled stalne razstave protipozarne opreme v Moskvi,
c) ogled ene izmed lesnoindustrijskih tovarn oziroma organizacije protipoiarne in preV n edelj o, 18. maja so se na
ventivne sluzbe v tovarni,
Vrhniki srecale strelske tekmod) ogled stalne razstave sovjetvalne ekipe sindikalnih organizaskih doseZkov v gospodarstvu,
cij iz vse Slovenije. S odelovalo je
znanosti in tehniki,
sestindvajset mostev. Brest so za- e) ogled znamenitosti v m estu
stapali tekmovalci iz TP Cerkniherojev Moskve.
ca in Bazenske zage. Vodja strelKo smo priSli v Gasilsko briske ekipe je bil tovaris Joze Ke- gado v Ulici Mije Kovacevica 2,
be. Kljub temu, da so bile pri- . smo se najprej spoznali med seprave za to tekmovanje zelo boj. Bilo nas je 27 iz vseh jugoskromne, je bil uspeh razveseljiv, slovanskih republik, sami moski
saj je nase mostvo doseglo sed- z eno samo castno izjemo, vsi
stari od 40 do 55 let. Iz Sloverna mesto.
nije sta bila razen mene se neki
Ekipno je zmagalo mostva Sto- Koprcan in Trboveljcan.
Ia iz Kamnika, posamezno pa
Seminar in ekskurzijo v MoFranc Gutnik, Clan strelske ekipe skva je vodil predstavnik GasilLIKO Vrhnika, PE Verd. Tekmo- ske zveze ini. Nebrinic. Najprej
smo poslusali predavanje o zgovalec je osvojil 273 tack.
dovini gasilstva v Jugoslaviji, v
Pri Brestovi ekipi je zbral naj- Beogradu in tujini, o potrebi in
vec tock Alojz Mramor iz Bazen- sedanji organizaciji protipozarne
ske zage.
sluZ:be ter protipozarne brigade
' Sopznali smo, da je za taka v Beogradu. Nato smo si ogletekmovanje potrebno veliko vaje dali garaze z avtomobilskimi cisternami, orodjarne in ostale
in vztrajnosti.
prostore, ki so tehnolosko ureZelja vseh strelcev je, da b i jeni za najuspesn ejse posredoimeli pokrito streliSce, ·kjer hi vanje.
lahko vadili. Za t ekmovanj e je
Dezurna ekipa, ki steje s soskrbel izvrsni odbor sindikata TP ferjem in vodjo osem ljudi, je
Cerknicq..
J. Hren
vedno pripravljena. Ima dolocen

Repnblisko tekmovanje
strelcev iz vrst lesno·
industrijskih in gozdnih
delavcev

V zadnjih nekaj letih je hila
tovarna v Martinjaku izpostavljena nevar nostim pozara zaradi
lesene konstrukcije ostresja, na
katerem se je nabiral lesni prah.
Ze veckrat se je pojavil ogenj,
toda vedno je takojsnja intervencija prisotnih preprecila vecji pozar. Vse to je narekovalo, da je
bilo potrebno cimprej zamenjati
ostresje. Z rekonstrukcijo ostresja so ze zaceli. Dela se s polno
paro. Ker tovarna kljub rekonstrukciji obratuje v nezmanjsanem obsegu, je seveda delo tako
v proizvodnji kot pri rekonstrukciji otezkoceno. Da bi kljub temu
prepreclli morebitni pozar, so na
vseh nevarnih mestih razpostavljeni gasilni aparati in oprema.
Klj.ub temu pa je neprevidnost
izvajalecv del pri rekonstrukciji
in postavljanju zeleznega ogrodja
povzrocila pozar, ki ga je zanetila iskra z varilnega aparata, ki
je padla skozi ventilacijsko cev v
l akirnico.

Zato bo potrebno posvetiti vee
pozornosti strokovni izobrazbi
prostovoljnih gasilcev. Pozara pa
tistega dne sploh ne bi bilo, ce bi
varilci poznali nevarnosti, do katerih lahko pride, ce se vari v
blizini prostora, kjer so lak in
njegovi odpadki. To je se ena sola za w;e tiste, ki si ne predstavljajo kaj pomeni neprevidno delo ~ kakSne so lahko posledice
malomarnega odnosa do pozarne
varnosti.
Upamo, da bodo s koncano rekonstrukcijo tovarne v Martinjaku odstranjene vse nevarne tocke, kjer so se doslej pojavljali
pozari.
Pri celotni akciji okrog pozara
pa so pretiravali z alarmom, kajti

