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OB ZAKLJUCNEM RACUNU ZA LETO 1972

UspeSno gospodarjenje v lanskem letu
PROIZVODNJA NARASLA ZA 53 ODSTOTKOV. PRODAJA VEC·
JA ZA Z8 ODSTOTKOV, IZVOZ PA ZA 15 ODSTOTKOV.
ZALOGE SO NA RAVNI POTREB OBSEGA PRIZVODNJE.
OSEBNI DOHODKI NA ZAPOSLENEGA SO DOSEGLI 1.823 DINARJEV. RENTABILNOST, EKONOMICNOST IN PRODUKTIV·
NOST STALNO NARASCAJO.

Pregled gospodarjenja na osnovi zakljucnega racuna za I. 1972
kaze dosezene rezultate po posameznih kategorijah gospodarskega procesa v ·p rimerjavi z dosezemmi rezultati v letu 1971.
PROIZVODNJA

Proizvodnja je bila v letu 1972

v primeri z obsegom proizvodnje
v letu 1971 visja za 53 °/o, med-

tem ko je bila glede na plan za
leto 1972 visja za 17 °/o. Vrednost
:proizvodnje je 280.784.000 dinarJe in se je povecala predvsem zaradi hitrega poveeanja proizvodnje pohiStvenih izdelkov. Od celotne proizvodnje odpade 84,2 Ofo
na finalno predelavo, medtem ko
je delez primarne predelave
15,8 Ofo in je pod rav.nijo iz I. 1971.
Planiranega obsega proizvodnje ni dosegla le Tovarna lesnib
izdelkov Stari trg, vendar je
vzrok za to objektiven, ker ni
bilo mogoce troizmensko delo na
. zagalnici. Temu je vzrok pomanjkanje delovne sile, kar koncno
V:Pliva na nizji obseg proizvodnje
zagalnice za 19 odstotkov.
Priprave novega proizvodnega
programa sestavljivega pohistva
:v Tovarni pohistva Cerknica je
omogocilo intenzivno izkoriscanje kapacitet na osnovnah velikoserijske proizvodnje. Ucinki
tega so jasni in se kazejo v povecanem obsegu proizvodnje za
79 odstotkov. Ce omenimo, da stevilo zaposlenih v tej enoti ni vecje, potem ugotavljamo, da je k
povecanju obsega proizvodnje
:Prispevala tudi povecana storilnost. Kooperacijsko sodelovanje
med enotami in zunanjimi ·p artnerji je se povecalo rast proizvodnje. Tako smo v letu 1972 navezali kooperacijske odnose z
Novo opremo iz Izole za proizvodnjo jedilnice Living. Za proizvodnjo tapetniske dejavnosti je
organizrano kooperacijsko sodelovanje s podjetjem OLES iz Postojne. Prav gotovo bo v prihodnjem procesu kooperacijsko sodelovanje doseglo se vecjo veljavo.

Iz 11sebine:
KAKO IZPLACUJEMO OSEBNE
DOHODKE NOVI STANOVANJSKI PRAVILNIK - TE1:AVE Z NABAVO SUROVIN LETOSNJE M01:NOSTI ZA IZVOZ - CESTITAMO DELOVNIM 1:ENAM - STANOVANJA,
STANOVANJA... - SPORTNE
IN DRUGE NOVICE.

V Tovarni pohistva Martinjak
je v letu 1972 proizvodni program
glede na prejsnja obdobja bistveno zozen, kar je omogocilo ugodno proizvodnjo. V tapetniski dejavnosti smo proizvajali sedemi
garnituri Sabina in Constanca, ki
sta na trgu iskani, vendar s stalisca rentabilnosti cen ne ustrezata nasim zahtevam. Prav zato homo v letu 1973 z novimi izdelki
tapetniske dejavnosti dosegli ugodnejso rentabilnost te proizvodnje.
Proizvodnja kuhinjskega pohistva je bila v okviru planskib
predvidevanj.
Kljub temu, da smo dosegli obseg proizvodnje nad planskimi
zahtevami, smo se v letu 1972
srecali s teZavami, ki so ovirale
nemoteno proizvodnjo. Pri tem
moramo omeniti restrikcije uvoza ivernih plosc (standardnih in
oplemenitenih) in pomanjkanje
kvalitetnega repromateriala, pa
se nelikvidnost gospodarjenja, ki
je delno ovirala promptna placila kupcem, kar je bil temeljni pogoj za dobavo blaga.
Predvsem so se v zadnjem obdobju leta 1972 pojavile tezave
zaradi nabave bukovega zagane·
ga lesa, ker so se domaci proizvajalci zaradi izredno ugodne konjunkture in visjih cen v izvozu
preusmerili v izvoz.
PRODAJA

Planirani obseg prodaje za leto
1972 smo realizirali z indeksom
114, medtem ko je obseg prodaje
v Ietu 1972 v primerjavi z istim
obdobjem leta 1971 dosezen z indeksom 128. Ta indeks je nizji od
indeksa dosezenega obsega proiz·
vodnje, ·k ar je rezultat razprodaje zalog ob koncu leta 1971, medtem ko je bila v letu 1972 na podrocju prodaje dosezena doloeena kontinuiteta.
.
Realizacija na domaceni trgu
se je v letu 1972 v primerjavi z ·
letom 1971 povecala za indeks
137, medtem ko enak.a primerjava za 1zvoz kaie poveeanje za indeks 15. V realiziranem izvozu
zna.Sa delez primarnib izdelkov
le 3,5 odstotka.
Za Ieto 1972 je bila v prodaji
finalnih izdelkov na domacem
trgu znaCilna ugodna stopnja konjunkture. V zacetku leta so· bili
iskani omarasto pohistvo in cenejSi tapetniSki izdelki.
Poleg ugodne trine konjun.kture
je na uspesen plasma vplivala tudi solidna izbira proizvodnega
programa sestavljivega pohistva
BARBARA, ki jo je triisce sprejelo v sorazmerno kratkem casu.
Prodaja tega programa je bila solidna kljuh pomanjkljivostim

(desortacija v zacetku leta, poslabsanje kvalitete).
Tudi jedilnica LIVING je v letu 1972 dosegla soliden plasma
in se povpra5evanje po tern fzdelku ne zmanjsuje.
SedeZni tapetniski garnituri
SABINA in CONSTANCA sta sli
dobro v prodajo, saj je povprasevanje presegaJo proizvodne
zmogljivosti. Ocenjujemo, da je
tako ugodno povprasevanje predvsem zaradi nizke cene SABINE,
ki zadovoljuje sirsi -k rog kupcev.
Prodaja stolov je bila ugodna,
vendar paz vidika prodajnih cen
(te so zamrznjene na najnizji
ravni) in povecanje cen surovin
ti izdelki iz dneva v dan postajajo proizvodno manj zanimivi.
Plasma -k uhinjskega pohistva je
bil v letu 1972 na 25 odstotkov
veeji od prodaje v 1. 1971. Stagnacija v prodaji kuhinjskega opohHtva se je kazala v drugem tromesecju, kar je bil rezultat slabse konjunkture ·i n Ukinitve :PrOiZVOdnje VEGE-55, ki je bila na trziScu ustaljena in po ceni nifja

v primerjavi z VEG0-60. Prodaja
kuhinjski:h elementov teee predvsem v Sloveniji in v glavnib
sredi~cih ostalih republik. Zato
je nujno, da se prodaja kuhinj
v letu 1973 razsiri tudi na ostala
podrocja. Sedaj imamo na voljo
kuhinjske elemente VEGA-60 v
treh barvah, vendar je cutiti potrebo po proizvodnji nove ktibinje.
Kaksna je bila prodaja pobi~t
va po republikah, nam kaie naslednja tabela:
v odstotkih
Republika
1971
1972
Slovenija
Hrvatska
Srbija
BiH
Makedonija
(Crna gora)

46,7
22,0
19,9
6,7

46,3
22,5
20,1
6,1

4,7

5,0

100,0
SKUPAJ: 100,0
Iz te tabele lahko ugotovimo,
da smo v letu 1972 razsirili prodajo v ostalih republikah. Vsekakor bi bil uspeh ~e vecji, ce bi bi-

lo reseno vprasnje potrosni~kib
posojil, katerib Brest nima dovolj.
Kupci predvsem s podrocja Srbije in Bosne postavljajo za osnovo
prodaje zagotovitev potrosniskih
posojil. S tako politiko se· enotni
trg zapira v ozja obmocja in ·ne
daje enakih moznosti vsem proizvajalcem.
IZVOZ
Izvoz je bil v letu 1972 kljub
vsem tezavam zadovoljiv. V J?rvib
devetih mesecih leta 1972 je 1zvoz
obsegal 7,1 odstotka celotnega izvoza slovenske lesne industrije.
Delez primarnih izdelkov znasa le
3,5 odstotka, kar prakticno pomeni, da je izvoz usmerjen na final·
ne izdelke.
Ugotoviti moramo, da sedanji
program furniranega pobi~tva po
ceni ile ustreza zahodnoevropskemu trgu, kjer so cene za 40 do
50 odstotkov niije. Izvoz tega pohistva je usmerJen na vzhod, ki
tudi v prihodnje kaze na ugodne
mofuosti za Elasma.
(Konec na 2. strani)

Vsem delovnim zenam
iskrene cestitke ob njihovem prazntku!

BRESTOV OBZORNIK

2
ODLO~NA ZAHTEVA REPUBLISKEGA ODBORA SINDIKATA
DELAVCEV V INDUSTRIJI IN RUDARSTVU SLOVENIJE

Prepreoiti stihijo na podrocju oen
Predsedstvo repubUSkega odbora sindikata delavcev v industriji
in rudarstvu Slovenije je 6. februarja Ietos na pobudo vee organizacij
in organov sindikata razpravljalo o razmerah, ki so nastale zaradi ze
znanih ali najavljenih ukrepov na podrocju cen, ker posredno ali neposredno zadevajo iivljenjski standard delavcev.

Ena izmed izvedb Barbare

Uspesno · ·gospodarjenje v·
pret~klem

letu

Nadaljevanje s 1. strani
Poleg glasbenih omaric za
ZdruZene drlave Amerike in Zahodno Evropo izva.Zamo mas~vne
izdelke in stole K-33, po katerih
povpra.Sevanje stalno nara~ca.
Nastopi na sejmih in razstavah
y tujini naj bi zagotovili vecje
uvozne zmogljivosti in nove
kupce.
v. letu 1972 je bila posvecena
vecJa pozornost analizi vzhodnoevrops.kega trga, na katerem se
odpirajo. vecje moZn.ost; za plasma furniranega, tapetni~kega in
·k uhinjskega pohi~tva.
Izvoz je v letu 1972 ~al
5.890.746 dolarjev.
FINANCE
Za za~C?tovitev nemotenega reprod~ClJSkega procesa podjetja
so nuJno potrebna obratna sred~tva, ki ~ih sestav.l jajo surovine
m matenal, nedokoncana proizvo~ja ~ polproizvodi, gotovi izde~, terJatve do kupcev, dobavi~elJl, denarna sredstva na Ziro racunu in v blagajni ter del razmejitev. Za financiranje obratnih
sredstev se uporabljajo lastna in
kreditna namenska sredstva.
Splosne teinje druibeno-ekonomske politike nalagajo podjetjem
cirn visji delez lastnih virov za pokrivanje obratnih sredstev, za kar
je izdanih nekaj zakonskih dolo-

ell.

Za leto .1972 je bila znacilml
splosna nelikvidnost gOSJ?Odarstva, tako da je imelo podjetje tezave z zagotovitvijo nemotenega
reprodukcijskega toka.
Primerjava zalog obratnih sredstev po stanju 31. 12. 1971 in 1972
nam poka.Ze vecje zaloge v letu
1972, vendar moramo takoj opozoriti, da je to povecanje pod
ravnijo povecanja obsega proizvodnje. Ta ugotovitev pove, da so
zalo~e v .relativnih delezih primenalno z letom 1971 racionalizirane in ugodnej~e.
Najvecji porast zalog se kaZe
pri gotovih izdelkih, kar je posledica izredno visokega povecanja
proizvodnje, tako da znesek gotovih izdelkov predstavlja proizvodnjo enega meseca in 24 dni.
Zaloge gotovih izdelkov so kurantne, ker smo v letu 1972 odprodali zaloge starega programa,
ki so b remenile obratna sredstva.

narasli za okrog 12 odstotkov. Za
ilustracijo navajamo, da zna~a
poprecni osebni dohodek v lesni
industriji Slovenije 1.674 din.
Stroski zivljenjskih potrebScin
slovenske stiriclanske drufine pa
so v tern obdobju na.rasli za
17;2 Ofo. To pomeni, da so real.ni
osebni dohodki na Bres:tu narasli
za 20,8 odstotka, kar je visoko
nad republiskim poprecjem nasploh.
Dosezeni rezultati so ugodni,
vendar istoeasno obvezujejo k
novim naporom za doseganje ugodnih rezultatov prihodnje~a gospodarjenja.
B. M1sic

1971

USPESEN IZPIT
PRIPRAVNIKOV
V Tovarni pohistva Cerknica so
20. februarja usp~no opravili izpit po pripravniSki dobi naslednji tehniki:
Bojan Petrie, Miran Petan, Joze Korosec, Franc Korosec.
Ciani komisije so si bili edini,
da so omenjeni pripravniki uspes·
no opravili pripravnisko dobo in
si tako pridobili delovne i2lk:u§nje
za samostojno delo.

