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Jofe Lesar-ponovno glavni
direktor

Na zadnji, 154. redni seji delavskega sveta n asega podjetja, je
bil ponovno imenov an za glavnega direktorja Bresta Joze LESAR.
Ceprav je morda odvec predstavljati tov. Lesarja, nam ponovna izvolitev za glavnega dir ektorja narekuje, da pogledamo
v njegovo osebno izkaznico.
Joze Lesar je bil rojen 1917. leta v Ribnici. Oktobra 1941 se je
aktivno vkljucil v NOV. P red prvim imenovanjem za glav n ega direktorja Bresta je delal na raznih
politiiinih in oblastnih forumih,
nazadnje pa je bil direktor glavne direkcije zagarske proizvodnje LRS. Tov. L esar je n aturaliziran Cerkniiian, saj je prisel na

Brest ze leta 1950. Poleg polnega
angaziranja v lastnem podjetju je
tov. Lesar tudi izredno aktiven
druzbeno politicni in strokovni
d elavec v raznih organih in institucijab. Ze drugo mandatno dobo
zapored je poslanec republiSkega
gospodarskega zbora. Leta 1967
ga je predsednik republike odlikoval z Redom bratstva in enotnosti s srebrnim vencem.
Najboljse strokovno spriiievalo
Jozeta Lesarja je Nagrada Borisa
Kraigherja, ki jo je med prvimi
nagrajenci prejel za izjemne dosezke pri organizaciji in vodenju
podjetja. Ce dodamo se to, da je
prejel tov. Lesar to nagrado za
izreden gospodarski vzpon Bresta, smo pov edali dovolj.

Zastave vihrajo ·i pozdrav nasemu prazniku . •.
Mirl.ijoni pojo pesem prvega maja, lnternacionalo.
Milijoni vzklikajo: Naj iivi prvi maj, p raznik delovnih
Ijudi!
Del teh milijonov smo fudi mi.
Lefos p raznujemo delavskri praznik v jubilejnih dneh
25. obletnice osvoboditve, 100-lefnice Leninovega rojsfva in 20. obletnko delavskega upravljanja.
Lefos p raznujemo delavci Bresta nas praznik v rekonstru,ran-ih in modemiziranih tova rnah, ponosni na velike
dosei ke in trdno prepricani, da bo fa veliki korak v povc canju delovnih sreds·fev pospesH tudi n·a se delovne
uspehe.
Letos smo spre jeli novi sfatut, ki naj se bo~j utrd i p ravice delavcev v upravljanju, statut, katerega dolocila
omogocajo n'o ve oblike delovanja v svefih, specia·lizira nih po dejavnostih, kli so b i.sfvenega pomena za nase
delo, nas napredek in razvoj. Dvaj·set let samoupravljanja je hi.f.ro, prehitro minHo, se vee smo hoteli sfoq-ifi.
To, kar smo dosegl'i, pa je osnova za naso prihodnjo
pot v socia·lize m.
Mnogo mo·ramo se sforiti, · da bi zadovoljili vse pofrebe posameznikov in kraja, v kaferem i iv imo, pa tudi
nase drui bene skupnosti. P.rihod nost bo zahttevala, da
gremo z njo v korak. Sodobna sre dsiva za vodenje proizvodnje , k; jih uvajamo kot stalno sodobno metoda za
uravnavanje proizvodnih procesov, e leldronski nacin
obdelave podafkov, vse to je novo, zelo blizu svetovnemu razvoju. PonQISni smo, da ·s mo tako blizu perspektivnega razvoja v sv etu, saj le tako lahko vedno gledamo v prihodnost.
In zivljenje izven tovarne?
Skleniti moramo: dovolj je mrtvila in zaprfosti. To ne
vodi nikamor. Delavski .razred je b il vedno nos·i'lec napre dnih idej v kulturi •in drugih oblikah drui be ne zavesti. In ce za ta prvi maj obljubimo, d a bomo zacel-i
drugace, bomo veliko SlforiH za preobrazbo in dosegli
osebno zadovoljstvo.
Zadovoljstvo ob rezulta.tih d e la v tovarni, zadovoljsivo v osebnem pocu·tju, so na.jvecje ielje o b prazniku
dela.

Tovaris Lesar se s ponovno izvolitvijo za glavnega direktorja
Bresta vkljucuje v novo fazo r azvoja podjetja. Letos bo zakljucena obseZna modernizacija Bresta:
konec leta bodo vkljuceni v obratovanje elektronski r acunalniki;
poslovanje bomo zaiieli obvladov ati s sodobnimi organizacijskimi
oblikami . . . Vrsta je se nalog, v
katere bo tovaris Lesar lahko
vnesel s vojo kreativnost, voljo in
prizadevnost.

Dopolnitev plana za leto 1970

.j

V m esecu marcu je Zvezni izvrsni sv et sprejel nekatere druZben e instrumente, ki bodo imeli
odlocilen vpliv tudi n a gospod ar jenje Bresta v letu 1970. Predlogi
zak onov, ki jih bo spr ejela Zvezn a skupsl!i!Ila po h itrem postopku,
se sestoji predvsem iz dveh bistvenih elementJov:
1. gospodar ske organizacije dolol!enih gospoda·rskih dejaVIIlosti,
m ed katerimi je tudi in dustrija,
bodo v prihodnje p lacevale obresti od poslovnega sklada po
zmanjsa!Ilih stopnjah (sedanja
stopnja prispevka z:nasa 3,5 °/o).
2. Izdelani so um-epi na podrol!ju zunanje trgovine, ki naj bi
povecali interes za izvoz na podrol!ja kon vertibilnih valut. Ti
ukrepi se n anasajo predvsem n a
povel!ane izv·ozne prernije. Sedanje izvozne prernije znasajo za
pohistvo 17 Ofo, za poliroelke nase proizvodnje, n pr. zaganega lesa, pa 11 Ofo.
S temi spremembami druZbenih instrumentov bo stimuliran
Brest kon kretno v letu 1970 z
1,800.000 d.inarji. s to dooatno stimulacijo pa je dana momost povecanja izvoza, ceprav d ajejo tudi te stimulacije lesni in dustriji
premajhne moZillosti za uspesne
nastope na zunanjih trZiScih.
Kompleksna analiza prodaje je
pokazala, da obstajajo glede n a
nove pogoje prodaje v izvoz, realne moZinosti za povecano prodajo na konvertibilna _podrol!ja.
N a osnovi teh moinosti smo povecali v planu za leto 1970 izvoz
za 720.00 $. Povel!ani izvoz izhaja
iz dopolnitve plana prqizvodnje,
ki se bo z minimalnim povecanjem stevila zaposlenih zvisala za
predvidoma 8,800.000 dinarjev.
Spremem~e proizvodnega plana
in pl:ma izvoza so izvrsene pretezno v Tova<rni pohistva Cerknica.
Na osnovi dopolnjenega plana
podjetja za leto 1970 bo znasala:
- proizvodnja po prodajnih cenah fTanko tovarna 185 rnilijon ov
dinarjev,
- izvoz 4.930 $,
- stavilo zaposlenih 1.615,
(dobicek in
- akumulacija
amortizacija) pa se bo povecala
za ca. 50 Ofo.
Pri dopolnitvi plana za leto
1970 smo upoStevali tudi povecano investicijsko vzddevanje, ki
je bilo rebalansirano na 153. redni seji Centralnega delavskega
sveta v skladu s povecanimi po-

trebami po investicijskem vzdrzevanju pri zakljucevanju k om pleksn e modernizacije proizvodn ih k apacit et.
Med d opolnitvarni plana velja
omeniti tudi poveoane am or tizacijsk e stopnje. Znano je, da p r edpisuje zakon o amortizacijskih
stopnj ah rninimalne stopnj e amortizacije, ki so jih doline gospodarske organ izacije vkalkulir ati v
lastn o cen o svojih izdel•k ov.
Brest je upor a•bljal doslej stopnje amortizacije, ki so b ile za ca.
50 Ofo visje od predpisanih. Ciklusi n asih vecjih investicij k aiejo,
d a je taka amortizacija odlocn o
preni'Zka, da bi lahko opravljala

svojo osn'Ovno funkcijo - zagotovitev enostavne reprodukcije.
Zato smo se odlocili, da priblizamo stopnje amortizacije realnim potr eb am ·nadomestitev obstojecih k apacitet. S tako povecano amortizacijo bo znasala v
1. 1970 p oprecna stopnja amor tizacij e opreme 20 Ofo oziTom a 5
let (minim alna stopn ja amortizacije znasa 6,9 Ofo, oziroma 14,5let),
gradbenih objek tov pa 3,3 Ofo oziroma 30 let (minimalna stopnja
amortizacije 7Jilasa 2 Ofo oziroma 5
let).
Dopolnitev plana j e s prejel n ovoizvoljeni delavski svet podjetja na 154. r edni seji.

SPO MLADANSKIZAGREBSKI VELESEJEM
V soboto 18. aprila 1970 je bil
odprt spomladanski sejem. P l'iznati moramo, da je tudi spomlad anski velesejem postal en.a od
najpomembnejsih
gospoda:rskih
manifestacij ne samo v Jugoslaviji temvel! tudi v Evropi. To
n am ponovno potrjuje zelo veliko zanimanje poslov.nih }judi, se
posebno pa proizvaja.lcev. Stevilo
u delezencev, tako domacih kot
tujih, se iz leta v leto povecuje.
Na sejmu ·SO bile pokazane stevilne n ovosti s podrocja industrije,
gradbeniStva, kmetijstva, ·i n dru-

gih pomembnih panogah gospod arstva.
V industriji pohistva ni opaziti.
bistvenih spr~memb. V glavnem
vsi proizvajalci raz.st avljajo .i zdelke, ki so ze v prodaji. Tudi
na§e podjetje ra2lStavlja izdelke,
ki so ze na trgu. Posebno pozorn ost obiskovalcev so vzbujali izdelki novega proizvodnega programa. Najv ec poh vale je bilo slisati za dnevno sobo Claudia, se
posebej za regal in m izico. P ozornost mladih obiskovalcev je se
posebno pritegnila nova, moderna, belo lakirana dnevna soba

PATRICIA. Prav te dni bo v prodaji v vseh pomembnejsih trgovinah s pohistvom v Jugoslaviji.
Kupcem n udimo celoten progr am, katerega smo do sedaj le
obljubl jali. P r av sedaj je cas, ko
bomo lahko ugotovili, kakSno je
dejansko zanimanje za nase iz-

Sedema gar n itur a dnevne sobe »CLAUDIA«

delke in kolilro je potrosnik pripravljen odsteti sorazmerno visoko ceno. BREST pohdstvo predstavlja v svetu pojem kvalitete.
Preden smo to dosegli, smo morali dokazati, da na!ll izdelki t o
priznanje res zasluzijo.
Na tern sejmu smo prvic pokazali dnevno sobo FLORIDA-EXTRA, izdelano v ta•n ganj-ika naravnem furnirju. Izdelek je mnogo lepsi kot v istem furnirju, luzenem na oreh.
Ze ·k .ratek sprehod -skozi paviljone, v ~aterih razstavljajo pohi§tvo stevilni jugoslovanski proizva}alci, nam kaze, da j e v prodaji precej izdelkov, kateri so zelo podobni nasim. Nekateri imajo
le nekaj podobnih elementov, nekateri pa so popolnoma enaki nasim. Ceprav je bila nasa dnevna
soba ALEKSANDRA-STEREO na
jesenskem sejmu edina garnituxa
z vgrajeno stereo aparaturo, smo
ze na tern sejmu opazili, da n as
nekateri radi posnemajo.
Tudi na tern sejmu se je nase
podjetje predstavilo v pravi luci
proizvajalca kvalitetnega pohistva, ki ga zahteva danasnji potrosnik.
T. Zele
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BRESTOV OBZORNIK

Dvajset let samOupravljanja
RAZGOVOR S FRANCEM INTIHARJEM, PRVIM PREDSEDNIKOM DELAVSKEGA SVETA NA BRESTU
Samoupravljanje in dr11Zbena
angaziranost delovnega cloveka
nista zgolj v tem, da je on samo
za ali proti. Navsezadnje je to
znani klasicni politicni odnos do
dru:Zbenega dogajanja. DruZbena
angaziranost cloveka je predvsem
in cedalje bolj v tem, da nastopa
z lastnimi stali.Sci in mnenji, da
prinasa lastne predloge, iniciative in variante ter da izreka svojo
lastno sodbo in oceno o konkretnih dogodkih ter splosni situaciji
in odnosih. Tako postaja politika
pravzaprav najsirSa. dru:Zbena
veda, veda, ki je abeceda druzbene angaziranosti, abeceda reintegracije cloveka ter njegove resnicne svobode in afirmacije osebnosti. To pa je abeceda dialektike in ne abeceda gramatike. Abecede gramatike se clovek enkrat
nauci in potem je pismen, a.becede dialektike druzbenih odnosov
in druzbenih gibanj pa se ni mogoce nauciti enkrat za vselej iz
preprostega razloga, ker se neprestano spreminja, izpopolnjuje
in razvija..
·
(Stane Kavcic Samoupravljanje)

