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lasilo delovne sku 

LetoSnja trZna gibanja 
tuacija ni dramatlena, da pa se 
stanje labko tudi ~e poslabsa, da 
homo morali poseei morda tudi 
po drugib ukrepib (prl tem mi· 
slim na zni!evanje cen in podob
no). Zato moramo v proizvodnji 
izkoristiti vse moine oblike za 
pocenitev na~ib izdelkov, da ko
likor je mogoce ukrepamo tako, 
kakor smo si zaertali ze z letnim 
planom. Zmanj~evanje ohsega 
proizvodnje sedaj ne pride v po· 
~tev, saj bi imelo to negativne 

posledice pri stro~kib proizvod
nje in prl konenib rezultatih na
sega poslovanja. Taksne teiave 
se niso pojavile sedaj prvic, tern
vee so bile ze veekrat, zato mi· 
slim, da jib homo s skupnlml 
napori uspeli tudi tokrat prehro
diti. To pa prav gotovo terja ma· 
ksimalno angaiiranost slehemega 
zaposlenega, predvsem pa orga
nizatorjev proizvodnje, nabave in 

Povpra~evanju po pohi~tvu je 
bilo v zadnj ih treb, ~tirib letlb 
izredno veliko. Tako labko trdi
mo, da je bila od leta 1969 za 
prodajo na~ib izdelkov na doma. 
cem trgu zelo ugodna konjuktu
ra. Jugoslovanski proizvajalci po
bi~tva smo to povpra~evanje za
dovoljili tako, da smo zelo hitro 
poveCali ohseg proizvodnje, ~e 
posebej pa zato, ker je inflacija 
stro~kov mocno prltiskala na 
proizvodnjo in je proizvodnja 
zmanjsevala proizvodne stro~ke 
tudi s poveCanim fizicnlm obse
gom proizvodnje. Posehno je hi· 
lo to znaCilno za zadnji dve leti, 
ko je zaradi zamrznjenib cen 
koncnib izdelkov ostala to edina 
oblika za zniZevanje proizvodnih 
stro~kov. Tako je v zadnjib dveb 
letih v jugoslovanskem merllu 
fizicni ohseg proizvodnje narasel 
za 31%, ceprav je hU s srednje
roCnim programom planlran 29% 
za tri leta. V zadnjib dveb letlh 
smo govorill tudi o pregretem 
gospodarstvu ravno na podlagi 
takih gibanj. 

Prlea smo naporom celot-ne 
druihe, da se zaustavijo negatlv
na gihanja v jugoslovanskem go· 
spodarstvu, katerlb rezultat so 
stahUizacijski ukrepi zveznega iz, 
vdnega sveta lani, posehej pa ~e 
letos. Ti ukrepi imajo poleg dru
gega tudi namen, zmanj~evati 
vse ohlike porahe, predvidene z 
ekonomsko politiko za leto~nje 
leto, imajo pa poleg pozitlvnih 
rezultaov tudi negatlvne. Oseh· 
na poraba se je namrec ohcutno 
zmanj~ala in je zato moeno upa
dla prodaja predvsem izdelkov 
trajnej~e vrednosti (pobl~tvo, go
spodinjski stroji, televizorji in 
drugo). Na zmanj~ano povpra~e-. 
vanje so prav gotovo vplivali vee
ji Zivljenjski stro~ki - predvsem 
prehrane, zmanjsevanje realnib 
osehnib dobodkov, ki so v prvib 
treh mesecih letos manj~i za okr. 
4 odstotke in seveda tudi zamrz. 
nitev osehnib dohodkov dela za
poslenib (okoli 25 odstotkov) v 
neproizvodnih organizacijah in 
druiheno-politienib sluihah. 

lzredno zaskrbljujoea je tudi 
investicijska poraba, saj je go
spodarstvo v situaciji, ko ni spo
sobno opravljati niti enostavne 
reprodukcije, kaj ~ele ra·!~irjene. 
Nasta! je tudi doloeen z~stoj, ki 
je bolj trenutnega znaeaja, v sta
novanjski izgradnji, kar vse za-

Iz vsebine: 
PLAN GOSPODARSKEGA RAZ
VOJA V OBciNI CERKNICA -
POTROSNISKA POSO!ILA IN 
PRODAJA- NASA NOVA TRGO
VINA V MARIBORU - STANO
VANIA IN KREDITI LETOS -
NAGRAJEVANJE TEZASKIH 
DEL - NAGRADNA KRIZANKA 

viralno deluje na podroeju pora· 
be. 

Prav gotovo je hil cilj ekonom
ske politlke zavreti poraho na do
maeem trgu. Tak~na gibanja smo 
tudi mi v na~em podjetju pred
videvali, ko smo oblikovali in 
sprejemali plan proizvodnje za 
leto~nje leto. Poudarlti pa velja, 
da so ta gihanja nastopUa z ve
liko veejo ostrlno, kot smo pred
videvali, saj je povprdevanje po 
ndib izdelkih, to je .pohi~tvu, da· 
lee pod lanskimi gihanjL 

Trgovske orgaruzacije ocenju· 
jejo prodajo pobl~tva na doma
cem trgu v prvih treh mesecib 
takole: 

januar 
februar 
marec 

91 Ofo 
74% 
45% 

To je prlmerjava leto~nje pro
daje z lansko prodajo v istib me
secih. Iz teh podatkov .. vidimo, 
da prodaja iz meseca v mesec 
obeutno pada in bi, v kolikor se 
te teinje nadaljujejo, nastopila, 
v kolikor ze ni, zelo teZka situa· 
cija v celotni uanogi jugoslovan
ske lesnopredelovalne industrije. 
Po nekaterlb informacijah je vee 
podjetij ze vpeljalo dva prosta 
dneva tedensko, podjetja so pri· 
eela s ko~eenjem letnih dopu· 
stov in z drugimi ukrepi, ki ima
jo za cUj zmanj~evati proizvod
njo. 

In kako je s prodajo na~ega 
pohi~tva? Na domaeem trgu se 
kaze v prvem tromesecju sicer 
poveean obseg prodaje. Spomniti 
pa se moramo, da smo v prvem 
tromesecju lani prali z novim 
programom sobnega pobBtva ob 
koncu tromesecja in da je hila 
prodaja zato precej ni!ja od ~ 
vpra~evanja po ndem pobl~tvu. 
Zato je v leto~njem prvem tro
mesecju prodaja na domaeem tr
gu moeno porasla in steer: 

leto 1972 100 
leto 1973 150 
V izvozu pa so gihanja ravno 

obratna in imamo naslednjo sli
ko: 

leto 1972 100 
leto 1973 44 
Iz teh podatkov vidimo, da ni-

smo v prvem tromesecju uspeli 
prodati v izvoz niti polovico to
liko kot lani v enakem obdohju. 
Skupna prodaja na domaeem tr· 
gu in izvoz sta sicer za 8 odstot
kov veeja kot lani, vendar moram 
povedati, da je proizvodnja vi~ja 
za 35 odstotkov od lanske prolz
vodnje. Hitrej~a rast proizvodnje 
od prodaje ima prav gotovo ne
gativne posledice. Zato so poras· 
le zaloge gotovib izdelkov za vso 
to razliko, kar moeno poveeuje 
stro~ke proizvodnje. Posebne te
zave povzroca skla~eenje teh 
zalog, ker podjetje nima potreb· 
nib skladi~enib prostorov. 

Zaloge gotovih izdelkov so ob 
koncu marca znasale enomeseC. 
no in pol proizvodnjo, kar s fi. 

nancnega stali~ca se ni alarmant· 
no. Predvidevam ,da bodo zaloge 
gotovih izdelkov ~e nara~eale; do 
konca polletja pribllino ~e za 
vrednost enomesecne proizvod
nje, kar bi po moji oceni pred
stavljalo gornjo mejo naMh moz
nosti v tern trenutku. 

Vsa nasa prizadevanja morajo 
hiti poleg ukrepov za poveeanje 
prodaje na domaeem trgu usmer
jena na iskanje primernih izdel
kov za plasma v izvoz, to je ta· 
ko imenovanega naroeilni~kega 
programa, in iskanje moZn.osti za 
plasma na~ih izdelkov v driave 
SEV, to je socialistienib driav 
vzhodne Evrope, kamor smo ze 
lani plasirali precej~njo kolielno 
n~ib izdelkov. Ceprav so momo
sti za plasma ploskovnega pobl
~tva precej zozen, mislim, da 
doloeene moZn.osti so in da jib 
moramo izkorlstiti, tako da bi 
zaloge gotovih izdelkov v drugem 
polletju zmanj~ali na prlmerno 
raven. Poudarltl moram, da prl 
tern, ko govorlmo o prohlematiki 
prodaje, mislim predvsem na plo
skovno pohBtvo, saj prodaja se
deZn.ega pobl~tva teee brez zasto
jev. Povpra~evanje po masivnem 
pobBtvu je namrec izredno ve
liko, predvsem na zunanjem tr· 
gu, tako da su nase kapacitete 
za letos v celoti razprodane. 

Oh zakljueku prlkaza teiav pri 
prodaji na~ih izdelkov bi zelel 
poudariti, da moramo vse razpo
loZljive sUe usmeriti na podroC
je prodaje, si prl tern kar najholj 
prlzadevati in vloZiti vse napore. 
Iz celotnega prlkaza sledi, da si· 

prodaje. 
lnZ. Joze Strle 

Ob dnevu ustanovitve 

Osvobodilne fron te 

in prazniku dela - 1. maju 

v • cestttamo vsem 

Brestovcem 

in ostalim obcanom ! 
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Plan· gospodarskega razvoja 
za leto 1973 v obcini Cerknica 

Komisija za programiranje pri skupscini obcine Cerknica je skla
dno s svojo zastavljeno metodologijo dela izdelala plan gospodar
skega razvoja za leto 1973 v obcini Cer~ca, dokument, ki izvira iz 
srednjeroenega programa razvoja. 

Iz tega plana objavljamo uvdni del, ki obsega predvsem osnovne 
kazalce letosnjega gospodarskega razvoja obcine; zaradi stiske s pro
storom pa smo opustili se posame:me tabelarne prikaze ter planirani 
razvoj gospodarstva po posameznih organizacijah zdruienega dela. 

POLO.tA.J IN PREDVIDENI po ukin.ieni zamrzitvi. Prav ta 
RAZVOJ GOSPODARSTVA administrativni ukrep postaja 

V OBCINI CERKNICA za nase g0$podarstvo vse vecji 
anahronizem, ·ker s podaljseva-

ZA LETO 1973 njem povzroca ze prave nesmisle 
Znacilnost sedanjega trenutka glede pogojev gospodarjenja po

je v odloCnih dru.Zbenih ukrepih sameznih delovnih organizacij. 
za odmerjeno obvladanje infla- Plani delovnih organizacij za 
cijske stihije na dru.Zbeno-eko- leto 1973 predvideva.io pomem
nomskem podroCju in za obcut- bne premik:e v odnosu do lan
DO zmanjbnje razkoraka med skega leta in predstavl.ia.io po
ustvarjeno vrednostjo in porabo. zitivno strate~ko zasnovo. 
Pri tem gre predvsem za to, da Podjetniska akumulacija bo 
druibena potrosnja ne preseie predvidoma za 25 o/o viSja od 
stopnje" iz lanskega leta, da se lanske in bo znasala 87,000.000 
osebna poraba zadrii pod pro- din. 
duktivnostjo, hkrati pa naj bi Investicije v osnovna sredstva 
se vee sredstev namenjalo za predstavljajo 35,000.000 din, kar 
modernizacijo delovnih procesov. je za 66 o/o vee kot !ani. 
izgradnjo stanovanj in strokov- Arnuitete za osnovna sredstva, 
DO izobrazevanje. ki znasajo 9,000.000 din, niso vec-

lz planov nasih podjetij za je kot Ianrl.. 
leto 1973 je lahko ugotoviti, da 
so nase delovne organizacije od- Investicije v stanovanjsko iz-
1 en j j gradnjo bodo predvidoma v vi-

0 e e usmer ene v stabllizacij- sini ll,OOO.OOO din in so vg1· e za 
ska prizadevanja, kot je to v 
povprecju plansko predvideno za okrog 33 o/o. 
SR Slovenijo. Sredstva, namenjena strokov-

in ki ne bi zadostilo zveznim 
predpisom o postopnem pokri
vanju poslovanja z lastnimi ozi
roma trajnimi obratnimi sred
stvi, razen Kmetijske zadruge. 