V vsakdanjem iivljenju se srecujemo z mnogimi izrazi, .ld si jib
vcasih ne znamo razloiitl. Radi
bi preprosto opisali te izraze, da
bi jih slebernemu proizvajalcu
cimboiJ pribliiali.
AKTIVA ta izraz uporabljamo
v bilancah in zak.ljucnih racunib,
predstavlja celotno imetje in. vse
terjatve dolocenega podjetja, s
katerimi razpolaga in jo uporablja za ekonomske aktivnosti ln
zadovoljitev svojib potreb ozlro·
ma potreb svojlb delavcev.
BILANCA je odnos dveb ekonomskih velikostl, izraienih v
denarnlb vrednostlb zaradl pregleda, merjenja, primerjanja in
prikazoyanja odlocitev. Kadar je
leva stran bilance (aktiva) enaka
desni strani bilance (pasiva), je
bilanca uravnovdena. Ce je mol·
·nej~a aktivna stran bilance, potem je pozitlvna, ee pa prevladu·
je pasivna stran bilance, je negatlvna.
DEVALVACIJA je sprememba
odnosa dolocene valute do drugih
valut ali do zlata( na primer devalvacija dinarja). Devalvacija
nastaja najpogosteje zaradi infla·
cije, Iahk.o pa nastane tudi zaradi
dolocenih gospodarskih ukrepov;
na primer: izbolj~anje plai!llne
bilance, pospditev izvoza, izbolj·
~anje narodnega gospodarstva v
pri.meri s tujimi in podobno.
Mednarodni denarni sk.lad da·
je soglasje za spremembe valute
(devalvacijo), ki ni vecja od 10
odstotkov. ~e je ta odstotek vee.
ji, je potrebno posebno soglasje
omenjenega sk.lada. Kadar dezela
razvrednotl valuto brez posebnega soglasja Mednarodnega denar·
nega sk.lada za vee kot 10 odstotkov, potem ta deiela izgubi pra·
vico najemanja kreditov pri tern
skladu.
Se to: ieleli bi cimvec va~ih
vpra~anj, da bi lahko pravoeasno
pripravili ustrezne odgovore.
B . Misic

dimje nesporazume, ki so posleDelavska kontrola (ta mora zaNa5 cilj je pravocasno in na·
tancno informirati delovno skup· dica ozkih in enostranskih pogle- jemati tudi to podrocje) ni samo
dov.
trenutna politicna akcija, temvec
nost. Dileme in natolcevanja morajo postati preteklost, saj s pra,·
Kako so se gibale vrednosti
je oblika neposredne~a vp)iva
proizvajalcev na gospodarjenje.
vilnim, pravocasnim in natanc· tock po poslovnih enotah, ka.Ze
Delavska kontrola irna svoj cilj,
nim informiranjem zagotavljamo naslednja tabela:
aktivno sodelovanje delavcev pri
VREDNOST
TO~KE ZA LETO 1972
IZPLACANA
DEJANSKA
oblikovanju gospodarjenja podjetja.
TP Cerknlca
TP Martln]ak
Tll Starl trg
TP Starl trg
TIP Cerlcnlca
reflja
lzdel.
SKS
Mislim, da se nekateri nespo- Mesee reflja
lzdel.
rezlfa
izdel.
refi]a
izdel.
rezlja
lzdel.
izdel.
SKS OUR
ponder
rezlfa
razumi ~e vedno pojavljajo ob
osebnih dohodkih v skupnih stro· I.
3,04
3,05
3,05
3,04
3;2.1
3;2.1
3,09
3,09
3,08
3,08
kovnih slu.Zbah.
2,76
3,18
2,99
2,99
2,63
2,49
2,56
II.
3,18
2,61
2,79
2,49
2,56
Brest ima kot podpisnik sai;Oo2,66
2,66
2,74
2,80
2,67
2,68
2,76
2,74
2,86
2,54
2,60
2,60
upravnega sporazuma lesne indu- III.
2,78
2,70
2,80
2,78
2,78
2,76
2,68
2,62
2,82
2,91
2,75
2,75
strije Slovenije moznost za izpla- IV.
2,70
2,85
2,59
2,68
2,62
2,87.
2,87
2,46
2,47
2,71
2,66
2,68
cilo poprecnega osebnega doJ;lod- v.
2,89
2,89
3,10
VI.
2,85
2,94
2,83
2,91
2,85
2,85
2,67
2,86
2,85
ka le do dolocene visine. Za iz- Popr.
2,80
2,80
2,69
2,85
2,70
2,81
2,71
2,70
2,75
2,76
2,75
2,72
2)75
plaCila nad to omejitvijo so dolocene sankcije in obdavcitev
2,82
2,79
2,73
2,66
2,82
2,80
2,84
2,79
VII. 2,90
2,90
3,10
2,77
presefka osebnih dohodkov.
2,90
2,82
3,04
2,91
2,90
2,90
2,83
VIII. 2,98
2,98
2,60
2,95
2,91
IX.
2,97
2,69
2,88
2,95
2,95
2,90
2,92
2,90
2,90
2,84
2,96
2,97
V samoupravnem sporazumu o
oblikovanju in delitvi dohodka III.-IX 2,86
2,76
2,79
2,86
2,69
2,90
2,81
2,78
2,80
2,86
2,77
2,74
2,82
ter osebnih dohodkov Bresta ni X.
2,91
2,90
2,90
3,11
2,90
2,90
2,90
2,98
2,90
2,90
3,05
3,00
vgrajenega stabilizatorja, ki bi XI.
2,81
2,87
2,87
2,69
2,87
2,87
3,03
3,04
2,95
2,88
3,14
3,03
omejeval visino osebnih dohod- XII. 2,94
2,81
2,90
2,94
3,00
3,02
2,99
3,15
2,90
2,94
2,92
3,03
2,79
2,82
2,90
2,85
·2,84
2,84
2,82
2,86
2,84
kov poslovnih enot v skladu z na- Popr. 2,88
2,88
2,78
2,94
celi druibenega sporazuma. Prav
Enostranski, formalni in dog·
zato smo s planskimi naceli v
Razpredelnica pove, da se od zato se je treba sistemsko lotiti
letih 1972 in 1973 skusali zago- zastavljenih ciljev primerjalno njenega uresnieevanja. Samo ta- matski pristop pa ne prispeva .k.
lahko zagotovirno samouprav- izpopolnitvi samoupravnih odnotoviti nagrajevanje po uspesno· po poslovnih enotah nismo od- ko
sov, temvec jib celo razdira. in
daljili. Zato moramo sedanje ne- no zrel kolektiv, ki bo sposoben
sti dela po poslovnih enotah v
sporazume odpraviti z objektiv- resevati te:!ave v enotah in v ce- podreja trenutnim interesom dolocenih okolij.
B. Mi§ic
okviru dovoljenih drufbenih spo- nim informiranjem.
lotnem podjetju.
razumov in norm. Od tod izhaja
kontrola osebnih dohodkov vseb
poslovnih enot (torej tudi SKS.).

Novi stanovanjski pravilnik

1972
hrez PU
s PU

· ndeksi
3:2
4 :2

TP CERKNICA
TP MARTINJAK
TLI STARI TRG
TP STARI TRG
IVERKA
SKUPNE SLUzBE

1.240
1.159
1289
1345
1.499
2.033

1.698
1.637
1.713
1.799
2.095
2.753

1.648
1.637
1.594
1.676
1.954
2.610

133
141
124
125
130
128

137
141
133
134
140
135

Popreeno podjetje

1.323

1.823

1.756

133

138

Omeniti moramo, da so osebni
'd ohodki na Brestu v letu 1972 dosegli ze sam vrh slovenske lesne
industrije in da je tempo rasti
bil deloma prehiter, saj so poprecni osebni dohodki na zaposlenega v lesni industriji Slovenije

svojega delovanja zavzamejo za
preprecevanje stihije v ukrepih
delovnih organizacij in drufbenopoliticnih skupnosti, storilo pa
bo to tudi samo na ravni SR Slovenije in zveze.
Predsedstvo republiSkega odbora sindikata delavcev v industriji
in rudarstvu Sloven. poziva skupscinske
organe, gospodarsko
zbornico SRS in izvdni svet
skupscine SRS, naj v okvirih svoje pristojnosti zastavijo odloene
sistemske in druge ukrepe, da se
prepreci stihija, .k i lahko resno ogrozi osnovni smoter stabilizacijskih ukrepov.

Kako izplacujemo osebne dohodke 1

· Gibanje osebnih dohodkov
Enota

P.r edsedstvo republiSkega odbora sindikata delavcev v industriji in rudarstvu Slovenije je ugotovilo:
Drufba kot celota, delovni kolekti¥i in vsi delovni ljudje so z
veliko vnemo in zaupanjem sprejeli ukrepe, ki naj zagotovijo bolj
stabilna druibeho-ekopomska' @- ·
banja. Zlasti ukrepe, ki so bili
sprejeti za odpravo netikvidnosti,
saj so v delovnih ·kolektivih povecali zaupanje delavcev, da bomo
odloeneje odpravljali dosedanje
napake...
Po sprejetju samoupravnih sporazumov je gipanje osebnih dohodko:v·.v. .skladu z.ekonomsko p.o- .
litiko. Zaskrbljujoca pa je ugotovitev, da so v zadnjem casu vse
pogostejsi ukrepi nekaterih delovnih kolektivov in drufbenopoliticnih skupnosti, ki vidijo edini
izhod iz svojih posamicnih tezav
v dviganju cen, v dodatnem obdavcevanju posameznih proizvodov in podob.nem. Smatramo, da
morajo biti ukrepi za doseganje
stabilizacije usklajeni in javno
dogovorjeni. Pri vseh ukrepih je
treba nujno racunati z vsemi
moZnimi posledicami.
Predsedstvo republiske~a odbora se pridruZuje opozorilom, ki
so bila izreeena na seji biroja
ZKJ in predsedstva SFRJ in ki u gotavljajo resnicno nevarnost takega enostranskega ukrepanja.
Zato poziva organizacije in organe sindikata, da se na podrocju

Ekonomski
slovarcek

Dejansko to ni kontrola, temvec
izvajanje druzbeno dolocenih in
samoupravno sprejetih norm.
Sem prista5 ureditve visine oseb.
dohodkov v okviru poslovnih
enot po nacelih druibenega spo·
razuma, s cimer bi odpravili se.

Na pretekli seji je centralni delavski svet sprejel pravilnlk o dodeljevanju stanovanj in stanovanjskib posojil.
Pravilnlk ureja trenutno zelo
pomembno podrocje in steer tako, da bo olaj§ano delo odloeujocim organom upravljanja, da se
bo vsaj zmanjsalo ~tevilo oCitkov
zoper clane teb organov' ceS, da
so bill pri svojem odl~ju nepravicnl in neobjek:tlvnl.
Osnovna nacela, iz katerih lz..
haja pravilnlk, so:
- da je treba za uporabo stanovanjskih sredstev pomagatl
predvsem pri rdevanju .kadrovskih potreb podjetja,
- da je treba pri dodeljevanju

stanovanj in stanovanjskih posojU upostevatl materialno ·stanje
in socialne razmere prosilcev,
- da· je treba z razpoloiljivimi
stanovanjskimi sredstvi gospodaritl tako, da se z njlmi rdl
Cimprej in clmvee stanovanjskib
potreb,
- da naj bo razdeljevanje
sredstev za stanovanjsko gradnjo tako, da bo pri clanih delovne skupnostl vzbudilo zanJmanje
za vareevanje in za prispevanje
lastnih sredstev.
Javna razprava o vsebini pravilnika je bUa nenavadno Zlva,
kar priea o pomembnosti zadev,
ki jib ureja novi sploiini akt. Najvec pripomb je bilo na uredltev

elena, ki govori 0 izjemah pri dodeljevanju stanovanj in posojll
ter o ureditvi prehodnih vpra·
sanj.
Po javni razpravi dajejo poslovne enote vtis, da so z novim
splo~nim aktom zadovoljne in da
ga v preteinem delu .p odpirajo.
:lal bomo napake, ld se bodo za·
radi prejsnjega avtomatlzma gotovo pojavile, opazlll ~ele pri neposredni uporabi..
Odgovorne slu.Zbe ze pripravlja·
jo dokoncno sprejeto besedilo
pravilnika, a ga bodo v zadost·
nem ~tevilu dobile vse poslovne
enote, kajtl bliia se Cas za dodeljevanje kredltov.
Z. Zabukovec

·+
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PRODAJA V LETU 1972 IN IZGLEDI ZA 1973

an ski uspahi-obvaznosl
za latos
Z rezultati prodaje v Ietu 1972
smo v glavnem lahko zadovoljni,
eeprav je bilo na trliScu precej
nihanj med poprecjem v prvem
polletju in dokaj veliko konjunkturo v drugem polletju. Ker je
bilo podobno tudi v prodajl za iz.
voz, je bilo treba vloZiti mnogo
truda v proizvodnji, pa tudi v
prodaji, da smo pravocasno ln v
celoti izpolnili vse obveznosti.
V celoti smo planirani obseg
prodaje za leto 1972 presegll za
14 odstotkov, kar je glede na cedalje manj§i delez prlmame proizvodnje v prodaji zelo ugodno.
Novi program Barbara ln obcasno dopolnjeva~je le-tega nas
je uvrstilo med vecje prolzvajalce
pohi§tva na domaeein trgu. Istoeasno ugotavljamo, da so tak§ni
program! prodajno zanimivi le, ce
so vedno na zalogi vsi elementi.
Vsaka desortiranost, pa ceprav za
kratko obdobje, se na trfi§cu ma·
§cuje in negativno vpliva na t rg
in potro§nlke, koncno pa tudi na
uspeh realizacije.
Prav tako si plasma pohi§tva ni
mogoce zagotoviti v realnlh okvi·
rib, ce ne moremo nuditi tako i-

menovanega srednjega in drobnega pohi§tva, kot so jedllnice,
klubske garniture, sedeme garniture z leZisci in brez njih, stoli
licnih modelov in izvedb in podobno.
Lahko ugotovim, da smo glavomenjenega trzi§cu nudili,
poleg tega pa moram poudariti
tudi velik delei realizacije kuhinj
v . na§em prodajnem programu.
Misllm, da imamo s tak§nim
programom vse vee zagotovil, da
bo tudi v letu 1973 Brestovo pohistvo obdrzalo svoj stoves in bo
prodrlo v sleherno stanovanje ne
samo v Sloveniji, temvec tudi v
Jugoslaviji.
nin~

