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20 let samoupravljanja
Leto 1950 porneni vaien rnejnik
v Zivljenju in delu podjetja. Dvajset let je minilo, odkar je bil
sprejet Temeljni zakon o gospodarjenju z drfavnimi gospodarskimi podjetji in z viSjimi gospo·
darskimi zdruienji v delovnib
kolektivih, dvajset let je minilo
od dne, ko je bila na Brestu tedanjem
Lesno-industrijskem
podjetju Cerknica - prva seja
delavskega sveta podjetja. 1. oktober 1950 je dan, ko se je tudi
na Notranjskem uresnicila davna
zelja: TOVARNE DELAVCEM.
Napis na glavnem objektu DELAMO - VLADAMO je dobil svoj
resnicni pomen. Ce danes Jistamo po zgodovinskih zapisih Bresta, potem vidimo, da je prav
ta revolucionarni zacetek samoupravljanja 1950. leta odprl moznosti za lasten perspektivni razvoj v vseh smereb, pa naj bodo
proizvodne usmeritve, investicij·
ski razvoj, kadri ali obdelava trillc. Ves ta razvoj iz zaostalosti
je bil mogoc le ob vsestranski
podpori clanov kolektiva, ki je v
prvem desetletju in se naprej k
taki usmeritvi prispeval tudi znaten delei osebnih dobodkov in
druibenega standarda. Take rczultate je lahko dosegel kolektiv,
ki je prek samoupravnib organov, centralnih in obratnih delavskih svetov uzakonjal predpise in sprejernal sklepe, kl so zagotavljali neprestano rast sredmelje za to, kar danes BREST
tudi pomeni.
Veliko ~tevilo Clanov kolektiva
je v tern dvajsetletnem obdobju
delovalo naj si ho v centralnem
delavskem svetu, upravnem odboru podjetja, delavskem svetu
poslovne enote ali upravnern odboru, najsi bo v razlicnih komisijah in sedaj ~e svetib. Stevilka
gre v tisoce, skoraj vsakdo je it

sodeloval pri tern ali onem samoupravnem dogovarjanju.
Obratni delavski sveti so zaceli z delom ze ob koncu 1950.Ieta.
Res so imeli v zacetku le posvetovalni znacaj, a se je ta pravica
kmalu razsirila do sirokih pooblastil, o katerih govori sedanji
statut.
Kdo ne pozna zborov ekonomskih enot? V teb dvajsetih letib
so irnell ti zbori pomembno vlogo. Koliko prediogov, koliko vee
informacij kot danes! Seveda so
bile tudi tezave, nerazumevanja,
mnogokrat pa je bilo neznanje in
izkoriscanje samoupravnib pravic glavni vzrok, da uspehi niso
bill se vecji.
Decentralizacija samoupravljanja in materialna decentralizacija sta pri nas tesno povezani. Do
tak~nih odlocitev sta samoupravljalce vodill predvsem vecja za.
interesiranost in skrb neposrednih proizvajalcev za raz5irjeno
reprodukcijo. Ekonomski dosezki v razvojnib fazah materialne
decentralizacije so se bolj spodbudill k bitrejsernu izpopolnjevanju ustreznih notranjih ekonomskih odnosov.
Poslovne enote od leta 1966 popolnoma samostojno oblikujejo

podjatje
•CarkaicaJelavati net LIP-a Cerbice

Cerbica, dne 1.1.1950
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PO ZAGREBSKEM VELESEJMU
10. septembra dopoldne je
predsednik Zveznega ~rsnega
sveta in Mitja Ribicic kot osebni
odposlanec predsednika Tita
odprl jubilejni 80. zagrebski velesejem. Pozdravno pismo predsednika Tita, v katerem je zaielel domacim in tujim razstavljalcern ter poslovnirn partnerj em

mnogo uspeha, je prebral generalni direktor velesejma. Nato so
si ugled.ni gostje ogledali dosezke
domacih in tujih razstavljalcev.
Jubilejni 80. jesenski med.narodni ve1esejem v Zagrebu si je
ogledalo vee kot mib jon in pol
obiskovalcev iz 85 driav vseh celin. Znano j e, da je na velesejmu
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celotni dohodek, dohodek in njegovo delitev. Tako je na~a samouprava dosegla svoj cilj: razpolaganje s sredstvi, kjer se le-ta
ustvarjajo. Taka poslovna in saGeneralnuu sekretarju CI US
moupravna usmeritev je bila
..rlalu Jusoalavije
predmet mnogih razprav, sedaj
JoeipD-Bros•!itu
pa lahko ugotovimo, da je nepo·
gre5ljiva.
._l.!.g-6-r.!-i-Samoupravljanje je omogocilo
nadaljnjo rast podjetja. CentralZllrani na I. saeed&nju delankega enta Lee110 induatrijni delavski svet in drugi organi
so pri sprejemanju razvojne po- ekega podjetja Cerknioa ! i polilj&ll) noje borbena posdrave in Tl
litike vseskozi dajali in se dajejo iatoi!UDO sagotavljamo·, da ee bo~ doaledno drWi poti 1 utero ei
vso podporo, da se razvijemo ' naa !i clnt&i arl&l nakual v l't'oj ea referatu, ko je atopil saba o
najmodemejso in najbolj sposob- upra?ljanju dr~avnib goapodarskih podjetij po delovnih kolekti¥1h •
no proizvodnjo doma in dalec na· nlja"YO.
okrog. To botenje in ta priprav·
Zaveduo ee, da j e pred nui telka Daloga, aa,f 11pra•lja.ljenost zabtevata veliko odgovor- nje takega induetrijakega koloea kot je nale podjetje ai Jajlalje,toda
nost. Navajeni na samorastnisko kot am 1110&].i inrliti Daloge, ki eo ee postavljale prea DU • inrleprerivanje homo tudi vnaprej vanju planaklh DB.log, tako bom ureanil!ili Tvoja Davodila, ki nu za,.
kos vsem tezavam, prepricani v gpta•ljajo, da emelo korakamo v eocialiatil!no drulbo .
zmago n~ih botenj.
Od te Dale pod, ki naa jo rilel Ti ~nab Xomnietil!na
Samouprava vse bolj omogocr l'artija Jusoa1arlje ne llielim ods topiti niti sa pad, na veak na!in
radiritev sredstev za standard. pa ne bo~ nikdar naeedli infoi'll!birojevekill revhioniato• DB.Tk& ~~
Samoup;av~ d~es ze razpravljr in Lenina.li hol!e110 pra? to, da ae ureanil!ijo take zuiali, kot jib
o pocutJu lJudt. Samouprava da· 1• • pro&r&lll.l nda Partija inTi tovviii Tito.
nes nl vee alternativa, zakoreninila se je v na5e druZbene odDo-·
V bubo za doeago BOCializM!
se. Te korenine pa 'morajo dati
sok njeni prihodnji rasti in kre· Pozdravna brzojavka presednika Tita s prvega zasedanja delavskega
pitvi.
sveta podjetja leta 1950

..

Novi program
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izdelkov, razstavljen na letosnjem Zagrebskem velesejmu

sodelovalo 6275 domacih in tujih
rastavljalcev iz 33 driav ·s priblizno 300.000 proizvodi, ki so bili razstavljeni na 230.000 kvadratnih metrih sejemskega prostora.
Za letosn ji zagrebski velesejem
je m ed drugim znacilno tudi to,
da so poleg proizvodnih organizacij iz vse Jugoslavije sodelovale t udi stevilne domace zunanjetrgovinske organizacije, poslovna
banka ter predstavni.ki zunanjetrgovinskih organizacij.
Nedvomno je bil jubilejni velesejem glede na !ltevilo razstavljalcev, obiskovalcev in vrsto poslovnih uspehov doslej najbolj
uspe!lna velesejemska manifestacija v Jugoslaviji.
Po vrnitvi iz Lusake, kjer j e
bila tretja konferenca voditeljev
neu vrscenih drzav, si je zagrebski velesejem ogledal tudi predsednik Tito s sprernstvom. Ob te.i
priloznosti je p redsednik med
drugim dejal: »Prijetno so me
presenetili paviljoni na!le industrije, v katerih sem videl steviln e nove proizvode, ki so nasirn
delavcem, proizvajalcem lahko
resnicno v ponos ...«
Predsednik republike Tito si je
v spremstvu gostiteljev ogledal
tudi. paviljon, v k aterem je razstavljal svoj program rned drugim i razstavljalci tudi BREST.
Mirna lahko zapisem, da je bil
nas razstavni prostor najlepsi v
paviljonu. Tako bogatega, modernega, estetsRo oblikovanega in
razgibanega proizvodnega programa ni bilo mogoce videti med
razstavljalci nase panoge. Vsernu
ternu je dalo poudarek se zelo
okusno araniiranje, razsvetljava
in domaca glasba iz PARTY-bara.
Stevilni obiskovalci so se zelo
zanirnali prav za PARTY-bar. Vsa-

kdo je seveda povprasal tudi po
ceni. Cena okrog 3.900 dinarjev v
rnaloprodaji je bila za vsakogar
sprejemljiva.
Mnogo obcudovalcev, predvsem mlaj sih, sta imeli d.nevni
sobi PATRICIA in Y-90 ter Y-19
Skoda le, dati mlajsi obiskovalci
financno niso dovolj mocni.
Resni kupci so se zadrfevali
predvsem ob d.nevni sobi FLORIDA-extra. Priznati moramo, da je
FLORIDA-extra se ved.no zelo zelo cEmjen proizvod predvsem zaradi svoje vsestranske uporabe.
Seveda ne moremo mimo jedilnice LIVING v palisandru - visoki sijaj. Jedilnica LIVING je
in bo >>slager« p rodaje na jugoslovanskem tr.liscu in prav gotovo tudi v tujini. Kupci iz ostalih republik se zelo zanimajo za
nase pohistvo, cenijo ga. vendar
postavljajo pogoj : »Sarno da se
sija!« Tej zelji lahko trenu tno
ugodimo le z jedilnico LIVING.
Obiskovalci, pa tudi trgovski
predstavniki, so se zelo razveselili nasih novih proizvodov iz p rograma 1971 - dnevnih sob TAMARA in POLONA, nekoliko
manj d.nevne sobe CLAuDIA variant in sedefuih garnitur.
Dnevna soba TAMARA, seveda v
enaki izvedbi in z enako ceno,
bo sla po mnenju poslovnih partnerjev, n asih zastopnikov in nas,
ki smo bili na velesejmu, zelo
dobra v prodajo. Naj omenim,
da smo rned velesejmom malo
pokramlj ali z vodilnirni uslu.Zbenci iz TPC, ko so priSli na ogled
velesejrna. Tedaj so nasi zastopniki izjavili, da lahko do konca
leta prodajo najmanj 2.000 omar
TAMARA. Res je sedaj sezona za
prodajo pohistva, kljub temu pa
Konec na 3. strani
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montaZo. Na teh dveh ravneh
lahko opazimo nekaj podol;mosti.
NaroCilo za montazo izstavimo
za oddelek montaZe, narocilo za
proizvodnjo pa za proizvodno li'
nijo. Oba dokumenta spremlja
. d~lovna kartica in zahtevek po
nji del modela (pokazano kot na- materialu. Trije osnovni tipi stavbava), kjer jih vpisemo v obrazce kov (postopek, obremenitev delovnega mesta, odprto narocilo)
nabavnih zahtev ter izberemo do-

Vodenje podjefja
in informacijski sisfem
V tern sestavku bi radi pokazali, kako potekajo informacije
na podrocju proizvo'dnje. Splosni model proizvodnje lahko razdelimo na nacrtovanje in izpol·
njevanje.
Nacrtovanje se pricne s pripravo in napovedjo narocil. Stavke
v zalogi gotovih izdelkov sistem
obdelave podatkov pregleda, da
ugotovi, ali imamo izdelek na zalogi ali je morda narocen. Pri'
tern moramo tudi ugotoviti, v katero druibo komponent sodi izdelek. Pri tej odlocitvi potrebujemo sestavo izdelka. To nam da
programski sistem BOMP kot
osrednji informacijski sistem za
tehnicno dokumentacijo. Potem,
ko ugotovinlO ciste zahteve, pride do analize narocene kolicine,
da zagotovimo primerno velikost
serije in da ugotovimo potrebne
izdelovalne ali dobavne case za
n arocene izdelke (take, ki jih dajo kooperanti) in za doma izde·
lane izdelke.
Izdelki, ki jih kupujemo od kooperantov, so usmerjeni za zgor I

