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JAVNA RAZPRAVA 0 
Pravzaprav je treba najprej po· 

vedati, da razprava o ustavi se 
ni koncana, saj bo treba do spre
jetja novih ustav razcistiti se 
mnoga neresena vprasanja, oce
niti in pretebtati kopico predlo· 
gov in mnenj in navsezadnje, o 
razpravi labko govorimo se tudi 
takrat, ko bo ustava ze sprejeta, 
vendar bo treba njena dolocila 
se uveljaviti v Zivljenju. Res pa 
je hila zakljucena siroka akcija 
organiziranib razprav, ki so zaje
le vse nase obmocje prek kn
jevnih organizaci.i SZOL in v.~e 
delovne skupnosH prek o!lnovnih 
sindikalnih organizacij. Vecina 
vseh teh razprav v nasi obchi 
je bila ob koncu prejsnjep;a ln 
v zacetku tega meseca. Hkrati 
z razpravami o osnutkih obeh 
ustav so obcani razpravljali tudi 
o izhodiscih prihodnje samo
upravne organiziranosti nase ob
cine. 

V DELOVNIH ORGANIZACIJAll 
- DOBRO 

V delovnih organizacijah je bilo 
organiziranih 30 razprav. Pone
ked so bile med delovnim easorn, 
ponekod pa izven delovnega casa. 
Teh razprav se je skupaj udele
zilo vee kot 2.400 delovnih !judi. 
Udelezba je hila v posarneznih 
delovnih organizacijah razlicna, 
od stoodstotne pa v posameznih 
prirnerih do dvajsetodstotne ali 
celo manj. Kljub taksnim posa
rneznirn primerom je bila ude
lezba v delovnih skupnostih v 
splosnern zadovoljiva. Dokaj slab
sa pa je bila udelezba na »te
renu«. Organiziranih je bilo 18 
razprav v krajevnih konferencab 
SZDL, vendar pa udelezba ni pre
segla stevila 200. Tudi pri tem 
je bila razlika po posameznih or
ganizacijah; ponekod sta bill ude
lezba in razprava bogati, ponekod 
pa zaradi premajhne udelezbe 

UST AVI KONCA'NA 
razprav sploh ni bilo. Poleg ne
katerih organizacijskih pornanj
kljivosti labko iscerno vzroke za 
to tudi v tern, da je bilo precej 
obcanov ze na razpravah v de
lovnih organizacijab, pa tudi v 
tern, da v sorazrnerno kratkern 
casu ni mogoce obdelati tako ob
seme tematike in v podajanju 
nujno pride do posplosevanja. 
Tudi zanimanja !judi so razlicna, 
zt.to razprava bolj uspe tam, kjer 
je specializirana samo na tista 
vprasanja, ki neposredno zade
vajo zivljenjska vprasanja ob
canov. 

KAJ SO POKAZALE RAZPRAVE? 

Kaj so narn razprave pokazale 
v vsebinskem pogledu? Labko re
cerno, da delovni ljudje nase ob
cine sprejernajo in podpirajo sta
lisca ustavnih osnutkov in srner 
razvoja, ki ga dolocajo nova 
ustavna dolocila. V razpravi je 
bilo veckrat izraieno mnenje, da 
je v redu vse tisto, kar je v novi 
ustavi napisano, predvsern pa je 
pomernbno, da bo to uresniceno 
tudi v praksi. 

V razpravi je bila vrsta vpra
sanj, mnenj in predlogov. Zlasti 
veliko je bilo vprasanj in raz
prav o krajevni samoupravi - o 
polozaju in vlogi krajenih skup
nosti, njihovern financiranju, o 
odnosih krajevne skupnosti -
TOZD obcina - sarnoupravne in 
teresne skupnosti - vaske skup
nosti. Dosti vprasanj je bilo tudi 
s podrocja delegatskega sistema 
in njegovega delovanja v praksi, 
o tern, zakaj razlicna rnandatna 
doba, pa o polozaju in vlogi sa
moupravnib interesnih skupnosti, 
o odnosih in TOZD in polozaju 
delovnega cloveka, 0 delavski 
kontroli in obvescanju, zanirnalo 
nas je vprasanje gozdov in zemlje, 
vprasanje planiranja, ob vsem 

Ob obcinskem prazniku 

iskrene cestitke 
vsem obcanom! 

IZ VSEBINE: OPTIMISTICNI REZULTATI- PRED SPORAZUMOM 
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lasilo delovne sku 

tern pa je bilo tudi nekaj vpra
sanj s podrocja obcinske politi
ke. Vsa ta vprasanja, p_a tudi 
konkretni predlogi za dopolnitev 
posameznih clenov ustave (teh 
pa skoraj ni bilo) so bila posre· 
dovana republiski konferend 
SZDL. Poleg tega je bil posre
dovan tudi predlog za spremern
bo dolocil v republiski ustavi gle
de gospodarjenja z gozdovi, in 
sicer, da je potrebno tudi na po
drocju gozdov organizirati samo
upravno interesno skupnost kot 
samoupravno-druzbeni organ za 
tista podrocja te dejavnosti, kjer 
se smatra gozd za dobrino poseb
nega druibenega pomena. v nasi 
obcini rnenimo, da so dolocila os· 
nutka republiske ustave na tern 
podrocju nedosledna. 

lzhodiSca za samoupravno or
ganiziranost obcine, ki so bila po
jasnjena hkrati z obema ustava
ma, predstavljajo osnovo za novi 
obcinski statut in za statute kra
jevnib skupnosti. To porneni prvi 
korak za konkretizacijo ustavnih 
dolocil v praksi. Tudi ta izhodi· 
sea so v razpravi dobila podporo 
obeanov. Ce pogledarno vsebino 
razprav in vprasanj, se vecina 
le-teh nanasa prav na »domace« 
problerne (krajevne skupnosti, sa
moupravne interesne skupnosti, 
temeljne organizacije zdruienega 
dela in odnosi med njimi). 

Prav na tern podrocju bo treba 
v prihodnje pritegniti vse sile, 
in sicer predvsem v tern, da se 
pripravijo novi statuti in drugi 
akti, pa tudi, da se aktivira in 
da zafivi delo samoupravnih in 
drugih organizmov - krajevnih 
in vaskih skupnosti, samouprav
nih interesnih skupnosti, ternelj
nih in drugih organizacij zdruze-

nega dela v luci novih odno-sov. 

J. Frank 

Za praznik - cesta in vodovod 

Petindvajset let - cetrt stoletja je to. 60.000 delovnih ur, vloze
nih v nase tovame. Nikogar ni bilo, ki bi blagoslavljal njihova delo, 
da bi obrodilo stotemi sad. Sami so delali cudeze in tovama se je 
postoterila. 

Iz barak so zrasle proizvodne dvorane, iz razmajanih »Verkstatov« 
moderne naprave, iz male skupine na pol lacnih brigadirjev cele 
divizije ponosnih modernih industrijskih delavcev. 

Oni pa ostajajo skromni med to mnozico mladih, ki so prisli za 
njimi na nova delovna mesta, katera so jim jih pripravili predniki. 
Ostajajo skromni in dostikrat skoraj pozabljeni. 

V petindvajsetletnem obdobju neprestanega graditeljskega za
gona je bilo lwmaj casa za kratek postanek in za to, da prestejemo 
njihova deio in njihove ure, da se ozremo po uspel1ih 11jihovega dela, 
lei jih llZ.ivamo tudi mlajsi. 

v 

Cestitamo ob 
delovnem jubileju 
Ob takSnih obletnicah, kot je ta, se moramo vendar samokriticno 

obrniti vase in ugotoviti, da snzo kljub nekaterim prizadevanjem 
storili zanje premalo, da jim nismo v vseh petindvajsetih letih zgra
dili nobenega doma ob morju ali v planinah, kjer bi si po toliko letih 
lahko poceni oddahnili in v mir u ob kavi in kozarcu vina pokramljali 
o tistih zacetkih pred petindvajsetimi leti in si postavili vizijo za tisto 
zrelo dobo cez deset ali petnajst let, ko bodo prvic ostali doma in ne 
bo treba vee v sluzbo. 

In se imamo dolgove do njih. Koliko je med letosnjimi in med 
vsakoletnimi jubilanti resnicnih junakov dela! V hitenju in hlastanju 
iz dneva v dan se nismo spomnili, da bi poslali na odgovorno mesto 
predlog za priznanje. Za medaljo dela, za medaljo, ki bi njim samim 
in se njihovim otrokom pripovedovala zgodbo 0 delu - najlepso in 
najplemenitejso pravljico socialisticne druzbe. 

Mnogo smo vam se dolzni, vam ki ste vlozili v nase tovamc svo
jih petindvajset, dvajset ali deset let svojega truda. 

Nekaj je morda vendarle tudi to, da se ob tem vasem najlepsem 
jubileju zavedamo svojega dolga in vam s to zavestjo zares islcreno 
cestitamo, hkrati pa zelimo, da bi bili doma zdravi in srecni, na SVO· 

jem delovnem mestu pa da bi se se naprej pocutili kot doma. 

..... - • ~~ - - - # -' • • • 
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OptimisliCni rezullali 
PROIZVODNJA 8 ODSTOTKOV NAD LANSKO. PRODAJA NARASCA, IZ

VOZ NEKOLIKO MANJSI KOT LANSKI. ZALOGE GOTOVIH IZDELKOV UPA
DAJO. FINANCNI POKAZATELJI KREPKO NAD REZULTATI IZ LETOSNJEGA 
PRVEGA POLLETJA. 

Podatki ob periodicnem obracunu 
za devetmesecno obdobje so bolj 
optimisticni v primerjavi z rezultati 
iz prvega polletja. 

PROIZVODNJA 

Proizvodnja je bila v prvih devetih 
mesecih letosnjega leta v vrednosti 
219.061 .000 dinarjev, kar je za 8 od
stotkov nad proizvodnjo v enakem 
obdobju !ani. Prav gotovo je taksen 
dosezek ugoden, ce upostevamo ob
jektivne vplive, ki so onemogocall 
hitrejse narascanje proizvodnje (ko
lektivni dopust. pomanjkanje elek
tricne energije. pomanjkanje delav
cev za uvedbo tretje izmene na za
galnici, izpad proizvodnje ladijskega 
poda itd.) . 

Ob teh proizvodnih rezultatih je 
treba omeniti padec proizvodnje pri
marnih izdelkov, saj se je nj ih<>v de
lez v strukturi skupne proizvodnje 
primerjalno s planom zniza l za 1,5 
odstotka. 

V proizvodnj i masivnegaa pohi
stva je primanjkovalo kvalitetnega 
bukovega zaganega lesa, ki je sel 
letos zaradi ugodne konjunkture na 
ita lijanskem trgu v izvoz. Kljub temu 
pa poteka proizvodnja teh izdelkov 
zadovoljivo in je nad lansko dina· 
miko. 

V proizvodnji smo v tretjem tro
mesecju vpeljali nove izdelke, ki 

Ugou~.: t·ezultaU v proizvodnji 

j ih bomo se naprej izpopolnjevali 
in trzno prilagajali, zlasti da bi po
pestrili proizvodni program v nasled
njem letu. 

ZAPOSLENI 

Stevilo zaposlenih je v primeri z 
enakim obdobjem lani naraslo za 1 
odstotek, kar pave pri nespremenje
nih prodajnih cenah proizvodnega 
programa In ob upostevanju vecje 
prolzvodnje za 8 %, da je produk
t ivoost v podjetju narasla za 7 od
stotkov. 

Prav gotovo nas se vedno tezi 
pomanjkanje strokovnega kadra 
(ekonomisti, tehnologi, lesni inze
nirji) in nekvalifici ranih delavcev na 
podrocju Leske doline. 

PRODAJA 

0 prodaji naj ·omenimo le osnov
ne kazalce. Prodaja je v letosnjem 
devetmesecnem obdobju za 7 od
stotkov nad prodajo v enakem ob
dobju lani, medtem ko je izvoz za 
7 odstotkov pod lanskim dosezkom. 

NABAVA 

Prav gotovo je bi le najbolj di
namicno podrocje v preteklem pro
izvodnem procesu nabavno podr-oc-

. ·1"':.:-:::n. 

je. Ta ugotovitev velja zlasti za na
bave iz uvoza, ki so z revalvacijo 
marke in silinga postale drazje in 
so znizevale predv ideno akumula
tivnost v proizvodnj i. Omeniti mora
me, da smo kljub vsem tezavam in 
rasti cen uspeli nabaviti p-otrebne 
kolicine repromaterialov za proiz
vodnjo. Po revalvaciji omenjenih va
lut pa smo se v vseh mogocih pri
merih usmerili v nabavo z domace
ga trga, ki postaja bolj ekonomicna. 

FINANCE 

Dosezeni financni rezultatl so po
siedica vseh ie omenjenih katego
rij ter vpliva zunanj ih in not ranjih 
dejavnikov. 

Zaloge gotovih izdelkov so se v 
letosnjem tretjem tromesecju zniza
le za priblizno 5 milijonov dinarjev 
in je s povecano proda}o pricako
vati se nova upadanja zalog. 

Vprasanje likvidnosti, ki se je !a
ni izrazala v poslovnem procesu, je 
letos zlasti po konverzij i kreditov 
skoraj v celoti odpravljeno. Tako 
nam kupci letos placujejo terjatve 
poprecno v 53 dneh, lani pa je ta 
ciklus trajal poprecno 66 dni. Po
dobno stanje je tudi na podrocju 
poravnav nasih obveznosti dobavi
teljem. 

Celotni dohodek se je kot posle
dica p-ospesene prodaje povecal za 
6 odstotkov v primeri z enakim ob
dobjem lani. V strukturi celotnega 
dohodka se je letos povecal delez 
zakonskih in pogodbenih obveznosti 
(obresti na kredite, zavarovalne pre
mije, prispevek za stanovanjsko 
gradnjo, dodatni prispevek za social
no zavarovanje). na kar vpliva tudi 
zavestno povecanje stopnje pri
spev.ka za stanovanjsko gradnjo 
od 4 % I ani na 6 o;o letos od brute 
osebnih doh-odkov. 

Poprecni osebni dohodki v pod
jetju zl}asajo 1.878 dinarjev in so za 
5 odstotkov nad osebnimi dohodki 
v enakem obdobju lanskega leta. 
Omeniti moramo, da po posameznih 
enotah ni odstopanj od postavljenih 
planskih razmerij. 

Ostanek dohodka je pod lansko
letno dinamiko, kar je predvsem po
sledica povecevanja cen repromate
rialov, zamrznjenih cen pohistva in 
visjih prodajnih stroskov. Ocene re
al izaci je ostanka dohodka do konca 
leta kazejo, da postavljeni plan ne 
bo izpolnjen, kar je posledica ob-
jektivnih vplivov. B. Misic 

lzhod-iSC"8MS8ga srednjeroCnega 
p ograma 

Osnovna izhodisca nasega srednjerocnega programa do leta 1978 
so v javni r azpravi ze skoraj dva meseca. Ta izhodisca nakazujejo 
osnovne cilje proizvodnje, prodaje, gibanja osebnih dohodkov, finan
cnih kazalcev in investicijskih vlaganj po letni dinamiki. 

