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lnt gra ijska gib
v le ni industriii
razvojnih programov. Interes
gozdarjev je vsekakor v tern, da
se oplemeniti kar najvec lesne
mase, ki jo nudijo nasi gozdovi,
kar pa se ujema z interesi Iesno
predelovalne industrije.
Uvodni razgovori predstavnikov vseh stirih gospodarskih organizacij, konfrontacija razvojnih
programov, pa tudi analiza sedanjih proizvo<lnih prograrnov so
pokazali, da so sedanji, pa tudi
razvojni programi ze toliko di·
ferencirani, ali bolje, specializirani, da vecjih skupnih programov nimamo. Saj je znano, da
je Lesonit iz llirske Bistrice v
glavnem proizvajalec lesonitnih
plosc vseh vrst, plasticnih lami·
natov, v manjsi meri proizvajalec
finalnih izdelkov, furnirja in fa·
ganega lesa, medtem ko je Javor
iz Pivke proizvajalec vezanega le·
sa, furnirja, zaganega lesa in ima
delno tudi finalno proizvodnjo,
predvsem sedeznega pohistva.
Ugotovljeno je bilo, da ima vsako
od teh treh podjetij svoje specificne pogoje tako tehnologije,
kakor tudi pri plasmaju svojih
izdelkov.
Neposredno je bilo ugotovljeno, da so vsem trem podjetjem
skupna surovinska zaledja in
oskrba s surovino s strani Gozdnega gos.podarstva Postojna. Raz.
poloZljiva surovina je omejena
in s tern moramo racunati pri
naslh prihodnjih programlh raz.
voja. telja po optimalnem izko·
riscanju te surovine tako s strani
gozdarjev kot lesarjev in po
usklajevanju kapacitet s surovin·
skim zaledjem je bila potrjena
in prisotna pri vseh razgovorih.
Tako je bil izr azen predlog, da
bi s samoupravnim sporazumom
med podrocno lesno industrijo
in Gozdnim gospodarstvom Postojna skusali dolgoroeno urejati
to problematiko, kar se prav gotovo lahko pozitivno odrazi pri
medsebojnem sodelovanju. Analiza razvojnih programov in njihovo usklajevanje je v teku in
lahko pricakujemo, da bo do ta·
kega dolgoroenega sporazuma tudi prislo.
Druga oblika poslovnega sodelovanja je bila prisotna v Domisu. Sodelovanje med nekaterimi
proizvodnimi t>Odjetji slovenske
lesne industrije je ze dolgo potekalo. Zacetni rezultati tega sodelovan.i a so prav gotovo t>Okazali pozitivne rezultate. Predvsem
je bilo to oeitno pri delitvi proizvodnih prograrnov. v zacetni
fazi med Brestom, Marlesom in
Meblom pa tudi pozneje, ko je
bilo razsirjeno na Stol, Javor in
Novoles. Koncni cilj tega sodelovanja, vsai kar zadeva nase podjetje, je bil - zdruzeno podietie
lesne industriie Slovenije. Akcije
in prizadevanja v to smer so
dosegla svoj vrhunec konec leta
1970. No, ko je bilo potrebno to
tudi konkretno realizirati, so se
pokazale nekatere razpoke med
clani sestih podjetij.

Ob pregledu integracijskih gibanj v slovenski lesni indu striji
dobimo naslednjo sliko:
1. Podroeno zdruzevanje Iesne
indu strije in gozdarstva. Ugotovljeno je, d a iz,vira pobuda za
tovrstne integracije s s-tra-ni druzbeno-'J)oliticnih o rganizacij' iz cesar -lahko ;gklepamo, da si p osam ezn delorvne orga-nizacije kljub
naeelnim soglasjem o nujnosti
poslovnega povezovanja v tej ali
oni ,gm eri, zvecine niso znale ali
smatrale za potrebno, to tudi re·
al-izirati.
Taks.na oblika povezovanja za·
go tavlja podjetjem boljso oskrb c
z osnovno .gurovino, za kar smo
se .kako .zainteresirani. Po udariti
moramo, da prihaja <:lo takih p o·
vezovanj predvsern 111a takih ob·
rnoejih, kjer se gozdno obmocje
in lesna industrij a pokrivata, t o·
rej ni ·v ee ipodjetij, iz cesar lahko
za~kljuoj,mo, da nastajajo moene}
sa -lOikalna tp odjetja.
2. Druga oblika poslovnega dolgorocnega povezovanja je sarna
proizvodnja v obliki dolgorocnih
poslovnih navezav. Primer, ali bo·
lje, :p-oskus taksnega sodelovanja
je tudi skupina 6 proizvodnih
organ::rizacij ipod. ime.n.om »Domis«.
Ciani te skupine so Brest, J avor,
Meblo, Maries, Novo les ion Stol.
3. Nosilec tretjega integracijskega koncepta je Slovenijales.
Ta koncept sloni na neposredni
poslovni povezavi industrije in
trgovine. Take oblike in tegraoijskih povezav so p risotne ze dalj
casa tu<:li v ostalih repub 1ikah,
na primer v Bosni in H ercegovini Sipad, k i ·s koraj v celoti zdruzuje proizvodnjo in prodajo. v
SR Srhiji ·sta nosilca povezovanj
Nov.j dom in Jugod.rvo iz Beograda. V SR Hrvat&ki. je nos~lec
Ex.port drvo in :SO <lelne ·i ntegracije ze opra.vljene. W smo rv ·svojem natstopu na trgu obcutili te
porvezave predvsem z negati.vne
strani. Nekatera izmed teh zdru.
zenih podjetij s o •s koraj v celoti
za.prla svoja •t diSca za blago drugih proizvajakev v obliki izredno
ost·rih p rodajnih pogojev .irn tudi
z zmanj sevanjem pogodbenih kolicin.
Namenoma ISem nastel vse tri
obJ.ike ·i n•t egracij skih ali •J?Oslovnih gibanj v lesni industri.i i Slovenii e, ker born :l e .tako -laze 'Prikazal vlogo ·i n priFZadevanje Bre·
sta .z a eno alii d:rugo obl-iko :povezovanja.
Zacetni impulz tesnejsemu so·
delovanju
lesno-industrijskih
podjetij nase regije (Brest, Javor, Lesonit) in Gozdnega gospodarstva Postojna so tudi pri nas
dale druzbeno-politicne organizacije nase regije. Neposredni razgovori vseh partnerjev so po·
kazali, da so doloceni problemi, katerlh razresevanje je
skupni interes. To se nanasa
predvl'em na surovinsko zaledje
in usklajevanje proizvodnih in
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asa drzavna skupnost predstavlja le drobceno
liso na svetovnem globusu, pa vendar je v
svetu dosti bolj znana kot mnoge druge vecje
in gospodarsko mocnejse drt ave.
Ena izmed najmlajsih je- svoje trideseto leto praz·
nuje v teh dneh- pa vendar s~ mnogo tvorneje v~lju
cuje v tokove sodobne zgodovme kot nekatere drzave
z dosti daljso dri.avnostjo.
V svetu nas poznajo kot drzavo, ki si je jasno zacrta·
la svojo samosto jno in n eodvisno razvojno pot in po·
gumno stopa po njej kljub mnogim pritiskom ~ najrazlicnejsih strani. Nasa politika je Zetas dobtla se
posebno potrditev na konferenci neangaziranih v
Ali.iru.
V svetu nas poznajo kot drzavo, ki je iz kmetijske
zaostale skupnosti z lastnimi mocmi zgradila moder7J-O
industrijsko drzavno tvorbo, ki se enakoprav110 vklJLL·
cuje v mednarodno delitev dela.
V svetu nas poznajo kot drzavo, ki je izoblikovala
svoj lastni drui.beni sistem na osnovi sarnoupravljanja - najnaprednejso in najbolj demokraticno obliko
medcloveskih in proizvodnih odnosov, kar jih pozna
zgodovina. Svojo poglobitev je dozivela z novo ustavo,
ki jo je soustvarjala vsa na.Sa druzbena skupnost.
Velika druzina narodov srno; zavedamo se svojih
slabosti ter pornanjkljivos ti in se vcasih tudi spore·
cemo; kadar pa se cutirno ogrozeni, srno kot eden in
vsi pripravl jeni braniti pridobitve na.Se revolucionarne
poti.
Tudi Brest je kot druzina - novo ustanovljenih temeljnih organizacij zdruzenega dela. Tudi rni se kdaj
sporecemo, da bi naslednjega dne se bolj enotno, v
zavesti, da smo vsi Brestovci, gradili svoj boljsi jutri.
Tudi mi plavamo po nemirnih tokovih nasega in svetovnega gospodarstva, a smo trdno prepricani v svojo
notranjo moe ob zavesti, da bomo se z vecjo :p_rodu klivnostjo in s prizadevan ji za resnicno s tabtlizacijo
dosegli svojo osebno in drui.beno blaginjo.
Vsem Brestovcern in ostalim obcanorn ob Dnevu
republike iskreno cestitamo in zelimo se dosti skupnih
delovnih zmag!

N

Nekateri predstavniki so sicer
motivirali svoja stalisca s sta·
njem v nasem podjetju, razpoke
pa so se pokazale tudi v delnih
prekrivanjih proizvodnih progra·
mov, kajti zacetna delitev progra·
mov ni vee v celoti dr:Zala. Bodi
tako ali drugace, razgovori in
prizadevanja v to smer so bila
dokoncno pokopana.
~ele v zadnjem casu, natancneje, letos, je ponovno o:Zivela
ideja o poslovnem sodelovanju.
Predlogi o sodelovanju so sli
predvsem v smer enotnega nas topa na domacem trgu. Bili so
predlogi, da pristopimo h gradnji lastne trgovske m reze. Ugo·
tovljeno je bilo, da bi bilo to
prehudo financno breme za samo
proizvodnjo. Poleg tega domaci
trg ni izkljucni kupec nasih iz.
delkov, arnpak je za Iesno industrijo se kako pomembno zuna.
nje tr:ZiSce, saj vemo, da smo
samo v nasem podjetju v zadnjem desetletju prodajali od 40
do 50 odstotkov na5e proizvodnje
na zunanjih tr:Zsicih. Ravno iz
teh razlogov so bill razgovori z
obema najvecjima trgovskima
podjetjema, s Slovenijalesom in
Lesnino. Razgovori so zajeli predvsem mofnosti za zdru:Zevanje
sredstev za siritev prodajnih kapacitet. Menili smo, da bi taka
oblika poslovnega dolgorocnega
sodelovanja pomenila doloceno
ra~ionalizacijo pri prodaji nasega
blaga.
Trgovsko podjetje Lesnina je
tako obliko spr ejelo in pripravilo
tudi nacrt taksnega dolgorocnega
sodelovanja, predvsem pri gradnji novih trgovskih lokalov, kjer
bi poleg Lesnine sodelovali tudi
clani Domisa. Predlog takega SO·
delovanja je po mojem mnenju
pozitiven, ceprav ne resuje vseh
neresenib vprasanj proizvodnje,
ki so prisotna v celotni panogi.
Podjetje Slovenijales. je bilo na·
celno proti podpisu dolgorocne
pogodbe z Domisom kot celoto,
predvsem zato, ker je bilo ze na
skupnem razgovoru ugotovljeno,
da si posamezna podjetja zelijo
razlicne stopnje sodelovanja, od
cisto poslovnega pri plasmaju
blaga, do marketinga, prograrniranja ipd. Nekoliko visjo stopnjo
Konec na 2. strani
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BRESTOV OBZORNIK

lntegracijska gibanja
v lesni industriji
Nadaljevanje s 1. stra ni
dolgorocnega sodelovanja sem v
imenu Bresta zastopal tudi sam.
Moje stamce o visji stopnji sodelovanja utemeljujem predvsem
z naslednjih staliSc:
1. Ob nacrtovanju srednjerocnega programa razvoja smo dorna skupaj ugotavljali, da so vse
postavke v tern nacrtu realne in
da smo jib sposobni realizirati,
vendar je vedno ostajalo nereseno vprasanje plasmaja in delno tudi programov proizvodnje.
2. Raziskava trga terja predvsem strokovni kader in tudi veliko stroskov. Menil sem, da bi
morali nekjc zdruiiti strokovne
sile, pa tudi ftnancne stroske. Za
Brest ne more biti dovolj raziskava domacega trga, ampak tudi
svetovncga, kar bi hilo za nas
preveliko breme.
3. Enoten nastop na zunanjem
trliscu.
Po daljsem premisleku so bili
moji predlogi s strani Slovenijalesa sprejeit, kar so predstavniki
Slovenijalesa na razgovorih v zacetku oktohra tudi potrdili.
V njihovem kasnejsem izvijanju so predlagali, da hi ohe deIovni organizaciji navezali trajno
sodelovanje z integracijsko povezavo obeh delovnih organizacij.
Predlog je bil posredovan
organom upravljanja in politicnim
aktiv<lm v vseh poslovnih enotah oziroma temeljnih organizacijah zdru.Zenega dela Bresta. Do
predloga Slovenijalesa so vsi akt ivi in samoupravni organi zavzeli nacelno pozitivno stalisce,

z zeljo, da se podrohneje seznanijo s predlogom v neposrednem
srecanju s predstavniki Slovenijalesa. Organiziran je hil razgovor
predstavnikov vseh samoupravnih organov ter politicnih organizacij Bresta s predstavniki Slovenijalesa. Razgovori sami so dati mnogo konkretnih odgovorov
na postavljena vprasanja. Na tern
razgovoru je hilo v glavnem ugotovljeno, da je obojestranski interes po tesnejsem sodelovanju
kot ekonomska nuja zdruZevanja
pameti in sredstev, za hitrejso
realizacijo postavljenih ciljev, ki
smo si jib zacrtali v nasem srednjerocnem programu in ne nazadnje veliko vecjo socialno varnost vseh zaposlenih, saj homo
tako gotovo laze posegli v konkurencni boj na domacem, pa tudi na tujem trgu.
Sam razgovor ni mogel naceti
vseh neresenih vprasanj, bil je le
uvod k nadaljevanju. Odgovore na
vsa zastavljena vprasanja bo morala pripraviti komisija, ki jo je
imenoval centralni delavski svet
Bresta in Slovenijalesa. Le podrohna analiza bo podlaga za
prihodnje razgovore in odlocitve,
ki bi temu sledile.
Skusal sem nanizati celoten
presek dogajanj tako v celotni
panogi, kakor tudi tistih dogajanj, pri katerih je hil soudelezen Brest. Kaksna ho nasa odlocitev, pa je prav gotovo pom embno, kaj ho pokazala analiza, ki je v pripravi in katera
ho predmet razprav v decembru
v vseh nasih kolektivih.
Inf. Joze Strle