Vladimir Iljie Lenin
»Ne dovolite da bi vase za!ovanje za Hjicem dobi!o
obliko zunanje;a cascenja njegove osebe. Ne ~ostav!jaj~e
spomenikov, ne dajajte njegoveg~ imena palacam, ne pnrcjajte ceremonij v njegov spomtn; ta~o mal~ po~emb
nosti je pripisoval vsemu temu. Ce. hocete P.~:_astttt spomin Vladimira Hjica, zgradite otroska zavettsca, otro~ke
vrtce, hise, sole, knjiznice, zdravstvene. centre, bo!m~e,
zavetisca za bolne, predvsem pa uporabtte v prakst njegova naeela,« je zapisala Leninova vdova Nadezda Krwpskaja takoj po Leninovi smrti .1924. Z~ta potem, ko so
sklenili Petrograd preimenovatt v Lemnovo mesto, ga
balzamirati in postaviti mavzolej v Moskvi.
»Tako malo pomembnosti je pri.pisoval vs.emu temu,«
stavek, ki tako jasno in znacilno rise eno tzme~ potez
tega ve!ikega, v bistvu tako prepro~tega, ~ g~ma.zn:ga
cloveka, ki ga je prav zato tako tezko op1Sat:, ~Jetl v
krhke vrstice, ker ti venomer in venomer uha3a lZ vseh
okvirov.
Ko ob stoZetnici njegovega rojstva piSem te vrstice, se
spominjam, kako sem v Moskvi, na Rdecem t:g~, zb:ano
in radovedno vstopal v njegov mavzoZej, da bt mdel tn se
poklonil »nasemu Hjicu«, kot pravijo Moskovcani. In
v hladni svetlobi mavzoZeja, kjer je bila straza prav tako
negibna kot Hjic sam, je na njegovemobrazu pocival t.isti
v ccnostni mir, tako znacilen za ljudi, ki so dobro, paSteno in zavestno opraviZi delo tako za sedanjost in :Prihodnost. In pomisliL sem hkrati tudi na zivega Lenina.
Kaj je rekel nekoc v Gorkih, ko je milova! otroke?
Gorki se spominja:
"Da tem bo nekoc bolje kakor nam. Marsicesa, kar je
zivlje~je prineslo nam, jim ne bo treba vee prezivljati.
Njihova zivljenje bo manj kruto.«
.
.
Pogledal je v daljavo, proti gricem, h katenm se Je
sttskala vas, in zamisljeno pristavi!:
Klj.u b temu pa jim ne zavidam. Nasi generaciji je bilo
dano izvrSiti delo obcudovanja vrednega, z godovinskega
pomena. Okrutnost '9-asega zivljenja, ki so jo izsiZHe razmere, bodo nekoc A'azumeZi in priznali. Vse bodo razumeli, vse!«
Otroke je miloval zelo oprezno, s cisto rahlimi, prizanesljivimi dotiki. In se odlomek iz Spominov Gorkega na
Lenina:
In biZ je Rus od glave do pete, zvijacen kakor Vasilij
Sujski, imel je zelezno voljo protopopa Avvakuma in revolucionarju neogibno .potrebno nepopustljivost · Petra
V elikega. BiZ je Rus, ki je dolgo zivel izven Ru.sije in ki
je odondod pozorno opazoval svojo domovino: iz daljave
je videti bolj barvita in svetlejsa. Njeno potencialno silo
jc cenil pravilno kot nenavadno, toda slabo razvito in
zaradi tezke, eno!icne usode dezele ne dovolj prebujeno
nadarjenost ljudstva, ki pa vendaTle na temnem ozadju
fantasticnega ruskega zivljenja priziga zlate zvezde.
Vladimir H jic je Rusijo prebudil. V spanje se ne bo
vee pogreznil.«
Mi pa bi dodali samo se to, da je prebudil ves svet in
da bi biZ svet danes brez njega manjsi, manj Cloveski,
manj lep in revnejsi.
D. Z.

V -eni izmed novih hisic, ki so
zadnja leta zrasle v nekdanji
gmajni v neposredni blliini Tovarne pohistva Martinjak, ! ivi 65letni upokojenec Franc Intihar, ki
je bil jeseni 1950. leta izvoljen za
prvega predsednika delavskega
sveta Bresta. Moz je cokate postave in resnega obraza, n jegove
kretnje in ·b esede pa oo pocasne in
preudarne. Nekateri se ga boste
spornnili po vzdevku »C1ko«,
m enda je .priSel do njega na stevilnih potovanjih 'PO drugih republikah, ki so anu bojda pravill
kar »Ciko«.
V zasll1Zenem pokoju je od
aprila 1969, njegovo .poglavitno
opravilo· sta zivahn·a vnucka, ki
neprestamo sillta 'IT njegovo bliZJ.no.
»Zakrnel pa nisem, to pa ne, se
vedno grem doli v fabriko, gasilec sem, saj veste . • • Letos sem
sodeloval pri ciscenju snega. Toliko let sem delal s tovarno in za
n,jo, pa je ne bi mogel pozabiti.«
Franc Intihar se je rodil 1905.
leta na BloCicah, 1923. leta se je
zaposlil pri lesnem trgovcu Modicu na Bloski polici. Potem je vozaril iln delal na zagi n ekje na
Gorenjskern, 1937 pa ga najdemo
v Marti:njaku v bivsi Premrovovi !agi. Med vojno se je zaradi
invalidnosti drzal bolj dorna,

vkljucen pa je bil v vasko strazo,
in delavski bataljon. Takoj po
vojni je nadaljeval v Martinjaku,
1964. leta je bila zaga nacionalizir.ana. Njegova delav-ska in politicna dejavnost datitra tja v 1934.
le1lo, .ko je aktivno. deloval v odboru drustva kmeckih fantov in
deklet ter .sindikatih.
In prvi delavski svet?
»Sindikati, direktor J oze Lesa.r
in tovariSa Dwan Trotovsek in
Franc Mele so smatrali, da sodim
kot starejsi delavec z izkusnjami
in aktivnostjo za predsednika delavskega sveta Bresta. Dobro se
spominjam tiste nedelje pred 20
leti. V »Koreji« (stara menza) smo
se zbrali ob 9. uri Vse je bilo na
moe svecano. PriSli so tudi tovari.Si iz Ljubljane in iz obcine. Najprej sem bil delovni predsednik
zbora, seveda nisem prevec vedel,
kako in kaj je treba govoriti in
voditi, vse je bilo na novo, pa mi
je pomagal tovariS Trotovsek. Tedanji delavski svet je imel 28 cianov.«
Njeg·ov pogled je poletel proti
prostranstvu CerkniSkega jezera
in temnih Javol'nikov. .»Datuma
pa se ne .s pomnim natanko, menda je bilo 25. septembra 1950, ce
ne, pa 1. oktobra tega leta. Ja,
slovesno pa je bilo takra.t. V delavskem svetu so bill predstavniki vseh poslovnih enot.
Njegov obraz se je nagubal v
topel nasrneh.
»V dveletni mandatni dobi smo
obravnavali zlasti investicije.
Mnogo smo gradili, takrat se je
obnavljal Martinjak. Vprasali so
nas: Ali hocemo graditi, ali hocemo deliti? Bill smo za gradnjo.
V Cerknici ·s e je tedaj gra.dila velika hala, zelo smo bili ponosni
nanjo.«
Gotovo se spominjate tudi teZ!kih trenutkov na Brestu?
»Poza.ri so bill najhujse, kar
sem doZivel pri svojem delu. Volja ljudi pa je bila izredna, nobenega malodusja ni bilo med delavci. Ljudje so mnozicno sodelovali pri gradnji. Bill so pravi heroji dela. Sodelovali so celo ljudje, ki niso bili zaposleni na Brestu. To so bili veliki casi.«
V tern casu vo lirno na Brestu
nove organe upravlj.anja: sprejeli
srno novi sta-tut.
»Samoupravljanje ·s e je uveljavilo, delavec lahko dosega svoje
pravice, samoupravljanju se lahko zahvalimo za velik gospodarski napredek.

Orientacija Brestove poslovne
politike v finaino proizvodojo je
pravilna, ceprav mi je pri srcu
tudi iagarska proizvodnja. Dolgo
let sem delal kot manipulant na
zagi, zato me boste razumeli.
Z zaupanjem gledam v prihodnost, vedno je treba gledati naprej, vedno je treba iskati boljse

Franc Intihar
resitve. Zlasti se mi zdi pomembno poudariti, da ostaja se naprej
orientacija v proizvodnjo in trZisce, ce bodo tukaj uspehi, bo lazje resevati problematiko druzbenega in osebnega staodarda.«
Brest vlaga velike 111apore v
spremernbo kva.lifikacijske ·st>rukture delavcev. Kaj anislite ·O tej
problernati!ki?
»Zacetki so bill brez sol in· izkusenj. Velike delovne uspehe
smo dosegli z upornostjo in ljubeznijo do podjetja. Danes je to
precej drugace, vseeno imam popolno zaupanje v generacije, ki
pribajajo, saj imajo vse pogoje:
izobrazbo, moderne delovne naprave in zagotovljene zivljenjske
pogoje.
V pokoju sem zadovoljen, vendar mi zilica ne da miru, se bi sel
v fabriko ..•«
Tako pravi F.ranc Intiha'l'. Kaj
bodo povedali drugi predsedniki
delavskih svetov Bresta, ki ·s o se
zvrstili v 20 letih, okolikor je staro •n ase samoupravJjanje, pa born
.pisal v priho dnjih stevilkah Brestovega obzornika.
F. Sterle

Novi samoupravni organi
Novi organi upravljanja v nasem podjetju so bill po sklepu
CDS 26. februarja 1970 izvoljeni
na volitvah 27. marca 1970 in na
seji CDS 20. aprila 1970.
Vsi clani kolektiva so 27. marca volili clane v CDS in DS poSlovnih enot. Predloge za clane
posameznih organov j e pripravila
mandatna komisija, ki so jo sestavljali trije clani. Le-te je imenovai koordinacijski odbor sindikata. Predlogi so bill dopolnjeni
na zborih delovnih ljudi, ki so tudi potrjevali ka.ndidatne liste.
Centraln idelavski svet steje 27
clanov, sestavljajo ga pa:
1. Joze Braniselj- TPC,
2. Janez Mekinda- TPC,
3. Alojz Otonicar - TPC,
4. Andrej Mekina - TPC,
5. Joze Simicak - TPC,
6. Joze Obreza - TPC,
7. Olga Kern- TPC,
8. Joie Mulec- TPC,
9. Stane Skrlj - TPC,
10. Danica Kranjec - TPC,
11. Valentin Subic- TPC,
12. Drago ing. Mazi - SKS.
13', Anton Zele - SKS,
14. Stefan Ga.Spar- DUR,
15. Anton Mevc - BZ,
16. Franc Kebe - TIP,
17. Anton Mramor- TIP,
18. Janez Misic- TPM,
19. Pavel Funda - TPM,
20. Milan Mihevc - TPM,

Janez Godelia - TPM,
Ivan Mocnik - TPM,
Anton Lunka - TPM,
Anton Malnar - TPM,
Tomaz Krek - TLI,
Drago Ozbolt - TLI,
Vinko Kocevar - TLI.
Centralni delavski svet je na
svoji 154. seji izvolil svoje izvrsilne organe, ki stejejo po sedem
clanov in tri namestnike. V posamezne svete so biil izvoljeni:
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

SVET ZA PROIZVODNJO
IN TRZISCE
CIani:
1. Evgen ing. Pazici,
2 . .Toze Lipovec,
3. Franc:. Strukelj,
4. Ivan llitihar,
5. Franc Urh,
6. Tone Zigmund,
7. Vlado ing. Potocnik.
Namestniki:
1. Anton Zele,
2. Andrej Hrblan,
3. Anton Lunka.
SVET ZA EKONOMIKO
IN FINANCE
Ciani:
1. Tone Bavdek,
2. Olga Mele,
3. Tita Perovnik,
4. Darja Petrie,
5. Aleksander Markovcic,
6. Anton Zele,
1. Franc Udovc.

N a m e s t n i k i :.
1. Janez Kovacic,
2. Miro Kocevar,
3. Stefan Kralj.