Za ilu.stracijo naj -naS.tejemo 
nekaj kazalcev iz osnutka sred
n jerocnega progran1a: 

- proizvodnja 
- ;prodaja 
- iz-voz v 000 dolarjev 
- steviio zaposlenih 
- osebni dohod:k.i 

n,a zaposlenega v din 

Osnovno izhodiSce razvoja je v 
rasti pohiStve.n.e proizvodnje. Pro
izvodnj a je s.pecializirana po 
TOZD, vendar so kooperacijski 
odnosi in dopolnjevanje progra
mov takSa:li, da omogocajo popol
no izkor-iScanje kapacitet. Prav 
zato bo po letu 1975 ukinjena ma
sivna proga v tovarni furnirane
ga pohisltva in bo ta proizvodnja 
preusmerjena v tovaroo ruasiv
nega pohistva . Po leg seda11 iega 
programa kot osnovnega izhL ij. 
sea je predvidena p.roizvodnj a j! 

poliu retanskih snovi ·in njena u
poraba v tapetniSki dejavnos.ti. 

Po letu 1974 rpredv1devamo tudi 
dodatni IProizvodni program, ki 
bo pril.agojen trfnim zahtevam. 

309.000 690.000 223 
275.000 601.800 219 

4.700 10.700 228 
1.870 2.036 109 

1.900 3.840 202 

Gradnja nove -tovarne ivernil1 
plosc, ki je osrednja invest-icija 
v srednjer oenem iProgramu , bo 
omogoeila zagotov1tev potre.bnib 
surovin za veoj:i izkoristek pohi
stvenih kapacitet. 

Investicijske n a lozbe so rpoleg 
gradnje <tovarne ivernih plosc s 
srednjerocn:im programom pred· 
videne v rekonstn.llkcijo in mo
dernizacijo zagalnice in central
nega skladiSca zaganega lesa, v 
gradnjo skladisca gotovih iz
delkov, modernizacijo tapetni
st· . modernizacijo in razsi.ritev 
ka]J •. ::ttet za proizvodnjo kuhinj-

skega pohistva, centralno deci
m irnico in sus:ilnico lesa, v .poli
uretansko proizvodnjo ·in v re
kon&t-rukcijo m ontaze ter skladi
sca polizddkav v Cerknici. 

Po sprejemu izhodiSc srednje
rocnega plana morajo odgovorne 
sluibe razcleniti in v p lan vklju
ci•ti se tl:rino analizo, surovinsko 
arnal·izo, n acrt 0 ·stl:andardu delav-

cev, nacrt s tanovanjske grad
nje, sisteme nagrajevanja in dru
go. Le tako ·bo srednjerocni pro
gram celovit in zaokrozen, taJko 
da ga bomo lahko z vsakoletnimi 
plani sproti dopolnjevali. 

Prav gotovo bo orednjeroeni 
plan doziv.ljal ·spremembe, zla- · 
sti z razvojem tehnologije in u
porabo oodobnih materialov, kar 
pom eni, da moramo -sledi:ti raz
voju in ga prenasati v n ase vsak
danje delo. 

B. Misl~ 

BRESTOV OBZORNIK 

Iz Tovarne pohiStva Cerknica 

&v,e ~a-fdevMe ~ 
PRED SAMOUPRAVNIM SPORAZUMOM 
0 ZDRUZITVI 

GLASOVALI SMO ZA USTANOVITEV TEMELJNIH ORGANIZA
CIJ ZDRU:2:ENEGA DELA. KAJ ZDAJ? :2:E V CLANKU, S KATERIM 
SMO OSVETLILI POJEM KONSTITUIRANJA (GLEJ BRESTOV 
OBZORNIK Z DNE 30. JUNIJA 1973), SMO UGOTOVILI, DA SLEDI 
USTANOVITVI TOZD IZDELAVA IN SPREJEM SAMOUPRA VNEGA 
SPORAZUMA 0 ZDRUzEVANJU V DELOVNO ORGANIZACIJO. 
PRA V TE DNI SMO PRI~ELI Z URESNiciTVIJO OMENJENE 
NALOGE. 

~eprav je bilo ze veckrat po· 
vedano, naj ponovimo, da je sa
moupravni sporazum dogovor o 
prihodnjem sodelovanju vseh te
m eljnih organizacij in kot tak 
kljuc h konstituiranju delovne 
organizacije. V bistvu gre za po
n ovno konstituiranje (za status
no reor ganizacijo) BRESTA. Ugo
tavljali smo ze, da so sedanje 
TOZD v nasem podjetju organ
sko zrasle iz dolgoletnih poizku 
sov, kako utrditi organizacijske 
in samoupravne odnose med po
slovnimi enotami v taki obli.ki, 
ld bo sprejemljiva vsaj za veeino 
clanov delovne skupnosti, ce ze 
nc za vse. 

To nalogo mora zdaj izpolniti 
omenjeni samoupra vni spora
zum. Zakonodajalec je ugotovil, 
da so nekatere zadeve tako po
membne, da jih mora u rejati sle
herni samoupravni sporazum o 
zdruievanju. Zato je v 42. clenu 
zakona o konstituiranju organi
zacij zdruzenega dela in njiho
vem vpisu v sodni register na
tancno zapisal, katere zadeve 
najmanj bo samoupravni spora
zum o zdruievanju moral urejati . 
Ceprav bo clanek morda suho
parno obarvan, naj citiramo ta 
clen: 

S samoupravnim sporazumom 
o zdruzevanju v delovno organi
zacijo se urejajo: firma in sedez 
delovnc organizacije; dejavnosti, 
ki tvorijo poslovni predmet de
lovne organizacije in glavne de
javnosti temeljnih organizacij v 
njeni sestavi; posli, ki se bodo v 
okviru delovne organizacije sirup
no opravljali na podlagi usklaje
nih nacrtov in programov dela 
ter r azvoja temeljnih organizacij 
v njeni sestavi; koordiniranje de
lovnega procesa; sprejemanje 
skupnih n acrtov in programov 
dela ter razvoj delovne organiza
cije; nacin zdru:levanja sredstev 
in dolocanje njihovega namena; 
skupen organ upravljanja (delav
ski svet) ter kolegialni in indivi
dualni izvrsilni organ, volitve in 
cas, za katerega se U organi vo
lijo, delovno podrocje, nacin od
Iocanja in njihova odgovornost; 
pravice in obveznosti delovn2 or
ganizacije in temeljnih organiza
cij do drugih ter oblike odgovor
nosti temeljnih organizacij za te 
obveznosti; medsebojni poslovni 
odnosi in drugi medsebojni od
nosi ter nacin resevanja sporov 
iz teh odnosov (notranja arbitra
za); nacin spre_iemanja statuta 
in drugih splosnih aktov delovne 
organizaci_ie; postopek za spre· 
membo ali dopolnitev samou
pravnega sporazuma o zdruievq
nju ter druga vprasanja, ki so 
pomembna za skupno delo in po· 
slovanje. 

S samounraVIU!n sporazurnom 
o zdruievanju v delovno organi
zacijo ali s posebnim pismenhn 
sporazumom, ki ie niegov se
stavni del, se razporedijo sred
stva, pravice in obveznosti de-

lovne organizacije v ustanavljanju 
na temeljne organizacije, ld so 
organizirane v njeni sestavi. 

Samoupravni sporazum o zdru
zevanju se sklene v pismeni ob
liki.« 

Taka vsebina sporazuma pred
stavlja najmocnejso ureditev. 
Sporazwn pa lahko ureja se d.ru
ge odnose med temeljnimi orga
nizacijami. Naj povemo se to, da 
je sporazum o zdruiitvi temelj
nih organizaclj v delovno orga
nizacijo (podjetje) veljavno skle
njen, ko v vsaki temeljni organi
zaciji dve tretjini vseh delavcev 
sprejmeta sklep o njegovi skle
nitvi in ko podpiSejo sporazum 
pooblasceni delavci v vseh te
meljnih organizacijah. 

Ostane se vprasanje, kaj stori
ti, ce temeljne organizacije zdru
zenega dela ne dose:Zejo soglasja 
glede sklenitve samoupravnegn 
sporazuma o zdrui.itvi. Tudi take 
primere je zakon predvidel ust
rezno resitev: v petnajstih dneh 
od dneva, ko je bil v vecini te
meljnih organizacijah sprejet 
sklep o sklenitvi sporazuma in 
je bil le-ta podpisan, lahko spro
Zi vsaka temeljna organizacija 
spor pred ustavnim sodiScem. U
stavno sodiSce nato izda poseb
no odlocbo, s katero uredi od
nosov, v zvezi s katerimi je bil spor 
sprozen ; ta ka odlocba nadome
sca sporazum ali njegov sporni 
del. 

Z gotovostjo lahko pricaku je
mo, da do sporov ne bo prislo, 
saj gre pri izdelavi sporazuma o 
zdruZevan ju v bistvu le za ko
rekcijo sporazuma, ki smo ga 
sprejeli prve dni leta 1972 in ki 
je ze takrat uredil odnose, po
dobne takim, ki morajo biti med 
TOZD, da hi jim bile zagotovlje
ne ustavne pravice. 

Z. Zabukovec 

FINAN~NIKI ORGANIZIRANO 
DELAJO 

Letos o.k<tobra slavi clruS.tvo fi
na.ncnih in racunskih delavcev 
(drustvo knjigovodij) sesto ob
letnico svojega dela. Delovanje 
drustvo se sestoji v razCisceva
nju ~prasanj ·s podrocja financ 
in knjigovod.s·tva, v izmenjavi 
mnerrj in izkusenj. Za uspesno 
obvladovanje tega podrocja or
ganizirajo -t-udi seminarje. 

Na zadnjem -sestanku je dru
stvo raz.pravljalo o temi: Vloga 
l~nji.govodje v organiziranju TO
ZD. Udelezba je b ila stevilna zla
sti iz Bresta in Kovinoplastike, 
od koder je 1udi vecina clanov 
dru&tva. 

Za svoje delovanje dobiva dru
stvo rpodporo od gospodar
skih organizacij, za financira
nje svoje dejavnoot-i pa uporab
lja ·sredstva od clanari'1e in re
gresa za prodane prirocnike. 

V prihodnje namenwa drustvo 
se povecati svojo aktivnost . 
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BRESTOV OBZORNIK 

GR SKI SEJEM-USPEH 
ze v prejsnji stevilki Brestovega obzornika ste lahko brali o sej

mih v septembru, na katerih smo tudi mi razstavljali nase pohiStvo, 
tokrat pa bi radi zapisali nekaj vee o jesenskem graskem sejmu, ki 
je trajal od 29. septembra od 7. oktobra in kjer je Brest dokaj 
uspe5no zakljucil svoje septembrsko nastopanje na sejmih. 

Graz je ;po velikosti drugo naj
vecje mesto v Avs.triji, obenem 
pa gJavno mesto stajerske po
krajine, sedez pokrajinske vlade 
in JPOmembno kulturno sredisce. 
Moderno mesto je v svojo f.ina·Ino 
indw;rt:rijO tudi IDoCDO trgOV·S·kO 
in komercialno srediSce, kar Grnz 
sam propagira in doka.zuje ·S .svo
jim sejmom, ki je eden izmed 
najs1arejsih jn danes prav go
tovo eden izmed najmoderneje 
.urejenih sejmov v Evropi, kot za
trjujejo udelezenci, ne samo Av
strijci. 

Brest je v Grazu prikazal spal
nico BARBARA, kuhinjo VE
GA-73 in •Sedezno garniture EV/'L 
RazstavJjali smo v jugoslon::
skem ;paviJjonu, v katerem ·SO raz
stavljala .samo podjetja iz Slo
venije in Hrvatske. Razstavljal
cev je bilo prevec in so zato imeli 
na voljo :premalo prostora, da 
bi ~ahko pokazali vse rtisto, knr 
so zeleli. Vendar se Brest nad 
tern ne more pritozevati Nas raz
sotavni :prostor je bil dovolj velik 
in izredno domiselno urejen. 
Kjub delni prenat:r:panosti je ta
ko deloval ves jugoslovan.ski pa· 
viljon. Za s•lovensko Gospoda r
·sko zbornko, ki je bila nekaksen 
pokrov.itelj vseh r~tavljalcev v 
:nasem pa'Viljonu, ga je uredil 
inZ. arhite.k;t Burger. 

razstavljalo .podjetje Exportdrvo 
1z Zagreba dve stilni jedilnici in 
jedhlni kot, za kar so se ogreli 
predvsem osta:nki s>tarih aristo
kratsk-ih dru:lin, je bil nas pro
stor v jugoslova.nskem .paviljonu 
v srediScu pozornooti. 

Konkretnih zakljucnih poslov 
za izvoz tako, kot na Dunaju, rtudi 
tu nismo sklen:ili, pac pa ,gmo se 
dogovorili, da posljemo kupcem 
nase ponudbe. Med morebitnimi 
kupci, ki so .se zanimali za nas 

Odkar se je v nasi ustavi po
javilo dolocilo o minulem delu, 
so zazivele razprave 0 tej oblild 
nagrajevanja. Nekateri pretirava
jo, drugi podcenjujejo pomemb
nost nagrajevanja minulega dela; 
vsakogar, ki se je stern pojmom 
vsaj malo pozabaval, pa cakajo 
tri temeljna vprasanja: 
a) katera merila naj se uposte

:vajo pri dolocanju deleza po
sameznika; 

b) lmliksen naj bo delez minule
ga dela v primerjavi z delezem 
tekocega (Zivega) dela; 

c) ali naj se za nagrajevanje mi
nulega dela uposteva tudi delo 
v drugih delovnih organizaci
jah. 

proizvodni program, predvsem za 
masivno pohistvo, so tudi trgov
ske hi.Se, na primer Quelle, Kast
ner und Ohler in druge. 

Ce za konec povem se, da je 
na sejmu razstavljalo vee Jmt 
2000 raz51tavJjaicev iz Evrope, 
Alzije, pa tudi iz Afri'ke, po.tem 
je to, da smo bill med najbolj 
opa:lemimi •tudi mi, zelo velik 
uspeh. Na.S generalni .konzul v 
Grazu tova.rg CucU!l.ic pa je, ko 
je obi.skal nas opavilj.on v sprem
stvu drugih ugledn:ih gostov, 
predstaVIrikov nase in avstrijske 
gospodarske zbornice, dejal: ,Ju
goslovansko pohistvo, to je 
BREST!« 

R . Janeiic 

vecja za delavce, ki so delali v 
podjetju vee kot 10 let, kot za 
tiste, ki imajo 10 let ali manj. 

Poleg teh, v denarju merljivih 
oblik, poznamo se druge predno
sti, ki izhajajo iz upostevanja de
lovne dobe, torej iz preteklega 
del a: 

4. Po dolocilih pravilnika o ure
janju medsebojnih delovnih ra.z
merij se uposteva za odmero let
nega dopusta poleg drugih meril 
tudi delovna doba, tak:o da ima
jo delavci z daljso delovno dobo 
daljsi letni dopust. 

Pri tem se uposteva delovna 
doba prl podjetju in tista v dru
gih delovnih organizacijah. 

5. Po dolocilih stanovanjskega 
pravilnika dobijo delavci z dalj· 
so delovno dobo pri podjetju vec
je stevilo tock in imajo torej 
vecjo moinost za prejem poso
jila ali stanovanja. 

Delno se uposteva tudi delo 
prl drugih delovnih organizacijah 
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Se en posnetek s sejma v Budimpesti 

in pod dolocenimi pogoji celo de
lovna doba, ki so jo v podjetju 
dosegli. upokojeni prosilcevi star
si oziroma clani skupnega gospo· 
dinjstva. 