Narodni dohodek na prebival
ca se bo po predvidevanjih za 
leto 1973 dvign:il od 16.984 din v 
letu 1972 na 19.162 din letos, kar 
bo uvrstilo naso obcino med 10 
do 20 obCin v SR Sloveniji. 

V tern prikazu niso uposteva
ne manjse poslovne enote, ki ne 
planirajo svojih rezultatov po 
podjetniski metodologliji. Njiho
va predvidevanja se za leto 1973 
ocenjujejo po glavnih pokazate
ljih: celotni dohodek, drufbeni 
proizvod in stevilo zaposlenih. 

Ce te rezultate pristejemo ·k 
pos-lovnim predvidevanjem ,pod
jetniskega gospodarstva, je skup
ni celotni dohodek 764,279.000 din, 
druZbeni proizvod pa 262.760.000 
din. 

Ob vsem tern pa je vafno ugo
toviti naslednje: Plan za Ieto 1973 
so nekatere delovne organizacije 
oblikovale v casu december-janu
ar. Takrat niso mogle predvide
vati nekaterih negativ. dogodkov 
za njihova planska predvidevanja, 
kot so devalvacija dinarja, dola
rja in revalvacija vrste evropsl<ih 

BRESTOV OBZORNIK 

Se bo1jsi gospodarski rezultati; iz TP Cerknica 

valut, podrafitve suroviri in po
dobno. To v nekaterih delovnih 
organizacijah povzroca zasKrl:ilje
nost za realizacijo postavljenih 
planov, posebno se, ker se reSitev 
zaostrenih in odprtih problemov, 
kot so zamrznitev cen, prilago
ditev carinskega in deviznega re
zima, zavlacuje. Ob tej zaskrblje
nosti pa ima svojo tezo tudi 
dejstvo, da se v neka
terih delovnih organizacijah 
vsega ne bo dalo prodati 
tako, kot je bilo to primer v zad
njih letih inflacijske anarhicno-

sti. Po vseh predvidenih ukrepih 
sodee je odlocna druzbena usme-

.. ritev v tern, da' bo"po 'elemehtih, 
kot so oblika, uporabnost, kvali
teta, cena in servis arbiter trli
sce, ne pa oblastveno-administra
tivni organi. 

Ob upostevanju casovne razli· 
ke med pogoji ob sestavljanju 
planov in sedanjo situacijo se je 
pri obrazlozitvi pri planih posa· 
meznih deL organizacij dal pou
darek trenutno aktualnim proble
mom, ki rezultirajo iz obiska 
predstavnika komisije sredi mar
ca letos pri vodstvih podjetij. 

To ponazarja primerjava ne- nemu izobrazevanju, so planira
katerih globalnih pokazateljev v na v znesku 2,800.000 din in so 
proceDtualnem odnosu: vti.sja za 33 o/o od lansk.ih. 

Realizirano 1972 Predvideno 1973 
Cerknica SRS Cerknica SRS 

Potroiniika posojila in prodaja 
1. Drufbeni proizvod: 

realna rasf· 
nominalna rast 

2. Splosna rast cen 
3. Zaposlenost 
4. Produktivnost 
5. OD v drufbenem sektor.iu 

_Plan SRS za leta 1973 pred
VIdeva zviSanje Hvljenjskih stro
skov za 12 Ofo v primerjavi s 
17,3 Ofo v letu 1972. 

Nominalne rasti drufbenega 
proizvoda za nase gospodarstvo 
ni mogoee predvideti, ker ni 
Zilano, kaksno bo zviSan.ie cen 

14,0 6,8 17,0 6,8 
25,0 24,0 18,0 
10,0 16,0 11,0 
1,4 3,7 7,0 2,0 
9,0 3,1 10,0 '4,0 

14,0 20,8 9,0 12,6 

Lastna obratna sredstva so de
lovne organizacije zviSale za nad 
17,000.000 din, tako da znasajo 
slrupaj s trajnimi krediti ze 76 % 
stopnjo od vseh obratnih sred
stev, medtem ko je bila Lansko
letna udele.zba nekaj nad 69 °-il. 

Tako v nasi obcini prakticno 
ni podjetja, ki bi bilo nelikvidno 

Znano je da prodaja pohistva 
temelji pretezno na potro~nisklh 
posojilih. Potrosniki se pri odlo
canju za nakup pohistva ravnajo 
predvsem glede na mofnosti kre
ditiranja. Pohistvo je za potro
snika se vedno dolgoroena invest. 
nalozba, saj predstavlja pribliino 
stiri metre dolg sestav elementov 
dnevne sobe BARBARE vredno
stno 12. 000 dinarj ev. 

Zato je razumljivo, da je pro
daja nasega pohistva odvisna od 
razpoloZljivih sredstev za kred.i
tiranje potrosnikov. 

Ukrepi na podrocj-u kreditno
monetarne politike v letu 1972 so 

EKONOMSKI SLOVARCEK 
OSNOVNE FUNKCIJE 

V PODJETJU 

Podjetje ima lahko za predmet 
poslovanja proizvodnjo dobrin, 
posredovanje uslug ali posredo
vanje v blagovnem prometu. Da 
bi svojo dejavnost cim bolje op
ravljalo, imajo osnovne skupine 
funkcij, ki morajo delovati v 
vecjih, pa tudi v manjsih podjet
jih. 

Te funkcije so: nabava, proiz
vodnja, financiranje in skrb o ka
drih. 

Nabava 
Naloga nabave je, da na po

dlagi razpoloZljivih finanCnih 
sredstev in proizvodnih potreb 
nabavlja surovine, material, uslu
ge drugih partnerjev, opremo, in· 
vesticijski material za vzdrleva
nje in drugo. Pri tern je osnovno 
nacelo pravocasnost in cenenost 
nabave. Ce nabava nakupi cenej
si material, bo podjetje ustvarilo 
vee dobicka in bo sposobnejse 
od ostalih podjetij, ki nudijo na 
trgu enake proizvode. Nabavna 
slu.Zba mora ob prevzemu pregle
dovati kvaliteto in kolicino na· 
bavljenega materiala - blaga 
samostojno, ali pa to lahko opra
vijo skladiscniki, ki prevzemajo 
blago,ga skladisCijo in ga dajejo 
po potrebah v proizvodni proces. 

Prolivodnja mora proizvajati 
dolocene izdelke kvalitetno in 
cim ceneje. Da bi to dosegli, so 

potrebni naslednji procesi : obli
kovanje, priprava dela in pro
izvodnja. 

Oblikovanje zajema nacrte, mo
dele in prototipe, tehniene pred
racune in vsa ostala dela, ki 
omogocajo izdelavo novega izdel
ka. Kontrola izdelave je sprotna. 
Ta del proizvodnega procesa je 
izredno vafen v pogojih trZnega 
gospodarstva, ker podjetje z bolj
so oblikovalno in modno prila
goditvijo izdelka potrebam dose
gajo za dolocen cas poseben 
dobicek. 

Priprava dela mora pravocasno 
oskrbeti delavca z materiali, z 
orodjem in strojnimi kapacite
tami, dolocati mora proizvodne 
kolicine in cas izdelave ter razviti 
tehnoloske postopke. Potrebno jc 
zagotoviti nemoteno delovanje 
vseh delovnih operacij tehnolos
kega postopka, da ne pride do 
zastojev, ki bistveno podrafijo 
proizvodnjo in znizujejo dobicek. 

Prodaja 
Koncni cilj proizvajalca je 

prodaja izdelanih dobrin po cim 
ugodnejsih cenah. S prodajo pri
dobiva podjetje denarna sred
stva, potrebna za reprodukcijo. 

Naloge prodaje so: analiza 
trlisea (ugotovitev najboljsih 
kupcev in proizvodov), organi
zacija prodaje (vzpostavitev zve· 
ze s kupci, priprava pogodb, pre
jem narocil in vzdrlevanje odno
sov s kupci) in prevoz blaga od 

tovarne do kupca (zagotovitev 
kvalitetnega prevoza). K vzposta· 
vitvi in vzdrlevanju odnosov s 
kupci stejemo tudi resevanje re
klamacij, ki jih je treba takoj 
in kvalitetno resiti. Prodaja po
kafe proizvodnji, kje se pojavlja
jo napake, tapa je dolzna napake 
odpraviti, ce se pojavljajo v pro
izvodnem procesu. 

Financiranje zavzema vse delo, 
ki omogoea dotok sredstev, placi
la kupcev, najemanje kreditov, 
vracanje kreditov, izplacilo vseh 
vrst izdatkov in osebnih dohod
kov, evidentiranje in shranjeva
nje denarja, kontrolo in eviden
ce poslovanja, plan financnih po
treb in podobno. Vsa ta dela 
opravljajo financne slufbe v po
djetjih. 

B . Misic 

povzrocili manj-so maso sredstev 
za kreditiranje· prpdaje blaga. Na 
Brest so ti ukrepi vplivali tako, 
da so vse najvecje trgovske hise 
zahtevale zagotovljena sredstva 
za kreditiranje prodaje nasih iz
delkov. Poleg tega pa je vplivala 

manjse, kot bi ta tdiSca lahko 
sprejela nasih izdelkov. Dovolj 
zgovoren je ie podatek, da se v 
vseh letih nazaj giblje prodaja 
v Sloveniji v strukturi prodaje 
na domacem trgu z okrog 46 
odstotki. 

Za domaee in tuje triisce - vikend garnitura TLI Stari trg 

in se vpliva na prodajo tudi ne
enotna politika kreditiranja po 
republikah. 

Politika poslovnih bank v Slo
veniji je pri kreditiranju prodaje 
blaga na potrosniSka posoJila 
usmerjena skoraj izkljucno na 
trgovska podjetja. V ostalih repu
blikah pa je ravno nasprotno, 
usmerjena je v kreditiranje pro.
daje proizvodnim podjetjem. To 
pomeni, da so proizvodnji zagoto
vlj ena sredstva za prodajo nji
hovih izdelkov. Ta razlika v poli
tiki kreditiranja postavlja pro
izvodna podjetja slovensl<:e les
ne industrije z drugimi proizva
jalci pohistva izven Slovenije. 

Brest je imel zato v preteklem 
poslovnem letu, pa tudi letos ob 
sklepanju prodajnih pogodb s 
trgovskimi hisami v drugih repu.. 
blikah velike tezave. Lastnih sre
dstev za kreditiranje prodaje ni 
bilo, od poslovne banke pa smo 
le s tezavo dobili minimalna sre
dstva. Prodaja je bila zato veliko 

Po planu za leto 1973 potrebu
jemo za plasma izdelkov na do· 
macem trgu pribliZno 30 mil. din 
dodatnih sredstev za kreditiranje 
prodaje na potrosniska posojila 
v drugih republikah. Na poslovno 
banko smo temu ustrezno ze ta· 
koj v zacetku 1. vlozili zahtevek 
za 20 milijonov dinarjev sredstev 
za kreditiranje potro~nikov na~ih 
izdelkov. 