SVET ZA KADRE
Ciani:
1. Joze Hren,
2. Joze Skerlj,
3. Ivan Skrabec,
4. Franc Tavzelj,
5. Tomaz Krek,
6. Dragica Arko,
7. Joze .Snoj.
Namestniki :
1. Janez Otonicar,
2. Zinka Skrbec,
3. Emil me.
SVET ZA KOORDINACIJO
POSLOVANJA .
Ciani:
1. Franc Hvala,
2. Franc Strukeij,
3. Tone Bavdek,
4. Ivan Skrabec,
5. Miha Sepec.
Namestniki :
1. Vlado Potocnik,

2. Janez Kocjancic,
3. J oze Frank.
Glavni direktor je po svoji
fnnkciji clan tega sveta. Poleg tega je centralni delavski svet imenoval se dve kom.isiji:
Konec na 3. strani
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Racionalizacija proizvodnje
in medsebojno povezovanje slrojev
Lesnoindustrijslci .stroji .in naprave so iz dneva v dan bolj izp opolnjeni. Ne samo, da .se na
trgu ·pojavljajo novi stroji z novirrni moznostmi dela, temvec .se
nam ze poznani stroji vse bolj
izpopolnjujejo. Na stroje se montirajo razlicni agregati, ki omogocajo .i:ziielavo vee operacij
hkrati. Stroji se opremljajo s prikljucki, .ki slufiijo za opovezovanje
istih ·v daljse ali krajse linije.
Hkrati so oproizvajalci poskrbeli
za razne napr.ave kot so: skladalec elementov, usmerjevalec elementov, obracalec elementov .i.td.
Ti pri!pomocki prenasajo in
usmerjajo obdelovance med stroji, s cimer je prisotnost delavca
vedno manj potrebna. Veckrat hi
rocno posluzevanje takth prog
Z:manjsevalo njih kapacitete.
Tak napredek industrija okoristi
pov.s od, kjer je to mogoce. Moznosti pa .so tako v plosko'Wli. kot
masivni obdelavi lesa. Osnovni

cilj takih izboljsav je racionalizacija tehnoloski:h postopkov. Z
drugo besedo, z manj stroski, a li
enakimi stroski vee narediti, proizvajati ceneje itd. Naj ·navedem
nekaj praktienih primerov racionalizacije, k.i je lahko plod dela
na medsebojno povezanih mrojih:
prihranek na delovni sill,
ciklusi izdelave so krajsi,
ker potrebni casi za vlaganje in
odlaganje obdelovance v, oziroma
iz strojev odpadejo.
• transportni casi so manjsi,
sredstva za opravljanje transporta. pa odpadejo,
medfazni depoji so eleminirani,
momosti za poskodovanje
elementov pri transportu je manj.
Bili bi enostranski, ce ne bi
pr1kazali tu.di slabosti, ki se pojavijo s takimi tehnoloSlclmi xesitvami, oziroma pogoje, ki bi jih
morali upostevati, da ·bi od dela
v linijah imeli resnicne kortsti.

e
e

e
e

Kombinirani stroj za furniranje robov i n formatizira.nje elementov

Novi upravoi organi
Nadaljevanje z 2. strani
KOMISIJA ZA NARODNO
OBRAMBO
1. J oze Lesar - predsednik,
2. Janez Praprotnik,
3. Ivan Skrabec,
4. Franc Urh,
5. Joze Hren,
6. Tone Zigmund,
7. Franc Hvala.
MANDATNA KOMISIJA
1. Joze Klancar - predsednik,
2. Franc Sterle,
3. Joze Turk.
Cla.ni delavskih svetov v poslovnih enotah podjetja pa .so:
V TOVARNI POHIS TVA CERKNICA: Anton Urbas, Ivan Hribar,
Anton Kebe, Alojz Mramor, Franc
Prudic, Maks Umek, Franc Bodtnar, Anica Mekinda, Franc Meden, Anica Korosec, Anton Sajn,
Andrej PakiZ, Ivan Loncar, Marija Lovko, J oze.Kos, Franc Hrastnik, Toncka Kovacic, Helena Mulec, Joze Gornik, Ana Su5tar, Olga Srpan, Elica J encek in Marija
Vicic.
V TOVARNI IVERNIH PLOSC
Stane Caserman, Franc Kebe,
Anton Mramor, Joze Kebe, Joze
Mrak, Franc Opeka, Anton Gostisa, Janez Krajnc, Janez Kovsca,
Stipe Klobucar in Franc Lovko.
V TOVARNI ·P OWSTVA MARTINJAK - Matija Sega, Matija
Lunka, Drago Modec, Edo Znidarsic, Olga Krajnc, Franc Debevc, Janko Misic, Franc Sostaric, Anton Vesel, Anton Truden,
Franc Kovacic, Stane Kovacic,
Olga Avsec, Slave Znidadic in
Milena Debeljak.
V TOVARNI LESNIH IZDELKOV STARI TRG - Rajko Krasevec, Franc Pirnat, Ivan Markovic, Franc Kra.Sevec, Anton Obreza, Ivanka JaneZic, Franc Avsec,
Anton Mihelcic, Joze Sterle, Miro
Matevzic in Alojz Troha.
Glede na to, da je v teku nova
organizacija, bodo volili se clane
delavskega sveta skupnib strokovnih sluib.
Na Bazenski zagi delavskega
sveta poslovne enote niso volili
zaradi majhnega stevila clanov
kolektiva. Vsi zaposleni tvorijo v
tej poslovni enoti zbor delovne
skupnosti.

e

Velike serije so zelo vaien
dejavni-k pri <delu v progah, saj v
nasprotnem primeru lahiro ca·si za
pripravljanje linije prerastejo
operativne case izdelave. Pri
majhnih serijah kapaciteta dolocen e skupine strojev v liniji izredno pade.
Medsebojno se smejo povezati stroji, ki .ima1o enake ali vsaj
priblifno enake pripra.vljalno zakljucne case. V nasprotnem prim eru dolgotrajna priprava dolocenega stroja ·O nemogoci delo
vseh ostalih strojev linije, osebje za posluzevanje je brez dela.
Stroje v liniji je potrebno
obremeniti z maksimalnimi poda-

e

e

e

e

Iz navedenega je ra·z vidno, da
ekonomieno delo v progah zahteva dolocene pogoje. Razumljivo
je, da vsem zahtevam ni moe vselej ugoditi. Prav zato nam mora
biti jasno, da ne smemo od 1inij
'l)ricakova-ti vsega. Zato pa je tembolj vazno, da se pred nacrtovanjem razmestitve strojev dobro
prestudirajo vsi poprej omenjeni
elementi. Odloc~tev, ali postaviti
stroje posamieno s potrebnimi
depoji, transportnimi potmi itd.
ali medsebojno povezati dolocene
stroje, potem ne bo teZ.ka. Lazja
bo tudi odloaitev, ali nabaviti
komplicirane avtomatske stroje,
ki omogocajo iZ:delavo vee operacij ali stroje kla-sicne izvedbe.
Odpad.lo pa bo tudi negodovanje,
cell »sedaj napravimo manj .kot
prej<<.
D. Mazij

DIS PO - prvi odmevi
G. aprila letos je zacela Tovarna pohistva Cerknica voditi svojo proizvodnjo s sistemom DISPO.
Za ·p rve vtise in mnenja sem
v.prasa·l vodjo oddelka za vodenje proizvodnje tovariSa Toneta
Bavdoka.
»Na uvedbo vodenja .proizvodnje prek sistema dispo gledam
pozitiWlo. Prvi uOinki so sorazmer.no oQhrabruj ocL Odpraviti pa
bo treba se precej pomanj.kljivosti.
Katere poma-nj•kljivoQsti?
1. Problem -n eipravooasne dobave surovin in repromatel"iala povzroca
precejsnje
proizvodne
motnje. Proizv-odni program pot eka po naprej dolocenem zaporedju, zato je treba posamezne
elemente enostavno preskomti.

Francoski trg in nasi izdelki
Fred nedavnim smo skusali
analizimti moznost poveoane prodaje izdelkov iz nasega proizvodnega programa na f.rancosko tdisce. Pokazalo se je, da je za nase
proizvoQde interes in to predvsem
za omare .in sicer Aleksandm,
Claudia, Patricia in jedilnice Living. Prav tako je interes za vitrine Metka. Vendar, ko se srecamo oS trgovci, ugotovimo, da so
n ase cene glede n.a uvozne carine .i n davscine previsoke, da hi
bi-li 1-ahk:o konkurencni defielam
EGS. Naj za ilustracijo navedem,
da je ·cena nekega :nasega i2ldelka, ee .stane fcoQ jugomejo 100 FF,
v grosisticni prodaji 180 FF. Tu
je vkljucena 15,50fo carina, prevozni stroski do Francij e, bancni
stroski, stroski poslovanja grosista in davek, ki znaila 23,457 Ofo
na prodajno ceno. Potr osnik pa
mora 'l)Oleg tega oplacati pri nakupu v detajlni trgovini stroske detajUstov, njihove made in dodatne davke •tako, da ta i-sti izdelek sbme v maloprodaji 350 do
400FF.

jalnimi hitrost.mi, ki istocasno
dopuscajo tudi kvalitetno obdelavo. Prav ;taiko morajo biti razdalje med •o bdelovanci .v stroju
minimalne, oziroma se morajo
elementi dohlkati drug drugega
(avtomatske formatke). Dosti!krat
obema nastetima zahtevama ni
mogoce ugoditi, ker nastane problem pri vlaganju in odlaganju
elementov v progi. Tak slucaj je
pri zelo kratkih ali pa zelo velikih in teZikih elementih. V takih
primerih je potrebno i nvestirati v
naprave za av.tomatsko vlaganje
in -skladanje obdelovancev.
Nadalje je potrebno t6Ziti,
da ostane !program .proizvodnje,
za ka.terega je tehnoloska razmestitev naprav izdelana dalj casa
nespremenjen. Prav tako naj bi
se tudi modeli ne menjavali .stalno.
Ozek -a sor.timent izdelkov je
prav tak dejavniJk raciona1neproizvodnje v Hnijah.

S tako kalkulacijo bi hila cena
nase Aleksandre, ce bi jo prodajali po 900 FF, v maaoprodaji
ca. 3400 FF, •kar pa je 2'1a tovrstne
omare vsekakoQr vsaj ca. 150fo prevee, da hi bil lahko vecji odjem.
Ugotovili smo, da pa je mogoce
te •s troske zniiati z drugacnim
nacinom ·prodaje, 00 je s posrednistvom - mimo grosistov. Problem, ki se prJ. taki iprodaji pojavlja, pa je naein odpreme, ker
vagonskih poSiljk ni mogoce form irati samo od eneg.a proizvajalca. Potrebno bo vseka-kOT poiskati moznosti skupnega nastopanja
vee pvoizvajalcev, kar bi omogocilo tak nacin prodaje.

Dogodi se tudi, da je treba izdelek preprogramirati.
2. Druga vecja motnja izvira iz
priprave dela, oziroma teh:nologije. Delovne operacije morajo slediti po naprej dolocenem logicnem zaporedju, ce tega r-edosledja ni, pote.m prdde do motenj.
Spremnica, na kateri je zaporedje tehnolo!l'kega postopka zapisano tako, kot s o ga predvideli tehnologi, je dokument, po katerem
se ravna proizvodnja, in delovnih
operacij ni mogoce preskociti.
3. Tezava je tudi v tern, da elementi izdelkov, ki .so hili lansira·ni v proizvodnjo po sta.r em sistemu, motij-o term~niranje nove proizvodnje.
4. Premajhne serije po svoji
vsebini predstavljajo enega od
najtezjih problemov vodenja oproizv·o dnje. Ta problem ni samo v
tem, da se planske karte na dolocenih delov·n ih mestih skorajda
preokrivajo ta:ko, da je terminerju
zelo ote2:kocen pregled nad odvijanjem proizvodnje, amp;ik tudi v
tern, da je na posameznih delovnih
mestih
pripravljalno- zakljucni
cas vecji, kot pa cas efektivnega
dela. Vidite, problem terminerja
je istoca:sno problem proizvodnje.
5. Problem je v·s ekakor tudi v
tern, da nimamo se radio sprejemnih in oddajnih aparatur za
zvezo s transporbnimi delavci, ki
morajo <Jskrbovati delovna mesta
z materialom, sablonami in rezili.
6. Do sedaj se nimamo navodil
za nastavitev ur za drugo izmeno.
7. In koncno, problem je tudi
v neutecenosti postopka. Vsi se

bomo morali se privadHi na. nov
nacin dela tako v samem oQddelku
za vodenj e proizvodnje, v pripravi dela .in v proizvodnji. Kajti ta
sistem zahteva tocnost in red.«
Govoril si o teza vah, povej bralcem o prvih ·rezultatih, ki. nedV'Omno tudi .so:
»0 rezu1tatih je skoraj prerano govoriti, vendar se nekateri ze
kazejo:
L Imamo popoln preglecl .nad
odvijanjem proizvodnje in nastalim izmetom, kar bo pripomoglo
k hitrejsi kornpletaciij serij.
2. Izmet je ze sedaj nekol.i!ko
manjsi, zato ',je tudi popravil
manj.
3. Obstojece pro.izvodne kapacitete .so sedaj, ko so uvedeni
tr.ansportni delavci, ki oskrbujejo
delovna mesta z vsem potrebnim,
neprimerno bolj e izkoi'iScene. To
pa daje Joon cno tudi vecje ekonomske r ezultae.
Vsi ti rezultati, ki se kljub tako
kratkemu casu uvajanja proizvodnje po DISPO sistemu kazejo
ze sedaj, so sorazmerno majhni
v primerjavi s tistimi, ki bodo, ko
bo sistem utecen in odpravljene
pomanjkljivosti.
Racunam, da homo sistem vodenja proi-zvodnje dejansko sprejeli za svojega vsi od oddelka za
vodenje do delavca na delovnem
mestu, kajti ta ·s istem nam bo
omogocil tudi boljsi zasluZ.ek.
Tako je pripovedovanje o dobrem in slabem koncal vodja oddelka za V>odenje proizvodnje
Bavdek Tone.
F. Sterle