~
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bavitelja. Istocasno tvorirno stavek odprtega narocila nabave, v
katerega vpisujemo vsa gibanja.
Izdelke, ki jih borno izdelali dorna, planiramo za izdelavo in
Skl.adllfe
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Poaloval.nie e
aklopl. deli, su rovl ne

t------1

- P onovno dolof.anje dobav
• Ekspedlt

- Obraeun prohvodnj e
- Ra ~delj cvanje
- T erminiranje
- Oddaja v sklo.dil~e
- Ob ral5un proizvodnjc

ReaUt:acija

Se

o~ebni

ornogocajo montaZo in izdelavo
po programu, omogocajo, da
obrernenirno in uravnarno proizvodno linijo in da izdamo proiz"0dno dokumentacijo.
Na ravni nabave se realizacija
zacne z evidenco dinamike naba. ve. Dobavitelj odprernlja material v tovarniSko skladiSce, pri
tem pa spremljata njegovo dobavo sprernna dokumentacija in racun.
Razlicna opravila opravljamo
na ravni proizvodnje in montaze.
Narocila odpremljamo in znova
razporejamo med delovnimi mesti. v tern casu pa tekoca porocila 0 proizvodnji aiurirajo kartoteke o delovnih mestih in o odprtih narocilih.
Koncni proizvodi in ses tavi se
gibljejo iz oddelka v oddelek do
odpreme. Koncni dokurnent je
odprernnica, ki naroca skladiscu,
da odprerni izgotovljeno narocilo
stranki.
J. Hren

Izvedenec ·organizacije
UNIDO

na

V okviru ·mednarodne tehni~ne
smo prek Zavoda za med·
narodno tehnicno sodelovanje dobill v podjetje izvedenca Organi·
zacije zdrufenih narodov g. Alana H. Eamesa.
Pomo~ nudi organizacija UNIDO, ki je pri zdruienih narodih
specializirana za dajanje tehnicne pomo~L
Izvedenec je prisel v podjetje
z nalogo, da bi nudil pomoc pri
organiziranju marketinga. Kon- ·
kretne naloge so:
- uvajanje sistema modernega
trgovanja in pospesevanja proda·
je;
organiziranje potrebnega
stevila kratkih intenzivnih u~nih
tecajev za osebje, ki bo dolo~eno
za to delovno podrocje.
Cas instrukt.aZe je odmerjen na
dva meseca. :l.e sedaj je o~itno,
da bo ta w prekratek za uspeS·
no uresnicitev nalog. Treba bo
doseci podaljsanje pomoci ali
najtl drugacno pot za zagotovitev uspdnega starta marketing
organizacije.
Kaj je marketing? 0 tem smo
ie vellko brali in slisali, pa tudi
sami smo poskwali razvozlatl,
kaj je to. Vendar je najbolje, da
za :zacetek preberemo, kaj pravi
o marketingu lnstitut za marketing v Londonu:
. . . Marketing je dejavnost, ki
organizira, da so poslovni ukrepi
usmerjeni k cilju, da presodi kupno moe potrosnikov, poseie v
ucinkovito povprasevanje po dolocenem izdelku ali dejavnosti,
da dobavi izdelke potro~nikom,
da doseie pri tem vnaprej planirani dobicek ali kakSen drug cilj,
ki si ga je firma dolocila • • .
Marketing glede na vsebino angleske besede dobesedno pomeni
dostavljanje blaga potrosnikom
ali na triis~e.
Marketing je postal v zadnjih
pomo~i

dobodki Se poveCnjejona

r aenn nkinjenib ;sredstev kotekti"ne porabe?

Ali zaposleni v nasem podjetju
se dobivajo povecane osebne d.O·
hodke kot nadomestilo za ukinjena sredstva kolektivne potrosnje
v letu 1967?
Ta vprasanja nacenjajo nekateri clani poslovne enote pri vsaki priloznosti. Slisal sem sindikalne funkcionar je, da bodo ob
priliki dali to vprasanje na dnevni red.
Na podlagi te nejasnosti sem
se odlocil, da pov:Prasam direktorja . sektorja za ekonomiko in
finance tovarisa Danila Mlinarja,
kako je s to recjo:
Vprasanje: Ali zaposleni na
Brestu se prejemajo nadomestila
za ukinjene neindividualizirane
o sebne dohodke kot so npr. dodatek na stalnost, K-15, prevozi
na delo itd?
Odgovor: Do konca leta 1967
so de1avci Bresta prejemali po·
leg rednih mesecnih zasluikov tudi prejemke, ki smo jih imenovali koletivna potrosnja. Med te
prejemke so spadali:
- dodatek na stalnost,
- dodatek za prevoze K-15,
- dodatek za rekreacijo in oddih in
- dodatek za prevoze delavcev na delo.
Dodatek na stalnost so prejemali delavci, ki so bill zaposleni
na Brestu neprekinjeno vee kot
dve letL V poprecju podjetja je
znasal ta dodatek 2,60/o na dosezene osebne dohodke po obstojecih merilih nagrajevanja. Dodatek na stalnost je bil v casu velikih fluktuacij pred reformo
upravicen kot ekonomski faktor,
ki pa zaradi nizkih stopenj ni
stimuliral zaposlenih na stablliza·
cijo zaposlitve. Po reformi je z
velikim pritiskom delovne sile na
zaposlitev ta dodatek popolnoma
izgubil svoj smisel.
Dodatek na prevoze K-15 je bil
dejansko ostanek adrninistrativnih dolocil o enkratni letni voznji z javnirni prevoznirni sredstvi
s 75 Of 0 popustom .

Dodatek za rekreacijo in oddih
so prejemali samo tisti clani kolektiva, ki so opravicili svoje letovanje z racuni. Ker je ta sreds tva KOristilo le majhno s ..evilo
delavcev in se to ne oziraje se
na ekonomski in socialni poloiaj
delavca, ni imel ta dodatek niti
ekonomske niti socialne osnovt:.
Dodatek za prevoze delavcev
na delo je bil ukinjen prakticno
ze leta 1965. Dodatek za prevoze
delavcev je bil potreben taka kot
dodatek na stalnost v casu pornanjkanja delovne sile in velikih
fluktuacij .
S poslovno politiko za leta 1968
so bill po javni razpravi v kolektivu ukinjeni vsi ti dodatki, s tern
da so se ta sredstva prelila v poveeano maso sredstev za izplaCilo osebnih dohodkov .
Vpra5anje: V kaksni obliki so
se sredstva kolektivne potrosnje
razdelila zaposlenim?
Odgovor: Celotna kolektivna
potrosnja je predstavljala nasproti neposrednim osebnim dohodkom iz vloienega dela zaposlenih 9 Dfo sredstev. Da ne bi bil
nihce v podjetju prikrajsan za
bonifikacije, ki jih je prejemal
iz naslova dodatkov, so se v letu

1968 pove~ali iz naslova kolektivne potrosnje neposredni osebni
dohodki vseh zaposlenih za 12°/o.
To pove~je se je v neposredni proizvodnji izvedlo s povecan)em cenikov delovnih operacij, v strokovnih sluibah pa s
pove~anjem kalkulativne vredno·
sti tocke. Za ilustracijo lahko pogledamo, kako so se gigali neto
meseCni osebni dohodki na zaposlenega po letu 1967 primerjalno z letom 1967, ko kolektivna
potrosnja se ni bila sestavni del
osebnih dohodkov:
leto

·a~

,c.=
410
~'tl

820
1967
1.050
1968
1.210
1969
1.230
1970
(1. do VII.)

·~~

.o·s
100
128
148
150

·~ ><

' ' t41l
·

~.a

128
115
102

Popre~ni mesecni neto osebni
dohodki na zaposlenega v lesni
industriji SRS znasajo v letu 1970
(1. do VI.) 1.128 din.

20 let samoupravljanja

PROGRAM PR.A:t..NOVANJA
20 let samoupravljanja na Brestu je pomemben jubilej.
V tem casu se je nase samoupravljanje uveljavilo in postalo
del nasega vsakdanjega iivljenja. Zato se bomo ob dvajsetletnici spomnili prehojene poti in to praznovanje obeleilli
z nekaj prireditvami.
V SKEDO, 30. SEPTEMBRA OB 9.30 bo sve~ana seja
centralnega delavskega sveta, na katero bodo povabljeni
med drugimi vsi predsedniki cetralnih delavskih svetov in
upravnih odborov podjetja od 1950. leta dalje.
V CETRTEK, 1. OKTOBRA OB 14.30 bo sprejem upoko·
jencev Bresta. Le-ti si bodo ogledali proizvodnjo, nato pa bo
zanje prirejen sprejem v novi Brestovi restavraciji.
V SOBOTO, 3. OKTOBRA bodo . sportna tekmovanja
ekip in posameznikov iz poslovnih enot ob 20-letnici samoupravljanja v sahu, streljanju in kegljanju.

Prerazporeditev sredstev i:z kolektivne na individualno potrosnjo je imela poleg prednosti, kot
je nagrajevanje posameznika po
vloienem delu in s tem samostojnega razpolaganja s sredstvi ter
~istejsih odnosov v sistemih razporeditve dohodka, tudi prednost
neokrnitve delav~evih pravic, ki
izhajajo iz neposrednega zasluika. Tako so se s pove~
osebnimi dohodki povecale tudi
osnove delavcev za izplacila bolovanj, pokojninska osnova itd.,
medtem ko te prednosti pri kolektivni potrosnji delavci niso
imeli, ker je bil dobrsen del kolektlvne potrosnje finansiran iz
sredstev skupne porabe.
J.Klancar

BRE·S TU· ~·
petnajstih, dvajsetih letih nov
pomemben poslovni koncept. Po·
membna razlika med marketin·
gom in prodajo je, da marketing
zajema vnaprejsnjo studijo triisca, da si, kolikor je to mogo~e.
zagotovi, da so izdelano blago,
prodaja in reklamne metode v
skladu z ieljami potrosnikov.
Studija o .ieljah potrosnikov je
realna osnova marketinga. Mogoce je opazitl, da na t.riiS~u, kjer
vlada mocna konkurenca (tega
tudi pri nas ne ·manjka) marke·
ting jam~i - ~e je praviino vpeljan - za najvisji mogoci pro·
.met. Sarno proizvajanje blaga
brez uporabe marketing-koncepta
lahko pripelje do teiav pri plasi·
ranju tega blaga. Pomen marketinga raste iz dneva v dan.
Smo sele na :zaeetku obravnav in planiranja marketing politike pri nas, vendar lahko ie sedaj ugotovimo, da napredka brez
sodobnih strojev in metod ni. Torej bo tudi marketing novost, k:i
smo jo sprejeli zato, da bi bill
uspesnejsi.
D. Trotov5ek

PRAVILNIK

o normah
Svet za koordinacijo poslovanja je na svoji 5. redni seji 24. avgusta 1970 razpravljal o osnutku
pravilnika o oblikovanju norm,
ki so ga pripravile strokovne
sluzbe.
Tega splosnega akta ne zahtevajo ne zvezni ne republiski
predpisi, vendar nam je v podjetju potreben, ker so o tern, kako naj se oblikujejo norme, zelo
razlicna pojmovanja. S tern pravilnikom bodo doloeene pravice
in dolznosti analitika dela in casa, pa tudi pravice delavcev pri
oblikovanju norm. Ali z drugimi
besedarni: pravilnik bo dolocil
postopek, po katerern se bodo oblikovale norme. Pornembna novast je moznost za revizijo posamezne norme, ki jo lahko predlagajo:
- posamezni delavec,
- instruktor ali drugi neposredni vodja proizvodnje,
- analitik dela in casa,
- planska sluiba in
- osnovna organizacija sindikata.
Splosno rnnenje organov upravljanja in zborov delavcev je, da
je tak pravilnik potreben. J avm:
razprava je hila te dni zakljucena, svet za koordinacijo pa je ria
seji 25. septembra razpravljal •
pripombah in sprejel dokoncno
besedilo novega akta.