prostor in natancne napotke o
t ern, kaj v casu pripravljenosti
lahko dela. Ce dobi ekipa signal:
»pozar«, so v trenutku vsi v gasilskem avtomobilu. Med voznjo
dobi vodja ekipe po radijski zvezi sporocilo, kam naj gredo, kaj
gori in s kakSnimi sredstvi naj
gasijo pozar. Vsaka gasilska avtocisterna ima popolno gasilsko
opremo, napolnjena pa je z gasilno peno in gasilnim prahom.
Ko smo si ogledali prostore
gasilske brigade, smo Sli gledat
se internat in ucilnice gojencev
sole za poklicne gaslice. v tej
soli vzgajajo mlade ljudi, ki bi
radi postali poklicni gasilci. Pogoji za sprejem v to solo so:
k oncana osemletna sol a, kandidat mora opraviti sprejemni izpit, pri 'katerem posvecajo posebno pozornost fizicni sposobnosti kandidata. Te kandidate
posiljajo v solo in stipendirajo
vecja podjetja in mestne gasilske brigade.
Ucni program te sole je takle:
a) Tehnika in spretnost v obvladovanju kemicnih in vseh
drugih sredstev protipozarne
dejavnosti.
b) Telesno usposabljanje po posebnem programu.
Organizacija
c) Signalizacija.
preventivne in protipozarne
sluzbe.
d) Ugotavljanje vzrokov pozarov.
e) Drugi splosni predmeti.
Gojenec se stiri mesece na
leta uci teorije v soli, stlri mesece pa je n a praksi v gasilski
brigadi.
Sola traja dve leti.
Potem nam je dal vodic se
zadnj a navodila o vedenju v
Moskvi, da ne bi kdo od nas delal problemov, daj al neodgovorne izjave ali postavljal neumna
vprasanja.
Naslednjega dne smo odleteli
s Caravello. Ko smo se vzpeli
9000 metrov visoko, n i bilo pod

nami videti drugega kot morje
oblakov, nad nami pa se je bocilo sinje nebo brez oblacka.
Da ni bil let nad samimi oblalci pust, so nam stevardese postregle z »mini kosilom<<.
Po dobri uri nam je stevardesa sporocila, da bomo pristali
v Varliavi. Privezali smo se k
sedeiem, nato se je zacelo letalo spuscati. V piclih nekaj miminutah smo ze pristali na letaliscu. Avtobus nas je odpeljal v
posebno cakalnico za tranzitne
potni:ke, od koder nismo smeli
celih 45 minut. Tu smo lahko sedeli v udobnih foteljih, se sprehajali po debelih preprogah in
si ogledovali letalisce.
Vse je moderno in sodobno
zgrajeno in opremljeno.
Kmalu smo sli spet v letalo
in nadaljevali pot proti Moskvi.
Skozi redke oblake smo zagledali ukrajinska prostranstva,
polja, gozdave, v ade, ceste ter
redka naselja.
Ko smo pristali na letaliscu
Serenetijevo, nas je vodic, dvajsetletna Moskavcanka, pozdravila v srbsko-hrvatskem jeziku,
nam izrekla dobrodoslico in zazelela, da bi se v Moskvi dobra
pocutili. Opomnila nas je, da smo
v Moskvi in naj si naravnamo
ure po moskovskem casu , se pravi, dve uri naprej. Nato rias je
popeljala v poslopje letaliSca,
kjer smo imeli potrebne carinske preglede. Cez eno uro smo
se povzpeli na cakajoci avtobus.
Ko smo sprasevali, kje so nasa
nasa prtijaga in potni listi, nam
je vodnica povedala, da v hotelu Minsk, kjer bomo ves cas
stanovali. Od letaliSca do Moskve pelje stiristezna, 35 km dolga asfaltirana cesta. Med voznjo
smo si ogledovali pokrajino, ki
je prav tedaj ozelenela. Predmestje Moskve je se tipicno rusko, posejano z majhnimi enodruzinskimi lesenimi hiSicami, ki
imajo proti glavni ulici obrnjeno

celno stran hiSe z okenci. Vsako
okence ima l esena pollma. Hisice so nizke, zgrajene iz lepo
obdelanih br un. Mnoge imajo
procelja, okna in vrata okrasena z lepimi rezbarjenimi in okusno pobarvanimi ljudskimi okraski. Nekatere so kot slika iz
kakSne pripovedke. Med voznjo
smo videli spomenik, ki so ga
Moskovcani postavili v spomin
in opozorilo, do kod je prisla
Hitlerjeva vojska v drugi svetovni vojni. Spomenik je iz zeleza in betona, visok kaksnih
20 metrov.
Po prvih minutah v Moskvi
sem dobil vtis, da je to mirno,
velicastno in prostrano ter zelo
cisto velemesto. P etstezne ulice
s sirolqmi plocniki, na katerih
je sorazmerno malo ljudi, locijo
velicastne zgradbe - palace, za
k atere ne mores takoj ugotoviti,
kakSnemu namenu sluzijo. Po
enourni voinji se je avtobus ustavil v ulici Maksima Gorkega
pred hotelom Minsk.
Po vseh obveznih formalnostih
smo se ob sedmih zvecer zbrali
v restavraciji hotela. Tu sta nas
ze cakali veeerja in vodnica, ki
nam je povedala, d a grema naslednjega dne obiskat protipozarno fakulteto v Maskvi. Omenila
nam je tudi nekatere znamenitasti, ki si jih lahko agledamo
po vecerji. Vecina udelezencev
se je odlocila za to in skupaj
smo Sli po ulici Maksima Gorkega na Rdeci trg, pred Leninov
mavzolej. Bil je ze zaprt, vhod
pa sta strazila dva vojaka. Imeli
smo priloznost videti, kaka se
menj a straza. Prihod navih strazarjev, menjavo in odhod straze
vsakokrat opazuje na tisoee !judi. Veliko je med njimi turistov
izven Sovjetske zveze, mnogo pa
je tudi domacih obiskovalcev. Ze
iz prvih vtisov je videti, koliko
casti posvecajo velikemu Leninu.
(Nadaljevanje prihodnjic)
J. Kov§ca
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BRESTOV OBZORMIK