6. Po dolocilih pravilnika o 
urejanju medsebojnih delovnih 
razmerij ima delavec z daljso de
lovno dobo pravico do daljse »Od· 
povedne dobe«. 

Vidimo, da vendarle cenimo 
tudi preteklo delo. Se vedno se
veda ostaja odprto vprasanje, ali 
je upostevanje minulega dela do
sledno in ce uporabljamo naj
primernejse kriterije. Gotovo bo
mo Iahko v prihodnje zapisal v 
nase splosne akte se marsikatero 
primernejso in pravicnejso resi
tev od dosedanjih. 

Z. Zabukovec 

Bres.t je v Grazu sodelo·Jal dru
gic, vendar prvic samostojno. 
Prej je ra.zstavljal v sklopu Les
nine. Zarrtimanje za nase :pohi· 
St:vo je bilo izredno. Zlasti je 
pozornost v.zbujala kuhinja VE
GA-73, 'kuhinja iz mas-ivne jelo
vine, ki je h ila po mnenju obi· 
skovaicev, predvosem ;pa strokov
njakav dalec najboljsa in naj•le;>· 
sa, zaradi zajtrkovalnega pulta, 
bar·sJ:cih &tolckov im :posebno obli· 
kovne servirne mizice, cesar se
seda drugje ni bilo moe V·ideti, 
pa tudi najbolj domisclna, skrat
ka, izvirna je bila. 

Obseg tega clanka ne omogoca 
poglobljenega ra.zmisljanja o po
stavljenih vprasanjih, zato naj 
bo teh nekaj misli le osnova za 
izmenjavo mnenj clanom delovne 
skupnosti in za morebitno novo 
ureditev tega podrocja v nasih 
splosnih aktih. Danes pa si le 
oglejmo, katere oblike nagraje
vanja minulega dela ze imamo 
urejene. 

Marsikdo se bo zacudil, ven
dar naj takoj zapisemo, da po
znamo vsaj sest oblik osebnih 
prejemkov in drugih ugodnosti, 
ki jih lahko uvrstimo med oblike 
»nagrajevanja minulega dela«: 

Propaganda v poletnih mesecih 
Tudi cena, ceprav :izvozna, ni 

bila !!Jretirana, celo nekoliko pre· 
ni;z)ka in zato ni cudno, ce smo 
delezn:i Iaskavih pohval na vsa
kem koraku. Kuhinja je <torej :; 
svojo ·kvahteto, z evr01pskim stan
dardom in .zelo ugodno ceno za 
sicer zahtev.no aVIS'trij.sko tr.ZiSce 
prav gotovo izredno zanimiva in 
privlacna, hkrati pa dosto:pna tu
di najsir~emu krogu !judi. Pro
blem je le v tern, da delovna 
plosca ni v enem kosu, tako kot 
v zadnjem casu zahteva tr.ZiSce. 
Zato si moramo pr-izadeva<ti, da 
bomo tudi to drobno pomanj
kljivost, ce to tak:o lahko sploh 
imenujemo, cimprej odpravili, da 
bo nasa VEGA-73 .res popolna 
Klju.b temu pa zanimanje zanjo 
ni bilo ma111jse, bodisi pri Av
strijcih, bodisi pri na.Sih ljudeh, 
ki so s·i ogledali ta sejem. 

Po !S'Voje je bila zanimiva t udi 
spa•lnica BARBARA, :ki so jo ne
kateri, p.redvsem mlajsi za:konci 
ocenjevali za idealno zakonsko 
spalnico, s tarejse druz·ine pa za 
odlicno otrosko spalnico. Poleg 
tega pa tudi nasa EVA ni as tala 
neopazena. Ceprav je poleg na·s 

1. Po 68. clenu nasega sporazu
ma s podrocja delitve dohodka 
imajo delavci za neprek.injeno de
lo v podjetju pravico do nagra
de, in sicer za 10, 15, 20, 25 in 30 
(itd) let neprekinjenega deJa s 
tem, da daljsa delovna doba pri 
podjetju pomeni vecjo nagrado. 

2. Po 69. clenu istega sporazu
ma so delavci, ki so dolgoletni 
clani delovne skupnosti BRESTA, 
pa se jim zaradi intenzivnega de
Ja in velikega trosenja energije 
v podjetju zmanjsajo psihofizic
ne sposobnosti ter so zato raz
porejeni na manj ocenjena delov
na mesta, lahko deleZni posebne 
ugodnosti. Tak delavec lahko pre
jema razliko osebnega dohodka 
med delovnim mestom, kjer je 
delal pred razporeditvijo in med 
novim delovnim mestom, ce tako 
odloci delavski svet poslovne eno
te na obrazlozeni predlog kadrov
ske komisije. 

3. Po 70. clenu tega akta imajo 
delavci, ki odhajajo v pokoj, pra
vico do odpravnine, ki je tudl 

Brestova nova kuhinja na sejmu v Gradcu 

Pri planiranju propagandnih 
akcij je poleg vprasanj o izbiri 
medija (tisk, radio, televizija, pro
spekti) delala najvec sivih las 
odlocitev, kdaj priceti z akcijo. 
Pozimi, jeseni :in spomladi odlo
citev n:i bila pretezka, v poletn:ih 
mesecih pa skoraj ni bilo propa
gandne sluzbe, ki bi si upala v 
casu dopustov nacrtovati vecje 
akcije. 

Predsodki, navade, tradicija, 
udobnost, razlicni instinkti (tudi 
drugi delajo tako), nerazvita za
vest za marketing, pa tudi nezna
nje o reakcijah kupcev, vse to je 
krivo, da nastajajo pri vseh pro
pagandnih medijih tako imeno
vane poletne praznine. 

Toda, ali je res, da poletni me
seci niso primerni za vecje pro
pagandne akcije? 

Poglejmo nekaj dejs tev, ki so 
rezultat velikih raziskav v zahod
nem svetu: 

- branje je v tern casu bolj 
intenzivno, 

- naklade casopisov so vec
je, 

- dan je dalj~i. nasi kupci 
imajo vee prostega casa, 

- le manjsi del dopustnikov 
je na pocitrucah v tujini, 

- tudi v t ujini so dopustniki 
izpostavljeni vplivom propa
gande. 

Vsi propagandni terminski pla
ni so bili narejeni po nekem ne
napisanem pravilu. Ce bi to pra
vilo prikazali graficno, bi dobili 
krivuljo, podobno dvogrbi ka
l}leli. Sedlo med grbama pa je 
cas dopustov, ko propagand:nih 
akcij ni. Zakaj nastane taka »ka
mela«, ne ve nihce natanko po
vedati. Vse kaze. da se propa
gandne sluzbe ori podietiih ore
presto prilas.?;odi.io okolici. Glavni 
motiv je: tisti, ki mu .ie propa
ganda namenjena . .ie tako in ta
ko na dopustu. Doma ni niko
gar. od popreenega obcana do 
»vi~jih slojev«. 

RazloPi so lahko tudi drugacni: 
DP.narja za oropa!!ando je prP.

rn~l(), da bi J~hko v~e Jeto vodili 
::ol<r.iie z en~ko intP.nzivnostjo. 
Pron::tP:;md::t iP. 1l!';meriP'1;;l " cas, 
ko j e konjunktura najvecja, to 

so pomlad, jesen in zi.ma. 0 tej 
konjunkturi so dobro seznanjeni 
tudi v prodajnih slu:lbah , torej 
ni vprasanje prepricati komer
cialiste o nujnosti propagande v 
teh mesecih. · 

Edini, ki ga po,govori o propa
gandi v poletnih mesecih sploh 
nic ne zanimajo, je nas kupec. 
Obicajno se pocuti kar dobro, v 
tern casu ima celo vee denarja 
(regresi za dopust) , zato tudi vee 
porablja. Kupuje opremo za ta
borjenje, vee je in pije, kupuje 
vee casopisov in revij. Prav vse
eno je, ce je doma ali na dopu
stu v drugem kraju. Saj ste opa
zili, da v casu dopustov temelji
teje pregledate po~to, da prebe
rete v casopisu clanke, ki jib si
cer niti ne opazite, da gledate na 
televiziji oddaje, ki vas sicer ne 
zanimajo, da poslusate radio vee 
kot navadno. 

Mirno lahko zapisemo, da je 
prav poletje idealen cas za pro
paganda po posti. Nekateri so to 
ze ugotovili; uspehi so zavidljivi. 

Tudi oglase v casopisu ljudje 
bolj opazijo, kot obicajno misli
mo. Americani so ugotovili, da 
porabi dopustnik za branje caso
pisov 67 minut, v obicajnem ca
su pa preleti casopis ze v 37 mi
nutah. 

Natancnost trditev o >>dvogrbi 
kameli« potrdi vsak, ki podrob
neje spremlja medije. Saj ste 
gotovo opazili, da so propagand
ne oddaje na televiziji poleti bi
stveno krajse kot pozimi ali spo
mladi. ·Pozornejsemu bralcu tu
~ ni uslo, da je oglasov v revi
Jah manj kot sicer, pa se ti ogla
si so obicajno za artikle, ki so 
vezani na poletje (kopalne oble
ke, brezalkoholne pijace, pre
hram b eni izdelki, kozmetika in 
podobno). 

V prihodnjih propagandnih pia
nih bo treba vsekakor bolj upo
stevati poletne mesece kot do
slej. Potrebne pa bodo tudi te
meljite marketing analize o na
sih kupcih. 

B. Lavric 

Plan v pripravi 
V analizi pogojev za organizi

ranje TOZD na Brestu so bila 
nakazana tudi osnovna izhodisca 
planiranja v novih samoupravnih 
pogojih . Planiranje temelji v 
TOZD na ·podlagi strokovnih pri
prav vseh zainteresiranih sluib 
v TOZD in skupnih dejavnosti 
podjetja. To pomeni, da je dose
danja metodologija planiranja 
popravljena in da se prllagaja 
novi organiziranosti podjetja. 

Skupni plan podjetja bo naka
zoval metode in poti, kako vpli
vajo TOZD na zdru:lena sredstva, 
prav tako pa bo v planu dolocen 
mehanizem za ureditev odnosov 
med. enotami (cene, kooperacija, 
skupne investicije), ki mora te
meljitl na skupnih interesih vseh. 

Da bi do konca Ietosnjega leta 
postavili planske cilje za nasled
nje Ieto, je bil na planski konfe
renci ob sodelovanju predstavnl-

kov vseh TOZD okvirno dolocen 
proizvodni program, ki bo upo
stevan pri sestavi plana. Odgo
vorna sluzba skupnih sluib je v 
skladu z nacell 0 planiranju iz 
analize pogojev za organiziranje 
TOZD pripravila metodologijo za 
prlpravo plana za leto 1974. 

Odnosi med enotami in plan
ski mehanizem bodo celoviteje 
obdelani v samoupravnem spo
razumu o zdruzevanju, ki bo 
sprejet se pred letnim planom. 
Zato nas cak:a velika naloga, da 
pravilno, na samoupravnih osno· 
vah razcistimo vsa vprasanja 
o zdruzevanju sredstev in o od
nosih med TOZD v sestavi delov
ne organizacije. 

Po zastavljeni metodologiji naj 
bi bil plan sprejet na vseh organib 
upravljanja najkasneje do 25. 
decembra 1973. leta. 

B. MISic 
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s USTV 
Letos praznuje svoj_ petindvajset, dvajset, petnajst ali desetletni 

delovni staz na Brestu vee kot 10 odstotkov zaposlenih - skupno kar 
211 delavcev. 

Zbrali so se v skupinah po poslovnih enotah in ob skromnem 
proslavljanju obujali svoje delovne spomine. 

Predsednik centralnega delavskega sveta in glavni direktor sta 
povabila na tovarisko srecanje vse Ietosnje »petindvajsetletnike«. 
Prisli so vsi razen enega. 

TLI Stari trg in TIP letos nista imeli nobenega 25-letnika. Vsi 
drugi jubilanti so proslavljali po svojih poslovnih enotah. V podjetju 
je letos skupno 13 25-letnikov, 30 20-letnikov, 51 jib je pri podjetju 
ze 15 let in kar 117 je tistih, ki so prisli pred desetimi leti. 

Ker nas list ne more slehernemu od dve sto enajstih ponuditi v 
tej stevilki svojega prostora, smo tokrat za nekaj besed poprosili 
samo najvztrajnejse - vseh 13 »srebrnih«. 

Postavili smo jim dve skupini zelo vsakdanjih vprasanj, na ka
tera so radi odgovorili. 

PRVO VPRA~ANJE: Kaj vas je drzalo petindvajset let v podjet
ju? Ali ste hili kdaj pred resni.m dejstvom, da greste z Bresta -
Zakaj? . 

DRUGO VPRA~ANJE: Kaj ste si ustvarili v tern obdobju? Kako 
ste zadovoljni z dosefenim polozajem v podjetju in z ustvarjenim 
standardom do rna? 

BOzO BAJC (Tovarna pohiStva 
Cerknica). 

1. Kaj me je ddalo? 
Blizina biva.li:Sca, zadovoljivi 

pogoji dela i.n odnosi ter soraz
merno dober o.sebni dohodek. 

Dobesedno resnih dejstev s 
stnmi podjetja, na osnovi kate
rih bi zapustil kolektiv, ni bilo. 

2. Z bornimi · prihranki in po
sojilom podjetja sem zgradil so
doben dom za svojo druZino. 

Z delom v podjetju sem zado
voljen, cesar pa pri tej draginji 
ne morem trditi za standard. U
pam pa, da se bo scasoma tudi 
ta zivljenjski polozaj izboljsal. 

FRANC BECAJ (Tovarna po
histva Cerknica). 

1. Dolgoletni clan kolektiva 
sem zato, deer je to mojemu do
mu najblizja tovarna, zaradi doh
rib osebnih dohodkov, odnosov 
in podobnega. Zato tudi nisem 
~azmisljal, da bi zapu-stil podjet
Je. 

2. Zgradil ·sem dom za ·svojo 
druzino in vzgojil otroke. S se
danjim S•tandardom sem sicer se 
kar zadovoljen, ceprav bi lahko 
bil veliko boljsi. 

TONE KEBE (Tovarna pohist
va Cerknica). 

1. Verjetno da znacaj, okoi1-
scine i.n moznosti, ki so bile v 
tern .pro9toru dane. Ko se clovek 
navadi dolocenega okolja, se ne 
more lociti od njega. Zlasti se, 
ker smo Brest gradili od osno
ve, gradil .pa je tudi Brest nas. 
~ociti se ~d tega je prav ~otovo 
custvena m ne lahka odloC!tev. 

Resno o od:hodu n isem razmis
ljal nikoli. V dolocenih obdobjih 
in okoliscinah pa mi je prav go
tovo padlo !lla rnisel tudi to. 

2. v tern ca:su sem pred krat
kim priSe! do 'la·stnega stanova
nja- hise. Cesa drugega nimam. 
Vendar tudi to ni toliko:pomemb
no, vafno je, da clovek najde ne
oko no.tranje zadovoljstvo, da vsaj 
do IIleke stopnje dostojno zivi in 

ima t!udi na .prihodnost vedre po
glede. 