VOLITVE SVETOV SKS
Tudi delovna skupnost v skupnih str okovnih sluibah je v septembru letos izvolila svoje nove
sarnoupravne organe. Ostale poslovne enote so to storile ie v
zacetku letosnjega leta, na skupnih strokovnih slu zbah pa je bilo
treba pocakati na novo organizacijo dela, oblikovanje sektorjev
po podrocjih dela in na zasedbo
delovnih rnest.
Skupne strokovne sluibe sestavlja sest sektorjev. Vsak sektor je izmed svojih delavcev iz.
volil po enega clana in enega
munestnika v svet enote skupnih
strokovnih sluib. Ta organ ima v
bistvu enake pristojnosti kot delavski sveti v poslovnih enotah.
Vsak sektor predstavlja tudi sarnoupravni organ, katerega vodi

njegov predsednik, ki je hkrati
clan sveta enote skupnih strokovnih sluib. Zbor sektorja obravnava izkljucno vprasanja s svojega delovnega podrocja ter daje
predloge in pripombe v resevanje svetu skupnih strokovnih
sluib. Skupne strokovne sluzbe
kot celota predstavljajo zbor delovne sku pnosti, ki ima svojcga
predsednika. Ta organ odloca
predvsem o vprasanjih, ki so
enotnega pomena za vso enoto,
zlasti pa o tistih vprasanjih, ki
so predrnet referenduma.
Drugostopenjski organ, ki odloca o prosnjah in pritozbah ¢elavcev skupnih strokovnih slu.Zb,
pa so izvrsilni organi podjetja
kot celote.
F . Tavzelj
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Obisk predstavnikov armada
Na poti skozi Notranjsko sta se v septembru ustavila na Brestu
generalpolkovnik Poglajen in generalmajor Ozbolt, da bi se nekoliko
poblize spoznala z doseZki na~ega podjetja. Najprej smo jima razkazali proizvodnjo na Iverki in v Tl' Cerknica, nato pa ju seznanili z
razvojno potjo Bresta. Z velikim zanimanjem sta poslusala podatke
o razvoju Bresta in kar nacuditi se nista mogla, da je na Notranjskem zrasla tako velika in moderna tovarna. Se posebej sta bila presenecena nad velikem stevilu zaposlenih zena in deklet ter mladine
sploh. 0 vsem sta se pohvalno izrazila in zazelela vsemu kolektivu
se mnogo uspehov. Po obisku na Brestu sta odsla se na Cerknisko
jezero skupaj s predstavnki Bresta in obcinske skupscine. Tudi tam
je bil tovariSki razgovor o delu, napredku in prespektivah razvoja v
tern delu· Notranjske. Ob slovesu sta obljubila, da bosta se obiskala
Brest in Cerknico. Irazila sta zeljo, da bi bilo sodelovanje med pripadniki Jugoslovanske armade in civilnim prebivalstvom na Notranjskem, zibelki slovenskega partizanstva, kjer sta se oba generala med
narodnoosvobodilnim bojem tudi veckrat bojevali, se tesnejse.
F. TAVZELJ

AVTOMATIKA.
STISKALNICE IVERK
V okvir modernizacije v poslovanju Bresta sodita vsekakor tudi modernizacija in porast proizvodnje v Tovarni ivernih plosc.
V ta namen je bil ze !ani investiran del sredstev. Letos pa z
investiranjem v osnovna sredstva
podjetja uspesno nadaljujemo.
Vecjo storilnost je onemogocala premaj hna zmogljivost stiskalnice. iverk. Pri stiskanju ivernih plosc .so odlocilni cas stiskanja, temperatura stiskalnice in
pritisk. Zato se je bilo treba Iotiti dela najprej ob tern. Pri firmi Dieffenbacher je bila narocena avtomatika stiskalnice skupa.i
z dodatnimi napravami. Vse to
smo dobili v zacetku letosnjega
poletja. Kmalu zatem j e dopotoval se tovarniski manter. Za montazo smo izkoristili redni letni tovarniski remont. V enem tednu
je monterjem uspelo spraviti vse
stvari na pravo mesto. Treba je
omeniti, da je slo pri tern za zelo
zahtevno izvedbo varjenja. Visokotlacni ventili in cevi prav go~
tovo zahtevajo veliko mero varnosti. Pri poskusnem obratovanju se je pojavila manjsa napaka
v delovanju avtomatike. Napako

smo v najkrajsem casu odstranili. Sedaj je vso stvar treba samo se pognati v redno obrato·
vanje.
Pritisk se je povecal in se obcutno zmanjsal cas stiskanja. Po·
sledica tega je narascanje proizvodnje za planiranih priblizno 30
odstotkov. Izkazalo se je tudi, da
so sedanje plosce kvalitetno pre·
cej boljse od prejsnjih. Prej so
crpalke pri stiskanju crpale neposredno, sedaj pa posredno
prek posebnih zbiralnih kotlov,
v katerib je pritisk stalen in crpajo po potrebi neodvisno od stiskanja. Tudi stiskalnica sedaj avtomatsko zapira, popusca pritisk
in odpira. Ce pride do okvare, je

Drobec z velesejma: mlada zakonca si ogledujeta Brestovo pohiStvo
mogoce vse te delovne operacijc
opravljati rocno. Delovanje avtomatike pa bi kazalo v nekaterih
podrobnostih se izpopolniti. Predvsem so nastale tezave pri proizvodnji proti ognju odpornih (az·
best) plosc. Trenutno je to reseno, vendar je najbolj ustrezno,
ker proizvedemo manj plosc, kot
bi jih v sedanjih pogojih lahko.
V vsakem pogledu pa je avtomatika stiskanja iverk nov korak naprej.
F. Mulec

Po zagrebskem
velesejmu
Nadaljevanje s 1. strani
je to zelo razveseljiv podatek in
visoka ocena nasemu novemu
proizvodu.
Velika obiskovalcev smo tudi
anketirali. S to anketo smo zeleli
predvsem spoznati, kaj potrosniki mislijo o nasem asortimentu.
Rezultati ankete bodo gotovo ob·
javljeni, ze vnaprej pa Iahko zabelezim, da je Tovarna pohistva
BREST s svojimi visoko cenjenimi, kvalitetnimi in modernimi
proizvodi postala pojem na jugoslovanskem trziScu. Novi program pa bo to mnenje se podkrepil. Za anketirance so seveda
pripravljene tudi lepe nagrade
Nagrade so TV-vitrine, stoli SAR·
DAN in druge.
Bilo pa je tudi nekaj nepravilnosti. Ne smemo dovoliti, da bi
na prihodnjem velesejmu razstavili dnevno sobo PATRICIA ta·
k6 kat tokrat. Niansa polnil v
omari se ni ujemala z nianso sedezne garniture. Tudi tega ne
smemo dovoliti, da bi prihodnjic
razstavili le fotelj sedezne garniture MONIKA. Ne smemo pozabiti, da na velesejme ne pribajajo le »navadni« obiskovalci, ampak tudi trgovski predstavniki iz
oddaljenih krajev in jim je to
verjetno edina prilOZJ10St v letu,
da spoznajo nas asortiment, pred·
vsem tisto, kar jim lahko takoj
nudimo.
Jubilejni 80. mednarodni velesejem v Zagrebu smo 20. septembra uspesno zakljucili. Tudi s poslovnim uspehom - prodajo smo
zelo zadovoljni. Velika oreizkusnja je za nami. S podvojenimi
mocmi se ze pripravljamo na
b eograjski salon pohistva, ki bo
v oktobru.
S. Turk

Avgust je p o nekem pravilu
mesec, ko se navadno zacne jesenska prodajna sezona. Ta ugotovitev in pa dejstvo, da smo
razsirili in pospesili obdelavo trzisca v tern obdobju, je rodilo
tudi prve uspehe v prodaji nasega pohistva.
Ne glede na to se vnaprej vecamo in sirimo krog nasih odjemalcev in s tern tudi pripravljamo teren za pribodnje intenzivne
prodajne akcije.
Seveda se je tudi za izvoz,
predvsem v ZDA (kjer je trina
situacija se naprej nekoliko m irnejsa, kot bi v tern obdobju bilo
normalno) vendarle zacelo z vecjimi odpremami, kar naj bi se v
naslednjih mesecih se stopnjevalo.
Po dosedanjih analizah in obdelavi domacega, pa tudi nekaterih zunanjib trlisc smo prisli do

sklepa, da se moramo prilagajati
trlnim pogojem, ki so pac trenutno na posameznih podrocjih
in v posameznih defelah. Dejstvo
je, da je pohiStvo iz nasega programa zelo ekskluzivno in kvalitetno, pa so temu primerne tudi cene, ki pa niso na ravni ostalih cen na trziscu.
Zanimanje za nase pohiStvo je
dokaj veliko in v pogojih prila·
gajanja cen trgu so tudi vse moznosti za boljsi plasma na domacero in tujem trgu.
Da je s tern tako, dokazuje tudi vse vecja r ealizacija, ki bo se
bolj narastla v naslednj ih mesecih.
Kljub dokaj ugodnemu povecevanju prodaje pa se moramo za
prihodnje leta le se prilagajevati
zahtevam trga oziroma potrosni·
kom s primernimi m odeli pohistva.
F. Turk

Vijaki so-vijakov ni
Komandni pult v Tovarni ivernih plosc

Nove sedezne garniture
Dopusti so za nami. Z nov1m1
idejami in polni energije smo se
vrnili na delo.
Vrata Zagrebskega velesejma
so se zaprla. Potrudili smo se, da
smo do zacetka velesejma izdelali nove izdelke, ki bi nas dostojno predstavili na triiscu.
Predvsem smo tezili za tern, da
bi nudili trliScu cenejse garniture, kat smo jib izdelovali do sedaj. Sedanje garniture so zelo
drage in niso dostopne sirsemu
krogu potrosnikov. Nove garniture so precej modernih ob1ik. Izdelava je dokaj preprosta. Manj
zahtevni sta galnituri SG-069 in
SG-070, medtem ko je garnitura
SG-072 zahtevnejsa. Ker tezimo
za standardizacijo izdelkov, smo
zelo veseli dveh garnitur, ker
imata enake formate blazin. Razlikujeta se po vzorcu blaga in po
nacinu tapeciranja rocnih opiral.
Garniture ucinkujejo se bolj moderno, ker je ogrodje obdelano
z belim lakom.
Garnitura SG-072 je izdelana v
modernem vzorcastem blagu.
Prednost te garniture je v tern,
da ima trosed enojno leziSce.
Garnitura je vsa preoblecena z
blagom. Trosed ima na sedezu
blazine. Z lahnim pritiskom noge n a pedal pritisne nasion blazine, da ne izpadejo pri obraca-

nju leziSca. Prizadevamo si tudi,
da bi oblikovno izpopolnili dosedanje sedezne garniture, kot
sta Daniela in Claudia. V naso
tovarno smo povabili na obisk
profesorja Kralja, ki nam je
predlagal izboljsave.
Vsi si zelimo, da bi z novimi
sedeznimi garniturami cim bolje
prodrli na trliSce. Z velikim veseljem smo sli v Zagreb, da bi
si ogledali nase garniture v konkurencnem okolju. Bili pa smo
nekoliko razocarani, ker garniture zaradi nestrokovnega aranfmaja in dekoracij e niso ucinkovale tako kot si sicer zasluzijo.
D. Rozanc

Potrosnik, ubogi potrosnik! Dan
za dnem pribajajo pisma, ena z
garancijskimi listi, druga brez
njih. In vsebina teh pisem? Manjka to in to (tega je prevec - nihce ne napiSe), pokvarjeno je to
in to. Dan za dnem ... 0, da bi
bilo tega ze enkrat konecl Povrh
tega pa je slisati, da v tovarni
n e verjamejo nobeni reklamacij
razen ce pomanjkljivosti ne vi:
dijo - prav taki so kot neverm
Tomafi. No, pa zacne clovek, ko
od resnih !judi taka sliSi, dvomiti
v reklamacije in se sam misli:
pac nimajo drugega deJa, pa ?i~
sarijo. Vse prav, dokler sam rus1
kupec pohistva BREST iz Tovarne pohistva Cerknica.
Dva kupca sta kupila vsak po
eno garnituro Floride-extra. Eden
je dobil vee vijakov, kot je potreba, drugi skoraj nobeneg~. f?obro da nista kupca v BitOlJu.
Dnlgemu so manjkale se rozete in tako naprej . Dobro, da je
iz Cerknice.

Sedaj verjamem v reklamacije.
Clovek se spomni nazaj v p re
teklost. Ali ni ta tovarna posilja1a noge za sivalne omarice s po·
mesanim orehom in mahagonijem? No, tu je prav gotovo bilo
posredi barvna slepota. V primerib, ko kaj manjka, pa to ne drzi.

Tu gospodari neznanje, neodgovornost in· brezbriznost delavcev,
ki delajo pri embaliranju izdel·
kov. Dobra bi bilo preveriti, a.
znajo steti do sto.