Novo. naselje
v Cerknici

I

i

Spomladi leta 1967 so zavihteli
krampi in lopate na Kamni gorieL Tam je namrec enajst Cianov kolektiva Brest zacelo graditi svoje hisice. Z mnogo truda,
odpovedanja slehernemu prostemu casu in pritrgovanja od ust
je nastalo licno naselje, ki bo ze
konec avgusta sprejelo prve stanovalce.
Se veliko dela bo treba, da se
odstrani in poravna ogromna
kamenita gmota in dokoncno
uredi okolica. Toda vse to jih
ne skrbi prevec.
Najbolj jih teZi bojazen, kdaj
bodo napeljali elektricni prikljucek. Vse to je odvisno od pristojnega elektro-podjetja. Zato
zelijo, da bi le-to svoja dela kar
najhitreje izvedlo.
S. Bogovcic

Kdaj bo

...

rekonstrokcija wodovoda
v Cerkniei?

Novo naselje za.sebnih hisic na. Ka.mni gorici

I Ali smo za veCjo knltnrno dejavnost?
I

Vsa kraj vrednotimo po njegovi gospodarski pomembnosti, ureditvi okolja in vrsti drugih znacilnosti.
CerkniSki BREST je doma in
v sve1:u znano ime. Skoraj bi dejal, da Cerknico bolj poznajo zaradi pohistva kot zaradi presihajocega jezera. Res je, da se v soli
uce o Cerkniskem jezeru, pa saj
vemo, kaj vse smo pozabili, kar
smo se ucili v soli. Da je Cerknica znana opo gospodarski, pa ce
hoeete, tudi geografski pomembnosti, je gotovo. Ali pa je to dovolj? Nikakor ne. Ce pogledamo,
kaksna je kulturna dejavnost, pa
vidimo, da se ni razvijala skladno z rastJ"O BRESTA niti Cerknice in ni spremljala njegove preobrazbe iz tipicnq kmetijskega v
industrijski kraj . Da, v industrijski, CepraV je tak0 izginila idila
kmeeke vasi. V sedanji razvojni
stopnji se se ne moremo meriti
s kraji kot so na primer Idrija,
Skofja Loka, Postojna in drugi,
kajti ti kraji imajo tradicijo ali
v industri}ski ali turisticni dejavnosti. Res pa· je, da se je Cerknica hitreje razvijala kot omenjeni kraji, ki so za svoj razvoj porabili cela desetletja.
Za kakSno kulturno dejavnost
pa gre? Gre za tako kulturno dejavnost, ki bo kraju dala videz
urejenosti, prijetn osti in privlacnosti. Cerknica prav zaradi gospodarske moci svoje industrije
postaja sredisce celotnega notranjskega prostor a . To pa je treba utroiti, dopolniti, ce hocete ali
ne, prav z manjkajocimi element!.
Ni dovolj , da je v Cerknici toliko in toliko televizijskih, radijskih spremenikov, osebnih avtomobilov. Ni dovolj zanemarjena
kinodvorana s tremi :filmi na teten, ni dovolj samo !epa avtobusna opostaja. Tudi ni dovolj od casa do casa kaksna prireditev s
plesom, ki pa ima zgolj veselicni znacaj. Knjiinica se ni nasla
poti do vecjega stevila bralcev.
Glasbena sola komaj dvakrat na
Ieto pokaze, kaj zna.
Mislim, da bi morali povecat i
predvsem naslednje dejavnosti:
- V okviru krajevne skupnosti je treba organizirati olepsevalno drustvo, ki bo skr.b elo za
ureditev Cerknice v vseh letnih
casih, tudi pozimi, ko je sneg. Ciscenje Cerknice je se vedno tako
kot leta 1945. Gre za dajanje pobude v odnosu na posameznika v
bloku, lastnika hise, podjetij,
drlavne uoprave in krajevne samouprave. To drustvo bi moralo
imeti poleg nacrtov tudi stalni vir
sredstev za vzdrzevanje.
Aktivni delavci morajo prvi v
akcijo, ne pa da to valimo na ramena upokojencev, nato pa aktivni delavci le kritizirajo.
- Gostinski lokali, predvsem
»reprezentancni«, bi morali avtoritativno poskrbeti za red pri sebi in obiskovalcih. Odpu5canje
napak ima grobe posledice v
splosni vzgoji, ki je ze tako in tako preplitka.
- Improvizirana telovadnica,
kinodvorana oziroma dvorana za