Tudi .glede polozaja se ne roo
rem .pritozevati. Funkcija, ·Rakrs
no imam, pa je vedno tezja, ker 
zahteva vedno vee potrpljenja, 
dokazovanja, prepricevanja, za 
take naloge pa postajamo se ma
lo sta-ri. Vendar bo sel proces 
tudi v prihodnje prav gotovo v 
tej -smeri in ne obratno. Osvesca
nje samoupravljalca bo prav go
tovo dolg proces ·in v to se bo
mo mornH vkljuciti vsi. 

JO:ZE KOS (Tovarna ·~ohistva 
Cerknica). 

1. ~c od mladih let sem zivel 
blizu tovarne, ko je bilo zaposle
nih komaj :nekaj dese t delavcev. 
Med vojno sem se dostikrat bo
ril v Cerknici in tudi z mitralje
ZO'"Tl ·branil 'Prejsnjo zabojarno. 
Te:z;J:ci dve leti sem »fural« na ra
gah iiil vozil zaboje na Rakek. Ko 
sem ·se za.poslil, rto ni bhlo podob
no tovarni, L:l · <>o razr _ baraike 
vojm.ih u jetnikm. Dosti Z.!oja, no
ci, mraza. smo ' ,-~u ·prestat i, 
~· .. den je zrasla taka tovarna 

I S 
Brest. Za.to nisem imel nikoli na
mena, da bi jo za.pustil. 

2. V tern obdobju sem si ust
varjal druii.no in skromen dom, 
za kaksno pomoc :pa nisem ni
koJ.i zaprosil. 

Z dosezenim polozajem v pod
jetju sem zadovoljen. Nad zivJ.jenj
skim standardom se ne morem 
pritozevati; dobro zivljenje si bo
mo zgradiE le 5 skupnimi priza
devall1ji in slogo v kolektivu. 

IVAN TEKAVEC (Tovarna po
hiS!tva Cerknica) 

1. Da sem ostal na Brestu se
demindvajset let, kolikor je ze 
-poteklo, je v.zrok v tern, da sem 
priSe! v podjetje ze izucen v mi
zar-ski stroki in da imam do tega 
dela veselje. 

Ko sem leta 1946 priSel v pod
jetje, -sem bil vesel, da po toli
ko letih vojne zopet delam za 
zaslu:Zek, obenem pa sem bil ta
krart: star 26 let in sem moral mi
sliti na prihodnost. To pa sem vi
del v podjetju in tako nisem i
skal dela okrog. 

2. Z dosezenim polozajem sem 
zadovoljen, saj mi ta pomaga k 
bo.ljsemu standardu. Ustvarilsem 
si dom in druii!llo in jo preskrbel 
za prihodnja Ieta. 

FRANCKA DONAT (Tovarna 
poh istva Cerknica) 

._. 
1. V podjetju me je ddalo, ker 

mi je bilo delo po volji in tudi 
zaradi ·samega zasluzka. 

Na Brestu delam z velikim ve
seljem. Da bi zapustila delo in si 
prebrala podjetje, mi pa dosedaj 
se na urn ni prislo 

2. Vsa ta leta sem se preziv·lja
la z delom. Kar pa je velikega 
pomena, je to, da born na stara 
leta dobila pokojnino. 

LEOPOLD KOS (Tovarna po
hi·stva Cerknica). 

1. Doma tSem iz Cerknice. Na 
Brestu sem se izuCil za mizarja. 
Tukaj delam ze vsa leta, ker mi 
je tovarna blizu. 

Da bi sel z Bresta, nisem !lliko
li •pomislil. Bilo j e te:Zko, poseb
no 1959. leta, ko je po~orela to
varna. A zgradili smo JO, to na
so tovarno in modernizrali, da je 
boljsa kot prej. 

2. Osem let smo ziveli zena, 
hcerka in jaz samo od -moje pla
ce. Zaradi slabega ·Stanovanja je 
bila veOkrat ibc·lezen v hisi, zato 
nisem mogel ustvariti tistega, 
kar bi rad. Opremil sem si stano
Ianje in a a banki imam prihra-

njenega nekaj denarja. studiram 
tudi hcerko. 

S polozajem v podjetju sem 
zadovoljen. 

Sta:ndard. !lli ravno najboljsi za
radi previsokih cen, ·posebno 
hrane. 

JO:ZA MEDEN (Skupne stro
kovne .sll1Zbe). 

1. Na tern podjetju sem »gor 
zrasla«. PtriSla sem •kot otrok, sta
ra stirinajst let oin pol, tako da 
so morali ponarediti moje rojst
ne podatke, da so me s.ploh lah
ko sprejeli n a delo. Kar :z;nam, 
sem se nauWa v .podjet ju. Za
lju:bljena sem v BREST in .ga po
znam v dno duse. Sploh nisem 
pomislila, da hi sla kam drugam. 
Brest je moj drugi dom. 

2. Z delovnim mestom sem 
zadovoljna. Raje bi bila sicer na 
delOMD.em mestu finanani knjigo
vodja, kjer je samo en razred 
nitja ocena, skrbi in odgovorno
sti pa doSiti malllj. 

v tern casu sem si ustvarila 
vse, kar imam: dru:Z·ino, hiso, av
to - vse, lkar sodi k 111ekemu nor
malnemu standardu in s :tern sem 
zadovo.ljna. 

Imam edino zeljo, da otroka 
dostudirata, saj nimamo kmetije 
in nimata torej doma kaj poceti. 

FRANC KLANCAR (Skupne 
strookovne slu:Zbe). 

1. s tra5no hude case •sem pre
zivlja~. -posebno ob pozaru, ko 
sem ibil res v nevarnosti, da zgo
rim; morda sem pred tern se 
kdaj mislil na to, da bi sel dru
gam, po tistem dogodku pa ne 
vee. 

Drilln se pametnega pregovora: 
»Goste slu:Zbe- redke suknjel« 
2. Ustvaril sem dru:Zino, dom. 

z zeno -sva kupila staro hiso, ki 
smo jo morali od vrha do •tal a
daptirali. Dvignila sva jo, zdaj jo 
dograjujeva, dobila sva navse
zadnje ttl!di nekaj kredita. Zdaj 
ne born zmeraj v stalni napeto· 
sti, kdaj born vrnil dolgove. Za 
ta kredit sem Brestu hvalezen. 

Sem serviser Bresta in lahko 
recem, zelo zadovoljen s seda
njim delom. 

Pritpoonnil bi se to: 
Dana.Snja mladina nima prave

ga odnosa do starih delavcev. De
lali smo - dopoldne siht, popold
ne udarn~sko, v nedeljo udarnis
ko. Marsikdo je v tern delu tudi 
za stalno izgubil zdravje. Tega 
mladi delavci, ki prihajajo v u
rejene razmere, ne vedo in, ce ve
do, ne upostevajo. To ni prav. 

JOzE KOVAC (Tovarna opoh iSt
va Stari trg) 

1. Res, sam ne vem, kaj me je 
toliko casa obddalo pri podjet
ju. Morda sem bil toliko nave
zan na sodelavce, s katerimi sem 
tu takorekoc ze od samega zacet
ka. Sicer pa ·se clovek vzivi v o
kolje, v katerem dela, in scasoma 
zacuti nekaksno pripadnost ko
lekt·ivu; ta .vez postaja cedalje 
mocnejsa. 

0 resni odlocitvi, da bi zapustil 
to podjetje, 111e morem govoriti. 
Kljub .temu pa moram priznati, 
da sem tudi na to ze .pomislil. 
Zakaj? Zivljenje poznamo - :pri
na.Sa prijetna dozivetja, se vec
krat pa ·tudi rawcaranja. To pa 
so tudi vzroki, ~-> radi katerih 
clovek vcasih pomisli . !di na ta
ke odlocitve. 

BRESTOV OBZORNIK 

T< 
2. Kaj sem si ustvaril v tem ob

dobju? To, kar je zelja vsa:kega 
cloveka: druzino in dom. Vajen 
sem bil trdega zivljenja, zato gle
da:m na zivljenje realno in ni
mam kaksnih posebnih zelja. Na 
to mwajam tudi svojo druzino. 
Kot dolgoletni clan kolektiva bi 
vse.kakor zelel kak dodaten dinar 
k osebnim prejemkom, pa tudi 
nekoliko vee upos.tevanja starej
sih dehvcev. 

FRAI\iCKA STRLE (Tovarna 
pohistva Martinjak). 

1. Zaposlila sem se v Tovarni 
·pohistva Martinjak predvsem za
to, ker -sem stanovala v Martinja
ku. Pomislekov, da bi sla kam 
drugam, do danes nisem imela. 
Skoraj od p.rvih dni svoje zapo
slitve -sem v ~stem oddelku -
embala.Zi. Spoznala sem se z de
Javci in dela¥kami ter na tern 
delovnem mestu - embaliranje 
izdelkov tudi do sedaj ostala. 

Sedaj stanujem s svojo dru:Zi
no v Grahovem. Ker je stanova
-nje majhno in vlazno, si zelim, 
da bi dobila vecje in bolj ustrez
no .s.tanovanje. 

2. Ker sem na delovnem me
stu, ki je zelo nizko ocenjeno in 
so v zvezi s tern nizki osebni do
hodki, zelim, da bi na starejse 
delavce bolj gledali in poiskali 
moznosti za boljsi zasluzek . 

IVAN CVETKO (Tovarna po
his tva Martinjak). 

.. 

-
T • 

1. V .podjetju sem se zapostil 
predvsem zatc ker je moj dom 
blizu tovarne; L,-.;ma sem namrec 
-iz Martinjaka. Sem porocen in zi
vim z dru:Zino na domu vojih 

(Konec na 5. st.-~.u) 

-



BRESTOV OBZORNIK 

Job Medenova se je za~poslila 
na Bres.tu na jesen pred petin
dvajsetimi leti, stara komaj s ti
rinajs t let in poL Ob sprejemu 
na delo so morali celo pcnvoriti 
njeno starost. Kot pripravnik je 
spocetka delala v financnem knji
govodstvu, sestevala je kartice, 
nacrtovala obrazce, pa se kurir
ske pos•le -so ji nalozili. Pol leta 
pozneje je bila nastavljena za 
pointerko v Obratu II. Cerknice, 
pozneje pa je bila na ses.tmesec
ne:m lknjigovodskem tecaju v Ma
riboru. Namestitev za racunovod
jo v GLIM Rakek (gozdarsko-les
ni 1ndustrijski magazin) je bila 
krart:kotrajna - do likvidacije. 

Na tedanji upravi Bresta je za
tem obracunavala bolnisko, kma
lu pa je prevzela financno knji
govodstvo in saldakonte. Leta 
1962 je bila imenovana za sefa 
racunske slu.Zbe v Tovarni pohi
stva Cerknica. Y slabih dveh Ie
tih si je pridobila precej znanja 
in uporabnih izkusenj. Sledila je 
ponovna odlocba za delovno me· 
sto financni knjigovodja v skup
nih ·strokovnih sluzbah, pred tre
mi leti ipa Je postala sef racunske 
sluzbe .Slkupnih strokvnih sluzb. 

Pot mladega dekleta z deloWle
ga mesta na drugo delovno me
s.to je zanimiva in razumljiva za
radi velikih kadrovskih potreb 
razvijajoce se industrije. Ta pot 
potrjuje veliko oprav!jeno delo, 
pomeni ;poznavanje izredno siro
ke in raznolike problematike de
Ja na ekonomskem in financne.m 
podrocju. Nata:ncnost, ki jo za
hteva znacaj takega deJa, se je v 
petindvajsetih letih poosebila z 
njeno osebnostjo. 

Joza Medenova se je rodila na 
Uncu v delavski druzini. Oce je 
bil zeleznicar in je umrl leta 1943 
v Dachauu. Obvestilo o njegovi 
smrti je prislo v casu, ko je bila 
njena mati zaprta zaradi delova
nja na Osvobodilno fronto v :po-

lja.nrs·kih za~porih v Ljuhljani. Vsa 
druzina je delala za Osvobodilno 
fronto. Tistih casov se dobro spo
minja. .Kot desetletno dekletce 
je nosila razlicna obvestila na 
Rakek, v Slivnico in drugam, se
veda pa je odgovornejso poSto 
prenasal njen brat. Starejsa se
stra je bila sekretarka part·ijsk e 
celice na Uncu m njej s ta poma
gala. Dobro se spominja nenad
nega vdora partizanov, ki so pre
senetili bele. Tedaj so v unskem 
zupniscu nasli seznam simpati
zerjev Osvobodilne fronte, katere 
so nameravali postreliti kot tal
ce. V tern seznamu sta bili zapi
sani tudi njena mati in sestra. 

Po vojni je ostala njena mati 
sama s tremi otroki in staro ma
terjo. Ker -ni bilo zasluzka, je 
morala s tirinajstletna na delo. 
Stipendije za solanje ji ni nihce 
omogocal. »Bili. so. pac taki. ca
si . . . « (med obuJanJem spommov 
si je Medenova Zivcno griz-la noh
te in kadila cigareto za cigareto). 

In vendar so bili povojni cas·i 
po svoje !epi casi. ~a Unc':l j~ 
bila mladina zelo aktiv.na, :zb1rah 
so se v »rdecem ·kotiC:k.u« (v me:l
nariji). Tam je bila knjiznicarka, 
imei-i pa so tudi radio in veckrat 
so zaplesali . Z udarniskim delom 
so ~gradili zad.ruzni dom sredi 
vasi. ze devetnaj-stletna se je po
rocila, nato sta prisla dva otroka, 
gra.dnja hise in cas je za:njo mi
nevai v vecnem razponu med do
mom in Brestom. 

PogovQr sva nadaljevala o se
danjefTl polozaju Bresta in o nje
govih prihodnj-ih razvojnih poteh. 

»Skrajni f.as je, da razmmja
mo o navezavi na visje in side 

orgaruz1rane gospodarske zdruz
be. Zavedati se moramo, da dela
mo za trg, ne 'Pa za skladiSca. 
Zato sem odlocno za dobro pri
pravljene navezave. Ob tern seve
da odvracam custveni element 
pripadnosti, ki se je zakoreninil 
v meni v minulih petindvajsetih 
!etih. Sodobni cas ne pozna sen
timentalnosti .<< 

Beseda je nato nanesla na vsak
danje tezave. Menila je, da osebni 
dohodki ze nekaj let zaostajajo 
za vse visjimi Zivljenj-skimi stro
skL Na solanju ima dva otroka, 
zato morata z anozem skrbno pa
ziti na izdatke. Nejevoljna je b i
la, ker nekaterih odnosov na Ere
stu nika!kor ne moremo uredi'l:i. 
»Ni prav, da so nekateri na tpla
cilnih lilstah, pa ze mesece ne de
lajo nicesar. To je slabost nase 
organiziranosti. Vsakemu je treba 
zagotovjti ustrezno delo ali pa 
mu odkrito povedati, da zahtev 
delovnega mesta ne obvlada. Ne
katerim to ni dosti mar, mene 
pa boli, saj je Brest skoraj m oj 
prvi dom.« 

Ko sva govorila o zivljenju v 
Cerknici, se je hudovala nad pre
skrbo v Cerknici. 

»Ni cudno, da se odlocamo za 
vse malo vecje nakupe v Ljub
ljani, i:zbira je vecja, ceneje je, 
pa se ku}turno . si pos:tre:ien .. Ig
norance in nezamteres1ranost1 ne 
prenesem«. 