Ambasador na _obisku
Septembra je obiskal Brest prvi sekretar avstralske ambasade
v Jugoslaviji Brian D. Hawkins.
Njegov obisk sodi v okvir prizadevanj avstralske in jugoslovanske vlade za pospesitev in razsiritev m enjave med drzavama.
Znano je, da Jugoslavija uvaza iz
Avstralije vecje kolicine volne za
pribliino 25 milijonov dolarjev,
medtem ko znasa izvoz iz Jugo-

slavije le za kakih 5 milijonov
dolarjev izdelkov prehrambene
industrije. Razlika je ocitna, zato
skusajo tudi s takimi obiski
spodbuditi nasa in avstralska podjetja k razsiritvi poslov. Kafe, da
je zanimanje za izdelke jugoslovanske pohiStvene industrije, saj
zadovoljujejo potrebe avstralskega trZisca sedaj le domaca lesna
industrija, ki pa ni kdove kako

mocna. Okus avstralskih potrosnikov je podoben ameriskemu,
t ega pa ze precej poznamo. Tezave zaradi velikih oddaljenosti
naj bi reseval conteinerski prevoz.
Obisk avstralskega ambasadorja po vecjih podjetjih v Jugoslaviji je izredno zanimiv tudi s stalisea diplomatske dejavnosti drzavnih predstavnistev.

BRESTOV OllZORHIK

4

NOV· DOHOD
na nase tovarnisko obmocje
Gostota tovornega in potniSkega prometa, se zlasti pa razporeditev proizvodnih prostorov Tovarne pohistva Cerknica in Iverke, so narekovali ureditev novega dohoda na nase tovarnisko obmocje. Zato smo letos priceli graditi nov dohod med valjcnim mlinom in Iverko. Ta preureditev je
zahtevala razsiritev mostu, izpeljavo cest za dostop na tovarni-

vozila pri Iverki. Dosedanji vhod
pa bo slu:Zil la:Zjemu tovornemu
prometu za dostavo materialov
ter kot pomozni dohod in izhod.
Vzporedno z graditvijo novega
dohoda tudi ze razmisljajo 0
zgraditvi poti na levi strani CerkniScice od glavnega mostu v
Cerknici do valjcnega mlina. Ta
pot bo sluiila predvsem prebivalcem Kamne gorice in Notranjskc

Nova asfaltna prevleka na cesti proti Dolenji vasi

NaCrti krajevne skupnosti se uresniCujejo
Komunalna ureditev Cerknice
in okolice je ze vrsto let kamen
spotike na zborih volivcev, na sestankih razlicnih organizacij, pa
tudi v posamicnih pogovorih obcanov. Poudariti je treba, da je
bilo vedno premalo sredstev, da
bi resili vse tezave, in zato se tudi dolgo casa niso lotili sestave
programov za resitev perece komunalne problematike.
»Glas vpijocega v pu~cavi« pa
je zbudil vse krajevne dejavnike
v Cerknici. Tako je Krajevna
skupnost v Cerknici pred nekako
tremi leti sestavila dolgorocnejsi
program komunalne ureditve, ki
so ga zace!i letos v veliki meri
izpolnjevati. Vsa dela, ki jih vsebuje ta program, zlasti kar zadeva urejanje ulic in cest, bodo
v glavnem fetos koncana. Tako
dokoncujejo urejanje ceste v Dolenjo vas, ceste na Pescenk, Gerbiceve ulice, Notranjske ceste do
konca Cerknice v smeri Begunj,
Tabora in delno ceste proti Vidmu in ZelSem. V prihodnjem letu
pa bodo nadaljevali z ureditvijo

sredstva pa je Krajevna skupnost
najela kredit.
Se posebej pa je vredno pohvaliti vodstvo Krajevne skupnosti
v Cerknici, ki z veliko volje organizira in vodi komunalno ureditev svojega podrocja in ki se zna
ob pravem casu obrniti na obcane, da s skupnimi mocmi re~uje
jo. najbolj pereca komunalna

Majhna nepravilnost

Gradnja opomega zidu ob Cerkni§cici
sko obmocje in na cesto proti
Slivnici, zgraditev vratarnice in
ureditev p a rkirnih prostorov za
motorna vozila in kolesa. Vsa ta
dela gredo h koncu. Ko bodo vsa
dela dokoncana, bo torej glavni
vhod za peke, motoriste, avtomobiliste, avtobuse in tovorna

ceste za dostop na Cerknisko polje, hkrati pa tudi delavcem, ki
prihajajo na delo v TP Cerknica
in Iverko iz j u:Zne smeri Cerknice in okolice. Za to pot so nacrti
ze v izdelavi. Omenjene ureditve
bodo Cerknici dale se lepso podobo.
F. TovzelJ

je povzrocila veliko skodo
Kaj lahko povzrocita majhna
neprevidnost in malomarnost pri
upravljanju s parnimi stroji, smo
lahko videli v Tovarni lesnih izdelkov v Starem trgu.
Kurjac je v svoji delovni izme·
ni nenadoma opazil na stroju tri
velike razpoke. To se je zgodilo

Zakljucna asfaltna deJa v Gerbicevi ulici
ceste na Dolenje jezero in ce bo
ob pravem casu dokoncana regulacija potoka v Dolenji vasi, bodo
uredili tudi cesto do konca Dolenje vasi.
Za urejanje cest in ulic so imele delovne organizacije cerkniskega podrocj a, zlasti pa Brest.
veliko razumevanja, saj so prispevale vecji delez za te ureditve.
Omembe vredno je tudi dejstvo,
da so obcani potem, ko so videli,
da so se dela dejansko pricela.
tudi sami prispevali sredstva poleg tistih, ki jih ze nekaj let vplacujejo v sklad za komunalno ureditev Cerknice. Za manjkajoca

vprasanja. Le-ta so bila vrsto let
le kamen spotike, danes pa lahko
ugotovimo, da so od besed presli
k dejanjem. Seveda pa moramo
biti obcani strpni, ce ni povsod
se vse urejeno. Sedanje akcije dokazujejo, da so dela stekla, kar
je se en dokaz, da se bodo nase
dolgole tne zelje kmalu uresnicile.
F. Tavzelj

tedaj, k0 Stroj Se ni !:Hekel, biJ
pa je kurjen in pod normalnim
pritiskom pare. Ta napaka po
strokovnih ugotovitvah ni mogla
nastati medtem, ko je stroj miroval. Vsi kurjaci in strojniki so
po vrsti izjavljali, d a se stroj ni
pokvaril v njihovi izmeni. Vsi pa
so si bili edini, da je taka okvara
nastala lahko izkljucno med
obratovanjem, ali pa pri poskusu, da bi stroj pognali. Toda vsi
po vrsti so zopet trdili, da v kriticnem casu ni nihce poganjal
stroja. Poizvedbe so koncno Ie

odkrile, da je za okvaro krh;
eden izmed kurjacev, ki pa se
vedno trdi, da ni kriv. Mimo·
grede povedano, slisati je tudi
bilo, da je stroj ze iztrosen, star
in da ni vee za uporabo. Res je,
da je stroj ze star in amortiziran, toda ne pozabimo, da je lahko se vedno slu:Zil svojemu namenu in bi tudi se naprej, ce ne
bi prislo do neprevidnosti in malomarnosti. Zamislite si, da kurjac zapusti delovno mesto in parni stroj, odide po privatnih
opravkih, se cez uro vrne nazaj
vinjen in zaspi ob parnem stroju.
In to se je med drugim tudi iE
zgodilo v TLI Stari trg. Ali ni to
skrajna malomarnost? Kaj bi se
zgodilo, ce bi pri ~lo do eksplozi·
je kotla?
Na vse te stvari ljudje ne pomislijo in pozabljajo na svojo
odgovornost. Zato je bil nekaterim kurjacem izrecen vzgojni
ukrep - javni opomin, gmotno
skodo pa bo trpel ves kolektiv
tovarne. Res je tudi, da sta bili
na tern parnem stroju ze dve
podobni. okvari, toda nihce ni
iskal krivca in vse je slo v pozabo. Mogoce bodo izreceni ukrepi ob zadnjem primeru le vplivali na vestno pri delu.
Povsem jasno pa je, da parni
stroj ne bo nikoli vee obratoval,
sluzil bo le se za ogrevanje. Za
proizvajanje lastne energije pa je
bilo potrebno nabaviti drugi
stroj. Vsa popravila, nove nabave
in zastoji pa terjajo tezke milijone, ki bi jih lahko porabili za
druge potrebe, katerih je v TLI
Stari trg se precej.
F. Tavzelj

Novi dohod pri Iverki pred koncno ureditvijo

Propadli izlet
Po krlvdi SAP Ljubljana podruin.ica Cerknica je propadla organizacija izleta.
Upravni odbor sindikata TLI
Stari trg je pred mesecem dni
razpisal anketo o tern, kam naj
bi sli letos na izlet, da bi bila
vecina zadovoljna. Vecina· se je
odlocila za ogled svetovnega padalskega prvenstva v Lescah pri
Bledu.
Prijavilo se je 47 clanov kolektiva. Takoj smo prek tov. Stefana Bogovcica SKS Cerknica narocili avtobus pri SAP Ljubljana
- podruZnica Cerknica. Izlet naj
bi bil v nedeljo, 13. septembra.
11. septembra pa so nam iz SAP
~ podruinica Cerknica sporocili,
da bo avtobus pripeljal, vendar
da se mora do 16. ure ze vrniti
v Cerknico, ker ima redno progo.
Ce ne gre na redno progo, da morajo placati 5.000 N din penalov.
Kako naj bi si udelezenci izleta
ogledali atraktivne skoke padalcev, ki so bili od 14." ure dalje, ce

bi morali odpotovati iz Lese ze
okrog 13. ure, da bi avtobus prispel n a redno progo?
Ce so pri SAP v Cerknici o tern
vedeli ze tedaj, ko smo avtobus
narocili, zakaj nam tega niso sporocili takoj, ne pa zadnji dan
pred odhodom? Tako bi mi lahko
za avtobus vprasali drugje. Pod
taksnimi pogoji pa so se ljudje
izletu odpovedali. Vse kritike so

sle na racun organizatorja izleta,
sindikalnega UO in predsednika
v TLI S tari trg.
. Ce ima ·SAP podru:Znica v
Cerknici objektivne razloge, prosim, naj to opravici v prihodnji
stevilki Brestovega obzornika.
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Pred ll.kongresom samoupravlialcev
Nedvomno bo tudi II. kongres
samoupravljalcev Jugoslavije po·
memben mejnik v nasem druibe·
nem in gospodarskem razvoju.
Samoupravljanje je postalo vsebina nase vsakdanje prakse, obenem pa tudi dragocen prlspevek
k prizadevanjem vsega delavstva
za soodlocanje in upravljanje v
podjetjih. Zato velja kongresu
samoupravljalcev posebna pozornost, saj naj bi nakazal poti nasega prihodnjega razvoja.
Prelozitf!v kongresa na maj
1971. leta je zasnovana in utemelj ena, ker so dosedanje priprave
opozorile na vrsto vprasanj, na
katera mora kongres odgovoriti.
To so mnoga sporna vprasanja,
ki se pojavljajo ob vsakdanjem
delu in ki tudi teoreticno niso se
izCiscena. Ce bi ostala brez odgovorov, bi to nedvomno pomenilo pocasnejsi druibeni razvoj,
ce ne ze stagnacije. Zato bi bilo
napak, ce bi priSli na kongres saroo z neresenimi vprasanji in
brez idej o njihovem razresevonju.
Ce zelimo, da kongres ne bo Sarno nekaksna potrditev samoupravljanja, ampak predvsem
t vorni dogovor o prihodnji idejni, teoreticni in prakticni poti za
uveljavljanje samoupravljanj a ,
bo moral najti tehtne odgovore
na bistvena vprasanja nasega
druzbenega in gospodarskega zivljenja. Zato je treba ze med pripravami na kongres zavreci ·ne-

sprejemljive in najti nove, sveze kretnih resitev, torej prakse. Od
resitve. ·rako dobijo priprave ze- posamicnih ocen pa bo tr.e ba prilo pomembno in tvor no vlogo, ti do splosnih ugotovitev, ki bosaj bo od njih odvisen u speh
do sprejemljive za vse delovne
kongresa. V njih je treba priti do organizacije oziroma za vso druizadovoljivih odgovorov a li vsaj beno skupnost.
Zato je sekretariat slovenskega
predlogov 0 nasih prihodnjih razvojnih poteh. Zavedati se mora- koordinacijskega odbora za priroo, da so jasni teoreticni odgo- pr avo drugega kongresa samovori najboljsa osnova za druzbe- upravljalcev pripravil obSiren
no prakso in za napredek, ce bo- program vsebinskih p riprav na
do samoupravljalci te ideje spre- kongres. Predvsem bo organiziral
vrsto javnih razprav p o d elovnih
jeli za svoje.
V pripravah bo treba izobliko- organizacijah in drugih ustanovati druzbeno, gospodarsko, so- vah. Ob teh taka imenovanih
ciolosko in pravno oceno najraz- »okroglih m izah« naj bi sodelolicnejsih pojavov v nasem samo- vali tisti, ki bodo vprasanja lahupravnem sistemu. Te ocene pa ko osvetlili idejno in teoreticno,
seveda ne morejo nastati, ce ne · pa tudi tisti, ki lahko odgovore
upostevamo tudi dosedanjih kon- argumentirajo z izku snjami iz

vsakdanje prakse. Prav zato bo·
do te razprave na vseh ravneh po podjetjih, obcinah, podrocjih
in v republiki.
V omenjeni program je vkljucena t udi nasa delovna organiza-

cija. Predvidoma naj bi dvakrat
organizirali »okroglo mizo« s temama: Opredmeteno in zivo delo
ter Neposredno in posredno samoupravljanje. Seveda pa to ne
bi smelo biti vse. Poiskati bo treba se druge oblike in metode za
zivo predkongresno dejavnost,
prizadeto spremljanje dela na
kongresu, pa tudi za pokongres·
ne razprave.
B. Levee