vse- od hiopnotizerske predstave
do proslave ddavnih praznikov
- je dalec od kulturne in sportne
hise.
Nekaj je treba storiti za organizacijo kulturnega srediSca v
Cerknici.
Znano je, da se najvecji neotesanci v urejenih in lepih prostorih zacno lociti, kaj je oprav in
kaj ne. Dokazano je, da se clovek obnasa tako, v kakrsnem
okolju iivi. Poglejmo se druge
probleme kul!turne dejavnosti.
Vidimo, da razen godbe na pihala v Cerknici ni druge organizacije, ki bi pritegnila mlade in
stare •k aktivnemu sodelovanju,
naJ· si bo v pevskem zboru, v
dramski, .izletniski in kdo ve se
kaksni ak tivnosti. Poglejte, koliko tezav je z nogometnih kluborn.
Premalo J·e sposobnih voditeIjev in vaditeljev, ki bi znali pritegniti cim vee, zlasti mladih, k
sodelovanju. Morda bo kdo rekel,
da hocem stare oblike. Ne, sem
za nove, sodobne oblike - samo
najti jih moramo. Preprican sem,

,

Portoroz:
Od 19. avgusta dalje bo v
Portoroiu tradicionalno tekmovanje padalcev. Tekmovali bodo
za V. Jadranski pokal v skokih
v morje.
Priporocamomo ogled tekmovanja 23. avgusta, ko bodo tekmoval4 v -s kupinskih skokih iz
1000 in 1500 m. Tekmovanje bo v
dopoldanskem casu. Odhod iz
Cerknice bo zgodaj zjutraj. Ustavili se bomo v Izoli, da bi si
ogledali eno izmed tovarn.
Od desete ure dalje bomo
spremljali tekmovanje. Kdor bo
zelel, se bo lahko tudi kopal.
Stroski skupinskega prevoza z
enim avtobusom v obe smeri so
722 din.

da bi morali prav delav ci iz BRESTA postati nosilci takega preporoda.
Ce bi hoteli zaceti z dramsko
dejavnostjo, bi morali imeti celo vrsto ljudi, scenografa, elektrikarje, r eziserje, igralce, pomozno
os obje, morali bi imeti prostor
za vaje in za nastop. Ali imamo
take ljudi? J A.VITE SE DO 1.
SEPTEMBRA Splosni sluzbi v TP
Cerknica! Povejte, kje bi zeleli
nastopati s pevskim zborom. Ze
naprej pa povem, da gre za cisto
amatersko delo brez placila ·in
malic. Radovednost me hire, koliko bo prijav.
Pa boste spet dejali: Ali naj
dramat s k o d e1ovan]e
·
x·
vsa
x
· ? N
· re::.l samo
vpra"anJa
. · t e, omenJam
got
1·
pnmer, pn em pa u
av Jam,
da je to le delcek kulturnih vredt k I" b 1" k raJU
• d a li U1'uga~.;no
..>X
no,
pod b0
o ·
Prav gotovo si vsi zellmo, da
bi Cer.knica napredovala, treba je
le najti takSne ·o blike deJavnosti, ki bodo najbl-i zje nasim moznos tim.
D. Trotovsek

tovarno sportne opreme Elan.
Nadaljevali bomo pot do Bieda,
kjer si bomo ogledali muzej na
gradu. Od tam bomo krenili proti Bohinjskemu jezeru. Ne bomo
pozabili na znamenitosti v Starih fuzinah. Naslednje jutro bomo po zelji skupino razdelili na
dve skupini. Ena si bo lahko ogledala slap Savico, druga pa se bo
lahko popeljala z Zicnico na Vogel. Ce pa bo kdo, ki mu oboje
ne bo vsec, pa bo lahko prosti
cas :i.zkoristil za kopanje, ce mu
bo vreme naklonjeno.
Domov se bomo vracali skozi
Skofjo Loko in Idrijo.
Skupinska voznja z enim avtobusom stane v obe smeri 987 din.

S. Bogovcic

Bohinj:
Med mladino je vedno dovolj
zanimanja za Bohinj in njeno
okolico. Upostevajoc dolgo pot,
naj bi bil to dvodnevni izlet.
Odhod iz Cerknice bo v zgodnjih jutranjih urah. Peljali se
bomo skozi Ljubljana. Ustavili se
bomo v Begunjah in si ogledali

VREME V JULIJU

V juliju se ne moremo pritozeva.ti nad vremenom. Le na za.cetku meseca. je bilo vreme malo
kila.vo, nato pa. je sonce mocno
pripeka.lo. Kako bo do konca meseca., ne vern poveda.ti ne ja.z ne
Vremenko, nihce. Zaka.j pripovedujem o tern? Zato, da bomo se
cez leta. vedeli, da je bila moderniza.cija. v juliju v lepem soncnem vremenu in da. je bi1o res
vroce poletje.
D. Trotovsek

