't/lVll

BllESTOV

II

I
LETNIK IV

I
31. MARCA 1970

NaSe gospodarjenje
v

letu 1969

Nasa knjigovodska tehnika je
pac taka, da se sele konec meseca
februarja lahko .potegne bilancna
crta cez preteklo enoletno obdobje poslova.nja. Seveda s tern, da
smo i2ldelali zakljucni racun za
leto 1969 sele februarja letos, ni
r ecen-o, ·da nam -niso bili znani
stevilni poslovni rezultati ze k<>nec leta, Nasprotno, vecina poslovnih rezultatov za leto 1969
nam j e sluzila ze za sestavo pianov za leto 1970. Zakljucni racun
predstavl ja predvsem dokument
·poslovnih, zlasti se finan cnih rezultatov ter usmeri-tev ustvarjenih
sredstev za .potrebe razsirjene reproduk<:ije in standarda. Ne bo
odvec, ce na kraotko pogledamo,
kaksne rezultate smo uspeH. doseci leta 1969.
74,2 °/o PROIZVODNJE
JE POHISTVO
Znano je, da je bilo lansko leto.
leto obsezne modernizacije proizvodnje, za katero smo pora.bili
leta. 1969 23,8 milijona. dinarjev.
T o, da je vecina nasih proizvodnih prostorov, strojev, naprav,
proizvodnih postopkov rtd. novih,
ni treba. posebej poudarjati. Pouda.riti pa. je treba. priza.devnost
za.poslenih, saj smo kljub neprekinjenim investicijskim delom,
uspeli poveca.ti fizicni obseg proizvodnje (brez vpliva. cen) leta
1969 nasproti letu 1968 za nad
20 Ofo. lzdelali smo za 121 milijonov dinarjev (prodajne cene franko tovarna) izdelkov. Strukturni
deleZ proizvodnje pohistva, ki je
zna.Sal leta. 1968 v skupni proizvodnji 69,7 Ofo, se je leta 1969 povecal na 74,2 Q/o, kar ponazarja
usmeritev Bresta po vedno vecji
in kvalitetnejsi finalizaciji proizvodnje. V preteklem letu smo glede na. na.So usmer itev proizvodnega. programa v na.jkvalitetnejse izvedbe dnevnih sob, opustili proizvodnjo pohistva enostavnejsih
izvedb (vitrina Metka, TV bar itd.)
in jih vkljucili v kooperacijsko
sodelovanje z Gabrom.
TUDI V LETU 1970 PRETEZNI
IZVOZNIKI
Lani smo prodali na domacem
trgu 53,6 °/o. v i'zvozu pa 46,4 °/o
vseh prodanih izdelkov. Struktura prodaje n a. doma.cem trgu se
nasproti letu 1968 ni spremenila,
tako smo prodali v Sloveniji 48 Ofo
vseh doma prodanih izdelkov, v
Srbiji 20 °/o, na Hrvatskem 19 °/o
in v ostalih republikah 13 Ofo. Ta
primerjav2. nam dovolj zgovorno
pove, da obstajajo, glede na potrosnjo na.Sfu izdellmv v Sloveniji,
se velike moznosti plasmaja nasih
izdelkov v ostalih republikah.
Izvoz smo dosegli z 3.763.000 $
prodanih izdelkov. 97,7 ·•Jo je bilo
leta 1969 udelezeno v strukturi izvoza konvertibilno trzisce zlasti
Amerike, delno pa tudi Italije in
Francije.
Kvaliteta in cena izdelkov s ta
neposredno povezani s kvaliteto

in ceno surovin in reprodukcijskih materialov. Ta dva pogoja in
deficitarnost domacega trga z n ekaterimi surovinami (npr. furnirji e ksotov), sta terjala tudi nabavo
surovin in materialov iz uvoza.
Skupen uvoz je zna.Sal leta 1969
2.300.000 $, kar je znatno manj od
nasega izvoza, zlasti se, ce racunamo, da je v tem znesku prGstega
uvoza 1.350.000 $. Nekateri na.Si
materiali kot npr. tapetnisko bla.go, ipren pena, se ne smejo prosto uvazati in spa.dajo v reiim
globalne · devizne kvote, ki jo posameznim panogam in podjetjem
doloca Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino. Povsem razumljivo je, -da so ta devizna sredstva
omejena in da jih podjetjem zelo
primanjkuje. Vendar podjetja pretezni izvozniki, ki izvozijo preko 51 Q/o svoje prodaje na konvertibilna podrocja, lahko porabijo
za lastne potrebe po rezimu globalne devizne kvote devizna sredstva do visine svojega izvoza. Ker
je za. izracun preteznega izvoza
posebna tehnika. po katerije Brest
leta 1969 prodal na konvertibilno
podrocje 56,5 ~/o svojih izdelkov,
bo tudi v Ietu 1970 lahko koristil
devize po statusu preteznega izvoznika.
IDTREJSE OBRACANJE
SREDSTEV
Ceprav smo porabili lani 8,1 milijona dinarjev lastnih sredstev za

investi:cije, smo z uspesnim obracanjem sredstev uspeli zagotoviti
nemoteno proizvodnjo. Lani smo
dosegli dokaj ugodne vezave
obratnih sredstev: tako smo imeli
poprecno/na zalogi surovine in
materia( 53 dni, polizdelke i'n nedokoncano proizvodnjo 19 dni, gotove izdelke 27 dni, terjatve pa so
nam kupci povravnali poprecno
v 38 dneh. Glede na dosezeno proizvodnjo je znaSa.I koeficient obracanja obratnih sredstev v letu
1968 3, v letu 1969 pa se je povecal na 3,3, kar pomeni, da. se je
obracanje sredstev v letu 1969 izboljsalo za. 10 uI o.
USPESNI KAZALCI GOSPODARJENJA
Kazalci gospodarjenja v letu
1969 kazejo nasproti letu 1968 rast
produktivnosti za 22 Ofo, r entabilnosti poslovanja za 20 Ofo in ekonomicnosti za 2 Ofo.
Br est je ustvaril leta 1969 13,6
milijona dinarjev akumulacije. Ta
akumulacija bo v letu 1970 pora.bljena predvsem za razsirjeno reprodukcijo (v osnovna in obratna
sredstva) v skladu s planom investicijskih vlaganj in planom povecanega obsega proizvodnje.
Poprccni mesecni neto osebni
dohodki na zaposlenega -s o znasali
leta 1968 1.049 din, medtem ko so
se lani povecali za 16 Ofo oziroma
na 1.213 dinarjev. V lesni industriji Slovenije so znasa.Ii lani poprecni mesecni neto osebni dohodki n a zaposlenega 1.007 din,
kar pomeni, da so bili osebni dohodki na Brestu v poprecju za
20 Ofo visji. Nasproti letu 1968 so
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BREST
11°/0 IZVOZA LESNE INDUSTRIJE SRS
Ta -s~·favek je spodbudilo porocilo Gospodarske zbomrce o gibanju ·zu:nanjefr9ovrnske menjave SR Slovenije v letu 1969. Na·s prav gotovo
najbolj zan.ima, kako je v tern p o rocilu prikazano
nase .podjetje. lz pregleda je videti, da smo po
obsegu izvoza na enajstem mestu, pr.i +z.vo~u na
konvertibrlna podrocja pa deveti. Spadamo v skupine 26 :industr~jskih podjefij, ki je i-zvozila 45,2 %
celo fnega slovenskega izvoza, o·ziroma 50,4 %
vsega izvoza ·siOIVen-s-ke industrije.
Smo najvecji rzvozn:lk lesne panoge. V lefu
1969 smo poveeali ·Fzvoz za 24,4 %. lzvozi-li smo
11 % vrednos+i celotnega ·tzvoza lesne •induiSt·rije .
Teh nekaj 'Stal!isHcnih podafkov pove, da smo la-ni
uspesno izpolnjevali Hsti de>l poslovne poli~ike, ki
ie vrs•t o ·let narekuje izvozno usmerifev na:Se proda·je. Tako smo ie drugo leto dosegli s·fatus preteinega izvoo:nika.
Povecani obseg proizvodnje v letu 1~70 nam
bo omogocal, da bomo se vnaprej zadriali izvo\Zno prvenstvo v nasi panogi, ob primerni stimulaciji j.zvoza pa bi bil obseg izvoza lahko se vecji.
Bomo videli, na katerem mest·u bomo ·letos.

se poprecni mesecni osebni dohodki na zaposlenega v lesni industriji SRS povecali leta 1969 za
15 °/o. Realen porast osebnih dohodkov na Brestu znasa glede na
porast zivljenjskih str oskov stiriclanske druzine v Sloveniji 6 Ofo.
Ceprav sem navedel le nekate-

re glavne kaza.lce gospodarjenja v letu 1969, nam ti dovo]j
nazorno kazejo, da smo leta 1969
dosegli dobre rezultae. ki so hkrati materialna. osn ova za se boljse
gospodarjenje v prihodnje.
D.Mlinar

ZAGREBSKI
VELESEJEM
Se dobra dva tedna in zopet se
odpre spomladanski Zagrebski v elesejem. Tudi letos bomo razsta.vljali v sovjetskem paviljonu. Poleg na.Sega podjetja bodo v istem
paviljonu razstavljali se Maries
Maribor, Stol Kamnik, Lesonit
Ilirska Bistrica ter Sipad i z Sarajeva.
Na sejmu bomo pokazali nas celoten proizvodni program:
-

dnevno sobo Daniela - stereo,
dnevno sobo F lorida - extra,
dnevno sobo Aleksandra
stereo,

-

dnev no sobo Claudia,

-

dnevno sobo Patricia,

-

jedilnico Patricia.
jedilnico Livin~,
TV bar,

-

stilne garniture Y-90, Y-70
in Y-19.

Na tem sejmu bomo razstavljaH
izdelke, kateri so ze v prodaji. Tako bomo lahko kupcu takoj nudili
pohistvo, za katero se bo za.nimal.
Na jesenskem sejmu, ko smo raz(Konec n a 2. strani)

Na (minulem) salonu pohistva v Kolnu ·s mo uspesno predsta.vili dnevno sobo programa -
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Priprave za avtomatsko obdelavo podatkov v~'polnem teku
Uvajanje avtomatske olxielave
podatkov lahko razdelimo na tri
faze: ·
1. dolocitev ciljev in podrocij
za ·obdelavo podatkov;
2. priprava;
3. obdelava podatkov.
Za nami je pw·a faza. Po podrobnem posnetku sedanje organizacije obdelave podatkov in ob
upostevanju prihodnjih ciljev
podjetja smo dolocili cilje in pricakovane prednosti z uvedbo racunalnika. Opredelili smo tudi
podrocja celostne obdelave podatkov ter prednosfuti vrstni red
uvajanja.
V drugi fazi, v pripravi za obdelavo podatkov, je treba opraviti
vrsto stvari, ki moraj-o biti tako
usklajene, da bo pravocasno, do
prih'Oda racunalnika, pr.ipravljeno
vsaj toliko, doa homo 1ahko zaceli
z obdelavo op odatkov za nekatera
poslovna podrocja.
Po !l)rednostnem vvstnem redu
smo ~aceli . pripravljati organizacije obdelave -podatkov za podrocje proizvodnje in materiaLnega poslovanja, !l)Od katerim razumemo skladiscno poslovanje, plan,
nabavo in op r.odajo.
Celotno dej•avnost priprave v
tern casu lahko razdeHmo na :
1. osnovno organizacijo in planiranje obdelave podatkov;
2. solanje k.adrov;
3. organizacij·o .posameznih podrocij za obdelavo podatkov;
4. progr>amiranje;
5. planiranje in izpeljavo instalacije.
Opravoljena je ·o snovna organizacija oddelka za avtomatieno obdelavo podatkov, •i zbran je tudi
kader, organizatorji in programerji, v drugem ·polletju pa bo izbran
tudi k;ader za .operativno delo s
sistemom za avtomaticno obdelavo podatkov.
Solanje kadra tece po dolocenem programu . Organitzatorjd so
koncali ustrezne teoaje. Dva programerja -sta .obiskovala tecaje za
programerje v programel1Skem jeziku Assembler.
Organizacija, kadrovska zasedba in sola.nje so osnova za delo pri
pripravah za obdelavo podatkov.
Omenil born samo nekaj vaznih
nalog, ki so v teku:
Sifr.acija, to je ostevilcenje izdetkov, poazdelkov, materialov,
delovnih
operacij,
poslovnih
strank Jtd. Si-stem za avtomaticno
obdelavo podatkov, ki. ima magnetne diske, nam omogoca najpreprostejsi nacin ostevilcenja, p rosto sifriranje.
Za prosto nesis tematicno sifro
sta znaCilna dva locena dela sifre
in sicer:
- indentifilkaoijska ali orazpozna vna iitevilka in
- klasifikacijska stevilka.
Na dolrumentih bo samo petmesilla indentifik.acijska stevilka.
klasiJlikacijska stevilka pa bo
shranjena na magnetnem disku 1n
jo .bomo uporabljali !l)ri razlicnih
statisticnih obdelavah.