NASI L]UD]E
»Ze devet let delam pri popravillh. Prl tern delu sem spoznal,
d a nekateri delavci niso dovolj
odgovorni za kvalitetno delo,«
pravi Tone Bavdek iz Tovarne
pohistva Cerknica.
TovariSu Bavdku je ze 63 let,
pa se vedno cil in zdrav opravlja
delo kot popravljac v m asivni
progi. Na delu je reden in zato
uzene marsikater ega mlajsega ·
delavca.

»Nimam se kaj pritozevati,«
p ravi tovaris Bavdek. »Navadil
sem se na delo in sem z njim zad ovoljen. A, v pokoj, lahko bi sel
v pokoj, toda pokojnina je majbna, tu pa se vedno zasluZ.im okoli 130 tisocakov. Mizar sem po
poklicu. Izucil sem se leta 1926
pri ocetu, ki je imel mizarsko
delavnico v Rakitni. Pri ocetu
sem delal do leta 1934. Potem pa
sem imel svojo delavnico. Leta
1941 sem bil poklican na orome
vaje. Tam me je zatekla vojna.
Ujeli so me Nemci. V ujetnistvu
sem bil vse do leta 1945. Ko sem
se vrnil iz ujetni§tva, sem nekaj
casa delal prl obnovitveni zadrugi, leta 1961 pa sem se zaposlil
v tej tovarni.u

»Navadil sem se na delo in sem z njim zadovoljen« je ob nasem
obisku zatrdil Anton Bavdek
»Ne, vomja na delo me ne utruTovaris Bavdek je ostal sam z
ja, saj nimam dalec do avtobusa,
.Zeno na Cohovem pri zilcah, sin
in hcerka sta se odselila. »Ne, Ie slabih deset minut.«
niti na misel mi ne pride, da bi
Pokimal mi je v pozdrav, vese preselil k sinu v Cerknico. Sko- der in nasmejan kat vedno in ze
raj vse zivljenje delam za to bi- je zgrabil za dleto, zacel popravljati napake na elemen tih, ki so
§o, pa da bi jo sedaj pustil?«
Povpra!lal sem ga, ali ga vsa- v lesu in tiste, ki jib povzrocakodnevna voznja z avtobusom ne . jo delavci zaradi povrsnega dela.
J. Klancar
utruja prevec.

MATEVZ: HACE:

Delavski odbori Ze dolgo pred vojno

Pravilnik ooblikovanju cen
Svet za lroordinacijo .poslovanja
je razpravlj·a l tudi o osnutku praviln~ka o oblikovanju cen prai.zvodav in storltev. Predlog pravilnika je d al nato v jaVIllo razpravo. Omenjeni pravilnik mora po
dolociiih Zak-ona 9 oblikavanju :i.n
dTuibeni kontroli cen sprejeti v.saka delovna organizacija.
·K aj ureja novi splosni a.kt ?
Najprej so dolocene vrste cen,
lci jih uporabljamo pri prodaji
blaga in stor itev. Te so:
- grosisticne,
- maloprodajne in
- cene st-oritev.
Za vsako od teh cen je navedeno, k aj obsega in kdaj jo uporabljamo. Pravilnik ureja tudi
postopek za oblikovanje cen oziroma doloca organe in sluzbe, ki
si delijo pl'istojnosti v zve7li z oblikovanjem cen. Pristojnosti so
razdeljene med:
- svet za -proizv-odnj o in trzi§ce,
- prodajno sluzbo,
- upravni odbor delavske restatVr acije,

- posebno strokovno komisijo.
Izpolnjevanje dolocil praviln1ka
in p oHtike cen nadzoruj e direktor ik:omercialnega sektorja.

V Loski dolini so na treh parnih in sestih vodnih zagah delali
leta 1918 po dvanajst do §tirinajst ur dnevno. Strokovne organizacije lesnih delavcev ni bilo.
Jernej Dimic, najbolj izobraien
in razgledan socialist, je priS~l za
strojnika na iago Marof 1907. leta in je tam delal do 1942. leta. ze
leta 1910 je hotel z naprednimi
domacini ustanoviti strokovno
or ganizacijo lesnih d elavcev. To
so mu prepreclli liberalni in klerlkalni veljaki, ce§ da v Losld dolini ne bo nikdar veljala pravica
rdecih socialistov. Voditelji obeh
mescanskih strank so poznali zagarske in gozdne delavce samo
tedaj, kadar je slo za volitve, sicer pa zagarskih delavcev niso
cenili.
Leta 1918 so se domaci fantje in
mozje s front vracali na svoje
domove in 185 izmed njih jib je
v tern predelu Notranjske posku·
salo napraviti boljseviSko repub-

Delavca pri visok.ih turnih nadmiznib rezkarjih

liko. Ustanovili so gozdarski odbor za razlastitev 18.000 hektarov
sne:Zni§k.ih gozdov, ld so bill od
leta 1852 v Jasti mogocnih nemskih princev Schonburg-Valdenburg. Tudi zaga Marof je bila v
Jasti nemskih princev. Jemej DiInic, strojnik in obratovodja :Zage
Marof, je takoj zacel ustanavljati
zagarske odbore. Na osmih straneb je sestavil pravila o pravicah
in dolZnostih delavskih odborov
na vseh treh parnih zagah, za
sest vodnih zag pa je napisal posebna pravila.
P ri tem je J emej Dimic izbral
za delavske zagarske odbor e najbolj razgledane in izobraiene delavce. Kot idealni socialist si je takole zamisljal delitev dobicka od
prodanega lesa: 300/ 0 naj bi dali
za delavske in name5censke place,
150/o za dezelne davscine, 5D/0 socialistic. stranki (centralni), ).0°/o
obcinski blagajni za mostove, obcinske ceste, obcinske brezposelne, javne stavbe, vodovode in
drugo, 15°/o za obnovo parnih zag,
5'/o pa b i odvajali za brezposelne
v slovenskem okviru. Delavci na
zagah so bill skoraj vsi za to, d a
bi na parnih zagah in v sneiniskih gozdovih vodili upravo delavci pod vodstvom izobraienega
socialista Jemeja Dimica. V odboru za razlastitev gozdov pa so
bili nekateri domaci anarbisti in
prenapetezi, ki so izdelali nacrt ,
da bi vseh 18.000 bektarov gozdov razdelili predvsem vojakom,
ki so se vrnili s front ter kajzarjem in malim posestnikom. Polgruntarji naj bi bill izkljuceni prl
pridelitvi gozdov, cell da imajo ze
tako po 8 hektarjev gozda.
Na spisku je bilo okrog 1200
ljudi, ki so upali, da bodo doblli
gozdove. Seveda je bilo »rdece republike« kmalu konec, ker je n arodno veee v Zagrebu poslalo bataljon vojakov iz Karlovca, ki so
zadu!llli to republiko. Med revolucionarji pa so bila tudi notranja nesoglasja .
Vendar se je Jemeju Dimicu
posrecilo, da je ob podpori d omacih naprednib delavcev, Valentina Vrbovca, Janeza Pirca,
Mlakarja in drugih ustanovil zve-

zo Iesnih delavcev za Slovenijo s
sedeiem v Starem trgu. Takoj so
priborili osemurni delavnik in
boljse place. Jemej Diinic je ustanovil tudi delavsko kulturno
drust vo Svoboda, edino kulturno
drustvo te vrste na Notranjskem.
Svoboda je delovala do leta f9341935. Ko so jo uldnili, pa je hila
organizirana Vzajemnost, ld je
delovala do s redi septembra 1938.
leta, ko jo je razpustila takratna
me!lcanska oblast. V sindikatih
zvez lesnih delavcev in v kulturnem drustvu Svoboda so se izobraievali stevilni delavci s stirih
parnih zag. Poudariti je t reba, d a
so bill jedro kulturnega drustva
Svoboda predvsem zagarski delavci z zage Marof. Jer nej Dimic
je mladim delavcem pogosto predaval o pomembni vlogi iagarskih odborov. Priznati mu je treba, da je videl zelo dalec in da
nas je precej mladih vzgojil v socialisticnem oziroma marksisticnem duhu.
Leta 1942. je bila od zacetka
maja do konca junija Loska dolina poleg velikega dela Notranjske in Kocevske osvobojena. Osvobodilna fronta je takoj oZivila
delavske odbore na iagah. Na
ukaz Osvobodilne fronte so v Loski dolini ustavili . obratovanje
vseb §tirih parnib zag, ki niso delale za okupatorja, vse do koncne
zmage 1945: leta. Najbr.Z je bil to
edinstven primer na Slovenskem.
Leta 1942. smo tudi v Loskem potoku na zagi Travnik ustanovili
:Zagarski odbor, ki je d elal po
zgledu iagarsk.ih odborov v Loski
dolini. Ko so bili 1950. leta v smislu zakona o delavsk.ih svetih pri
nas ustanovljeni delavski sveti,
sem s reCal Jemeja Dimica v Ljubljani, kjer je Zivel v pokoju v
svoji hiSici. Temeljito je prestudiral zakon o delavskih svetih.
Dejal je, d a je v njem marsikatera ideja, ki jo dal on ie 1918.Ieta.
Veckrat je poudarjal, naj pridejo
v delavske svete izobraieni d elavci in namescenci in da pasivni
lj u dje ne sodijo v delavske svete.
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Cerknica potrebule knjiinico
Cerkni§ka knjiinica je po pripojitvi Delavske univerze Cerknica k ljubljanski Delavski univerzi Boris K.idrlc ostala brez gospodarja. Bo obcinska skuP,scina zagotovila sredstva za ustanovitev
obcinske matiene knji.Znice? Sarno 2052 knjig v sedanji knjiinicL
Svet za solstvo in kulturo pri
Skupscini obcine Cerknica je razpravljal o vprasanju, kam in kako s cerknisko knjii.nico, ki jo je
do nedavnega upravljala Delavska unvierza Cerknica. Sprejel je
sklep o priporocilu obcinski
skupscini, naj ustanovi lastno ob·
cinsko maticno knjiznico.