Zacetek leta 1973 nas je v prodaji opozoril, da za dober plasma poht§tva ni zadostna samo
dobra obdelava trZisea in kvalite·
ta, vemvec je pohi§tvo ena izmed
tistih dobrin, ki jib veCina potrosnikov lahko kupi lena kredit.
Mislim in tudi trdim, da je del
konjunkture odvisen od urejenosti predpisov in seveda tudi od
sredstev, namenjenih za potro§ni§ke kredite. Predvsem je teiko
voditi enotno prodajno politiko

letoSnje moZnosti za izvoz
V letu 1972 je Brestov izvoz
vrednostno znasal 5,700.000 dolar·
JCV, .kar nas se naprej uvrsca med
najveeje jugoslovanske izvoznike
pohistva.
Tudi v Ietu 1973 bomo intenzivno obdelovali -tuja trlisca, tako
da bi izvoz se povecali, ceprav je
iz leta v leto pohBtvo cedalje te·
ze izvaiati.
Ugotavljamo namree, da trZisce v zahodni Evropi kupuje v
Jugoslaviji v glavnem masivno
kosovno in sedezno pohlstvo, seveda izdelano iz k·valitetnega hrasta, manj pa iz d.rugih vrst lesa.
Mi se v taksne posle ne moremo
spuscati, ker nimamo zagotovljenih osnovnih surovin, zato smo
na5 program masivnega pohistva
za:snovali v glavnem na osnovi
bukov:ine. Tudi pri nabavi taksne
surovine je eedalje vee tezav,
vendar lahko recemo, da imamo
ze zakljucenih poslov za ma-sivno
pohist;vo za okrog 3 milijane dolarjev, seveda vse na konvertibilna trnsca.
Nas program furnirnega pohistva je sicer kvalitetno prav
taksen kot ostalo evropsko pohiStvo, vendar zaradi zelo visokih
cen materialov, ki jib vgrajuje-

mo v nase pohistvo, nismo konkurencni, saj so cene taksnega
pohistva na zahodu (Nemeija,
Belgija, Francija) za 30 do 40 odstotkov nizje. Seved.a se vedno
nismo pustili stvari obdelanih, se
vedno sadelujemo na vseh pomemb.nejsih razstavah in sejrnih
z namenom prilagoditi nas program pogojern v teh dezelah.
Vsekakor -s mo ·Se medtern preusmerili na nekatera vzhodna
trZi~a in sicer v Sovjetsko zvezo,
Vzhodno Nemcijo, MadZarsko, Cehoslovasko in Poljsko, ker -smo
se uspeli prilagoditi pogojem v
teh dezelah. Seveda ima tudi plasma pohlstva na vzhod svoje siabe strani, sa~j je vsaka prodaja vezana na meddrlavne kontigente
ali pa na .t ako imenovane vezane
posle, ki pa so zal vedno nestabilni glede kolicin :in .njih rokov.
Kljub temu ocenjujemo, da
perspektive za realizacijo postavljenih izvaznih nalog SO, ceprav
bo potrebno se mnogo poslovnih
stikov in dogovorov.
V sekakor vas bomo v eni izmed
prihodnjih stevilk Obzornika se·
znanili s konkretnimi zakljueki
v stevilkah.
F. TURK

...

16. februarja je hila v Brestovem Salonu pohi§tva v Cerknicl skromna slovesnost. Srecnim nagrajenkam so predstavniki Bresta izroeili
nagrade. - Kuhlnje VEGA-60 so romale k Rozalijl Koncanovi v Celje,
Nedi Fekovic na Reko in k Ilki Macuri v Sombor. Sreca je potrkala
na prava vrata, saj nihce od nagrajenih §e ni imel moderne kuhlnje

na podroeju drugih republik, kjer
je oskrba s potro§ni§kimi kredlti. Osnovni pogoj za uspe§no prodajo.
V letu 1973 priCakujemo novi
vellki porast prodaje na domaeem trgu v vrednosti okrog 200
milijonov dlnarjev.
Ker se zavedamo vse ostrej§e
konkurence na trZl§cu, kar zadeva kvaliteto in cene, pospeseno
obdelujemo celotno jugoslovan·
sko trfi§ee, prek na§ih predstavnikov pa tudi individualno. AngaZirana je celotna prodajna sluiba, saj je naloga vsakega referenta in §efa aktivna obdelava kup·
cev in trli.§ca nasplob.
F. Turk

Program Barbara -

temelj uspe§ne prodaje

Tefave z nabavo surovin
Oskrba nasih poslovnih enot- s
surovinami je v zadnjem casu
vse bolj teZavna, zato bi rad pri·
kazal nekatere probleme, s ka·
terimi se ubadamo.
Zaradi lazjega razumevanja
born surovine razdelil v tri glav·
ne skupine: hlodovina, prostorninski les in zagani les.
Hlodovina:
Glavni dobavitelj je podrocno
Gozdno gospodarstvo. Za pre~ek·
lo leto se sicer ne moremo pnto·
zevati nad kolicinsko dobavo, saj
je bil na§ zagarski obrat vse leto
ustrezno oskrbovan. Pri tern pa
morama takoj pripomniti, da do
veejih zalog hlodovine ni prislo
Ie po zaslugi dobavitelja, tern·
vee tudi zaradi manjse porabe,
saj se je v primerjavi z letorn
1971 zniiala za 19 odstotkov. Za
nas trenutno nastaja .vecja tezava v neskladju cen med hlodovi·
no in zaganim lesom ter v upadanju kvalitete pri oblavini, kar
dokazujejo naslednji podatki:
Poprel!na
nab.cena
Leta

jelovo
hlodovlne
dln/m'

Popr. do·
sezena cenH
)(

CD

'C

-=

jel . fag.
lesa na DT
dln/ m"

~

'C

-=

1970
307
100
723
100
1971
334
111
809
112
1972
343
114
739
102
Leto 1970 je vzeto za primerjavo zato, ker je bila v drugi po·
lovici tega leta zamrznitev cen
vseh gozdnih in lesnih sortirnen·
tov. Ta zamrznitev velja se danes, vendar, kot .kaie tabela, ne
velja za vse enako. V letu 1971
vidirno sicer enako porast cen
zaganega lesa kot hlodovine. Vendar je porast cene zaganega lesa
pripisovati prodaji veejih kolicin
lesa bolj§ih kvalitet, ki je bil na
zalogi §e od leta 1970.
V letu 1972 pa se je to stanje
popolnoma izravnalo in je zata
podatek realen.
Razmerje med cenami hlodovi·
ne in zaganega lesa je bilo naslednje:
v letu 1970
- leto zamrznitve cen 1:2,39
v letu 1972
1:2,15
Ta podatek kaie padec kvali·
tete hlodovine, kar nastaja zara·
di izbiranja bolj~ih kvalitetnib
razredov za nekontrolirani raz·
rez v zasebnem sektorju in rnor·
da nekoliko slabsih secisc ter izredno slabe izdelave v druZbe·
nem sektorju.
Vse to negativno vpliva na uspeh zagarske proizvodnje,· ki se
je ob teh dejavnikih znasla na
robu rentabilnosti.
·
Prostornlnski les
Tudi pri nabavi prostorninske·
ga lesa nastajajo v zadnjem ca·
su vedno nove tezave. Naj naste·
jem sarno nekaj najvafuejsih:
Poraba iz leta v leto narasea.
.Zato je potrebno cedalje bolj po·
segati na bolj oddaljena podrocja, pri tern pa se povecujejo prevozni stroski in koncna nabavna
cena. Poleg tega skokovito nara.seajo transportni stroski, rnedtem, ko so bile cene ivernih
plosc zarnrznjene vee kot dve le·

ti. Zaradi neusklajenosti cen ~
staja tudi pri teh sor~ilp.en~
vse bolj pogosta preklaslflkaclJ3
v visje vrednotene vrste lesa, da
bi taka dosegli cim visjo paprec·
no ceno. Do tega prihaja zaradi
izrednega P?vpra.S«:vanja z~ v~e
vrste gozdnih sortimentov m ~e
posledica izred.fl:eg~ povece~~Ja
kapacitet v paprrru mdustrlJl m
izdelavi ivernih plose. Preteklo
Ieto so skoraj vsem dobaviteljem
celuloze rnehkih listavcev povzro·
cile vecje tezave poplave, ki so
onemogocale posek ali pa spra·
vilo zaradi neuporabnih cest.
Velike tezave nam povzroea
sunkovita dobava, kar velja zla·
sti za bukova drva. Vendar na~
gozdna gospodarstva ne moreJO
zagotoviti enakornerne dobave,
delno zaradi vezave na ost ale fa·
ze izdelave in spravila, delno pa
zaradi vremenskih nev~ecnosti.
Nam pa taka dobava povzroca
izredne tezave z delovno silo, s
skladiscnimi prostori in s cez·
merno vezavo obratnih sredstev.
:lagan Ies:
Te surovine predstavlja pred·
vsem bukov zagan les, zato se
omejujem le na to vrsto lesa.
Veckrat nastajajo vecje tda·
ve zaradi nenadnih sprememb v
proizvodnern programu. Prejsnja
leta srno take spremernbe laie
premagovali, ker je bila ponudba
veeja. v zadnjem casu pa nihce
vee ne zaga na zalogo, ternvec
odpremlja sveze blago, zato mo·
ra biti vsako naroeilo izdano pravocasno, da bi si zagotovili po·
trebni cas za susenje.
Velikega pomena za nabavno
slufbo je tudi izredna rast parabe lesa v na~ih predelovalnih

obratih. To je videti iz nasled·
njega prikaza:
Nakup bukovega zaganega lesa:
m3
index
4.455
100
v letu 1971
8.934
200
v letu 1972
acena nakupa:
282
12.500
v letu 1973
Pri tako naglem porastu pora·
be je treba nenehno iskati nove
vire, kar pa je sedaj izredno tezko. Glavne tezave pa so pri na·
bavi zaganega Iesa prav tiline
kot pri ostalih skupinah lesov:
neusklajenost rned cenami na zu·
nanjem in dornacern trgu, Ie da
so pri tej vrsti lesa razlike vecje
kot pri ostalih sortimentih.
Posledica tega je, da izvaiajo
toliko zaganega lesa kot ~e ni·
koli prej, medtem ko predeloval·
na industrija nima moznosti z~:~
oskrbo z osnovno surovino, kar
je osnavni pogoj za nernoteno
obratovanje.
Nekatera padjetja sicer paiz·
kusajo les dobiti za vsako ceno
in brezglavo preplacujejo, tako
pa rusijo vse ukrepe, ki tezijo k
stabilizaciji.
Vsekakor je za ureditev te ne·
mogoce situacije potrebna po·
moe pristojnih d.ruzbenih organov, ee hocerno zagotoviti ustrez·
no izkoriScanje sedanjih kapaci·
tet in zaposlitev razpolozljive delovne sile. To pa bo rnogoce le,
ce ne bomo v toliksni meri stimulirali izvoza surovin, temvec
izvoz gotovih izdelkov, pri cerner
lahko vrednotimo tudi svoje vlo·
zeno delo.
A. Hiti

•

•

Osebni dohodki- Javn1
Na pobudo osnovne organiza·
cije Zveze komunistov v skupnih
strokovnih sluibah je posebna
komisija v ISOdelovanju z analit·
gko-plansko slufbo pripravila
predlog za informiranje delovne
skupnosti o najviSjih !in najmzjih osebnih dohodkih na Brestu.
0 predlogu sta razpravljala in ga
sprejela svet komunistov Bresta
in koordinacijski odbor sindikata .
C.lani delovne skupnosti bodo
tako vsak rnesec seznanjeni z 10
najvisjimi :in 10 najnizjirni osebIrimi dohod.ki (brez upostevanja
bolni~kega s taleza) po posameznih poslovnih enotah in s 20 najvisjimi in 20 najnizjimi osebnimi
dohodki v podjetju. Podatlci zajemajo vsa sredstva, ki jih posamezniki prejernajo iz rednega delovnega razmerja - z nadurami,
kilometrinami, dnevnicami ipd.
Poleg podatkov bo redno komen·
tar, zakaj je bilo v posameznih
izrazitejSili primerih potrebno nadurno delo (sejmi in podobno) ali
veeje ~tevilo sluibenih potovanj.

Obcasno (na tri mesece) bo delovna skupnost obve5cena tudi o
stroskih po posamezih stroskov·
nih mestih z ustreznim kornen·
tarjem.
Naj se ornenim, da ima ze po
doslej veljavnih internih aktib
vsak clan delovne skupnosti pravico, da se pri pristojni •Strokovni sluibi informira o izplacil.ih osebnih dohodkov in o t rosenju
d.rugih sredstev.
B. Levee
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Cestitamo ·vsem delovnim Zen am!
Vsako leto ob Dnevu zena zapiSemo in izrecemo iskrene ce- .
stitke in vrsto besed o vlogi, ki jo
imajo ali naj hi jo imele zene v
nasem d.ruZbenem Zivljenju. .tal
kmalu za tern pozabimo na te besede in vsakdanjost nas zagrne
s svojim obicajnim ritmom.
Pozabimo, da zene odlocilno oblikujejo nasa druZinska okolja,
pozabimo, da je med Brestovimi
zaposlenimi polovica zena, ki s
svojim poZrtvovalnim delom prispevajo k na!iim skupnim delovnim uspehom.
Pricujoci razgovori naj hi hili
le delcek pozomosti, ki jo zasluzijo nase delovne zene. z njimi
hi radi opozorili na tezave in
mnenja na!iih sodelavk, ki oblikujejo na!ie medsebojne odnose.
Zastavili smo jim naslednja
vprasanja:
1. Menite, da imajo danes zenske dovolj momosti za vkljucevanje v drufbeno in samoupravno dejavnost?
2. Kako usklajujete delo v podjetju in delo doma, v d.ruZini?
3. Kaksna oblika se vam zdi
najprimemejsa za praznovanje
vasega praznika?