ZAGREB SKI

VELESEJEM
(Nadaljevanje s 1. strani)
sta.vljali nove modele Aleksandro
- stereo, Claudio, Patricio ter
stilne omare Y - je bilo za to pohiStvo izredno veliko zanimanje.
Od spomla.danskega sejma pricakujemo poleg komercialnegaucinka tudi realno oceno stanja na
triiiscu. Ocene stevilnih obiskovalcev sejma bodo bolj ali manj realno pokazale, koliko kupcev se resnicno zariima za pohiStvo nasega
podjetja. Od za.nimanja posameznikov zavisijo tudi narocila trgovine. Ce bomo tudi na tem sejmu
delezni ta.ko stevilnega obiska kot
na prejsnjih, potem smo lahko preprica.ni, da .bo tudi ta. sejem d al
ugoden .komercialni rezultat.
T. Zele

Ostevilcenje po indentifikacijskih stevilkah za vse izdelke, polizdelke in materiale za PE Tovarna pohistva Cerknica je koneano.
Sortiorni pojmi po razlicnih vidiklih nam omogoeajo hitrejse ostevilcenje v drugih poslovnih enotah. Pri tern delu ze vkljucujemo
tudi programerja, ki mora pripraviti programe za racunalnik.
Testiranje programa in obdelavo podatkov smo opravili v racunskem srediscu, :kjer imajo taksen racunalnik, kot bo nas. Sifriranje bomo nadaljevali tudi v naslednjih mesecih.
Druga vaina naloga je pripr.ava
za obdelavo podatkov na proizvodnem .podrocju. Skupina sodelavcev IBM, organizatorjev in
konstruktorjev je ze pripravila
primer sestav.ni.ce za izdelek ToV•a rne op ohistva Cerknica, pa tudi
Tovarne pohi.Stva Martinjak. Takoj, kO bomO koncali sifracijo ·iZdelkov, polizdelkov in delov, bomo lahko nadaljevali s pripravo
sestaNnic. Delo pri ·pripravi sestaVII!ic je obseZen posel. Racunamo, da bo samo za Tovarno pohiStva Cerknica in Tovarno p ohistva Martinjak 'Okrog 15.000 sestavnic. Sestavnice sklopov, elementov in delov bodo sluZile:
- kot .podlaga za presojanje in
izvajanje sprememb,
- za izdelovanje ·pregledov tipov in uporabe delov ter za standardizad:}o,
- kot podlaga za ugotavljanje
potreb po •s urovlinah in materialih,
- za kontrolo razpolozljivosti
proizvodnih dejavnikov,

- za narocanje surovin in materialov,
- za predracunsko in obracunsko kalkulaci:jo itd.
Sedaj opravljamo vrsto del s
podroeja organizacije in programiranja za pripravo na obdelavo
podatk:ov za .proizvodnjo in materialno poslovanje. Te naloge bomo opravljali v okviru podrobnega terminskega plana, ki je naprav:ljen do konca junija. V izpolnjevanju nacrta se po rokih in
glede na vsebino nalog vkljucujejo posamezne sluzbe in referati.
Planiranje in .priprava za instalacijo racunalnika potekajo v
dolocenih rokih. Izbrana je lokac.ija prostorov in sicer v stari
upravni stavbi. Izde1an je nacrt
za razporeditev strojev. Sedaj
iScemo ponudbe za klima napravo, stabilizator, gradbena in ostala dela. Pripravljalni stroji kot so
lukn}alniki in verificirke bodoprispeli rv zacetku julija, osta1i pripravl}alni str.oji pa v zacetku septembrn. Sam sistem za obdelavo
podatkov. elektronslcl racunalnLk,
bo predvidoma vgrajen novembra.
Ti podatki nam zgovomo kazejo,
da se bomo morali tudi pri instalaciji dosledno drmti dolocenih
rokov.
Iz tega lahko zakljucimo, da dosedanj~ priprave na aovtomatieno
obdelavo podatkov tecejo skladno z zastavljenimi cilj!i in da bo
potrebno tudi v prihodnje vztrajati, da bodo posamezne naloge,
ki so v ·programu, dosledno in
pravocasno i2lpolnjene.
J.Hren

Omarica za sivalni pribor, izdelek TP Martinjak

Pred startom
dispo sistema

Po sklepu delavskega sveta Tovarne pohistva Cerknica mo·ramo
v aprilu zaceti voditi proizvodnjo
z novim »DISPO« sistemom. Da bi
bi=li za »Start« cimbolj pripravljeni, smo v marcu pospeseno delali
pri kioncnih pripravah na vseh
podrocj.ih dela. Zavedati se moraroo, da bo t oliko manj zacetnih
tezav, kolikor bolje bomo pripravljeni na novi sistem vodenja
proizvodnje.
Po novem organizacijskem nacrtu so v.sa delovna mesta v oddelku za vodenje proizvodnje ze

NOVI STATUT
NI OSAMLJEN AKT
Vemo, da je centralni delavski
svet sprejel novi statut ze v februa.rju letos, venda.r je se mnogo
prezgodaj, da bi pisali o tern, kako je vsakdanje zivljenje sprejelo
dolocila, zbrana v na.jvisjem
splosnem aktu.
N e glede na to la.hko ugotovimo, da. ostaja. vrsta razmerij se
neurejenih. Vzroki so v tern, ker
se .statut ne ukvarja z nadrobnostmi, ker so posamezni splosni
a.kti zastareli, ali ker posa.mezna.
podrocja do sedaj se niso bila
pra.vno urejena. Novi statut nas s
posebnim clenom zadolzuje, da
moramo dolocila splosnih aktov
podjetja uskladiti z dolocili tega.
statuta v sestih mesecib od dneva njegove uveljavitve. To pomeni, da moramo od septembra dalje smiselno uporabljati dolocila
statuta tudi v primerih, ce kaksnega od -splosnih aktov ne bi uspeli v dolocenem roku uskladiti z
doloeili statuta.
Ko spremlja.mo pra.vno litera.turo, lahko kaj kmalu ugotovimo,
da nekatcra podjetja pri oblikovanju splolinib aktov zarcs »Ustvarjajo«. Tako smo se pri pregledu dveh strokovnih casopisov
sami preprical:i. da. omenjata vrsto pravilnikov in poslovnikov nic manj kot strriinstirideset. Pov.s em razumljivo je, da vsa podjetja ne morejo imeti splosnib aktov po istem kopitu. Katere od
vrste znanih bo posa.mezna delovna skupnost sprejela, je odvisno
od najrazlicnejsih vzrok<Jv, predvsem pa od ciljev, ki jib zeli doseci.
Pri priprava.h na novi statut je
vrsta strokovnja.kov posebej analizirala. to vpralia.nje. Na eni izmed svojih sej je uporabnost in
nujnost sprejema posameznih
splosnib aktov obravnavala tudi
komisija za splosne akte, ki jo sestvaljajo predstavniki podjetij
MARLES, MEBLO in BRESTA.
Ugotovi'li smo, . da. so med vsemi
tremi podjetji, kar zadeva izbiro
potrebnih splosnih aktov, razlike
zelo majhne. Cla.ni komisije so soglasno menili, da poplava splosnih

aktov prej skoduje kot koristi, saj
je mogoce mnogo razmerij uredi"ti
z organiza.cijskimi navodili, s
sklepi in s pogodbami.
Na.Sa delovna. skupnost naj bi
po dolocilib sta.tuta sprejela. na.
ravni podjetja naslednje splosne
akte:
- pravilnik o urejanju medsebojnih delovnib razmerij,
- pravilnik 0 nacelih delitve
dohodka. in osebnih dohodkov,
- pravilnik o izobrazevanju in
strokovnem izpopolnjevanju kadrov,
- pravilnik o razdeljevanjustanovanj in o kreditiranju stanovanjske gradnje,
- pra.vilnik o knjigovodstvu,
- pravilnik o tehnicnih in drugih izboljsa.vah,
- pravilnik o inform~ju in
o poslovni tajnosti,
- poslovnik o volilnem postopku· o imenovanju organov ter o
njihovem delu.
Poslovne enote oblikujejo praviloma naslednje splosne akte:
- pravilnik o delitvi dohodka
in o delitvi osebnib dohodkov,
- pravilnik o varstvu pri delu,
- pravilnik o organizaciji in izvajanju protipoiarne zascite in 0
varstvu imovine.
Poleg omenjenih lahko pristojni organi sprejmejo tudi druge
splosne akte, predvsem poslovnike. Strogo pa morajo pri tem
upostevati dolocbo, ki zahteva, da
so vsi splosni akti skladni z dolocili statuta.
Ta kratki sestanek nam ze da
slutiti obseznost -del, ki jib je sprozi1 novi statut. Verjetno je namestu sklepna ugotovitev, da delovna skupnost s sprejemom statuta
se ni dokoncala normativnega deJa. Prej nasprotno: statut je na.kazal smer, ostali splosni akti pa
bodo s podrobnimi dolocili razclenili pravice ili dolinosti clanov
delovne skupnosti ter pota za njihovo uveljavljanje.

Telefonska apa.ratura, del dispo
sistema
kadrovsko zasedena tako, da smo
lahko vse naloge, ki smo jib plan irali za marec, izpolniol.i.
Vse ·delavce v tovarni smo nadrobno seznanili s tern, kak§no bo
novo VIOdenje proizvodnje in kaksne so na1oge vseh tistih, ki bodo
neposredno ali posredno delali ter
opravljali naloge. Ker bo vsak delavec ali skupina dob.ila delo od
sredisca, ·ki bo vodilo oproizvodnjo,
bodo morali tudi vsi tisti, ki bodo
naloge opravljali, obvestiti sredisce, da so delo ze oprav.ili. Istocasno pa bodo dobili nov .nalog
za delo. Pri javljanju o apravlje-

nem delu pri posamezni operaciji
j e posebno pomembno, da bo delavec javil nataneno kolicino izdelanih l:oosov ·p osameznih elementov in tudi, koliko elementov je
nekvalitetnih.
Delavcu .b o na delovem mestu
preskrbel v-se potrebno · za delo
(elemente, material, rezila, orodje
ltd.) transporter oziroma transportni delavec. Zato bo moral bit!
delavec samo na delovnem m estu
in bo v es cas uporabil za proizvajanje, razen tistega casa. ki ga bo
rabil za osebne potrebe.
Delavce smo i·nstruirali tako, da
so prakticno v centraH videli, kaksen bo potek pJaniTanja in dela V
central! in kako bodo sprejeta
sporocilla iz proizvodnje. V drugem primeru opa, kako bo centrala
zahtevala podatke s .posame:mih
delov.nih mest. Nato so dobil.i delavci se navodilo, kako in kdaj se
morajo javiti na delovnem mestu.
To so tudi prakiticno poizkusili tako, da so skoraj vsi klicali centrale in tako pregnali bojazen, ki
so jo imeli do naprav za zvezo.
17. marca je .prispel v tova·rno
tudi lastnik firme DISPO. Po programu je v torek opravil instruktazo za pri,pravo dela in oddele.k
za vodenje proizvodnje, v sredo
pa za obe i-2lrneni transportnih delavcev in i nstruktorjev. Odgovarjail je tudi na ·posamezna vprasanj a, ki so bila operativnemu vodstvu se nejasna. Najvaznejse pa je
to, da srno ta obisk nkoristili za
to, da smo poleg predavanj razcistili vse nejasnosti, ki smo jih
imeli pri samem zacetku dela.
V aprilu bomo morali .priceti z
novim -sistemom vodenja proizvodnje. Prehod one bo lahak, vendar ga bomo lahko uspesno prebrodili, ce bodo vse .naloge, ki niso se opravljene, pravocasno in
kvalitetno izpolnjene. To nam je
zagotovil tudi la'Stnik firme DISPO, ki je bil z nasim dosedanjoim
delom zadovoljen in nam je zagotovil, da je trdno opreprican v
uspeh novega DISPO sistema za
vodenje piiOizvodnje tudi V nasi
tovarni.
J . Lipovec