Sarna je presla na. vojno na 
Bliznji vzhod. »ObsoJam vsako 
vojno in se IStrogo zavzemam za 
Titovo ll?olitiko miru in pomoci 
nerarzvitlm. Vojne grozote so 
prehude. Tudi, ce bi jedli samo 
enkrat na dan, bi vojne ne mo
gla odobravati.« J:::I.el!-adoma so J! 
stopile solze IV oc1 m ~~a~ se Jl 
je t resel. Nenadoma m bila vee 

<tista J oza Medenova, ki strogo 
zahteva inventurne popravke, od· 
locno zavraca ne vern kateri po
manjkljivo izpolnjeni obrazec. 
»Razumeti me moras, clovek je 
pac samo clovek in toliko hudega 
se je zgodilo med vojno.« . 

Klical jo je tclefon, nekdo Je 
privihral z nekasnimi papirj-i in 
Joza Medenova je odsla v svojo 
pisarno, v 'VSakdanjost. Za njo 
je oot:al kupcek cigaretnih ogor
kov in -ja:z z novim spoznanjem, 
da je zivljenje neke v.rste racun
ska bilanca, ki mora biti izrav-
nana. 

F. Sterle 

POPRAVKA 

v prejsnji stevilki se nam je v 
porocanju z velik:ega partizanske
ga srecanja na 5. strani vrinil ne
ljub spodrsljaj. Med nastopajo
cimi na vecernem koncertu 15. 
septembra smo pomotoma izpu
stili moski pevski zbor iz Loske 
doline. 

Bralcem, predvsem pa pevcem 
tega zbora, se zaradi te nerodno
sti iskreno opravicujemo. 

Odgovor na vsebino pod naslo
vom »Drobne s partizanskega sre
canja« v vasem obzorniku z dne 
30. 9. 1973. 

Poslovalnica SAP - CERKNI
CA je vrsila prevoz potnikov po 
pismenem narocilu SOb CERK· 
NICA, tocno po njihovem razpo
redu in umiku, za kar je bil tudi 
za vsak avtobus dolocen vodic. 

Vozili smo iz Babnega polja, 
Starega trga, Nove vasi, Cajnar
jev, Unca in Rakeka, zato tudi ni
so resnicni podatki, da je slo pes 
iz Rakeka v Cerknico okrog 100 
potnikov, ker smo prav iz Rake
ka naknadno pdpeljali en avto
bus 5olskih otrok brez kakrsnega 
pismenega narocila. 

S tovariskimi pozdravi! 
~ef poslovalnice: 

Joze Trdan 
Skladno z zakonsldmi dolocill 

objavljamo gornji popravek brez 
vsebinskih in pravopisnih po
pravkov. v pojasnilo se to: infor
macije nam je posredoval pri
pravljalni odbor srecanja. 

Pogled na proizvodno halo v Tovarni .pohistva Cerknica 

Praktikanti 0 
Tezko mi je pisati o stvareh, ki so 

slabo urejene. Vendar pa sem v to 
prisiljen, saj upam, da born s tern 
prispevkom pripravil k razmisljanju 
tiste, ki odlocajo o praksi in njenem 
namenu in da bo prihodnje leta bo
lje. 

Pravilnik o izobrazevanju jasno pi
se, da mora vsak stipendist podjetja 
opravljati enomesecno prakso v 
obratu , ki ga doloci stipendistom. 
Do tu vse lepo in prav. Vendar pa 
o tern , kaksna naj bo praksa, nikjer 
niti besedice. Zato bi rad na kratko 
-opisal obcutje praktikantov oziroma, 
kako gledamo na delo okrog sebe in 
kaj pocnemo ves mesec. 

Vsako leta se dogovarjamo o 
tern , naj bo praksa organizirana pod 
strokovnim vodstvom mentorjev, zal 
pa iz leta v leta ugotavljamo, da je 
praktikant prepuscen samemu sebi 
in navadno dela, kar se mu zljubi 
ali bolje povedano, nlcesar. 

Nesmisel, vendar resnica je, da 
se na taki praksi ne naucimo nice-

...... 
Se eno 
mnenje 

sar drugega kot zapravljati cas. To 
pa vendar ni namen prakse, saj naj 
bi le-ta po mojem zdruzevala v prak
ticni obliki teoreticno znanje, ki smo 
si ga pridobili med studijem na sred
nji soli ali na fakulteti. :Lal pa je 
drugace in zato se branimo prakse. 

Le cemu bi hodili v podjetje le
narit, ce pa lahko to delamo doma, 
ne da bi nam bilo nerodno pred 
delavci , ki si gotovo mislijo: ~Giej, 

kaksen kader bomo dobili na Brest, 
samo lenarijo, mi pa moramo delati 
se zanjel• 

Tudi tisti, ki menijo, da gremo na 
prakso zato, da bi nekaj zasluzili, se 
motijo, saj je visina nagrade, ki jo 
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praksi 
dobis za delo, okrog 600 dinarjev, 
kar pa komaj pokrije stroske, ki jih 
imas s prakso (malica, prevoz in 
delovna obleka) . Ta visina nagrade 
velja le za TP Martinjak, kjer sem 
prakticiral, vendar - kot vern -
tudi v drugih obratih ni bi lo kaj 
drugace. 

Lani smo lahko v Obzorniku brali, 
da je visina nagrade po samouprav
nem sporazumu 80 odstotkov po
precnega kalkulativnega osebnega 
dohodka delavca, zato se mi zdi 
cudno, da je bila nagrada taka niz
ka, saj - ce smo podpisali spora
zum - potem mora veljati tudi to, 
da ne bi bila placa delavca nizja 
od 1000 din, iz cesar bi sledilo, da 
bi bila nagrada praktikantom 800 
din. Ker pa vema, da je poprecnl 
osebni dohodek delavca na Brestu 
okrog 1800 din, nam je kljuc vi
sine in delitve nasih nagrad ne
znan. 

Taka seveda mislimo praktikanti 
in si obenem zelimo, da bo prihod
nje leta organizacija prakse boljsa, 
predvsem pa da bomo imeli dovolj 
dela! Z. Trost 

Z veseljem smo prebirali misli na
sega stipendista, saj je vesti 0 ziv
ljenju in delu Brestovih stipendistov 
bolj malo. Soglasamo s piscem, da 
je pocitniska praksa marsikje orga
nizacijsko ter vsebinsko pomanjklji
va. lz nasih razgovorov in opazanj 
je praksa bogata tam, kjer ima men
tor veselje in razumevanje do mla
dih (judi. Zal takih mentorjev ni do
volj, zlasti pa ne z visoko izobrazbo 
in se v casu dopustov. Praktikantov, 
ki studirajo na visjih in visokih SO• 
lah, pa je okrog trideset. Podjetje 
ne more organizirati prakse s pro
gramom po zgledu sole, saj bi za 
to potrebovali mnogo stroko-vnega 
kadra. 

Soustvarjali so Brest 

Pri razporejanju stipendistov na 
posamezna dela smo zasledovali na
slednje cilje: 

- vsak stipendist naj prakticira 
tisto stroko, za katero se sola, 

- spozna naj cim vee poslovnih 
enot Bresta, 

- student naj se seznani tudi s 
kolektivom, njegovimi uspehi in te
zavami, 

0 lenarjenju pa samo to: Kriva 
sta oba, tisti, ki lenari in tist i, ki 
mu lenarjenje dopusca. 

Nagrada praktikantu se oblikuje 
na podlagi samoupravnega sporazu. 
rna o merilih za delitev dohodka in 
osebnih dohodkov v lesni industriji 
Slovenije. V njem lahko preberemo: 

Mesecna nagrada ucencem po
klicnih sol, studentom in dijakom 
visokih, visjih in srednjih sol za 
opravljeno prakso Jahko znasa naj
vec poprecni kalkulativni osebni do
hodek nekvalificiranega delavca, do. 
loceneqa s samoupravnim sporazu. 
mom (900.- ). 

v casu pocitnic dobijo stipendisti 
poleg nagrade tudi rednojitipendijo! 

Zato bo najbrz jadikovanje o tern, 
da je zivljenjske stroskP. med prak
so tezko prenesti, nekoliko odvec. 

F. Tursic 

(Nadaljevanje s 4. strani) 
starsev, kjer tudi pomagam ob
delovati manjso .kmetijo. 

Med svojo zaposlitvijo nisem 
nikoli pomislil, da bi se za.poslil 
kje drugje. 

2. Z dose:lenim polozajem sem 
izredno zadovoljen. Delam v skla
diseu gotov·ih izdelkov. Odnosi !: 
sodelcwci so zadovoljivi in tudi 
z osebnirni dohodki za enkrat kar 
gre. 

Ker mi dora.Sca druZina, name
ravam v letu 1974 popraviti hiSo. 
ze sedaj se 'Predvsem s financ
nimi sredstvi pripravljam na to, 
in upam, da mi bo podjetje pri
skocilo na pomoc s posojilom. 

VIDA MIHELIC (Tovarna po· 
histva Martinjak). 

1. V Tovarni pohistva l'vhr:ti
njak :,em zaposlena 0~1 leta 1 J48. 
Tuk:: · sem se zaposlil:: predvsem 
zato, k;r je tovarna blizu doma. 

Da sem ostala v podjetju toliko 
casa, me je zopet vezal dom -
stanovanje in varstvo otroka, ker 
bi vse to drugje teze dobila. Na
menov, da bi pustila delo v Mar
tinjaku, se nisem imela. Rada 
sem tukaj, -saj sem vzljubila !ju
di in delo v tovarni. Tu je moj 
drugi dom. 

2. v tern casu, ko sem delala, 
sem si 'iz lastnih zasluZkov zgra
dila novo stanovanjsko hiso. V 
njej stanujeva s sinom, ki je tudi 
za,poslen v TP Martinjak. Priipo
minjam, da :za gra-dnjo hiSe ni
sem dobila niti dinarja posojila. 
Bila so to tdka leta. · 

V tova:Pni sem v zacetku kar 
napredovala. Bila sem na delov
nih mestih v .proizvodnji, kjer je 
bil boljsi zasluzek. Sedaj pa sem 
na .zelo slabo iplaeanem delovnem 
mestu, kar pa se mi ne zdi prav. 

Sem tudi delni delov:ni invalid. 

zelim, da bi delavce, ki so sta
rejsi jn dolgo v ;podjetju, bolj 
podpirali, saj so vse svoje moci 
in mladost pustili za dobro pod
jetja. 

-o-

Iz odgovorov zelo enotno zveni 
izredna zvestoba teh veteranov 
podjetju ter velika navezanost na 
svoj kolektiv. Vecina cuti po
manjkljivo pozoronost mladega 
delavca do graditeljev temeljev 
novih tovarn. Ob zakljucku, ko 
jim se enkrat cestitamo k prazni
ku, torej Iabko zakljucimo, da se 
mora zaceti v podjetju obdobje 
intenzivnejse in bolj organizirane 
skrbi za cloveka, za delavca, za 
to nase najvecje bogastvo, na ka
ten''' :t temelji ves nas jutri. 

--- -----
... _ .... ---- - ~ . - ~.. . 
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Posnetek iz Tovarne pohistva Stari trg -
WORK FACTOR JE SISTEM ZA MERJENJE DELA S POMOc

JO VNAPREJ DOLOCENIH CASOV. RAZVIL SE JE V ZDRU:ZENIH 
DRZAVAH AMERIKE :ZE LETA 1938. OD TAKRAT SE JE SISTEM 
POVSEM OBNESEL PRI MERJENJU MILIJARD UR CLOVsKEGA 
DELA V ZELO RAZLICNIH PODJETJIH IN PANOGAH I N GADA· 
NES UPORABLJAJO V ZDA, KANADI, VELIKI BRITANIJI, NIZO
ZEMSKI, FRANCIJI, DANSKI, SVEDSKI, NEMCIJI, JAPONSKI IN 
AVSTRALIJI. LICENCNO PRAVICO ZA UVAJANJE IN RAZsiRJA
NJE TEGA SISTEMA V JUGOSLAVIJI IMA ISKRA, ZAVOD ZA. 
AVTOMATIZACIJO. PREDSTAVNIKI TEGA ZAVODA SO PRED NE· 
DAVNIM PRICELI DELAT! TUDI PRI NAS. 

Analiza po tern s-istemu te.rnelji 
na uporabi vnaprej dolocenih ca
sov, ki so podani v tabelah za 
vsak posamemi gib, ki je vklju
cen v delovne operacije. Prepro
sti okvi.r metode je: 

1. Analiziranje dela, se p(!'avi, 
dolocanje gibov, potrebnih za ne
ko operacijo. 

2. Uiporaba preizkusenih, vna· 
prej dolocenih ca.sov za vsak ipO· 
samezni gib. 

3. Se&tevanje casov in ugotav
ljanje potrebnih dodatkov za o· 
sebne potrebe in organizacijske 
ia:gube, utrujanje in za delovne 
pogoje. 

P-ri dolocanju .potrebnih gibov 
za neko delo V·Sa•ko operacijo raz
clenujemo na Work Factorjeve 
standardne elemente dela, ki nam 
omogocaj'O analizo za veliko del, 
pa ce so se talkO zapletena. Work 
Factorjev 'Sistem pozna naslednje 
standa!'dne elemen<te dela: 

1. GIBANJE. To 1e dejanje, ki 
ga napravimo z nekim delom te
lesa, da bi oprenesli del telesa ali 
predmet. Ce gibanje opravimo z 
namenom, da \[)renesemo del te
lesa, imenujemo tako gibanje se· 
ganje. Ka!dar gibanje opravimo 
zato, da prestavimo enega ali 
vee predmetov, imenujemo tako 
gibanje transportiranje. 

2. PRIJEMANJE. To je deja
nje, rpri ·katerem se dota'k'llemo 
in :pridobimo oblast nad enim ali 
vee predmeti. 

3. IZPUscANJE. To je dejanje, 
pri ka.terem delamo z udi (na
vadno s prsti) tako, da izgubimo 
oblast nad predmetom. Funkcija 
i.zpuscanja je nasprotna prijema
nju. 

4. PRIPRA VLJANJE. To je de
janje obracanja in usmerjanja 
predmeta v pravilni polozaj za 
naslednji delovni element. Pri
mer: Ce .primemo vijak. s kupa, 
bo navojni del v !)?ravilnem polo
zaju v polovici vseh primerov in 
ne bo .potrebno pripravljanje. V 
pre~stali polovici primerov bomo 
morali .vijak, preden ga vtakne
mo v luknjo, pripraviti (obrniti) 
v uporabni polo:Zaj. 

5. SESTAVLJANJE je delo, pri 
katerem sestavljamo predmete. 

6. RAZSTAVLJANJE je delo 
p.ri locevanju predmetov, iki so 
na nek nacin vezani. To je na
sprotno .sestavJjanju. 

7. IZVAJANJE je delo ob upo
rabi .strojev, orodij ali drugih 
naprav. 

8. UMSKO DELO. To je deja
nje, 1pri ka:terem u.porabljamo o
Ci, usesa, mozgane in zivani. si· 
stem ·tako, da opravimo delo. Ele· 
menti umskega dela so: usmerja
nje pogleda, pregledovanje in re· 
agiranje. U.porabimo j-ih lahko 
pri analiziranju najbolj prepro
stih urnskih del. 