PoveCati produktivnost
BRESTOV DELEZ V SLOVENSKI LESNI
INDUSTRIJI
Nase doseiene rezultate gospodarjenja primerjano predvsem s
sorodniini podjetji in s celotno grupacijo. Tako nam za osnovo ocene
Brestovega gospodarjenja sluiijo dosezeni rezultati celotne lesne
industrije.
Za primerjavo vzemimo dosezeni celotni dohodek in dohodek kot
osnove pokazateljev. Nadrohnejsa analiza vsebuje vse pokazatelje, zlasti pa skusa izlociti razlicne pogoje gospodarjenja in vse informacije
strniti na skupni imenovalec.
Dilllamilka diosezenega celotnega
dohod.ka slovenske 1esne 4ru:lustr:ije kaze letos hitrejso rast v
primerjav-i s to dinamiko na Brestu. Celotni dohodek lesrne ind.ustrije S•lovenije za d evetmesecno obdoibje pni.merjalno z enakim
ob.dobje m lani kaze .povecanje za
23 ~Yfo, medtem :ko je ta -stopnja na
Brestu 8 °/o.
Dohodek slo.ven s:ke lesne i.ndustrrje kaze dinamiko za primerjalno o hdobje 25 Ofo, medtem k o
je :ra·s.t dohodka na Brestu na
ravni 12 °/o. Ugotov-iti moramo, da
so v bolJ ~em polozaju podjetja s
pretefno !pi"imarno proizvodnjo,
ker je za iprimar.ne i'zdelke (zagan

les, iver-!le plo~ce) izredno ugodna ik<lnJuktu ra, zlasti na ita:lijaookem ·tl:lgu, kjer d OISegajo izredno vasoke cene.
Brest 'Proizvaja vee -kot 80 Ofo
pohisl!va, tako da je mirnej.s a dinamilka p oVIsem razumljiva. Padec dolarja je ,p osebej !V!plival na
z,manjsanje iztrika za iroelke in
s tern 'Ila manjs·o rast celotnega
dohodka.
Brestov delez v celot:nem dohochku slovenske lesne industri:je
za devetmeseeno o'bdobje znasa:
1972 - 5,4 Ofo
1793- 4,7 Ofo
Indeks - 87

Brestav delei v dohodku slovenske iesne .industrije ea devetmeseeno obdobje .p a zna5a:
1972 - 6,3 Ofo
1973- 5,7 Ofo
Indeks - 90
P·r.i.merjava obeh teh lkazalcev
nam fPOve, da ISO prejsnje ugotoviwe stvarne. Dinamika -rasti proizvodlnje in celo tnega dohodka je
o.zko ·povezama tu di z dodatnimi
investici.j•Sikimi vlaganjL Po le tu
1969 .na Brestu nismo ·imel·i veejih inves-Vicijs k ih vlaganj , .t ako da
b omo moraJi v nastednjem obdobju tudi 'S t ern uk-repom zagotow:ti ugodnej se rezultate. Poleg
tega fPS bomo morali tudi z organizac ij-Sikimi J.n tehnolosokimi izp01p.01nitv.ami sku~ati doseCi vecjo
intenz,iv.nost in produktiYnos t
dela ter boljse izkoriScanje kapadtet. Sarno taksna usmeritev je
dejaa:t5ko ekonomsko utemeljena,
ker onemogoea vecjo IStabi l:nost
podjetja ·i n socialno vamost zaposlernih d elavcev.
B . MISIC
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Tudi letos heleiimo ugodne rezul tate v proizvodnji

Kje smo na poti h konstituiranju
PRED SAMOUPRAVNIM SPORAZUMOM 0 ZDRUZITVI
V PREJSNJI STEVILKI SMO SI· OGLEDALI, KATERE ZADEVE
MORAMO UREDITI V SAMOUPRAVNEM SPORAZUMU NA OSNOVI ZAKONA 0 KONSTITUIRANJU ORGANIZACIJE ZDRU2ENEGA
DELA (PODJETJA). DANES PA PREBIRAMO, KATERA SO OSNOVNA IZHODISCA OSNUTKA TEGA SPORAZUMA, KI GA BO VERJETNO PRAV V DNEH IZIDA TE STEVI-LKE OBZORNIKA TEMEUITO PRE TRESLA SKUPNA KOMISIJA, DA BI GA PO SOGLASJU KOMISIJ VSEH TEMEUNIH ORGANIZACIJ DALA V
JAVNO RAZPRAVO.
Osnovno izhodisce je ze v analizi nakazana popolna »razdelitev vseh sredstev«. S tem se ustvari materialna osnova posamezne temeljne organizacije in zagotovi njena dejanska samostojnost. Zato sporazum obsega ustrezne »kljuce« za delitev vseh osnovnih, ohratnih, skupnih in rezervnih sredstev ter njihovih virov.
Na tako zastavljeni samostojnosti, ki jo skozi ustavo zahteva
nasa nova drufbena smer, se temeljne organizacije dogovorijo,
da hodo v poslovnem procesu sodelovale, upostevale pri svojem
gospodarjenju interese celotne
delovne organizacije ter si prizadevale izogibati se pojavom, ki
bi nasprotovali interesom drugih
temeljnih organizacij ali delovne
organizacije kot celote.
Po osnutku sporazuma naj bi
temeljne organizacije solidarno
odgovarjale za svo.i e obveznosti
v okviru celotne delovne organizacije. Prav zaradi te - dogovorjene solidarnosti, predvideva
sporazum tudi vrsto zacasnih
ukrepov d o temeljne organizacije, ki iz razlicnih vzrokov ne dosega dogovorjenih planov in s
tem povzrQca skodo drugim.
Glede na to, ali gre za subjektivne (krivdne notranje)
vzroke ali za objektivne (zunanje,
neodstranljive), se ukrepi razlikujejo in se gibljejo od solidame pomoci do dokaj ostrih
posegov v poslovanje.

Da bi hilo poslovanje temeljnih organizacij usklajeno v okviru delovne organizacije in da
bi oh upostevanju ekonomskih
zakonitosti ter delavske solidarnosti zagotovile socialno varnost
vseh clanov delovne skupnosti,
zlasti pa tudi racionalno resevanje skupnih zadev, doloea sporazum zadeve, ki imajo znacaj
skupnih poslov in v ta namen
tudi ustrezno strukturo skupnih
organov. Za opravljanje strokovnih in drugih del v zvezi s skup·
nimi zadevami .i e organizacija
skupne dejavnosti kot »Organizacija zdru.Zenega dela s posebnim
samoupravnim polozajem, dolocenim s sporazumom in posebni.m i pogodbami.«
Sporazum bo urejal tudi osnovno financiranje Skupnih dejavnosti. Kot zanimivo velja omeniti doloebo, po katerem naj bi
na koncu obracunskega obdobja
odlocali delegati temeljnih organizacij, skupno z delegati Skup-

nih dejavnosti, o preseZni vrednosti oziroma o zagotovitvi sreds tev za potrebno raz.Sirjeno reprodukcijo Sk-upnih dejavnosti.
Lahko domnevamo, da bo sporazum nasel mocno oporo v prakticnem izvajanju dosedanjega
sporazuma o delitvi, ki je v veljavi ze od zacetka leta 1972.
Poleg sporazuma, iki ho moral
biti S!pl"ejet z dvetretj·i nsko <Veeino v 'V'Saki ·temeljni organizaciji,
bo treba •sprejeti tudi ;statutarne
Slklepe delo.v :temeljnih organizacij, da bi lahlro zai.ivelo samoupra!Wlo delo v novih .pogoj-ih in
se izvedLo :konstituiranje. Po zakanu o kO'Il'Stituiranju mora statut (ali •sta;tutarni sklep) urejati
na~jmanj: ime, ISedez in dejavnosti, o rgane u.pra'V'ljanja v temeljni organizacij-i, sklepe, ki se v
temeljilli organizadji S.pJ'ejemajo z -r eferendumom ali na zborih
delavcev, odgovomost, razporejanje dohodka, uporabo sredstev,
UJsta~novirt:ev -delavske kootrole in
sprejem s.tatu-ta ter d 'I'ugih spl.osnih aktov temeljne or gani·z acije.
Tud-i statutarni skle:pi bodo
kmailu v javni raz,praV'i, da bi jih
temeljne organizacije lahko sprejele cimprej 'PO podpisu samoupravnega sporazuma o zdruzevanju.
Z. Za bukovec

Iz nasega tiska

Kolikina kilometrina
Verjetno je ze splosno znano, da je kom is ij a za presojo samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov 15.
novembra predlagala, naj bi bil na jviSji znesek nadomestila za uporabo osebnega avtomobila v sluzbene namene 1,30 din za prevozeni
kilometer z veljavnostjo uporabe od 1. 11. 1973.
Predlog je sedaj v postopku in v kratkem bo o njem razpraylj ala
tudi posebna komis ija pri poslovnem zdruzenju LES.
Kma lu je torej pricakovati spremembo sporazuma in novo kilometrino, o cemer pa bodo seveda sklepali tudi organi upravljanja
na Brestu.
V kn,tkem je pricakovati tudi predlog za spremembo ostalih nadomes til (c.i.nevnice, terenski dodatek, regres za prehrano in dopuste),
o cemer bomo spro ti obvescali.
B. Levee
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AHA! Zdaj bo pa
slo! Po tekstu sod ec se nam obetajo cudoviti posli
za prodajo progr ama Barbara po
vsem svetu. U{lamo, da bo kaj
ostalo tu di xa domace triisce. Obenem smo lahko
oonosni, da je nas~. Bar bar a p ridehila t ako veliko
pooularnost . GornH posnetek je iz
v~likega heogr:.-j!':k~~a
dnevnika
Vecernje novosti,
15. no\ "bra 1973
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sije bodo v tern, da stalno skrbi
za idejno rast clanstva, da organizira predavanja, seminarje,
marksisticne krozke in podobno.
V svet Zveze komunistov Bresta sta bila izvoljena Franc Hvala in Rado Udovic. Konferenca
je izvolila tudi clane za obcinsko
kcxnferenco, cin s icer Jo.z eta Franka, Branka MiSica, Janeza Praprotnika in Franceta Strleta.
Vodstvo osnovne organizacije,
pa tud-i ViSe clane cakajo v prihodnjem obdobju zahtevne naloge, ki jih bomo morali s skupnimi mocmi dovolj hitro ins polno odgovornostjo resevati.
J. Otonicar

Komunisti pregledujejo in
naCrtujejo

tarja in razprava sta se v glavnem osredotocila na zastavljene
naloge po pismu izvrsnega biro·
ja Zveze komunistov Jugoslavije
in na aktualna vprasanja v TP
Martinjak.
Konferenca je ugotovila, da so
bile zastavljene naloge delno
opravljene, se vedno pa je ostalo
nere5eno vprasanje o pozivitvi
mladinske organizacije v tovarni. 0 tern je bilo izrecenih ze
mnogo besed, pripravljen je bil
tudi ustrezen prostor. Potrebna
bi bila samo se dobra volja, pa
bi bilo vpraasnje reseno. Na kon
ferenoi so •skJeniJ.i, naj se za to
vprasanje zavzamejo mladi koKornunisti smo zelo kriticno
munisti in premaknejo stvar z
ocenjevali svojo aktivnost v svomrtve tocke.
ji poslovni enoti, pa tudi izven
Razprava je tekla tudi o ponje. To se posebno velja za cas
membnejsih dogodkih , ki j ib je
predkongresne aktivnosti, ko naj
bilo prav letos zelo dosti. Eden
bi vsak clan zveze komunistov
izmed poglavitnih taksnih dogodaktivno deloval vsaj v eni orgakov je bila seveda u stanovitev
nizaciji, ce ze ne v vee organih
TOZD. Konferenca je ugotovila,
samoupravljanja ali v druzbenoda to vprasanje ni reseno samo
politicnih organizacijah ali druz nazivom, pac pa bo potrebnih
se in se politicnih in samoupravnih naporov, da bomo lahko ustanovitev TOZD tudi v resnicnem
zivljenju povsem uve}javili.
Razpravljali so tudi o tesnejse.rn sodelovanju s krajevnimi politicnimi organizacijami in o boZastavljeni program in rokovga1ej5iih ob.!Jitkah tega sodelovanja. Sklenili so, naj se ta nave- nik za izdelavo plana za leto
1974 tece z manjso zamudo. Prav
zava zacne brez odlasanj.
Na koncu je bilo naceto tudi gotovo vplivajo na pripravo plavprasanje pomla jevanja ozirorna na objektivni vzroki, ki se ka.Zesprejemanja novih clanov v Zve- jo v neizciScenih nabavnih cenab
zo komunistov in doslednejse ka- in razciscevanju programov po
drovske politike v Brestu.
nasih TOZD.
Na k onferenci je bila izrazena
tudi zelja naj hi tudi obcinski
Na preteklem sestanku sveta
kornite nudil organizaciji vee po- za PX:oizvt?dnjo in !~iSce so bi~
moCi, ker bo le tako delo v pri- defimratni nahavm m prod;lljm
hodnj e bolj kvalitetno in dosled- pogojl ~a le!o 1974 ter okVll"I!o
no.
doloeeru p~ouvo~ programi m
Za novega <Sekretarja asnovne odp.osi v p~xzv~.~Jl za domace
organizaci.ie je bil izvoljen Joze m zunanJe trzlsce.
Abraharnsberg.
V pripravi so plani reZijskih
I. Skrabec
stroskov in obsega proizvodnje