Dogovorili smo se tudi, da homo poslali vzorcne posiljke, ki
naj bi bile osnova za testiranje
trlisea in ugotavljanje dejanske
trine vrednosti posameznih proizvodov.
J. Mele

NOVA BRUSILKA V TP CERKNICA
Z lanS'ko rekonstrukcij-o tovarne ·s e v oddelku obdelave ploskOVillih elementov s poliestrom
ni nicesar spremenilo. Za-to smo
se letos odlocili, tudi ta oddelek
izpopolniti -z novo -opremo. Najprej smo nabavili brusilni avtomat ERNST za brusenje ploskev,
obdelanih s poliestrom.
Da smo se odlociJ.i za ta s~oj ,
nam je narekoval-o vee ·razlogov:
avtomatski transport elem entov pri visoki delovni zmogljivosti;
zasCita robov obdelovanih
elementov proti prebrusenju s pomocjo lpnevmatsko delujoce -kontaktne prevesice;
- stroj omogoca eno ali dvotirni premik elementov;
stalno eiSeenje brusilnega
papi·rja zaradi sem in tja giblji-

vih tlacno-zracnih sob ;
- preprosta stre2:ba stroja.
Predv-sem pa smo se za ta stooj
-odlocili zato, ker imamo v tov·arni ze dva •s troja tega proizvajalca, -ne za brusenje poliestra, ternvee za medfazno brusenje nitro
Jaka. Kvaliteta slojev i-n brusenih
povrsin na teh ·strojih je zelo
kvalitetna.
Stroj ima dva brusilna valja in
en cistnni valj. Ko stroj pozenemo, zacnej.o brusni valji brusiti
obdelovane elemente pri' prehodu
skozi stroj .s pomocjo avtomatske
kontaktne prevesice. Ta jih pritisne -k obdelovanemu elementu
sele tedaj, ko prvi rob obdelovanega elementa ravno preide naVIpieno sredino brusnega valja.
Podobno deluje tudi v nasprotni smeri za zadnji rob obdelova-

V oddelku za vodenje proizvodnje
nega elementa. T-a:ko prebrusenje
roba obdelovanega oziroma brusenega elementa ni mogoce.
V na5em primeru bomo stroj
uporabljali za grobo brusenje poliestra z brusnim papirjem na prvem valju st. 240 in na drugem
valju st. 280. Na cisti.lnem valju
se povrSine oCistijo prahu, ki nastane ob brusenju. Koncno br u-