Za prvo cetrtletje letos nismo 
dobili niti polovice zahtevanih 
sredstev. Prodaja je zato v stag· 
naciji, trgovske hise, katerim ne 
moremo zagotoviti dovolj sred· 
stev, izsiljujejo za nas neugodne 
prodajne pogoje. Zahtevajo nam
rec daljse placilne roke s placi
lom do enega leta. Tak nacin pro
daje pa je s staliSca likvidnosti 
nevzdrlen, prav tako pa je tudi 
dohodkovno nesprejemljiv. Kat 
je znano, moramo na osnovi za
kona o odpisu terjatev starej~ih 
od 90 dni odpisovati od dohodka 

Konec na 3. strani 
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Korak naprej 
PRED USTANOVITVIJO TOZD V PODJETJU 
BREST 

V prejsnji stevilki nasega lista smo si skusali ustvariti vsaj 
prlblifno sliko, kaj pomeni TOZD - v teoreticnern smislu. Le tako 
si bo vsakdo, ki zeli 0 tern razmisljati in kot clan delovne skupnosti 
tudi odlocati - Iahko ustvaril lastno podobo o organiziranosti pod
jetja in upravljanja in za tako ureditev potegoval. 

Tokrat si oglejmo, kako da
lec smo .pri resevanju teh vpra
sanj v nasem podjetju, kaksno 
je mnenje okomisije ja uresnice
vanje ustavnih dopolnil in kak
sno delo se nam obeta na tern 
podrocju v prihodnjih dneh. 

Kot srno videH, ,pride do od
Iocitve o stevilu m obsegu TOZD 
na podlagi posebne analize, ki 
mora zajeti celotno podrocje po
slovanja in upravljanja prihod
nje TOZD. Po poslovnih enotah 
podjetja so ze imenovane po
sebne komisije, ·ki bodo ob po
moci strokovnih sluib sestavi
•le take analize. Da bi bilo nji
hovo delo enotno, je komisija 
.podjetja sestavila -posebne teze 
- oporne •tocke, ·ki zajemajo 
nasledn1e: 
- pogoje za ustanovitev dela 

podjetja kot TOZD, 
- .postopek: za ustanovitev dela 

.podjetja ·kot TOZD, 
- vsebino samoupravnega spo

razuma o zd:ruzitvi, 
- _pol?zaj TOZD v okviru pod

JetJa, 
- momost za ustanovi·tev TOZD 

v BRESTU, 
- organizacijo upravljanja in 

splosne akte. 
Vse omenjeno seveda ni obde

lan na kak avtoritativen nacin. 
Komisija je v tezah bolj nani
zala vpra5anja, ki jih bo treba 
·temelji<to pretehtati in o -njih 
odloeati v vseh poslovnih enotah 
oziroma v vseh delih podjetja, 
ki razmiSljajo o tern, da bi po
stali TOZD. 

---

Na nev-siljiv naCin diha iz tez 
komisije tudi njeno mnenje, za 
okatero vsi vemo, da ni obvezno. 
Ker pa bo to rnnenje podlaga za 
kasnejse ugotovi:tve, ga velja 
omeniti. 

Komisija vidi v sedanji ure
ditvi podjetja in v sedanjih raz
merjih med poslovnimi enotami, 
izraienimi v samoupravnem spo
razumu s podrocja delitve, trdno 
usmerltev za uresnicevanje naj
novejsih ustavnih dopolnil. Tako 
verjetno ne bo vecjih preprek, 
da bi se kot TOZD organizirale 
naslednje enote: 
- Tovarna pohistva Cerknica 
- Tovarna pohistva Martinjak 
- Tovarna lesnih izdelkov Starl 

trg 
- Tovarna pohistva Starl trg 
- Tovarna ivernih plosc Cerk-

nica 
- Delavska restavracija in 
- Skupne dejavnosti. 

Koliksna in kaksna bo enota 
skupnih dejavnosti, bo se
veda odvisno od skupnih poslov, 
za katere se bodo dogovorile 
TOZD s posebnim samouprav
nim s-porazumorn. V ta namen 
bo treba natanano ugotoviti, ka
•ko bodo prihodnje TOZD <re5e
vale skupne posle oziroma po
sle, ki jih je nujno usklajevati 
zaradi enotnega poslovanja in 
razvoja podjetja kot celote, na 
primer: 
- nacrtovanje in programiranje, 
- razsirjanje in spreminjanje 

podjetja, 

.... _ 
....:.. 

Na spornladanskem zagrebskern velesejrnu nic novega - malo obi
skovalcev, malo kupcij 

POTROSNISKA. POSOJILA. 
IN PRODAJA 

Nadaljevanje z 2. strani 
v letu 1973 po stanju 31. marca 
25 odstotkov. Za leto 1972 smo 
morali odpisova·ti od dohodka 
na racun terjatev, starejsih od 90 
dni 12,5 odstotka, kar je znasalo 
1,2 milijona dinarjev. Za prvo 
trimesecje leta 1973 bo odpis 
vrednostno predstavljal 3 mili· 
jone novih dinarjev. 

Iz vsega tega lahko ugotavlja
mo, da imamo zelo majhen rna· 
nevrski prostor v konkurencnem 
boju na domacem tciiScu. Ce k 
temu dodamo se dejstvo, da smo 
vezani na nabavo glavnine repro
dukcijskih materialov iz uvoza, 
za katere moramo poloziti denar 
vnaprej in podobno tudi za na
bave surovin z domacega trga (za· 
radi monopolnega polozaja) in 
splosne nelikvidnosti gospodar
stva ter premajhne podpore od 
strani poslovne banke, vidimo, da 
smo trenutno v precej neugod
nern polozaju. 

T. Zigmund 

- osnove notranje organizacije 
deJa in upravljanja, 

- obdelava podatkov in eviden
ce, 

- komercialna politika, 
- razvoj izdelkov in tehnologi-

je, 
- financna politika, 
- investicijska ;politika in skup-

na vlaganja, 
- osnove kadrovske politike, 

izobraievanje, 
- nacela socialne varnosti, 
- stanovanjska politika, 
- politika delitve osebnih do-

hodkov, 
- ostale skupne zadeve, kot so 

druibeni standard, civilna za· 
scita, varstvo pri delu, rned
sebojna razmerja in podobno. 

Precej vprasljiv je polozaj ne
katerih vzporednih dejavnosti, 
ki ga bo rnogoce resiti le na pod
lagi omenjene kompleksne ana
lize in ugotovitev iz javne raz
prave. Take enote so: malopro
dajna mreza, transport, spedici
ja, skladisca, razrez iprena, vzorc
na delavnica. 

Preden bo komisija .poslala 
svoje teze v razpravo sestavljal-
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Nova organizacija podjetja - novi delovni uspehi 

cern analiz, bo verjetno prav v 
casu izida Obzornika - pojasni
la svoje stalisce in predloZila 
doslej se· odprta vprasanja po
sebni razsirjeni strokovni kon
ferenci, na kateri bodo sodelo
vali predstavrriki vseh enot. Na
men te konference je uskladiti 
izhodisce in odkriti morebitne 
temeljne napake, ki bi jih bilo 
s stcokovnih vidikov (ekonom
sko - pravnih - socioloskih) 
nedopu&tno zagresiti. Ugotovitve 
te konference bo treba kot do-

bronamerno podlago priloiiti k 
tezam za sestavo analize. 

Ko bo amal:iza sestavljena, bo 
s celotnim gradivom, ki je slu
Zil za njeno izdelavo, predmet 
ra.zSirjene javne razprave v pod
jetju. Prav vsak clan delovne 
skupnosti bo moral irneti moz
nost, da se poglobi v ugotovitve 
analize in v razlage, ki so pri
peljale do ·takih ugotovitev in na 
podlagi le-teh izdelanih predlo
gov. · Zato tudi ni odvec opozori
lo, da mora biti omenjeno gra-

divo napisano v »razumljivem« 
jeziku . 

V casu javne razprave bo ver
jetno treba mnoga -staliSca uskla
jevati, pojasnjevati, spreminjati, 
zlas.ti se, ker bo istoeasno z na
logo ustanoviti. TOZD povezana 
naloga, dogovoriti se o v-sebini 
samoupravnega sporazuma. Vse 
povedano nam zagotavlja, da ho
mo o temeljnih organizaoijah 
zdr:uZenega dela m {) njihovih 
medsebojnih razmerjih se veliko 
govorili in pisali. 

NaSa nova trgovina v Mariboru 
Sodobno razvita industrija po

trebuje tudi drobnoprodajno tr
govsko mrezo. Ta zakonitost se 
posebno velja za industrijo po· 
histva, saj je treba pohistvo or
ganizirano prikazati kupcu, da 
se laie odloci za nakup. 

V zadnjih nekaj letih opaiarno 
izredno hitro rast kapacitet za 
proizvodnjo pohistva, pa tudi 
rast prodajnih kapacitet. Oce
njujemo, da kljub hitrernu veca
nju prodajnih kapacitet v novih 
trgovskih hisah trgovina se ved
no ne dohaja rasti pohistvene 
proizvodnje. Zato postaja konku
rencni boj za razstavni prostor 
v sedanjih trgovinah vse hujsi. 
Ob sedanjih ukrepih proti trgo
vini v celoti lahko pricakujemo 
se pocasnejso rast novih pro
dajnih kapacitet, medtem ko in
dustrija napoveduje izredno po
veeanje proizvodnje pohistva. 
Izhod iz takega polozaja je lah
ko le v tern, da tudi industrlja 
pricne financirati prodajne ka
pacitete, kar vecja podjetja tu
di ze pocno, saj vse bolj gradijo 
lastne trgovske mreze. 

Podobno, kot drugi, se tudi 
Brest srecuje s problemom plas
maja blaga na dornaeem trgu, 
saj je v dveh letih podvojil ko
licino blaga za to trZisce. Seda
nje trgovske organizacije ne mo
rejo z gotovostjo prevzeti obve
ze za prodajo takih kolicin, ker 
so pod pritiskom tudi vseh osta
lih proizvajalcev pohistva. Zato 
bo moral tudi Brest organiziratl 
lastno trgovsko mrezo, v kateri 
bi lahko prodajali pribllino po
lovico proizvodnje, namenjene za 
domace trZiSce. 
-Prvi tak korak je bil storjen 
z nakupom trgovine v Marlboru. 
Obrtno prodajno nabavna zadru
ga Optima, ki je zasla v teiak 
financni polozaj, je sklenila od
prodati trgovino s pohistvom. 
Ta trgovina je v srediscu Marl
bora in ima okrog 240 rn2 pro
dajnega in 80 rn2 skladiscnega 
prostora. V letu 1972 je imela 
okrog 600 milijonov starih dinar
jev prorneta, v glavnem za goto-

vino. Ocenjujemo, da bi se pro
met lahko podvojil, ce bi imeli 
na voljo potrosniSke kredite. 

Na licitaciji so poleg nas sode
lovala se trl druga podjetja. Na5a 
ponudba v vrednosti 1.060.106,00 
din z navedbo, da prevzamerno 
vse kurantno zalogo in sprejme
mo v delovno razmerje vse za
poslene v tej trgovini, je bila naj-

=~ 
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uspeSnejsa. Pogodba o nakupu 
bo sklenjena v nekaj dneh. 