1. zenske kot delavike in gospodi.nje nimajo prevec moznosti za
drufbeno in samoupravno dejavnoSit. s -tern ne mislim reei, da
teh pra1_ric 'llimamo, saj so nam
z ustavo zagotov.ljene oiste pravice kot moskirn. Toda, ce si p:.rezaposlena, rse pac na.jraje cxlreees
delu v organih upravljanja. Vern
pa, da iili pravilno, ce se <taksni
dejaVIIlOSti odrekamo.
2. Z usklajevanjem dela doma
in v podjetju nimam tezav. Tezave 'SO v ,t ern, da sem preobremenjena z gsopodinjskim delom. Z
delom v podjetju pa sem v glavnem zadovoljna. Delo v dveh izmenah mi se kar ustreza.
3. Na to vprasanje bi tezko odgovorila. Zelim, da bi vsaka zena
praznovala svoj :praznik. -P raznuje naj ga vsaka po svojih mofuostili, vse rpa naj bo seveda veselo.

Milka sKRBEC - skladisce repromateriala TP Stari trg:
1. Moznosti za Vikljucevanje
zensk v d..ru.Zbena dogajanja so.
Drugo, prav tako pomembno pa
je Viprasanje zelja in prirpravljenosti zensk samih, da bi aktivno

Danica KRAsEVEC- delavka
v stolami TLI Stari trg:

delovale na teh podrocjih. V nas
samih je se vse prevec zakoreninjena miselnost, da sta nasi poslanstvi predv,s em in samo drufina ter gospodinjstvo - v zadnjem casu se delo v tovarni. Ker
se ,tej misel.nosti prevec podrejamo, nam za delovanje v druZbenem zivljenju obicajno .zmanjka tasa aLi pa po tern tudi ne cutimo potrebe.
2. Prav to povzroca porocenim
zengkam in materam ohlcajno
najvec skvbi in .preglavic. Z zadovoljstvom lahko povem, da sama ·S tern nimam posebnih tezav.
Za:sluga za to gre .predvsem urejenemu otroskemu varstvu ter
neposredina bliZ~na doma otroskemu vrtcu in tovarni. Delo doma
si z mozem ,r azporediva ter drug
drugemu ,p omagava, ne glede na
vr>sto dela.
3. Nimam pripomb na dosedanji obica:j. Kar tako naj bi hilo
tudi v pnihodnje. Poleg daril, ki
jih zenske dobimo, se vsekakor
spodobi, da -s e dobimo malce skupa:j tudi izven dela v tovarni in
se poveselimo. Sicer pa je nas
praziilik obenem tudi »nezapovedan« prazm~k moz.
Franci~ka KOVAC - pomoCnik
pri furniranju robov v TP Stari
trg:
1. Mislim, da zenske n:i.mamo
prevelike moznosti za 'Samoupra:vno dejav.nost; morda nismo
tam niti prevec zazelene. Vecje
moznosti, pa tudi zelje zensk samih so za delovanje na bolj
»Zenskem« podrocju. V mislih imam predvsem delo v drustvu
prijateljev mladine, hortikulturno d.ruStvo ii.n :podobno.
2. Tezko! Povsod ,samo delo.
Doma skrb za druiino, za red v
stanovanju, pa se kup drugega
dela.
Prav tako v podjetju. Vsak delcek .prostega casa .pa posvetinl rozam lin negi vrta. Sicer pa nas
stiska casa vse prizadeva.
3. Poleg sedanjega, ustaljenega
naCina prazmovanja nasega praznika bi zelela, da bi organi~irali

no .za menoj, morali pa si bomo
se dos·t i prizadevati, da bomo dokonco uredili dom.
3. Zelim, da bi ta dan praznovale Cimbolj dru.Zabno. Vesela
sem, da ·Se enk.rat V J.etu zene
zberemo in praznik proslavimo
tako, kot nam najbolj ustreza. Vesela sem tudi skromnega sirnboHonega priznanja, ne smatrampa
tega za obvezno.
Zelim, da ibi nas praznik v letu
1973 proslavile v takem vzdusju,
da bomo vse zene vesele in zadovoljne.

v zmslih imam kraje, kjer so naSi

ljudje prestajali najtezje vojae
grozote.

Marija GORNIK, zaposiena v
TP Martinja~k od leta 1947, seciaj
na .delovnem mestu - skla.disena administracija:
1. Delovanje zena v dru2;benopo1itcnih organizacijah je odvisno od pogojev, k.i jih imajo zene
doma, v druzini. Vern, cia je za
Sltarejse zen9ke to tezje, mislim
pa, da za mlajse zene to ne pomeni vecje obremenitve, se posebno pa .za tiste, ki imajo urejeno var.s tvo otrok.
2. Delo .d.oma in delo v tovarni
usklajujem tako, cia si v drufini
.porazdelimo posamezna dela.
Vecji del mojega domacega d.ela
mora prevzeti. moz, ki je upokojen.
3. Za nas praznik se mi tdi najprimernejse vsaj skromno •simbolitno priznanje za trud, ki ga

stefka .ZAGAR - delavka v
stolarni TLI Stari trg:
1. Zenske imamo dovolj moznosti za vkljucevanje v dru1Jbeno
dejavnost, vendar nas se kar preradi prezrejo. Zdi semi, da nam
ne zaupajo <tako kot moskim.
2. Zavedam se, da je moja .prva
odgovornost delo v podjetju. Delo doma pa si razporedim glede

na svoj cas in na to, koliko lahko
zmorem narediti.
3. Glede praznovanja na5ega
praznika menim, da ni prav, ko
je 8. marec dela prosti dan.
Pr.ime.rmeje hi bilo, da bi nam
v tetrtek pustili vsaj stiri ure
prostega casa za razvedrilo, prosta sobota pa naj bi ostala.

izlet. Predv:sem me zanimajo zgodovinski kraji, pa najsibo iz druge ali pa iz prve svetovne vojne.

Ivana MRAK- TP Cerknica:
1. Mislim, da imamo zlasti po,r ocene zene premalo moznosti, da
bi se aktivno vkljucevale v druZbeno dejavnost. Vse prevee smo
obremenjene z .d.ruZinskimi skrbmi. Zena, ki je zaposlena in ki ima dva otroka, se ne more vk.ljucevati v kakrsno koli dejavnost .
Glede samoupravne dejavnosti
je malo drugace, saj ·se zene lafe
vkljucujemo v organe upravljanja.
2. Tezko je. Z mozem, ki. dela
na Iverki, delava vsak v ·s voji izmeni in tako lahko paziva na otroka. Doma pa je seveda pot-rebno pohiteti, kadar sem doma.
Vecja dela opravim ob prostih sobotah in ob nedeljah.
Letnega dopusta si ne morem
privosciti. Redni letni dopust porabim v gospodinjstvu. Zidamo
tudi stanovanjsko hiSo, za ka<tero
rabimo veliko casa.
3. Glede na to, da imam doma
veliko dela in skrbi, je zame primernejsa oblika, da smo zene po
delu za kratek cas tako delezne
pozornosti.
Zadnje case ne praznujem nasega praznika, ker mi cas ne dopusca. Ko pa sern bila mlajsa in
nisem bila se poroce.na, pa ·Sem
vsako leto skupaj s sodelavkami
praznovala Dan zena.

zenska prispeva nasi skupnosti.
Ne nasprotujem pa tudi temu, da
se zene na ta dan tudi same, kakorkoli organizirano nekoliko poveselimo.
Marija KOS, zaposlena v TP
Mar<tinja.k od leta 1956. Sedaj je
delavka v tapet.J:ristvu, Clanica delavskega sveta poslovne enote:
1. Dokler al!i.sem bila se porocena, sem z veseljem delovala v
drufbenopoliticnih organizacijah.
Sedaj pa je to malo tezje, ker
imam moza in .d.va predsolska otroka, ki jima moram posvetiti
precej&nji del svoj~ga prosteg~
casa. Moram pa pmznatl, da IDl
pri tern dosti pomagata moja mama in moz, ki je tudi zaposlen na
Brestu.
Se vedno sem pripravljena delati v organih upravljam.ja, Je da
ne bi bila s tern prevec obremenjena.
2. Predvsem si prizadevam, da
ne trpi niti delo doma niti delo
v ,sluzbi. Precej teZko je bilo v
pretek1ih letih, ko smo gradili novo stanovanj'Siko hiso. To je del-

Slava CASERMAN - TP Cerknica:
1. Ne, zene nimajo moznosji, da
bi se vkljucevale v drufbeno dejavnost. Danes je :lena prevec obremenjena. Njen ·p olozaj je tezak,
saj mora poleg dela v tovarni opraviti vsa tista dela, ki so potrebna doma v druzini. Se na
slabsem pa so zene, ·k aterih mozje nimajo razumevanja in jim pri
delu ne pomagajo.
2. te sestindvajset let hodim v
tovarho. Navadila sem se na tak
nacin Zivljenja, tako da· preprosto ne znam drugace ziveti. Oseb-

ni dohodek, ki ga prejmem, mi
pomaga resevati posamezne tezave v druzini. Seveda, veliko tezav se pojavlja v drufini, vendar
se jih da premagati, seveda pa si
mora zena mocno prizadevati. Za
vse to pa smo ·p remalo upostevane in dobimo premalo priznanja.
3. Mislim, naj bi bil Dan .Zena
dela prost dan, kajti le tako bi
lahko res rekli, da je izkazana zenam velika pozornost. Po drugi
strani pa bi take imela zena moznost za praznovanje. Razumem
pa, da si v nasem podjetju kaj
takega se ne moremo privosciti.
Ana PETERNEL, lkuharica v delav-s ki restavraciji ze enaj-sto leto.
Je mati dveh otrok.

1. Misl1m, da so vse mofnosti
za vkljutevanje zensk v dru.Zbono in samourpravno dejavnoSit. V
kolikor se posamezne zenske dejansko vkljucujejo in delajo, je
odvi-sno od njih samih, od njihovih drufinskih razmer in seveda
delovnih mest. J az na pr imer imam veckrat smolo. Pogosto dohim vabilo za sejo centralnega
delavskega ·sveta, ko delam v popoldanski ~meni.
2. Delo doma in v podjetju se
kar dobro usklajujem. Delam izmenicno, kar me ne moti sprico
dobre avtobusne zveze z Rakekom. Moz dela samo dopoldne.
Zato imamo nekaksen sorodniski sporazum z njegovo sestro, ki
nam popazi ID.a otroRa, ko na~ju ni
dorna.
3. Vsa leta, odkar delam v
druzbeni prehrani, ne pomnim,
da b i jaz in moje sodelavke ob
prazniku zena imele kaj posebnega. Nasprotno. Se bolj smo morale poprijeti za delo, da so se
ostale zene imele cimbolje. To je
razumljivo, saj -nimamo kuharjev, da bi nas zamenjali za nas
praznik.
Vsekakor pa bi bile zelo vesele, ce •bi se odgovorni spomnili
tudi za nas in orga:nizirali primerno srecanje, saj moramo ravno
delav.ke iz DUR ob razlicnih prireditvah in proslavah dobro prijeti za delo, da so vsi zadovoljni.
Konec na 5. strani
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Delovni obrafun sindikata
TOVARNA LESNIH IZDELKOV STARI TRG
17. februarja je bil obcni zbor
sindikata v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg. Bil je dobro obiska:n, prisotna pa sta bila tudi
glavni direktor tovariS Joze Strle
in predsednik kordinacijskega odbora sindikata Milan Modic.
V glavnem je bilo govora o zastarelih delih poslovne enote zagalnice, neurejenega skladisea Za.ganega lesa, o slabih delovnih pogojih, zlasti v slabem vremenu.
Tudi za-r adi osebnih dohdkov za
tezaska dela so se delavci pritozevali, da so prenizki.
V razpra'Vi -s o menili naj bi starejse delavce pred ·u pokoj itvijo
razporedili na taka delov. mesta,
ki so bolje nagrajevana in pod
streho. Objavljali naj bi tudi pregled osebnih dohdkov, ne pa saroo poprecje najni:ljih in najvisjrih. Delavci naj bi bill seznanjeni
z ustvarjanjem dohodka in kako
so le-ta razdeli na sklade in oseb·
ne dohodke.