senje ·P loskev, obdelanih s poliestrom je oo. tl\acnih brusilkah z
brusnim papirjem st. 400. Da so
vsi ti .podatki -o kvaliteti stroja
in kvaliteti brusenih ploskev pravilni, se bomo prepricali v nekaj
dneh, koQ homo zace1i na ta stroj
brusiti elemente za jedhl.nici LIVING.
A.OTONICAR

~~~~----------------------------.
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Nekaj o elektronskem centru
v eni prejsnjih stevilk smo si
ogledali neke osnovne koncepte
elektronske obdelave podatkov.
Danes pa bi se -seznanili s samimi
napravami v elektronskem centro. Center se oseveda sestoji, kat
bomo kasneje ·videli, iz vee enot.
Ogledali pa si bomo le nekatere
najnovej·s e, ki neposredno vplivajo na samo elelctironsko obdelavo
podatkov.

se vluknjajo razni podatki, katere zelijo obdelovati na racunskem
stroju. Sarno lulmjanje .poteka
lrot pisanje na pisalni stroj, ,razlika je le v tern, da namesto 'pisaneg.a tek-sta dobimo iz luknja~a
luknjano <kartico, katera nam nato sluli kat osnovni medij za dajanje podatkov stroju.
Neposredno
za
luknjanjem
kartic pa sledi operacija verifici-

LEGENDA - OD DESNE: citalec kartic,
centralna racunska enota, luknjac kartic
(zgoraj) -in printer (spodaj)
Center se sestoji iz naslednjih
enot:
1. rocnih luknj acev kartic,
2. verificirke,
3. citalca .kartic,
4. centralne racunske enote,
5. pr1nterja,
6. enote magnetnih di!skov,
7. luknja!Ca kartic.
Rocni luknjac kartic: nam sluzi
za luknjanje k a rtic. V te kartice

ranj.a (preverjanja) podatkov, ki
so zapisani na kartici! To pa
opravimo na tako imenovanem
»verifici:rnem« stroju. Kontr.ola
pravilnooti zapisa na karli.ci je
nujno p otrebna, ako se hocemo
izogniti napakam ze v samem zacetku. Tako nam ta stroj za verificiranje izloci vse kartice, v katerih najde napak o v zapisu. Ti
dve enoti, luknjaci kartic in ve-

rificirna, sta kot samostojni enoti v ·s istemu in neposredno ne
vplivata -n a elektronsko obdelavo, pac pa slu:Zita le kot priprava
podatkov, ki jih lahko stroj cita
in razume.
Enote, citalec kar.tic, centralna
enota in printer, pa delujejo v
medsebo}ni povezav-i in druga
brez druge .ne morejo obdelovati
podatkov.
Citalec kartic cita kartice s poda tki in te precitane podatke v
obliki elektromagnetnih signalov
prenasa v centralno ra.Cunsko
enoto, kjer se nadalje obdelujejo
po naprej doloeenem programu.
Seveda pa moramo centralni
enoti neposredno pred samo obdelavo sporoci:ti, kaj, kako in
kaksne operacije naj n apravi s
podatki, ki ji:h bo dobila v obdelavo. To j e sporocilo v oblilki
programa, ki ga izdela programer.
Ta program s i stroj v svojem
spominu zapomni in, potem ko cita kartice s podatki za obdelavo,
opravlja operacije, kot so v programu po vrstnem redu. navedene.
Ko centralna enota obdel.a podatke, Hh da na razpolago printerju, ki te podatke v obliki pisanega teksta izpise na list.
V zatetku smo omeni:li, da
imamo tudi enoto magnetnih dislrov. Ta enota nam sluZi za trajno shranjevanje podatkov. Taka
se na to enoto zapiSejo 'l'azne kartoteke materialov, inventarja itd.
Kapaciteta enega takega diska
je 725.000 ByT-ov ali z drugo besedo 7,250.000 znakov. Nas e podjetje je kupilo dva ta~ka diska, da
bomo imeli na ra:ZJpOlago za pob yhl'ajevanje 14,500.000 ByT-ov,
to pa so za zacetek elektronske
obdelave podatkov v na·s em pod-

lnvesticije 1970
Rekonstrukcija ilil modernizacija proizvodnje, s katero smo priceli lani, se ni koncana. Glavnina
gradbenih del in vecina strojnih
napr.av je ze za 10.ami. Ostane saroo ti:sti del gradbenih investicij,
ki so bile zacete lani, strojev in
naprav, ki bi ze morale biti dobavljene, pa smo morali zaradi
tezav dobaviteljev prenesti na leto§nje leta. Naj navedem nekaj
primerov s te~a podrocj a : dokoncanje trg·o vine in razstavnega
prostora, med stroji opa -turbine za
pr-oizvodnjo elektriene energije,
hidravlika in obracalne naprave
za Iverko.
Nacrt investicij za 1970. leta je
po eni strani nadaljevanje l:ani

zacete modernizacije, po drugi
strani pa zajema nalo:Zbe v elektronsko sredisce, gradnjo skladiSc za pohiStvo v Cerknici in
tran-sport.
Kot nadaljevanje modernizacije
lahko smatramo nakup doda-tnih
strojev za tovarne pohiStva (brusilka - spodnja, stroji za povrsinsko obdelavo, transportne n aprave, za modelno delavnico, za
tapetni.stvo itd.) in za TLI Stari
trg (polnojarmenik). Nalozbe v
elektronsko
srediSce obsegajo
gradbena dela, osnovne stroje in
instalaaije. Nadaljevali homo z
gradnjo razstavnega prostora,
zaceli pa smo ze z gradnjo skladiSca, v katerem bo tudi restavracija.

Za transport b osta nabavljena
dva kamiona ali morda celo vee.
Mocna postavka v planu vzddevanja je popravilo notranjih k omunikacij, tako da bo tudi to letos urejeno.

jetju nedvomno velike kapacitete.
Avtomatski luknjac kartic j~ - po-=
sebna enota v sistemu, ki je povezana s centralno enoto in nam
sluzi takr.at, kadar hocemo, da
nam sistem daje podatke v obliki luknjanih kartic. Ta postopek
uporabimo t a krat, kadar nam izhodni podabki neke obdelave slu-

zijo kasneje kot vhodni za drugo
vrsto obdelave.
Upam, da smo s tern Clankom
spozna'li osnovne enote (stroje)
enega racunskega centra. S eveda
pa je teh enot se vee, le--te, katere
sm o si ogledali, so pa najvaznejse
v centru.
L. ULE

Zelena luc za vodovod

.

~

Cerknisko vodovodno omrezJe bo obnovljeno se pred zaeetkom del
na glavnem vodovodu

v zadnji stevilki nasega lista
sem v -sestavku Obnova_ vodovoda seznanil bralce o tern, k aj je
slclenil gradbeni odbor na svoji
drugi •s eji ·0 zacetnih delih pri obnovi vodovoda. Tokrat bi za vse,
ki j.ih to zanima, dodal, da smo
dobili kredit 150 milijonov starih
dinarjev.
Sredstva bodo na voljo sele v
prihodnjem letu. Ce k znesku

kredita pristejemo se sredstva,
zbrana na osnovi referenduma,
potem bomo prihodnje leta obnov ili glavni vod do Cerknice in povsem uredili zajetje.
Zelena lue za obnovo vodovoda se torej p riziga in ce bo vse
po sreci, bi morali z glavnimi deli
v letu 1972 koncati.
T. Kebe

Vsevec individualnihgradenj

Centralni delavski svet je o
predlogu plana investicij ze razpravljal in ga tudi potrdil. Na
osnovi lanskoletnih izkwenj lahko pricakujemo, da bo investicijski plan po obsegu, pa tudi v roku dolroncan. Res, da gre le za
tretjino lanskega obsega investic.ij, pa bodo te investicije kljub
temu tudi letos povzrocile - vroce poletje.
D. Trotovsek

Nova montazna. hisa na Pesccnku

Gra.dnja skladisca TP Cerknica poteka po na.crtu

Sodec po stevilu prosenj za
gradben-o posojilo, ki so jih vloZili clani kolek.tiva, lahko sklepamo, da bo letos se vec individualnih gradenj.
Za kredite je zap·r osilo 59 cianov kolekti:va.
Kar zadeva nove gradnje, je za
ponovni kredit zaprosilo 15 cianov kolektiva. Med njimi je nekaj takih, ki so ze dvakrat dobili
posojilo.
Trideset prosUcev je z gradnjami sele zacelo ali pa so zgradili
do druge faze in kred~ta pri podjetju se niso dobili.
Za obnovo his je zaprosilo 14
clanov kolektiva. Med temi sta
dva prosilca, ki sta posojilo dohila ze lani. Komisija za stano-

vanjska vprasanja torej ne bo
imela lahkega dela, ker je namenskih sredstev zelo malo. Ciani kolektiva· pa so zaprosili za
1,489.000 din posojila. Vecino gradenj prosilcev je komisija ze
obiskala. 0 predloogu komisije,
kateremu prosilcu naj pi kredit
dali, pa bo upravni odbor podjetja dokoneno sklepal m aja. Vsekakor bodo imeli prednost tisti
prosilci, ki namensko ze varcujejo v banki, ki 'b odo z gradnjo
sprostili druZbena s tanovanja, v
k aterih sedaj sta.nujejo, tisti, ki
imajo tezk e stanovanjske razmere in tisti, ki _imajo gradnjo vsaj
v dokoncani prvi fazi.
S. Bogovcic

L-------------------~~~--~--------------------------

BRESTOV OBZORNIK

5

Obisk v »Gorenju« Velenje
VeNcrat sem ze bil v Velenju,
vendar nikoli nisem imel priloznosti da bi videl podjetje Gorenje. 'Tudi ob zadnjem obisku je
biJo treba iskati to podjetje, ki
lezi izven mesta na pl'ostrani poljani. F . Bauman, S. Gaspar in jaz
smo imeli nalogo, da pri Gorenju
vidimo, kako imajo urejen vhod,
kaksna je ureditev komunikacij
med objekti in kako imajo urejeno delavsko restavracijo. V rokah
smo imeli dOV'oljenje generalnega dlrektorja, <tovarisa Atelska.
Res eudno in proti v.sem obieajem- obi-sk v 'POdjetju, killli lesno. Sef kadrovske sluzbe Lojze
Batie, dipl. .pravnik, nas je z znaeilno koroslro prijaznostjo in preprostostjoo sprej.el in pop~lj.al me~
objekti, po objektih, po delavskt
restavraoiji. Videli smo, kar smo
hoteli. V razgovoru ob !Pregled<>vanju novega nacrta za dela-vsk<>
restavracij<> smo izmenjaJ.i v.rsto
informadj zanimivih za enega a-li
drugega, da bi ose bolje spoznali.
Poglejmo, 'kaj nam je v Gorenju posebej ugajaloo. Predysez:t
urejenost. Ne samo med obJekb,
urejenost v obratih. Nikjer ni noben~h -odpadkov, pozabljenih ali
odvrzenih delov, pa.pirja ali druge navlake, ki je .pri nas ne
manjka. Res je, da delajo s kovino. Res pa je tudi, da bi imeli
lahko polno embala-Znih odpadkov, pa jih ni. Tak!ole pravijo:
red m or.a biti na parmnem pro&toru, cistoca in red morata biti
na transportnih .poteh in nasadu,
kajti le taka bo red tudi v tovarni. Ce· gledaano talro, se jim
strosek za ciScenje j.n urejevanje
bogata poplaca z redom in cutom

odgoV'ornosti zanj tudi v proizvodnji. Ni r es, da od reda ni nobene kodsti kot pri nas radi opravicujemo nered. Kdor ni za red,
ni za proizvodnjo in za Gorenje.
Ta vprasanja obravnavajo dokaj
strogo in uspehi niso slabi.
Pri ogledu &od-obno opremljene
tehnologije proizvodnje kot so
hladilniki, pralni stroji in drugo,
smo videli ta'ksen tempo dela kot
ga je videti malokje. Urejenost
delovnih mest, poglobljeno delo,
vse to daje vti-s urejene proizvodnje. Nikjer ni OQbenih skupin,
nobenih razpravic, del<>. teee po
traku. Lansk-o poprecje osebnih
dohodkov je za 4000 S din nizje
od nasega poprecj a.
Ker je red pred tovarno in v
tovarni, je red tudi v delavski restavraciji.. Restavracija je samopostreina. Nikjer ni prertvanja,
delavci so Tazdeljeni v •v ee skupin, ki prih'ajajoo in odhajajo. Za
250 del-avcev rabij<o 7 minut za
razdelHev hrane. Ce vern, da born
v sedmih minutah postr-e zen, ne
born menda uprizarjail. dirk, talko
kot delamo sedaj pri nas. Poleg

Poncevanje iz varstva pri delo
Znano je, da sta Temeljni in
repubHski zakon o varstvu pri
delu, ki sta bila sprejeta pred nekaj leti, prinesla vrsto novosti tudi na podrocje i:wbra.zevanja delavcev. Zahtevata namrec, da
je treba vsakega delavca ob prvi
in ob vsaki kasnejsi raz.poreditvi
na delQVno mesto, pa tudi med
&amim deloom, ce •se spremene delovne razmere, pouCiti zlasti:
- o nevarnosti, ki pri delu preti njegovemu zivljenju ali zdravju;
0 najprimernejsem nacinu
dela, ki mu zagotavlja vaTDost
pri delu;
- o varstvenih ukrepih, ki jih
mora pri delu upostevati ter
- o olrolisCinah, ki ,izvajanje
predpi-sanih varovalnih ukrepov
na.rekujejo.
Za delavce, ki. O'l)ravljaj<>, vodijo ali nadzorujej·o dela, pri katerih je -nevarnost za poskodbe in
zdravstvene OkVaTe vecja, pa taka, v bistvu enkratna natanenejsa poducitev ni dovolj. Znanje, ki
ga pridobijo, jim je ·trepa vsako
leto ponovno preizkusiti. V praksi
pa oSe v.se -to ne izvaja dobesedno.
Na ponoV'Dih predavanjih pred
tovrstnimi izpiti ponovijo samo
vaznejsi del v prejsnjem letu ze
predelane snovi, sicer 'Pa je program rpredavanja nov. Na preiz-

Statistika
zasluzkov
NedaV'no sem bral Bilten Centralnega odbora sindikatov industrije in rudarstva. Mislil sem si,
da bi bilo ·dobro tudi bralce Obzornika od casa do casa seznaniti
z zanimivostmi, ki so v njem. Take bi raz5irili svoje poglede tudi
po jug.oslovanskem prostoru in
svetu.
Na;tprej naj navedemo statistiko zaporedja zasluzka po vrstah
industrijske in rudar-s ke dejavnosti v svetu za 1967. in 1968. leto.