OB VOLILNIH KONFERENCAH OSNOVNIH ORGANIZACIJ
V novembru so se vse osnovne organizacije Zveze komunistov
zbrale na svojih volilnih konferencah. Namen konferenc pa ni bil le
izvoliti nova vodstva - sekretariate in sekretarje, ampak tudi vse·
binsko in organizacijsko pregledati svoje delo v preteklem obdobju
ter na osnovi pozitivnih izkusenj in kriticne ocene neuspehov izob·
likovati program dela za prihodnje.
Druibeno-politicni cas, katerega znacilnosti so obravnavali komunisti na Ietosnjih konferencah, je zanimiv in svojevrsten. clanstvo je lahko ugotavljalo predkongresni delovni, idejni in organizacijski pristop k resevanju stevilnih druzbenih nalog in nasprotij in ob
tern preverjalo ter primerjalo svoje politicno delo, svojo kadrovsko
in organizacijsko zre!ost s postavljenimi cilji Zveze komunistov in
ceJotne druzbe.
Nesporno je, da so lahko vse Brestove osnovne organizacije na
konferencah ugotovile ozivljeno dejavnost, bogatejso, smiselnejso
vsebino dela in trdnejso organiziranost, le nekatere pa so lahko vsaj
delno zadovoljne z uspehi svoje kadrovske politike, pa tudi z oprijemljivimi rezultati, ki bi jih lahko oznacili kot neposredno posledico
nacrtne, organizirane in zavestne akcije svojih komunistov.
Obdobje, v katero stopajo osnovne organizacije in njihova to·
krat z vso odgovornostjo in nacrtnostj izbrana vodstva, bo se zmeraj
znacevalo utrjevanje notranje organiziranosti, idejne in disciplinirane
delovne enotnosti, temeljitejsega teoreticnega izobrazevanja in nacrtnega prakticnga usposabljanja clanstva, vendar vse to z namenom
da ne sele potem, ampak ze sproti in tu resujemo zapletena dru:Zbena'
politicna in gospodarska nasprotja - dolgorocna in tista ki se ~
konkretnem casu in okolju pojavljajo dnevno - vcasih pr~dvideno
vcasih spontano in nepricakovano.
'

TP Cerknica
V pricetku novembra je hila
letna konferenca komunistov v
Tovarni pohistva Cerknica. Po porocilu 0 delu v minulem obdobju
in programu dela v prihodnje se
je raz:Zivela bogata razprava. V
njej je bilo ugotovljeno, da so
tudi komunisti v TP Cerknica po
pismu tovariSa Tita in Izvrsnega
biroja zaceli aktivneje delovati
na vseh podrocjih. Tako je bilo
v tern casu sprejetih enajst novih clanov, vecinoma iz neposredne proizvodnje. Proces sprejemanja je treba nadaljevati tudi v
prihodnje. Aktivnost se je povecasa tudi v tistih okoljih in organizacijah, v katere so vkljuceni
komunisti, ceprav to ne velj ~ za
vse.
V razpravi se niso lotevali samo tistih vprasanj, s katerimi se
srecujejo komunisti osnovne organizacije, temvec ves kolektiv.
Ta vprasanja pa so: program
proizvodnje, produktivnost dela,
standard zaposlenih . . . Konferenca je sprejela tudi program
deJa za prihodnje obdobje. Naj
omenim samo n ekaj bistvenih
stklepov:
- se naprej je treba krepiti
osnovno organizacijo iz vrst aktivnih delavcev iz neposredne
proizvodnje.
- Izpeljati je . treba nacrt izobrazevanja clanov Zveze komunistov, tako da bodo sposobni
aktivno delati znotraj kolektiva

TP Stari frg

drustvih. Clanom Zveze kornunistov ne sme biti vseeno, kako
delujejo posamezne organizacije
v nasi TOZD, kako m ladina in
sindikati. Zato smo se zavzeli za
vecjo povezavo med temi organizacijami, pa tudi za sprejem v
clanstvo Zveze komunistov iz
vrst rnladine. Dali smo soglasje
za sprejem v clanstvo dveh mladincev in evidentirali pet mladincev, ki bi scasorna lahko postali clani Zveze komunistov. Komunisti se moramo stalno ideolosko izpopolnjevati. Zato smo
se zavzeli za redno izobrazeva.
nje, za ciklus predavanj, ki jih
bomo organizirali skupno s poslovno enoto TLI Stari trg v zimski sezoni.
Na volilni kon ferenci smo tudi
izvolili novo vodstvo osnovne organizacije in dva clana v sekretariat ter dva v svet komunistov
Bresta, pa se delegata za obcinsko konferenco.
J. Sepec
Volilna konferenca .ie bila tudi v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg. Zal - kljub dogovoru o njei od nasega dopisnika nismo
dobili porocila.

S planom kasnimo

in na drugih podrocjih njihovega delovanja.
- MJadinski organizaciji je potrebno programsko in politicno
pomagati v obliki mentorstva, da
bi zacela mladina uresnicevati
svoj program dela.
- S proizvodnim programom
je treba zagotoviti socialno varnost zaposlenih, ustrezni standard - primerne osehne dobodke, pa tudi dohodek, ki bo pogoje\ial raz5irjeno reprodukcijo.
- Izboljsati je treba informiranje kolektiva o vseh aktualnih
poslovnih vprasanjih, in sicer tako, da bodo informacije delavci
razumeli.
- Potrehno je poostriti odgovornost za opravljeno delo sluzb
posameznih strokovnjakov, pa tu:
di vseb zaposlenih, posebno delavcev na vodilnih delovnih mestih oziroma delavcev, ki imajo
~ecji vpliv na poslovnost podjetJa.
- Zahtevati je treba od odgovornih sluib, da se uskladi prodaja s proizvodnjo in da prodaja izdelkov ne bo zaostajala.
Ti zakljucki se nanasajo na vso
delovno skupnost, komunisti pa
so dolzni, da jih uresnicijo v
vsakdanjem Zivljenju in delu.
A. Otoniear

Skupne dejavnosfi
Vsi komunisti v Skupnih dejavnostib moramo biti o vseb dogajanjih v podjetju, v kraju, v obclni in izven nje ohjektivno obvesceni.
Del informacij si je doiZan preskrbeti vsak sam prek sredstev informiranja, drugi del pa naj bi jih dobll na sestankih osnovne organizacije. Vsak clan se mora ravnati po statutu Zveze komunistov in
mora biti aktiven ter delaven na svojem delovnem mestu in povsod
tam, kjer je angaziran izven dela. To so bile poglavUne mlsli, ki so
se prepletale v porocilu sekretarja in razpravi na volilni konferenci
osnovne organizacije Zveze komunistov v Skupnih dejavnostih.
Komunisti v Skupnih dejavnobili v obdobju od zadnJe vohlne konference dokaj deIavni. Poleg sestankov osnovne
organizacije - bilo .iih je deset
- smo bili angazirani v sarnoupravnih organih in druibenopoliticnih organizacijah v podjetj~. v kraje~n~h skup31ostih, organ~h oblasti m druzbeno-politicn~ organizacijah v obcini, pa tudt v drustvih, zdruienjih, interesnih skupnostih in drugod. Na
vsakega clana prideta povprecno
po dve funkciji. Tezava pa je v
tern, da funkcije niso enakomerno razdeljene na .v se clane. Pri
ocenjevanju clanov Zveze kornunistov smo ugotovili, da komunisti delamo po dogovorjenib
partijskih staliScib povsod tam,
k!'lmo_r us_merj~mo svoje sile. Tudt pn pnhodnJem delu kornun i·stov rv tej osnovni organizaoij i bo
osnova delovanja akcijski program. ki je ~il. nakazan v poroc~~u ~ekretarJa m v razpravi. AkctJSkt program bo sprejet na prv~_m sestanku osnovne organizas~ih s~o

TP Marfinjak
19. no-vembra je hila v Tovarni

pohistva Martinjak volilna konferenca osnovne organizacije Zveze komunistov. Porocilo sekre-

Prvi stiki opripravah
na integracijo
21. novembra je bilo prvo srecanje komisij za pripravo elabo·
rata o upravicenosti integracije
med Slovenijalesom in Brestom.
Na tern srecanju smo se predvsem dogovorili o metodologiji
in o vrsti podatkov, ki jib bodo
pripravile komisije.
Ko bodo podatki znani, homo
prisli k oblikovanju dokumenta
o upravicenostl te integracije.
Racunamo, da bo naslednje
srecanje komisije srcdi decembra.
T.Kebe

ki so osnova za prodajni in financni plan. Plan za Ieto 1974
bo moral zajeti in nadrobno ohdelati vse postavke po TOZD, kot
je to zapisano v analizi pogojev
za uveljavljanje TOZD v delovno
organizacijo.

Vse to narekuje se kvalitetnejsi pristop k izdelavi plana vseh
zainteresiranih delavcev, ker bo
plan poleg globalnih pokazateljev postavljal tudi interne instrumente za prelivanje sredstev
med TOZD. Plan je tako dejansko povzetek poslovne politike
in plana v dosedanji obliki ter
stabilizacijskega programa.
Globalne ocene in predracuni
o dinamiki za naslednje leto kazejo, da bi se morali pokazatelji
povecati v naslednjih okvirib:
- obseg proizvodnje za 20 ~/e,
- ekonomicnost za 3 Ofo,
- izkoriseanje delovnega casa za
5 ~to,

-

povecanje osebnih dohodkov
za 15 6 /o.
Pri tem bi stopnja akumulacije ostala na letosnji dinamiki.
Vsi ti podatki so temeljne zelje,
ki jib bomo uresnicill z aktivnim
sodelovanjem vseb delavcev v delovnem procesu.
V decembru bodo znani plani·
rani pokazatelji po TOZD, tako
da pricakujemo sprejem plana
do konca letosnjega leta oziroma
v prvih dneh leta 1974. To obdohje je na videz dolgo, vendar
je realno zaradi javne razprave
o planu po TOZD.
B.Misic

CIJ e.

Za sekretarja osnovne organizacij e je izvoljen Franc Hvala
za clane sekretariata pa: Emil
Lab, Janez Otonicar, Franc Preg~lj, Andrej Sega, Vasja Sega in
LJubo Ule. V kadrovsko komisijo so hili izvoljeni Karel Bahun
Janez Kovacic in Iztok Likar:
Kadrovska komisija naj bi predvserp. skrbela za stalno pornlajevanJe clanov Zveze komunistov
s talno evident iranje, ocenjevanje'
s krbela naj bi za enakomern~
obremenitev s funkcijami in podobno.
Izv9ljena je bila tudi komisija
za vzgojo in izobra.Zevanje v sestavu: Bozo Levee, Franc Sterle
in Bojan Ivancic. Naloge te komi·

V Brestovi prodajalni pohistva v Mariboru teee prva faza preureditvenih del. Skladno s programom investicij za leto 1973 napeljujemo
centralno ogrevanje v vse prodajne prostore. Zakasnitev del je nastala zaradi nekaterih tezav z izvajalci del in pomanjkanja ustrezne
opreme na trZiscu. Zanimivo je, da prikljucujemo centralno kurjavo
na mestni plinovod, gorilni kotel pa smo predvideli tudi za moznost
uporabe drugih vrst goriv. Druga etapa del v marihorski prodajalni
naj bi obsegala ta.lclno ureditev prostorov, da bi nase pohistvo ob
razstavitvi kar najbolj pridobilo na lepoti. Ustrezni nacrti so ze pripravljeni, nacrt investicij za leto 1974 pa mora zastavljeno izvedbo
tudl. zagotoviti.
F. Sterle