Na vsa ta in se druga vprasanja delavcev je odgovarjal glavni
direktor.
Najprej je prisotne semanil z
gospodarjenjem podjetja v preteklih letih. Med drugim je poudaril, da ni mogoce cez noc nadomestiti tistega, kar je bilo v
TLI Stari trg zamu)enega v
prejsnjili letih. Ce bi se Brest
pred leti odloeil za investicijo lllove zagalnice, bi hila le4a ze narejena, sedaj pa so tezave, ker podjetlje za to nima sredstev.
Zagotoviti je treba nove perspektive za proizvodnjo, ker je
prodor na trlisce tezak.
Predsednik
koordinacij skega
odbora sindika-ta je poudaril, da
je treba ·sindikalni organizaciji
nuditti vso pomoe. Pozval je k ·sodelovanju vse clane kolektiva
pri re5evanju skupnih vpra5nj .
M. Sepec

TOVARNA POHISTVA STARI TRG
Ob koncu januarja je bil redni
obcni zbor osnovne organizacije
sindikata v Tovami pohistva tSari trg.
Predsednik tovaris Franc Av.
SEC je v svojem poroCilu izcrp-

no orisal delo sindikata v pretekli mandatni dobi. Ne glede na
vsebino porocila moramo priznati - to ·j e potrdil tudi obcni zbor
- da je bila sindikalna organ1zacija v poslovni enoti dokaj delav-

na in prizadevna. S svojimi stalisci in predlogi je bila prisotna
pri vseh dogajanjih. Njena skrb
in pozornost je hila posvecna p omoci pri resevanju problemov
clanov kolektiva in posameznikov'
pa tudi podjetju v te:bnjah za njegov razvoj .
Seveda je razprava opozorila
tudi na nekatere pomanjkljivosti,
med katerimi je tudi skrb za rekreac1jo in pocitek clanov .kolektiva ter organizacija letnega oddiha.
Ob zakljucku je obCni zbor
sprejel vrsto sklepov in zakljuckov, ki naj 00. bill osnova in vodilo za se uspesnejse delo v prihodnje.
F. Mlakar

.

podjetju, bkrati pa se bomo izognili tudl pomanjkljivostim, ki jib
zaradl sprememb zakonsldh predpisov, organizacije dela in drugih
vzrokov vsebujejo sedanji pravilniki.
Novi praviJnik bo zato, ker ureja v.rsto vprasanj, zelo obse:len.
Vseboval bo zlasti:
- Vai'stvene ukrepe v zvezi z
gradnjo ion z 'Vzdr:levanjem gradbenih objektov;
- varstvem.e ukrepe pri delu z
delovnimi .p ripravami in na:prava'mi, kot so stroji za obdelavo lesa,
stroji ~a obdelavo kovin, mehanizirano in roeno orodje itd.;

Na seji koordinacij•skega odbora sindikata smo razpravljali tudi
o ·l etosnjem praznovanju Dneva
zen a.
Svet za koordinacijo poslovanja je pr.i sprejemu delovnega koledarja dobronamerno dolocil. 8.
marec dela prosti dan, soboto, 10.
marca pa za delovni dan. Mi·s1im,

- osnovne varstvene pogoje
glede ureditve in dela na tovarniskih dvoriScih, s.k.\adiScih lesa
in na drugih •t akih prostorih;
- varstvena dolocHa v zvezi z
gibanjem ljudi na delu in trans.por.tu;
- varstvene ukrepe pred nevamostdo elektrionega toka;
- varno delo z energetskimi
napravami, kot so par~ kotli,
par.ne posode, kompresorJI, parne
turbine zraikovodne, parovodne
in topl~vodne napeljave; . . .
- varno delo z . nevarnum In
skodljivimi snovmi ter osnove
pozarne vamosti;

Cestitamo delovnim zenam!
Nadaljevanje s 4. strani
Cveta BRANISELJ je eksJ?editer postnih in drugili posil~k v
splosnem sektorju. Pri podjetju
je ze enajosto Jeto. Z mozem, ki
je zaposlen v tovarni pohiStva,
skr:bi ~a dva otroka, poleg tega
pa se .pridno pomaga pri gradnji
novega stanovanja.

Nasmejana kot vselej, je takole
odgovorila:
1. Sedanja ureditev dejansko
daje vsestrans.ke moznosti za
vkljucevanje zensk v drufbeno in
samoupravno dejavnost. Da je to
vlcljucevanje doka:j slabo, je po
mojem mnenju .vzrok v tem, ker
so se vedno ziva zast3ll"ela pojmo-

vamja 0 zen.ski kot slabSem in
neznem .spolu, kateremu so namenjene le nekatere delovne in
druge funkaije. Zato je temu prilagojena delitev dela med zensko
in moskim, ki ni vedno v prid
zenski.
2. z mozem, ki dela izmenicno,
si delo v dru:bini in druga domaca opravila, ·k olikor je le mogoce, deliva. Veliko mi pomagajo
tudi stadi, pri katerih smo zaca~s
no na stanovanju.
0 svojem delu v podjetju nimam reci kaj posebnega. Vsak
dan mi gre :;-kozi roke mnog~ P,isem in drugih dokumentov, ki Jih
je treba razporediti .tako, da pridejo v prave roke. Veokr~t vsega dela ne zmorem sama m morajo mi -p riskociti na pomoe sodelavci.
3. Kar pomnim, so bile za dan
:lena razlicne oproslave in druge
prireditve. Naj:lepse ·s e mi zdi, ko
se dobimo :lenske Slkupaj in ob
kramljandu in veselem razpOiozenju proslavimo edina ·d an v letu,
ko nam (velja le za posameznike)
zivljenjski tovarisi nekoliko pogledajo skorzi prste.
Lah.ko k tern besedam se kaj
dodamo? Te:lko. Vidimo, da se
zene z vso resnostjo zavedajo svojih dolZ:nostl, da prlzadeto spremljajo vsa dogajanja v podjetju
- kljub velikim in odgovornlm
nalogam, ki jib imajo tudl doma,
v druZinl.
Zato - iskrene .eestitke vsem
delovnim ienam!
Razgovore so pripravili: S. Bogovcic, J. Klancar, B. Levee, F.
Mlakar, M. Sepec in I. Skrabec.

.

Jtako. 6.rwno. ~di rJ,a, .~a.?

Novi pravilnik o varstvu pri delu
Ce'ntralnl delavsld . svet je na
eni izmed poprejsnjih sej sprejel
tudl sklep, da je treba pdpraviti
novi pravilnik o varstvu pri delu, ki bo veljal za vse podjetje.
Ta sklep je za nas tudi novost,
saj takega pravilnika doslej nismo imeli. Vsa vprasanja s tega
podrocja so namrec urejali Ie
pravilniki ·poslovnih enot, ki pa
so zaradl organizacijsldh in drugih sprememb v preteklih nekaj
letih ze zastareli. Tako bo novi
splosni akt, ki bo izdelan v mesecu marcu, odpravil kar dve bistveni pomanjkljlvosti. Z njim homo koneno dolocili enotna merlla
za izvajanje varstva pri delu v

Iz Tovarne pohistva Star! trg

- varstvene uk:repe v zvezi z
delovnimi pogoji (ropot, prah,
Sikoclljive pare in plini, mikroklime ipd.);
- postopek v zvezi z nabavo,
z vZJdr:levanjem in uporabo sredstev in opreme za osebno varstvo;
- zdravstvene pogoje na delu
in :prvo pomoe;
- dejavnosti v zvezi z varstvom pri delu, kot so .poucevanje
in vzgajan1e, dolocanJe delovnih
mest z vecjo nevarnostjo poskocLb in zdravstvenih okvar,
zdrawliski pregledi, prei~kusanje
deloVIDih priprav in naprav ter
preiskovanje delovnih prostorov
in uresnicevanje obveznosti do orga.nov inspekcije dela;
- 111aloge organov upravl:janja
in odgovornih oseb ter pravice,
dol:lnosti in odgovornosti delavcev ·V zvezi z varstvom pri delu;
- delovno podrocje, sodelovanje ter pravice, dolznosti in od~ovornosti delavcev, ki se ukvarJa:jo z vai'stvom ·p ri delu.
Novi pravilnik bo tako splo~en,
da ga ne bo prizadela vsaka sprememba organizacije dela in delovnih postopkov, bkrati pa tako
natancen, da bo v zadovoljivi meri urejal vsa vprabnja s tega podrocja.
v. blldadic

da je bi'la ta .z amisel sveta za koordinacijo poslovanja .z elo lepa,
saj je 8. marec praZIIliik delovnih
m borbenih :lena, ki so si ga priborile v nasi revoluciji in s svojiin po1i1:icnim in druzbenim de1om.
. . Nase zaposlene zene naj bi ta
dan res slavnostno praznovale.
zene pa so to dobronamerno odlocitev zavrnile in predlagale
sindikalnemu odboru, naj bi bil
8. marec delovilli dan, 10. marec
pa prosta sobota. Koorc:tinacijski
odbor sindikata je ta predlog sindikalnih odborov ppslovnih .. enot
posredoval svetu za koordinacijo
poslovanja.
Dogovorili smo se, da bodo sindik!l!lni odbori v poslovnih enotah
8. marca organizrali proslave, ce

bo seveda omenjeni predlog sprejet. _Na Brestu je od vseh zaposlemh kar 46 odstotkov :lena. Njihova 'aktivnost bi se morala kazati tudi v dru:lbenopoliticnem
delu in v organih upravljanja. Zelo napacno je, da je pri volitvah
izvoljenih zelo malo :lena, ceravno so kandidirale.
Tudi na sindikalnih obenih
zborih je bilo izrazito videti zadr:lanost zena v ·r azpravah. Nesteto je vprasanj, ·k i se ticejo nasih :lena, ki se niso xesena in jih
zene S!llme V razpravah ne nacenjajo.
.
Kordinacij.ski odbor sindikata
iskreno cesti ta za Dan :lena vsem
ienam .i n zeli, da bi svoj dan
cim prijetneje praznovale.
M. Modic

Boljii delovni.
pogoji
.il

'

I'arkI

··

•

Plin, ki nastaja v proizvodnji ivernih plosc, je neljub ISpremljevaJ.ec vseh' tistih tovai"n, ki v pro~vodnji uporabljajo lepila. Najpogosteje uporabljajo v proizvodlllji ravno seCIIlinsko-formaldehidno lepilo, ki pa ima to slabo lastnost, da .pri vrocem postopku
sprosca plin - formaldeh~d.
Izdelava ivernih plosc zahteva
zaradi gos.podarnosti samo vroce
postopke, pri katerih pa se je
nastajanju plina nemogoce izogniti. Najhuje je v koncni fazi pro~zvodnje, pri praznjenju stiskalnice in pi'i tehtanju plosc. Ta neprijetnost je po daljsem ali 'krajsem casu ze marsikoga odvrnila
od: dela na delovnem mestu, kjer
je plina najvee.
!'Verna plosca se do1go casa odda1a vodo in formaldehid, ker
pac. nesilni postopek tece dalje.
Zato je plin cutiti se pri V•S>kladiscenih ploscah, dalj easa pa je
prisoten tudi se pri izdelanem pohistvu

Pohistvena industrija na zahodu .j e prisla pred proizvajalce lepil z zahtevo po taksnem lepilu,
kjer bi bila prisotnost plina
unanjsana, .Ce ze ne sploh odstranjena. Prve rezultate so dali do<latki, primesani lepilu, .ki vefejo
nase 111astajajoci plin. Ti dodatki
so sevda tovarniSka tajnost,
. Pred casom smo dobili prvih
25 ton tega lepila, da ga preizkusimo. Laboratorijs·k i preizkUsi so
bill spodbudni, pri ·uporabi pa
so se nam obrazi -po prvih pricakovanjih vseeno podaljsali in oci
orc)sile. P.lin je se bil, ceprav ga
je bilo obcutno manj. Delavci pri
formatiki -p a pravijo, da je precej
bolje. Osemurna ·proiz:vodnja se
ne more dati odgovara na vsa
v.prasanja. Kora:k bliie odgovoru
bomo, ko bomo lepilQ nekaj casa
uporabljaili, verjetno pa smo le
na poti k znosnejsim delovnim
pogojem. Najboljsa bo preizkusnj a v poletnih mesecih aH ob dezevnih dneh, ko vreme pritiska
zrak k tlom in .ko tudi stari macki beze na zrak.
V. Potocnik
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Pomen mejnih stroikov
V prej~nji stevilki sem prlkazal vpHv obsega p roizvodnje na stroS.
ke proizvodnje, torej na lastno ceno in seveda tudi na prodajno ceno. V tem sestavk.u pa hi obdelaH pomen mejnih stroskov.
Kaj pomeni beseda meja, najbcl ni treba posebej razlagati, saj
imamo drzavne, obcinske, sosed·ske in ne vern, kalclne meje se
vse. Kaj je meja, zelo dobra veda tisti, ki so se ali pa se ~e prepirajo s sosedom zaradi nje. Kaj
pa so mejni stro~ki, tega najbrl
marsikdo ne ve.
Padjetje ne bo nit izgubilo pri
dobicku, ostank.u dohodka, ce dodatno proizvedeno kolicino proizvodov proda po ceni, ki sploh
ne zajema nobenega presezka dobiCka. Podjetje v posameznih
primerih take dodatne proizvode
lahka prodaja tudi pod lastno ceno, ne da bi to vplivalo na dobicek. Torej se tudi taka prodaja
izplaca.
Naprej se seznanimo z osnovnimi elementi kalkulacije oziroma
lastne cene proizvoda. Ti elementi so:
1. stroski izdelavnega matedala,
2. izdelavni osebni dohodki,
3. amortizacija,
4. splosni stroski izdelave- pogonska reZija,
5. splosni stroski uprave - upravno-prodajna reZija.
Kaj so stroski izdelavnega materiala, ni treba podrobno razlagati, ker ze samo ime mnogo pove. V na5em primeru so to stroski za porabljene plosce, fur.nirje,
lepila, okovje, lake, kartone in
drugo. Skratka, to so vsi tisti
stroski1 ki se lahko merijo ali
vgrajuJejo neposredno v izdelek.
Osebni dohodki izdelave so ·tisti osebni dohdki, ki so neposredno povezani z obdelavo in dodelavo predmetov dela. To so torej
samo tisti osebni dohodki, ki se
placajo za posarnezne operacije
dela. Osebni dohodki brusacev,
vzdr:Zevalcev, snafilk in podobno
niso vkljuCeni. v izdelav.ne osebne
dohodke.
Amortizacija je strosek, .ki se
placuje za obnavljanje osnovnih
sredstev. Osnovna sredstva so
zgra.dbe, stroji, naprave, napeljave in drugo.
Splosni stroski izdelave ali pogonska rezija, kakor te straske
tudi imenujemo, so stroski tekocega vzdr:Zevanja strojev, obresti
za kredite za osnovna in obratna
sredstva , stroski za elektricno energijo, paro, vsa nadomestila osebnih dohod., vsi prispevlci od
osebnih dohodkov, to je za sot:ialno in pokojninsko zavarovanje;
material, ki ga rabimo v procesu
proizvodnje, t>a ni mogoee natancno razme)evati, za kateri izdelek je bil porabljen in podobno.
SploSni stroski uprave ali upravno-prodajne reZije pa so stroski, ki so povezani z upravljanjem in prodajo. Pri nas smatramo, da so to stroski skupnih strokovnih slu:Zb.
Zdaj, ko smo se seznanili z elementi kalkulacije in spoznali,
kaj v kaksno vrsto strookov Spada, lahka preidemo na pomen
mejnih stroskov.
Pamagajmo si s tahelo:
Elementi
lastne cene

Izdelavni material
Izdelavni osehni dohodki
Amortizacija
Splosni stro~i izdelave
Splosni stroski uprave

Poprecno na kos
V drugem stolpcu vidimo., da
nam stroski izdelavnega materiala na enoto rastejo enako. Za en
kos je 400 din stroskov ·izdelav·
nega materiala, za deset 4.000 din,
za enajst pa 4.440 din. Stroski izdelavnega materiala torej rastejo
vzporedila z obsegom proizvodnje.
Prav taka rastejo tudi izdelavni
osebni dohodki, kar je tudi videti v drugem stolpcu.