Predvidevamo, da bomo s 
prodajo v novi trgovini priceli 
ze 3. maja. Vsa dela, ki jib je tre
ba opraviti pred otvoritvijo, te
cejo ' po narocilu in ce ne bo 
kaksnih nepredvidenih tezav, ho
mo lahko konec maja ze ugo
tavljali, ali je bila odlocitev za 
nakup pravilna. F. Mele 

• 
---• -

Tovarna lesnih izdelkov Stari trg bo v Dansko izva.Zala toaletne 
omarlce 

LETos· NEKAJ DNI KOLEKTIVNEGA DOPUSTA 
Svet za koordinacijo poslova

nja je na svoji pretekli seji skle
nil, da bo letos enotno za vse 
poslovne enote v poletnih mese
cih nekaj dni kolektivnega do
pusta. 

Poleg 30. aprila, ki je bil ze 
prej z delovnirn koledarjem do
locen za kolektivni dopust, bodo 
dopusthiski dnevi se 3., 4. in 5. 
maja ter 2., 3., 5., 6. in 7. julija. 
Taksna oblika izkoriScanja do
pustov je v mnogih drzavah ze 
povsem ustavljena in ne bi bilo 

odvec, da bi jo stalno uporab
ljali tudi v nasi delovni organi
zaciji. Tako bi vsaj delno omejili 
nered, ki se je ze skoraj prevec 
ustalil v vsakdanji praksi izkori
scanja dopustov. 

Seveda kolektivnega dopusta 
ne bo mogoce izpeljati v Tovarni 
ivernih plosc zar adi specificnega 
delovnega procesa in v nekaterih 
strokovnih sluibah, kjer je po
trebno kontinuirano delo. 

B. Levee 
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Stanovanja in krediti 
Ietos Trdnih sredstev brez posega

nja v leto 1974 je namrec na vo
Ijo le 250 milijonov starih dinar
jev. Ob tern pa moramo vedeti, 
da deset stanovanj stane okrog
lo 150 milijonov in ~e jih odku
pimo na primer toliko, da potem 
komaj 100 milijonov ostane za 
vseh 230 individualnih gradite
ljev, da pa s tern denarjem me 
da lahko bolj ali manj uCinkovi
to pomagamo najve~ tridesetim 
prosilcem. 

izgradnjo, ki je bU letos koncno 
skovan in pravzaprav z odobra
vanjem sprejet v vseh kolektivih, 
bo gotovo prihranil marsikatero 
umestno ali pa tudi sebieno pri
pombo na racun razdeljevanja 
stanovanj in posojil. 

Vendar sredstev zaradi pra
vilnika ni vee, kot jib je bilo brez 
njega. Zato tudi Ietos ne bo mo
goce ustreci vsem, ki so zapro· 
sill, niti vsem tistim ne, ki so 
med prosilci zares upraviceni in 
potrebni. Upajmo pa vendarle, 
da bodo nacela pravilnika omo
gocila najbolj racionalno in naj
pravicnejso razdelitev tistih sred· 
stev, ki smo jih zbrali za stano· 
vanjske namene. 

-
BRESTOV OBZORNIK 
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Gradbena sezona je tu in pre
cejsen del kolektiva, ki racuna 
na to, da bo vse proste dni in 
ves dopust prebil na svoji grad
beni parceli ali pa popravljal in 
moderniziral svoje staro stano
vanje, iivo zanima, s kaksno po
mo~jo kolektiva sme racunati. 
Tudi je kar preve~ delavcev, ki 
ze leta Cakajo z druZinami ali sa
mi v neustreznih ali premajhnih 
stanovanjih in si od dalee ali ze 
kar od blizu ogledujejo svoje sa
nje - nova stanovanja, ki dobi
vajo kon~no obliko v blokih na 
Notranjski cesti. 

Tako se je pri referentu nabra
lo do razpisnega roka 231 pro
senj za posojUo in 83 prosenj za 
stanovanja. 

Toliko seveda samo za primer
java momosti s potrebami oziro
ma z zeljami. Svet za kadre se 
bo moral v teh dneh, ko bo prvic 
sledil zahtevam pravilnika, naj
prej odlociti, koliksen del sred
stev bomo namenili nakupu sta
novanj, koliko bomo razdellli 
med individualne graditelje za 
nove gradnje in adaptacije in se, 
kako visoko bo letos najviSje 
stanovanjsko posojilo. 

Ne bi rad oporekal ne pristoj· 
nosti ne pravi~nosti in ne javno
sti dela organov upravljanja, ki 
bodo morali opraviti to nehva
lemo delo delitve preskromnih 
sredstev med prestcvilne prosil
ce, vendar zelim opozoriti se na 
eno mo.Znost, lti cmo lO v praksi 
zmeraj premalo uporabljali. 

ORGANIZACIJA CIVILNE ZASCITE 

Stevllke so sUno vlsoke in f · 
bi vsa razpoloZljiva sredstva ne
kriti~no in pavsalno razdelill 
med vse prosUce, bi ne priSel na 
vsakega niti milijon. 

Skupno so delavci zaprosili za 
636 in pol mllijona kredita, po
leg teh pa 14 prosilcev ni naved· 
lo zelene vsote. 

Vsekakor bo moralo to delo 
biti v celoti opravljeno vsaj do 
konca maja; s tern datumom pa 
se sprostijo tudi prva sredstva, 
ki jib bo moe letos koristiti v sta
novanjske namene. 

Pravilnik o oblikovanju in de
litvi sredstev za stanovanjsko 

Noben pravilnik in noben ob· 
razec ne more zaobseci vseh oko
liscin, ki skupaj sestavljajo vecjo 
ali manjso upravicenost delavca, 
da dobi stanovanje ali posojilo. 

V se te okoliscine so gotovo 
najbolj znane kolektivu samemu, 
delavcem, ki najbolj podrobno 

V priprave na splosnj ljudski 
odpor S'Ocli tucli organizacija civi
lne zascite na Brestu. Da pa bi 
hila v primeru potrebe ta organi
zacija ucinkovita, je nujno, da 
se vsi njeni clani usposabljajo. 
Tako je bilo na Brestu v eno!e
tnem obdobju organiziranih pet 
tecajev, na katerih je bilo 150 na
sih delavk in delavcev seznanje-

nih s sistemom splosnega ljud· 
skega odpora in usposobljenih 
za posamezne dolZ.nosti v enotah 
civilne zascite. 

Tecaji se bodo se vrstili. Pred
videne so tucli prakticne vaje, 
kjer bodo te enote pokazale, ka
ko bodo sposobne zavarovati pre
bivalstvo in ostalo premozenje. 

J. Troha 

poznajo stanovanjske razmere in N A s......, I 
financne zmogljivosti svojih so- L J u D J E 
delavcev. Zato bi bllo prav, da o ·. 
predlogih, ki jib bosta dajala 

Delo na krliscu je tezavno 

stanovanjska komisija in svet za ·· ·-· 
kadre v javno razpravo, po kole
ktivih organizirano razpravljajo 
sindikalne organizacije ali druge 
organizirane skupine delavcev 
ter tako opozorijo organe upra
vljanja tudi na upostevanje tistih 
okoliscin, ki morda niso zajete v 
pravilnik.u in za katere ne ve ne 
sluiba ne komisija ne svet za 
kadre. 

Na sklacliscu zaganega lesa To
varne lesnih izdelkov Stari trg 
dela kot sklacliscni delavec Vik
tor PLOS iz J ermendola ze sest
najst let. Njegova hisa stoji nekje 
na srecli poti med Podgoro in Ba
bnim poljem in spada k vasi 
Podgora. Ko sem ga nagovoril, 
da bi ga predstavil kot starejsega 
delavca TLI Stari trg v tej rub
liki, je privolil in se predstavil. 
Takole je povedal: »Star sem 
sestintrideset let, v Tovarni lese-
nih izdelkov pa sem zaposlen od 
leta 1956 in stalno delam na skla
cliscu zaganega lesa. v sluibo se 
vozim z mopedom, pozimi pa z 
avtobusom. Do delovnega mesta 
imam okrog osem kilometrov 
dalec. 

Z najsir5o javnostjo, s poste
nim in prizadetim sodelovanjem 
delavcev, s poznavanjem in upo
stevanjem celotnih in ne le svo
jih potreb, upFaviceno pricakuje
mo ob letosnji razdelitvi stan<'
vanjskib sredstev cim manj na· 
pacnih odlocitev. J. Pra~protnik 

Nagrajevanje teiaSkih del Pri nas doma smo imeli nek
daj gostilno. Pred vojno smo ime
li tucli precej prometa. Vozniki 
so se ustavljali na okrepcilo, ko 
so vozili Ies iz Milanovega vrha 
na Rakek. Tucli kosenine so imeli 
kmetje iz doline v neposredni bli
zini nase hise. Danes so konjsko 
vprego zamenjali kamioni, tucli 
kosenine v viSinskih krajih opu
seajo in se zara5cajo, pa zdaj 
okoli hise ni vee tiste zivahnosti, 
kot nekdaj. 

V tovarni lesnih izdelkov Stari 
trg je na sklacliscu zaganega Iesa 
zaposlenih 34 delavcev. Dela, ki 
so potrebna za vskladiscenje, su
senje, nakladanje in skladanje 
lesa, zahtevajo telesno sposob
ne delavce. Pogosto je potrebno 
dvigati tudi cez sto kilogramov 
tezke bukove deske, zlasti tedaj, 
ce les ni sub ali kadar je opra
viti z debelejsimi dimenzijami 
desk. 

Delavci delajo na prostem in 
so izpostavljeni tudi vremen
skim nevsecnostim. Pozimi se 
borijo s snegom, poleti pa se 
ob slabem vremenu pridru:Zi se 
blato in se tako ob vseh zasCit
nih sredstvih - skornjih in plas
cih, vseeno v osmih urah na de
lovnem mestu premocijo do ko
ie. Dostikrat se obleka posusi 
kar na delavcu in posleclice so 
seveda prehlacli. 

Vse to so mi povedali deiavci 
na skladiscu na dan iz~Iacila 
osebnih dohodkov in pa se, da 
so za taka dela premalo placani 
v primerjavi s tistimi delovnimi 
mesti, ki so pod streho in na 
toplem. 

Pri ugotavljanju podatkov sem 
povprasal nekatere prizadete de
lavce in ugotovil, da so v marcu 
resnicno imeli nizke osebne do
hodke. 

Delavec, ki se na delo vozi 
iz Prezida z avtobusom mora 
vsak dan odsteti 6. din za avto
bus, kar je skupaj 150 din me
secno, za matico odsteje 56 din. 
potem pa se nekaj prispevka in 
razlicne clanarine, tako da zna
sajo odtegljaji 250 din. Vzemimo 
delavca, ki je dobil 1.147 din v 
kuverti. Domov je prinesel le 

900 din. Tako mi je nekdo izmed 
delavcev rekel, da mu doma ne 
verjamejo, da zasluii samo to
liko. Drugi mi je spet potoiil, da 
ga je sram povedati, da je zas
luzil samo 1.040 din. Taki in po· 
dobni primeri niso redki med 
nasimi skladiScnimi delavci. 

Mislim, da bi bilo treba po
praviti analiticno oceno v prid 
tezaskemu delu. Za to je najbolj 
sinclikat, ki naj bi skupno z or
gani upravljanja iskal resitve za 
ustrezno nagrajevanje delavcev. 