Cerk:niska knjiinica ima le 2052 knjig

ZrepubliSkegatekmovanja gasilcev
Na leto~njem prvenstvu gasilskln enot lt::sne IDdustrije ~10ve
mJe, 10 Je ouo u. sep(c::mora v
.1.\..i:uilOJ..t{.u so prvic nastopa.li tudi
.brescov1 gasuc1. Med sesmaJstimi
e10pam1 so aosegu oautno tretje
Iuc::.LO . .t:lKrau so si pndobili tudi
prav1co soaelovati na zakljucnc::m tekmovanju industrijsKih
gasusloh enot vseh zvrsti gospouarstva, ki bo 27. septemora v
'.frDOVlJah.
·r eKwovanje se je pricelo ob 7.
uri z zoorom teJanovalnih enot
pred tovarno pokrovitelja, STOLA iz .1.\..amniKa, s slavnostnirni
nagovori ill parado do tekmovalne~a prostora na nogometnem
ign...cu. l'red ~tevilnim1 gledalci
so naJprej nastopile i.ens.Ke ekipe pouJetlj Mebto, LIP Bled in
Lll\. .borovnica. Pokazale so gasi1ski trode1Ili napad brez kasneJslh zamenjav in podaljsevanja
tlacmn cevi. Dekleta so gledalce
l).avau~ile, saj so bile bolj~e od
marstkaterih mo~kih ekip. Zmagale so tekmovalke z Bieda.
Tekmovalni program mo~kih
ekip je bil seveaa zahtevnejsi. Po
dven tekmovalnih disciplinah so
morali se na testiranje, kjer so
preverili njihova znanje iz gasilske preventive, tehnike in taktike.
Vsaka ekipa je najprej izvedla
hitro vajo trodelnega napada, ki
obsega vse priprave za -a~enje
s pomocjo motorne crpalke.
'!'o je oilo treba napraviti natancno po tekmovalnem nacrtu,
kar je hkrati tudi osnovni pogoj
za kar najhitrejso izvedbo vaje.
Tehnicne in druge napake, na
primer slabo spete spojke, hoja
po ceveh, govorjenje med delom
in drugo, so sodniki belezili in
zanje dosojali kazenske tocke.
Ker so kazni dokaj visoke (od
5 do 20 tock za vsako napako),
je to mocno vplivalo na koncno
uvrstitev marsikatere ekipe.
Druga tekmovalna disciplina je
bila tako irnenovana takticna vaja, ki obsega »gasenje« pozara v
dveh prostorih in· zbijanje tare
z vodnim curkom. Delo je bilo se
posebno tezavno, ker je bilo treba obvezno uporabljati plinske
maske.. Odgovoriti je bilo treba
tudi na tri testna vpra~anja iz
gasilske taktike. Nepravilnosti so
sodniki prav tako, kot pri prvi
vaji, kaznovali. ze nepravilno obkrozen odgovor na vsako zastavljeno vprasanje je na primer veljal 15 kazenskih tock.
Tekmovanje je trajalo do 14.
ure. Zatem so razglasili rezultate
in podelili priznanje najboljsim.
Koncna razvrstitev 16 moskih
ekip:
1. STOL Kamnik 759 tock,
2. MEBLO Nova Gorica 736,6
tocke,
3. BREST Cerknica 735,2 tocke,
4. ·Melodija Menges 706,5 tocke,
5. LIP Radomlje 706 tock,
6. Javor Pivka 703 tocke itd.
Z uspehom DSlSih tekmovalcev,
ki je plod skrbnih priprav, smo
lahko zelo zadovoljni. Se bolj kot
uvrstitev je razveseljiv tekmovalni rezultat, saj je za 12 tock boljsi od norme, dolocene za tekmovan.ie v I. skupini industrijskih
gasilskih drustev vseh zvrsti go-

spodarstva v Sloveniji. Glede ·na
nase znanje in sposoonosti pa b1
lallko dosegli se ooljsi uspeh, kar
Je med drugirn lahKo viaeti tudi
1z natancneJSe analize rezultatov,
doseienih v posameznih tekmovalnih discipliDah.
Nasi gas11ci so hili absolutno
najboljs1 v izvedbi takticne vaje
in pri testiranju ter najhitreJsi
pri izvedbi hitre vaje trodelnega
napada. Se bolj~o uvrstitev so
jim preprecile kazenske tocke.
'feb Je oilo 55, kar je vee kot
kdajkoli doslej. Skoraj vse pa so
bile take narave, da jih je moe
hitro odpraviti (govorjenje med
delom, metanje kljucev iz rok v
roke, kar j e pri olimpijskih tekmovanjih dovoljeno, izpustitev
obveznega sporazun1nega znaka
za vodo ipd.).
Tekmovanje v Kamniku je lesto veljalo tudi kot tekmovanie
za prehodni pokal Industrije pohistva BREST Cerknica, za katerega se gasilci podjetij Brest,
Marles, lVJ.eblo in Stol borijo od
leta 1967. Osvojila pa ga je lahko
le najboljsa ekipa teh stirih podjetij. Gasilci iz Kamnika so torej
postali leto~nji zmagovalci tudi
v tern tekmovanju. V enoletno
last so pokal doslej dobili le tek·
movalci iz Bresta (v letih 1967
in 1969) in gasilci Mebla (1968).
Nasi gasilci nas niso razocarali,
saj so potrdili svojo vrednost tudi v republiskem merilu. Se vee
kot to pa je vredno ze samo sodelovanje na tekmovanju, saj j e
to najprikladnejsa oblika za pritegovanje mladih ljudi v gasilske
vrste in njihova usposabljanje v
pozarno preventivnem in operativnem smislu.
v. :Znidarsic

cilo knjiZnicarja-strokovnjaka, za
enkraten izdatni, nato pa postopni nakup leposlovne in strokovne
literature. Potrebno bo bogatiti
tudi knjifui fond krajevnih (podruznicnih) knjiznic in jib ustrezno organizirati, da bodo dostopne cim vecjemu ~tevilu bralcev.

--

KAKSNI SO POGOJI ZA USTANOVITEV OBCINSKE MATICNE KNJI:ZNICE?
Obcinska maticna knjiinica bi
morala biti ena izmed temeljnih
kulturnih in izobrai.evalnih ustanov v obcini. Zakonska merila
izpred osmih let doloeajo, da mora imeti taka knjiznica vsaj 3000
zvezkov knjiZne zaloge, primerne
prostore, pravilno strokovno ureditev ter strokovni kader. Normativ temeljne knjizne zaloge za
uspesno delovanje obcinske maticne knjiznice doloca sedaj - po
skromnih merilih najmanj
10.000 zvezkov. Sprotni letni nakup bi moral doseci letno vsaj
1000 zvezkov.

Novo transportno dvigalo v TP Martinjak

Problemi povrSinske obdelave

KAKO JE V CERKNICI?
Po podatkih republiSke maticne knjii.nice je cerkni~ka knjiznica le delno strokovno urejena.
V letu 1968 je irnela 2052 knjig in
9 tekocih revij(!). Prostori so bili
obnovljeni lansko Jeto in so primerni za obisk.
V obcini je ~e nekaj krajevnih
knjiznic (Stari trg, Rakek in druge manjse), vendar je njihov
knjizni fond v glavnem star; nikjer tudi nimajo urejene in ai.urirane strokovne literature.

Reko.nstrukcija v oddelku povrsinske obdelave lesa ima za posledico koordinirano delo med
posameznimi oddeloki. Velike kapacitete tega oddel'ka .zahtevajo
velike in kompletne delovne naloge, usklajeno d elo med .oddelki,
sinhroni:zacijo v samem oddel'ku
nove tehnol-o'Ske postopke, nove
povrsilnske materiale in sodobno
orgam.izacijo dela. Ce ti pogoji ne
tn bili i~Oilnjeni, ne bi bilo toliksne kolicine povrsinsko obdelanih izdelkov, transportne in susilne naprave pa ne •b i 'bile praVi·inO izkori~cene.
Ko so no.ve naprave zacele obratovati, nihce ni verjel v to-

STROKOVNO IN V KORAK
S CASOM
Predlog sveta za solstvo skupscine obcine Cerknica pomeni, da
bi moral obcinski proracun vsako leto zagotavljati denar za pia-

-'::----_ ... .

easno zaposlenih se sest vajencev.
Za proizvodnjo slui.ita modelni in vzorcni delavnici dva prostora: prvi za rocno delo in montazo, drugi pa za strojno obdelavo. Oba prostora sta po po·
vrsini enaka v izmeri 5,60 X 6,70
metra, visina strojne delavnice
pa je samo 2,45 metra, kar nikakor ni primerno za strojno delo
ob velikih kolicinah prahu. 0 ven·

Garderoba v TP Cerl\nica
Do konca a'V'gusta bodo izdelane
gav.derobe za v.se delavce na•s e
tovarne. Na vsem podrocju tovarne bodo garderobe v treh prostorih, l!ocene :z.a zenske in moske.
V.sa-k delavec bo iroel svojo omarico, lri jo ·b o lahko z.alklenil.
Omalrica bo dovolj postoma za
delavcevo garderobo. S pomOOjo
·stevilk bodo garderobne omarlce
dodel.jene posamez.rllk.om.
Garderobne prootore nasproti
furnirnice bodo uporablja'li delavci fumimice, 'kilejarne, skladisca fwmirjta in morda 's:kladisca
lesa.
Na sredi tovarne ob II. strojni
bodo garderobe za delavce II.
tStrojne in masivne proge.
Garderdbe n a zacetku tovarne
nassproti obde1ave pa •b odo za dela'V'Ce naJnOSa, obdelave, monota.Ze
'in pa!kirne.
Prootorl garderob olb II. strajni
in .na zaeetku tovame 'SO sicer
tesnd, toda ob dos tojni ~orabi
le-teh ·bodo vseeno funtkcionalni.
Brez d voma bo sprva nekaj
te!Zav ·z nekaterimi delavci, saj
-so leta in leta odlagali garderobne stvari kar na delovnem

mestu oziroma nekje v proizvodnji.
No, stasoma se bo verjetno
tudi to uredilo, tako da bomo tudi
s tega v1dika delali v lboljsih pogojdh.

--
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V razvitih dezelah na zahodu in
vzhodu je 20 do 30 OJo prebivalstva, ki obiskuje javne knjiznice.
Pred takirni podatki lahko saroo zardevamo.
Pogovoriti se moramo in storiti kaj, kajti cas nas ocitno pre
hiteva.
F. Sterle
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Garderobne omarice v TP Cerknica nudijo delavcem vecje udobje