Pregled pokate, kaksno je zaporedje v posameznih drzavah, ali
z drugo besedo, kdo ima najviSje
in kdo najnizje zasll!Zke. Pri tern
je treba seveda upostevati raven
in struktur.o proizvodnje teh panog in detel. Le ta'ko bi priSli do
objektivnejse ocene.
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Ce sedaj pogledamo razpredelnico, vidimo, da v dveh letih ni
prislo do bistvene spremembe
med posameznimi panogami, do
sprememb pa je le prislo v dezelah, kjer je ena panoga prehitela drugo ali pa padla niZe.
Medtem ko je bi:la v Jugoslaviji lesna industrija 1967. leta se
na 7. mestu, je 1968. leta ze na
5. mestu. Iz pregleda je videti, da
sta za nj<> tekstilna in oblacilna
industrija. Ta odnos se tudi v
1969. letu iz znanih razlogov ni
spremenil. Nase zaporedje je skoraj enako z zaporedjem v Zah.
Nemciji, razlika je samo pri lesni in obla-Cilni industriji.
Bilo bi predolgo, ce bi hotel
razglabljati, zakaj ta•ka zaporedja
in zakaj ne drugaona. Bralec se
bo moral sam poglobiti in razmisliti, kaj vse vpliva na visino zaslUZ.ka v posameznih panogah.
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obveznega obroka lahko kupujejo
se druga jedila in brezalkoholne
pijace.
P.rijetno je videti, kako porenasajo pladnje. Pricaras si vtis velike samopostrezne restawacije v
veli'kem mestu. Vse tece lepo,
brez hitenja - casa za <>dmor je
dovolj. Namernega poskodov-anja
opreme ne poznajo.
Kot n-ovost pri noV'i restavraciji
bodo uvedli tudi samopostreznoo
trgovino. DelaJVec, ki bo zjutraj
prise!, bo dal posebni listie
z narocilom, kaj naj mu do kQnca dela pri'P'I'avijo. Ko bo delo
konCal, bo dvignil korltek z nar-ocenim blagom. Ali ne bi nekaj
takega mogli naprn.viti pri nas z
malo bolj .protno trgovino kot je
sedaj?
Se in se bi Iahko nasteval njihova pr.i zadevanja pri razresevanju kadrovskih vprasanj_. nagrejevanja 1n podobno. Res .Je, v.sako
podjetje ima svoj koncept razresevanja in taka je prav. Prav pa
je, da .poznamo tudi druge nacine,
kajti nikjer ni receno, da je ra'Vno pri n-as vse najboljse.
D. T-rot-ovsek
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Cenik
lelovanj
Clanom kolektiva, ki zelijo letovati, posredujemo cenik penzionov.
Fiesa v juliju in avgustu 50 din,
Savudrija v jul. in avg. 40 din,
Kranjska gora od 15. marca dalje
45 din,
Crikvenica v celi sezoni 33 din,
Kastel Stari v cell sezoni 36 din.
Za otroke, stare do deset let, ki
imajo svooje lezisce, je popust
25 Ofo, za tiste pa, ki spijo pri starsib, pa 5o oto.
P.rij-ave sprejema poslovalnica
SAP v Cerknici.
Moznosti za rezervacije so v
vseh termalnih zdraviliscih, kjer
so cene dnevnih penzionov od 45
do 60 dtn.

kusih znanja morajo obvladati po
obsegu manj kot na prvih izpitih,
zato pa tisto mnogo bolj natancno.
V nasem podjetju na tern podrocju se nismo mnogo napravili.
Redno poucujemo !Sarno tiste, ki
dela nacrtujejo iiil v-odijo ter delavce, ki delajo na zdravju skodljivih deloovnih mestih. Lansko
leto je obiskovalo tecaje in opravilo predpisa.ne izpite samo 360
clanov nase delov.ne .skupnosti.
Od tega 107 in5truktorjev in drugih ·vodilnih delavcev ter 253 delaovcev v proizvodnji. Znanje iz
varstva pri delu ostalih pa je se
vedno -odvisno od tov.rstne aktivnosti inStruktorjev ter njihove
sposobnogti prenasanja lastnega
znanja na druge. To vsekakOT n i
zadovoljivo saj moramo upostevati, da oni ne murejo tega zadov-olj.i vo oprav.ljati, l!etudi bi hoteli.. Vsaj obicaj.no jim za to primanjkuje tudi oasa. Razen tega
t aka 'Pridobljeno znanje ni dokumentirano. Zato ob eventuelnih kazenskih in -odskodninskih
obravnavah v zvezi .s poskodbami
pri delu ni potrebnih dokazov. Ne
bilo 'b i :pa prav, da bi jim to
funkcijo popolnoma odvzeli. V tecajih -s e -namrec zaradi Ta2IDolikosti del in majhnega stevila delavcev na nekaterih delovnih mestih ne da 'POSredov-ati vee kot ca.
75 °/o :potrebnega ~nanja. Ostalo
pa bi jim nedvomno morali dati
instruktorji, ·k i nevarnosti slehernega dela najbolj poznajo.
Letos spomladi nameravamo
izpeljati predvsem obvezno letno
preverj·a nje znanja tistih delavcev, k i so ustrezne izpite ze opravili. To 5Q delavci v Jakirnicah,
delavci, ki delaj<> pri proizvajanju in fur.niranju ivernatih plosc
ter instruktorji in drug! vodilni
delavci v podjetju. Tecaji in izpiti za delavce, ki delajo v lakirnici TP Cerknica in lakiTnici TP
Martinjak, oso ie koncani. Doslej
je uspesno pres talo preizkumjo
ze 127 delavcev. Na predavanjih
so natancneje izvedeli predvsem:
- o svojih pravicah in obve.z nostih v zvezi z delom;
- o moznostih za posk-odbe pri
delih, •ki jih opravljajo ter o potrebnih varstvenih ukrepih;
0 zdravju skodljivih lastnostih povrsinskih materialov ter o
nacinih V'aroVIanja pred zasbrupitvami in poklicnimi obolenji;
- o svojih obveznostih v zvezi
s pozarno varn-o stjo, ukrepih v
primeru pozara, raJVnanju z rocnimi gasilnimi aparati itd.
Tecaj je bil razdeljen v tri skupine. Predavanja so bila org-a niziran a tako, -da so jih delavci
lahko obi-skovali v svojem prostem casu. Zn anje, ·ki so ga pridobili bo nedvomno zelo koristilo
taka njim kot -delovni organizaciji.
Vinko 2nidarsic

Krvodajalska akcija ocena odlicno!
Po letnem razporedu Zavoda. za transfuzijo SRS in Rdecega kriia
Slovenije za krvodajalske a.kcije so za cerknisko obcino doloceni trije
odvzemalni dnevi. En dan ekipa jemlje kri v Loski dolini, dva dni Pa
v Cerknici. Po Ietosnjem razporedu bodo obcani Loske doline imeli
akcijo prvo soboto junija v Starem trgu, v Cerknici pa je akcija ze
bila v petek in soboto 10. in 11. aprila.
Uvod v propagando za cim vecje sodelovanje je bilo posebno priporocilo, ki ga je sprejela obcinska skupscina na. svoji zadnji. seji.
Po vzorcu priporocila, ki ga. je sprejela skupscina SRS decembra leta
1969, je tudi na.Sa skupscina ugotovila, da krvodajalstvo zaradi svoje
pomembnosti presega okvire dejavnosti organizacije Rdecega kriza
Slovenije in postaja splosna druzbena. potreba. republike. Zaradi tega
priporocilo nekako moralno obvezuje vse gospodarske organizacije,
samoupravne organe in druge druzbenopoliticne forume, da vsak po
svojih moceh kar najvec pripomore krvodajalskim. akcijam do cim
vecjega. uspeha. Po mnenju nekaterih naj bi bilo krvodajalstvo nekak
»hobi« za organizatorje in dajalce krvi, po mnenju nekoga iz gozdnega.
obrata Cerknica pa je to celo samo stvar Zdravstvenega doma in
zdravstvenih delavcev. Po taki logiki naj bi izkoriscanje gozdnega
bogastva pri nas bila izkljucno stvar usluzbencev in delavcev gozdnega obrata. Ogromna vecina pa je nujnost krvodajalskih akcij ocenila kot druzbeno potrebo, kar najbolj zgovorno kazejo uspehi letosnje
dvodnevne akcije v Cerknici. V propagandno aktivnost so se prakticno
vkljucile vse gospodarske organizacije, ki so s pomocjo svojih sindikalnih podruZnic in propagandnega materiala, ki ga je pripravil obcinski odbor RK Cerknica, organizirala. veliko aktivnost za popularizacijo krvodajalstva. Osnovne sole na podrocju Cerknice so na prosnjo RK prek svojih ucencev dosegle, da je v vsako hiso prislo povabilo
za sodelovanje v akciji. Na posebnem sesta.nku s predstavniki gospodarskih organizacij smo se dogovorili, koliko krvodajalcev in kateri
dan naj bi jih posamezne organizacije poslale na odvzem. In uspeh je
bil tu:
Prijavilo se je 500 prostovoljnih krvodajalcev, kar pomeni popreeno 250 na dan. To pa je skoraj 25 Ofo cez normo, ki jo postavlja Zavod
za transfuzijo za eno odvzemalni dan. Po nacrtu za celo obcino za
Ieto 1970 - okrog 700 krvodajalcev - lahko ugotavljamo, da bomo
s pribli.Zno 200 ' krvodajalci, kolikor jib bo gotovo pripravila Loska
dolina za prvo soboto v juniju, ze v samih rednih treh dnevih dosegli
na.Crt po stevilu krvodajalcev. Po kolicini odvzete krvi pa bomo nacrt
gotovo presegli, ker smo po mnenju zdravnika ekipe Notranjci zdravi
in mocni ljudje - od 500 prijavljenih jib je zdravnik odklonil samo
12, kar pomeni izredno malo zavrnjenih prostovoljcev. Na kratko povedano: mirno lahko u gotovimo, da je razumevanje nasih obcanov za
krvodajalstvo zelo veliko in da se vsi zavedamo, da je to res akcija
humanosti in solidarnosti med ljudmi!
V imenu organizatorja akcije - obcinskega odbora RK Cerknica
- cutim posebno prijetno dolZnost, da se vsem organizatorjem in
krvodajalcem za vzorno sodelovanje iskreno zahvaljujem!
Za obcinski RK Cerknica:
dr. Boris Kravanja

V zacetku aprila je zacela obratovati ambulanta v tovarni pohiStva
Cerknica
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Ekonomska Sola
Druzbeno-ekonomske osnove
gospodarstva SFRJ
Gospodarski sistem se oblikuje
v skladu z naso socialistil!no ureditvijo. To pomeni, da se gradi
».na odnosili med ljudmi kot svobod.nimi in enakopravnimi proizvaja:lci .in ustvarjalci, katerih delo siuii. izkljul!no zadovoljevanju
njihovih osebnih in skupnih potreb.«
Eden izmed osnovnih dejavnikov, ki omogoea1o odelavcem praV'ico svobodnih in enakopravnih
proizvajalcev, je druibena lastnina nad sredstvi za proizvodnjo.
To pomeni, da so v naSi druZbi
onemogoeene vse oblike izkoriscanja (v kapitalizmu lastnik s.redstev za proizvodnj o - kapitalist
izkorlsca delavce).
Drugi temeljni •pogoj za doseganje teh pravic je samou.pravni sistem. Delavci v podjetju i n v vseh
druzbeno""Polit icnih skupnostih na
podlagi samoupl'avnih aktov odloeajo o razvoju in o poslovni politnki. Druibene cilje dosegamo z
drui:benim planiranjem in ustreznimi ukrepi druzbeno-ekonomsik.e
po1itike. Le-ta stimulira delavce
ik doseganju vecjih rezultatov ab
pogojih sam{lupl'avljanja.
Gospodarski sistem ima vlogo
blagovnega .gospodarstva, ki ga
uravnavajo druibeni instrumenti
in odpravlja anarhiena delovanja
tcinega mehanizma.
Za gospodarski sistem je znacilna tudi delitev po delu. Osnovni
nosi'lci gospodarske akti vnosti so :
- 1podjetja,
- obrti,
- zadruge,
- banke,
- obcine,
- republika,
- federacija
s svojimi ustanovami.

Poleg omenj enih so .nosilci gospodarske aktiv.nosti se:
- zbornice,
- poslovna zdruienja,
- skupnost podjetij.
Delovanje trga v na.Sem gospodarstvu
D<Jslej smo ze omenili, kaj je
vrednost in od katerih dejavnikov je odvisna ~delo). Prav tako
smo omenili, da je cena denarni
izraz vrednosti blaga. V tern sestavku pa bomo nakazali, kako se
oblikujejo cene v tcinem .g ospodarstvu.
Vsi PTOizvajalci da1ejo svoje
blago na tTg, kjer se stekajo tudi
vsi povpl'aSevalci (kupci). Odnos
med poodajaloi. in kupc~ (ponudba in povprasevanje) doloea ceno,
ki velja za doloceno obdobje. Na
cene vpliva tudi mnoZina denarja v obtoku (pri nas daje v obtok
denar le Narodna banka SFRJ).
Ce je vee d enarja v -obtoku, potem so tudi cene 'Vi.sje in ce ga je
manj, .potem so cene n.izje. Ponudba je odv.isna od vee komponent (materialni 'Stroski, p-olozaj
proizvajalca kat monopolista, povprasevanje po ·i zdelku itd.). PDav
taka je povprasevanje odvisno tudi od rasti ·o sebnih dohodkov, potreb, mode itd.
Na -trgu se pojavljata dve vrsti
dobrin:
- proizvajalne, ki sluiijo za
kasnejso obdelavo in za produkcijo potrosnih dobrin (s troji, polproizvodi) in
- powosne dobrine, k:i sluzijo
za potrosnjo, se pravi, za regeneracijo delovne sile.
Katerih dobrin se ·b o vee proizvajalo, je odvisn-o od razdelitve
denarne kolicine, od tega, ali d obijo vee tisti, ki kupujejp potr<>Sne dobrine ali tisti, ki kupujejo
pr oizvaja·1 ne dobrine. Z drug.i mi
besedami, to je odvisno od razvi-

Stanovanjski problemi
Stanova.njska komisija pri obcinski podruZnici DU Cerknica
u smerja sta.novanjsko politiko za
resevanje stan-ovanjskih potreb
upokojencev in invali-dov v smislu navodil Skupscine Republiske
skupnosti socialnega zavarova.nja
delavcev SR Slovenije Ljubljana
(Ur. list LRS M. 19-185/67 in st.
21-120/66).
Zaradi i zpolnjevanja t eh sklepov je Repub'liski zavod za socialno zavarovanje izdail navodi-