Stroski arnortizacije pa so enaki, ce delamo 10 ali 11 kosov.
Stroski na enoto so torej manj~i,
cim vecji je obseg proizvodnje.
Splosni stroski izd.elave so sicer za proizvod.njo enajstih kosov
vecji kat za proizvodnjo <iesetih,
na enoto pa so pri proizvodnji
enajstih niiji za .t6 din.
Pri splo~nih stroskih uprave P.a
je prav taka kot pri arnortizac1ji.
Enaki so ne glede na to, ali delirna deset ali enajst kosov.
S tehniko mejnih stro~kov smo
lastno ceno za enoto proizvoda
zni:Zali ad 2000 din na 1909 din ali
za 91 din. S tern lahko dosezemo
dvoje: ali vseh enajst izdelkov
prodarno za toliko ceneje, ne da
bi zmanjsali dohicek, ali pa deset _kosov. prodamo po normalni
ceru, enaJstega pa lahko prodamo za 1000 din ceneje. Dobi~ek
ho v oheh primerih ostal enak.
Tako lahko nastoparno z diferenciranimi cenarni na razlicnih
triiScih, poslovni uspeh pa ho
vedno enak.
Upam, da sem s tem pojasnil
pomen ~ejnih stro~ko~, ki so J?Dme~hz;u pre~vsem P!.J. prodaJni
politlki. Memm, da Jih pri nas
~ogo prema;lo uporahljamo, ce
Jih sploh kdaJ uporabljamo.
T. Kehe

Tezave s

parkiranjem
0 parkirnem prostoru za osehna vozila delavcev Tovame lesnih
izdelkov Stari trg je mladinska
organizacija ze v zacebku 1971. leta :ra2pravljala na enem 1zmed
svojih sestankov. Mladinci so hili
tt:daj pripravlje~ s prostovolj~ delom ured.i.t1 ~asilno parkin~e. tovarna pa naJ hi preskrbela dovoz materiala, ki bi bil potrehen za ureditev trdnej~ih tal.
Iz neznanih vzrokov ~e do danes ni hila nicesar storjenega.
Osehnih avtomohilov, s katerimi
s~ delavci vozijo na delo, je cedalJe vee, pa tudi poslovnih vozil je
pred upravlllim poslopjem vsak
dan precej. Ce k temu pri§tejemo ~e vse tovornjake in priklopnike, ki dova.Zajo hlodovino in
o~vafajo gotove izdelke, ugotovuno lahko samo to, da nas je
tudi pni tern prehitel cas.
Ta:ko sedaj par.kirajo delavci
sv.oje avtomohile vsepovs.o d po
skladi~cu zaganega lesa, na hlodiScu, oh izhodih iz delovnih prostorov, pac tam, kjer je le toliko
prostora, da lahko stoji avto. Seveda pa so vozila taka najveekrat
v nwpoto viliearjem, vecjim kamionom, veekrat pa ovirajo -tudi saroo proizvodnjo.
Zgodilo se je ze, da se je delavcu pos!codovalo taka izpostavljeno vozilo.
V:prasanje je, kdo naj nasi take
stroske. Delavec ni kriv, ce ni p rimernega parkirnega prostora. Ce
Stro~ld
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10 kos.
din

.
StodiJ deJa tn casa

Iz Tovamt pohistva Cerknica

""'

~

V vsej zgodovini .Clovestva si je
clovek prizadeval olaj~ati svoje
delo. Za na.predno tehniko dela je
potrehen znanstven, sistematicen
pristop k delu in to je vsehina
studija dela in casa. Studij dela
in casa je osnova za vsako modernej~o
analiza proizvodnje.
Znanstveni utemeljitelj studija
dela in casa je American. F. W.
Taylor, ki ga je ze leta 1881 uveljavil v svoji tovarni. Studij dela
in casa se potem nezadr:Zno razvija in ima velik vpliv pri hitrem
napredku gospodarsko najrazvitejsih drlav.
Studij dela in casa je metoda
znanstvenega, logienega in celotnega analiziranja nacina dela, da
bi poiskali najbolj ek onomicni
nacin dela in dolocili izdelavni
cas, v :katerem lahko popreeno
spreten in kvalificiran delavec opravi delo z -normalnim prizadevanjem in utrujenostjo.
Studij dela in casa se potemta:kem deli v dve ·skupini: studij
in ana.li2a casa ter poenostavitev
je racionalizacija d ela.
Poznamo vee sistemov studija
dela in casa. v nasem podjetju
je sprejet na svetu za proizvodnjo in trliSce naslednji (okvirn.o):
Analitilk dela in easa posname stanJe na dolocenem delovnem mestu. Delovno mesto, nacin dela se potem analizira oziroma se poiscejo izboljbve, kako bi se to delo opravilo bolje,
preprosteje. Oh tem je potrebno
veliko sodelovanja med pripravo
dela, delavci in vodstvom pro-

izvodnje. Vsi skupaj morajo s
svojimi predlogi in idejami sodelovati pri ureditvi delovnega
mesta, taka <ia se za dolocene
pogoje poisce najholjsa resitev.
Uveljavi naj ·se rek: :oV.si ljudje
v,se veda.«
.P otem je potrebno zagotoviti
(operativno vodstvo proizvodnje),
da bo delovno -mesto vedno taka urejeno, da se dela vedno
enako. Ce je na primer doloeeno,
ker je to ekonomieneje, da ob·
delovance odva:Za transportni delavec, je nujno, da jih pate~
staliD:o adva:Za. V nasprotnem pnm eru se pogoji dela ·s premenijo
in norma vee ne ustreza. Ko
je delovno mesto taka urejeno
(stahilizirano), analitik ~atne snemati in potem ~e uredi podatke
ter jih graficno ali tabel~o
prikafe. Taksen cas je potem
realen oziroma natancen (koliko
natancen, doloei sistem studija
dela in casa). Spremenil hi se samo ee bi se spremenili pogoji
del~. Na primer pri zdrufitvi
dveh operacij v eno.
Za novi tehnoloski pos1opek
se doloci uvajalni eas za priucitev delavca, ki je v tern casu
drugace illagrajevan.
Iz teh urejenih podatkov (tabel) potem tehnolog vpiSe _ndelovalni eas v tehnoloske liste,
kar pomeni, da tehnolog »normira«. Ta cas je rea-len in bi moral biti delavec stimuliran, d a
<ioseze ta cas, se pravi norma .
Delavec je naredil vse, kar je
bilo doloceno, in naj dobi tudi
ves predvideni osehni dohodek
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za to delo in da pri tern lahko
pazi na material in kvalit eto. Taka bi odpadlo sme~no mnenje,
»da normirec kroji plato«, kar
bi bilo podlaga za vecje •Sodelovanje.
Ta metoda doloci cas pocitka
in Cas dela, da lahko clovek
normalno dela osem ur. Neurejeno delo, neekonomicno -trosenje enevgije privede do poreve·
like utrujenosti. Realen casovni
standard je osnova za ·realno
planiranje, posebej za ffi.no planiranje proizvodnje, za razlicne
metode izracunavanja optimalnih kolicin, za storjeno obdela·
vo podatkov (IBM). Skratka, razvoj podjetja Je pogojen z Tealnostjo osnovmh podatkov. Ta sistem, kat je ze bilo omenjeno,
sdstematicno obravnava ·samo
delo, poenostavittev dela in privede do povecane produk:tivnosti. Seveda pa n e na racun intenzivnejsega dela delavca, ampak ohratno, zmanjsa se napor
delavca in poveca varnost pri
delu.
Studij dela in casa v nasem
podjet ju ni se povsem za:Zivel,
ker ga niso spremljali nujni
ukrepi. Poudaril bi sarno, da je
treba seznatiti vse zaposlene s
takSnim nacinom dela, ves kolekti.v mora dobrovoljno sprejeti
ta nacin in vsi organi upravlja·
nja bi se morali potem zavzeti
za uveljaviltev. Sarno z realnimi
normami se homo pribli:Zali taka proklamiranemu cilju: »De·
li1ev po deluu, kajti od netocnih
norm imajo najvee koristi rav·
no zaposleni, katerih delo ni nor·
mirano.
M.Gersak
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pa je, potem bi morale hiti v zimskem casu oOisceno, v dezevnem
pa v-s aj toliko, da bi se tam iz.
kopal iz blata.
Pohuda mladinske organizacije
je danes se holj aktualna, kot je
hila v letu 1971, saj takrat delavci Se niSO imeli toliko OSebnih VO·
zil. Kdo naj jo uresnici in kako,
to pa je stvar upravnih organov
poslovne enote.
M. Sepec

Stiska na

parkiris~u

v TLI Stari trg

OBCNI ZBOR GASILCEV
V MARTJNJAKU
V februarju smo imeli gasilci
TP Martinjak redni letni obcni
zhor .
Iz porocil in izcrpne razpr ave
je hilo videti, da so hili sklepi
la:nskega obcnega zbora rea!Wirani, m ed njimi tudi pop ravilo per
zarnovarnostnega hazena, ki je
bil :veeletna zahteva in nujnost.
Glavne toeke delovnega progra·
rna, ki je hil sprejet za prihodnje
delo, so, da je treba iz vrst mlajsih gasilcev u sposobiti enoto za
gasillsko tekm ovanje.
Bolj intenzivno se je treba lotiti poucevanj a delavcev za upo·
raho gasilnih aparatov.
Na ohcnem zboru so hi-li sprej eti stirje novi clani. Sest clanov
j e opravilo podcastniski tecaj, ta·
ko da je drustvo napredovalo tu·
di v strokovnosti.
I. Debevc
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Stanovanja, stanovanja • • •
OB RAZPRAVAH 0 SREDSTVIH ZA STANOVANJSKO GRADNJO
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Razvoj stanovanjskega gospodarstva je v zadnjih letih tudi v
na.Si obcini dosegel precejsnji razmah. Le-ta pa se vedno ni tak, da
bi bistveno prispeval h kvaliteti
stanovanjskega sklada v obeini.
Ugotovljeno je, da je bilo 48 odstotkov vseh ·stanovanj zgrajenih
pred letom 1918. Zato je veliko
stanovanj ,nefunkcionalnih in slabo opremljenih, saj je ocena, da
ima 30 odstotkov vseh stanovanj
samo elektricno energijo; torej
nima niti vodovoda in drugih napeljav. Stanovanja so precej iztrosena, saj dosega sedanja vrednost komaj 24 odstotkov •sedanje
trine vrednosti. Od najemnih stanovanj je 20 odstotkov takih, ki
ne dosegajo norma:lnega .stanovanj-skega standarda (109 stanovanj), 148 stanovanj pa terja sanacijo.
Za:sedenost stanovanj je po posameznih naseljih razlicna. Ugotovljeno je, da je zaradi industrializacije in opuscanja kmetij v
obeini kar 108 stanovanj ze dalj
casa zapuseenih.
Od celotnega stanovanjSlkega
skJada je v zasebni lasti 3.S76 stanova.nj, S96 pa rv drufbeni lasti.
Ugotovljeno je tudi, da so zasebna •s tanova.nja mnogo vecja od
druZbenih, saj merijo v popreeju 66,1 kvadratnega metra, druzbena pa 47;2 kvadratnega metra.
Ce postavimo, da pripada vsakemu gospodinjstvu svoje stanovanje, rnanjka v obeini 18S stanovanj; za nadornestitev vseh zasilnih stanovanj prirnanjkuje 42 stanovanj, 67 stanovanj pa je takih,
ki ne ustrezajo osnovnim stanovanjskirn normam in bi jih nujno rnorali opustiti. Celoten primanjkJjaj je torej 294 sa.novanj.
Ce k temu prgtejemo hsta stanovanja, kjer povdina na osebo
ne dosega normativa 1S kvadratnih metrov, bi morali dodatno
zgraditi okrog 30 stanovanj, za
novo nastale druZine v tern ob·
.dobju pa se 300 do 400 ·stanovanj.
SkuJmi primanjkljaj je torej 900
do 1000 stanovanj.
Da bi zadovoljivo re.5ili stanovanjsko vpra:Sanje za vse obeane
in zgradili vseh 900 do 1000 stanovanj, bi rabili okrog 18 milijard starih dinarjev. Toliko sredstev pa nase gospodarstvo ·n ima
oziroma bi moralo skoraj vso akumulacijo usmeriti v resevanje
stanovanjskih vprasanj. To je seveda nemogoee, ker bi taka za-