Jedilnica.
Sa.n Marino

Na razsirjenem sestanku sveta
krajevne skupnosti Cerknica, ki
je bil maja letos, so nas seznanili o pripravah za rekonstrukcijo vodovodnega omrezja v Cerknici. Pripravljeni sta dve inacici,
in sicer:
- Zamenjava
cevovoda od
Bavdkove hise cez trg do Meleta.
Sedanja cev je dimenzionalno
premajhna in ne ustreza sedanji
porabi. Ker je cevovod do
Bavdka vecjega premera, dopusca moznost, da bi zamenjali sedanjo cev s cevjo vecjega premera tudi do Meleta.
Z zamenjavo teh cevi bi dobili
vee vode prebivalci na Cesti 4.
maja in Dolenje vasi.
- Podaljsali naj bi cevovod s
ceste Pod Slivnico do nekdanjega upravnega poslopja Bresta in
ga spojili s sedanjim omrezjem,
ki vodi na Pescenek. S tern bi se
povecal dotok in pritisk vode na
Pescenku, ki je izredno kriticen.
Obe inacici bi stall okrog 20
milijonov dinarjev, sta pa stiri
milijone cenejsi, ce bi delali obe
hkrati.
Financna sredstva bi zagotovilo komunalno podjetje Cerknica,
ki bi najelo kratkorocni kredit,
pozneje opa bi se uredilo tako, da
bi krajevna skupnost Cerknica iz
svojih sredstev prispevala v letu
1969 sest milijonov dinarjev, v
letu 1970 pa devet milijonov dinarjev. Ostalo bi prispevalo Komunalno podjetje Cerknica iz
lastnih sredstev.
Do tukaj je se vse lepo in ce bi
se vsi ddali dogovora, bi z deli
lahko ze priceli. Tako pa . . . Sedaj, ko smo v najvecji gradbeni ·
sezoni, ko bi morali delati s polno paro, pa so posamezniki zaceli zadevo zapletati. Zahteva se
neko jamstvo Bresta, ki je -pri
tern najmanj prizadet in poklican. Menim, da je dovolj ze · dogovor, ki so ga dosegli na razsirjenem sestanku sveta krajevne
skupnosti.
Krajevna skupnost je za soudelezbo zagotovila se v letosnjem letu sest milijonov dinarjev.
Za devet milijonov dinarjev pa
so se zavzeli vsi krajevni in politicni forumi, da je treba ta sreds tva v letu 1970 zagotoviti. Menim, da je to dovolj veUko jams1:vo in da tu ni nikakrsnega tveganja, na kater ega se sklicujejo
posamezniki in z deli odlasajo.
Ali se prebivalstvo upraviceno ne
sprasuje; kolilko casa bo v komunalnem urejanju to brezvladje
oziroma ali je mogoce, da posameznik popravlja tako pomembne druibene dogovore, kot so urejanje komunalnih zadev? Cas bi
bil, da se v komunalni politiki in
s toritvah nekaj premakne. Upajmo vsaj, da se bo kaj premaknilo v pozitivno smer. T. Kebe
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Upravni odbor Tovarne pohistva Cerknica je 8. julija 1969 obravnaval tehnicni izboljsavi, ki
sta jih predlozila Anton K.EBE,
delavec v masivni progi, in Pavel
BAJC, delavec v II. strojni.
Tehnicno izboljsavo, ki jo je
predlagal in realiziral Anton Kebe, je upravni odbor na predlog
strokovne komisije in na podlagi
pravilnika o tehnicnih izboljsavah nagradil s 1200 N dinarji.
Strokovno so ugotovili, da je
tovaris Kebe s tehnicno izboljsavo oziroma potiskalno napravo za
profiliranje nalepkov glasbenih
omaric G0-766 in 665 trikratno
povecal produktivnost dela v tej
delovni operaciji, ekonomski ucinek pa znasa 19.375 N dinarjev.
Poleg Antona Kebeta, ki je dejansko realiziral tehnicno izboljsavo, so sodelovali se: Franc
Tomsic, Anton Purkart in Alojz
Firman iz modelne delavnice.
Predlog tehnicne izboljsave je
dal tudi delavec iz druge strojne
tovaris Pavel Bajc. Njegov predlog je upravni odbor na predlog
strokovne komisije nagradil s 120
N dinarji.

Pa.vle Ba.jc
Pavel Bajc je priglasil tehnicno
izboljsavo, potem ko jo je v praksi ze realiziral. Pri utorjenju
precnih pregrad za dnevno sobo
Florida je namestil na nadmizni
rezkar dve rezili in dodatno os
in s tern znizal cas delovne operacije "iz 0,40 minute na 0,20 minute.
Tehnicno izboljsavo je prijavil
tudi vodja vzorcne delavnice Joze Adamic. Ker opa se ni strokovno obdelana, je upravni odbor
imenoval strokovno komisijo.
Pravilno je, da delavci s svojimi delovni:mi in strokovnimi
sposobnostmi ter delovnimi izku5njaani sodelujejo pri izpopolnjevanju tehnoloskega postopka.
Zeleli bi, da o tern razmisljajo
tudi drugi delavci, tako da bi bilo cim vee predlogov za racionalizacijo dela in delovnih metod,
da bi s pomocjo kolektiva stalno
dopolnjevali tehnologijo in s tern
vecali delovno storilnost.
J. Klancar
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Spominska plosca zasluznemu vojskovodji
in pesniku Rudolfu Maistru-Vojanovu
V nedeljo, 27. julija so na Un(!u
slovesno odkrili spominsko plosco
najzasluinejsemu poveljniku nasih bojevnikov za severna mejo
leta 1918/19, osvoboditelju Maribora, pesniku in rodoljubu, generalu Rudolfu Maistru-Vojanovu.
Moz je bil rojen 29. marca 1974
v Kamniku, umrl pa je 26. julija
1934 na Uncu.