Casov>ne razpredelnice so nare· 
jene na osnovi dolgotrajnega stu
dija skupine 25 strokovnjakov, ki 
so med raziskovanjem zbrali o
koli 17000 .Casov za .posamezne gi
be. Vecino casovnih merjenj so 
analiti:ki opravili z zelo natancni
mi sto.pericami, zelo kratke gibe 
pa ISO posneli .s filmsko kamero 
in fotoelektrienimi merilci. Tako 
zbrane podatke so potem pora
bi!li za sestavljanje casovnih raz
predelnic. U.porabnost siSil:ema -so 
potem dokazali s preverjanjem 
v deset milijardah delocvnih ur. 

Pr:i sestavljanju casovnih raz
predclnic so upoMevane tudi 
spremenljivke, ki v:plivajo na 
cas posameznega giba. Kadar !J?O· 
samieno gibljemo .z delom .telesa, 
V!Plivajo na cas Stiri poglavitne 
spremenljivke: 

a) del -telesa, .s katerim gfblje-
mo, 

b) dol:Zina poti giba, 
c) teza, ki je prenesena, ali od· 

\I)Or, ~i ga .premagujemo. 
d) •tezavnost giba. 
Sistem IUgotavlja predvsem raz

like pri h~trosti, ki jo dosegajo 
razlioni deli telesa. Prsti se gib· 
ljejo najhitreje, roka je na dru
gem mestu, telo je najpoca.snej
se. 

P.ri analizi operacije zlahka do
loca.rno del •telesa, ki ga uporab
ljamo. Pri osnovnem Work Fac
tor postopku imamo za vsak del 
telesa posebno r az;predelnico 
casa. 

Druga spremenljivka je dolzi
na ·POti gibov. Za ugotavljanje in 
d'Oloeanje je zelo preprosto, ker 
jo lahko merimo z metrom. Cim 
vecja je dolzina poti giba, daljsi 
je cas. 

Tretja spremenliivka je teza, 
ki jo prenasamo, ali odpor, ki ga 

premagujemo. V casovni razpre
delnic jo upostevamo z razmejit
vami tez pri vsakemu delu tele
sa. 

Cetrta spremenljivka je tezav
nost giba. Ta je naj.bolj zaplete
na. Opazimo lahko, da gib roke, 
ki .se :gi:blje, nima redno enakega 
casa. Proucevanja kazejo, da -so 
taksne &p.remembe .pri casu ad
visne od name.na, ki ga ima gib. 

Pri Wor.k Factorjevem sistemu 
poznamo naslednje tezavnosti, ki 
povzroeajo, da je gibanje pocas
nejse in tudi cas daljsi: 

- Teza ali odpor. To je dodat
na te:Zavnost. Zaviralni vpliv za
ra:E teze ali odpora, ki ga mora
rna ,p.remagati, ter meje tega vpli
va so razvidne iz razpredelnice, 
odvisne pa so od dela telesa in 
teze. 

- Usmerjanje - smerno vode
nje. Kadar moramo gib voditi v 
dolocoo pol'Ozaj ali ga moramo 
voditi proti ploskvi dolocene 
tarce, je le-to zahtevnejse. Tezav
noot je odvisna od razlike med 
velikostjo predmeta, ki ga ,pre
nasamo, in velikost tarce. 

- P.rev~dnost, varnost. Gibi, ki 
jih moramo opraviti previdno, da 
bi se izognili stiku in nezazelene
mu dogocl!ku, kot so poskodba ali 
skoda na mater:ialu, vsebujejo 
faktor tezavnosti .dela za varova· 
nje. Primer: Seganje h kosu lesa 
blizu vrtecega se lista zage. 

- Toleranca cilja, usmerjanje 
na koncu giba. To tezavnost v.se
biujejo gibi, pri katerih del tele· 
sa konca .gibanje v posebni legi 
po delav.cevi volji. 

Upam, da sem prikazal vsaj 
priblizni .pogled V ·tO, na cern te
melji Woi'k Factorjev si:stem za 
merjenje dela. Naj se enkrat p o
novimo, da so za vse elemente 
dela (.gibe) ze podane casovne 
vrednosti v razpredelnicah. Nalo
ga analitika je, da pri anilizi do
locene operacije opredeli gibe na 
stal1!dardne elemente.dela, jih raz
vrsti .po tezavnosti ter nato od
cita case iz tabel. Opozoriti je 
treba, da tako dobljeni cas ni se 
normativni cas (norma), ampak 
je 10 tako imenovani cisti cas. 

Cisti cws je po Work Factorje
vem s~stemu cas, ki ga .potrebuje 
poprecno izkusen delavec, ki de
la spretno in ·prizadevno (primer
no fizi.Cni in dusevni us.posohlje
nosti) in v stalnih delovnih oko· 
liscinah zato, da opravi o.peraci
jo predmetu v skladu z doloce
n im postopkom in v primerni 
kvaliteti. 

Ci.sti Cas torej ne vkljucuje do
datkov .za osebne potrebe, u1ru
jenost, v;plive okolice in ospod· 
budno nagrajevanje. 

-o-
0 tern, kaJko se oblikuje nor· 

mativni cas (norma), kaj vse 
\1\p-liva na ·ta cas in primerjavo 
Work Factorjevega sistema z na
sim dosedanjim sistemom (RE
FA), bomo pisali v prihodnii ste
vilki Obzornika. M. Jakovac 
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Veckrat se postavlja vprasanje, kako voditi podjetje (delovno 
organizacijo), njegove elemente (sluzbe) in posameznike, da bi pri 
svojem delu dosegali cim vecje rezultate in bi bili ti rezultati merljivi. 
Prav z merljivostjo rezultatov nam je omogocena primerjava in ugo
tavljanje uspesnosti sistema in posameznikov. 

Zaradi vseh teh vprasanj so se 
organizacijski teoretiki po vsem 
svetu ukvarjali z iskanjem taks· 
nega sistema vodenja, ki bi vse 
to omogoCil. · 

Leta 1954 je ameriski organiza
cijski teoretik Peter Drucker pr
vic predstavil javnosti svoje za
misli o organizaciij vodenja. To 
osnovno zamisel, ki jo je posre
doval Drucker, je podrobneje pro
uceval George S. Odiorne. Rezul
tate svojih proucevanj je objavil 
v svojem delu >>Monogement by 
Objectives«. Odiorne v svojem 
delu predstavlja bistvo ciljnega 
vodenja z naslednjimi besedami: 
»Ciljno vodenje je proces, v ka
terem nadrejeni in podrejeni 
zdru.:Zeno postavljajo svoje skup
ne cilje, opredeljujejo glavna 
podrocja odgovornosti vsakega 
posameznika glede na njegove 
pricakovane rezultate in uporab
ljajo ta merila kot smernice za 
delovanje organizacijskih enot in 
ocenjevanje prispevkov vsakega 
njegovega clana«. 

Kasneje so se z vprasanjem 
ciljnega vodenja ukvarjali se 
mnogi organizacijski teoretiki, 
med njimi tudi nas teoretik dr. 
Stane Mofina, ki je svoje misli o 
sistemu ciljnega vodenja, prire
jenega na sistem samoupravlja
nja razpredel v knjigi >>Delovni 
cilji in uspesnost podjetja<<. V 
predgovoru tej knjigi Mozina 
pravi: 

»Nacrtovanje delovnih ciljev v 
organizaciji zajema osrednjo pro
blematiko dela vodilnih in stro· 
kovnih delavcev, to je, kako z ob· 
stojecimi viri dosegati cim vecje 

· delovne ozi.roma poslovne rezul
tate. Da bi to dosegli, je po eni 
strani potrebno imeti cim sirse 
znanje o organizaciji, o vodenju 
in upravljan.iu, po drugi strani 
pa si je potrebno izoblikovati pri
meren sistem dela. 

Menimo, da nadaljnji in vecji 
razvoj samoupravljanja lahko 
pricakujemo le v uspesnih in so
dobno upravljanih delovnih orga
nizacijah. 

Dosedanje raziskave in prak
ticne ugotovitve kazejo, da je si
stem dela s pomocjo delovnih ci
ljev tisto, kar v marsicem o!ajsa 
napore organizacijskega osebja 
in pripomore k vecji uspesnosti. 
Ta sistem deJa je enostaven in ga 
lahko uporabi vsakdo, ki si zeli 
izholjsanja. Na kratko povedano, 
sestoji iz: analize kljucnih nalog, 
nacrtovanja ciljev- predvidenih 
rezultatov in iz ustreznih ukre
pov, akcij, ki naj nam zagotove 
uspesnost dela. Pregled opravlje
nega dela nam daje priznanie za 
dosezke, odkriva pa nam tudi no· 
ve poti k izboljsanju.<< 

Seda.i, ko smo si ogledali krat· 
ko zgodovino razvoja sistema cilj
nega vodenja, pa se seznanimo se 
z vsebino tega sistema. 

Danes poznamo vrsto m etod in 
tehnik, testov, norm ter standar
dov za ocenjevanje uspesnost i ne
posrednih delavcev v proizvodnji. 
Zelo malo pa je metod za oce
nievanje in postavljanje ciljev ti
stim deset do dvajset odstotkov 
vodilnim in · strokovnim delav
cem, od katerih pa najvec zavisi 
financni rezultat podjetja. Ravno 
to pa nam omogoci ciljno vode
nje. Sam sistem ciljnega vodenja 
temelji na tern, da na podlagi ci
ljev nodjejta nostavimo cilje de
lovnih enot (TOZD), nato pa raz
delitev posameznih individualnih 
ciliev na vse vodilne in strokov
ne· delavce. 

Za nacrtovanie delovnih ciliev 
hi lahko rekli, da to ni neko obi
caine delo. nac pa pot, kako do
sesmmo boljSe rezultate pri delu. 

Mozina pravi, da se ta pot na
nasR na resevanje naslednjih. 
vpr;:~i<::>Tli: 

a) Kaj pricakujemo v okviru 
delovnih ciljev? 

b) Kako homo ustvarili team
sko dPlo z c1nlocanjem rokov, ko 
nai hi hile naloge opravljene? 

c) Uszot::>vljanje napredka s po· 
rnoc.in usldajevania razlicnih ci
ljev in kontrole doseganja le·teh. 

d) UstrP.Znost nagrajevanja: ko
P'::>. i'l 'k-11k0 nagrajujemo za ucin· 
kovitost pri delu. 

e) ocenjevanje uspesnosti posa
meznikov in skupin; ugotavljanje 
moznosti razvoja, izobra:Zevanja 
in napredovanja. 

Seveda pa se sistem delovnih 
ciljev lahko uporabi na najrazlic
nejsih podrocjih, za posamezne 
dejavnosti, oddelke, pa lahko za 
celotno organizacijo. 

Drucker loci osem podroCij, 
.kjer lahko postavljamo cilje, in 
sicer: 

1. tr:ZiSce, 
2. izboljsave, 
3. produktivnost, 
4. fizicni in financni ucinki, 
5. dobicek, 
6. uspesnost, 
7. razvoj vodilnih delavcev, 
8. odgovornost pred javnostjo 

in potrosnikom. 
Pri postavljanju delovnih ciljev 

posameznikom se pogosto pojav
lja vprasanje, kako doseci sode· 
lovanje s sodelavci oziroma s po
drejenimi, ne da bi pri tern zasli 
v tezave in porabili pri tern pre· 
vee casa. Posebno zato, ker ne
kateri precenjujejo svoje delov
ne sposobnosti in bi si postavHi 
za svoje delo optimisticne roke 
za dosego ciljev, drugi pa podce
njujejo svoje sposobnosti ali so 
leni, pa bi tezili k Cim daljSim 
rokom za dosego teh ciljev. Tu 
pa se pokaze sposobnost nadre
jeneg:a - vodje, da pravilno oce
ni tezo delovnega cilja in pasta
vi realni rok izvrsitve. Iz tega vi
dimo tudi to, da sistem ciljnega 
vodenja zahteva snosobne in stro· 
kovne vodje, ki so sposobni po
stavljati in nadzorovati postav
ljene delovne cilje. Zato pa mo
rajo poznati delo vsaj toliko kot 
podrejeni, ce ne se bolj . 

Metoda vodenja s pomocjo re
zultatov, kakor ta sistem tudi 
drugace imenujemo, postavlja na
celo, ki pravi, n'aj bi bil vodilni 
delavec nagrajen za delo, ki ga 
dejansko opravi, ne pa za delo, 
ki formalno izvira iz delovnega 
mesta. 

Mozina v svojem delu pravi: 
»Vodilni delavec je namrec lah

ko odlicen z vidika osebnih kva
litet, lahko je v:italen, inteligen
ten, racionalno mislec, pozna de· 
lo, se razume z ljudmi itd. Kljub 
temu pa je lahko njegov prispe
vek k uspesnosti podjetja enak 
nicli, ce ni usmerjen k doseganju 
cil.iev. Na mestu je vprasanje, 
kako naj merimo na primer zna
ne postavke >>odgovoren je za 
stroske« ali »skrbi za nemoten 
potek<< ali »Zaveda se odgovor
nosti<< . . . Le bolj konkretne na
vedbe a1i stevilke nam nekaj po· 
vedo. Lahko torej recemo, da ta 
metoda omogoca vsakemu vodil
nemu ali strokovnemu delavcu, 
da bolj jasno obcuti, koliksna je 
njegova vrednost in kako trdno 
stoji na svojih nogah. Ta metoda 
ne omogoca prelaganja bremen 
na ramena drugih ali prenasanja 
odgovornosti za odlocitve na raz
ne komisije in podobno. Metoda 
vodenja s pomocjo r ezultatov 
zahteva potemtakem odlocnega 
in zilavega cloveka,. ki si mora 
venomer pridobivati primerno 
znanje in sposobnosti. To se po
tem kaze na dosezenih rezultatih, 
ki so cedalje vecji.<< L. Ule 

(Konec berite v prihodn.ii 
stevillci) 

LETOsNJE sTIPENDijE SKLADA 
JANEZA HRIBARJA 

Na slavnostni seji, ki je bila ob 
obletnici smrti heroja Janeza Hribar
ja 23. oktobra v Starem trgu, so 
bile podeljene stipendije za solsko 
leto 1973/74 osmim stipendistom. 
Od teh le eden studira na visoki 
soli. stipendije pri Skladu Janeza 
Hribarja prejema tako 18 studentov 
in dijakov. Letosnje odlocanje. kdo 
bo prejel stipendijo, se je zavleklo 
na sam september in oktober pred
vsem zato, ker ·je bilo premalo kan· 
didatov. Krivda je tudi v tern, ker 
dru§i stipenditorji, kot so republiska 
izobrazevalna skupnost in delovne 
organizacioje, pobere.jo vso, za studij 
sposobno mladino. Pole~ tega so tu
di kriteriji za dodeljevanje stipendije 
pri skladu Janeza Hribarja zelo zah· 
tevni. F. Tursic 
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Cerknicani 
Zadnje dni v septembru je bila 

na Gospodarskem razstavl~cu v 
Ljubljanl razstava cvetja in sadja 
»Hortikultura 73n . Morda nekoliko 
pozno In premalo opazno so bila 
razobe~ena vabila, s katerimi je kra· 
jevna skupnost Cerknica_ vabila ob
cane na ogled razstave. Zal med ob
cani ni bilo pravega posluha, pa je 
bil izlet na to razstavo zaradi pre
majhnega zanimanja in slabega vre
mena organiziran na zadnji dan t e 
prireditve. 

V prejsnji stevilki Obzornika je 
bila neupraviceno izrazena bojazen, 
·da bi ne bi lo nase mesto prihod
nje let-o vse v cvetju• . Prepricana 
sem, da se bo spomladi nekaj cvet· 
ja ze pokazalo. saj so sli obcani 
na razstavo tudl z namenom, da bi 
v prihodnje obogatil i svoj vrt. 