vrli razvoj gospodarstva, zlasti pa
razvoj industrije ter gostintva in
turizma kot pomembne prihodnje dejavnosti.
Vse gopodarske organizacije v
obeini so se odloeile, da povecajo
stopnjo za stanovanjsko gradnjo od sedanjih 4 odstotkov na 6
odstotkov od bruto osebnih dohodkov. S taka poveeano stopnjo
bi v petih letih zbrali SA milijarde din denarnih sredstev. Del
teh sredstev bi morali vezati pri
banki in jih oplemeniti z bancnimi sredstvi. Racunajo, da bi lahko
tako aktivirali 2,1 milijarde starib
din sredstev in nekaj sredstev
iz amortizacije od sedanjega stanovanjskega sklada.
Vseh razpolozljivih sredstev naj
bi bilo v tern petletnem obdobju
7,6 milijarde starih dinarjev, kar
bi zadosealo !Za 418 stanovanj s
pribliino SO kvadratnimi metri
pov.rsine in s ce.no 36S.OOO din za
kvadratni meter.
Seveda gre :IJri tern le za dru:lbena sredstva, ki se lahko uporabijo za dru:lbeno grad!njo stanovanj in za kreditiranje zasebne
gra:dnje. Stanovanjska izgradnja
naj bi bila predvsem v obcinskih
srediscih, v Cerknici, na Rakeku
in v Starem trgu. Odnos med
druilbeno gradnjo in za'Sebno
gradnjo bi moral biti skladen s
potrebami. Prav gotovo je, da zelja po zasebni gracin:ji prevladuje,
ker smo pae na podezelju. Po drugi strani pa taka, da pomagamo
kreditirati zasebno gradnjo, pritegnemo precej zasebnih ISredsterv
in medsebojno pomoc, ki bi jo po
moji sodbi rnorali podpirati.
V skladu z resolucijo o prihodnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva in zakonom o programiranju in financiranju gradi.t ve
stanovanj ter zako.nom o dru:lbeni pomoci v stanovanjskem gospodarstvu je ·skupscina obcine
Cerknica sprejela odlok o ustanovitvi solidarnostnega sklada. Financiran~e solidarnostnega skJada bo na osnovi ·s amoupravnega
sporazuma in sicer od izlocenih
sredstev za stanovanjsko izgradnjo po stopnji 30 odstotikov. Iz
teh sredstev bi delno krill subvencije pri stanarinah delavcem
z nizjimi osebnimi dohdki, ostala
sredstva pa bi vlagali v stanovanjsko izgradnjo.
S temi sredstvi bodo upravJjali
delavci po delegatskem sistemu.
Poleg teh sredstev bo podjetje
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Kaksna bo prihodnja stanovanjska politika?

KLU 8 ZD RAVLJl NIH
Vprasanje alkoholizma je staro,
kot so stare alkoholne :Pijaee. Oboje pa sega se v case, ko si je clovek .z aeel pr.i.pravljati prve a1koholne pijace. Ze pri prvem stiku
z a!lkoholom je spoznal njegove
prijetne strani. Obenem pa se je
zaeel .zavedati, da ga alkohol vse
bolj :prewema in ne samo to, da
ga tudi ovira pri delu, ce ga za-

Mladi o svojem delu in nacrtih
KONFERENCA AKTIVA ZVEZE MLADINE V TP CER.KNICA
Za letno mladinsko konferenco
je uspelo zbrati okrog dvajset
mladincerv in mladink. To skromno stevilo kaze na nezainteresiranost mladine za delovanje v mladinski organizaciji. To je te:lava,
ki se ponavlja ze vrsto let in bi
jo radi odpravili taka, da bi dajali prednost sportnemu in kulturnemu delu pred politicno dejavnostjo. S taki·m i dejavnostmi
bomo skusali pridobiti vecje stevilo mladih. Seveda .pa ne bomo
zanemarili politiene plati programa, saj je Zveza mladine druZbeno-politicna organizacija.
Eden izmed temeljnih pogojev
za aktivnost mladine je izobrazba
in oblikovanje zavesti.
Mladini je treba dati idejnopolitieno znanje.
Seveda pa si zelimo tudi strokovnega znanja in teZi.mo, da bi
na osnovi znanja in sposobnosti
dobili tudi primerna delovna mesta.
Bolj si moramo :Prizadevati za
resnicno samoupravljanje v podjetju, ki ni najboljse. Ne sogla:Samo povsem z mnenjem, da vsi odloeamo o vsem.

Studentje so predlagali, da bi
v nekaterih akcijah sodelovali in
mi smo predlog sprejeli. Mladinci so pokazali veliko zanimanje
tudi za gasilstvo, zato se bodo nekateri vkljucili v gasilske enote.
Ena izmed tezav, ki so jih mladi sprozili, je tudi nehumani odnos nekaterih instruktorjev do
delavcev.
Potem so se ugotovili, da v nasem podjetju nismo storili dovolj
za uresnicitev ustavnib dopolnil.
V novem obdobju se rnoramo opredeliti za tillno vlogo zveze
mladine, ki bo omogocala aktivno
vlogo v samoupravnem dogovarjanju in adlocanju. Da bi ta sklep
uresnicili, se je treba povezati in
vkljueevati v delo drugih dru:lbeno-politiCnih organizacij, zlasti
Zveze komunistov in sindikata.
Ko bomo to uresnicili, bo treba
uveljavljanje samoupravljanja nenehno spremljati.
Iz leta v leta se ponavljajo iste
napake, .k i izvirajo iz tega, da se
mladina ne zna prav organizirati.
Vedno pa ostaja upanje, da bo
v prihodnjem obdobju bolje.
B. Tursic

Podcastniski gasilski tecaj
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obvezno izloealo sredstva za usmerjeno stanovanjsko izgradnjo
v visini 20 odstotkov od stanovanjskega prispevka. Ostalih SO
odstotkov pa bo ostalo podjetju.
Glede na to, da ima nase podjetje ze okrog 150 milijonov starih
dinarjev anuitet za najete kredite
v preteklem obdobju, sredstva,
namenjena stanovanjski izgradiz sklada skupne porabe pa bodo
obdaveena, je nevarnost, da bomo morali anuitete odplaeevati
iz ostanka stanovanjskega slada
(SO Ofo). V tern prirneru bo podjetju ostalo tkomaj 30 milijonov starih dinarjev, kar je .komaj za slabi dve stanovanji. Koliko je to za
skoraj dvatisocelanski kolektiv,
si lahko predstavljamo.
v letu 1973 sicer ne bo se taka
kriticno, ker bodo vezana sredstva nekoliko vecja, okrog 2SO miJijonov, v kasnejsih letih pa bo
to drugace.
Ce seda.nje premike na podrocju stanovanjskega gospodar.stva
ocenjujemo s sirsih victikov, potem bodo prav gotovo dali pozitivne rezultate, ker bo sredstev
za stanovanjske namene vendarle
vee. Konkretno za Brest, ki je ze
sedaj vlagal vee sredstev kot S
odstotkov, pa novi ukrepi ne bodo najboljsi.
T. Kebe

Bo rekel nekdo, ki ni dobro pou~n, da je Cerknisko jezero
malce mulu>.sto. Takoj moramo popravitl: »Ne samo malce!«
ze smo se bali, da po zapletljajih zaradi poskusov ojezeritve, pa
onih zaradi motornih colnov, tistih zaradi nasilne delitve jezera na
»driavno« in na >>na:Se«, pa tudi zaradi prepovedi lova zab- zdaj ne
bo ostalo nicesar vee kar bi nam burilo kri, nas podiigalo k oprededelitvam, pa spet k jezi ali k razumevajocim, vseodpustljivim nasme.5kom.
Jezero je spet zagodlo. Ne dosti, a kar prav za zgodbico, ki je nenavadna, ker govori o tem, kako smo ribici komaj reSili rlbe - da
niso utonile.
Osmega februarja zjutraj, takoj po sedmi, srno zaprli dotok vode
v predel jezera, ki se imenuje Reseto.
Odlocitev je bila tezka: ce bo burja in mrzlo, bo ukrep na mestu,
ce bo jug, smo ga polomlli. Meteroloski zavod nl bil dovolj natancen,
revma starih ribicev je zatajila. Jug je zapihal, naslednje jutro je
prinesel se dez, ld je skupaj s stopljenim snegom v nekaj urah napolnil pravkar osu§eni del jezera.
Sarno se tole: ribicem, ki so VSO noc re.5evali ribe pred skorajmjo
utopitvijo, nikar ne omenjajte tiste noel.

18. februarja 1973 je bila v
Cerknici svecana .p odelitev diplorn 86 slu5ateljem teeaja .za gasilske podcasnike v obeini. Uspeh
tecaja je v:ideti ze iz podatka, da
je od 129 prijavljenih kandidatov
tecaj uspesno koncalo 86 tecajnikov. Teeaj je trajal 120 ur in je imel deset osnovnih predmetov, ki
jih mora obvladovati gasil:ski podcastnik.
ObCinska gasilska zveza je skupaj z obeinskim St:abom za civilno zascirto in tov. Crtoncem iz
Gasilske zveze iz Ljubljane pridobila nekaj predavateljev iz
Ljubljane in nekaj domacih. Ker
je bil teeaj na dveh krajih, v Cerknici ·i n v Starem trgu, je hllo to
za teeajniike se ugodnejse.
Zlasti je ,pohvalno, da je obiskovalo tecaj precej mlajsih Jjudi. Za uspeh 1teeaja irna zasluge
poveljiiJJi;k obcinske gasilske zveze tovari.S Franc Petan, ki je
vztrajno vodil in programiral tecaj v CerkniCi in v Laski dolini.
Od -tega kadra, ki se je usposobil in napredoval v gasilske
podeasmi!ke, bo odvi•sna prihodnja vzgoja gascilcev v obCini. Ker
vema, da nad nami vedno prezijo
nevarnosti pozarov, zla:sti v to-

varnah in v vaseh, pa tudi v gozdovih, moramo ooti vedno pripravtjeni na pomoc. Zato zelimo,
da bi se v gasilske' vrste vkljueilo
cimvec mladine in taka okrepi.lo
gasilske vrste.
M. Sepec
SKRB ZA PROMETNO
VZGOJO IN VARNOST
Cedalje vecji promet motornih
vozil cez cer.k:nisko obmocje in
se dokaj neurejena cestiSea ter
prometni vozli narekujejo svetu
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri obcinski skup·
scini Cerknica vse vecje in zah·
tevnejse naloge.
Na seji 22. februarja so se med
ostalim dogovorili, da bodo pred·
lozili obcinski skupscini predlog
o ureditvi prometnega vozla na
Rakeku ter pespoti ob cestah na
Uncu, Rakeku, Cerknici, Lozu,
Starem trgu in Pudobu.
Poskrbeli bodo tudi za vecjo
vamost na Cerkniskern jezeru in
za boljso prometno varnost na
kriticnih cestiseih. Organizirali
bodo teeaje o prometni vzgoji za
voznike motomih vozil in solarje.

ALKOH 0Ll KO V

'lili!je prevee. Zato je zacel SCasO·
rna razmiSJ.jati,lkako bi se ga najla.Zje ubranil. l'redvsem so o tem
razmisljali tisti, kater.im je bilo
do tega, da bi se prevec ne vdajali al.koholu.
Allk.oholizem so vzeli kot d:ruibeno zlo, alkoholike pa kot ljudi,
ki so se .zaradi tega ali onega
vzroka cezmerno vdajali alkoholu. Pri taksnem gledanju na to
stvar so bill tudi uspehi zdravljenja majhni. Alkoholika so sku5ali
predvsem prepricevati 0 skodlji·
vosti pitja.
Pred nekako dvema letoma so
tudi pri nas ozaceli uvajati nov nacin OO!'avljenja alkohollkov. v
zdravljenje so :pritegnili tudi ozje
svojce alkoholika. Sam alkoholik
se lahko v bolnici sam :seznani s
tegobami, ki jih prina.Sa alkoholizem, saj mora .narediti izpit iz
a~koholizma.