Pobudo za odkritje spom\nske
plosce je dal Mestni odbor zveze
prostovoljcev - borcev za severno mejo 1918/19 iz Ljubljane.
Slovesno prireditev so omogocili in pripravili obcinska skupscina, druzbenapoliticne organizacije obcine Cerknica in Zveza
borcev - prostovoljce\r za severno mejo 1918/19. Temeljito so tu-

di popravili fasado Maistrove hise na Uncu.
Do odkritja spominske plosce
zal niso uspeli urediti Maistrove
spominske sobe, ceprav je na voljo dovolj dragocenega gradiva,
ki pa je shrajeno v neprimernih
prostorih. N ekatere kose pohistva
in knjige pa so ljudje ze raznesli.
Odkritja spominske plosce so se
udeleZili najvisj i predstavniki
javnega in politicnega zivljenja iz
republike in obcine, mestne delegacije Celja, Kamnika in Maribora, okrog dvesto borcev - prostovoljcev za
severno
m ejo
1918/19, ki so polozili vence ob
spominsko plosco njihovega velikega poveljnika.
Program je obsegal otvoritveno svecanost z nagovorom predsednika obcinske skupscine Franceta Zormana, govor Janeza Hribarja, predsednika mestnega odbora zveze borcev - prostovoljcev za severno mejo Ljubljana
in Lojzeta Udeta, Podpredsednika
Republiske zveze borcev - prostovoljcev
za
severno
mejo
1918/19.
V uspelem kulturnem sporedu
so sodelovali Clan SNG Boris
Kralj, moski pevski zbor Svobode iz Loske doline, zdruzeni god-:
·hi na pihala, mladinski pevski
zbor Osnovne sole Unec, Glasbena sola Franca Gerbica in recitaiorji Stasa Korosceva i:z Ra.keka,
Sonja Slajnarjeva in Mojca Gorjanova iz Unca.
v popoldanskem casu pa je hila zabava s plesom, ki jo je pripravila krajevna
organizacija
ZZB NOV Unec.
F. Sterle

v

Soierji so slavili 13. jnlij
Kakor vsako leto, je tudi letos
Drustvo soferjev in avtomehanikov v Cerknici s sodelovanjem
AMD Cerknica proslavilo 13. julij - dan soferjev. Tradicion alno
prireditev so letos razsirili tudi
na podrocje Laske doline.
Nedelja, 13. julija, je bila lep,
soncen dan. Ze pred osmo uro se
je pred avtobusno postajo 2lbralo
mnogo osebnih in drugih vozil.
Vsa vozila so vozniki okrasili z
rozami in na'Pisi. Godba iz Cerknice je s koracnicami ustvarila
se bolj svecano vzdu.Sje.
Kmalu po osmi uri se je zacel
sprevod. Spredaj so hili motoristi
z zastavami, dva jeepa, tovornjak
z godbeniki, nato pa se je zvrstilo vee kot 50 razlicnih vozil od osebnih do tovornih in gasilskih. Mogocna kolona se je pomikala oproti Rakeku. Pri spomeniku Ludvika Lovka so polozili venec clani AMD. Na Rakeku, v
Cerknici, Grahovem in v Lozu so
polozili k spomenikom NOB venec clani Drustva soferjev in avtomehanik.ov. Z Rakeka se je
sprevod nameril nazaj v Cerknico, kjer je bil pred zgradbo obcinske skupscine kratek slavnostni spored.
0 pomenu praznika je govoril
Janez Mele, Maks Kebe 'Pa je govoril v imenu komisije tz:a varnost
prometa pri SOb Cerknica. Soferjem, ki so koncali solo in dosegli
kvalifikacijo poklicnega voznika,
je Milan Strle, direktor Delavske
univerze v Cerknici, razdelil diplome.

~RESTOV OBZORNIK GLASILO KOLEKTIVA BREST CERKNICA - Glavni in odgovorni
urednik Danilo Mlinar - Urejuje
uredniski odbor: Stefan Bogovcic,
Vojko Harmel, Franc Hvala, Tone Kebe, Joze Klancar, Jozica
Maticic, Danilo Mlinar, Ivo Stefan, · Valentin Subic, Franc Tavzelj, Dusan Trotovsek in Magda
Urbane - Tiska Zelezniska tiskarna, Ljubljana

Vsa mnozica vozil je sla nato
skozi Grahovo proti Staremu
trgu. Izjemoma so dovolili uporabiti cesto Bloska polica-Loz, ce·prav je cesta v gradnji in zaprta
za ves promet. Prvi kilometri ceste so 1bili ze asfaltirani, del ceste pa je bil resnicno slab. Vendar zavest, da voziS proti Staremu trgu po asfaltu, tudi nekaj
pomeni. Nie vee ne bo prahu, nic
vee lukenj in blata. Del, ki je ze
dokoncan, je praznicnemu dnevu
dal res posebno obelezje.
Prapagandna voznja skoraj do
Pudoba in nazaj v Loz ni vZibudila veejega zanimanja med prebivalstvom. V Lozu so ponovili
program iz Cerknice. Tudi tu so
razdelili diplome o kvald.fikaciji.
Popoldne je bila v Delavski restavraciji Bresta v Cerknici druzabna prireditev.
Praznik soferjev je za nami.
Proslavljanje je postalo tradicija.
Vprasanje je, ali naj tudi v prihodnje ohranimo isto obliko p:r;oslavljanja ali najdemo drugo, bolj
ustrezno. Prav gotovo je, da rnaramo se naprej obiskovati spomenike NOB. Menim, da b i morali to razsiriti na vse spomenike
NOB v obeini. Kako? Casa do
prihodnjega praznika je dovolj za
premislek!
D. Trotovsek