Ceprav se organizacija tega izleta 
ni v celoti posrecila, so bill udele
zenci vsekakor zadovoljni. Nekateri 

e 

v Ljubljani 
so izrazili zeljo, da bi v prihodnje 
organlzirali podobne izlete. na pri
mer ogled gospodarskih razstav in 
sejmov, ogled najbolj urejene slo
venske vasi in podobno . Nedvomno 
si nasi obcani zelijo izpopolnitve tu
di na tem podrocju; mislim na vrt
narstvo, sadjarstvo in podobno. Tu
di krajevna skupnost zeli omogociti 
taksen napredek. T-o pa ni odvisno 
le od posameznikov. 

Prebivalce Cerknice je treba po
sebej pohvaliti tudi za prizadevanja 
ob nedavnem velikem partizanskem 
srecanju, saj so si zelo prizadevall, 
da bi el m lepse uredili okolico svo
jih domov. 

To srecanje je bilo za nekatere 
udelezence nepozabno, ne samo za
radi uspele organizacije. zaradi sr
canj s partizanskimi tovarisi in znan
ci, pac pa tudi zaradi domacnosti in 
urejenosti, ki jo je pokazala Cerk-
nica. S. Mekinda 
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Odslej bo skupscina ohcine Cerknica vsako leto oh obcinskern 
prazniku podelila posehna priznanja »19. oktober«. Letos so jib 
prejeli: 

OBCINSKI ODBOR ZVEZE ZDRUzENJ BORCEV NOV CERKNICA 
za stah1o uspesno delo pri ohranitvi pridohitev narodno osvobodilne 
vojne in socialisticne revolucije, uresnicevanju ciljev nase revolucije, 
razvijanju samoupravnih socialistlcnih odnosov, sodelovanju z drui
beno-politicnimi organizacijarni, organi drufbeno-politicnih skupnosti, 
delovnimi organizacijami, JLA in ZRVS, prenasanju ter negovanju 
tradicij, etike in rnoralno-politicnih vrednot narodno-osvobodilnega 
hoja na mlajse rodove ter za vestno in pravicno urejanje socialnih, 
stanovanjskih, gmotnih, zdravstvenih in drugih zadev svojega 
clans tva. 
GARNIZONOMA V. P. 1298 Ribnica na Dolenjskem in Velike Bloke 
za utrjevanje hratstva in enotnosti jugoslovanskih narodov in narod
nosti, sodelovanje s prehivalstvorn in krajevno skupnostjo, organi 
skup~cine ohcine Cerknica, druibeno-politicnimi organizacijami oh
clne Cerknica, posebno pri krepitvi ohrambnih rnoci in splosnega 
ljudskega odpora in pomoci pri razvoju ohcine, predvsem na kornu
nalnem podrocju. 

KRAJ~VNI SKUPNOSTI NOVA VAS - BLOKE 

za njeno uspesno resevanje gospodarskih, posehno kornunalnih ter 
druibenih prohlemov in za aktivno spremljanje, razumevanje in re
sevanje pomemhnih zadev svojega in sirsega ohmocja ohcine. 
Te uspehe je dosegla kljuh skromnim moznostim s sodelovanjem in 
dogovarjanjem delovnih ljudi. 

-o-
Delovna skupnost Bresta je predlagala za nagrado svoje sportne 

ekipe, ki so trikrat zaporect zrnagale na lesariadi in s tern mnogo pri· 
spevale k popularizaciji te dejavnosti v ohcini. Letos tega priznanja 
ni hilo; upajmo, da ho v prihodnjih letih. 

U spela skupSCina 
TEMELJNA 

TELESNOKUL TURNA 
SKUPNOST USTANOVLJENA 

Inicia.tiv-nemu odobru za usta
novitev temeljne telesnokultur
ne s~upnosti je us;pelo pravocas
no opripraviti v•se, da je bila v ok· 
viru zakonsk.ih doloCil ustanov
ljena organizacija, ki bo v pri
hodn1e osnovni nosilec telesne 
lmlture. Del tega je oprav.ljenega. 
Ustanovna skupscina je bila ze.lo 
delavna. 

V razpravi predstavniki krajev
nih sk1..11pnosti Begunje in Graho
vo niso sogla5a.li, da se obli:ku
jejo stiri osnovna sredisca teles
ne kulture. Res nihce ne more 
naSJprotova.ti, da si -krajev·na 
skupnost ali oposamezni TOZD 
ustanovijo katerokoli -sekcijo, za
jeto v program srednjerocnega 
razvoja te.lesne <k:u.lture. Oprede
lili smo stiri osnovna srediSca 
predvsem ·kat nosilce kva.litetne
ga sporta, ki bodo osnovni nosilci 
mnozicnosti. Ta osnovni nosi.lec 
dolocenega opodroc::ia za dolotieno 

panogo pa naj ustanovi svoje 
sekcije :tam, kjer -so moznosti in 
zanima.nje obcanov. 

Pri sestavi tega programa na
memo nismo nameravali drobiti 
sekdje po vaseh in manjsih de
lovnih organizacijah. Pra.ksa ka
ze, da je smotmo sekcijo usta
noviti Je •tam, kjer so pogoji za 
tra:jnejse delo. Z ustanovitvijo 
sekcij bodo opovezana tudi financ
na •sredstva in bo treba z dele
gati se ·kako tehtno prouCiti moz
nosti in pogoje za de.lovanje. 
Telesna kultura v nasi obcini j e 
torej na novih temeljih. 

Treba bo se ;pripraviti vse !pO
trebno, da pride do podpisa sa
moupravnega sporaZlUl!la o finan
ckanju telsne kulture. Brez ure
jene gmotne osnove bo nova 
skupnost ostala .lahko na papir
ju. Sredstva bomo morali zago
toviti po programu srednjerocne
ga razvoja. P.lanirana sred-stva v 
visini 0,70 Ofo od bruto osebnih 
dohodkov bodo prej majhna kot 
velika. 

F. Kranjc 
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Za praznik - cesta in vodovod 
PRAZNOVANJE LETOSNJEGA OBCINSKEGA 

SKUPSCINA OBCINE CBRKNICA JE IMELA TUDI LETOS V PO· 
CASTITEV OBCINSKEGA PRAZNIKA - 19. OKTOBRA SEJO. SE
JA JE HILA NA BLOSKI PLANOTI V DOMU TELOVADNEGA 
DRUSTVA PARTIZAN V NOVI VASI. SEJA JE IMELA RESNICNO 
SLAVNOSTNO tOBELEzEJE Z ENIM IZMED NAJBOGATEJSIH 
PROGRAMOV V ZADNJEM OBDOBJU. 

Predsedstvo skupscine se je od
locilo, da ho seja v tem kraju, 
na zeljo prehivalstva, ki je v zad
njem casu dokaj aktivno pri raz· 
relievanju gospodarskih in komu· 
nalnih vprasanj Bloske planote. 
Tako je obcinska skupscina dala 
priznanje dosedanjim naporom 
in obenem spodhudo pri pri
hodnjih prizadevanjih prehival
stva za razvoj tega podrocja. 

Znano je, da Bloska planota 
po vojni ni doZivela taksnega raz
voja kot ostali predeli nase ob
cine. Industrija se na tern po
drocju ni razvila - razen rnajh
nega ohrata za proizvodnjo izola
cijskih plosc. Prometno to po
drocje ni bilo odprto in povezano 
s svetom. Slaha cestna povezava 
z Dolenjsko in sredisci ohcine, 
kot sta Cerknica in Stari trg, ni 
nudila rnoznosti za hitrejsi raz
voj. 

omogocil pa bo tudi razvoj tu· 
risticnih kapacitet in druge in
dustrije. 

Prav 19. oktobra je bil na Blo· 
kah posvet gospodar stvenikov o 
mofuosti za ustanovitev konzor
cija za razvoj turisticnih kapa
citet. Vsa taksna prizadevanja 
Krajevne skupnosti prehivalstvo 
rnocno podpira. Menim, da hi 
se oh tern Iahko marsikaj na· 
ucili tudi prehivalci okrog Cerk· 

PRAZNIKA 
Zveze komunistov Slovenije to· 
variS Franc Popit, ki so mu no
tranjski aktivisti Osvobodilne 
fronte podarili sporninski album. 

Na seji so hila podeljena tudi 
priznanja »19. oktoher«. ki jib 
ho odslej vsako leto dajala ob
cinska skupscina. Priznanja so 
dobili oh~inska organizacija ZZB 
NOV, enote JLA vojne poste 
1298/Z Velike Bloke in vojne po
ste 1298 Ribnica ter Krajevna 
skupnost Nova vas. 

Skupscina je sprejela tudi od
lok o poimenovanju Osnovne so
le Nova vas po znanem prvo
horcu Tonetu sraju-Aljosi. 

Obcinska organizacija Sociali
sticne zveze pa je dala priznanje 

Letos se je zacelo tudi za Bla
sko planoto novo ohdohje. As
faltni trak je prav za obcinski 
praznik povezal Novo ·as z Blo· 
sko polico. Predstavnik cestnega 
sklada Slovenije je v kratkem 
nagovoru zhranim orisal pornen 
ceste za to podrocje in jim po
vedal, da se bodo dela nadalje· 
vala tako, da je v prihodnjern 
ohdobju pricakovati se asfaltno 
povezavo do SodraZice. Sedanji 
odsek bo potem, ko bo popol
noma dograjen, stal okrog 650 
milljonov starih dinarjev. 

Velika pridobitev za Blol{e- novi vodovod 

Predsednik Krajevne skupnosti 
Nova vas je oh odprtju vodovo· 
da Bloke- Nova vas poudaril po
rnen obnove in izgradnje vodo
voda. Poleg ceste ima vodovod 
velik gospodarski pornen za raz
voj tega podrocja. Novi vodo
vod s precejsnjo zmogljivostjo 
ho ornogocil razsiritev kapacitet 
za proizvodnjo izolacijskih plosc, 

niskega jezera in drugih podrocij, 
ki so se pasivna. 

Slavnostna seja, zhrano ohcin
stvo in gostje so praznovanju 
dali se poseben pomen. Toliko 
prehivalstva (400-500) na Bloski 
planoti ze lep cas ni bilo zhra
nega. Med visokimi gosti in drui
benopoliticnimi delavci je hil na 
slavnostni seji tudi predsednik 

za dolgoletno delo tovarisu Alek
sandru Lavricu iz Nove vasi. 

Slavnostno srecanje oh ohcin
skem prazniku je imelo izredno 
uraznicno ohdelezje. Mnogo so k 
temu prispevali pevsld zbor in 
recitatorji. Takih srecanj si prav 
gotovo se zelimo. 

T.Kebe 

Kako pa v prihodnje? 
OB SKUPsClNI TEMELJNE KULTURNE SKUPNOSTI 

TUDI LETOsNJI PONOVNI SKLIC SKUPsCINE KULTURNE 
SKUPNOSTI JE IMEL :2:ALOSTNO UVERTURO: ZNOVA JE BIL 
NESKLEPcEN. KONCNO SE JE PO sE ENEM SKLICU NABRALO 
DOVOLJ DELEGATOV, DA JE BILA SKUPsCINA LE OPRAVLJENA 
24. OKTOBRA. 

Skupscina je ob porocilih in v 
razpravi ocenila dosedanje delo 
skupnosti in nakaza•la prihodnje 
naloge. Poglavitne ugotovitve: 

- Premalo je nacrtnega in 
programiranega usklajevanja v 
razvoju celotnega slovenskega 
kulturnega prostora; bojazen je, 
da bodo tudi v prihodn~e kultur
no nerazvita podrocja se bolj za
os-tajala. 

- Ku ltuma ..skupnost ni v ce
loti opravila svojega druzbenega 
poslatnstva; premalo je bilo so
delovanje z druibeno,politicnimi 
organizacijami in krajevnimi 
skupnostmi, premalo druibenega 
dogovarjanja z delovnimi orga
nizacijami. 

Na enem izmed Zelskih koncertov 

- Delo amaterskih drustev in 
skupin je znatno ozivelo, vendar 
pa ni se dovolj organizacij-sko .po
vezano •in usklajevano; zato je 
potrebno v najkrajsem mogocem 
casu oziveti ZYezo kulturno-pro
svetnih organizacij, da bo oprav
ljala -to na.logo. 

- v kulturno zivljenje tega 
obmocja bi bilo potrebno vnesti 
nove kvalitete, da bi ,prerasli do
sedanjo ozkost in zaprtost vase. 
Moznosti so: zelski koncerti, re
vija notranjskih pevstk:ih zborov, 
festival amaterskih -gledaliSc (le
ta bo menda prihodnje leto v Lo
ski dolini), stalna likovna razsta
va, gostovanja kvalitetnejsih kul
turnih skupin in ·podobno. 

- Premalo je prostorov za 
kulturno dejavnost : edina upo
rabna dvorana je v Laski dolini, 
preostali objekti pa zaradi po
manjkanja sredstev za vzdrleva
nje celo razpa.dajo. To je 'prasa
nje, ki bi ga veljalo resiti v sir
sem okviru. 

- Najkasneje v novembru je 
treba usp osobiti .knjiznico za o
bis·k javnosti in intenzivnejc de
la<ti za razvoj knjiinicars·tva. 

Precej je bilo tudi razglabljanj 
o prihodnjem delu te samouprav
ne interesne skupnosti - v no
vih pogojih, ki jib bodo prinesle 
ustavne sprememhe. Nekako je 
hila vseskozi prisotna hojazen, da 
bo njena dejavnost ohrornela, ce 
ne ho dovolj zainteresiranosti, 
zlasti pa sredstev za to podrocje 
pri krajevnih skupnostih in de
lovnih organizacijah. Nedvomno 
ho treba ta vprasnja resevati v 
kar najtesnejsem sodelovanju 
vseh interesnih skupnosti ter 
predstavnikov nasega druzbeno
politi~nega in gospodarskega zi· 
vljenja. 

Za novega predsednika kultur
ne skupnosti je bil izvoljen tov. 
Joze Frank. 

B. Levee 

Razpis 
sahovsko drustvo Cerknica raz

pisuje za leto 1973 prvenstvo po
sameznikov v moski, zenski in 
mladinski konkurenci. 

Prvenstvo za moske se ho pri
celo 15. 11. 1973, za zenske in mla
d.ince pa 4. 12. 1973. 

Prijave sprejema do zacetka 
prvens:--:a Sahovsko drustvo 
Cerknica, tov. Mirko :ZUNIC. 
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Razvoj prometa z motornimi 
vozili v nasi obcini zavisi pr ed
vsem od njene gospodarske moci 
in turisticne dejavnosti. 

Zaradi naglega razvoja teh 
dveh panog se promet v zadnjem 
casu moeno razvija. Na nasih 
cestah je vcdno vee osebnih avto
mobilov, obenem pa narasea tudi 
promet z avtobusi in tovornimi 
avtomobili. Tudi mopedistov, 
voznikov traktorjev in raznih de
lovnih strojev je cedalje vee. 