Ko alkoholik opravi v ustanovi, kjer se zdravi, vse omenjene formalnosti, ga odpustijo domov, kjer naj bi se vkljucil v
kJube zdrav.ljenih alkoholikov.
Kaj so klubi zdravljenih alkoholikov?
To je taksno zdruZenje alkoholikov, katerega namen je nadad.jevati zdravljenje, ki so ·ga zaceli v
zavodu ali dispanzerju, ter njihova rehabilitacija. Klub aktivno
sodeluje pri seznanjanju jav:nosti
s Skodljivimi posledicami alkoholizma na vseh podrocjih clove.5ke
dejavnosti. Njegovo delo temelji
na sJrupinsk.i. metodi zdravljenja,
kjer sodelujejo tudi ozji svojci
bolnika. S pomoejo te metode si
zdrav.ljeni alkoholiki med seboj
pomagajo, da spet ne zapdejo pijaci.
Klub sodeluje s pristojnimi
zdravstvenimi, socialnimi, druZ·
be.nimi in politieninli ustanovami,
ki se ukvarjajo z vpra:Sanji alkoholizma.
Klub organizira posvetovanja,
predavanja s podrocja alkoholizma, pa tudi razlicne oblike druzabnega zivljenja. Ustanovitelj
kluba je ena od ustanov, kjer se
je alkoholik zdrav:il, pokrovitelj
pa obcinska skupscina.
Vodja kluba je navadno eden
izmed ·c lanov, zdravljeni alkoholik. StrokV!Ilo pa vodi kJub terapevtska &kupina, v •k ateri so
z-d:ravnik , patronai.na sestra, socialni dela vee !in !pS!iholog.
18. januarja 1973 je bila tudi pri
nas na pobudo Psihiatriene bolnice v Idriji in pod pokroviteljstvom obCi.ns-ke skupscine ustanovljena sekcija zdravljenih alkoholi:kov. !<Jlub je ustanovljen sele
takrat, um je uradno registriran
pr.i sodiScu in ko je ustanovna
skup~cina, kar se bo ·t udi pri nas
kmalu zgod.ilo .
Sestanki so vsak ce1rtek ob 16.
uri v mali sejni dvorani Bresta.
Zaradi vsega omenjenega so
znova vabljeni k sodelovanju vsi
alkoholiki, :ki so ISC zdravili tudi
se 'P O .stari metodi V bolnicah ali
pa tudi v ambulantah, pa tudi vsi
tisti, ki hoeejo sodelovati .kot opa.zova!lci.
dr.A. Smale

BRESTOV OBZORNIK
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Lesariada je
pred durmi
Odbor za sport in rekreacijo je
imel v zadnjem casu vee sestankov. Vsebina razgovorov se je
sukala predvsem okrog priprav
na 4. lesariado, ki bo let os v Novi Gorici in ki jo bo organiziralo
znano podjetje Meblo.
Odziv na razpis je tudi letos
velik, saj se je prijavilo kar 42
podjetij, kar je rekordno stevilo.
Temu primerno je poraslo tudi
stevilo ekip. ze lanskoletna lesariada, se bolj pa letosnja, je dokaz, da je ta veliki sportni dogodek lesnoindustrijskih delavcev
Slovenije postal nepogresljiv.
20. februarja je bil v Meblu sestanek vseh predstavnikov udelezencev 4. lesariade.
Sestanek je bil na moe dela·
ven, od casa do casa kar vroc in
zelo uspesen. Predstavniki so razcistili mnoga neresena vprasanja
in se razsli z veselo mi$lijo na
skorajsnje sportno srecanje.
Ne glede na to, da sta za prihodnje leto kar dva kandidata za
organizacijo lesariade (Stol in
Marles), bo prej ko slej vzniklo
vprasanje: kdo bo sploh se lahko
organiziral nasa priljubljena
sportna srecanja, ce bo stevilo
sodelujocih tako krepko narascalo.
Udelezenci so se naceloma dogovorili, da bodo o tern in o
vprasanjih izbrusenega pravilnika skusali najti resitev kmalu po
koncani 4. lesariadi.
0 pripravah na 4. lesariado in
o zanimivostih s teh priprav bomo se obvescali.
Odbor za sport in rekreacijo je
ze napravil program dela in sprejel predracun za delo v letu 1973.
Osnovna naloga je tudi letos priprava za uspesen nastop na lesariadi.
Odbor je sklenil, da je treba
povabiti k sodelovanju vse clane delovne skupnosti Bresta, ki

imajo veselje in sposobnost sodelovati v sportu in rekreaciji.
Ciani delovne skupnosti, se enkrat vas vabimo, da se odlocite
za eno od naslednjih panog:
zenske:
kegljanje, odbojka, streljanje,
smucanje, namizni tenis, sah.
Moski:
kegljanje, odbojka, streljanje,
smucanje, namizeni tenis, mali
nogomet, balinanje in sah.
Z. Zabukovec

Na Slivnici se je 4. februarja ze
v zgodnjih jutranjih urah zbralo
97 tekmovalcev iz Cerlmice, Postojne, Loza, zirov, Logatca, Ilir.
Bistrice in drugod z rahlo tekmovalno mrzlico cakalo na start VII.
trailicionalnega slivniskega veleslaloma, katerega organizator je
Notranjski studentski klub. Nepricakovano je zmagala naSa
prva ekipa ~n -si priborila .prehodni pokal, katerega je prejsnjo sezono -dobil SK Rudar iz Idrije.
Rezultati:
Ekipe:
1. BREST I.
2. ALPINA I.
3. POSTOJNA IV.
Posamezniki:
1. Pecelin F., Alpina I.
0.56,70
2. Debevc Rudi, Brest I. 0.57,40
3. Stege! N., Postojna IV. 0.59,70
4. Debevc V., Brest I.
0.59,95
13. Zabukovec I., Brest I. 1.02,55
24. Zalar T., 25. Mgic P.,
31. Skrbec T. - itd.
0 dosezenih rezultatih Brestovih smucarjev lahko recemo samo eno: velikanski napredek, velika borbenost in zagrizenost.

Rezultati elcipno:
Kombinacija
1. BREST I.
2. KOVINOPLASTIKA I.
3. GRADISCE II.
Veleslalom
1. BREST I.
2. KOVINOPLASTIKA I.
3. KOVINOPLASTIKA II.
Smuk
1. KOVINOPLASTIKA I.
2. BREST I.
3. GRADISCE II.
B . Resman

V skladu z dolocili pravilnika o dodeljevanju stanovanj in stanovanjs.kih posojil objavlja stanovanjska komisija podjetja

RAZPIS
za vloZitev prol!enj za dodelitev stanovanjskih posojil.
Rok za vloZitev prosenj je vkljucno 20. marec 1973. Prosenj, ki
bodo prlspele kasneje, komisija ne ·bo upostevala.
·Ciani delovne skupnosti naj vloZijo prosnje na posebnih obrazcih,
ki jih bodo lahko dobili od 5. marca dalje v tajniStvu svoje poslovne
enote ali v splol!nem sektorju podjetja.
Clan delovne skupnosti, ki je prosnjo ze vloZil, bo moral vloZiti
novo pro~njo na predpisanem obrazcu le, ce bo prejel poseben poziv
odgovome slufbe. Prosilci, ki so poslali prosnje z vsemi potrebnimi
podatki, ne bodo prejeli poziva in jim ne bo treba ponovno vlagati
novib prosenj.
Prosnje lahko vloZite v tajniStvu svoje poslovne enote ali posljete
na naslov BREST CERKNICA- STANOVANJSKA KOMISIJA.

V SPOMIN
4. februarja smo se poslovili od
Vladimirja SKVARCA, dolgoletne·
ga clana kolektiva. Pokojni je bil
vee kot petnajst let zaposlen pri
podjetju kot sofer. Zaradi slabega zdravja pa svojega poklica ni
smel vee opravljati in se je do upokojitve zaposlil kot cuvaj v Tovarni pohiStva Stari trg.
Kako. veliko je imel znancev in
prijateljev, je prlcal pogreb. Posebej so ·se od njega poslovill tudi njegovi stanovski tovargi ~oferji.
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Brestovi smucarji
najboljsi

Obcinsko si.ndikalno prvenstvo
Smucarski OCJ.ub Laska dolina je
organizi.ra.l obcinsko sindikalno
prvenstvo v alpskem smucanju.
Zaradi pomanj.kanja snega je
bilo prvenstvo na Racni gori. Dan
pred napovedanim tekmovanjem
pa je zacelo moono .sneziti in je
vse kazalo, da zaradi novozapadlega snega -tekmovanja ne bo. 11.
februarja je zjutraj prenehalo
sneziti in 13 Brestovih smucarjev
se je odpravilo proti Loski dolini.
Organizatorje pohvalimo, da so
kljub tezavam tekmovanje uspeli
pripraviti.

___...,

V SPOMIN
Ob izteku preteklega leta je za
preminil nas nekdanji delavec
Franc TURSIC. V Tovarni pohi·
stva Martinjak je bil zaposlen od
leta 1947, invalidsko pa je bil U·
pokojen leta 1968.
Nazadnje je delal v krojilnici,
na delovnem mestu veclistna
kroma zaga.
Zaradi svoje prizadevnosti in
pofrtvovalnosti nam bo ostal v
trajnem spom.inu.
Delovna skupnost
TP Martinjak

\
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Eden izmed tisoc obrazov CerkniSkega jezera

Fil111i v 111arcu
1. marca ob 19.30 uri
amerll!ki film PREPLAH V
PARKU MAMIL. V glavni vlogi AI Pacino. Druibena drama.
3. marca ob 19.30 uri
jugoslovanski film POTOVANJE NA MESTO NESRECE.
V glavni vlogi Ana Karle.
Drama
4. marca ob 16. in 19.30 uri
ameril!ki film S.O.S. NOBILE.
V glavni vlogi Sean Connery.
Pustolovski film,
5. marca ob 19.30 uri
ameriski film ONEMOGOCI·
TE INSPEKTORJA STERLIN·
GA. V glavni vlogi Henry Sil·
va. Kriminalka.
8. marca ob 19.30
ameriski film AS PIK - protivohunska operacija V glavni
vlogi Ardisson. Vohunski film.
10. marca ob 19.30
ameriski film PARADA NOR·
CEV. V glavni vlogi James
Steward. Drama.
11. marca ob 16. in 19.30 uri
ameriski film PATTON- jekleni general. V glavni vlogi
George C. Scott. Vojni film z
vrsto Oscarjev.
12. marca ob 19.30 uri
ameruki film ZASEBNO UV·
LJENJE SHERLOCKA HOLMESA. V glavni vlogi Robert
STEPHENS. Kriminalka.
15. marca ob 19.30
francoski film KLOFUTA ZA
MORILCE. V glavni vlogi
Marcel Bozzuffi. Vohunski
film.
17. marca ob 19.30 uri
ameriSki film DNEVNIK JEZNE GOSPODINJE. V glavni
. vlogi Richard Benjamin. Dra·
rna.

V SPOMIN
17. februarja je po dolgi In
mucni bolezni umrl nas delavec
Ivan PETRIC iz Vrhnike pri Starem trgu. Zapustil je .Zeno in dva
odrasla otroka.
V TLI Stari trg je bil zaposlen
od 11. junija 1962. Delal je pri
veclistni kroZni Zagl.
Zapustil nas je v najboljsih letih svojega Zivljenja. Bil je zelo
delaven in priljubljen v kolekti-

vu.

.

Takega ga homo trajno ohranili
v spom.inu.

18. marca ob 16. in 19.30 uri
ameruki film PLACANEC INDIO BLACK. V glavnl vlogi
Yul Brynner. Western.
19. marca ob 19.30 uri
italijanski film MRTVEGA
MOLl, ZIVEGA UBIJ. V glav·
ni vlogi Klaus Kinsk.y. Westem.
22. marca ob 19.30 uri
ameriski film KAKO SE RESUJE ZAKON, A UNICI :ZIVLJENJE. V glavni vlogi Dean
Martin. Komed.ija.
24. marca ob 19.30 uri
francoski f. USODNI PLEN.
V glavni vlogi Jean Marais.
K.riminalka.

25. marca ob 16. in 19.30 uri
ameriski film V AMPIRJEVE
LJUBIMKE. V glavni vlogi
Ingrid Pitt. Grozljivka. Za otroke neprimemo.
26. marca ob 19.30
nemski film JAVNA HISA. V
glavni vlogi Karin Jakobsen.
Komedija.
29. marca ob 19.30 uri
italijanski film PERVERZNA
ZGODBA. V glavni vlogi. Julius Tolo. Drama.
31. marca ob 19.30 uri
jugoslovanski film IN BOG
JE USTVARIL KAVARNISKO
PEVKO. V glavni vlogi Lepa
Lukic. Drama.

Mala lesariada
SPORTNO TEKMOVANJE
SREDNflH LESNIH
TEHNISKIH SOL
Mladinski aktiv tehniske sole v
Cerknici je organizator sportnega
tekmovanja med slovenskimi solami. Na to tekmovanje je povabil predstavnike iz Ljubljane, Novega m esta in Nove Gor ice. Tekmovanje obsega naslednje discipline: kegljanj e, streljanje, sah,
rokomet in kosarko.
Pobuda za to tekmovanje se
je rodila na ustanovni konferenci
mladinskega aktiva. Z njo so soglasali tudi predstavniki mladinskega aktiva iz Ljubljane, ki so
nas tudi podprli.
Organizacija tekmovanja je
precej tezavna, vendar uparno, da
bo tekmovanje v celoti usp elo.
Upamo tudi, da ta pobuda n e
bo enkratna in bo tekmovanje po·
stalo tradicionalno. To bi narn
pripomoglo k boljsemu -spoznavanju nasih vrstnikov iz drugib
lesnih sol.
Ker je tekmovanje v c asu izida nasega glasila, najbrl 0 izidih
ne bo mogoce porocati.
F . znidarsic
ZADNJA SPORTNA NOVICA
Na srecanju lesnih tenhisk.ih
srednjih sol so bili dosezeni naslednji rezultati.
Skupna ekipna uvrstltev:
1. TSS Ljubljana, 2. TSS Cerk·
nica, 3. TSS Novo m esto.
Kosarka:
1. Ljubljana, 2. Cerknica, 3. Novo mesto.
Streljanje:
1. Ljubljana 828 krogov, 2. Novo mesto 780 krogov, 3. Cerknica
758 krogov.

Sah: 1. Ljubljana 7,5 tocke, 2.
Cerknica 4,5 tocke, 3. Novo mesto
3 tocke.
Kegljanje:
1. Ljubljana 2144 kegljev, 2.
Cerknica 2085 kegljev, 3. Novo
mesto 1655 kegljev.
Rokomet:
1. Cerknica, 2. Novo mesto, 3.
Ljubljana.
NASI UPOKOJENCI
V mesecu januarju 1973 sta iz
Tovame pohistva Martinjak odsla v zaslufeni pokoj dva na~a
delavca:
Angelca MRZEK, zaposlena v
tovami od 1964. leta. Bila je delavka v predmonta.Zi, pri rocnem
brusenju pohiStva.
Anton PRHNE, zaposlen v tovami od 1956. leta. Bil je delavec
v krojilnici, prl grobem celilniku.
Delovna skupnost TP Martinjak
zeli obema se mnogo zdravih let.

Brestov obzornik, glasilo kolektiva Brest Cerknica. Odgovor·
ni urednik Bozo LEVEC. Ureja
uredniski odbor: Tone KEBE,
Bozo LEVEC, Tone LOVKO,
Franc MLAKAR, Stanka MEKIN·
DA, Danilo MLINAR, Ivan NAJ.
GER, Alojz OTONICAR, Janez
PRAPROTNIK, Miha SEPEC,
Ivan SKRABEC in Zdravko ZA·
BUKOVEC. Tiska zeleznlSka tfs.
kama v LjubljanL