Posnetek z heo~ajskega salona pohistva. 0 njem in o drugih Brestovih sejemskih nastopib homo pisali prihodnjic.
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NASI LJUDJE
VERA KLANFAR je v Tovarni
llesruh ~ZJdeikO'V zaposlena ze ·devetnaj st let. Dela kot delavka v
proizvodnji. Njen oce je z Milanovega vrha, mati pa z Babnega
polja. T akole je zacela:
»Ne bi rada govorila o svojem
zivlj enju, pa vendar ne morem
mimo tega, da se ne bi spominjala svojih najtezjih let, ki sem jih
prezivljala se kot otrok, med vojno. Komaj sem bila star a osem
let, to je bilo leta 1942, ko sem
morala z mamo in sestro zbezat od doma k partizanom v civilni tabor, ki je b il tedaj pri Sokolih. Mi s mo tedaj ziveli na
hrvatski st rani, oce pa je bil v
partizanih.
Ker so Italijani )?O Gorskem
Kotoru tedaj mnoztcno izseljevali vse p rebivals tvo v internacijo, so po drugi strani partizani
poskrbeli za tiste dru:line, ki so
se zatekale pred okupatorji v gozdove tako, da so nas otroke dali
v oskrbo sirom po Hrvatskem
prim orj u , Kordunu in Liki. Jaz
sem bila v oskrbi pri n eki dru:lini v vasi Lokac blizu Cetingrada
v Liki vse do osvoboditve, do leta 1945.
Ko s mo s e po osvoboditvi za
stalno naselili v Markovcu , sem
bila nekaj casa zaposlena na obcini v Starem trgu, potem pa
sem sla ~eta 1955 na Marof, kjer
delam se danes. v teh devetna.istih leth sem delala na razlicnih
delovnih mestih v tej enoti, najvec pa sem delala v zabojarni.
Seda.i delam pr i cepilnem s troju
v stolarni. Z delom sem sicer za-

dovoljna, osebne dohodke p a bi
morali popraviti, zlasti tisti nizji
1:ezko prenesejo tako drag1njo,
kot je sedaj.«
»Vern, da si bila v mlajsih letih zelo aktivna druzbena delavka. Kako pa danes s tega vidika
gledas na odnose v delovni organizaciji in zunaj nje?<<
»Res je, da sem potem, ko sem
se porocila, ustvarjala dru:lino in
ko sva z mozem gradila s tanovanje in ko sem bila poleg vsega
tega se bolj zaposlena s samim
gospodinjstvom, opustila vecjo
prizadevnost v druzbenih organizacijah. Toda moj odnos do delavskih interesov v socialisticni
drufbi je se vedno pozitiven .
Ko sem gradila hiSo v Markovcu. sem dobila od BRESTA 900
tisoc starih dinarjev posojila. To
je bilo ve!iko premalo, se zlas ti

Nekoliko nerasno

1. povsem

strokovni, vendar
kolektivni organ, ki ga sestavljajo zdravnik, socialni delavec in
referent za rekreacijo; ta izdela
predlog, kdo iz zdravstvenih razlogov po prioriteti je najbolj potreben letovanja in v kakSnem
okolju,
2. na osnovi njihovega predloga in ob upostevanju vseh podatkov o premozenjskem s tanju prijavljenih ter v skladu z razpolozIJ .1imi namenskimi sredstvi odloca ~t.. Jrovska ko•"U.isija,
3. pritozbeni o-:; - · ~"· svc t za
kadre.

Na pobud.o Zavoda za transfuzijo ..krv:i iz Ljubljane je obcin.ska
konfere.nca Zveze mladine Cerknica organiz.i,rala 12. .novembra
krvodadaLsko akcijo.
V Torvarni pohistva Mart·injaJk
je bH od'Zii.v .na akcijo zelo d ober,
saj j e s lo na odJV·z em .:krvi s•tkideset delarvcev. Poudariti moram,
da se dela.vci J.z nase tovar ne vsake kr.vodaja}ske akoij e udelezijo v precejsnjem ste'V'ilu, zato je
v kolekti:vu vee clanov, ki so dob~H zla:te znaOke, saj s o da:H lcri
ze dJVajset.k:ra:t in vee. Izmed cianov ;kolekt1va, ki se odzovejo V'Sakemu odvremu krvi in ,se .t rudijo,
.d.a 'bi bi,l o s tevilo krvodajakev
c~m tVecje, naj omenim le neka.te•re: Torno ResinO'Vic, Emil U:l.e,

AUbin Truden, J oze Zgonc in drugi.
VISem .krvodaja.J.cem izrekamo
.vse priZinaD:llje za nj.ihovo nesebicno in humano dejanje. Dokler so
nas i delavci .pripravljeni da.wva-

,tJi ,k,ni za soeloveka , bo s tern
ohmnjeno se marsikatero iivljenje.
T. Lovko

s srecanja jubilantov

LETOSNJE CEPLJENJE PROT! GRIPI

Da b i preprecili ali vsaj nekoliko omilili obolenje gripe, ki se
obicajno pojavlja ob prehodih
jeseni v zimo ter le-te v pomlad,
smo se tudi letos - kot ze leta

Vprasanje gmotne pomoci za Ietovanje zdravstveno ogrozenih delavcev je pri nas doslej urejeno s kratkim clenom v sporazumu o
oblikovanju ter delitvi dohodka in osebnih dohodkov. Clen doloca,
da se taksna pomoc delavcu lahko dodeli, visina pomoci pa je odvisna od poprecnih mesecnih osebnih dohodkov delavca, ki je take
pomoci potreben.
Vse ostalo je prepusceno delavskim svetom poslovnih enot in obratnemu zdravniku.

Predlog predvideva troje organov, ki naj odloeajo o izboru
kandidatov:

Uspela krvodajalska akcija

2e od nekdaj je clovek zelel, da bi se nekako izognil oziroma zavaroval pred mnozicnimi obolenji, med katerimi je tudi gripa, saj je
znano, da je na primer terjala gripa (takrat imenovana >>spanska«)
proti koncu prve svetovne vojne in po njej vee smrtnih zrtev kot
vojna sama.

l<ako naj uredimo
preventivna letovanja

Zar adi tako neizdelanega sistema se je dogajalo, da so posamezne poslovne enote porabile
nesorazmerno velik del za ta namen predvidenih sredstev in da
so se tako v drugih poslovnih
enotah pocutili prikrajsane, pa
tudi to, da stevilni delavci, ki
jim je samoupravni organ sredstva odobril - le-teh niso izkoristili in niso sli na potrebno preventivno rekreacijsko letovanje.
Kadrovska sluzba je zato pripravila osnutek postopka, ki ga
bo v teh dneh dala v razpravo organom upravljanja in kolektivom. Predlog natancneje doloca,
katere pogoje naj delavec izpolnjuje, da se mu pomoc za letovanje lahko odobri, hkrati pa z
razpisom zagotavlja mo:Znost,
da vsi delavci pod enakimi pogoji u:livajo pravico do regresiranega letovanja, ce so iz zdravstvenih in socialnih razlogov take pomoci potrebni in ce so zan jo zainteresirani.

zato, ker sva oba z m ozem zaposlena na BRESTU. Ko sem letos
s pet zaprosila za 2 milijona posojila, pa komisija sploh ni prisla pregledat stanovanja. To jim
zamerim in mislim, da n a tern
podrocj u se vedno ni vse urejeno.«
»Kako pa kaj s prost im casom?
Ali ga kaj ostane in kaj ti je
najljubsi konjicek?«
»Pros tega casa sploh nimam.
Po obveznem osemurnem delu v
tovarni so na vrsti otrok, gospodinjstvo, gradnja hiSe in se nesteto drugih opravkov, tako da
si zena na mojem m estu ne more
privosciti ne vern kaksnega razvedrila. Rada pa se ukvarjam s e
z rejo kokosi in kuncev, pa malo
vrticka imam pri h isi. To mi je
v zabavo, t o pa je tudi vse.«
Da , to je vse. Koliko je se takih zena, ki so preobremenjene
z delom in ki jim je preobremenitev vse, kar si lahko privoscijo.
M. Sepec

Na dokaj preprost, pa vendar
dovolj trden predlog tega sistema pricakujemo iz kolektiva med
javno razpravo se vrsto konstruktivnih pripomb, ki bodo pomagale ustrezneje in najbolj pravicno urediti tudi ta del pravic iz
delovnega razmerja zapos1enih.
J . Praprotnik

Tehnicna
izboljsava
Nas stipendist, student prvega
letnika bi·otehnicne fakultete Rudi
Debevc je med redno pocitnisko
prakso v Tovarni pohistva Martinjak
ne le opravil svojo form alno dolznost, ampak je ob las tnih prizadevanjih pred lagal tehnicno izboljsavo,
ki se nanasa na vrtanje predn jega
sklopa stola Lyving.
0 predlogu je razpravljala strokovna komisija in ugotovila :
Za dosedanji nacin vrtanja prednjega sklopa stola Lyving na visokoturnem rezkarju je bil cas izdelave
0,60 min/kos . Po predlogu pa je cas
vrtanja 0,36 min/kom . Po letnem planu naj bi tovarna izdelala 96.000 srolov Lyvi ng , pri cemer pride na racun izboljsave prihranek 9.600 din
na leto.
Pos lovni svet je predlog tehnicne
izboljsave v celoti potrdil in predlagatelja nagradil po pravilniku o
tehnicnih izboljsavah.
V nasem glasilu zadnje case o
tehnicnih izboljsavah malo pis emo,
vemo pa, da se zdalec nis·o izcrpane
vse moznosti na tern pod rocju . ~e
limo, da bi se posamezniki intenzivneje ogreli za iskanje r. w ih tehnicnih izboljsav.
I. skrabec

pred tern - odlocili za cepljenje
proti gripi.
Povzrocitelj gripe je virus, ki
se nenehno spreminja. Ce je bil
!ani in nekaj let nazaj povzrocitelj gripe virus Hongkong tip A2,
je letosnji povzrocitelj virus England tip A2. S cepivom proti temu virusu smo Ietos ze cepili in sicer z mrtvim cepivom - delavce nekaterih Brestovih enot.
Kaj je cepivo in kako deluje,
sem opisal v nekem clanku ze
lani in zato tega ne bi ponavljal.
Odziv na Ietosnje cepljenje na
Brestu (kako je bilo s cepljenjem
in odzivom na cepljenje drugod,
mi ni znano) je bilo porazno, saj
smo cepili komaj slabo osmino
Brestovih d elavcev. Res je sicer,
da to pisanje sovpada v cas cepljenja, vendar to ne bi smel b iti
vzrok za tako maj hen odziv. 0
va:Znosti cepljenja in se posebno
o cepljenju proti gripi, je bilo
prelitega ze mnogo crnila, pa tudi p r ek drugih sreds tev javnega
obvescanja je bilo izrecenih dosti besed.
Toda ucinek vsega tega je pri
nas skoraj enak nicli. Mnogi se
izgovarjajo, da imajo reakcijo po
cepljenju in da kljub cepljenju
zbolijo za gripo. Mnogo !judi
enaci navaden prehlad ali nahod
z gripo. Stat istike pa so pokazale, da so imela podjetja, v katerih se je vecina delavcev cepila
proti gripi, m anj teh obolenj kot
podjetja , kjer se sploh n iso cepili. Res ,ie sicer, da ne poznamo
naCina, ki bi pokazal, pri komu
.i e bilo cepljenje res uspesno, pri
komu pa n e, kot je to na primer
vidno pri cepljenju proti crnim
kozam. Kljub temu pa to ne more biti izgovor.
Letos smo za celotno podjetje
kupili 500 doz cepiva (!ani .i e biIo nabavljenega cepiva nekaj vee,
moram pa reCi, da ga je propadlo
vee kot 100 doz, ker odziv na cepljenje ni bil zadosten).
Letos je bilo staliSce vecme
Brestovih poslovnih enot, razen
TP Cerknica (kjer so organi
u pravljanja zavzeli stalisce, naj
bi bilo cepljenje »Obvezno), da
naj bi se delavci sami odlocali za
cepl_ienje. Zato ie bil ucinek vsega tega nasledn:ji:
TP Cerknica - 165 cepl.ienih,
TP Martinjaak- 25 cepljenih,
T P Stari t rg- niti en sam cepljen,
T LI S tari trg - 35 cepljenih,
TTP Cerknica - 5 cepljenih,
SKS - samo 2 cepljena.
Vodi-lnih ljudi iz vseh omenjenih enot nismo videli. Za to in zaradi ze prej o menjenih dejstev .ie
odziv na cepljenje vse manjSi in
manisi. Zato se mi zdiio najrazlicnejsi p ozivi k cep!j enju kot
glas vpijocega v puscavi!
dr.A. Smale
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Jubilanti iz Tovarne pohistva Cerknica so se tudi Jetos zbrali v novi
delavski restavraciji in obujali skupne spomine
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Prijetno in tovarisko vzdusje je bilo tudi na srecanju jubilantov v
Tovarni pohistva Martinjak
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Novo v tapetniStvu
ODKUP LICENCE OD SVEDSKE FIRME ULFERTS
Na 184. redni seji centralnega delavskega sveta 7. novembra je
bil sprejet sklep, da se odlrupi od ~vedske finne ULFERTS iz Tibra
tehnicni know-how za proizvodnjo blazinjenega pohBtva iz hladne
brizgane pene.
Bistvena vsebina tehnicnega
know-howa te firme je prodaja
pridobljenih izkusenj v proizvodnji tapetniskih izdelkov z vbr izgavanjem v kalupe kemij skih
komponent poliola in isocionata.
Ta proizvodnja se razlikuje od
obicajnega n acina izdelave sedeznih garni tur po tern, da se t rdn a
• -ogrodja ali pos·amezn.i deli ogrodja •postavljajo v kalupe ter v te
'Vbrizgava ust.r ezna mesanrl.ca
omenjenih komponent.
s tern postopkom dobimo moznost za oblikovanje najrazlicnejsih scdeznih garnitur, kar je z
obicajnim nacinom izdelave leteh drag<> in nedosegljivo. Pri
nastavitvi razlicnih modelov oziroma kalupov je mogoce isto-

casno izdelovati vee oblikovno
razlicnih izdelkov.
Pogodbeni del tehnicnega knowhowa zajema predlozitev elaborata o tehnologiji za proizvodnjo
izdelkov iz mehke vlite pene s
hladnim postopkom ter z oddelkom za blazinjenje. Firma ULFERTS bo predloZila popoln seznam strojev in naprav, torej
vso potrebno opremo.
Za cas, ki ga obsega pogodba,
se firma obvezuje, da bo proizvodnja na isti kvalitetni ravni kot
pri njih doma. Za uvaj alno dobo
nudi tehnicno pomoc ter izurja
potrebno stevilo delavcev.
Vsebinsko zajema pogodba se:
- ikontimuira!Ilo informiranje o
tehnic nem razvoju v nj.ihovi tovar ni;