Obisk ljubljanskih visokoSolcev
Fakulteta za gozdars·t vo iz Ljubljane, ki je .pred letom dni praznovala ,s vojo dvajseto obletnico, je pred sestimi leti ustanovila tudi poseben oddelek za lesn.o industrijo. Oddelek je bil ustanovljen, da bi
izobrazili visokosolske kadre za naso lesno industrijo. Naj mimogrede
omenim, da je delez visok<J izobrazenega lesnoindustrijskega kadra
v slovenski lesni industriji dalec pred jugoslovanskim poprecjem.
9. marca letos IS•O nas obiskali studentje tretjega in cetrtega letnika
lesn e in gozdarske smeri. Program njihovih predaovanj zajema namree
tudi oglede vseh vecjih lesnoindustrijskih podjetij v Sloveniji. Studentje so priredili k nam ze vee ekskurzij, da bi si ogledali najvecjega
proizvajalca pohistva. Ogledali so si TP Martinjak in TP Cerknica.
Po ogledu je bil krajsi ra~govor o vsem, kar so videli. Studentje so
pohvalili p r edvsem najsodobnej.Si strojni park in ureditev obeh lakirnic. Vsi so bill edini, da je BREST dejansko vrh slovenske in jugoslovanske industrije pohdstva.
J. Resnik
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Nase pohistvo
v Beogradu
Patricia ter s tilno •garnituro Y -70.
V kletnih prostorih, kjer je posebej urejen prodajni prostor za jedilnice ip. kuhinje, pa je tudi naila
jedilnica Living. Za razstavo je
pripravH naerte nas oblikovalec
Vi:dovic, pa otudi ostala dela montazo, dekoracijo iln drugo so opravili nasi ljudje. Vse na.Se
pohistvo je res najlepse razs tav-

2e dalj casa si prizadevamo, da
bi ·poveeaH obseg prodaje tudi v
juwih republikah. Vrsto let sklepamo pogodbe s trgowkimi podjetj-i v Srbij.i, posebnih rezultatov
pa do sedaj ni ·bilo. Najvec nasega pohistva so v juznih republikah do sedaj prodale poslovalnice
Slovenijalesa in Lesnine, v letosnjem letu pa narasea prodaja tudi
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I?aksimile clanka v Vecernjih novostih
v drugih trgovskih hisah, predvsem -pa moramo omeniti Novi
dom Beograd. Na Bulevaru revolucije v centru mesta so v letosnjem letu popolnoma obnovi:li trgovino s pohistvom.
V zaeetku marca je bila otvoritev prenovljene trgovine. Ob glavnem vhodu v tr-govin:o so nam odstopili prostor, na katerem smo
- stereo, Claudio, dnevno sobo

Kaj
na

novega

1e

podro~ju

ljeno, to tudi dokazujejo mnoiieni o biski kupcev. Drugt dan po
otvor.itvi trgovine j e v beograjs kem listu »Vecerne novosti« -izilel
elanek, v katerem je n ajvee prostora narnenje no nasim izdellrom.
Pisec priznava, da so nasi izdelki
na tej razstavi pcmovno poieli
najvec priznanja obiskovalcev. 0
pohi.Stvu p.±Se v superlativ.i h, predvsem glede praktienosti, udobnosti in drugih kvalitetah, ki jih ne-

..

SE 0 BRESTOVI
REKLAMI
Fred nekaj tedni sem v nekem
lokalu nehote prisluhnil razgovoru neki manjlli druibi. Ne bi »vlekel« na usesa, ce ne bi -tekla bes eda o Brestu, ali bolj konkretno
o Brestovi reklami. Ugotavljali so,
da skoraj ne dobi.S casopisa ali revije, v kateri ni Brestove reklame.
Na TV ekranih je reklamna oddaja o Brestu zelo pogosta. Ne moremo tudi preko reklame ob raznih prireditvah od sportnih pa tja
do kultur.no za•b avnih. V Ljubljani ze delujeta dve svetlobni -r eklami. Posebno toeka n ad sportno
dvorano Tivoli pride do popolnega iz,raza. Res je, da Brest da
mnogo za reklame. Rezultati so
v-idni. S-tevilni obiski in vee kot
50 pisem dnevno od privatnikov
potrjujejo, da je to resnica. Zah-

t:

t P,

Iz pregleda je razvi-dno, da so
se cene iglavcev zviilale od 16 do
24% i:n cene listavcev od 21 do
44 %. Enako poveeanje velja tudi za ostale gozdne sortimente.
Pri <tern je zlasti pomembno, d a je
vecji porast cen za I., II. in III.
kvalitetni razred hlodovine, kar
predstavlja glavnino od vseh navedenih koli<:in. Z uveljavitvijo
tega \Sporazuma bomo dosegli in
v nekaterdh primerih celo presegli nivo cen, ·ki ga za enake
sortimente dosegajo v sosednjih
dezelah.
Cene, ki so dolocene za letosnje
leto, so s·p rejete pod pogojem, da
veljajo za vsa podjetja. Ker pa
moramo upostevati dejstvo, da je
kvaJrl.tetna struktura po posam eznih podroejih zelo ·r-azliena, zaradi
cesar bodo razliene tudi dosezene
poprecne cene, je mozna ustrezna
kontrola <:en le z obveznim upostevanjem JUS in Slicer iz leta
1967. Po vsej verjetnosti bo tudi
ta ukrep v najkra)sem casu uveljavljen.
Po vsem tern lahko sklepamo,
da bodo v letu 1970 tako za dru2-
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lahko takoj dobimo vse najpomembnejse odgovore. Obstoji se
vprasanje, koga -bi anketirali? Tukaj je cela vrsta m oznosti. Mogoee bi bilo dobra, da bi s tako anketo zajeli imetnike telefonov ali
TV apa.ratov. Ti ze imajo svoje
stanovanje, imajo bolj ali manj
urejen standard. Prav ti ljudje
so najveokrat kupci nasih izdelkov. Z anketo -b i lahko zajeli obiskovalce nasega razstavnega prostora na sejmih. Verjetno bi za to
bil najbolj -primeren jesen.ski zagreb~ki velesejem.
V primeru, da bi z anketo sku sali zajeti naroenika TV aparatov
in telefonov, je nujno, da poleg
vprasalne pole posljemo ~udi .prospekte in cene izdelkov v maloprodaji. Sele n a osnovi tega rna-

~I

RESU.JTE
KRIZANKE
V TV-15!
V reklamni akciji BRESTA je
predvidena tudi vrsta kri:lank v
TV-15 glasilu zveze borcev
NOV. Teh kri.Zank skandinavskega ti:pa bo objavljenih skupaj deset. Z objavami bodo zaceli 1.
apri1a. Vsaka kri.Zanka bo vsebovala slike Brestovega programa
pohiStva. Skupaj j~h bo 10. Iz:lrebani resevalci -b odo dobili prvorazredne vis okokvalitetne svkarske Toene ure in to tr.i moske in
tri zenske ure pri vsakem zreban ju. Gre torej za 60 kvalitetnih
ur, k atere bodo dobili kot darilo
resevalci krizank z motivi nasega
pohiiltva.
Tudi to je ena od oblik propagande, pdkazala bo, kako poznajo
nas program tisti, ki Tesujejo krizanke.

Svetlobna. reklama. Bresta je vidna da.lec po Ljubljani
tevajo prospekte, zanimajo se za
moznost na·kupa, pros.ijo za nasvete itd. Vedno vee je takih, ki
prosijo za nasvet, ka-ko bi opremili svoje stanovanje. Razmisliti rnaramo o tern, da bi lahko -tern ljudem dali resnicno strokovne nasvete. Tepa lahko da le strokovnjak, arhitekt za notranjo opremo. V nov.i or.g anizaciji naj bi tudi ta dobil svoje mesto v prodaji.
Res )P., da so skoraj v vseh ea-

gozdnlh sortirnentov

Za·radi pogostih sprem emb, ki
nastajajo pri vrednotenju vseh
vrst proizvodov na svetovnem ·t rziscu, je tudi pri nas potrebno
veckrat spreminjati in dopolnjevati dolocene ukrepe, lci so pogoj
za najbolj ustrezne oblike gospodarjenja.
Poleg ostalih sprememb dozivljoamo tudi nenehno rast cen, tako prehrambenih artiklov, kot
raznih materialov i n surovin, ki
jih vsakodnevno uporabljamo v
proizv·o dnji.
Tudi v letosnjem letu so cene
vseh repromaterialov obcutno porasle. Pri tern pa je prav gotcwo
na prvem mestu porast cen vseh
gozdnih proizvodov. Kot dokaz za
to trditev in z namenom, d a se
bralci B restovega obzornika vsaj
bezno seznanijo z gibanjem cen
zagarske hlodovine, posredujem v
naslednjem opregledu primerjavo
cen po kva1itetnih razredih, ki so
bile veljavne v letu 1969, s cenami, •k i so ·po sporazumu med lesno industr1i.jo in gozdnogospodarskimi organizacijami doloeene za
leto 1970.

K val. razred
F
L
I.
II.
III.

dvomno ima. v elanku omenja,
da bo zaradi »astronomskih« cen
malo kupcev, ki bodo pripravljeni odsteti tako veliko vsoto. To je
m isljenje novinarja, ki je v vlogi
kupca tudi sam obi·s kal to razstavo. Ne trdimo, da pohistvo ni
drago. Verno, da vsak kvaliteten
prakticen in moderen izdelek stane mnogo denarja. Tako je tudi z
nasim <pohiiltvom. Za velik denar
nudimo mnogo, to kar ljudje ze
dalj casa ze1ijo imeti v stanovanju. Ob obisku s mo se tudi osebno preprieali, da je najvec interesentov .prav za nase izde1ke. Iz
razgovorov s predstavniki trgovine smo zvedeli, da je vedno vee
resnih interesentov za na-kup.
Povedali so nam, da so ze prodali prve dnevne sobe Aleksandra - stereo in Claudia.
Zavedamo se, da vsak ne more
kupiti tako dragega pohistva, ker
nima ustreznega stanovanja, ali
nima dovolj denarja. Dob ra vemo,
da so ljudje, predV'sem v vecjih
centrih, ki iseejlQ solidno pohistvo
in so zanj pdpravljeni Od.S.teti oprimerno vsoto. Ze sedaj imamo prodanih vee najdrazjih dnevnih sob
Patricia, na katere eakajo ze vee
mesecev. Trzisee bo ·kmalu pokazalo objektivnost n asih predvidevanj in planiranja.
T. 2ele
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teriala lahko pr.icakujemo, da bi
dobili eimbolj tocne rezultate.
Osebe ali gospodinjstva, ki jih zelimo anketirati, bi morali obvezno
izbrati po metodi slueajnih vzorcev.
Da bi taka anketa res dala izfu-pne in objektivne rezultate, je
odvisno od ovganizacije in izvedbe. Da b i a nketirane osebe cimbolj zainteresirali za sodelovanje,
bi morali doloceno stevilo anketiranih izzrebati in ·nagraditi z nasimi izdelki. Taka oblika zbiranja
p odatkov s podrocja <triisea bi dala pomembne r ezulta te za oblikovanje .prodajn e politike, poleg tega pa bi delovala kot dobra reklama.
T. 2ele