la in dvoje pojasnil, s ·katerimi je
podrobneje dolocil namensko in
smotrno uporabo s r edstev iz 4 °/o
sklada za resevanje stanovanjskih potreb upokojencev in invalidov, <:e bi i7lpolnjevali ·pogoje
(druzi.nski clani ne anorejo u2ivati teh ugodnosti).
Sredstva sklada so namenjena:
Za gradnjo in adaptacijo domov za upokojence (v ta na.men
od-obrena sredstva dajejo k<>t dotacije).
Za. gradnjo in adaptacij e stanovanj v druzbeni lastnin i, ki jih
dajejo ·kot brezobr.estni kredit za
dobo 20 let (stanovanjski dom za
upokoj ence).
Za gradnj-o in adaptacije s tanovanj v lasti ob5anov dajejo do
10.000 din kot posojilo z 20fo

abrestno mero in odplaciJ.nim r okom -do 10 ·l et in sicer le tedaj,
ce razmere :ne dopuscajo, da bi
gradili domove upokojencev. Upo·kojen-ci-borci imajo vecjo ug-odnost; zanje se zadnja leta posebno odvajajo sredstva zdruzenju
ZB v dbcini.
Investitor pa mora imeti 2lagotovljeno najmanj tretjinsko lastno udelezbo pri -objektu.
Stanovanjska k-omis!ja pri obcinski podoruznici DU Cerknica je

imela od leta 1966 do 31. decembra 1969 po odbitku 20 Ofo za stanovanja borcev 1,207.217.59 din.
Od s.redstev, ki so bila na voljo,
smo do leta 1969 izdali 51 skle.pov za posojila v znesku din
392.475.66.-. Od teh 51 s klepov so
3 ·n eizkor.i5ceni - stornirani za
clin 31.000,00. Po odbitku neizkoriscenih kreditov je uporabljenih
361.457,66 dinarjev.
Ta sredstva je dobilo 46 upokojencev-borcev in 2 upokoj enca
neb orca.
Od teh sredstev so posamezne
podruznice dobile:
Obcinska podrtiZnica DU Cerknica 267.675,66 na 511 clanov,
Podrui. DU Stari trg 136.00,00
na 378 clanov,

tosti drtiZbe in njene materialne
strukture. Normalno je, da se v
razV'i:tejsi druibi proizvaja v ee
proizvajalnih dobrin.
Na oblikovanje cen vp1iva tudi
druiba s SV!Ojimi instrumenti (zagotovljene cene, m a:ksimalne cene,
z uvozom, i2lvozom, uporabo rezerv med pomanjkanjem dobrin
in pritiska cen, monetarna politika itd.).
Ponudniki (enako •v elja za posameznika, ki lahko od .poprecja
odstopa navzgor ali navzdol, toda
to so samo delllli odkloni od veljavne cene v dolocenem obdobju)
nudijo koliCino pod pogojem take
in take cene, kupci pa so pripravljeni to kolitilliO lkup.iti po drugi
ceni. V nasem primeru se ponudba in povprasevanje izenacita pri
kolicini 3, kar da ceno 700 enot.
Ce je samo en proizvajalec, potem on doloca -ceno. Taksen polozaj imenujemo monopol. Ce je samo en kupec, potem on oblikuje
ceno. Ta polozaj pa imenujemo
monopson.
Delovanje ponudbe .in povprasevanja je dejansko zakon vredn~osti, ·kli pravi, da je vsota cen
enaka vsoti vrednosti. Dejan ·ske
cene ruhajo okrog vred.nosti, vendar se v daljsem 'Obdobju izenacijo s krivuljo vrednosti. In kdo
ustvarja dobiceik v teh .pogojih?
Tisti proizvaja.loi, 1ki dmajo nizje
proizVIOdne stroske in je njihova
proiz111odna -cena pod ceno, ki se
dobi na trgu, ustvarjajo dobicek,
ostali pa so prisiljeni delati le za
stroske ·oziroma z izgubo. Ce ;povzamemo, potem lahko zakljucimo, da ima tcini mehanizem naslednje funkdje:
- da vpliva na prilagojevanje
potrosnje proizvodnji,
- da vpliva na pmlagojevanje
proizvodnje potrebam,
- da vpliva na cimboljso razmestitev proizvodnih dejavnikov,
- da vpliva na gospodarski
razvoj in rast,
- d a om{lgoca razv oj samoupravnega sistema itd.

Podruznica DU Rakek 57.000,00
na 287 clanov.
Skupaj vseh sredstev : 361.457.66
dina.rjev.
Pregled neuporabljenih sredstev iz le t 1966, 1967 in 1968,
sredstva, oblikovana za leta 1969
in ocena za 1970 nam k:aze sledece:
NeizkoriScenih sredstev iz let
1966 do 1968 je 452.235,49 din.
Oblikovana ·s redstva v letu 1969
po odbitku 20 Ofo za stanovanja
borcev 394,801,06 din.
Vrnjeno in anuitete 16,549,29
din.
Ocena za leta 1970 vstevsi tudi
prispevek 20 °/o 508.100,00 din.
Skupaj cblfkovana sredstva, ki
so bi1a in bodo izkoriscen a
1.371.685,84 odin.
Na izrecno zahtevo Republiske
skupscine socialnega zavarova.nja
v Ljublj ani st. S-37/ 3 z dne 9. 4.
1969 je billa sklicana 9. ma ja 1969
redna seja obcinske Jmmisije pri
DU v Cer.kn<ici z edina toeko
dnevnega oreda: Programiranje se
neizkoriscenih in vseh oblikovanih sredstev 40fo sklada za upokojence .in invalide.
Komisija je p-o daljsi razpravi
sprej ela <Sklep, da je treba vsa fina:ncna sredstva po odbitku 200fo
prispevoka za borce uporabljati
smotrno in prvenstveno za gradnjo oziroma za adaptacijo druzbenih stanovanj, to je Doma upokojencev, in s icer vecji del le za
enosobna stanovanja .in garsonjere. Znan-o je, da upokojenci z
majhnimi pokojninami ne morejo
sprejeti dragih in razkosnih stanovanj.
Iz omenjenih podatkov je videti, d a bo ob zakljucku leta 1970
40fo stanovanjski sklad za upok oj ence in inval.ide nar.astel na
priblimo 1.371.685,84 din, prve ns tveno za prid-obitev stanovanjs kega sklada v druibeni lastnini
obcinske podruznice DU Cerknica.
V zvezi s tern vabimo obcinsko
skupscino v Cerknici in druge orga:ne, zlasti se obcinski odbor ZB
Cerknica, da sprejmejo nasepredloge ter temje il.judi z majhnimi
pokojninami in nam moralno :t:er
materialno pripomorej.o , da bi
prisli do ·s talnega in cenenega
stanovanjskega s·k lada za upokojence in invalide.
A. Kovacic

POJAVNE OBLIKE V GOSPODARSTVU
Pogosto slisimo besede konjunktura, iiilflacija, konvertibil·n-ost, izv07Jni deficit. Kaj pomenrl.jo te besede, bomo skuSall -opisati danes.
Konjunktura je konkretno trzno stanje (trzno gospodarstvo je
tiJSto gospodaretvo, kjer druZba ne
regulira d elitvenih razmerij, ampak .so prepu5cena razmerju med
ponudbo in povprasevanjem) v
.procesu dnwbene reprodukcije
~stal:ne 1n zaporedne 1
proizvodnje).
Ce je poVIprasevanje moonejse od
ponudbe, potem cene narascajo in
je cu titi tudi hitrejso ras t obsega
proi'zvodnje. Ce je ipOvprasevanje
slabse od ponudbe, potem cene
padajo in pr.i.de do manjsega obsega proi21vod.nje, kopieijo se zaloge. Med temi pojavi so tudi
vmesni !POja.v.i, vse ·s kupaj pa
predsta'Vlja .kOilljUI!lkturni ciJklus.
Slaba konjun'kitu,ra (ponu'Cllba je
moenejsa ·od ipO'Vprasevanja) lah·ko pripelje do ekonomske krize.
lnflacija: je pr-oces, ki ga pogojujejo razli.Cni vzroki. Zaradi njih
pride do narascanja cen. k.i ga je

lanco, ·kurs vrednosti denarja lin
onemog<>ca normalno delovanje
gospoda:rstva. Ker je vzrokov za
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illlflacij{l mnogo, c:nenj amo samo
.najpomembnejse:
- povecanje denarne mnozinc
v <>btoku,
- .poveeanje kreditne mnO'Zine
v obtoku,
- investiranje brez polk!"itja in
podobno.
Nasprotno inflaciji se pojavlja
deflacija, ok!i . j e proces veeinoma
zavestne anoneta·I"ne .politike zarad:i. zniZevanja cen i:n njdhovega
zadl'Zevanja na doloceni ravni.
Navadno pride do nje z zmanjse·VIalljem denarja ali kreditov V'Obtoku, 'POveceva:njem davkov, blokira.njem
dolocenih
denarnih
skladov itd. Ce traj a dalj casa,
obve2ll'l.o pelje k znizevanju pro-

IIJFLACIJA
lnflacija

1/ormo!no obdobje

Cena = 1100.000 '//Din

Ceno= 1.000000 1/Din
m ogoee do dol-ol!ene mere stimulartivno !zkor.iJStiti za veeji obseg
pr-oizvodnje (minimalna inflacija
j e .zelo .stimulativna .in jo na zahodu celo podp.ira}o). VendaT pa
v nobeni dezeli ni moznosti za
menjavo p api.!r.natega denarja v
zl ato.
Konvertibilnost je vcasih ·POmenila moznost, da se papi:rni den ar v vsakem casu menja za zlato. Sedaj konverbibilnost pomeni

ilzvodne a ktivnosti in povecuje
nezaposlen()St. Med 1nflacij o i.zgubljaj{l upni1ki, 'P Tidobivajo pa
dolZDiiki, med deflacijo pa izgu:bljajo dolmiki dn pridobivajo upnik.i.

Izvozni deficit je primanj-kljaj
izvoza v pr.imeri z uv.ozom v samo eno de:Zelo ali .nasploh. T-o pomend, da iz dezele manj izvaZajo
kot vanjo uvazajo iz druge dezele ali celo i·z vseh dezel.

IZVOZNI DfFICIT

-8/agovne stonlve
- f.Jt>blagovne slorifve

-Poso]ila

- 8/agovne sforitve
-1/eb/agovne ston'IYe

- Poso]ila
moZn.ost, da se domaca valu.ta
(denar) rnenja za tuje valute, ker
pozneje povzroci padec standarda, zmanjsuj-e racionalne vire deviz, .povzroca slabS<> dev.i zno bi-

V naslednjem predavanju bomo
razloZili ob1ikovanje celotnega
dohodkia in stroske poslovanja.
(Se bo nadaljevalo)
B . Misic

42-urni delovni teden
Sko!"aj smo ze pozabili, od kdaj
je v Brestu v velj avi 42-urni delovni teden. Z gotovostjo lahko
ugotovimo, da so bile prve proste
sobote na Brestu ze 1964. leta. Lepa doba je ze za nami. Sesto let{)
tece. Vee kat elaborati, vee kot
odlocba o !prehodu je dejstvo, da
smo prav v teh letih, kljub prostim sobotam opravili in naredili
vee lrot v casu 48-urnega delovnega tedna. Danes si skoraj ne
moremo predstavljati, da bi bilo
drug ace.
7. apr:ila letos je potekel rok za
prebod na 42-urni teden za vse
gospodarske organizacije. Le v ·iz·rednih primerih zakon dolooa, da
·repubJiil~a poda·ljsa rok se za eno
leta.
Iz Biltena Central.nega odbora
sindikatov industrije in rudarstva
v idimo, da je •s tanje prehoda na
42-urni ted:ntk zadovoljivo in da
ne bo potrebno v nobeni republiki, razen v Crni gori, podaljsati roka. Ob koncu septembra 1969
je v CI"ni g{lri preslo na 42-urnl

teden le 58 °/o del-ovnih organizacij, pa je zata republika se podaljsala rok.
D. Tr-otovsek

PRAVNIK
ODGOV4R.JA
VPRASANJE: Zaposlil sem se
1. febru ar j.a. All m:i v tern letu

pripada redn:i letni dopust?
ODGOVOR: Za pojasnitev tega
vprasanja zadostuje, da ci.tiramo
tretji .in sedmi odstavek Clena 63
Temeljnega za!mna o delovnih
razmerjih (Ur. list SFRJ 17/65,
43/66, 52/66, 26/28 in 20/69), ki se
glasita:
»Delavec pr.idobi pravico do letnega dopusta p-o enajstih mesecih
nepretrganega dela in ima pravico izrabiti ga pri isti delovni organizadji v vsa-kem koledarskem
letu.
Delavec, ki nastopi •l etni dopust
konec koledarskega leta, ga brez
presledka nadaljuje tudi v naslednjem letu.
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Velanite se
v AMZ!
Vsak dan ima vee clanov kolektiva Bresta svoje avtomoblle. Tako je tudi prav. To kaze, d a se
tudi standard Brestovih delavcev
dviga morda celo bolj kot po drugih lesno-industrijskih podjetjih.
Zanimivo je, <la vecin a p ozna
Avto-moto drustvo le takrat, ko
se s tres0cimi hlacami (tudi zenske ne zaostajajo) pripravljajo na
izpit za voznika-amaterja. Takoj,
ko dobijo vozniSko dovoljenje, pa
na dru5tvo pozabijo.
Vendar pa AMZ n e pozablja na
svoje clane, voznike-amaterje. Za
50 d in letne clanarine jim drustvo
nudi:
- clansko gradivo z avtokarto
Jugoslavije;

-

b rezplacne stor itve sluibe
»Pomoc-informacije«;
- brezplacni tehnic.n i pregled
vozila;
- mesecno glasilo;
- kreditna pisma, nakup tujih
bencinskih bonov, u porabo
vlecne sluZbe in drugo.
P omoe pri enem samem zastoj u
na -cesti zaradi okvare vozila vam
lahko povrne clanarino za pet let
naprej in n azaj.
ZAVAROVANJE VOZIL
Cene zavarovalnih premij narascajo. Ljubljanski dnevnik jepred
nedaV'Dim objavil novico, da je
pet voznikov-amaterjev menda
ustanovilo svojo zavarovalnico in
jamcijo drug drugemu. Za kakSne
zneske, obvestilo ne pove. Je pa
to zaninliva n ovica, morda vredna
p osnemanja.

Bresto11i nowi prospekti

Ena od moZnih ltombinacij pri postavitvi jedilnice Patricia

Problemi kina v Cerknici
Ce11kniski kino je ena izmed oblik kulturne dejavnosti, ·lci ze n ad
dvajset let nepretrgoma nudi
filmslro kulturo in zabavo.
Zadnja leta je zacela ·t a dejavnost nazadovati, kar se je odrazilo predvsem v te2:keii). financnem stanju. K!olektiv, ki je biJ.
zaposlen prilomostno, je dobival
le 80 Ofo osebne dohodke in se .te
neredno. Vzroki za naz;adovanje
so: izpopolnitev tetevizije, zanemarjeni in dlzrablj eni prostori in
oprema ter slabSa izbrra filmov
ob vecji zahtevnosti gledalcev.
Podjetje mora poslovati kot gospodarska organizacija ·i n ustvarjabi toliko dohodk>a, da je aktiv•n o. Ker pa je v zadnjih letih poslovalo z izgubo, je ·Obcinska
skupscina u vedla prisilno upravo.