M. Sepec 

POMOC NADARJENIM OSNOVNOSOLCEM 
Da bi si podjetje za prihodnje 

pridobilo sposobne kadre, pa tu
di, da bi stopilo izven meja svo
je dejavnosti, skusa kadrovska 
sluzba najti stike tucli z osnov
nosolci. Zadnja leta opa:Zamo, da 
se jih vse premalo odloca za 
poklice v lesni industriji. Zato 
smo se o-dloCili dajati gmotno 
pomoc tistim nadarjenim osnov
nosolcem, ki so socialno ogro
zeni in imajo v soli najmanj do
her uspeh. Pomoc bi dajali ucen
cem vkljucno od petega razreda 
dalje. Tako pomoc bi lahko ime
novali »mala stipenclija«. Male 
stipendije bi podeljevala kadrov
ska komisija pri Brestu na pred
log razrednikov in ravnateljev 
oziroma razrednega uciteljskega 
zbora ter v soglasju s krajevno 
skupnostjo. Natancnih kriterijev 
za podelitev malih stipenclij se 
ni. Predlagamo pa naslednje: 
- najmanj dober uspeh v pre-

teklem solskem letu; ' 
- poprecni oziroma nadpoprecni 

testni rezultati; 
- socialno stanje dru:Zine je po 

oceni sole pod poprecjem; s 
tern naj bi zagotovili malo 

stipenclijo predvsem otrokom 
delavcev in kmetov. 

Male stipenclije bi bile: 
- za dober uspeh ob polletju 

50.- din mesecno 
- za prav dober uspeh ob pol

letju 100.- din mesecno 
- za odlicen uspeh ob polletju 

150.- din mesecno. 
Poleg denarja bi tern ucencem 

povrnili stroske za nabavo ucnih 
knjig v zacetku solskega leta. 

z akcijo bomo priceli v sol
skem letu 1973174. 

Malih stipenclij ne bi bilo treba 
vracati. s slabSim ucnim uspe
hom jih ucenci lahko le izgubijo. 

F. Tursic 

Med vojno pa je bilo pri nas 
shajaliSce partizanov, kurirjev in 
obvescevalcev. Pogosto so prisli 
tudi okupatorji in belogradisti 
ustrahovat starse. Tedaj sem bil 
se mlad in sem tudi sam obcutil 
vee hudega kot dobrega.<< 

Ko tako obujava spomine na 
preteklost, ki je po vojni obrnila 
kolo na pot v socializem, pa se 
pri Plosovih ni veliko spreeme
nilo. Viktor nadaljuje: »Leta 1969, 
ko mi je umrla mati, sem ostal 
popolnoma sam v Jermendolu. 
Zeno, ki bi bila pripravljena Zl· 
veti v tako samotnem kraju, bi 
tezko dobil v domacem kraju. Po 
dveh letih samovanja sem seven
darle porocil in imam sedaj ze 
dve leti starega otroka. Zaposlen 
sem sam in zasluzim mesecno od 
1.300 do 1.400 dinarjev. S tern de
narjem moramo shajati ves me
sec.Ce odstejem tisto, kar dam 
za matico in avtobus, mi ostane 
le se nekaj cez 1.000 dinarjev. Ta 
denar pa naj dam za hrano ali 
za obleko, povsod zmanjka. Tez
ko je, toda drugace ne moremo. 
Vcasih si mislim, se sreca, da ni
mamo elektrike! Tako mi vsaj 
odpadejo stroski za porabljeno 
energijo. Ker ne morem imeti te
levizorja, odpadejo stroski za 
placevanje narocnine in se marsi
kaj, kar je vezano s stroski, ki ijh 

povzroca elektrika v gospodinj
stvu.« 

Da, ena redkih, ce ze ne edina 
domacija v obcini je se, ki nima 
elektrike. Zato se tucli standard 
te dru:Zine ne more razvijati skla-

dno s casom. Po pripovedovanju 
kaze, kakor da je Viktor celo za
dovoljen, ker mu elekt rika ne 
ustvarja dodatnih stroskov ki bi 
jih s tako majhnim zasltizkom 
tezko zmogel. 

Ko _sem ga vprasal, kako je za. 
dovoljen z delom, pa pravi: »Z 
delom na Marofu nisem zadovo
ljen. Delo j e fizicno tezko, zlasti 
pa je obupno v slabem vremenu 
in v velikem blatu premetavati 
deske,ko je clovek premocen in 
premra:Zen. Mislim, da na Brestu 
premalo cenimo telesno naporno 
delo in da bi bilo treba nujno 
nekaj storiti, da bi se taka stanje 
popravilo. 

Vztrajam v tern zivljenjskem 
poloiaju, ker si ne morem druga
ce pomagati. Nisem si sam kriv, 
ce imam tezke pogoje za Zi.vlje
nje,toda obupal nisem. Vedno si 
mislim, da se bo tucli meni obrni
lo na bolje. 

Sedaj graclijo gozdarji cesto od 
moje hiSe cez Gornje Poljane na 
Loski potok. Ob tern sem prerni
sljeval, da bo morda vee prometa 
tudi v turizmu in da bi hiso od
stopil kaksnemu turisticnemu 
drustvu kot rekreacijski objekt. 
Vee moznosti za resitev bi bilo, 
ce bi mi kdo v tern pogledu po
magal. K.ljub vsemu pa najbolj 
pogresam elektriko. Sedaj hoclirn 
gledat televizijski program v Ba· 
bno polje ali pa na Poljane, ce 
je kaj posebno zanimivega. Od 
vsega pa najbolj pogresam raz
svetljavo.« 
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BRESTOV OBZORNIK 

Koliko je vrednih 
recimo 64 milijonov~ 

S pomankanjem denarja se da· 
nes vee ali manj otepajo vse de· 
lovne organizacje. Gospodarstvc 
najteze zagotavlja vire za trajna 
obratna sredstva iz Iastnega do
hodka ali iz kratkoroenih in dol· 
goroenih kreditov. 

Ukrep o pokrivanju obratnih 
sredstev iz Iastnih virov bo mar
sikje povzroeil spremembo na 
podroeju investicijskih vlaganj 
Ta vlaganja v osnovna srectstva 
bodo manjsa, saj bo treba zaracti 
pomankanja denarja pretehtati 
vsak razpolozljivi investicijskj 
dinar pred nakupom novega stro· 
Ja ali zacetkom nove gradnje. 

Tudi delitev dohodka bo zatc 
dozivela spremembe. Delovna or· 
ganizacija bo morala biti bolj 
kot doslej pripravljena, da prev· 
zame nase najvecji del poslovnega 
tveganja in se odrece delu sred· 
stev ali jih preusmeri tja, kjer 
pricakuje, da se bo vlozeni denar 
najbolje obrestoval ali najhitreje 
vrnil. 

Te interese lahko sami oceni· 
mo in se o njih samoupravnc 
sporazumemo. To je eden izmed 
glavnih pogojev na poti k trajni 
stabilizaciji. 

Ce bi imeli na primer sredstva, 
ki bi se prelila iz deJa dohodka, 
in jih namenili recimo potrOSnis
kim kreclitom, poglejmo, kako se 
nam bodo tako vlozena sredstva 
obracala in kaj bi podjetje s tern 
pridobilo. 

64 milijonov starih dinarjev 
sredstev nam omogoci 64 potros· 
niskih kreditov po milijon dinar· 
jev, vendar mora kupec pred odo
britvijo kredita poloziti gotovin 
ski polog v viSini 20 % najetega 
kredita, tako da po razdelitvi kre
ditov ostane na racun pologa st: 
12,8 milijona dinarjev, ki jih na· 
menimo novim trinajstim kredi· 
tom. 

Na racun pologa ostane :l,5f 
milijona, ki jih namenimo novi· 
rna dvema kreditom a in tako na
prej, seveda gre to se dalje, ven· 
dar so zneski vedno manj si, zatc 
se tu ustavimo. 

Od prvotnih 64 milijonov, ki 
smo jih imeli na voljo, smo po
delili 79 kredi tov. 

Kupec zacne z mesecnimi obro· 
ki odplacevati anuitete za octo· 
breno potrosnisko posojilo. Rok 
vracila je 18 mesecev. Po enem 
letu se delovnj organizaciji vrne 
ze 46 milijonov, ki jih lahko na· 
meni novim kreditom. 

Podjetje je s podelitvijo kredi· 
ta pridobilo na 12 % obrestni 
meri in se del gotovine V VISini 
20 % obveznega pologa. Skratka 
sredstva so se podjetju s taksnc 
odlocitvij o povecala. 

Ko ze govorimo o pospeseni 
prodaji, na kar je v sedanji situ
aciji treba gledati, poglejmo se 
drugo naloibo, v kateri bi z is' 
tim denarjem prav tako povecali 
realizacijo in dosegli boljsi uci· 
nek likvidnih sredstev. 

Podjetje ima v Beogradu svojc 
prodajalno in skladisce, ki sta 
precej utesnjeni, prostori pa po
trebni preureditve. Za preuredi· 
tev teh prostorov v salon bi pc 
predracunu rabili 55 milijonov 
starih dinarjev. Za upravicenost 
te nalozbe napravimo p rimerjavo 
z domacim salonom, kjer je bile 
lani prodanega za 1 597 000 000 
starih dinarjev blaga, od tega je 
bilo 34 % placanega z gotovino 
Nalozba v salon bi s·e hitro obre
stovala, saj so velika mesta tudi 
velika potrosnika sredisca, torej 
poslovna odlocitev, ki bi nam 
omogoeila vecji prodajni raz· 
mah. V razmerah, v katerih jc 
lesna industrija, ko se sooca 1 
razmeroma ostro konkurenco, 
mora kolektiv s svojimi odlo· 
citvami misliti tudi na jutri. 

Ker daje plan prodaje za leto 
1973 vee pouda:rka domacemu 
trgu, ker so pos'lovne enote pro· 
izvodno tako usmerjene, mora 
biti pospesevanje prodaje nasa 
prva skrb. Tega pa ni mogoce 
doseci samo s krepitvijo potni· 
ske mreze in razsiritvijo o-ddelk? 
prodaje za domaci trg. 

V. Potocnik 

, 

-. _ 

Za izvoz v Vel. Britanijo in Nizozemsko iz TP Martinjak 

Konec februarja je skupscina obcine Cerknica sprejela prora
cun za leto 1973. Tefav pri sestavi proracuna ni bilo se nikoli toliko 
kot letos. Nenehno narascanje obveznosti, ki jib je treba financi· 
rati iz obcinskega proracuna, ne pokrivajo ustrezni dohodki. Obcani 
na zborih volivcev imajo razlicne zahteve, od vzdrl:evanja cest, elek
trike, razlicnih drugih komunalnih zadev, do resevanja socialnih 
vprasanj. Ko se po eni strani srecai!i z zahtevami in na drugi strani 
z mo:lnostmi, zmanjka sredstev. In to je iz leta v leto huje. Letos 
se posebej zaradi ukinitve dotacije Republiske izobraievalne skup
nosti za pokrivanje potreb osnovnega solstva. Tako mora gospo
darstvo v celoti pokrivati potrebe osnovnega solstva, ki pa niso 
majhne. 

~OLSTVO 

Celotne potrebe solstva zna
sajo 7.5 milijona .novih dinar-

5 

prebivalci sredisc vcasih pomis
liti tudi na tiste ljudi, ki prebi
vajo v odrocnejsih predelih in 
jim nekako pomagati. Tudi de
javnosti krajevnih skupnosti bi 
morali bolj podpiratL Vendar 
tudi za to zmanjka denarja. Le 
s tezavo je bilo izlocenih nekaj 
dinarjev. Za celotno komunalno 
dejavnost bo zagotovljenih 
728.000 din. 

UPRAVNI ORGANI 

Na letoSnji dopust bolj skromno 

jev. I zvirnih dohodkov od prispev_ 
ne stopnje zaposlenih (3,2 GJo od 
osebn~h dohoddcov) je komaj 5,59 
rnilijona din, razliko do 7,5 mili
jona din pa je t reba pokorivati 
iz os.talih sredstev proracuna in 
potreben bo se dodatni samo
upravni dogovor, da bodo po
·krite celotne 'POtrebe .Solstva. 