I
TapetniSki izdelek iz hladne brizgane pene

1so pokojnine vasih
•
SVOJCeV res ogroiene?
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji
odgovarja na to vprasanje: »Ne, ce bomo skupaj poskrbeli zanje.
Ne, ce homo zanje se naprej pripravljeni prispevati toliko, kot rabijo,
da bi v miru preiiveli jesen svojega Zivljenja.«
Skupnost pokojninskega in .invalidskega zavarovanja v Sloveniji je vsako leto, pa tudi letos
programirala potrebna sredstva,
ki naj bi ji omogocila izpolnjevanje z zakoni nalozenih dolZnosti. Svojih programov oa ni mogla uresniciti. V letu 1971 je na
zahteve
tedanjega izvrsnega sve1
ta skupscine SR Slovenije prvic
pristala na nestvarno znizanje
prispevne stopnje, ki naj bi po
zagotovilih trajalo le eno leto.
Od t edaj je poslovala z izgubo,
vendar je lahko razliko krila iz
svojih sredstev. Ob taki financni
polltiki republike Slovenije so se
rezerve pokojninskega zavarovania manjsale. Leta 1970 so bile
20 3 % letne porabe, leta 1971
17'7 % . leta 1972 14,4% in letos
n~ zacetku leta 8,1 %. Konec letosnjega leta rezerve ne bo vee,
poslovanje pa bo zato nezakonito!
Za normalno poslovanje brez
tu.iih kreditov potrebuje sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovani a rezervo v viSini priblizno 15 % letne porabe, ker je
treba kreditirati do 40 dni in po·
krivati sezonska nihanja pri izplacilih. Taka rezerva je potrebna za stalna obratna s redstva
in za tekooo valorizaci.io poko.inin do meja, ki jih doloca pokojninska zakonodaja
Doho~ki, sk~onosti pokojninskega m mvah dskega zavarovania v Sloveniji se zbirajo po
12.7 % stopnii od bruto osebnih
dohodkov. Ta izvirni priliv do
sega Je 90 % letosnjih izdatko',
zato j e razuml.iivo, da so za poslovanje v letosnjem letu potrebni cedalje vecji krediti. v juniiu
si je morala skupnost izposoditi
1 ze 200 milijODOV din arjev ali dO·
bri dve tre tjini svoje mesecne
izplaCilne mase, tako da je juli.i a
• prvic v svojoi zgodovini poslovala
ves mesec s tujirni izposoienimi
sredstvi in da ne bo prisla na
pozitivni saldo poslovanj<t. To pa
, pomeni, da bo treba za izplacevanje pokoinin prvic :Jngazirati
tPdi denarna sredstva republike
S1vvenije, saj banka po lastnih
pismenih izjavah ne i;me ir, ne
1
more dajati takih kreditov.

"' •• "

.....

Resitev teh t ezav vidijo vsi
poznavalci r azmer (Informacija
izvrsnega sveta skupscine SRS
od 10/5-1973 - podpisan Pavle
Gantar; Zapisnik SDK o opravljeni kontroJ.i 5/4-1973; Pismo
SPIZ skupscine SRS 2013-1973 in
pismo SPIZ zvezni skupscini
10/5-1973) o povecanju izvirnih
dohodkov do mere, ki bi ornogocila skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, da
bi poslovala brez izgub, dokler
si ne obnovi rezerve na ravni
15 % letne porabe. Za take izvirne dohodke bi bila potrebna
13,84% stopnja od bruto osebnih
dohodkov ali pa bi bil potreben
kaksen drugi vir v .isti visini.
Zato b o po vsej verjetnosti v
zadnjih letosnjih mesecih morala
skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja tako stopnjo t udi uveljaviti!
Na videz se zdi to kot vecja
obremenitev gospodarstva, vendar mora ze sedaj Ljubljanska
banka daj ati skupnosti visoka
posojila, da sploh lahko izplacuje pokojnine, s tern pa jih posredno odvzema gospodarstvu in
tako ze sedaj obremenjuje gos podarstvo. Gre torej le za to,
ali je ta obremenitev neposredna in s cistimi racuni, ali pa je
posredna in z zameglenimi racuni!
(I z informacii republiske_ga
sveta Zveze sindikatov SloveniJe)

TONE SVETINA
V SALONU
Od 27. novembra do 15. decembra Ietos bo v Salonu uohistva v
Cerknici razstavljal zelezne var·
jene skulpture na temo »Vojna v
skulpturi« znani -pisatelj, ki\)ar
in javni delavec TONE SVETINA.
Razstavo prirejamo v pocastitev
Dneva re\)ublike in jo namenja mo najsir~i javnosti, poseb ej pa
se vsem zaposlenim na Brestu
ter borcem in aktivistom 1 zvolucije. Razstava bo odprta vsak
dan, razen n edelje, med delovnim casom salona.
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Delavca dvigata izdelek iz kalupa

Salon pohiStva nadaliuie
kulturno poslanstvo
SLOVEN SKI
EKSLIBRISIRAZSTAVA
V SALONU POHISTVA

I
I

- v casu veljavnosti pogodbe
ima kupec .moznost posHjati svoje delavce v Tibro, da studirajo
p roizvodnjo. V tern obdobju se
lahko kadarkoli posvetujejo o
proizvodno-tehnicnih vprasanjih.
Tuje pohiStvene industrije ze dalj
casa uspesno vpeljujejo v svoje
izdelke poliuretanske mase. To je
razumljivo in nujno glede na to,
da postaja les z vsakim dnem
drazja surovina.
S pridobitvijo tehnicnega knowhowa se tako ze vkljucujemo v
naloge nasega srednjerocnega investicijskega programa, kar zadeva naso tapetniSko dejavnost.
S tern bo ta dejavnost pridobila
na dinamicnosti v proizvodnji
ter v vecji in bolj razgibani ponudbi teh izdelkov na trziscu.
M. tunic

V zatetku novembra j e bila v
Brestovem salonu pohiStva v
Cerklnici stirinajslldnevna razstava stovenskih ekslibr-ioSov .iJn drobnih grafi•k Karolija Andrus ke.
Razstavo smo .pripravili skupaj z
D.rustNom exh bnis Slove:n.i.ae, ki
bo prihodnje leto gos.titelj svetovnega kongresa ekslibr·is tov. Na
razsta:vi, tki jo je odprl dr. Rajko
Pavlovec, je bilo predstavljenih

jem bisltv.u le likovno obdelano
oznaobo 0 JastJnistvu knjige. z
e.kslibrisom so se ukvarjali s k oraj VISi v icini slovenski slikarji in
arhitekti, zlas:ti pa Bozi-dar Jakac, I van Kos, Sasa Santel, Joze
P.l eenik, Marjan Trsar •i n drugi.
Tudi Karolija A!lidruskb, umetnilka ·i z Sente, Cer1knicani ze poznam o, saj je bi·l med nami na
mednaro.dnern raziskovalnem taboru. Tedaj ;so ga navdusiJi notrajnski motivoi: jezero, jame , ostrrrice, grad Snefuik, no&anjoski :kozolec. . . Izdelai je ·precej drabnih grafik in nekaj ekslibdsmr.

Ekonomski slovarcek
POTEK PROIZVODNEGA
PROCESA

nad s!tiristo eks.flbrisov. Drobni
grafiani Hs.tki - ekslibrisi - pomenijo svojevrsten prispevek urnetnosti, ceprav pomenijo v svo-

VREDNO
POSNEMANJA!
Tople zahvale nekaterih nasih
ostarelih obcanov so pricale, kaj
jim pomeni skromna denarna pomoc, ki so jo dobili ob obcinskem prazniku na podlagi sklepa sveta krajevne skupnosti Cerknica. Denarna pomoc ni bila
velika, veliko pa je bilo nase zadovoljstvo. da smo nekaterim
vsaj nekoLiko pomagali.
Tudi mi se staramo in bomo
morda nekoc prav tako potreb·
ni pomoci. Mogoce ni odvec predlog, da bi tudi pionirji navezali
stike z n asimi bolnimi in osamelimi obcani in jim morda obcasno pomagali, zlas ti oozimi. Tudi
topla beseda iz m ladih ust jim bo
v veliko tolazbo in jim bo prinesla nekoliko topline v njihova
osam!jenost.
V to humano del-o, or ganizir ano poooc bolnim in ostarelim,
naj bi se bol i kot doslej vkljucevalr vse nase organizaciie, saj
tisto, kar storimo osamljenemu
c!oveku, r.i ; ristno in pomembno samo ze:.•.J pac pa tudi >:a
clr ··•zbo, k i mora temeliit! na ],uS . Mekinda
rn. 1izmu.

...

.

Zanimiv je njego.v tvdi .pristop
k _ob~elayi ID?tivov, vendar pa
veje lZ n_yegovih del globoko obcuten odnos do narave.
•. ~a.zsta.va je bila svojevrs.tno pozrwlo v nasem ·salonu. Zanimi:vo
je tudi, da •je prislo na ogled veliko sola-rjev, ki se t-rudijo za izdelavo ekslihrisov za razpisano
nag.r ado Pionirskega .J.ista. Tako
b~o v ~ebruarj~ TazstavljaH tud_i nagraJooe ekslibrise, nagra1enCl pa si bodo ob tej prilomosti
ogledali na5o p roi-zvodnjo in nekatere na.ravne aepote v oboini.
F. Sterle

Podjetje nenehno proizvaja in
prodaja svoje izdelke, povecuje
dohodek in sklade. Vse, kar podjetje iztrfi s tern, da fakturira
kupcem, imenujemo celotni dohodek. To je deJansko merilo gospodarske moci podjetja. Ob
koncu leta podjetje ugotavlja in
deli celotni dohodek po naslednj i razpredelnici:
Celotni dohodek:
- porabljena sredstva,
- doseieni dohodek,
- zakonske obveznosti,
- pogodbene obveznosti,
- osebni dohodki,
- ostanek dohodka.
ze prej smo omenili, da predstavlja dohodek vso prodajo v
nekem obdobju. Porabljena s redstva predstavljajo stroski za proizvodnjo potrebnega materiala,
strojev, stroski dnevnic, stroski
reprezentance in podobno. Ce vse
t e stroske odstejemo od celotnega dohodka, dobimo dohodek, ki
nam sluzi za primerjavo uspesnosti gospodarjenja.
Zakonske obveznosti predstavljajo stroski, ki jib podjetje vkalkulira v proizvodno ceno; ti stroski pa so doloceni z zakonskimi
dolocili (obresti od kreditov, prometni davek, prispevek za zemljisca itd.).
Pogodbene obveznosti predstavljajo stroski, ki jih podjetje
vkalkulira v proizvodno ceno; ti
stroski izvirajo iz pogodb podjetja z zunanjimi partnerji (obresti od kreditov, prispevki in clanarine, zavarovalne premije itd.).
Osebni dohodki so stroski, izp lacani delavcem za delo v dolocenem e>bdobju . in !';Cer V brHtO
znesku. To pomeni, da se upostevajo vsa neto izplacila delavcem
in vsa socialna ter proracunska
odvajanja iz osebnih doh odkov.
Ostanek dohodka dob imo tako,
da od celotne~a dohodka odstejemo vse stroske, vkljucno osebne
dohodke. To so sredstva, ki jih
pod.ietje deli na sklade oziroma
sredstva za razsirjeno reprodukciio. Cim vee dose:le podjetje dobicka, t ern bolj je sposobno za

-

nabavo novih strojev in modernizacije proizvodnje, kar pogojuje vecji obseg proizvodnje in s
tern visj e osebne dohodke zaposlenih.
Poleg tega postaja podjetje bolj
konkurencno na trgu.
Podjetje deli dobicek na
- rezervni s klad
- skupne rezerve gospodarskih organizacij
- sklad skupne porabe
- poslovni sklad
- neobvezni rezervni sklad.
Rezervni sklad se odvaja po zakonskih dolocilih in .i e n amenjen
za kritje morebitne izgube in za
dvig osebnih dohodkov v casu,
kadar podjetje nirna dovolj sredstev za ziro-racun.
Skupne rezerve gos·podarskih
organizacij predstavljajo zakonske obveznosti in se delijo n a rezervna sredstva v obcini in v republiki.
Sklad skupne porabe predstavljajo t ista sredstva, ki jih podjetje po sprejetju zakljucnega racuna nameni za s tanovanjsko izgradnjo, dotacije svojim in zunanjim politicnim organizacijam
(dotacija sindikatu, krajevni
skupnosti, solam itd.) ter potreb-

na srcdstva za kritje anuitet za
kreditc od s redstev skupne porabe.
Poslovni sklad predstavljajo
sredstva dobicka, ki jih podjetje
nameni za obratna sredstva, inves ~ idje in pokritje anuitet kreditov, najetih v prejsnjem poslovanju in za osnovna sredstva.
B. Misic