Poslovnik za obratovanje s
cistilnimi napravami sprejet

... ..
Reklama. Bresta tudi ob »Poldovem memorialu« v Planici

beni, kot za zasebni sektor neprimemo boljsi pogoji pri prodaji
lesa podToeni industr-iji in da ne
bo vzroka za odprodajo n a druga
podroeja, lk ar se je bilo v zadnjem
casu moeno razvoilo. Pri tern velja
omeniti, da se je mozno izogniti
r aznim nevsecnosbim. le v primeru
redne prodaje preko pristojne gospodal'Sk e organizacije.
Znani so namree primeri, ko je
p-ri prodaji lesa »'b oljsim kupcem«
lastnik ostal brez placila ali pa je
na racun »visje cene« izgubil 1015% pl1i kolicini, zaradi nepostene izmere .b laga, kar praktkira
veeina kupcev, ki oS·e ·p ojavljajo na
n asem podroeju.
A. Hiti

sopisih objavl jene fotografije izdelkov. Tudi na televiziji so izdelki lepo pokazani. Kljub vsemu temu, pa ·potrosnik v veliki veeini
pozna le podjetje Brest ter posam e z.na imena izdelkov.
. S pomoenikom glavnega direktorja tov. Trotov~kom sva se d ogovorila, da bi s .pomocjo ankete
skusali ugotoviti dejanske moznosti za razsiritev prodaje pohistva
na posameznih podroejih. Anketa
naj bi vsebovala vse bistvene p odatke, ki so pomembni za obdelavo tr:lisea. R ezultat ankete je
odvisen od tega, kako je anketa
organizirana in na kaksna vprasanja mora anketirana oseba odgovoriti. Viprasanj ne sme biti. prevee, biti pa morajo takSna, da

Delavski svet T·ovame pohiiltva
BREST v Cer.knici je sprejel poslovnik za obratov.anje s cistilnimi napravami in za njlhovo vzdrzevanje. Poslovnik je zacel veljati
23. januarja 1970.
Ta poslOVInik zahteva 22. elen
zakcma o vodah (Uradni list SRS,
st. 22-121/66) za vse gospodarske
organiza-cije.
Po tern poslovniku mora sluzba
za vzdr:levanje zgradb C:i.stiti
grezni·ce Q.n betonske lovilce rnascab na vsak drugi mesec in pol,
lovilec mascob pa j e t reba ci:stiti
vsak mesec.
Cistilne na~prave nadwruje v
skladu s tern poslovnik<>m varnos1mi teh!nik. 0 n a&zlorstvu .in o
oiscenju mora pisati ustrezni obratm dnev.nik.
Ce pride do nenavadnih pojavov v zvezoi z odplakami, mora
vamostni tehnik pristojnim organom predlagati ustrezne ukrepe.
V .poslovroku je tudi .r eeeno, da
odplake nastajajo v glav:nem pri
sanitaTijah in kot meteorne vode
tovall'niskega obmocja, v manjsi
koli:Cini pa tudi pri p ranju avtomobilov in le delno pri tehnoloskih procesih. Vse odplake se izlivajo v Cerkniscioo. J. Klancar
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PoStene norme 1n priJetneJse
delovno mesto
V tern mesecu je bil na Brestu
opravtljen -p rvi izpit iz .snovi, ki
jo je abravnaval seminar o studiju '<iela in casa.
Ob tej prilofuosti smo ing. Medugorou, ki je ..seminar vodil i-n bil
tudi glavni izprasevalec na izpitu,
ter tehniku J <>Zetu Obrezi, ki je
kot prV'i opra-vil izpit. postavili
nekaj v.prasanj. Odgovori ne b o'<io zanimali le preostalih tehnikov, ki jih izpit se caka, ampak
tudi vse '<ielavce, ki jih zanima,
od cesa vsega je odvisna njihova
norma in kako se doloca.
Prvo vprasanje smo nasloV'ili
ing. Medugorcu:
e Kdaj se je na Brestu prv.ic
p ojavil pojem STUDIJ DE.L A IN
CASA?
- To je bilo nekako 1968. leta,
ko sem bil postavljen za proizvodno tebnicnega organizatorja v
skupnih strokovnih sluzbah Bresta. To je bilo novo delovno mesto in sem dobil nalogo, da ugotovim, kaj je moe napraviti za izboljsanje obstojecega stanja na
omenjenem podrocju.
Kot prioritcto sem si zadal nalogo, uvesti nov, eksaktnejsi sistem normiranja. Takrat nisem
vedel, kaj bo to, kakSen sistem
naj uvedemo. Obiskoval sem druga podjetja, zbiral literaturo, studiral. Vedel sem, da imamo le izkustveno normiranje ill izkustvene norme. V SFRJ sta bila tacas
v rabi samo dva ·s istema: REFA,
ki ga je nekoliko prilagojenega
uvajal MEBLO, in pa metoda, ki
jo je prinasal Zavod za produktivnost dela v Zagrebu. Odlocili
smo .se za to in takrat, nekako
pred tremi leti, se je pri nas prvic govorilo 0 sistemu studija dela in casa.
0 O'<il ocitev za ta sistem in poznavanje ·l e-tega je bilo treba prenesti v tovarne. Kako ste to izvedli?
- Doslej so bili organizirani
trije seminarji. Prvi ze leta 1968,
naslednje leto spet in te dni se
koncuje tretji.
·
e Kdo je obiskoval te tecaje in
kakfue rezultate SQ dali?
- Prva dva seminarja so obiskovali tebnologi ill normirci ca.sa. Seminarja navidez nista dala
otipljivih rezultatov, vendar sta
spremenila miselnost. Prinesla sta
spoznanje, da normirec ni tisti, ki
po svojih muhab kroji delavcem
placo, ampak da je normiranje
zahtevno, studijsko, a.naliticno,
natancno delo.
e In kaj pricakujete od letosnjega sern±narja?
- Veliko. Seminar, doslej sta
bili opravljeni 102 solski uri, nekaj jib bo pa se, je zelo redno
obiskovalo 26 slusateljev - 11 iz
TPC, 13 iz TPM in 2 iz TLI Stari
trg. Na zakljucni izpit mora prinesti vsak posebno nalogo, v kateri bo podrobno prestudirano
vsaj eno delovno mesto. S tudija
bo priznana za zrelo s amo v primeru, da prinasa za obravnavano
mesto najmanj eno izboljsavo tehnoloskega, organizacijskega, tebnicno~varnostnega ali pa direktno
ekonomskega znacaja. Ko se bodo
te izboljsave uvajale v proizvod-

njo, bodo rezultati seminarja na.lbolj vidni, vendar je treba poudariti, da je zelo pomemben dosezek ze tukaj- preden smo seminar koncali. V treb posloynih enotab - TPC, TPM in TLI ze danes nabajamo tzv. instrukcijski'
list. Ta tehnicni dokument pa je
koncni rezultat studija dela. in ca.sa, ki doloca dokaj natancno organizacijo delovnega mesta in delana njem.
e Se pravi. da je ucinek s edanjega seminarja na dlani. Kateri
so vzroki, menite, da so t okrat
uspehi pomembnejsi, kot sta jih
dala .p rva dva tecaja.
- Predvsem je treba poudariti,
da je to omogocil eel ra.zred novib tebnikov, ki je lani prisel v
podjetje.
e Torej ustr ezna :predizobrazba,
ki je omogocila nadaljnji uspesen
stucl.ij na tecaju?
- Da, toda to je le ena prednost. Drugi vzrok je v tem, da so
bili delavci, ki so obiskova.li prejsnja seminarja, preobremenjeni z
operativo in se enostavno v Studij
niso utegnili poglabljatl. Pa se necesa ne smemo pozabiti. Novi organizacijski prijemi danes naravnost silijo tebnicno pripravo dela,
da se pospe5eno oprijemlje tega.
sistema..
e Pomeni, da je i a ·s eminar prise! ravno se v pravi cas.
- Na.tancno tako: za rep smo
ga ujeli. Se nekaj zelim pouda.riti.
Ta sistem studija dela je samo
predhodnik naslednjemu bolj izpopolnjenemu sistemu, ki je v rabi na zabodu - pa tudi ze v jugoslovanskih podjetjih. Dva sistema imam v mislih. Tzv. Work
Factor in MTM. Direkten prebod
z iZkustvenega normiranja na kateregakoli teh sistemov je nemogoc. Sedanja metoda pa. nam bo
omogocila, da v treb do petib letih osvojimo enega ali drugega. To
je za naslednja leta tudi na.Sa na.jpomembnejsa. na.loga na obra.vna.vanem podrocju.
e Tov. Obreza, vi niste iz zadnje .generacije nasih tehn.ikov. V
Cerkniski tovarni delate ze dve
leti in sicer ves cas Jtot analitik
casa. Kaj vas je ob toli-ksni praksi vendarle se pripeljalo v <ta seminar?
- To je bilo nujno. Niti sola n iti praksa sama tega znanja ne da
in ne more dati. Tudi literatura,
skozi katero sem se ze pred seminarjev posku5a.l prezreti, ni
ta.kSne vrste. da. bi mogla. ena.kovredno nadomestiti seminarsko
delo.
e No, vendar vam je to pripomoglo, da ste se vsaj lahko hitreje pripr avili za izpit.
- To drZi, poleg tega je vecji
del tehnikov v casu seminarja. sele opravljal pripra.vniski s taz.
Spoznavali so sele delovna mesta.
v tova.rnah. Brez tega pa ni moe
dela.ti. So pa kolegi. ze zaceli izdelovati naloge in vem, da imajo
vsaj nekateri ze danes vse pogoje,
da bi se la.bko pri'javili k izpitu.
Razen »korajze« morda..

J. Obreza zagovarja pred komisijo svojo nalogo

8 s koncem seminarja je koncana tudi vasa naloga. Kako ste
to utegnilti?
- Glede na. ze omenjeno predznanje in pa predbodno pozna.va.nje delovnega. mesta, ki sem si ga
izbral za studij, mi je bilo to seveda laze. Delal sem sproti. Za.Cel
sem 6. oktobra lani, koncal pa 11.
ma.rca letos. Seveda. ob vsem drugem tekocem delu in ob izpopolnjevanju na. seminarju.
e Kaj p a pr-osti cas?
Res je slo doslej v ta. na.men 34
prostih popoldnev ov, vendar mislim, da jib ni nikomur zal. Poglobili smo teoreticno znanje,
bkrati pa se ob va.jab (v ta namen smo dobili s trokovnjaka iz
Zagreba) prakticno izurili v rabi
tega sistema.
e Kaj bi o tern delu povedali za
najsidi krog bralcev Obzorni.ka?
- Predvsem naslednje: Analitika dela in casa so do nedavnega
gleda.li kot· normirca., ki dela.vcu
precej samovoljno reiie tanjsi ali
debelejsi kos kruha. To ni res.
Rad bi poudaril takoj na zacetku,
da je prva naloga. analitika dela
in iia.sa urediti delovno mesto tako, da. dela.vec na njem s cim
ma.njsim na.porom v cim krajsem
casu cim vee proizvede. Sele drugotna. naloga je postaviti za to delo cim objektivnejsi cas izdelave.
S tem sistemom, ki ga uvajamo,
bomo to dosegli.
e Greva k v.aSi n alogL Vi s te
obdelali delovno mesto PROFILNA BRUSILKA. Zakaj p r av to?
- Odlocitev ni bila tezka. Bil
sem analitik v masivni progi., kjer
ta stroj dela. Delovno mesto se mi
je zdelo neurejeno in primerno za
obdelavo.
e Bi nam h oteli na kratko obrazlcWiti bistvo svoje naloge in
rezultate, ki ste jih dosegli?
- Svojo na.logo sem obdelal po
sistemu studija dela.. Najprej sem
snema.l obstojece stanje. Zatem
sem prouceval delovno m esto z
na.menom, da bi odpravil vse nepotrebne prijeme, zmanjsal utrujenost delavca, povecal varnost
pri delu in delo cim bolj mehaniziral. Da bi zmanjsal nepotrebne
prijeme, sem predvidel napravo
za. vzvratno podajanje obdelovancev. Napor sem zmanjsal s tem,
da delavec sedi in ima enako
obremenjeni obe roki. lzdelal sem
predlozeni opis dela in posnetek
novega delovnega mesta. Vse podatke o pravilnem izvajanju dela,
orodju, pomikih, brusnem papirju
sem vnesel v instrukcijski list,
kjer je tudi slika delovnega mesta. Ta dokument bo tako lahko
sluiiil za instruktazo delavca.