Najvee prometa v nasi obcini 
je po cesti II. reda od Unca proti 
Babnemu polju. Na vedno gostej
si promet na tej cesti vplivajo 
tudi odcep avtoceste na Uncu, 
prikljucki vseh ostalih cest, ki 
povezujejo cerkniSko obcino s 
sosednjimi in povecan promet 
iz Hrvatske iz smeri Gorskega 
Kotara. Lahko pricakujemo, da 
se bo promet po koncani rekon
strukciji te ceste na Hrvatskem 
pri nas pomnozil z domaCimi 
in tujimi vozniki, saj bo to naj
blizja pot do Reke in Crikvenice. 
Na nasih CC!>tah je tudi vedno 
vee domaCih voznikov motornih 
vozil. Velik vzpon je bil posebno 
lani, ko .ie opravilo iz nase ob
cine pribliZno 250 kandidatov 
vozniSke izpite. Letos pa je za
nimanje za vozniSke izpite se 
Yecje. 

Raeunati moramo tudi na ved
no vecie stevilo izletnikov, ki 
bodo obiskovali naravne lepote 
v tern delu Notraniske. Cerkni
sko jezerc . Rakov Skocian, Sliv
nico, Grad Sneznik s snezniSki
mi gozdovi in spomenike iz na
rodnoosvobodilnega boja. 

Sedan,ia oraanizinnost prome
t a v nasi obCini je se zadovo
ljiva, ce primerjamo bliznja me-

v e v 
sta, kjer se je promet ze tako 
razvil, da ob posameznih koni
cah le s tezavo poteka. Pri nas 
res se ni zastojev, je pa vedno 
vee prometnih nesrec. Stevilo 
prometnih nesrec raste zaradi 
vedno vecjega stevila voznikov 
brez vozniskih izkusenj, zaradi 
nepravilno in premalo opremlje
nih cest s cestno-prometnimi 
znaki in zaradi slabo vzddeva
nih vozil. Vzroki so tudi drugi 
voznja pod vpliv<Jm alkohola ali 
brez vozniskega dovoljenja, ne
previdnost in neprimerna hitrost 
glede na stanje cest. 

Zato bi morali ze sedaj ukre
pati, da se stevilo prometnih ne
srec ne bi se povecalo: 

Ceste: Na cesti, ki pelje iz Un
ca proti .Prezidu, bi bilo treba ze 
sedaj nujno opraviti rekonstruk
cijo na Rakeku in med Cerknico 
in Grahovim ter zgraditi novo iz 
Loza proti Podgori. Na relaci.ii 
Unec-Grahov<J je potrebno ob 
cesti zgraditi kolesarsko stezo in 
stezo za pe$ce. Ta cesta je po
noei in ob slabi vidljivosti ze 
sedaj nevarna zaradi prometnih 
nesrec med vozniki ter kolesarii 
in pesci. Na relaciji Loz- Pod
gora pa je na voziScu, poleg vseh 
ostalih udelezencev, tudi veliko 
otrok, ki nepricakovano skaeejo 
prcd vozila. 

Prometni znaki: Na nasih ce
stnh so prometni znaki pomanj
kljivi, drutti slabo vidnf ali pa 
niso postavljeni v skladu s pro
metnimi predpisi. Vse to navaja 
nase voznike, da jih ne uposte
vajo dovolj, ali pa jih namerno 
kr5i jo. Ce vozite iz sm eri Pia
nine, opazite v kriziscu za Unec 
kazipot navto cesta« brez napisa, 
koliko kilometrov je do te ceste, 

0 

z J ov 
tako da vozniki, ki zavij ajo v Pla
n ini in vozijo proti Uncu na avto
cesto, ovirajo promet , ko ustav
ljajo ostale voznike in sprasujejo 
kje je ta cesta. Slabo vidnih ali 
nepravilno postavljenih znakov 
je precej tudi v Cerknici in na 
ostalih cestah v obeini. Nekatere 
znake je potrebno ponovno po
staviti in jih uskladiti s predpi
si. Na Bloslci polici manjka v 
smeri Laske doline znak >>divjad 
na cesti«. Na tern delu ceste zla
sti pozimi pride do prometnih 
nesree, ker divjad kar po vozi
seu Iize sol. Isto se dogaja tudi 
nad Podgoro. Nujno je treba ob
noviti in na novo postaviti tudi 
znake za obvestila in kazipote 
do izletniskih tock in spomeni
kov. Misliti bo treba tudi na 
pravilno svetlobno singalizacijo, 
na parkirne prostore in servise. 

Da je v nasi obcini cestni pro
met kljub ukrepom postaje mi
lice ogrozen, kaic statistika iz 
leta 1972, ko je bilo 177 regi
striranih prometnih nes.r:ec, ne
registriranih pa tudi veliko. 

Visok je bil tudi »krvni davek«, 
saj so bile v teh nesreeah 4 
smrtne htve, 32 oseb je bilo zelo 
hudo poskodovanih, 28 pa jih je 
dobilo Iazje tclesne poskodbe. 

Kot vidimo, je na eni strani 
vedno vee voznikov, ki nimajo 
dovolj vozniskih izkusenj, na dru
gi strani pa jim pretijo razlie
ne nevarnosti. 

· Na podlagi teh ugotovitev je 
nujno, da se vsi udelezenci v 
prometu vedemo obzirno in da 
drug drugemu omogocimo, da se 
pripeljemo ali pridemo varno v 
dolocen kraj in se od tam tudi 
vrnemo. 

J. Troha 

aSi gasilci tretji 
7. okltobra je bilo v Novi Go

rid tlradicionalno tekmovanje ga
silcev podjetij BRESTA- MAR
LES - MEBLO - NOVOLES in 
STOL. Tekmovanje, ki so ga to
kra1 or.ganizirali gasilci iz ME
BLA, je lepo uspelo. Rezulotati: 

tock 
1. ME~LO 804,2 

2. STOL 799,3 

3. BREST 777,8 

4. MARLES 770,0 

5. NOVOLES I. 767,5 

6. NOVOLES II. 744,2 

z uvrst-itvijo nasih tekmoval
c~v sx;no lahko povs~m zadovolj
m, <Sa] v tako mocm konkurenci 
ni moe .vsako leto zmagati. Poleg 
t~g~ ISO se nasi gasiki priprav
ljali na 1ekmovanje samo stiri
naj·St dni. Organizator je -to tek
movanje sicer razpi-sal mesec dni 
pred ·izvedbo, vendar nasi gasilci 
vsega casa niso mogli uporabiti 
za vadbo. Teden dni so iMabili s 

. .pr1pravami in sodelovanjem pri 
organizaciji partizanskega sreea
nja v Cerknici (usmerjanje pro
meta in ·parkiranje avtomobilov), 
teden dni pa s pripravami in or-

ganizacijo velike gasilske vaje v 
Tovarni pohistva Cerknica. To in 
zamenjava enega izmed kljucnih 
tekmovalcev jih je ze vnaprej iz
lceiJo iz boja za prvo mesto. 

Tekmovanje za prehodni pokal 
~ed o_menje~ podjetji, ki ga 
Je ;prv1c orgamZlraia naSa delov
na organizacija, redno .teee ze se
deri'l: _Jet. _Pr:va mest~. ISO doslej 
dobih gasllc1 naslednJ 1h podjetij: 

1. BREST trikrat (1. 1967, 1969 in 
1972.) 

2. MEBLO dvakrat (I. 1968 in 
1973.) 

3. STOL enkrat (1. 1970) 

4. NOVOLES enkrat (I. 1971) 

5. MARLES se brez zmage. 

s •tremi zmagami so nasi tek
movalci prvi prehodni pokal re 
o~vojili v trajno last. Zato je 
bllo . treba l~tos kUIPiti novega. 
&troske zan] so v enakih de
lezih poravnala .gasilska drustva 
sodelujocih :podjetij. Ob ·tern je 
nastala dilema, ali naj to tekmo
vanje se ostane v t:tld oblik·i ali 
ne, saj se zelijo vkljuciti tudi ga
si!ci stevilnih drugih Iesnoindu-

strij.skih 'PC?~jetij. Ker pa 1e tez
ko zagotovitl razlog za .s!prejem 
enega ali drugega drustva v ·to 
t_e~movanje, vseh pa zaradi ve
lbklh IStroskov z organj.zacijo ni 
mogoce vk>ljuCiti, je bilo sklenje
no, da ostane tekmovanje se vna
prej nespremenjeno. 

v. znidarsie 

SPORTNIKI ZA PRAZNIK 

Slavnostim ob letosnjem obein
skem prazniku so se pridruZili 
tudi Sipor:tniki. Organizirali so 
s·portna srecanja s pripadniki Ju
goslovanske ljudske armade -
vojaki garnizona na Velikih Blo
kah in t udi oni tako opozoriU 
na tC'Sno povezavo med ljudsko 
armado in obeani. Ob taksni ma
nifestaciji so rczultati drugotne
ga .pomena, .pa .naj jih vendar 
preletimo: 

Kosarka 
KK Cerknica : JLA 108 : 54 

Sah 
sD Cerk:.nica : JLA 7 : 1 

Kegljanje 
Kovinoplastika : JLA 426 : 347 
Namizni tenis 
BREST : JLA 4 : 11 

Streljanje 
BREST : J LA 892 : 698 

F. Kranjc 

--- ---------- ----

BRESTOV OBZORNIK 

Asfalt na cest: v Novo vas 

FILM I 
1. novembra ob 16. uri in 19.30 - itali

j:l.Dski film Tigrl Malazije. Pustolovsk:i 
film, V glavni vlogi Steve Reves. 

2. novembra ob 19.30 - francot k:i f.!Ln 
Sicilijanski klan. Kriminalka. V glavni 
vlogi Alain Delon. 

3. novembra ob 17. url - amerUka barvna 
risanka Dama in potepuh. 

3. novembra ob 19.30 In 4. novembra ob 
16. uri - amergkl fUm Ognjenl obr:lcun. 
Western. V glavnl vlogl Gregory Peck. 

4. novembra ob 19.30 - §vedsk:i film Dnev
nik p oldevice. Erotll!nl film. 

5. novembra ob 19.30 - ameri!ki fUm 
Sierra Torida. Western . V glavni vlogl 
Clint Estwood. 

8. novembra ob 19.30 - japonski film 
Obracun iivalskih. Krlminalka. 

10. novembra ob 10.30 - italijanski film 
P!acanec. Western. V glavni vlogi Jack 
Palance. 

11. novembra ob 16. uri in 19.30 - itall
jansk:i film Kneginja l!ardab. Glasbenl 
film. V glavni vlogi Anna Moffo. 

12. novembra ob 19.30 - ameri!ki film 
Izabela, vrazja kneginja. Pustolovski film 
V glavni vlogi Brigit Skay. 

15. novembra ob 19.30 - amerBki CUm 
BliskoviU upor. Dr:una V glavni vlogi 
Anthony Quinn. 

17. novembr a ob 19.30 in 18. novembra ob 
16. uri - i talijanski film Tolpa Tri kri
zanteme. Western. 

lS. novembra ob 10.30 - ameri~ki film 
Nekoc je bil maloprldnez. PuGL.Jiovski 
film. V glavni vlogi Kirk Dou;slas . 

19. novembra ob 10.30 - danski fih. t Olse
nova tolpa. Eroticna komedlja. 

22. novembra ob 10.30 - italljanski film 
Noc nasilja v Tombosto.~u. K•·iminall<a . 

24. n vvembra ob 19.30 - italljans1.1 film 
Cena oblasti. Western. V glavni viogi 
Guiliano Gemma. 

25. novernbra ob 16. uri in 19.30 - nem§ki 
Hlrn Sonce bo zopet zasijalo. Glasbeni 
film V glavni vlogi H eintje. 

26. n ovembra ob 19.30 - ameri§kl fibn 
Ned Kelly. Western. V glavnl vlogi Mick 
Jagger. 

29. novembra ob 16. uri in 19.30 - itali
jauski film Crni gusar. Pustolovski film 
V glavni vlogi Ternns Hill. 

30. novembra ob 16. u•i in 19.30 - ameri
Ski film 2:cnska-bandit. Kriminalka. V 
glavni vlogi Claudia Cardinale. 

Slaba organizacija 
KONCANO TRADICIONALNO 
MLADINSKO ~PORTNO 
TEKMOV ANJE ZA POKAL 
JANEZA HRIBARJA 

Pred dnevi ·se je koncalo tradi
ciona1na mladinska sportna ma
nifes tacij a. 

Koncni vrstni red: 

MLADINCI: 

Letosnje tekrnovanje je bilo za 
razliko od lanskega zaradi ligas
kega .sistema pri malem nogome
·tu in kosarki precej daljse. Sla
bosti i n spodrsljaje pa je bilo o
pazi:ti pri obvescanju o tekmova
nj u i.n v ID.eresnem pristopu k tek
movanju :pri .posameznih aktivih. 
Letos je bilo dosti vee sodelujo
cih, saj je tekmovalo blizu 250 
mladincev in mladink. 

Tockc 
1. MA Kovinoplastika Loz 
2. MA Begunje 

115 
102 
97 
66 
54 
20 
10 
10 

3. MA Grahovo 
4. Notranjs.ki s.tudentski klub 
S. MA Brest CePknica 
6. KO.Sarkarski klub Cer·knica 
7. TSS Cerknica 
8. MA SGP Gradisce Cerk.nica 
9. MA TLI S:tari trg 

10. Nogometni klub Cerknica 
5 
3 

MLADINKE: 

1. MA Begunje 
2. Notranjs.ki studentski klub 
3. MA Brest 

Tocke 
110 
75 
70 

JESENSKJ DERBI 

Nogomet po vsem •svetu pri
vlaei najvee gledalcev. V tern tu
di Cerknica ne zaostaja. 

Derbi med Cerknico in Koeev
jem je bil dokaz, da ·Si gledalci 
felijo bolj sega Siporta. Tekma je 
bila prava prvenstvena, .polna raz
burljivih trenutkov in akcij, v 
katerih so izrazito prednjacili do
maci. Akcije so bile kot na teko
eem ltraku, a usnje ni hotelo v 
mrezo. Tudi nasprotnik ni mire
val in je obeasno ogrozal gol do
macih. Toda obramba je bila na 
mestu - z odlicnim Kebetom in 
m ladim Hitij em, ki se razvija v 
odlicnega igralca. Gostujoee mo
stvo je pokazalo vse od·like mo
dernega bunkerja in v tern tudi 
us.pelo. V sa hvala gledalcem in 
m;ganizatorjem buenega n,avija
n]a. 

F. Kranjc 

Podelitev prizna.nj in razglasi
tev rezultatov je bHa 27. oktobra. 
Prehodni pokal za mladince se 
je preselili iz MA TSS v MA Ko
vinoplastika Loz, pri rnladinkah 
.pa iz NSK v MA Begunje. 

Ob tej •prilomosti se obe·inska 
konferenca zveze mladine Cerkni
ca zahvaljuje vsem vodjem tek
movanj in .sodelujoeim. 

I . Najger 

Brestov obzornik, glasilo ko
Iektiva Brest Cerkn!ca. Odgovor· 
nl urednik Bozo LEVEC. Ureja 
uredni~ki odbor: Tone KEBE, 
Bozo LEVEC, Tone LOVKO, 
Fr~c MLAKAR, Stanka MEKIN· 
DA, Danilo MLINAR, Ivan NAJ. 
GER. Alojz OTONICAR, Janez 
PRAPROTNIK. Miha ~EPEC, 
Ivan ~KRABEC in Zdravko ZA· 
BUKOVEC. Tiska :lelezniska tis
kama v Ljubljanl. 