Mladi raziskovalci so obiskali tudi TP Cerknrca

Na vsakem koraku se razgrinjajo
nove in nove lepote . ..
0
III. mednarodnem mladinskem raziskovalnem taboru, ki je
bil v Cerknici od 1. do 12. julija
1969, sem ze pisal, kljub temu
pa sem ponovno obiskal mlade
raziskovalce, ki so stanovali v
Osnovni soli v Cerknici.
Bil je predzadnji dan njihovega bivanja v Cerklnici. Sklonjeni nad zapiski so urejevali
svoja dognanja.
Neutrudljiv je bil zlasti simpaticni Koroski Slovenec Franc Popotnik, ki je prevajal tuje tekste v lepo slovenscino.
Skupinica fantov je imela
opravka z raznimi kuscarji in kacami, ki so se leno plazili po gladkern parketu. Na vsakem koraku
me je spremljal vtis o predanosti in zavzetosti nalogam.
Vodja tabora dr. Rajko Pavlovec mi je dovolil pogovor z varovanci.
Prvega sem uj el Rada Rakica
iz Modrica v BIH. Koneal je gimnazijo in namerava studirati tehnologijo. V tabor so ga poslali zato, ker je na republiskem tekmovanju mladih biologov zasedel
prvo mesto. Delal je v arheoloski
skupini in je zadovoljen z opravljenim delom. Mozno je, da bo
preusmeril svoje nacrte {) studiju,
ker ga je -tako prevzelo delo v taboru. Impresioniran je nad tehnicnim napredkom Slovenije in
standardom prebivalstva.
Kristina Sykorova je doma iz
Banske Bystrice v CSSR in je
stara 18 let. Sporazumeti se ni bi1o teZko. Povedala je, da se ni
hila v inozemstvu in je zelo hvalezna geografskemru drustvu iz
rodnega mesta, k ·i jo je poslalo k
nam. Prve dni se ji je se tozilo
po domu, potem ·pa se je dobra
vzivela in ji bo zal za odlicnim
kolektivom in profesorji. In kaj
meni o nas? 0 Jugoslaviji misli
vse najlepse, Cerknica ji je zelo
vsee, z naravnimi lepotami vred.
>>Solato imate pa prav nemogoco,« se je zasmejala in obljubila,
da bo se prihajala v Jugoslavijo
pa v Cerknico seveda tudi.
Nizozemec Johan Hahn je ze z
osemnajstimi leti dobil nagrado
za znanstveno nalogo iz bLologije. Mnogo novega in nadvse za-

nuruvega je izvedel na taboru.
Najbolj ga je navdusil Rakov
Skocjan. Menril je tudi, da so mesta in srediSca lepo urejena, vasi
pa so ponekod zanemarjene.
Ljudje so mu s svojo pristnostjo in dobrosrcnostjo vsec in bo
rad se prise! k nam. Obljubil je
tudi, da bo .s vojim bliznjim pripovedoval o Jugoslaviji in propagiral zlasti njeno pristnost in
naravne lepote. Pogovor sem naJto
nadaljeval s Francem Popotnikom iz Ziljske Bistrice na Koroskem.
Njegova arheoloska skupina je
kopala na Cvingerju pri Dolenji
vasi. Nasli so ilirsko obzidje in
razne crepinje, ki so jih poslali
v Ljubljana na SAZU. Slovenscina mu prav lepo tece, ·kako tudi
ne, saj je letos maturiral na slovenski gimnaziji v Celovcu. Povedal j e, da so nase zamisli o
razvoju turizma pravilne in realne in da lahko mnogo pricakujemo od tako imenovanega krneekega turizma, ki se je prav neverjetno razvil ravno na Koroskem. Seveda pa bo treba urediti ceste . . .
Pokrajina je pri nas zelo, zelo
lepa. Na vsakem koraku se razgrinjajo nove in nove lepote.
Boris Udovic je doma iz Trsta,
obiskuje pa slovenski znanstveni
licej. Sam od sebe je zacel govoriti o turizmu kot neizkoriSeeni
dejavnosti. Trzaeani nasploh nicesar ne vedo 0 nasih prelepih
krajih. Cerknisko jezero si predstavljajo samo kot veliko luzo.
Omenil je se slabe ceste, campingov ni, in da se nam to mascuje ...
Rekel je se, da so Slovenci v
Italiji svet zase, da pa jih matj.cna domovina obravnava kot tujce. Na vseh nivojih in dejavnostih se bo treba bolj povezovati!
Da se je cetvorica Trzacanov
sploh lahko udelezila tega tabora, ima zaslugo zaveden Slovenec
in biolog dr. Tone Penko iz Trsta.
Z Mileno Gajsek iz Seve pri
Rimskih Toplicah sva se pogovarjala o zivljenju mladine. z
mladimi i:z Cerknice so hitro navezali stike. Posebej so spominj a
srecanja s fanti in dekleti v Dolenjem Jezeru.
V kinu je bila enkrat samkrat,
pa se j-i je zamerila kinodvorana.
Mladinskega kluba v Cerknici tudi ni. Sicer pa je tod lepo in bo
prihajala se, zlasti med studijem
na Pedagoski aka<iemiji v Ljubljani.
Dr.Rajko Pavlovec je zadovoljen z uspehom tabora. >>V Cerknici smo imeli prav dobre pogoje
za nase delo.«
Tudi prek nasega glasila se
zahvaljuje vsem, ki so pomagali in
sodelovali pri uspesni uresnicitvi
programa.