Prvo delovno
sreeanJe s
eerknisko
tovarno
v

-

Dnevi delovne prakse za prvi
teden I. letnilka lesnoindustrijsk e
sole v Cel.'km.ici so minili. Prve dni
prakse ni bilo prav nic prijetno.
Vse dneve smo morali biti neprestano na nogah po celih sest ur.
Prve dni s~tudi dokaj n espretno d elal..i. Z orodjem smo zelo
okorno delali. 2age ·n ioo hotele po
zarisani crti, kladivo je veckrat
udarilo po tpl'Stih kot po lesu. A
polagoma smo se ·prjvadili.
Najprej smo \Se lotili skoblanja.
Ce je bilo rezilo potisn jeno prevec
navzven, je ·ostala v lesu globoka
brazda. In spet je ·b ilo treba skoblati, da si za-brisal braroo. Potem
je bilo na vrsti se fino skoblanje
in poV!sod so moraH biti pravi
koti.
Instruktor je imel z nami veliko
potrpljenja. Ko nam je pri zaganju pokaza-1, kako se drZi zaga,
smQ jo se zmeraj dxzali n arobe.
Ko se zaga ni hotela premakniti
iz lesa, je moral seveda priti na
pomoc i.nstruktor. Navadno je
ugotovil, da smo zago drza1i narobe in da ISO n am sle njegove besede skozi eno uho noter, skQZi
drugo pa ven.
Fantje -so .bill mnogo spretnejsi
kot dekleta. Pri nas je vse slo ·po-

Koncno sem izdela.l na osnovi podatkov diagram normnega casa, iz
katerega labko enostavno odcitamo normni cas za element dolocene dolZine.
• Kaj pa ekonomski izracun ?
- Mislim, da. je zadovljiv. S
predvideno napravo za vzvra.tno
podajanje obdelovancev, ki sem jo
dodal stroju, pomoZni delavec ni
vee potreben. S tem sem prihra.nil
ob dvoizmenskem delovanju ..stroja najmanj 800 N din mesecno.
Ker je ta naprava sorazmerno
enostavna. in tudi poceni, se bo
investicija vanjo izplacala. na.jkasneje v 10 mesecih. Ce jo pa na.redimo doma, kar je tudi mogoce,
pa morda ze v p etih.
e Priznam, da je to kratek rok.

se tole : Koliko ·s te pa vi »kostali«
kot seminarist?
- Jaz sem dobil za vsako popoldne starega jurja - se pravi
- doslej 34.
Ko sem izracunal, da je ves tecaj (s stroslci za predavatelje vred)
stal za vsakega seminarista najvec 500.- N din, in ko mi je ing.
Medugorac se zagotoviJ, da bo sleherni ·izmed udelezencev prinesel
s svojo nalogo prakticno uporabno n ovost, k i bo posodobila in
navsezadnje pocenila prO'izvodnjo.
sem se nehote ponovno spomnil
tiste kr1latice, ki ni krilatica, ampak resnica - ti-ste -namrec, da je
INVESTICIJA V CLOVEKA resnicno NAJCENEJSA.
J. Praprotnik

Tehnicne zanimivosti
AVTOMATI ZA BRIZGANJE
Industrijsko oblikovanje pohistva, predv.sem pa industriali.zacija stilQv sta omogoCila, da danes
samo se nekatere ciste stile delamo rocno in .pOll str ojno, vecina
te proizvodnje pa je prJlagojena
str ojonemu delu.
Zato je vse vee doslej n emanih
strojev in avtomatov s posebno
funkcijo. Taki stroji so navadno
tehnolosko omejeni, zato so potrebne vel<ike serije, da se stroj
i?Jplaca.

sirini (0,8-2,8 m). Hod je mogoce
rocno nastaviti, lahko pa vgradimo tudi posebni foto register, ki
a!Vtomaticno .regulira hod oziroma
za-pira piStole, ki ne bi vee zadele
obdelovanca (ce brizgamo plosce).
Avtomat ima seveda urejeno odsesovanje megle in hlapov.
Modificirani avtom ati imajo
vgrajeno tudi p osebno vodno zaveso pod transportnim trakom, ki
odvaja odpadni material, ga v posebnem kor.itu koagulira, precisceno vodo pa crpalka vraca. Stroj
torej nastav·imo za ustrezni obde-

Venja.kobov brizgalni a.parat

Tokrat bi spregovorili o avtomatu, ki sluzi za povr5insko obdelaV'O (bru5enje in lakiranje)
okrasnih okvirckov, ki se nalepljajo na vrata razliCnih omar.
Doslej .poznamo tri nem5ke proizvajalce ·talcih avtomatov. V bistvu delujejo stroji n a enaki osnovi, r azlikujejo pa se po ·k onstrukciji in nekaterih izpopolnitvah.
Osnova teh strojev so vl'teci se
brizgaln.i agregati i:n transportni
trak. Brizgalni agregat sestavlja
dve do sest brezzraenih ali zracnih .piStol. Naklonski kot glede na
transportno mizo je mogoce regulirati pri vsaki.pi§toli posebej. Tako dosezemo idealne kote brizganja in s tern ustrezno kvaliteto.
Agregat pistol se giblje ·precno na
transportni trak po vsej njeg9vi

lovanec (okvir, nalepek itd.),
vkljucimo transporter in crpa-lke
za dovod .povrsinskega materiala
in pricnemo z delom. Pred s trojem en delavec polaga na transporter okvircke, izza stroja pa jib
drugi sklada na etazni vozicek,
kjer se posusijo. Seveda je mogoce postaviti avtomat pred susilni kanal, ki naneseno sredstv-o
poswi. Brizga-ti je mogoce luzila
in l ake.
Prednosti avl:omata so: mehaniziranje rocnega dela, izenacitev
kvalitete, ·b oljsa kvaliteta in predvsem nespremenljiva kvaliteta.
Njegove pomanjkljivosti pa so:
velik odpadek pri materialu (150
-300 Ofo) , relativno majhna podajalna hitrost in zahteva po velikih serijah.
J. Resnik

casneje. Tucli tako mocne nismo
bile kot fantje.
Ko smo delali kotne vezi, -se
nam deli nikakor niso hoteli ujemati. Nareclil si enkrat, drugic,
nazadnje pa si ze ·skoraj obupan
prosil .kaksnega sosolca, da ti je
pomagal. Seveda takrat, ko je instruktor odsel iz delavnice.
Nas dnevnik delovne prakse je
bil vsak dan za list debelejsi. Ce
je i-I 1Struktor n.aSel kakSno napako, si moral .ponovno napisati ali
pa zbrisati, da ·se ni nicesar poznalo. Uporabljali pa smo tudi
drugacne metode.
Zadnji dan so preverjali nase
znanje in ocenjevali nase izdelke.
Nekaj ocen smo dobili ze med
tednom. Ko je instruktor odprl
redovalnico, je marsikdo poskilil

cez njeg,ovo ramo in pogledal,
kaksno oceno je do·bil.
P.ri sprasevanju smo se dekleta
bolj -tresla kot fantje. Nekatere
zato, ker .nismo dovolj znale, druge pa ze iz navade. Ko smo odhajali, vsi veseli, da je prakse konec, pa se je nad nami razburjal
se vratar, zakaj odhajamo posamic iz tovarne. Nemalo .pa smo
hili zacudeni nad nasimi ocenami,
ko smo jih primerjali v Martinjaku. V Cerknici je hila ena sama
prav dobra ocena izmed sestnajstih. Ostali ·pa smo se morali zadovoljiti s trojkami in dvojkami.
V Martin jaku pa ni dvojke nihce
pridelal. Bile so tri odlicne, veli·ko
prav dobrih in nekaj dQbrih ocen.
D. Nestorovic
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BRESTOV OBZORHIK

•

Zopet osnovna organl••
zac11a ZI{ na Brestu
Obcinska konferenca ZKS Cerknica je skladno s statutom sklenila, .da bi na Brestu ustanovili
osnovno ·organizacijo Zveze komunistov. V drugi polovi.ci leta
1967 so z reorganizacijo Zveze lromuni&tov ustanovili kra]evne organizacije ZKS. Po tej reorganizaclji je prenehala delovati osnovn a organizacija •n a Brestu. Clani
ZK Bresta so postali clani krajevnih organizacij ZKS tam, kjer
prebiva)O. Temeljna dolznost cianov ZK je bila aktivno delovati
v krajevni h orga:nizacijah. V poslovnih enotah pa so bill organizirani aktivi teh krajevnih organizacij, da •b i clani ZK delovali
tudi na delovnih mesbih.
V tom obdobju pa se je znova
izkazalo, da bi bilo bolje, ce bi
bilo poglavitno podrocje dela za
clane ZK tam, kjer so zaposleni,

dolini pa so se vnaprej sodelovati v krajeWlih organizacijah.
Da bi bilo delo clanov ZK bolj
aktivno, bo za Brest organizi rana
osnovna organizacija ZK, ki jo bo
vodil devetClanski sekretariat, sestavljen lZ l!lanov sekretariatov
aktivov ZK poslovnih enot.
Aktivi clanov ZK bodo v Tovarni polilitv a Cerknica skupaj z
Iverko in Bazen:sko zago, v Tova-rni pohistva Martinja)t, v Tovarni lesnih izde1kov Stari trg irn
v Skupnih strokovnih sluzbah.
Clam ZK na Bres·tu se ze pripravljajo, da bi marca organizirali osnovno organizacijo ZK z aktivi po poslovnih enotah. Da bi bllo delo uspesnejse, bodo sprejeli
program dela m poslovnik organizacije.
E.Lah

OlranjSka
v NOB 1941 - 1945
ZBORNIK

Pri obcinsltem odboru Zveze
borcev v Cerknici je bila januarja Ietos ustanovljena komisi.ia za
pisa.nje ZBORNIKA NOB. Predsedm"k komisije je slovenski pisatelj in publicist Matevz Hace. Za
pisanje zgodovine delavskega gibanja od leta 1900 do 1940 je gradivo v glavnem zbrano, predvsem
za LositO dolino. Za druge predele Notranjske pa gradivo tudi sistematicno zbiramo. Posebno vazno je obdobje od 1941. do 1945.
leta. Vazno poglavje pri pisanju
bo obdobje osvobojenega notranjskega ozemlja v letu 1942 s temami: a::;rarna reforma leta 1942,
osvobodilni odbori, boji partizanskih enot, civilno taborisce pod
Sndnikom, italijanska. ofenziva,
pozigi, ropan;ie fa.sisticnih cet, italijanska tabods-5a Rab, Gonars,
Rcnici.
Zbornik NOB bodo zvel:ine napisali nekdanji sindiltalni funkcionarji in borci NOB, IIi so ze

pred v ojno vrsto let organizirano
delovali pri sindikatu, kulturnem
drustvu Svobodi in kmecko-delavskem gibanju. V zborniku bo
posebej pomembno poglavje o letu 1918, ko so hoteli vojaki, ki so
se vrnili s front, ustanoviti boljsevisko republiko . in ze takrat
razlastiti notranjske grofe.
Zbornik pisejo in ga bodo v
glavnem ustvarili nekdanji notranjski borci, zazeleni pa so tudi
prispevki od tistih Notranjcev, ki
zive izven ozje domovine. Pri tern
je treba omeniti, da bi bil notranjski zbornik ze napisan, vendar nekateri Notranjci pred leti
niso pokazali posebne volje in razumevanja za. to delo. Starejsi
ljudje, pa tudi solska mla.dina ze
nekaj let sprasujejo, kdaj bo
zbornilt napisan. 0 obsegu in nakladi zbornika bo v kratkem sklepala komisija pri Zvezi borcev
cerkniSke obcine.
Matevz Hace