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~
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Se o Work laktorju
NADGRADNJA WF SISTEMA
IN SHEME NORME
V pretekli stevilki je bil defi.niran Wor k-Factorjev cisti cas in
bilo je v kratkih potezah opisano, k ako dobimo ta cas in kaj vse nanj
vpliva. V danasnji s tevilki born poskusil pojasniti, kako na osnovi
cistega casa pridemo d o norme.
Od nekldaj lSi je clovek, da bi
dosegel c ilj, postav.ljal delav.ne
na.loge, katerih izpo1ni.tev je bilo
mervlo za njegov uspeh ozir omauciiO!kovitost. Dobra uCinkovitost
je .temelj za na~predek -in .b-laginjo 'POsamemti!ka, tovarne in vse
dru2Jbe. Za V·rednotenje ucinkovitostri. in ·primerjanje razlicnih izvaja:lcev .pri oprav~j anju delovn~h
nalog (ne glede na motivacijo) .pa
1e bilo potrebno poiskati neko
sk,UJpno mer.iJo; to pa je cas.
Ca.s i:ma tp ri delu dvojno vlogo:
- tas je osnova delovnega tern·
pa,
- ca-s je element st·r oskov.
CAS JE OSNOVA DELOVNEGA
TEMPA
Delo.vni .t empo gradimo na teoretienem tempu, ki. ga doloeamo
z WF Cistim caJSom. P:rav.ilno .itzlYrani delovni teiD(p'O zagotavlja
manjsa n ihanja Sltorilnooti ·i~va
jalcev 'iin .s tern omogoca boljse
vodenje in usklajevanje pro.izvod·
nih zahtev. Ce iz.beremo kot enotno merilo WF u.ni'Verzalni stan·
darrd IStorilnost i, smo dosegli, da
nihanja st or.Hnosti ·i zhajajo samo
se iz raa.liCne f.izioloS.ke sposobno·
st'i posameznika.
WF univerzalni -s tandard nam
daje i:dea1ni tempo in izdelov~
potencial sku'Pnosti izvajakev, k1
pa ni. :vedno dosegljiv. Zato je izdelana nadg.radnja s istema, lid zaje.ma 'VISe dejavnike za zmanjsevanje d elov>nega t empa in dejav·
n:ike, :k.i vplivajo na 'Prekinjanje
dela. Z metodami nadgradnje
WF silstema !i>n natanCnim V'ZOrcenjem je mogoce ug.otoviti rv.zroke Jzgub, obseg izgub in mest a
oziroma slu.Zbe, ici so za izgube
odgovarne. Ravno izgubljenemu
delu casa .danes v oprak,s.i posvecamo ·premalo pozornosti.
Znotraj irzgub gre za del 'S1alnih vrednosti, kot so izgube zara·
di napora, okolice in osebnih po.treb. P·l1i'Vajande na doloCen.o delo
lahko '))redstaJV,l ja znat-ne izgube,
vendarle s led!i zakonu upadanja
od.vi-sno od stevi-la .p onovitev. Organ.i aacij.ske 12gube in motnje pa
so moano spremenljive j.n pod'Vrzene slucajnemu ponavl,ian,iu.
P£av za.dnii rt>Ti-je :vzroki: .pr.ivaja·
nje, mO'Ilnje in orgao:Jii:zaciiske iz.
gube so najvecji pora.bniki casa
in obenem Gpredv.sem motn.ie :in
organi:zacijske izgube) najbolj odvisni od uspesnosti 'Vodemja. Ko
zacnemo meri ti delo direk,tnih
opr.oizvajalcev ·Z WF sistemom, nas
amali·tiC:na pot, krl. jo .z aht eva sistem, ·p.r.i<vede do tega, da .spo:z;na·
mo v.se napake, ki so se nakopicile v proi.zvodnem 'Procesu.
Pricakovani delovni tempo bo·
mo doloei:li s tern, da bomo dolocHi za doloceno nalogo 'PI'icako·
vani tempo ali easovno no.rmo,
ki <temelji na WF casu. WF cas
i-zraeunamo z WF analiza. Za nalogo :pr-icakovani cas je vedno
dalisi od WF casa. Vzroke, ki podaljsuj ejo WF cas, delimo lila:
1. Skupino 'VZrokov, ·ki zmanjsu iejo deloWli <tempo;
2. s kupino vzrokov, ki povzroeajo :prekinitve pri d elu.
PrekJnitve .ne pomenijo zmanjsanja delov.nega tempa, •temvec
stanje, ko 1izvajalec naloge brez
svoje kr.i.vde ne izkoriSca vsega,
za delo v nalogi namenjenega
ca.sa. !1lgubljeni oos moramo izvajalci priznati in ga nadornestiti v razmerju s 1povecano p:oraibo
za na~logo potrebnega casa.
1. Zmanjsanje delovnega tempa
Vzroki za zmanjsanje delovnega tempa 'SO .neposredno vezani
z delovno nalogo. Med ·nje pr.istevamo:
1.1. Zmanjsani tempo zaradi
cezmernega utrujanja n-astaja zaradi:
- . z.mamjsanja dotO'ka energije
v IDlSlCe,
:--: preve1i}<~ porabe energije v
IDISlcah (IDISICa .p orabi vee ener-

gije, kot ·j o tlahko s ikisikom naaomestimo)
- preve.lli:kega obremenjevanja
z1v6ruh povezav.
Viplirv i.zrazamo s kolicnikom
na;poca (kin).
1.2. Zmanjsani tem po zaradi
zunanjih zaviralnih vplivov na·
staja zaradi:
- :ZI!Danj;sanega dotoka energi·
je v .organe :porabnika, ker je pre·
majhen .dotok iks:iika v kri (plini,
prah) in prevelika .poraba energije pri vzdr.l.evanju organizma (toplota, tresenje i:td.);
- -mo temj pri gibanju (obleka,
zascitna :sredstva);
- motenj ·pr·i Sipreje.manju :in·
formaci'j ~hrup, tema, blesca·
njve).
·
•
·•~1·wna
• 'kom za
'Pil'w !LZraza:mo
s """'
zunanje v.plive (ko).
Ce je delo .t a.ksno, da .tempo, ki
je z ana:lirzo doloeen, izvajalca utruja ali ce tempo v na1ogi zavirajo v.pliiVi •Oko1ice na izvajalca,
moramo WF ca:s :pomnofu1Ji IS k.
ali 1s k. ter dobimo T •• ali osnovni
cas iz zmanjsamega tempa za .pri·
vajenega delavca, ki dela brez
motenj.
1.3. Zmanjsani tempo - ker iz·
vajalec naloge na delo se ni priva·
jen
S pri'Va.jnjem na nalogo delovci tellliPO izvajalcal!larasca, dokler
ne doseze osnovnega tempa T.,..
V(plltiv pni'Vajanja na &as upo5tevamo IV p.opretju s kolifuilrom
privaj[lja (k.).
1.4. Zmanjsani tempo zar adi
moten j
Motnje zmamjsujejo <tempo ta·k rat, kadar i:zv-aja:lec naloge ne
more opraviti d ela .po p r edpisa·
nih pogojih (izmet, neustre<Zen
material, neus'klajenos:t delovnih
nalog ti'td.). Kadar se p.ojavl ja ta
vplriN, ga .i ,zrezamo -s kolicnikom
motenj (km).
Ce ip'OIDno7Jimo ca.s T"" s k . ali
km dobimo cas •k i izhaJja iz zmanjsaiJ.ega tempa med privajanjem
iiil lffiO tLnj ah Tnp•
2. Prekinitve pri delu
Vzrok!i, ·k i povzroeajo prekinit·
ve niso ne;posredno pove~ani z
izdela'VO. Med ·nje stejemo:
2.1. Ptrekini·~ve, ki tSe 'POj a vlj ajo ker mora iz,vajalec naloge
mect delom :zadostiti fiziolo-Sk:i.m
oseb-nnm potrebam. Cas prek.initve zawsi ·o.d oddaljenostoi sanitar.ij lin spola j,zvajalca.
2.2. PrekinitJVe, Jd jih .povzroea
dejstvo, da izvaja'lec opravlja .na·
loge .v organiziranem okolju, v
katerem prevzema ·informacije,
brez kater.ih naloge ne bi mogel
oprav1·ti. Te izgube lahko z boljso oo:gan~zacijo zmanjsamo. Q.
sebne irz,gub e im. organirzaoij:ske izgube doJ.ocamo analitiono iz izgubljenega ca-sa ter jih uposteva·
mo z dopolniln·i m •k oefiaien1om

K...
cAS JE ELEMENT STROSKOV
Da .bi -lahko doloci'ii ob znanem,
za nal.ogo potrebnem easu, .relati.vno povraCilo izvaj a leu za oprav·ljeno delo (zaslu.Zek izvajalca) in
s tern .seveda t udi -stros-k e, ki jib
je [laloga povzrooila, r avnamo ta·
kole:
1. Doloi':bmo os.novni delei, k:i
izhaja irz deloWle naioge:
- 'Vrednotemje zahtevnosti d e·
la;
- ,doloeanje krivulje nagrajevanja.
2. Dolocimo osebni delez, ki iz·
haja iz jrz.vajalceve u cinkovitosti:
- vrednotenje lizvajalceve u·
Cinkovdtosti.
3. Dolocimo r elativno ·povracilo
izvajalca za opravljeno delo.
1. Dolocanje osnovnega dele:Z.a
Osnov.ni dclez doloeamo z ugotavljanjem relativlne vrednosti
dela v nalogi, ki jo izrazimo, ce
pomnozimo relabilvno v.rednost
gn.11pe dela in nalogo p r icakovanega casa:

VD = VG X T.

VD = relativna vrednost deJa v nalogi
VG = relativna vrednost grupe dela
T. = za nalogo pri~ako' ani cas ali ca·
sovna nonna (min.)

Relatilvna v.red>nost grupe dela je
odvisna od grupe dela. Te .irzhajajo iz zahtevnosti dela, oki je gra·
jena na analiticnem vr ednotenju
naloge po 'kr1te.rijoih zaht ev.nosti.
Zahtevnost dela v nalogi obhku·
jejo tri 'POdrocja:
- Naloga izvajalcu, naloga
stopnje pripravljenosti, brez ka·
tere naloge ne more opra.viti.
- Iz odnosa med naiogo in
i;z;vaja'lcem nastaja tveganje, ki
se ·i:zraZa :v momi skodi.
- Naloga iz vajalca neposredno
in posredno utruja.
Rela1livno vrednost grope dela
iz.racunamo po enacbi:
VG = VGt X fGD - •

relativna vrednost deJa v prvi
grupi VG, - A
f - stopnjevalni fa.ktor (vel:ji od I)
GD- grupa deJa, dolotena z vrednotenjem zahtevnosti dela

VG, -

2. Dolocanje osebnega deleza
RelatJi'Vna 1vrednost grupe dela
je temelj pr.i -raeunanju :povracila :ilzvajalca za opravljeno nalo·
go. Dej-ansko twvrac.ilo je odviJs·
no od izvajaJceve uci:nkov1tosti.
P.r i ·t ern izhajamo j.z predpostavke, da lii2'N.aja.lcevo delovanje :po·
meni za >nalogo st.rosek. Velikost
stroska za delo doloea rela1livna
vrednost na-loge. Ce so stroski, ki
jih povz.roei .izvaja:lec, po uspesni

izvedbi naloge manjsi, je i:zJVajalec u.Cinkov·i tejS.i in dobi vecje
povraciJ.o za delo v casu, ki je za
delo namenjen.
Izvajalcevo ucirrkovitost dolo·
camo talko, da dolooimo:
- Vrednotimo neposredno uci:nkovitost izvajalca.
- Kompenziramo -njegovo ·veejo aJO. manj-so rpri:pravljenost za
delo, ki je brez svoje krivde primemo [le izlkoriSca.
- Komperuliramo manjsi de·
lovn:i tempo, ki ga ne moremo
po51p€lSiti :zaradi fizioloskih orne·
jlitev ~starost, invalidnos t).
3. Dolocanje r elativnega povracila za opr avljen o delo
V ipraks.i •se 1pogosto pojavJjajo
pogoji, lci ne ·i zbajajo ·i z •same deloV'ne naloge ali ubnkovitosti izvajolca in ikrl. nalagajo 1~jemne posege .v ~Si.stem nagrajeva:nja. Taki

posegi 'SO obicajno vezani na dolocen Cais. Dva taksna posega sta:
- Hkratna uporaba dveh si·
s temov m merjenje casa v delavmci. Vpliv hitrejsega tempa deJa
priznamo izvajalcu dela s faktor·
jem st~mul:acije.
- Pomanjkanje izvajalcev pri
nekaterih delih, •ker se izvaja.Jci
z odjporom odlocajo za ta dela.
Namen tega ·s estavka je bil
predvsem .inforrnirati sirSi :krog
lj udi na Brestu z Work-Factor si·
s temom za rnerjenje dela ·iln nje·
govo nadgra.dnjo. Zato sem se
poskusal dosled no opira:ti na na·s lednjo ilii.t·e raturo:
-