likSne kapacitete tega oddel·k a.
Zdelo se je, da b o 2400 povr5insko obdelanih stolov Sardan v eni
imteni nedosegljiva kolic}na. Ceprav je stol Sa:rdan eden izmed
najstarejish in najpogostejsih izde9.kov v Tovarni pohistva Martinja'k, njegova .proizvodnja se nikoli prej ni dosegla toliksnih kapacitet. Tudi povrsinska obdelava
ostalih izdelkov se je za trikrat
povecala. Danes v eni izmeni povrsinsko obdelajo 1200 stolov Living ali 800 kompletov ogrodij za
fotelje Florida.
Glede na to, da so transportne
na.prave in kanali prilagojeni
samo masivnemu pohistvu, bi
morali biti temu prilagojeni tudi
proi12vodni programi.
Povr5inska obdelava ploskovnih elementov ni izvedljiva, dokler ne bodo ur ejene dodatne ·police, ker bi v tern ·primeru transporllne n aprave i:n susilni kanali
ne bili p opolnoma izkorisceni.
Ko je delo v lakirni doseglo
doloceno raven, ki ·b i lahko zagotovila normalno obratovanje, so v
proizvodni program vkljucili izdelek sivail.ne omarice, ki pa ga
lansirajo v t ako majhnih serijah
da je pr iSlo do velike razdrobljenosti dela.
Ta izdelek je zelo neprimeren
za povr§insko obdelavo, ker ga
je treba na ko.ncu obdelave montirati in morajo biti vsi elementi
istocasno koncani. Tudi ni vmesnega skladisca, ki bi omogocilo
povrisnsko obdelavo posameznih
elementov v kolicinah, ustreznih
kapacitet tega odelka.
Sedaj je oddelek povrsi:nske
obdelave lesa prisiljen, pogosto
spremin~ati nacin dela in organizacijo.
Kapacitete oddelka za posamezne elemenre ·s o velike, vendar
pa lansiramo samo 1200 kompletnih omaric. Sarno v eni izmeni
se lahko povrsinsko obdela:
8.000 k osov nog,
2.400 kosov rocajev,
2.400 'kosov spodnjih p redalov.
Lansirne kolicine pa 2l08'Sajo:
4.800 nog,
1.200 rocajev,
1.200 spodnjih predalov.
Iz vsega tega je videti, da niti
ena izmena n ima dovolj enakih
elementov, zato je delo v oddelku neprestano razdrobljeno in se
nenehno spreminja, s tern pa se
vecajo .casi za izdelavo.
Ko .bi bili roki za odpremo ugodnejsi ali ce bi bil preskrbljeni
vmesni prostor za 2.500 k ompletov omaric, bi oddelek povr5inske obdelave lahk;o delal tako racionalno kot pri obdelavi ostalih
masivnih i.zdelkov.
Inz. D. Pazic
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lepa vrtnica na Brezju
Cerknici in okilici imajo ze
mnogo vrtnic. Ce smo jim dati
soncno !ego, debelo zemljo, dosti
hrane in vlage, nam to oskrbo
vracajo z obilnim cvetenjem in
zdravjem. Nizka vrtnica iz skupine »floribunda«, ki nosi ime po
slavnem slikarju Tizianu in raste
v nasadu pri bloku A tik ceste, je
imela sredi septembra vsak dan
30 cvetov in 15 popkov. Toda
vzpenjavka, ki raste na severni
strani ob hisi v Brezju ~t. 10, je
verjetno prvak, saj pokriva 30 m 2
zidu in je med cvetenjem tri tedne polna velikih rdecih cvetov.
Cepljena na sipek (babjek) lepo
uspeva ze dvanajst let; deblo ima
24 em obsega. Vsako jesen in vsako pomlad dobi po eno kolnico
starega hlevskega gnoja, cez leto
pa se nitromonkal ob cvetenju,
eel skaf vode zjutraj in zvecer.
Liste priddi na sebi vso zimo, sele spomladi, ko pricno poganjati
novi list, odvrze stare.
Vzpenjavke so res hvalezne in
lepe rastline. Ta v Brezju je cepljena na ~ipek poldrugi meter od
tal in raste ob steni. Ce bi pustili
rasti sipek dva metra visoko ali
se viSe in bi ga cepili s stirimi cepi vzpenjave vrtice, bi dobili mogocen sonCnik, ki bi bil zelen pole ti in nekaj casa tudi cvetoc. Seveda mora biti taka vrtnica dobro privezana na mocan kol, sicer
jo polomi veter, pozimi pa sneg.
Cepovi morajo biti vlozeni v nekak obroc v isti visini in v vse
~ tiri strani, kar zagotavlja ravnotezje.
Ko bomo po 20. oktobru spet
priceli saditi vrtnice, jim ze zdaj
dodelimo najbolj soncen kraj.
Zemljo globoko prelehamo in pognojimo. Kjer nimajo komposta,
naj uporabijo stari gnoj ali vsaj
dracje in ruso. Ko bo posajena,
dobi vrtnica dovolj vode. Ce je
bila dolgo na poti od drevesnicarja k vam, jo pred sajenjem
namocite za -nekaj ur v vodi, se
bolje pa v gosto ilovo blato. Naj
sadimo vrtnico jeseni ali spomladi, obakrat jo je treba takoj
obsuti z zemljo, da spomladi bolje odzene. Ceprav je rez listov,
jo vendar po sajenju se veckrat
zalijemo, ce je su~no.
Zdaj so vrtnice tik pred zimo.
Vse krajsi in hladnej~i dan ze
pricenja umirjati rast. Vrtnica
sicer lahko zddi slane v listu, v
cvetu pane, zato si zadnje letos-

nje cvete utegnemo ohraniti, ee
eez popke potegnemo polivinilne
vrecice ali pa popek se pred slano
porezemo.
Vrtnice, .k i niso bile bolne, ki
niso eez leto trpele zeje in lakote,
bodo kar dobro prestale zimske
tegobe. Za mocnejsi mraz pa so
obcutljive. Zato jih bomo zastrli,
ravnaje se po mrazu, vendar na
konec novembra ne smejo cakati,
saj jim bo pozeba smrt, nazeblost pa veena zdravstvena prizadetost. Ni ga zanesljivejsega varuha vrtnic, kot je zemlja. Vse
nizke vrtnice bomo zato obsuli z
okolno zemljo. Ce te ni dovolj, to
pa je tam, kjer so vrtnice pregosto sajene, jo bomo navozili k
vrtnicam od drugod. To ni Ie v
prid zimske za~cite, ampak je tudi del dragocenega kolobarjenja.

To obrezovanje pred zimo rastlinim ne bo skodilo. Visoko debelne vrtnice pa moramo pritegniti
k tlom, jih tu pritrditi in ze obrezano, torej zmanjsano krono
obsuti z zemljo. Ce na nasuto
zemljo vrlt<mO veje iglavcev, praprot, steljo, bo za~Cita se vecja.
Kdor more narezati kvadrate ruse, vaie, naj ~e te polozi na obsuto z~mljo. Tako bo zmanjsal pritisk mraza v globino, pa tudi kokosi ne bodo mogle zbrskati obsute zemlje. Vzpenjave vrtnice so
sicer trdnej se, vendar vsaj mlajse primerke odvezemo od opore
in vdemo po tleh, se prej pa jim
izrezemo ze iztrosene trte, rpust-imo, .pa vse mlade.
Ce vzpenjavo vrtnico sadimo,
jo moramo prvo leto obrezati na
tri oci. Tudi vse cepe vrtnic za-

varujemo pred mrazom. Moramo
jih a1i obsuti s prstjo ali oviti v
moean papir. Ce viso.kih vrtnic ni
mogoce poloziti k tlom, ker so ze
prestare ali ker pod njimi ni gredice, ampak oplocena pot ali
dvoriSce, moramo te vrtnice zavarovati stoje. Najprej jim izredeimo in skrajsamo krono, nato
pa vmesni medvejni prostor zapolnimo s slamo ali lesno volno,
ne pa s papirjem ali mahom, ker
sta premokra. Tako vzimljene
vrtnice so dosti lepse, ee ves amot pokrijemo se s smrecjem in
ga dobro privezemo h krosnji.
.Nikakor pa tako zavarovane vrtnice ne smejo stati brez kola ali
pri prenizkem, trhlem kolu. Vsak
vecJi sneg bi utegnil tako vrtnico
zlomiti ali v stiku med sipkom in
zlahtnim delom ali pa kje v deblu. Zlomljenim rast!inam pa ni
mogoee vee pomagati. Tudi gnojenJe vrtnic Jeseni je kaj koristno. Gnoj vkopljemo ali ga eez
vso zimo drzimo raztrosenega in
ga zakopljemo sele spomladi.
J. Kregar

Novice iz zbornice Brestove
tehniske ·sole v Cerknici
5. septembra se je zaeel pouk
na tenmSklh ~olah. S. septembra
zato, ker maticna sola v LjublJani Se m pres1a na petdnevni
aelovm ted.niK in so tako tud1 naSl dijakl zapos1eni S poukom Se
vseh sest popol<tnevov. Nekoliko
daljsi tedensKl o<imori se obetaj o- za zdaj se neurad.no- v pri·
nodnjem solskem letu.
Teden d.ni pred zaeetkom pO·
uka je 12 dija.Kov opravljalo popravne izpite - 10 Je bilo uspesnih. Dva sta obticala v prejsnjem - 1. letniku.
Tako je v nasih oddelkih letos
naslednje stevilo dijakov:
III. letnik 20,
II. letnik 23,
I. letnik 39.
Velika veeina nasih dijakov bo
v tern ~olskem letu prejemala
Brestovo stipendijo: iz 1. letnika
18, iz 2. letnika 21, iz 3. letnika pa
18 dijakov. Glede na lanski sklep
CDS, da vi~ina stipendij spremlja gibanje osebnih dohodkov, je
za solsko leto 1970n1 Svet za ka·
dre sprejel novo lestvico stipendij, s katero je ~tipendija popreeno za 50 din veeja v primerjavi z
lanskim letom.
ViSina stipendij za ~olsko leto
1970/71 bodo torej:

uspeh

zadosten
dober
prav dober
odlieen

Gneca na parkiriscu - resll jo bo novi dohod na obmocje TP Cerknica

tehni~ki

soli, s tern pa zanj odobnla tudi sredstva.
l'redavate1ji na na~ih oddelkih
(letos jih je ze za kar veliko
zbornico - skupaj brez ueiteljev
prakticnega pouka jib je 1.2)
predstavljajo ze dokaj mocno
strokovno pedagosko skupino, od
katere zanesljivo lahko prieaku·
jemo pomembne rezultate, ki se
morajo odraziti v bogatem splosnem in strokovnem znanju nasih
dijakov. To pa je seveda odvisno
od njihove pripravljenosti, sprejemljivosti in delavnosti.
Tehniska ~ola pri Brestu je t ako ze prerasla v popolno srednjo
solo in v njej sme Brest zanesljivo gledati dobrsen del svoje
perspektive.
J.Praprotnik

ZIVZAV
NA MIVKI
18. septembra opoldne je traktor SGP Gradisce stresel v pravokotno betonsko korito ·dva kubicna metra mivke. Kaj kmalu
se je v ta peskovnik naselila mladez iz Brestovih blokov in ostala
tam kar do noei. :te prvega dne
je priskakljalo 24 otrok, ki so takoj pokazali, da jim mivka ugaja
in da jo znajo rabiti. Tudi naslednjega dne jih je bilo vse polno. To je vesela in nepotvorjena
dru~eina, ki se razvedri, kadar
dela, ki dela dve uri palaeo z nesteto stebrici in ji ni zal, ce se
odloci, da umotvor v trenutku
podre, saj ga takoj pricne graditi v drugacni izvedbi.
Okrog te mivke bo ~e lesena
obloga na betonu, da igralci ne bodo sedeli na mrzlem. Pa se ena
klopica pride v trato, za spremljevalce in nadzornice. To bo
kmalu. Poleg tega peskovnika je
ze gotov se eden sesterokotne ob-

letnik srednje sole

Ob cerkniski glavni cesti

Gradnja tretjega stanovanjskega stolpica v Vidmu

,...

letnik visoke sole

1

2

3

4

I.

II.

III.

IV.

200
240
280
320

240
280
320
360

280
320
360
400

320
360
400
440

360
400
440
480

400
440
480
520

440
480
520
560

480
520
560
600

Po posebnem dogovoru o stro·
kovno-vzgojnem sodelovanju med
TehniSko solo in Brestom, ki je
bil sklenjen in podpisan junija
letos, je tudi Republiska izobrazevalna skupnost dala pristanek
k ustanovitvi novega oddelka v

FOTOJ(RONIJ(A

like, ki pa bo dostopen sele prih odnje leto maja, ko bo trava ze
moena. Otroci sami eistijo plosee
okoli peskovnika in se med seboj
opozarjajo, ee kdo skace po travi. Toda to bo prihodnje Ieto ze
mogoce, ko bo travinje utrjeno.

J11 ~

1I

~

Brestove nove razsemosti
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SPORED KINA CERKNICA
S 1. oktobrom se pricnejo veeerne predstave ob 19.30.
1. oktobra ob 19.30:

francoski
film MALE VKLINE, VJ::UKl GllliHJ; napeta kriminalka v barvah.

3. oktobra ob 19.30:

ameriskojugosiOvans.lti nun l"KlSl:!.GA
:t..\'l:!.SH::; ZJ::N~; veseta komedija z lJUbezens.ltimi zapJeti.

4. oktobra ob 16. in 19.30: ameriski film KltAKATAO V:t...1:1.01JNO OD JAVE; pustolovs.ld film z obllico aramati-

cnosti. V gJavnib vJogah Maxinullan 8chell, Diana Maker.

5. oktobra ob 19.30: amer. film
lJO.l..t>UT).{AJNI DVOHOJ;
film o spopadu dveh idej na
tleh eksoticnega ):;gtpta. !grata Yul Brinner in ·nevor .tloward.
8. oktobra ob 19.30: italijanski
film GANGSTERJI V 1\/.ULANU; ne zamudite te kriminalke.
10. oktobra ob 19.30 in
11. oktobra ob 16: ameriski film
NI ROZNATO ZA AGENTA
OSS 117; zgodba o popularnero tajnem agentu.
11. oktobra ob 19.30: italijanski
film NUNA IZ MONZE; pre-

tresljiva resnica o samostanskem Zivljenju. V vlogi nune
nastopa Anna Heywood.
12. oktobra ob 19.30: danski film
ODKRITJE UUBEZNI; nadvse zanimiva zgodba, ki pripoveduje o prvih mladostnikovih stikih s spolnostjo.
15. oktobra ob 19.30: nemski film
ZAK.ONSKI STIRIKOTNIK;
film, ki govori o mejah pristojnosti v zakonu. V glavni
vlogi Peter van Eyck.
17. oktobra ob 19.30: DVOJNIK V
SKRIPCIH; zopet se bomo od
srca nasmejali Jerryju Luisu
in njegovim domislicam.
18. oktobra ob 19.30: ameruki
film zENSKA Z DNA MORJA
zopet popularni agent Tony
Rome, ki ga igra Frank Sinatra.
19. oktobra ob 19.30: ameriski
film POLJUBI ZA MORILCA;
napeta kriminalka po romanu
Edgara Wallacea.
~2. oktobra ob 19.30: ameriski
film STRELI Z NEBOTICNIKA; nekdo je obsojen na
smrt. Zakaj in kako, boste viIi v filmu.
24. oktobra ob 19.30: ameri.Ski
film ROPARJI NA PI.lll; kriminalka, polna humorja in nepricakovanih zapletov.