Krvodajalska akcija letos
Tudi letos bo velika krvodajalska crkcija. Pobudnik in organizator teh akcij je Rdeci kriz Slovenije, ki irn:l najvec zaslug, da je
stevilo krvodajalcev iz leto v leto narascalo .in da sm o po stevilu
krvodajalcev med prvimi na svetu. v nasi republik.i je nad 350
t isoc krvodajalcev, na leto pa daje kri do 70.000 oseb. Kar zadeva
uspehe n a ·podrocju krvodajalstva,
pa so med posameznimi obcinami velike razlike. V tistih obcinah, kjer so obcinske s kupscine
vklj.ul:ile krvodajalstvo v svoj akcijsk.i program oin kjer so tudi
drugi dejavniki (SZDL, sindikati,
krajevne skupnosti, z<lravstven a
sluzba, druzbene organizacije, samoupravni organi in vodilni delavci delovnih organizacij) podprli prizad evanja Rdecega kriza,
so -zajeli m ed prostovoljne krvo<lajalce tudi do 7,7 Ofo vsega preb±valstva, medtem ko je republisko poprecje 3,2 Ofo. Uspehi v
krvodajalstvu bi bili lahko se
veeji, ce bi vsi zainteresirani tesneje sodelovali in ce bi v ta namen delovala posebna koordinacijska telesa.
Uveljavljanje gospodarske i n
druzbene r eforme je krvod ajalstvu povzrocilo n ekaj tezav. TeziSce krvodajalskih akcij je bilo
namrec predvsem v delovnih organizacij·ah, k.i pa si ob uresnicevanju reforme vse bolj prizadevajo za zmanjsanje neproduktivnega delovnega casa.
Tudi v-prasanje o finandranju
nalog Rdecega kriza v zvezi z organizaoijo in propaganda krvodaj alstva se vse bolj zaostruje. Lzdatke krijejo s povracili stroskov
za konzervacijo in ·predelavo krvi,
k.i ga dolocajo -zvezni organi enotno za vso drlavo. S tern iJOvracilom pa nasi r epublik.i ni moe kriti stroskov za konzerviranje krvi

in stro5kov za or.g anizacijo krvodajalskih akcij. Razvoj medicine,
narasca·nje stevila nesrec, zlasti
promeilnih, in interesi ljudske obrambe 1:erjajo .Cedalje vecje kolicine krvi in njenih i)roizvodov,
pa budi nujne zaloge krvne plazme.
S sedanjim odvzemom krvi zadoscamo trenutnim potrebam, zaloge pa so &ila majhne. Zato je
t reba krvodajalstvo organizi-rati
tako, da bo zagotovljena zadostna
stalna in enakomerna koliCina potrebne krvi za sedanjo .porabo i n
za •postopno ustvarjanje zalog
krvne p lazme.
K. Klancax
PRIDRUZIMO SE KRVODAJALSKI AKCIJI!
Sindikalni odbor na.Sega podjetja prosi clane kolektiva, naj sodelujejo n a krvodajalski akciji, ki
bo v nasem podjetju 11. aprila
1970. Ta dan je prosta sobota in
zato je tedaj primeren cas za odvzem krvi, saj to ne bo oviralo
proizvodnje.
Ob tak.ih prilo:inostih je bilo izrecenih ze mnogo besed in ze veliko napisanega. Zato menda ni
potrebno znova poudarjati, kako
pomembna je krvodajalska akcija
in kako plemenito dejanje je, dati
kri za socloveka, ki mu la.hko resimo zivljenje.
V Tovarni pohiStva so ze zaceli
pridobivati prijavljence in prvi
rezulta.ti so ze vidni. Iz oddelka
furnirnice in klejarne se je prijavilo kar 16 delavcev, ki bodo
dali kri.
Preprica.ni smo, da b o Ietos prislo na odvzem krvi vee delavcev
k ot kdajkoli prej. Zato se vsem
tistim, ki bodo dali kri, v imenu
sindikalnega odbora za humano
dejanje ze vnaprej na.jlepse zahvaljujemo.

Drobilec odpadkov ni pozeruh
Clovek, ki ne pozna tezav z drobilcem odpadkov, bo deja!, da je
to malce nenavaden naslov. Tezava je -v tern, da ima drobilec omejeno zmogljivost. Ko smo se odlocali za nakup drobilca, smo upostevali potrebno kapaciteto stroja, glede -na nastalo koLicino odpadkov. Po i:;rracunih, ki smo jib
napravili, bi za nase potrebe okrog pol kubicnega metra odpadkov na uro - zadostoval stroj
za eno kategorijo zmogljivosti

manj. Ker pa smo ugotovili, da
odpadk.i ne <lotekajo enakomerno,
ampak sunkovHx>, smo se odloCi.li.
da kupimo mocnejsega, ki bo tern
sunkom ·kos. Ko pa smo drobilec
spr.avili v pogon, je bi1a vecina
ljudi prepriCa.nih, da bo odpadke
kar pofual. Temu .pa ni tako, ker
irna stro-j omejeno zmogljivost en kubicni meter na uro.
Zato je potrebno, da transpor:tni trakovi, ki odpadke prenesejo
do drobilca, tecejo neprek.injeno

in da odpadke od strojev takoj
tudi -odlagamo na ·t rak. To jenujno potrebno, sicer drobilec ne ibo
mogel ucinkovito delati. Zmogljivost stroja je celo veeja, kot je nasa potreba, treba. je le ustvariti
tiste nujne pogoje lin drobilee bo
ucinkovit.
Omenirn :naj se v.prasanje o
upravicenosti stalnega obratovan j a transportnih tr.akov. Posamezniki namrec meniJo, da bi trakovi obr atovali le od casa do casa, ces, da -porabijo prevec elektriene energije lin podobno. Prav
gotovo je treba skrb za zmanjsanje stroskov pozdraviti in tako
pobude spodbujati. Na nekaj pa
pri tern ne .smemo ·pozabiti. Cloveska energija je v primeri z
elektricno 76-IM-at drazja. z vidika raciona1nosti so torej take pobude, da bi reje vse napravili
rocno, neprimerne .in neracionalne. Clovek s svojirni wnskimi
sposobnostmi vse bolj pqstaja saroo upravljalec -raznih tehno"losk.ih
in strojnih naprav, ker je njegova
fizicna moe omejena in predraga,
da bi z nj.o lahko I\azsipali. Od
vseh i.ivih bitij je edino cloveku
uspelo preobliko.vati naravna bogastva sebi v prid, ce izvzamemo
vojaske naprave za mnoZicno unicevanje. Tudi sicer je zniianje
stroskov v glavnem in m daljse
obdobje gledano mogoce le pri
delu.
T. Kebe

Delovna praksa dijakov tehniske sole
Od 12. do 17. januarja letos smo
imeli dij aki prvega letnika lesnoindustrijske sole delovno prakso.
Razdeljeni smo bili v dve skupini. Prva s lrupina je bila na praksi v TP Cerknica, druga pa v
TP Martinjak.
V Martinjaku j e prakso vodil
instruktor Cvetko. Prvi dan smo
se seznanili z mizar.skim orodjem.
Vecji del orodja smo ze poznali,
vendar sm-o morali za vsako orodje v edeti slovensko irne, kar pa
j e bilo kar precej te:lko. Za vsako -orodje, -k i smo ga hoteli dobiti, smo morali i.n.Struktorju pavedati pravo ime.
Vsak darn smo naredili po eno
vez. Delali smo sest ur na dan.
Mojster nam je najprej povedal
vse o vezeh in nam dal navodila
za uporabo orodja. Delo je bi:lo
smotrno .razdeljeno, kajti orodj a
je bilo malo in tudi delavne mize
so bile nekoliko premajhne. Na·r edili smo sirinski spoj in dve
kotni vezi. Iz topega spaha pa
smo izdelali se odprte in polkrite
roglje. Za vsako vez smo dobili
se neobdelano desko, ki s mo jo
morali lepo skoblati d-o dolocenih
di:menzij. Mere nam je dolocil inStruktor. S tern smo ime1i precejsnje tezave. Paziti smo morali,

da sta bill pri vezeh desk.i enako
sirok.i, dol.gi in debeli, povrhu tega pa je morala biti vez pod pravim kotom. Vse 1:-o je instruktor
zelo uposteval pri ocenjevanju.
Najprej si je ogledal, kako gre
vez skupaj. V spoju ni smelo biti
nobene vecje spranje. Vez je oce·nil po napakah. Premeril je vse
dimenzije lebvic. Ce je bila letvica
za en sam milimeter O"Zja ali sirsa, je bila to ze napaka. Letvica
ni smela .bi-ti pretanka in ne predebela. Ce ni imela dolocene debeline, je bilo spet napak. Potem
je zmeril se dolzino. Veckrat se
vez m p osrecila in smo letvico
odrezali. To je bila huda n apaka.
Pogledal je tudi, ce vez stoji pravokotno. Napak j e bi:lo, ce nl bila
pod pravim tkotam. Tudi b-rusen je je ocenjeval. Napacna poteza
z ·b rusnim papirjem je zni.Zala
oceno. Tako se je nabralo eel kup
napak. Za dve do tri napake je
ucenee se <lobi! odlicno oceno, ce
pa je •i rnela vez vse nastete napak e, pa je bil dija-k zanjo negativno ocenjen.
Prakso tSmo .koncali s tern, da
smo si ogledali tovarno pohlstva.
Sli smo s kozi we oddelke - od
krojilnice do montaze in embalirnice.

V Martinjak smo se vozili z avtobusom ; vcasih z rednim, vcas.ih
z delavskim. Za povratek je odpeljal zadnji avtobus ob sedmih
zvecer,mi -p a smo delali do osmih.
Tako nam ni preostalo nic di'ugega, -kot da smo hodili pes. Vendar -smo bill kljub temu dobre volje. Vso .pot smo se smejali. Po
delu se je kar prileglo malo smeha .in sve:lega zraka. B. Tursic

Kaj ta.kega pa se ·De. Ceprav so
zaceli zadnje case casopisi objavljati razne analize in pripombe o
d:ragem pohistvu in nedostopnih
cenah za popreenega drzavljana,
je na.Se podjetje zasul pravi plaz
prosenj za prospekte. To pa se nl
vse. Posamezniki posHjajo celo
skice -stanovanj in prosijo za nasvete glede nakupa. V dveh dneh
je prispelo na n asl.o<v Btesta nic
manj .kot 117 pisem in <lopisnic.
Nasa prodaja je pred zagato, ikako
ustreCi zeljam vseh inte-resentov.
Trdimo lahko, da nasa reklama
uspesno deluje.

Posnetek kaze na.Se dija.ke med rednim poukom v Teh.nlJid §oU

-
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Kako smo Zene praznovale
svoj praznik
Leta je bHo k.malu naokrog in
zopet so se predstavniki sindikata
v poslovni enoti zamislili, kako
naj zene nasega kolektiva praznujejo svoj praznik - Da.n zena.
Po svojih moeeh so skusali to storiti najbolje, ceprav se seveda organizatorjem to ne posreci vedno.
Ko govorimo o Dnevu zena, ki
ni praznik le nasih zena, pac pa
je mednarodni praznik, nehote pomislimo na enakopravnost zen na
vseh podroejih drl!Zbenega zivljenja. Nagli drl!Zbeni in gospodarski razvoj nase dezele je turn zene pritegnil v proizvodnjo, v

upravljanje in drugam in taka danes za.poslene zene polnijo stabisti.Cna poroeila o njihovem sodelovanju. Ce pogledamo, ikako je v
nasem podjetju, homo ugotovili,
da je v neposredni proizvodnji zaposlenclh nad 50 °/o zena. Zato rnaramo skrbeti, da bi vlogo zena in
njibov :poloiaj ocenjevali stvarno
ter jim da1i mesto, ki ga zaslUZ.ijo,
ne pa se jih spominjali le obcasno, ob njihovem prazniku.
Poglejmo, kako so zene-delavke
praznovale 8. marec v nasem podjetju!