Kolona avtomobilov se je ustavila na Rakeku

»2:elimo in upamo, da homo ob
letu dni spet v Cerknici, « je rekel
vodja letosnjega raziskovalnega
tabora.
F. Sterle

Na zadnji seji KO sindikata so
ra21pravljali o obracunih stroskov
za delavske igre, o s.troskih za
proslavo sindikatov v Starem trgu
in o dotaciji sindikalnim organizacijam.
Ugotovili so, da so bili stroski
za delavske igre nekoliko nizji od
planiranih, medtem ko so stroski
za organizacijo proslave nekoliko
narasli.
Po sklepu z ene izmed prejsnjih sej so dolocili visino dotacije
na clana, ·ki naj bi bila 20 N din.
Ko so doloeili dotacije, so upostevali stevilo clanstva 10. junija
1969.leta.
Dotacije so razdelili takole:
PE
Dotacija
Skupnestrokovneslu.Zbe 2.380 din
Tovarna 'POhistva Cerknica
14.900 din
Iverka
1.780 din
Bazenska zaga
1.080 din
Tovarna pohistva Mar8.240 din
tinjak
Tovarna lesnih izdelkov
Stari trg
3.260 din
Skupaj 31.640 din
V kasnejsi razpravi so sklenili:
- Ker je vecina clanstva na
dopustih, so se dogovoril1_, da bodo imeli obcni zbor jeseni.
- Vsem organ~zacijam in drustvom pr1porocajo, da v najkrajsem mogocem casu izdelaj o naerte <iela in predraeune in oboje
posljejo KO sindikata, ker bodo
le tako lahko dobili <iotacije za
redno delo.
Priporocajo tudi, da bi se posvetovanja, ki ga .bo organiziral
obcinski ·s indikalni svet, udelemlo kar najvec clanov iz Bresta.
Na .posvetovanju bodo namrec
razpravljali o novih oblikah delavskega samoupravlj-.mja.
S. Bogoveic

Razgovor
o problematiki
gozdarstva
Te dni je bil na obeinski konferenci SZDL v Cerknici razgovor o problematiki gozdarstva, na
katerem so sodelovali predstavniki republiske konference SZDL
Viktor A vbelj, Franc Simonic in
Marija Gorjupova, republiSka poslanca Joze Lesar in Joze Telic,
predsednik SOb Cerknica France
Zorman in predstavniki druzbenopoliticnih organizacij. Razgovor
je sodil v okvir razprav o problematiki kmetijstva in gozdarstva
na osnovi tez za razpravo o tej
problematiki, ki jih je pripravil
Izvrsni svet skupscine SRS.
Na razgovoru so poudarili, da
o menjeno gradivo ni zadostilo
pricakovanju javnosti, posebej se
kmeckega ·prebivalstva.
Predstavniki druzbenopoliticnih organizacij so seznanili goste
tudi o posebnih pogojih, v 'k aterib zivi notranjski kmet, saj je
njegov obstanek odvisen od gozda, pa tudi ·O odtujevanju Gozdnega gospodarstva Postojna od
dru:Zbenopoliticne in gospodarske
problematike v cerkniski obcini.
F. Sterle

Ribiski troboj
v nedeljo, 28. julija so elani
Ribiske druzine iz Cerknice
organizirali ribisko tekmovanje v
troboju v suhih disciplinah. Troboj so sestavljale tri discipline:
metanje obtezilnika v cilj, metanje obtezilnika v daljino in menje obtezilnika v zaporedne cilje. Tekrnovanja se je udelezilo
21 tekmovalcev. Prvih pet tekmovalcev je prejelo praktiena
darila, zmagovalec pa tudi prehodni pokal.
Vrstni red prve petorice je bil
naslednji:
Tacke
1. Karel Bahun
129
2. Janez Mele
127
124
3. Marjan Meden
4. Franc Pregelj
123
5. Evgen Pazic
117
Prvih sedem mest so zasedli
tekmovalci z Bresta. Po koncanem tekmovanju so imeli ribici
piknik, na katerem smo med
specialitetami opazili tudi pece~
ne seuke in lignje. Zal vidimo
te specialitete v Cerknici samo
ob vecjih praznikih ribicev.