KULTURA 

Za delovanje drzaVllih orga
nov, to je obcinske uprave, so
disca na Rakeku, javnega to
zilstva, javnega pravobranilstva, 
je namenjenih 3,63 milijona din. 
Zaradi stalnega zmanjsevanja 
sredstev upravi so posamezne de
javnosti dokaj zapostavljene, 
lahko bi tudi rekli zanemarjene. 
Inspekcijska dejavnost je re
cimo popolnoma na psu. Za
nemarjene pa so tudi nekatere 
druge dejavnosti, ki bi bile nuj
ne za boljse delovanje uprave. Za letosnjo turisticno sezono 

smo dobili rekordno stevilo po
nudb za letovanje clanov delov
ne skupnosti ob nasi obali. Od 
Ankarana pa vse tja do Splita 
nam nudijo najrazlicnejse ugod
nosti, katerim so primerne tudi 
cene dnevnih penzionov: od 45 
din v Ankaranu v zasilnih po
citniskih h iSicah pa vse tja do 
120 din se vrstijo cene dopust
niskih uslug. 

Predstavniki sindikalnih orga
nizacij in tajniki poslovnih enot 
se na sestanku, ki je bil sklican 
nalasc v ta namen, nikakor niso 
mogli odlociti, kje naj bi letos 

Letos homo letovali v Novigradu 

letovali. Zato so imenovali po
sebno triclansko komisijo, ki si 
je ogledala domala vse za nas 
zep dostopne objekte od Anka
rana do Novigrada v Istri. 

Po daljsem posvetovanju so se 
odlocili samo za to mesto. Ugod
nosti so v tern, ker je mogoce 
rezervirati samo prenociSce, hra
no pa je moe dobiti v stevil
nih gostinskih objekt ih in samo
postreZnih trgovinah in restav
racijah. Celotni penzion je lah
ko v hisi, kjer jc rezervirano 
prenocisce, ali pa v hotelu. Sobe 
so v sodobnih zasebnih hisah 
s posebnirn vhodom. Cena celot-

nega penziona za osebo je od 
75 do 90 din dnevno, odvisno, 
za kateri mesec in pod kaksnimi 
pogoji zeli posameznik letovati. 

Doslej je najvec prijav prislo 
samo za p renocisca, kar je ra
zurnljivo, saj se tako zmanjsajo 
stroski, hrani pa se vsak po svo
jem okusu in materialni moz
nosti. Morska obala v tern kraju 
je zelo obsezna, tako da ni bojaz
ni za tiste, ki imajo radi mir in 
tudi ne za tis te, ki si zelijo vesele 
druibe. 

Ravno tako so posredovala svo
je ponudbe tudi zdravilisca. Ce
ne enodnevne oskrbe so od 80 
din naprej , odvisno od zdravni
skih uslug. 

Glede na to, da se vedno 
zatakne pri placilu stroskov, so 
bili predstavniki na sestanku 
rnnenja, da bi si vsi tisti clani 
kolektiva, ki so. se odlocili za 
letovanje, ze sedaj zaceli hraniti 
denar za stroske svojega letnega 
oddiha. 

s. Bogovcic 

ALI VESTE .. . 
- Da ima na avtobusni postaji 

uradne prostore tudi zasto:p.stvo 
zavarovalnice SAVA. Uradne ure 
so vsak torek od 8. d<> 10. ure 
in vsak cetrtek od 15. do 17. ure. 
V ponedeljek, sredo in petek u ra
d uje tudi zastopstvo za zavaro
·Vanje avtomobilskih odgovcxrno
sti. V zastop stvu je mogoce do
biti tudi zelene karte za poto
vanje z vozilom v tujino. 

- Da ima Lovska zveza No
tranjske svoj e u radne prostore 
na avtobu sni postaji v Cerkcici. 
Uradne ure so v ponedeljek, sre
do in petek od 7. do 14. ure. 

Kulturno-prosvetna dejavnost, 
ki se polcriva iz p roracuna, zav
zema manjSi del, vendar ne tako 
nepornemlben. Gre za 333.000 din. 
S .temi sredstvi se v glavnem 
financira dejavnost temeljne kul
turne skupnosti. 

SOCIALNO SKRBSTVO 
Izredno moena .postavka je so

cialno ISkrbstvo. Tu gre za so
cialno podporo nepremoznim, za 
oslo:lbova lillne os-tarelih v domo
vih za <>skrbovalnine za d usevno 
prb:adete v domovih, za prizn_a
valnine krnetom borcem m 
podobno. Celotna .sredstva, ki se 
porabijo ;z.a socialno skrbstvo, 
znasajo 1.79 milijona din. 

ZDRA VSTVENO V ARSTVO 
Tudi .postavka zdravstvenega 

:varstva ni •tako majhna. Gre kar 
za 680.000 din. Pomembnejse po
·staV1ke so 'Prispevek za zdrav
IStveno zavarovanje kmetoy, po
krivanje stroS:kov v ?ol!IIS.kega 
zdravlJtmja nepremozmh m urno
bolnih. 

KOMUNALNA DEJAVNOST 
Za eno najbolj obcutljivih za

dev, za komunalno dejavnost, 
vedno zmanjka sredstev. ~a vseh 
:llborih volivcev, na ·katenh sem 
bil in b il •sem na treh, pa so 
;prebivalci imeli najvec pripomb 
in zahtev prav s tega 'POdroeja. 
Zanirnivo je tudi, da so te zah-te
ve mnogo vecje in zahtevnejse v 
srediscih kot je Cerknica, dos.ti 
manjse pa v odmaknjenih va-
seh. Tam je osnovna skrb, kako 
ostati na kmetij i in obdriati 
kmetijo, ker se mlajsi ljudje od
seljujejo. Menim, da bi morali 

ORGANIZACIJE 

Dejavnost politicnih organiza
cij kot so Socialisticna zveza, 
Zveza mladine, telesna vzgoja, 
gasilstvo in podobno bo finan
sirana v viSini 420.000 din. Tudi 
ta sredstva so skrornna, zlasti 
za telesno vzgojo in pomoc osta
lim drustvom, ki za svoje delo
vanje nimajo ustreznih dohod
kov. 

Mocnejsa postavka so se ne
-~ospodarske investicije. To je v 
glavnem odplacilo anuitet za na
jeta posojila za solstvo. Celoten 
znesek se giblje v viSini 634.000 
din. 

Nekaj sredstev je namenjenih 
se za gospodarske posege. Tu 
gre p redv·sem za dotacijo skladu 
za pospesevanje kmetijstva in 
nekaj za studij in razvoj turiz
rna; vsega skupaj okrog 120.000 
din. 

Celotna sredstva, ki bodo po
rabljena za to druZbeno sfero, 
se gibljejo okrog 16 milijonov 
dinarjev ali pribliino 1130 din 
na pr ebivalca obcine. To je v 
primerjavi z nekaterimi drugimi 
obcinami zelo malo, zato je vsa
ko leto okrog proracuna precej 
tezav. · 

Ce bomo hoteli torej posamez
ne dejavnosti bolj r azvijati, jim 
bomo morali nameniti tudi vee 
sredstev. Teh pa ni, zato bo tre
ba v prihodnje razmisljati, kako 
bomo ta sredstva zbrali. Po mo
jem mnenju je velika moinost v 
tern, da povecamo trgovski in tu
r isticni promet. Tako bi se v 

T.Kebe 

·- -- .. -- -~-~- -------~--- - --- .. ~~-
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DOBRO JE VEDETI ••• 
. . . KAM SE STEKAJO SREDSTVA OD PRISPEVKOV IZ OSEBNE GA DOHODKA 

Prispevek za osnovno solstvo kaksne manjse investicije, ce je 
Ob razpravi o samoupravnem se steka za pokrivanJ· e potreb tako mogoce resiti vpra~anje sporazumu o prispevnih stop- b 1 · 

t osnovnega solstva v obcini. Ker rezpose nost1. 
njah za zdravstveno vars vo za ta sredstva ne zadoscaJ· o. ' J. e po- Seveda sem s tern dal le grob leto 1973 J. e priSlo do vrste za- 1 , l d k . e 

· · di d trebno, da se iz proracuna na- in ze o povrsen preg e , aJ vs Pletov. Na prvi seJi Je _tu e- fi · Iik: d bruto 
hix d meru·J·o xe dodatn_ a sredstva_ .z. a se nancrra z raz o me lavski svet Tovarne po :stva o · " b · · d h dki U 

PokrivanJ· e vseh 1_zdatkov, ki Jlh in neto ose mmt o o . pam, 
klonil podpis sa~ou~~avne&a osnovno solstvo tma. da bo taka odpadel marsikateri 
SI?orazuma. Na nov1 seJl pa ~ Prispevek za visoko in srednje dvom o upravicenosti posamez-
bil delavski svet ob dodatn solstvo se steka v Republisko nih prispevkov, ker najbr:l~ so 
pojasnilih skoraj soglasen, da izobraievalno skupnost , ta pa fi- vse dejavnosti, lei se tako fman· 
pristopi k samoupravnemu spo: nancira to solsko dejavnost. Ce cirajo, nujno potrebne. mogoce opaziti, da so delavcl . T Kebe 
slabo informirani, kam. se ste- ta sredstva ne zadoscaJo, potem . 
kajo sredstva me~ neto m bruto mora priskociti na pomoc re-
osebnimi dohodki. Zato sem se publiski proracun. 
odlocil da napisem ta clanek, S prispevkom za zdravstveno 
ki ima' namen informira~i zapos- zavarovanje pokrivamo stroske 
lene kam vse se stekaJO sred- zdravstvenega varstva delavcev. 
stva' od osebnih dohodkov. PribliZno 70 Ofosredstev gre za n":· 

v bruto osebnih doho~~ so domestila boleznin nad 30 dm, 
k k sko staleza ostalih 30 Ofo pa gre za 

poleg prispev a za .po OJDlD strosk~ zdravniskega v~rstv_a, 
zavarovanjel, zdravstv~no . zava- oskrbe v bolnicah, zdravlla m rovanje otrosi dodatki, pnspev-
kov za ~aposlovanje delavcev tu- podobno. . . 
di davki. Od osebnih doho~~v Iz prispevkov za p_o~oJnmsk? 
imamo taka republiSke in obcm- zavarovanje se plaCuJeJO pokOJ· 
ske davke. nine in invalidske pokojnine. 

Celotna shema p:rispevkov in davkov od OD je taksna: 
- davek za obcinski proracun 1,54 °/o 

0,76 °/o 
3,20 Dfo 
3,44 °/o 
7,28 Dfo 

- davek za republiski proracun 
- davek za osnovno solstvo 
- davek za srednje in visoko solstvo 
- prispevek za zdravstveno zavarova~.je 
- prispevek za pokojninsko zavarovanJe 
- prispevek za otroski dodatek 

12,70 Ofo 
2,07 9/o 
0,45 Ofo 
0,20 °/o 

- prispevek za dnevno varstvo otrok 
- prispevek za zaposlovanje delavcev 
Skupaj davki in prispevki 
- osebnl dohodki neto 
Skupaj bruto osebni dohodek 

Sredstva,· ki se stekajo ."Y ob
cinski proracun, se porablJ!J za 
zd:ravstveno varstvo soc1alno 
sibkih oseb, za razlicne socialne 
podpore, dotacije skladu borcev, 
za osnovno solstvo, ker ~e za
doscajo izvirna sredstva m po-
dobno. bl' 

Denar, ki se steka v. rep_u .!· 
ski proracun, se porabl pri'?h~
no za enake namene kot tistJ, 
ki se steka v obcinski. 

31,64 Ofo 
68,36 Ofo 

100,00 6 /o 

Prispevek za otroski do~at~k 
je namenjen za doklade tistih, 
ki nimajo ustreznih do~odkov 
na druiinskega clana. Pnspevek 
za dnevno varstvo otrok pa se 
deli nekaj na investicije v otro
ske vrtce, nekaj pa za tekoco 
porabo otroskih vrtcev. . 