FOTOJ(RON I J(A

~

Visoko za.pa.dli sneg je ogrozil konstrukcije poslopij, zato
so bile organizira.ne ekipe, ki so ga. odstra.njeva.le

-

Odstranjevanje snega je potekalo tudi s sodobnimi stroji

Komentar k sliki ni potreben. Ze sama nevarna gmota snega nad
fantom s sankami je dovolj zgovorna. Fotografija je bila posneta
teden dni potem, ko je zapadel sneg. Ta primer tudi ni osamljen.
Lahko se samo vprasamo, ali so posamezni lastniki takih streh prevec
ra.vnodusni ali pa··je. iudi obcinska iuspekcija premalo uspesna. ·

Po tradiciji, ki velja ze nekaj
let, so bile zaposlene zene in tudi
upokojenke iz TP Cerknice vabljene na prirecLitev na predveeer
8. marca v Delavsko restavracijo
Cerknica. Kljub slabemu vremenu se je zbralo veliko zena. Proslave z raznolikim programom je
s pozdr.avnim govorom pricel
predstavnik si.ndikata. S svojim
nastopom so r.azveselili prlsotne
mladi recitatorji iz Osnovne sole
v Cerkni<:i ter novo ustanovljeni
pevski zbor iz Cerknice, ki steje
16 elanov, vodi pa ga prizadevni
Janez Kranj.c iz Topola. Po koncanem -p rogramu so zene ob zakuski ·i n glasbi Veselih Menisevcev kramljale v veseli druzbi.
Veliko delavk zivi v oddaljenih
krajib. Tudi te zene so bile delefne V'Se pozornosti sindikata tin
so v svojm srediseih praznovale
svoj praznik.
Tudi v TP Martinjak so predstavniki sindikata razmisljali, kako bi najbolje ugodili zenam za
njibov praznik. Na vprasanja, ali
naj bi priredili zabavo ali jib denama obdarili, so zene iz vsakega oddelka same odgovorile. Odloeile so se za zadnji predlog,
predvsem zaradi oddaljenost:i in
vremenskih razmer, saj mnoge ne
bi mogle na zabavo. Sedaj so zene iz PE Martinj.a k zadovoljne in
·pravijo, kako .praviemo -so bile nagrajene. Tudi na upokojenke so
se spomnili s cestitko in jib obdarili kot ostale zen e.
Vendar so tudi reiijske delavke
v TP Martinjak bile zelo pozorne
do .svojih sotr.pinov. V torek, 10.
mar-ca, na >dan mucencev so maze in fante presenetila majhna
darilca. N a mi·z ah so nasH na sipkovih vej.icah z rdeeim trakom
pri vezan slaokorcek ter kozarcek
konjaka. 'l'mjeva vejic!:J. naj bi
predstavljala njihov simbol, ki se
je 'PD -p rizadevnosti tudi razlilkoval v veUkosti. Mozje so si oeitali,
kako nerodni so bill: vsaj cestitali
bi lahko. Toda vsak oeitek bi bil
neupravieen in z-Eme so se le z dobrim namenom .spomnile nanj e.
Mogo~e se bo mozem m fantom
ne samo v PE MaDtinj.ak, ampak
tudi ostalim ta dogodek vtisnil v
spomin in bodo naslednje leto
bolj pozorni.
V TLI Stari trg pa so se zene
izmed treh m oznosti odlocile za
to, da dobijo manj!ia -darila. V pocastitev Dneva zena so se zbrale
v Delavski restavraciji, kjer so
j·i m po uvodnem govoru predstavnika smdikata 0 pomembnosti tega prazni,ka podarili bonboniere.
Kramljanje pa so .n adaljevale ob
skodeUci erne kave. Po kratkem
snidenju so se zadovoljne vraeale
domov.
Na Skupnih sll!Zbah je bilo
praznovanje Dneva zena ze v petek, 6. marca, po koncanem delu.
Ko smo se odzvale vabilu in se
zbrale v prostorib Delavske restavracije, nas je presenetila lepo
oblozena miza. Po uvocinem nag,o voru tajnika sindikata, smo dobile bonboniere, ki jih je krasil
cvet Zivo rdecega nageljna. K ot
vedno .in povsod, je tudi tokrat
odigral rdeei cvet svojo vlogo.
Vzdu5je je pos·talo prijetno in domace, vendar je bilo to srecanje
kr.atko in koncano ·PO uri in pol.
ker si je skoraj vsaka <izmed nas
z-elela eimprej domov, posebno tista dekleta .in zene, ki so iz oddaljenih kr.ajev in odvisna od avtobusov.
Tak.o nekako so nase zene praznovale svoj praznik. K.atera izmed
poslovnih enot je izbrala najboljso pot, je teZko reeL Tudi letos
ugotavljamo, da je laze kritieno
ocenjevati, kot svetovati.
Kaksno naj bi bilo to praznovanje v prihodnje?
Mogoce je umestno predlagati,
da darila po posameznih poslovnib enotah ne bi imela razlicnih
vrednosti, kot je bilo letos. Tudi
na upokojenke naj bi se spomnili
ne samo z vabili na prireditev,
ampak tudi z darili, kat so storili
letos v TP Martinjak, saj so tudi
one .pruspevale svoj delei skupnosti.
S. Mekinda

Otvoritev gostinskega lokala vCerknioi
Notranjci smo zelo ponosni na svoje turisticne raritete: Cerknisko
jezero, Rakov Skocjan, Kri2no jamo, grad SneZnik. Sicer pa, kaj b i
•nastevali, vsi jib poznamo se vee, ceprav jih poredkoma <>biskujemo.
Vendar ponos brez korist i, to ni dovolj, zato smo zaceli poeasi odpirati
vrata domacemu in inozemskemu turizmu. Prisli smo ze taka dalec,
da so vrata odprta p revec na stezaj i n nam gostje »kradejooc nase eudovito turisticno bogastvo, ne d a -bi za to iztrfili devize ali pa vsaj
dinarje.
Pomanjkanje gostinskih lokalov j-e nedvomno eno od najbolj pereeih 1uristicnih ·problemov. Toliko bolj nam j-e zato dobrodo5el vsak
gostinski lokal, kajti vsak zasluzeni dinar na tern podrocju nam je
dragocen za izl:!oljsanje nasega standarda, ·p redvsem pa za »krpanje«
vrzeli v nasem obeinskem •proracunu.
Cerknieanom se bo v tern pogledu prihodnji mesec nasmehnila
sreea. Sku pni investitorji Kmetijska zadruga, Skocjan in SAP so
v marcu koneali z zadnjimi obrtniSkimi deli pri dograditvi n ove restav.racije. Lokacija restavracije je sicer malo neprimerna (dvorisee
med poslopjem uprave zadruge in stavbo Socialnega zavarovanja oziroma SZDL), to je tudi razlog, da mar.sikateri d omacin ne ve za gradnjo novega lokala, ceprav je sicer v samem centru Cerknice. Skupna
vrednost investicije znasa .po predraeunu 216 milijonov S dinarjev.
Gostisce je sodobno in zelo okusno urejeno, ima tri vecj e prostore in
posebno sobo, .ki bo lahko sluzila za razne poslovne ra~govore. Sodobna
kuhlnja bo nudila veliko izbiro zlasti domacib specialitet, obljubljajo
tudi scuke iz Cer.k:niskega jezera. Prostor za poslovne razgovore bo
vsekakor novost, ki jo pozdravljamo zlast:i Brestovci. Odslej ne bo treba vee vsakemu sefu ali referentu voziti goste v n edavno odprto Res tavracijo na Rakeku, ker je lakal taka rekoc pri roki, cene, kat zagotavljajo investitorji, pa bodo tudi na priblizno enaki visini kat na
Rakeku.
In se prijetna novica. Investitorji bod-o za otvoritev podarili gostom 90 brezplacnlih vstopnic, vsako v vrecinosti 5.000 starih dinarjev,
za katere bodo gostje lahko dobili jedila in pijaco po zelji. Ker bo
otvoritev v sredo, lahko dobijo gostje vstopnice v torek 31. m arca,
to je dan pred otvoritvijo, od 15. do 20. ure v Delikatesi, restavraciji
SAP ali v trgovini Kmetijske zadruge. Kolikor vstopnice ne bodo
razdeljene, jih lahko dobite tudi v sr edo na dan otvoritve. Slovesna
otvoritev bo ob 16. uri.

Obnovavodovoda
Kot vemo, smo z januarsko piaco tisti, ki zivimo v naseljih, katere na.paja. cerkniski vodovod,
priceli pla.Cevati 1,5 Dfo od neto
osebnih dohodkov v skla.d za obnovo vodovoda. V februarju se je
od januarskega izplacila osebnih
dohodkov v ta sklad steklo okrog
3·3 milijona starih dinarjev. Pred
kratkim je imel gradbeni odbor
sestanek, na katerem je sklenil:
1. Zaradi velikih teza.v preskrbe z vodo Ra.keka, Unca in lva.njega sela. naj bi z obnovo vodovoda priceli ze v letu 1970. Da. bi
razbremenili cevovod, k.I na.paja
Rakek, je treba opra.viti dolocena
dela v Cerknici. Na to cev je prikljuceno naselje Videm, zato odvzame vecji del vode, ki je namenjena Rakeku. Da bi to odpravil1, je potrebno:
a) Poloziti iu pn"kljuciti glavno
cev od Meleta proti pribodnji

bencinski crpalki (na trikotniku
med cestami pri novi soli) ob Cesti 4. maja. Na to c~v je treba
pri'kljuciti omreZje naselja Videm.
b) Treba je poloziti nov cevovod po Gerbicevi ulici, ker bo ta
Ietos asfaltirana.
c) Napeljati je treba vodovod v
Dovce (Rakek).
d) Popraviti oziroma obnoviti je
treba. zajetje pri izviru v PodsHvnici.
2. Komunalno podjetje bo pooblasceno, da v imenu gradbenega odbora naroci pri podjetju Nizke gra.dnje izdelavo nacrtov.
3. Izvajanje del pod zaporedno
stevilko ena prevzame komunalno
podjetje Cerknica. Vse ponudbe
tega podjetja bodo dali preveriti
posebnemu gra.dbenemu strokovnjaku. Sele ta.ko preverjene ponudbe bodo sprejemljive. Za dela
(Konec na 7. strani)
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Kombinirana dnevna soba in spalnica Florida extra ob dnevni uporabi

Fotografija je najbolj
·
zgovorna!
Zato predstavljamo
Brestov program za leto 19 7 0
tokrat bolj s slikami,
kot s pisano
besedo
Kombinirana dnevna soba in spalnica Florida extra, pripravljena za pocitek

Dnevna soba Alexandra stereo v dveh izvedbah (spodaj levo in desno)

Ali ·vam nas
prikaz ugaja?
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REPUBLISKO PRVENSTVO
v smucanju gozdarjev, lesarjev in lovcev na Pokljuki
. Organizator letosnjega republiskega prvenstva v smucanju je bil
GG Bled, ki zaslllZi vse priznanje
za izredno ~n ·brezhibno izvedbo.
To je bila prava mani:festacija
mnozienosti, saj je nastopilo kar
320 :tekmovalcev.
V glav.ni disciplini prvenstva v
veleslalomu izpod Visevnika na
Pokljuki je nastopilo kar 243 tekmovalcev.
Na startu -so se pojavila velika
imena naosega alpskega s mucanja
kot Lakota, Klinar, Mulej, Stefe
in drugi. Bresta sem zastapal sam
med 243 nastopajocimi. Ne vern
ali med 1500 delavci Bresta res
ni nikogar, ki bi se se udeleZil te
velike manifestacije lesne branie.
Vazno je s·o delovanje, prav gotovo
so tega mnenja Mal'les, Mebl-o,

Slovenijales in drugi, saj p osljejo
na ta tel«novanja po 20 in vee
predstavnikov.
Tekmovald pridejo celo· v posebnih dresih, saj zastopajo s voja
podjetja. Letos so se prvic udeleZili tega tekmovanja tudi trije
tekaci iz Bresta, upam, da bo
drugo .leto ·tudi kakSen za veleslalom, cudno saj pravi zgodovina, da so bili prvi smucarji na
Slovenskem ravno iz teh krajev,
iz Blok, ali ji naj ne verjamemo?
Rezultati:
Veleslalom moski (243 tekmovalcev) :
1. Lak'Ota Peter GG Bled,
2. Klinar Andrej GG Bled,
3. Pesjak Marjan Elan,
52. Vidovic Edo Brest.