1

WF infonnativni prirocnik,
WF hitri postopek; prirocnik
Trojar Marjan: •Nadgradnja WF siste·
rna in shema norme• (Referat na II
posvetovanju o merjenju deJa).
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Ciljno vodenje podjetja
Nadalj evanje iz prejsnje s tev.
Mozina :v svojem delu govori
t udi naslednje:
Sistem delovnih oiljev, ki jdh
merimo po ,p ricakovanih re<Zu1ta·
tih, omogoca resiti vecje s•tev~lo
kronianih problemov, ki jih po·
gos.to sreeujemo v orgruruizaaijah,
·i n :slicer:
a) n agra jevanje po ucinku: definira.ni delo'Wli cilji so r ea,Lno
-sredstvo .za merjenje posameznikovih pT~peW<:ov, s cimer je dana vetja m<>Znost za nagrajevanje po delu;
b) pomanjkanje teamskega deJa: def.inirailii organ.izacijski in
delo'Wli cilji omogocajo •koordi·
nacijo posameznih naporov v
·smiis>lu lteamskega dela;
c) pom anjkanje inciativnosti:
vsalk c·i l•j daje ustrezno svobodo
ter ·p odrocje delovanja an s tern
moznos t, da tpride pri V"sa'kem
iposameznilku do izraza iniciativ·
nost;
d) prem alo odgovornosti: spre·
jeti cilji so tes.no povezani z ustreZIIlo kolioino •posameznikove
odgovornosti za delovne dosezke;
e) prevec subjektivnega ocenjevanja: delovni cilji ne 1emeljijo na
ocenjevanju osebnostnih ·l astno·
sti, ampak na delu in rezuhatih;
f) p r emajhna zainteresiranost
ljudi: se tako moeno besedno
besdno spodbujanje ljudi nima ucbnka, ce ne vidijo in, ne obcutijo rezlllltatov svojega dela v
praksi;
g) prevec avtokraticnega vod e·
nja: usmerjenost k ciljem in :rezultatorn dela odpravlja potrebo
.po namiranju ·illl opiranju na ve-ljaWle predpise •in sankoije;
h) neustrezno komuniciranje:
deLov.ni dlji fiJtrirajo poplavo in·
formacij in dajejo prednost ko·
munikacijam, ki ISO ;povezane z
delom, odnosi don rezu.ltart:i;
i) nesamostojnost posameznikov: vsaik clan j e .pravzaprav to·
liko samostojen, kolikor prostovo~jno sprejema delovne cilje in
jib zna doseOi;
j) tefave v organizaciji dela:
vodilni dela'Vec lahko koordini!ra
delo sodelavcev, ce z nJimi na·
taneno doloCi cilje in jim rpoma·
ga pri doseganju ;
k) potrebe po izobraievanju in
napredovanju: r ez·u ltati, ki so bili dosezemi na os.novi d e lovnih ciljev, ka.Zejo, kdo 1potrebuje do·
datno znanje in kdo ima sposob-

nosti iiil prav.ico do .napredovan ja.
Opis ani sis tem ciljega vodenja
bi grafiooo rpredstavil-i nekalro
ta.kole:

zac1j1

4) Skupno otrinj anje

3) Prodoto j llil< pri-

2) ? otrebue spre-

m.em.be v organi-

idej in mi&li podrejnih, ·k er se
mu zdi, da so Je njegove ideje pri·
merne za alkcijo;
9. vodilni delavec pozabi na i·
deje, k.i lahko pridejo v orga:ni-

r--

r--

pravi de lovne

~

glede d elovnih
~

oilje

ciljev

I

'--l) · Detiniranje splo§

3) Podrejonl prl prQv1 delovne

~

cilje

5) Sprenll.janje , 1:-

nih ci ljev orge.-

vajanje doee gaa.je

nizaeije

ciljev
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7) Pre gled organizacijskih ciljev
or;. rezulta t ov
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6) Pre gled 4elo'l'llib
c iljev ozirotQa

re zul ta tov

Primerja.nje rezulta tov
Sprelllinjanj e clljov, akclj

Seveda .pa se pri postavljanju
delovllih ciljev in uvajnju ciljne·
ga vodenja javljajo ·tudi napake
ki jih je Morna razvrstil nekaiko
takole:
1. Vodillni dela vee ne dolooi do·
volj jasno .splosnih ciljev enote;
2. :postavljeni cilji so 'Prenizki
(ali previsoki), s.e pra·vi, ne izzivajo naporov, da bi jih dosegli·
3.. ci,lji tSe ne nanasajo na l!lot:
ranJe V·red!note posameznika in
moinos<t za ustvarja:lnost ;pri delu·
4. vodilni delavec ve0kra1 preobremenjuje sebe in druge z ne·
UJStr ezni.mi ali p revec stevJlnimi
ci.t~i;
. ~- vodilJili.

delavec pozabi doJ.oc_ltl odgovornost za sprejete cilje;
6. .vodilni delavec ne koordinira do:volj. ~:"ojili ~iljev in ciljev
enote s oiJJl drugih enot in skupaj s cilji v organizaciji;
7. vodilni delavec prema:.lo jas:'-o opise. pot oziroma akcije k pricakovamm. rezultatom in doloci
le me~ene kriterije;
8. vodilni d elavec je prevee zaverovan sam vase in ne .s prejema

zac1jo od zunaj in tako !pi'evec
trdno v.ztraja pri pogojih v organizaciji;
10. vodilni delavec Iahko ·posta· J
vi program delovnih ciljev prehi·
tro .in nekriticno, o n jem ne raz·
pravlja z ostalimi; z drugimi be· '
sedruni, -bolj je usmerjen 'k hi· .
t remu zadovoljevanju kot pa h
krilticni raJZpravi;
11. vod.ilni delavec ne uposteva
p r ejsnjih tezav in uspeh ov in je
premalo gitbek pri postavljanju
novih ci.ljev;
12. vodil.n~ delavec lahk o ;poza.
bi u spesno okrepit i vodenje posa·
meznikov, ki so .pri svojem delu
dosegli ustrezne oilje i.n rezultat e
Opi.sani nacin ciljnega vodenja
podjet ja .n i edini sistem vode·
nja, je ·p a eden izmed sis'temov,
ki g a v svetu zelo uporabljajo in
ki 'Pri'Ilasa boljse rezultate v po
slova.nju. Tako so v analizi 128
podjetij IV ZDA, ki u porabljajo
ta sistem, u gotovili, da delujejo
'PO uvedbi sitema u spesneje kot
prej i.n iprecej uspe$neje od pod·
jetij, ki uporabljajo druge naCi·
ne IVOdenja. Tudi .p ri nas so zna·
ne v.peljave tega sistema vode·
Konec na 7. strani
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BRESTOV OBZORNIK
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Na BloSki planoti tokrat zares
BLOKE, ZIBELKA SLOVENSKEGA SMUCANJA, KRAJ PREDVOJNEGA IN POVOJNEGA LETALSTVA, POVEZANA Z NOVO MODERNO CESTO OD BLOsKE POLICE, Z NOVIMI PROJEKTI ZA
PO:tiVITEV TURIZMA, DO:tiVLJAJO NOV PREPOROD :ZE NEKDAJ
MOCNO RAZVITE SMUSKE IN DRUGE SPORTNO-TURISTICNE
DEJAVNOSTI.
BLOKE
Blizajoca se zima je ze dobila
tu pa tam svoje zunanje obelezj e.
Stalna prodajalka na na~em trgu
je ze umaknila svoj prodajni prostar v varno zavetje. Vrtickarji
so v glavnem ze zavarovali svoje
vrtnice. Tudi avrom obilisti so poskrbeli za boljso obutev svojih
vozil. Kako je pripravlj ena sluzba
za ci~cenje cest, pa bomo videli,
ko bo zamelo.
-0Med snemanjem Veselega tobogana je bila v cerkni~ki kinodvorani nepopisna gneca. Tisti, ki so
imeli vstopnice, se hudujejo na
»pad alee« , ki so zasedli njihova
mesta. Napovedovalec Kralj se je
tudi tokrat dobro potrudil.
Aplavz pa lSi je prisluzil rturli fant
z zgodbo v domacem narecju .
Kvalitet ne in razgibane prireditve pritegnejo celo prebivalce na~ega ma!ega mesta.

1

I

-0Dva nova st a novanjska bloka,
ki jih dokoncuje SGP Gradgce,
bosta kmalu nared za vselitev.
Su~lja se, da bodo stanarine pre-
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- 0Zadnja podrazitev kave je povzrocila med »kafetarji« pravcati preplah. Baje so posamezne
»kafet arske« skupine zmanjsale
svoj ucinek celo za 50 odstotkov.
Hvalevredno bi bilo, ce bi se temu zgledu podobno ravnale se
ostale podobne skupinice in podskupinice, seveda v dobrobit Iastnega zdravj a.
-0Morda ~e niste opazili, da je v
teh dneh opaziti na nasih cestah
vee na novo postavlj enih prometnih znakov. T udi vozilo cerklllrske postaje milice je opremljeno z radarjem. Vsem voznikom p riporocamo, da upo ~tevajo
prometne predpise, sicer bodo
pac morali poseci v - najbrz
ne prevec polni zep.

v decambru

1. decembra ob 19.30 in 2. decem-

.-

cej zasoljene, kar je v skladu s
splosnimi podrazitvami. Morda
ne 1bi b.ilo odvec informirati tiste, ki pricakujcjo nova stanovanja, katerim kategorijam osebnih dohodkov so s tanovanja namenjena.

bra ob 16.00 - ameriski film
SERIF, TO JE DE:tELA NASILJA. V glavni vlogi Gregory
Peck.
2. decembra ob 19.30 - italijanski film KO SO SE :tENSKE
UCILE UUBITI. Komedija. V
glavni vlogi Nadia Casini.
3. decembra ob 19.30 - ameriski
film MACHO CALALAHAN.
Western. V glavni vlogi David
S-anssen.
6. decembra ob 19.30 - ameriski
film DIVJA DEZ:ELA. Pustolovski film. V glavni vlogi Steve
Forrest.
8. decembra ob 19.30 in 9.decembra ob 16.00 - italijanski film
SKUPINA REVOLVERASEV.
Western. V glavni vlogi Dany
Garco.
9. decembra ob 19.30 - ameriski
film VROCI DIAMANT. Kriminalka. V glavni vlogi Robert
Redford.
10. decembra ob 19.30 - amerisld. film SMRTONOSNA STEZA. Pustolovski film. V glavni
vlogi Sean Garrison.
13. decembra ob 19.30 - italijanski film MIHAJLO STROGOV
- CARSKI SEL. Pustolovski
film.
15. decembra ob 19.30 in 16. decembra ob 16.00 - ameriski
film ZADNJI DRAKULA, groz-

ljivka. V glavni vlogi Cristopher Lee.
16. decembra ob 19.30 - ameriski film DE TEKTIV KLUT.
Kriminalka. V glavni vlogi Jane Fonda.
17. decembra ob 19.30 - francoski film NEKOC JE BIL POLICAJ. Kriminalka. V glavni vlogi Michel Constantin.
20. decembra ob 17.00 in 19.30 ameriski film KRALJ D:tUNGLE. Pustolovski film.
22. decembra ob 19.30 in 23. decembra ob 16.00 - francoskl
film REVOLVERAsiCE. Komedija. V gl. vi. Brigite Bardot.
23. decembra ob 19.30 - ameriski film KRALJ, DAMA, FANT.
Eroticni film. V glavni vlogi
Gina Lollobrigida.
24. decembra ob 19.30 - italiianski film BESNENJE VETRA. Western. V glavni vlogi
Terence Hill.
27. decembra ob 19.30 - francoski film RDECI KROG. Kriminalka. V glavni vlogi Alain DeIon.
29. decembra ob 19.30 in 30. decembra ob 16.00 - italijanski
film KOMPONEROSI. Western.
V glavni vlogi Franco Nero.
30. deeembra ob 19.30 - ameriski
film IZGUBLJENA KOMANDA.
Voini film. V glavni vlogi Alain
Delon.
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Prvoaprilski sali, da bo v Cerknici odprta knjiznica, n i nihce nasedel.
Sedaj pa- ceprav s precejsnjo zakasnitvijo - bo knjiznica zares
odprta za javnost. Svecana otvoritev bo ze v okviru slavnosti ob Dnevu republike, redno pa bo na uslugo obcanom od 1. decembra dalje.
Njen delovni cas bo objavljen na posebnih letakih.
Vsekako r lepa pridobitev za Cerknico! Ce ze ne iz potrebe, vsaj iz
radovednosti si oglejte knjiznico, ki je zalozena s knjigami za vsak
okus in vsako starost!
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Ciljno vodenje podjetja
Nadaljevanje s 6. s trani
nja; upor<iibljata ga oovogorgki
MEBLO in Tovarna dekorativnih
tka.nin v Ljubljani.
Pri obeh se je !IJO uvedbi tega
sistema pOikazala veeja poslovna
usp~nost.

To je b:il kratek opJs siiStema
cioljnega vodenj a , njegov·i h .zaJkonitosii dn momosti, ki jih daje.
Morda obi bill spr ejemljiv tudi za
nase !!JOdjetje, pravim »ffiOrda« ,

.

saj so tudi drugi sistemi vodenj a, ki so novejsi in lahko tud i
boljSi. V1sekakor pa je bolje ·imeti nek sistem kot pa nobenega.
S tern ·ne reeem, da 'Pri nas ni sistema vodenja, vendar pa trdim,
da !IJOsvecamo premalo :pozorno·
sti t ern vp. ·q~anjem, kar pa ·nam
bi p.rinesio v p rihodnje lahko tudi boljse posl.ovne rezultate.
L. UL.•

-- .