Iz prispevka za zaposlovan~e 
delavcev se financira d~lovanJe 
zavodov za zaposlovanJe, 'Pre
kvalifi.kacijo zaposlenih, pa tudi 

ODMEV V SVETU NA 
GRAFICNO MAPO 

»MLADINSKI RAZISKOVALNI 
TABOR, CERKNICA 1970« 

Kot spomin na obisk mladin· 
skega r aziskovalnega tabora leta 
1970 v Cerknici je Karoly Andru
sk6 iz Sente izrezal sest linore
zov,ki jih je izdal Zavod za turi
zem v Cerknici v posebni mapi. 
Na to zanimivo mapo so postali 
pozorni tudi v Avstriji, kjer so 
v glasilu avstrijskega ekslibris 
drustva »Mitteilungen OEG« po· 
roeali takole: »Karoly Andrusk6 
je izdal mapo sestih maJhnih 
linorezov pod naslovom »Mladin· 
ski raz:iskovalni tabor Cerknica 
1970.« Ta mapa nam je prisla v 
roke sele sedaj. Brez dvoma je 
vsem udelezencm razveseljiv spo· 
min na raziskovalni tabor. Sicer 
pa bi bilo sploh koristno, da bi 
prisle v navado izdaje taksnib 
spominskih map.« 

Prijetnega sporocila o grancni 
mapi - izslo je v prvi letosnji 
stevilki meseca februarja - smo 
prav gotovo vsi veseli. Ker je 
avstrijsko ekslibris drustvo med 
najuglednejsimi taksnimi drustvi 
v Evropi, bodo opozorjeni na 
Andrusk6vo mapo sirsi krogi 
grafikov v svetu. 

R. Pavlovec 

Racionalizacija pri razrezu 
ploSC 

Krojne karte .~a. razr~z stan
dardnih dimenziJ Ivernih plosc 
(pa tudi ostalih plosc) _na zah
tevane dimenzije sestavnih delov 
izdelka so nam zvecine vse~ z~a
ne. v praksi pa so se uvelJavile 
tako da jih danes srecamo v 
vsald oolje organizirani proizvo?-
nji. Sistematicno izdelovanJe 
krojnih kart pa ima cilj pred
vsem v: 

L boljsem izkoriscanju suro
vin, 

2. boljsem izkorisc~j~ stroJ.~ 
(faktor je ugoden, ce Je vec]l 
:od 0,8), 

izboljsali za 2 ~/o, kar bi letno 
znasalo za 45.000.000 starih dinar
jev pri tern materialu. 

Pri iskanju odgovora na vpra
sanja, kako delati, da bo delo 
opravljeno najugodneje, je naj
veckrat ovira rnno:lica podatkov 
in mofuih rezultatov, izracuna
nih iz njih. Odvisnosti med temi 
podatki se dajo navadno izraziti 
z matematicnimi odnosi. Naj
veckrat zadoscajo linearni mate
maticni odnosi; racunanje resi
tev zanje pa je naloga linearnega 
programiranja. Mo:lnih re5itev 
je vee. Vsaka re5itev pomeni ene
ga od moznib nacinov dela in 
se imenuje p rogram. Le delo pod 
najboljsimi pogoji pa daje naj
ugodnejse rezultate, kar smo do
segli z obdelavo podatkov na ra
eunalniku. Delo v celoti se ni 
koncano, vendar mislim, da bo 
do konca poslovnega leta. 

F. Hrastnik 

BRESTOV OBZORNIK 

Teden gozdov 
Zaradi vloge in pomena goz

dov v Sirsi slovenski skupnosti 
je Poslovno zdruzenje gozdnogo
s.podar.skih organizacij progla•silo 
teden od 7. do 15 maja za teden 
gozdov. Namen te odloCitve je, 
da bi se najsirsi k:.rog obcanov 
seznanil s stanjem, tezavami, vlo
go in pernpektivami gozdarstva 
v na.Si dr:uibi. 

Pri nas in v vsej Evropi je 
.nes-kladje med odnosi gozdov (ce
na lesa) in proizvodnimi s-troski 
(osebni dohodki) vedno vecje, 
k.oncni dohodki pa so zato vedno 
manjsi. Vzrok je .v tern, kar se 
v svetu in .pri :nas delovna sila 
draii nesorazmerno hitreje .kot 
material, -se pravi les. Nujna po.· 
sledica zgoraj opisanih razmer je 
dejostvo, da bodo nasi gozdovi 
poleg pridobitniSke vloge stalno 
vecali svoj pomen glede na dru· 
gotni pomen in vlogo. 

Delez gozdnih povrsin je v Slo
:veniji vel!ik, saj 36 Ofo celotne nje
ne powsine pokrivajo gozdovi. 
20 Ofo narodnega dohodka Sloveni· 
je •se oblikuje na podrocju goz
darstva in lesne industrije. 

Na p.ribli:lno 30.000 hektarjev 
gozdnih povrsin nase obcine se 
Sikupaj z lesno industrijo ustvar
ja okrog 40 ~/o narodnega dohod
ka. Umes.tno je treba obravna
vati obe panogi ·Skupaj, saj .sta 
gozdarstvo in lesna industrija 
dosegla taksno stopnjo razvoja, 
lci •terja celovite resitve; le <take 
resitve lahko 'Pripeljejo obe pa
nogi do najboljsih gospodarskih 
.rezultatov. 

Poleg go51podai1Ske vloge ima
jo .gozdovi nasega obmocja tudi 
izreden turistioni in rekreacijski 
'POmen, ki ga v splosnem opre
deljuje naert Severni Jadran, na
tancneje pa je turist-icni pomen 

naS.i.h gozdov zacrtan .tudi v sred
njerocnem programu razvoja tu
rizma v obbni Cerknica. Smo 
na mejnem pod•rocju Sredozem· 
lja in celine, ob najpomembnej
s·ih .prometnih zilah, zato je tre
ba sek:undarni vlogi nasih .kra
SJco-notranjskih gozdov p.ripiso
vati se poseben pomen. 

Na tern mestu je •treba omeniti 
gozdove z·asebnega sektorja in 
posebnosti, ki ·se ·S tern v zvezi 
pojavljajo. Delez zasebnih goz
dov po povrsini je ogromen -
68 ~/o, po donosih pa nesorazmer
no manj.&i - 35 Ofo. Etat i v za
.sebnih gozdovih so v poprecju 
realizirani le s 60 do 70 °/o. Po
~lavHni vzrok za taksno .stanje 
je nedvornno neusklajeno tr:liSce 
za gozdne sortimente, struktura 
(.staros.tna in socialna) gozdnih 
posestnikov in zopet skokovita 
ras.t proizvodnih str<>skov. 

Znacilnosti gozdar.stva v seda
njem tJrenutku hoi lahko oprede
lili takole: 
- neus:k<lajeno razmerje med do

nasi in h.itro rastocimi p.roiz
vodnimi stroski; 

- aku.mulativnost panoge pada; 
- neurejeni tr:lnf odnosi; 
- .pomrunjkanje delmme ·Sile. 

Resit-ve oziroma poti, k>i naj 
pripeljejo obe panogi v bolj~e 
stanje, pa bi bile: 

- dozorelo je spoznanje, da 
je treba vprasanje gozda.rs.ke in 
lesne indus,trije resevati skupaj; 

- in.tegracijski procesi na OS· 
novi usklajenib .konceptov raz
vojnih programov obeh panog; 

- skupne nalozbe naj resujejo 
cbojestranske tezave: pomanjka
nje delovne sHe v gozdarstvu in 
modernizacijo primanne proiz
vodnje (centralna skladisca); 

3. krajsih pripravljalnih zak
ljucnib ~asih _( ce imamo P~_?g
ramiram strOJ, dela prak.~Icno 
brez Tpz, ker se le-ta sestOJJ. sa
mo v zamenjavi programske 
kartice), 

4. tehnicnem normiranju casa. 

Vse do rekonstrukcije v To
varni pohistva Cerknica so se z 
vprasanjem izkori!lc~ja plo5.~ 
ukvarjali v glavnem mstruktorJl 
oziroma glavni delavci v oddelku 
razreza plosc. Kaksno izkorisca
nje so dosegli, pa je bilo nepo
sredno odvisno od njih. Z naba
vo nove avtomatske formatne 
krofue zage za razrez plosc pa 
je to funkcijo v celoti prevzel 
tehnolog omenjenega oddelka. 
Kaksno izkoriscanje bomo do
segli pri razrezu plosc, ni vee 
skrb .instruktorja oziroma delav
ca pri stroju, temvec tehnologa 
(izkoriscanje se danes giblje od 
95 do 98 %). Ravno tako je sedaj 
kapaciteta stroja prepuscena teh
nologu oziroma· njegovim kom
binacijam na krojni karti. 

Pri uvedbi dispo sistema za 
vodenje proizvodnje ~dd~~ek r~
reza plosc nismo vklJUClh v sts
tem. To pa zato, ker so nasi 
strokovnjaki m enili, da se z ~z
koriscanjem surov.in po omenJe
nem sistemu ne ukvarja nihce na 
zahodu - od koder smo sistem 
tudi prenesli. Zato so v tern od
delku ostali kolektivni normativi 
dela vse do nedavnega. Ker pa 
delavci za svoje delo niso bi1i 
posamicno nagrajeni, je bil uci
nek dela neprimemo manjsi kot 
bi bil sicer. Z uvedbo DISPO si
stema oziroma individualnih nor
mativov se je obseg dela v eko
nomski enoti povecal za okrog 
20 %, saj smo v celoti ukinili 
tretjo izmeno. Zaradi usklajeva
nja normativov dela, in more
bitnib organizacijskih sprememb 
smo izvedli trimesecno poizku
sno proizvodnjo po omenjenem 
sistemu. Osebni dohodki delav
cev pa bodo za april v celoti iz
placani po individualnih zapi
skih. 

Rocno izdelovanje krojnih kart 
je bilo osemurno vsakodnevno 
delo tehnologa in mu ni ostalo 
casa za resevanje drugih orga
nizacijskih vprasanj. Prav taka 
pa je izdelovanje krojnih kart 
za vsak delovni nalog umsko 
zelo napomo ~n odgovorno. Od
govomo P.redvsem zato, ker mo
ra izkoristiti vse svoje vescine, 
da bo dobil najboljsi izkoristek. 
Ker pa clovek temu ni vedno 
kos in se nik:oli ne ve, ali so upo
rabljene vse mogoce resitve kro
jenja, smo z obdelavo teh podat
kov na elektronskem racunalni
ku z ustreznim programom do
segli boljsi rezultat. 

Napotki za sportne neribice 
- skupno is·kanje tehnoloskih 

r esitev (mehanizacija v gozdar
stvu, koncentrirano beljenje h lo
dovine); 

Da je to res, lahko vidimo ze 
iz prvih rezultatov, ki smo jib 
dob.ili za program Barbara v 13. 
14. in 15. seriji. Izkoristek smo 

Prvomajski praznilci so tik 
pred nami. Postala je ze tradi
cija, da jih prezivimo v naravi. 
Letos sicer slabo kaze, morda 
pa bo vreme le zacelo kazati 
svoj pomladanski obraz. 

Morda bo kdo, ki sicer I1i clan 
ribiSke druzine, zelel ob potoku 
ali na jezeru poizkusiti sreco z 
namakanjem trnka. 

Zato posredujemo cenik eno
dnevne turisticne lovne karte 
za podrocje ribiSke druZine Cer
knica. 