25. oktobra ob 16 in 19.30: francoski film BENJAMIN; zgodba

o sedemnajstletniku, ki ne po
svoji volji odkrlva ljubezenski svet. lgrajo znani igralci
francoskega filma.
26. oktobra ob 19.30: italijanski
film VOJNA CARJA TRAJA·

NA; zelo napet akcijski film.

29. oktobra ob 19.30:

francoski
film HO; napet avanturisticni film, kjer igra vlogo kriminalca popularni J.P. Belmondo.
31. oktobra ob 19.30: ameruki
film SMRT V OCEH; znamenito delo grozljivega filma.
Film za gledatce z mocnimi
Zivci.

VEC POMOCI
TELESNI VZGO".I
Tezko je pisati o stanju telesne vzgOJe, ka]ti za tako oceno se
1uso uowcena merila. Najprej se
oom omeJll na stanje te!esne
vzgoje v osnovnih so1an. Ne moreHlO se primerJati s solami, ln
delaJO v norma.mJ.h delovni.h pogoJm. V nasi oocmi je pet osnovrun sol. Od teh imaJO 1e tri telovaClillce, oziroma so te dvorane
tucti 1ast TVJJ .l:'artizan. So skromno opremlJene in sluiiJO tudi v
aruge namene, tako aa poUk te·
1esr1c: vzgoJe pogosto preltinjajo.
Le pole~ av~::n sol je astanno
1gnsce, attets.IO.h oojeKtov ni. Ne
smemo poza01u turu na pet poCiru:lnicmh sol, na katerih je te·
lesna vzgoja prepuscena uciteljt:hl, pogoJt:V za at:lo pa sploh ni.
Na VISJI stopnji poucuJeJO telesno vzgojo ucnelJi z vecletno
praKSO. ;:,rrokovne IZObrazbe se
rumaJO. l'rav oni so edini, ki si
pnzaaevajo izboljsati stanje telesne vzgoje. Toaa dokler ne bo
namens.IO.h sredstev za gradnjo
sportmh objektov, za solo v naravi, za organizacijo smucarskih
teeajev, bo trud telesno-vzgojnih
detavcev zaman. Pouk na visji
stopnji poteka normalno, prilagojen pa Je prej omenjenim pogoJem. NeKonko slabse stanje Je v
mi:jih razreelih, Nekateri razredni ucitetji se premalo posvetijo
pouku te!esne vzgoje. Vcenci iz
niZjih razredov ne prinesejo zadovoljivega znanja in sportnih
navad.
Osnovne telesne spretnosti ir1>
ljubezen do sporta pridobivajo
otroci le pri pouku telesne vzgoje in sodelovanju v solskih sportnih drus tvih; te!esno-vzgojnih organizacij v obcini ni, ali pa so le
na papirju. Nujno je, da se financno podkrepijo solska sportna drustva. Kajti delo SSD . se
steje pod B·program sole, za to
pa ni namenskih sredstev.
V SSD je vkljuceno okrog 200
ucencev, ki aktivno gojijo naslednje sportne panoge: ko~arko, DO·
gomet, atletiko, streljanje, smucanje. Najvec zanimanja je za kosarko. Letos bo ze tret jic obcin-

s ka pionirska kosarkarska liga za
mosKe in zenske. 0 tern pa javnost ni seznanjena, razen otrok
in uciteljev telesne vzgoje stvar
ne zanima. Koliko sportnih zelja
se preneha ob izstopu otroKa 1z
sola, to vemo samo mi, ki delamo z otroki. Ob izstopu iz sole
se vecji del mladint; zaposli v t~
varni, prepuscena Je sama seb1.
Obcasna sindikalna prvenstva in
tekmovanja so tipicno kampanjskega znacaja, ki morda bolj skodujejo kot koristijo. Organizatorji se ne zavedajo, da je za tekmovanje potrebna prip~~va. S~o
da je talentov, ki pocas1 IZgublJa·
jo voljo do sparta. Moznost za
~portno delovanje imajo mladinci le v Cerknici in na Rakeku,
kjer sta kosarkarski in nogometni klub, kar pa je prema!o
glede na stevilo mladine. V Cerknici je tudi kegljaski klub, katerega pot je zacrtal pokojni Leo
Grom.
V zadnjem casu je zafivelo
smucanje. SSD organizirajo smucarske tecaje doma, med zimskimi pocitnicami. Obcutno je pomanJkanje smuearskih vaditeljev, treba je urediti smuciSca in
namestiti prenosne zicnice. Sicer
bo tudi ta zvrst sporta stagnirala. v takih pogojih bomo le zivotarili in cakall, da nas bo prehitel cas - dohitel nas je ze.
Kljub skromnim pogojem pa
dosegamo tudi zavidljive uspehe.
Atleti SSD Osnovne sole Cerknica dostojno zastopajo svojo solo
na atletskih stezah po Sloveniji,
pa tudi Jugoslaviji, samo po zaslugi in dobri volji ucitelja telesne vzgoje.
Kosarkarji osnovne sole Stari
trg so ze dvakrat sodelovali na
medobcinskem prvenstvu za pier
nirs.ki festival kosarke. Bili so
trd oreh najboljsim, ceprav dorna vadijo le na nenormalnem
igriScu. Njihove prosnje niso uslisane. Torej volje do dela je veliko, treba je le povezave in fi:
nancne pomoci, pa bodo tudi
uspehi.
J . Kocjancic

Burja okrog poizkusne ojezeritve Cerkniskega jezera se se ni polegla. Posnetek prikazuje »betonsko rano« na jugozahodu jezerskega prostranstva

Cerlmiski nogometasi pri treningu v Kolenu

Nogometni klub
V CERKN ICI
18. septembra je bil obcni zbor
NK Cer.lmica, na katerem so bill
tudi predstavniki Krajevne skup·
nosti Cerknica in Komunalno-stanovanjskega podjetja. Ostali vabljeni druZbeno-politicni delavci in
predstavniki gospodarskih organizacij se vabilu niso odzvali, verjetno z mislijo, da je v Cerknici
sport ze na zavidljivi ravni. Temu seveda ni tako, saj se mladina po delu pravzaprav nima kj~
razvedriti. Na obcnem zboru s o
si bill vsi edini, da je treba klubu, ki ze dela in tekmuje v prvem razredu ljubljanske podzveze, se vnaprej omogociti delov&.
nje in ga moralno, pa tudi mate..
rialno spodbujati.
Klub deluje ze eno leto, todc..
s tem obcnim zborom je posta.
polnomocna organizacija. N:
njem so sprejeli statut, kar zahteva od vseh clanov in vodstva
moralno odgovornost. Obicajno
je bilo tako, da je podobne organizacije vodll en sam clan in ko
je ta popustil, je vse razpadlo.
Nas dogovor in sklep obcnega
zbora je, da so za delo kluba odgovorni vsi, od predsednika, garderoberja, nadzornega odbora,
gospodarja, do ostalih podpornih clanov. s tako razdelitvijo
dela v upravnem odboru so funk.
cije jasne in ne prevec obseme .
Mnogi v Cerknici si zelijo, da
bi NK Cerknica deloval in vzgajal mladino v dobre sportnike.
Pred liga5kim tekmovanjem so
predstavniki Nogometne zveze
Slovenije pregledali pogoje za
tekmovanje v Cerknici in s stanjem niso bill zadovoljni. lgrisce
je slabo - slabSe kot travnik,
brez garderob, da ne govorimo o
umivalnlcah. Takoj smo sli v akcijo in sadovi so ze tu. Tovarna
pohistva Cerknica in Gradi.Sce
Cerknica sta omogocila zgraditev
garderob, sklenili smo dogovor,
da bi Komunalno-stanovanjsko
podjetje oskrbelo vodo in elektriko, podjetje Skocjan bojler,
Gozdno gospodarstvo naj bi s
svojo mehanizacijo (greder) iz.
ravnalo igriSce, Kmetijska zadruga posejala travo,· clani kluba pa
uredili okolico. Kot je videti, je
volje dovolj. Delovne organizacije, pri katerih smo iskali pomoc,
so pripravljene gmotno pomagati
in upamo, da bo tako tudi v prihodnje. Tudi gledalci so zadovoljni, saj smo doslej zmagali na
vseh tekmah, ki so bile v Cerknici. Verjetno ne bomo zmagali
vedno, saj smo novinci. Upam, da
gledalci in vsi tisti, ki nas morajo podpreti, ne bodo pomagali saroo na racnn zmag. Denar ne sme
biti vpra5anje, saj tudi ne more

Brestov obzornik, glasilo kolektiva Brest Cerknica. Odgovorni
urednik Dariilo Mlinar. Urejuje
nredniSki odbor: Vojko Harmel,
Joze Klancar, Janez Lavrencic,
.Oanilo Mlinar, Dubrovka Pazic.
Vinko · Ma.hne, Branko Milek,
Fra.nc Mulec, Miha Sepec, Franc
Strukelj, Du5an Trotovsek in
Zdravko Zabukovec. Tiska ZelezniSka tiskarna, Ljublja.na

biti. Nas letni predracun bo nekje od 2 do 3 milijone starih dinarjev, brez stroskov za vecje
ureditve igrisca. To za Cerknico
ne more biti prevec. Sklade, v katere se stekajo namenska sred·
stva pri Obcinski skupscini, sindikatu in gospodarskih organizacijah, je treba zdruZiti in razdeliti tistim organizacijam ter klubom, ki aktivno delujejo in tekmujejo v tekmovalnih razredih.
Le taka pomoc bo dala ostalim
voljo za resno in kvalitetno delo.
I.Kranjc
ZADNJA VEST
V zakljucnem tekmovanju industrijskih gasilskih enot, ki je
bilo 27. IX. 1970 v Trbovljah, so
nasi gasilci med devetintridesetimi ekipami iz vsel_l zvrsti gospodarstva Slovenije zasedli 10.
mesto. Uspeh lahko ponazori ze
podatek, da so hili letosnji zmagovalci med gaslci lesne industrije STOL iz Kamnika sele na
sestnajstem, tekmovalci MEBLA
pa na 24. mestu Za dpsezen uspeh so nasi gasilci prejeli zlato
tekmovalno znacko
Na tekmovanju so zmagali ga·
sllci Papirnice Kolicevo.

Premajhni prostori
Nenehna rast proizvodnje ter
proizvodnih kapacitet zahtevata
tudi vzporedno vecanje proizvodnih prostorov. Tej potrebi smo
do neke mere ze zadostili, popolnoma pa smo zanemarili prostore pomomih sluib, predvsem
vzorcne ter modelne delavnice.
Delovni prostor vzorcne te1
modelne delavnice se ze vrsto let
ni povecal. v tern casu pa je moeno narasla proizvodnja vzorcnih
izdelkov, pa tudi stevilo sablon
in modelov. Od takrat treh zaposlenih delavcev v obeh delavnicah se je sedanje stevilo povecalo na sedem, poleg tega pa je obtilaciji, ki je samo tiha zelja zaposlenih, ne smemo niti misliti.
Rocna delavnica se ob montir:a nju razlicnih foteljev ter trosedov od vzorcnih delavcev ter iz.
delanih stiskalnic modelnih delavcev spremeni v labirint elementov z nemogocim delom oziroma manjso storilnostjo. Ves
prostor je namrec zapolnjen se
s stirimi delovnimi mizami ter
omarami za orodje in rezila.
Prostore bi bilo treba pozimi
tudi ogrevati s parnim gretjem,
saj ima sedaj gretje z manj so
pecjo le prvi prostor, drugi pro·
stor strojev pa je mrzel in sploh
ni primeren za proizvodnje.
Vzorcno delavnice je treba iz
sedanjih prostorov cimprej preseliti v Cerknico, saj bi sedanji
pros tor ustrezal le potrebam modelne delavnice.
Urediti bi morali. ventilacijo
vsaj iz treh kljucnih c;troiev ter
napeljati ogrevanje. Vse te pomanjkljivos ti samo zmanjsujejo
storilnost de-!avcev.
F. Strukelj