Bloke so sir~i slovenski, pa tudi svetovni sportni javnosti se
posebno znane po svojih smuceh,
ki so jih ljudj e stoletja uporabljali v zimskem casu kot splosn o
prometno sredstvo.
Najstarejsi izvirni opis smucanja na Blokah je dal nas prvi
potopisec in kronist Slovenije baron Janez Vajkard Valvasor v
svojem najvecjem in najbolj zanimivem delu »Die Ehre des H erzogtu ms Crain« (1689): »Tudi
kmetje na Kra njskem imajo v
nekaterih krajih, poseb no na Turjaku in tam okoli, posebno pripravo, ki je doslej nisem vide!
v nobeni dezeli. Pozimi namrec,
kadar lezi sneg, morejo navzdol
z visokega hriba voziti z neverjetno hitrostjo.«
Smucarsko znanje, pridobljeno
na Blokah .iz potreb in pogojev
zivljenja pozimi, je po prvi svetovni vojni pricelo dobivati folklomi in tekmovalni znacaj.
Po drugi svetovni vojni so bili
vsi poskusi, da bi smucanje ponovno ozivelo, zaman, gospodarsko sibke Bloke so takrat izgubile tekmo z novo porajajocimi
se alpskimi smucarskimi srediSci.
PROGRAMSKA USMERITEV
RAZVOjA BLOsKE PLANOTE
Sedanje turisticne in gospodarske zmogljivosti so na Bloski planoti dokaj skr omnejse , saj obsegajo le tri gostilne in nekaj zasebnih sob .

osnova za razvoj nastanitvenega
turizma.
3. Poleg obeh osnovnih investicij pa program turisticncga razvoja v prvi fazi predvideva vrsto
dodatnih ukrepov:
- usposobitev tujskih sob, ureditev okolja;
- vzorcne kmetij e za vpeljavo kmeckega turizma;
- raz~iritev domace obrti »suhe robe«;
- Smucarska zveza Siovenije
naj bi v koledar zimskih otroskih tekmovanj vnesla slalom
tekme pod imenom »Kacje vijuganje na Blokah« a li tek movanje
v tekih »Po poteh bloskih smucarjev«.
lnvesticijski stroski
Predvideni investicijski stroski
bi za obe investiciji na Blokah
v letih 1974/75 znasali 6.579.960
din.
Za kritje investicijskih stroSkov bo mogoce aktivirat·i Iastna
zdruiena dinarska in devizna
sredstva v viSini 4.211.160 din, tu.ii komercialni kredit in kredi t
Lj ubljanske ali Koprs ke banke v
visini 2.368.800 din.
DI'uga faza .t uristicne grad:itve
Bloske planote predvideva:
- Opredelitev kraja s programom, urbani.sticmm projektom
in valorizacijo poletnih ter zimskih naravnih pogojev za r azvoj
turizma.
- Teznjo za modernizacijo ccste Nova vas - Sodrazica - Zlebic.
- Razsiritev smucisc na Bloscku (1035 m) , Peskovcu (815 m) in

Ob vznozju Lisca, kjer bo nova krozna smucarska vlecnica
Prva znanilca nastanitvenega
turizma na Blokah sta Jugoslovansk i otro~ki rekreacijski center iz Pule, ki ima v neposredni
b:li:lii.ni Blok svoj Dom pocitka, in
TVD Partizan iz Pirana. Poleg
tega je pocitniSko nas!=!lje vikend
hiSic ob Bloskem jezeru na Volcjem.
Blocani pa tako ponujene priloznosti niso izpustili iz rok. Navezali so stike s turisticnimi strokovnjaki, kadrovsko okrepili turisticno drustvo, ustanovili iniciativni odbor ter skupaj z Zavodom za turizem Cerknica zastavili okvirni dolgorocni razvojni
pr ogram.
Tako je b il ze v letu 1972 izdelan idejni projekt za gradnjo
zicnic na obmocju Blok.
Letos pa gre zares!
Prva faza, s katere uresnicevanjem naj bi zaceli leta 1974, obsega:
1. Aktiviranje smuciSc, ki s sedIa (850 m) in z vrha Lisca (872 m)
padajo v smeri Velikih Blok do
kote 710. S tern bi pr idobili
140 do 162 m etrov viSinske razlike. Na tern obmocju je predvidena krozna smuearska vlecnica
posevne dolzine 500 metrov z visinsko razliko 140 metrov in
zmogljivostjo 600 do 800 oseb na
uro.
2. Zgraditev .gostisca v Novi .vasi
s 50 do 60 IeziSCi, kar na j bi bila

.....

.

Bloskem hribu (825 m). Vsi ti
vrhovi v neposredni okolici nudijo smuci ~ca s 70 do 100 metrov
visinske razlike.
Za uresnicenje programa prve
faze je bil ustanovlj en pripravljalni odbor, katerega naloga je
pridobivanje gospodarskih in drugih organizacij, ki bi se vkljucilc
z ustanoviteljskim i dele.zi v po-

. t .•

sebno telo KONZORCIJ ZA IZGRADNJO RTC BLOsKA PLANOTA.
Vsaka sopogodbenica vpise in
vplaca na-jmanj en osnovni delez,
to je 50.000 din, lahko pa ·v pise
in vplaca vee delezev, vendar ne
vee k ot eno tretjino od vseh vlozenih delezev.
Prvi pripravljalni sestanek za
ustanovitev rekreacijsko-turisticnega centra Blo~ka planota je bil
19. oktobra v Novi vasi, na katerega so bili vabljeni p redst avniki
gospodarskih in drugih organizacij.
Med d rugim je bilo sprejeto
stalisce, naj bi bilo novo ustanovljeno telo, Konzorcij za izgradnjo RTC Bloska planota,
TOZD s samos tojnim obracunom
v sklopu Zavoda za turizem Cerknica. Prav tako je b ilo sklenjeno,
na j hi bill sklic ustanovne s kupscine se letos.
Pripravljalni odbor .ie 19. novembra sklical sestanek ter prikazal ze jasnejso sli ko 0 pripravah in opr avljenih nalogah za
s klic ustanovne skupscin e.
Tako je po dosedanjih obiskih
po gospodarskih organizacijah
pricakovati okrog 60 delezev, kar
je porostvo za sklic ustanovne
skupscine, ki je dolocena za 20.
december.
J_ Tr uden

Dober zacetek
slabsi konec
LETOS SO NOGOMETAsl
IGRALI S SPREMENLJIVO
SRECO
Veliko obe tajoca v.i·so.k:a uvr.s titev v jesenskem delu je v .zadnjih
kolih .splavala po rvodi.
Kljub temu, da je bilo vse do
kooca dz.redno razpolozenje, je
spodr5lj aj, ·k aterega ·SO na.pravili
([lekateri ·posamezniki neopraviclji.v. Neodgovoren odnos do rednih treningov, obnasanje na tekmah d,n menjajoca treners ka mesta dajo o ma:rsicem razmisl it i,
da bi v ([lOVi sezoni odprav-ili
omenjene slabosti.
Ciani:
1. Hra·s tn-i·k
2. Kocevje
3. Grosuplje
4. Induplati
5. Ceilknica
6. Podpee
7. Menges
8. Apnar
9. Ribnica
10. Medvode
11. Borovnica

36-12
24--12
23-13
20-13
17-12
20-20
12-15
10-22
14--28
12-21
12-32

16
15
13
12
12
8
8
8
8
7
3

Mlad.inci:
1. Ljubljana
2. Hrastnik
3. Med<Vode
4. CerkiJ'lica
5. Borovnica
6. Apnar
7. Menges
8. Grosuplje
9. Podpec
10. Kocevje
11. Mercator

53-14
45-20
32-22
31-15
33-11
21-24
17-22
30-44
18-35
11-21
8-46

18
17
14
13
11
9
6
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Nogomet privablja v Cerkruci vedno vee gledalcev.
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LETOSNJI DEDEK MRAZ
KAKO BOMO LETOS NAJMLAJSIM PRIPRAVILI NOVOLETNO
PRAZNOVANJE
Blizamo se novemu letu in seveda tudi praznovanju Dedka
Mraza. Prejsnj a leta so bila v
obicaju darila po razlicnih delovnih organizacijah in razlicne vre<dnosti. Otroci .starsev, zap.os-lenih
v razlicnih organizacijah,' so take lahko dobili tudi po dve darili. Mnogi otroci pa so darovan j e lahko samo opazovali in si
zeleli prav takega darila Dedka
Mraza. Tu pa tam smo priredili
kaksno osrednjo prireditev, to pa
je bilo tudi vse. Ni cudno, da so
neposredni proizvajalci, lani so
bili to Brestovci, veckrat predlagali enotno organiziranje Dedka
Mraza, kjer bo sleherni otrok z
veselim sr cem dobil darilo. Tako
je obcinska konferenca SZDL
Cerknica pred kratkim sklicala
sest anek predstavnikov delovnih
o rganizacij in zasebnih obrtnikov
obcine Cerknica. Kljub skromni
udeleibi so bila na tern sestanku
sprejeta naslednja stalisca:
- Ustanovi se odbor za organiziranje Dedka Mraza, ki naj pri-

pravi program dela. V odboru so
zastopani predstavniki delovnih
organizacij, osnovnih sol, Glasbene sole, predstavniki zasebnih
obrtnikov in krajevnih konferenc
Socialisticne zveze.
- Vsaka delovna organizacija
naj za izvedbo organizacije Dedka Mraza prispeva po 40,00 din
na zaposlenega.
Ve~ina delovnih organizacij je
ta predlog tudi ze sprejela.
- Z osebnimi darili se obdarijo
vsi predsolski otroci od enega
do sedmega leta.
S kolektivnimi darili se obdarijo vsi soloobvezni otroci od prvega do osmega razreda. Kolektivno darilo ucencem so lahko sportni rekviziti, knjige za solske
knjiZnice, ucila in podobno.
- Kulturni program organizirajo in pripravijo posamezne
krajevne konference SZDL in
krajevne skupnosti ob sodelovanju Kulturne skupnosti, ZKPO,
Glasbene sole in osnovnih sol.

Akcija se je pricela. Tudi tezave bodo, vendar upamo, da bomo
z enotnim organiziranjem obdaritve otrok zadovoljili nase najmlajse, pa tudi vse delovne ljudi.
G. Logar

Nasi npokojenci
10. oktobra letos je odsla iz
Tovarne pohistva Cerknica v pokoj delavka furnirnice tovarisica
Anica ANZELJC. Pri nas je bila
zaposlena sestnajst let.
S. oktobra je tovarno zapustil
tudi tovaris Andrej HRBLJAN.
Na BRESTU je bil zaposlen polnih stiriindvajset let. Vseskozi je
opravljal razlicna strokovna in
zelo zahtevna dela.
Tovarisica Olga ZEMUAK je
13. novembra letos prekinila delovno razmerje zaradi upokojitve. Na Brestu je delala sestnajst
let, in sicer vecinoma montafua
dela.
Vsem upokojenim clanom delovne skupnosti zelimo se veliko sre~nih in zdravih let!
Delovna skupnost
TP Cerknica

Pred nedaiV'Ilim je odsel v zasluzeni tpakoj Vinko Mikecin, ki je
bil sedemindvajset Ie~t Brestovec.
Proo mnogimi Jeti ga je zivljenjska pot zanesla v Cerknico, kjer
je tudi ootal. V~n.ko skoraj ni pozna! prostega casa, kadar je b ilo
treba delati za Brest, zato ga bomo se dolgo pogresali.
Ob odhod.u iz podjetja so mu
sodelavci podar.ili lep spornim.ek
!in se rv ozjem krogu poslovili od
njega.

Kegljaci
tekmujejo
V prihodnj ih mesecih bo na
kegljiScu spet zivahno. Dosedanje kegljace »Za razvedrilo« bodo
zamenjali tekmovalci, ki bodo
podirali keglj e za ekipno in posam icno prvenstvo Bresta v m oski
in zenski konkurenci. Ekipe po
posameznih enotah so ze izbrane
in tudi tekrnovanja so se ze pricela . Bodo favoriti iz TP Cerknica opravicili svojo vlogo?

Rft-.ZPIS
Po daljsem casu smo varn za
razvedrilo v praznicnih dneh spet
spripravili nagradno kriZanko.
Potrudili smo se, da ni pretezka,
zato se je cimprej lotite! Za
spodbudo se nagrade:
1. nagrada
100 din
2. 2 nagradi po
50 din
3. 10 nagrad po
10 din
:Zelimo vam dosti razvedrila in
seveda srece pri zrebanju! Resi·
tve z oznako »Nagradna kriZan·
ka« posljite najkasneje do 20.
decembra 1973 uredniskemu odboru Brestovega obzornika.

Brestov obzornlk, glasilo kolektiva Brest Cerknlca. Odgovor·
ni urednlk Bozo LEVEC. Ureja
urednisld odbor: Tone KEBE,
Bozo LEVEC, Tone LOVKO,
Franc MLAKAR, Stanka MEKIN·
DA, Danllo MLINAR, Ivan NAJ.
GER, Alojz OTONICAR, Janez
PRAPROTNIK, Miha SEPEC,
Ivan SKRABEC in Zdravko ZA·
BUKOVEC. Tiska :Z:elezniska tiskama v Ljubljani.