Prisilna uprava je sprejela program za .izboljsanje dejavnosti:
- Izlociti je treba vse iz:rabljene sedeze t er naba<Viti lesene
lcino-fotelje;
- obnoviti in preurediti je treba sanita!I'ij-e, posebej za zenske;
- urediti in opremiti je treba
prostor za galfderobo ter prostor
za pvodaj.o vstopnic;
- popraviti in prepleskati je
treba d'V'orano;
- popraviti je treba streho ter
zlebove in odtoone cevi;
- tllrediti je treba svetila, zamenj.ati zavese in obloge tal v
dvorani;
- izboljsati je treba filmski
program in ga izvajati kulturno
in dostojno;
- vzd.rZevati je treba prostore
in upo5tevati vse mogoce higienske ukrepe;
- preurediti je treba kinoprojektor s kselonsko osvetlitvijo.
Za izpolnitev tega programa
mora podjetje zagotoviti 89,400.000
din.

Kino i ma 25.000,00 din lastnih
sredstev, ·k i jih lahko uporabi za
uresnicitev programa. Dobil je
tudi ze dotacrjQ 10.000,00 din, ki
jo je nakazal Obcinski sindikalni
svet Cerknica ob koncu lanskega
leta v upanju, da mu bodo sledili tudi ostaJi, predvsem Obcinsk>a skupscina, Industrija pohistva »BREST« in druge delovne
organizacije.
Podjetje bo manjkajoca sredstva 54.400,00 d in poskusalo dobiti !pri obCinski skupscini in delovnih organizacijah, kjer pricakuje polno razumevanja.
Program ureditve prostorov bo
izpoln jen predV'idoma do 15. julija letos, tako d a bo film Bitka
na Neretv.i prikazan v prenovljeni dvorani v dneh od 28. do 31.
julija 1970. Cena vstopnicam za
ta film bo od 5 do 7 din. Ta•lro
urejeno dvorano bi lahko uporabljali za prrkazovanje filmov,
z;a dral!l1ske •i n koncertne prireditve ter za vecje sestanke druZbenih in delovnih organizacij se
kakih deset do petnajst let. Sedanja dvorana je bila pred vee
desetletji zgrajena za telesno
vzgojo in nato preurejena tudi Zd.
dramslro dejavnost. V novi J ugos1aviji je presla v formalno last
Zveze za telesno vzgojo, Partizan
LRS v Ljubljani. V zadnjih desetih letih ·pa je telesna vzgoja
v Cerlmici skoraj prenehala.Dvorano uporabljoajo v zimskem casu
le otroci osnoV'De so1e in nekaj
mladincev. V tern casu in ob teh
pogojih, ko nihce ne skrbi za
zgradbo in za razvoj kulture in
prosvete ter za organizirano telesno vzgojo, je prav, da stavbo
ohranimo v prid kinem atografske
dejavnosti.
S tern pa bi morala sola prenehati uporabljat i dvorano za telesno vzgojo otrok, ker so prostori

neprimemi in potrebe nezdruiljive zaradi higiene ·in funkcionalne
uporabnosti. Izprazniti pa bi bilo
treba tudi prostore stanovalcev
z;a hi-sruka.
Mislim, da bomo nasli dovolj
pomoci, da bi omenjeni program
lahko izpo1nili. Vel.fko g;ovorimo o
izboljsanju kulturne dejavnosti,
celo v najvisj-i:h druzbenih organih, zato je •s edaj cas, da z dejanji
dokazemo .resnicno zeljo po boljsem.
Podj~tje je poslovanje za leto
1969 aktivno z;aklju oilo. Za sklade
je po razdeli-tvi d ohodka ostalo
2.601,70 din. P r.i:kazalo je 181 filmov v 224 predstavah z 38.093
obiskovalci. Za proda:ne vstopnice
je prejelo 82.372,50 din. Za najemnino filmov in za filmski prispevek pa je movalo odsteti
50.856,25 din, se pravi, skoraj dve
tretjtni vrednosti prodan.ih vstopnic.
Ta podatek dovolj jasno ~ove,
da je treba rentabilnost iskati
pr.edvsem v boljsem filmskem
pvogramu ob vecjem obisku. Pripomnimo naj se, d a sod\mo v tisto kategorijo kino podjetij, ki
im ajo najtezji polozaj za.r adi
fi'ksnih stroskov. Podjetja, ki v
enem letu prodajo vstopnic do
70.000,00 din, so prosta filmskega
prispevka. v nasem primeru bi to
znasalo 16.945.50 din. To pa so ze
sredstva, ki za tako majhno podjetje veliko pomenijo. Razumljivo
je, .da so vecja podjetj•a v ugodnejsem polozaju, ker imajo ob
enakem strosku za najemanje filmov vee obiskovalcev in vecji
ostanek dohodka.
E.Lah

Letos bodo
siodikaloe sportne
igre v Strazi
Fred leti so pricele sindikalne
organizacije slovenskih lesnih
podjetij redno organiziorati sportne igre, kli so vsako leto pri drugem podjetju.
L ani so bile p r i podjetju Jelovica v S kofji Loki, letos pa bodo
pri Novolesu v Strazi.
Lani sta nase podjetje zastopali
le dve ekipi in sicer ba.Jinarji in
strelci. Za l etoS.nje igre pa smo
pl1ijavili stiri tekmovalne ekipe.
S. Bogovcic

frvoaprilska sala

Dotrajana oprema v kino dvorani v Cerknici

v zadnji stevilki nasega lista
s mo s clankom Novi gostinski lokal -dbj avili prvoaprilsko potegavscino. Kogar smo uspeli naapriliti, se mu opravicujemo.
Urednistvo

Kvaliteta Brestovih izdelkov sama po sebi se ni zagotovilo dobre
prodaje. Kot povsod po svetu se dobro zavedamo, da je potrebna za
dobro prodajo tudi dobra reklama. Z namenom sirokega in plasticnega
prikaza na5ih izdelkov z najnujnejsimi podatki o lepoti in uporabnosti nasega pobistva, smo te dni dotiskali novo serijo prospekto:v;
zadnji cas, da smo jib lahko delili na spomladanskem velesejmu v
Zagrebu.
N ovi prospekt prikazuje nas program v izvirnejsi izvedbi od starega.
Kupcem, mladini in tistim, katerim je zbiranje prospektov konjicek,
bomo tako lahko . ustregli, saj prihaja dnevno na desetine prosenj za
podatke o na5em;programu.
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Koristen ko.rak
sindi.kata
Po sklepu obcnega zbora Zveze
sindikatov v Cerknici bo v zacetku maja .zacela v Cerknici delovati . slu.Zba pravne pomoci.
Ura.dne ure bodo vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16. ure naprej
v prostorih Obcinskega sindikalnega sveta v Cerknici. Pravna
pomoc je namenjena za posredovanje na.svetov delavcem in predstavnikom delovnih skupnosti s
podrocja delovnih razmerij, delovnih sporov, pravic zavarovancev iz socialnega. zavarovanja,
dopustov, stanovanjskih, vprasanj, osebnih dohodkov, nesrec
pri delu, vajenskih in drugih podobnih primerov. Vsi pravni nasveti in vloge, ki jib bo nudila
pravna pomoc, bodo brezplacne.
V primerih, da pravna pomoc
prevzame zastopstvo sppra pred
sodiScem, se bo ~orala stranka o
takSnih stroskih posebej dogovo-

riti z odvetnikom in obcinskim
sindikalnim svetom.
Ta korak obcinskega. sindikalnega. sveta je treba pohvaliti, sa.j
bo imel v prihodnje vsak delavec moinost dobiti vsestranske
informaeije o svojih pravicah in
tudi o dolznostih, ki izyirajo iz
delovnega razmerja.
S. Bogovcic

Obisk goslov lz
Centralne atriske republike
V sredo 22. aprila sta obiskala
Brest minister za industrijo in rudarstvo Centralne afriSke republike Ayandhho in direktor sekretariata za rudarstvo Gbaoma.
V podjetje sta prisla z generalnim
direktorjem Slovenijalesa Tonetom Petkovskom, ki je ca.stni konzul te republike.

Gostje so si ogledali Tovarno
ivemih plosc in Tovarno pohistva v Cerknici. Presenecenjenad
velikostjo in opremljenostjo tovarn je bilo veliko. Imeti tako tovamo pri njih doma - to je njihova zelja.

Balinarji se pripravljajo

. Iz razgovora z njima je bilo videti, kako so zainteresirani na
razsiritvi poslov med njimi in nami, zla.sti na organizaciji in postavitvi novih tovam pri njih in
prodaji njihovega lesa nam.
Ra.zgovori so potekali v prisrcnem vzdusju, za pozornost se je
minister Avalidhho zahvalil z zeljo, da vrnemo obisk.
Iz Bresta sta nato odsla na ogled Postojnske jame.
D. Trotovsek

Dve aktualnosti v sliki in besedi

V Cerknici in okolici je veliko
zanimanja za balinamje. Seveda
je mnogo dobrih igralcev, ki
kljub slabim igriS~em in opremi
d<>segajo lepe uspehe. Lani so bill ti uspehi prav presenetljivi. Na
republiskem prvenstvu podjetij
lesne industrije v Skofji Loki so
zasedli odlicno drugo mesto.
Uspeh je se vecj1 ~e upost evamo,
da so prisli v :skofjo Loko nepripravljeni za igro po pravilih in
kljub temu med sestimi klubi dosegli tako imeniten rezultat. Ker
so me zauimale podrobnosti o delovanju kluba balinarjev, sem o
njih povprasal enega izmed boljsih igralcev, iovam§a Toneta Sajna.
TovariS Sajn, kaj mislite o razvojnih moznostih balinanja pri
na.s?
Perspektive so kar lepe, saj
imamo nekaj kvalitetnih ig.r alcev,
ki se lahko mernjo tudi z republislcimi prvaki. Naj <>menim, da je
na§e mo§tvo p r emagalo lani prvaka L esonit iz Ilirske Bistrice.

Njegovi igralci so se cudili kva1itetam nasega kluba.
Ali imamo pogoje za pravilno
sportno balinanje?
V'Sekakor ne. Za kvalitetno balinanje je nujno potrebno novo
balinisce, ki naj bi bilo nad starim in bi bilo izdelano po normah. Sedanje pa bi slufilo le za
treninge. Potrebni pa so tudi rekviziti, krogle, ki jih nimamo dovolj. Za naso ekipo bi r abili vsaj
16 k r ogel.
KakSne so moznosti za novo
balinisce?
Novo balinis~e naj bi zgradili
nad starim z minimalnimi sredstvi in s pomocjo balinarjev, ki
s<> pripravljend pomagati. Za l okacij 0 in ·S red9tva Sm<> ze zaprosi!Ji. KO BREST, ki sklepa o tern.
Upam, da bo imel KO sindikata
razumevanje za ta lepi sport in
ga podprl. Na§i balinarji pa si bodo se narprej prizadevali za n ove
uspehe. Pri tern jim seveda :Zelimo
veliko sre~e.
J. Obreza

S posvetovanja
mladlnskib aktivow

Na prvi seji novega centralnega delavskega sveta, ki je bila. 20. aprila, se je DS konstituiral, izvoljeni pa
so bill tudi ustrezni sveti ter komisije pri CDS

Visoka gladina Cerkniskega jezera je na.stala zaradi njegove zajezitve in zelo mokre pomladi. Ce pa tega
ne bi bilo, bi imeli Planinsko Polje se bolj poplavljeno

Mladinski aktiv LIK· Savinja
Celje je 11. in 12. aprila 1970 organiziral v Dobmi posvetovanje
predstavnikov mladinoskih aktivov iz vseh slovenskih lesno.industrijskih podjetij. Vabljeni so
bill predstavnikli iz d<>mala vseh
podjetij lesne industrije, med
njimi tudi iz tovarne pohi§tva
BREST, ki je poslala svojega
predsta'Vnika •m ladinsk ega aktiva.
Iz neznanih vzrokov pa se nekatel1i ruso odzvali povabilu organizatorja. Vzemimo taka veliko podjetje kat je Slovenijales, pa spl-oh
nima mladinske organizacije.
Na .posvetovanju so predstavniki podjetij najprej opisali
splo5ne zna~ilnosti svoje gospodarske organizacije ; rpovedali o
§tevilu zaposlenih in o njihovi
socialni ter kadrovski si:Tukturi.
Po enodnew1em delu so se nato
pogovarja:li o:
- sodelovanju mla dinske <>rganizacije z ostalimi druzbeno
politicnimi organizacijami v podjetju;
- sodelovanju s samoupravnimi organi in kandidiranju sv<>jih
predstavnilrov v samoupravne organe;
- delitvi dohodka v delovni
organizacij i;
- sodelovanju z "Obcinsko konferenco ZM;
- dilemah in idejno-politicnih
vpra§anjih ob uveljavljanju XV.
ustavnega amandmaja in o
- socialni diferencraciji.
V pogavoru sta sodelova·la tudi
opazov.alca - predstavnik T ehnomercatorja iz Celja in sekretar
oMinske tkonference ZM iz Celja.
Ugotovili smo, da imajo mladinski aktiv·i lesnoindus trijskih podjetij v glavn em podobne tezave.
Do njih smo se enotno opredelili
in nasl.e dnjega dne sm<> sestavili
sklepe, ki naj bi se jih mladinski
aktivi tov.arni§kih organizacij drzald:

1. Mladinska organizacij a se
mora bolj povezati z ZK in sinclikatom.
2. Vsamoupra.vljanju kot transformaciji druzbenih odnosov si. je
treba prizadevati za cim vecjo
anga:Ziranost mladine; le taksno
delo nam nudi osnov-o za prihodnji razvoj samoupravljanja.
3. Mladi!lla se mora bolj pavezovati v idejno-politicnih in gospodarskih skupuostih.
4. Mladinski aktivi lesnoindustrijskih podjetij bi morali biti v
tesnejsih stikih.
Na koncu posvetovanja smo se
nacelno dogov<>rili, naj bi se
predstavniki ml.adinskih aktivov
se§li spet v oseptembru ali oktobru letos.
Za zaklju~ek bi omenil se dva
podatka, ob katel'ih lahko primerjamo moznosti za delovanje
mladinskih organizacij v na§i obcini in ckugod:
- Celjska obcinska konferenca
je za svoje letosnje delovanje dobila dotacijo 120.000 novih dinarjev.

- Mladinska orga.nizacija TP
Meblo iz Nove Gorice je za svoje
letosnje akcije zaprosi.J.a za d(}tacijo 5000 N din, dobila pa je 8000
N din.
Mislim, da so te S.tevilke dovolj
zgovorne.
D. Frlan
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