Veleslalom zenske (28 tekmovalk):
1'. Truar Danica LIP Bled,
2. Skal'abot Smilja Jelovica,
3. Korenc Ivanka KLf Logatec.
Teki moski (36 tekmovalcev):
1. Kobilica Pavel GG Bled,
2. D'Ornik Pavel LIP Bled,
3. Lah Vlado GG Maries,
17. Kandare Anton BREST,
27. St:rle Joze BREST,
30. Sepec Tone BREST.
Ekipno veleslalom moski (40
ekip):
1. GG Bled,
2. GG Slovenj Gr·adec,
3. ELAN.
Eki'pno teki moski:
Ekipa Bresta v postavi: Kandare. Strle, .Sepec 8. mesto.
E. Vidovic

Veleslalom na Slivnici
ponovni uspeh ekipe Notranjskega studentskega kluba
3--2-1~smukl so se v nedeljo,
2. mesto Vidovic Edo - N.SK
1. marca letos slisale besede starIV 1 :03,7 min.
terja in drzni smucarji so se z
3. mesto Burnik Alojz - Alpivrh.a Slivnice spuscali drug za
na Zini 1 :04,1.
drugim po strmLni proti »spome4.
mesto Arko J oze Rakek
nrku« . Notranjski studentski klub
1:14,3.
je namrec ze <:etrtic uspesno orEkipno:
ganiziral ze skoraj tradicionalni
»Slivnis·ki velesla•l om«. Prekl'asna
I. mesto Notranjski stud. klub
nedelja je privabila na Slivnico IV - poprecje 1:13,3.
tudi precejsnje stevilo gledalcev
II. mesto Gradisce Cerknica domacinov in tujcev, ki se kasnepoprecje 1:27,1.
je v domu niso in niso nehali
III. m esto Grahovo II - ponavdusevati nad lepoto pokrajme
in naravnost idealnimi :J?Ogoji, ki _ precje 1:33,0.
Namesto 2lakljucka pa vprasajih za tekmovalno in ·r eKreativno
nje: Pogoji za zimski im letni tusmucanje nudijo tereni na Sliv rizem (celo gospodarski turizem),
nici.
Proga za veleslalom je .bila dolga priblizno 1000 m in je bila
srednje zahtevna -za ~icer precej
r azlicno kvaliteto tekmovalcev.
•
P.riprava proge bi bila za prJpravlja·l ce - clane NSK - ·precej tezavnejsa, ce ne bi s strani trgovsko-gostinskega podjetja Skocjan
imeli podpore kar se tice b ivanja
v domu in prevoznosti ceste vsaj
do »-spomenika«. Tako pa je bila
proga dobro steptana in v redu
pripravljena. Le izreino toplo
spomladansko sonce je do zacetka tekmovanja sicer tr~o progo
nekoliko .prevec •razmehcaJo, kar
je bilo za te~movalce z visjimi
startnimi stevilkami nekoliko neugodno. Zato tudi ni manjkalo
diskvaliii-kacij - izmed vee kakor 50 nastopajocih je lbilo diskvalificiranih nekaj v ee kot poloy:ica. Gledalci pa so tudi prisli na
svoj racun - kajt i Vlideli so -lahko
drzno iLn tehniC.no dovrseno smu~anje, pa tudi padce, nekatere
med njimi prav teatralne. Vend.ar
se je vse srecno koncalo brez najmanjsih poskbdb te~movalcev. Sicer pa je bilo tudi za zdravnisko
Dne 13. marca 1970 je nenadosluzbo preskrbljeno.
ma umrl .nas dolgoletni delavec
J'<>ze KRANJC. Rojen je bil leta
Rezultati:
1. mesto Debevc Rudi
NSK 1919, leta 1954 se je zaposlil pr-i
nasem ·podjetju kot voznik. Na
IV, 59,9 sek.
tern delovnem mestu je bil dolga
leta, potem pa je bil razporejen
na delo v tovarno pohistva.
Bil je dober delavec, .priljubljen med sode1avci. Zadnjih nekaj let pa je bil bolehen, toda
. (Nadaljevanje s 6. strani)
kljub temu ni lizgubil vero v
v pribodnje pa bo gradbeni odbor ozdravljenje in je bil vedno veiskal., konkurencne ponudbe tudi der.
pri drugih izvajalci.h.
Zaradi prezgodnje smrti je za· 4. Za nadzorni organ, ki bo kontri nedorasle otroke. Ohratroliral kvaliteto del, bodo najeli pustil
posebnega strokovnjaka, ki bo kot nili ga bomo v trajnem spominu.
strokovni .sodelavec gradbenega
odbora nadziral kvaliteto delo i z vajalca.
5. Ker je bi1o v razpisu referenduma doloceno, naj b.i gospodarstvo. prispevalo 100 milijonov BRESTOV OBZORNIK - GLAstarih dinarjev, oziroma 20 mili- SILO KOLEKTIVA BREST CERKNICA - Glavni in odgovorni
jonov letno, so sklenili, da bodo
gospoda.rskim organizacijam po- urednik Danilo Mlinar - Urejuje
slali pisma s pri'merno vsebino, uredniski odbor: Stefan Bogovcic,
na.j se razpisu odzovejo.
Vojko Harmel, Franc Hvala, ToGradbeni odbor je torej zacel z
ne Kebe, Joze Klancar, Jozica
delom, ceprav je bilo potrebnih Maticic, Danilo Mlinar, Ivo Stevee posredovanj, da je do sklica
fan, Valentin Subic, Franc Tavodbora sploh prislo. Ucinkovitost
zeU, Dusan Trotovsek in Magda
Obcinske uprave se kaze tudi v
Urbane - Tiska Zelezni.Ska ti~em primeru.
skarna. Ljubljana
T.Kebe

In memortam

Obnova
vodovoda

predvsem pa za zimsko sportno in
rekreativno smucanje so lidealni.
lmamo na vr.hu celo dom, ki sicer pocasi propada, vendar je kot
osnovna postavka za zacetek tul'izma dovolj. Le kdaj bodo nasi
turisticno- gospodarski
strokovnjaki »-p ogruntali«, da takega turizma, kot si ga nekateri zamisljajo, ze kar :ojutri« ne bo, ce ga
ne bomo zaceH na prv.i stopnici in
sele potem »jurisali« v I. in naslednja nadstropja?! In prva stoonka za to vrsto turizma na Slivnid je investicija za sedeznico in
vlecnici na Sllivnico ...
dr. Bori:s Kravanja

Avto rally in se kaj
Pri nas so rally-prireditve se
dokaj redke, medtem .ko na glavnih cestah skoraj vsako soboto in
nedeljo vidimo italijanske in avstrijske voznike z oznakami rallyja.
Ko smo se j•a nuarja govorili,
kako bi .proslavili Prvi maj ali
Dan soferjev (pa ne mislite, dana
kaksnem uradnem druzbenem sestanku, tern vee v nasi restavraciji
v Cerknici), smo prisli do zakljucka: Brestov Rally v 1970. letu .rooramo organizirati- ce ga ne, smo
reve. In ze smo sklepali takole:
-'Ilajmanj 50 avtomobilov bi
lahko sodeloval-o;
- napravili bi rally na relaciji
Cerknica - Ljubljana - Kamnik

Kako je z
lovstvorn
Lov se je ·razvil v kameni dobi,
ko je bil ulov edina clovekova
prehrana.
Kasneje so imeli pr.avico !ova
plemici, nat-o pa je .bil zakupniski sistem. V zakupnistvu je lovil ozji .k rog lovcev, uplenjena
divjad pa je bila njihova lastnina. Po II. svetovni vojni so bila
lovisca prazna, saj skoraj ni bilo
smj.adi, jelenjadi pa se manj. Ze
leta 1946 so ustanovili lovske druzine, ki so ddbile lovisca v upravljanje p-od dolocenimi pogoj i.
Divjad je -splosno ljudsko prem<>Zenje. G.ospodariti je tr-eba po
nacelih zakona '<> =lovu, pravilih in
poslovniku lovske druzine. Po teh
nacelih si nihce ne more bl'ezplaeno prisvajati nobene Vl'Ste
divjadi. Celotni iztdek je treba
vracati nazaj v lovisce.
Vseh enaj.st lovskih druiin na
Nobranjskem, weh 350 clanov je
sprejelo ta .nacela. Zaceli so g.ospodariti. Najprej so ugotovili
stalez divjadi, zacasno .prepovedali lov na nekatere vrste zivali,
razmejili loviSca, za osveiitev krvi nabavili zajce .in nekaj pernate
divjadi.
Poskrbeti so mora1i za cuvajsko sluibo, za prehrano divjadi in

Smucanje je lep in zdrav sport, le zal ga v Cerknici vse ·premalo
gojimo

- Celje - Dravograd - Maribor
- Varazdin - Za·g reb - Cel'knica ali morda kje dru.god;
- delali bi reklamo za Brest;
Brest bi placal ·samo bencin in
dnevnico vozniku Ula seveda piakate in drugo pa:pirno kramo za

avtomobile).
Kaj pravite vozniki- Brestovci?
ln kdaj rally? Za 1. maj ali za
Dan soferja?
In. kaj .pravi BREST'?
D. Trotovsek

Kegljaci nadaljujejo s sezono
Clani KK Brest .pr.i dno vadijo.
Pred njimi je namrec aprilsko
srecanje s Ciani KK Siovenijales.
Od sto clanov, ki jih steje KK
Brest, redno vadi 25-30 clanov.
Za vzddevanje prostorov kluba
je zadolien oskrbnik, ki med drugim skrb i se za postavljaca in postrezbo clanov, gostov in tekmovalcev.
Kegljaci imajo najvec skrbi s
fmanonimi sredstvi, se vnaprej si
belijo glave, kako priti do avto-

drugo. Vse delo je bilo opravljeno .prostovoljno in brez placila.
S sta·l ezem srnjadi in jelenjadi
smo zadovoljni, se vedno pa ni
pravilno spolno ra=erje. Statistike kaiej o, da je razmerje 1:3 na
skodo srniakov. Ce hocemo, da bo
divjad krepka, moramo stalei popraviti na 1:1, ali najvec 1:2.
Lovske druzine si moeno prizadevajo, uskladiti .s polno razmerj e
z letnim nacrtom, .k i nataneno dolol:a, kaj je treba odstreliti. Ob
zakljucku lovsek sezone ·posebna
komisija LZN ocenjuje trofeje in
po kategorijah ugotavlja upravienost uplenitv-e. Trofeja je ponos
vsakega lovca, vendar pa ni v ponos, ce je uplenil 2 A, ce je ustrelil .plemenjaka. Take spodrsljaje
ureja poslovnik lovske drui.ine.
Ob .prekrsku mu lahko za leto ali
vee prepovedo upleni-ti to vrsto
divjadi.
Napori 1cwskih druzin so ucmkoviti, saj divjad naj.d emo povsod.
Odvec pa je govriti, da je lov
sport in izZivl}anje nad plemeni:to
divjadjo.
A. Hrblan

mata za postavljanje kegljev, saj
je ta .pri:pomocek ze nujen v vsakem kegljiscu. Mimogrede sem
dobil Lnfol'macij•o, da avtoma.tsko
kegljisce poseduje celo zasebn.i
gostilnicar v Loskem .potoku.
Za zakljucek pa se to: pred 14.
leti so bile na Rakeku kar stiri
kegljaske ekipe in je ta sport
prav cvetel. Kot se slisi, bo ponovno zaiivel. Vee posamez;nikov
naml'ec pridno trenira z n amenom, da bodo napovedali srecanjc
s tovrstniani klubi v obcini in izven nje.
-0--

Tudi ba-linarji stezka pricakujejo svojo >SezQno. Sneg in zima
se nikakor noceta posloviti. Tudi
ta sport se je zacel zadnja leta
siriti. v letosnjem letu nameravajo zgraditi za -kegljiScem boljse
balinisce, ki bi bilo namenjeno
samo za ti-ste claiil.e, ki se pripravljajo za nastope, teh .pa bo letos,
kot predvidevajo, vee kot dovolj.
.S. Bogovcic

Kosmatinec se je
pregresil
Delavci, ki se vozijo na delo .iz
Rakibne, Otav in okol.iskih vasi,
so bili 17. marca 1970 price nenavad.nega
dogodka. Avtobus
SAP, Jti je delavce peljal na delo,
je na poti med Otavami in Sel.Sckom prepodil medveda, ki je napadel kosuto. Mocno jo je ie poskodoval ·PO hrbtu. Kosuto so odpeljali v Begunje, kjer so ji tamkajsnji 1ovci sk!rajsali muke.
Domnevajo, da je medveda zaradi dolge zime lakota nagnala,
.
da je zacel ubijatL