S prvim aprilom je bil odprt 
lov na postrvi, ki traja vse do 
tridesetega septembra. Za doma
cega gosta je enodnevna karta 
40 din, tujec pa bo moral odsteti 

kar 80 din. Dovoljeno je ujeti tri 
postrvi, velike najmanj 26 em. 

S prvim majem je odprta se
zona lova na scuke, ki traja vse 
do enaintridesetega januarja pri
hodnje leto. Enodnevna karta 
za domacega gosta je 30 din, za 
tujega pa 60 din. Dovoljen je 
ulov ene scuke, veli.ke najmanj 
50 centimetrov. 

V vodah ribiske druiine je na 
turisticno karto lahko odloviti 
se: pet klenov brez mere, tri kra
pe, najmanj 25 centimetrov in 
tri linje velike najmanj 20 cen
tirnetrov. 

Ribolovne karte lahko dobite 
na naslovih: SAP Cerknica, Mik
se Alojz, Losko 16. in K.lancar 
Franc, Dolenje jezero. S. B. 

- .po.spesene nalozbe v gozdo
ve (od 1. 1972 do 1983 52 kilome
trov gozdnih cest na o:bmocju 
obcine Cerknica) in s tern zago
toviti realizacijo etatov zasebne
ga sekto~rja; 

- integracijska gibanja na os
novi us,tavnih dopolnil (predvsem 
za urejanje razmer zasebnega 
sektorja); 

- odpirati nase gozdove turiz· 
mu in dati delovnemu cloveku 
moznost za zivljenje v urejenem 
okolju; 

- sto.pnjevati S'Plosno kovist
ne funkcije gozdov in njihov 
splosni druZ.beni pomen; 

- zagotoviti tr ajnost gozdne 
proizvodnje- preskrbo lesne indu
stdje s surovinami. 

F. Vengust 
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Poleg mnogih legalnih in ile
galnih smetiSc nasega malega 
mesta je, kot kaze, zacelo obra
tovati se eno. Na pespoti od ke
gljiSca proti Slivnici je nekaksna 
zbirka kot kazipot popotnikom 
ali slucajnim turistom, ki zelijo 
pes na Slivnico. 

ce pa posamezniku zaide po
gled v grmovje za bazenom, bo 
videl se mrtvega psa bele barve 
in rjavih uses. Gospodar ga je 
pred smrtno obsodbo privezal z 
debelim elektricnim kablom za 
drevo. Zdi se, da imajo posa
mezniki kaj malo smisla za »hu
manizem« in estetiko. 

-0-
Po dobro nastudiranih ukrepih 

je koncno le odstopila konku-

rencna stranka na trgu nasega 
malega mesta. Gospodinje me
nijo, da je za nekoga spet vse 
dobra in po starem. 

-0-

Pred leti so posamezni vneti 
ljubitelji planin zbirali prijave 
za vpis v planinsko drustvo na· 
sega mesta. Baje to drustvo do
biva tudi redne dotacije za svoje 
delo. Obcani se sprasujejo, ),\.je 
trenutno njegovi clani delujejo. 

Precej obcanov, ki niso rojeni 
Notranjci, ne poznajo dodobra 
pespoti na Slivnico. Zato lepo 
prosimo nase vrle planince, da 
bi sedaj, pred sezono markirali 
pot tako, da bo vidna vsako
mur. 

Za nove ceste pricakujemo tudi boljse usluge 

Izdelan je nov cenik za -placilo prispevka za varstvo otrok v 
V21gojno varstveni ustanovi Cerl:mica in je ze posredovan stadem. 
Cene uslug so v Starem trgu in na Rakeku ze spremenili, v Cerknici 
pa bodo zaceli obracunovati po novih cenah .s 1. majem 1973. V tern 
predlogu so nove diferencirane cene in bodo prispevek starsev izra
cunavali po njihovi · financni zmogljivosti. 

Pravilno je, da bodo cene diferencirane glede na zmogljivosti 
starsev, saj imajo nekateri vecje financne mofnosti kot drugi. 

Te spremembe nujno narekujejo sedanje razmere, saj so eko
nomske cene vseh uslug zelo visoke. Kljub poviSanim prispevkom 
pa bo morala temeljna izobrazevalna skupnost Cerknica se naprej 
dotirati nepokriti del. 

Ker pa bodo starsi prispevali vee, bodo upraviceno tudi vee 
zahtevali. Zahtevali bodo boljso kvaliteto varstva in vzgoje. ze sedaj 
so se pojavljale zelje, da bi vzgojitelji bolje nadzorovali otroke, 
ali so pripravljeni za solo in ali imajo domace naloge, saj so 
starsi vcasih preobremenjeni z delom. 
. Zav~dati se moramo, da ~t<l: vzgoja otroka v drufinskem okolju 
m v~~OJ~ v va~stvu povezam 1~ da le del krivde lahko pade na 
vzg<?JitelJe. ce Je otrok neposlusen doma, potem si Iahko mislimo, 
da Je tak tudi v vrtcu; eni so bolj, drugi manj razvajeni in zato 
ne smemo gledati na vrtec skozi prizmo svojega otroka. 

Starii si zelijo skupnega sestanka. Na tern sestanku bi se odkrito 
pogovorili o zeljah in potrebah .starsev oziroma otrok. Najti mo
~an;o ~kupno pot, da bo vzgoja nasih otrok skladna z naprednimi 
IdeJaml. S. Mekinda 

Salon pohistva v Cerknici nadaljuje s svojim kulturnim poslanstvom. 
V aprilu razstavlja svoja olja izvirni slikar Slave Mikse. Motivi: do
maca pl)krajina in tihozit~a 
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Gremo na Iesariado 
· Zdaj gre zares. Lesarijada nam 
pravzaprav pokafe, kako hitro 
mine leto. Sportniki lesne indu
strije Slovenije, ki so si v Cer
knici !ani junija rekli na sviden
je, bodo 27. in 28. aprila spet po
merili svoje moci in sportno zna
nje. 

Tokrat v Novi Gorici. 
Vsakokratne prireditelje poseb· 

no veseli, da se zdaj gotovo ze 
tradicionalnih sportnih iger ude
lezi vsako leto vecje stevilo ekip 
in podjetij. Vee o stevilkah bomo 
poroeali v reportazi v majskem 
Obzorniku. Danes pa si oglejmo, 
kaksna bo udelezba BRESTA. 

Odbor za sport in rekreacijo 
je prijavil ekipe za vse panoge. 
Tako bodo moski tekmovali v 
balinanju, kegljanju, malem no
gometu, odbojki, streljanju in 
sahu, zenske pa v istih panogah, 
razen v balinanju in v malem no
gometu. 

Ekipe niso slabo pripravljene, 
vendar napovedati kakrsno koli 
uvrstitev je namrec tvegano. Sla
ba napoved rusi moralo, dobra 

je vcasih zanesnjaska in nereal
na. Ugotovimo lahko le, da so 
vodje ekip zrtvovali precej pro
stega casa in skupaj s clani ekip 
z veliko napetostjo cakajo na 
»Spopade<< z »nasprotnikom<<, za 
katerega nikoli ne ves, kako rna
can je. 

Mnoge ekipe so imele zelo sla
be pogoje ze treniranje, zlasti 
odbojkarji in odbojkarice, ki so 
trenirali prav v Novi vasi. Res se 
kar malo cudno slisi, da je tolik
sen kraj, kot je Cerknica, brez 
ustrezne telovadnice. Nic bolje 
se ni godilo balinarjem, ki so 
zaradi vremenskih razmer mno
gokrat ob trening, za katerega 
so se dogovorili. Pa tudi igranje 
nogometa po aprilskem snegu ni 
ravno prijetno. 

Ce bi lahko ugotavljali, da se 
vse vee zaposlenih v podjetju za
nima za sport oziroma za sport
no rekreacijo in da gre »V boj za 
barve BRESTA<< na LESARIJA
DO komaj kaka polovica tistih, 
ki si to zasluZijo. 

Voda je, vode ni! 
Eno izmed najbolj obcutljivih 

vprabnj in 'kamen spotike med 
obcani je nedvonrnno preskrba z 
vodo. Da bi se nekolik.o bolje 
seznanili s tem vprasanjem, vam 
bomo prik.azali nekatera objek
tivna dejstva, zakaj veckrat zma
njka vode na cerkniskem in ra
kovskem obmocju. 

Dotok vode iz zajetja v Podsliv· 
nici je iz leta v leto manjsi, ker 
so cevi iztrosene in po njih pri
tece le se tretjina zajete kolicine 
vode, ostala pa se izgubi. Ker 
potrosnja vode vsak dan narasca, 
so ze pred leti zgradili crpaliSce 
vode iz Cerkniscice pri Krajcevi 
zagi. To crpaliSce pa daje VOdc 
le tedaj, kadar je elektrika. Cim 
zmanjka elektricnega toka, s<: 
takoj izprazni rezervoar nad ces· 
to proti Begunjam in tedaj 
zmanjka vode najprej v visje le· 
zecih naseljih in blokih, kmalu 

Zajetje vode v CerkniScnlci 

nato pa tudi- drugod. Ko pride 
elektricni tok, s·e crpalke avto
maticno vkljucijo. Preden pa se 
napolnita rezervoar in celotnc 
vodovodno omrezje, traja naj
manj tri ure. 

Vedno vecja potrosnja vode ir> 
pa njena kakovost sta nareK.o· 
vala rekonstrukcijo vodovoda, ki 
traja sedaj ze tretje leto. lilavni 
cevovodi so bili v tern casu izde· 
!ani od Unca do rezervoarJa v 
Cerknici in okrog 1500 metrov od 
rezervoarja proti zajetju v smer.i 
Podslivnice. V letosnjem progra· 
mu pa je dokoncati glavni cevo 
vod do Podslivnice. 

Dosedanja dela tecejo po naCr· 
tu in Iahko pricakujemo, da bo 
mo konec leto5njegt leta lahkc 
odprli pipe, iz katerih bo pritek 
lo dovolj ciste vode. 

F. Tavzelj 
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Studentje o studentskem minimumu 
Stiri leta nazaj je bil student· 

ski minimum 640 dinarj ev. Kakc 
pa je danes? Izvrsni odbor Skup
nosti studentov ljublj anskih vi 
s-okosolskih zavodov je napravil 
anketo o osnovnih zivljenjskil: 
stroskih studenta v Ljubljani 
Cena studija, ce to lahko take 
imenujemo, je po tej anketi 1 24C 
dinarjev. 

To je hila pravzaprav tudi glav
na tema na aprilski konferenci 
Notranjskega studentskega klu
ba. Studentje so menili, da je 
anketa povsem stvarna in skle· 
nili, da bodo slruSali enotno vpli
vati na poviSanje stipendij. Teh 
1.240 dinarjev je tako rekoc te
meljni pogoj za reden in uspe-

sen studij. ce pa je uspe!ien stu
dij, je uspdna tudi nalozba sti
penditorja oziroma druZbe v stu: 
denta - prihodnjega strokov
njaka. 

Druga pomembna tocka pa j<: 
bila razprava o staliscu studen
tov do graditve spominskega 
doma borcev in mladine v Kum· 
rovcu. Vecinsko mnenje ljub
ljanskih studentov je namrec, da 
je nalozba v sedanji gospoaarski 
situaciji nesmotrna. Tak odno~ 
do graditve palace v Kumrovcu 
(kot spominski dom imenujemc 
studentje) ima tudi Notranjs'k' 
studentski klub. 

J. Kranjc 

Nekatera tekmovanja v Novi 
. Gorici se bodo pricela zaradi ve

likega stevila ekip ze v petek 27. 
aprila. 

Svecana otvoritev in vecina 
tekmovanj pa bo naslednji dan, 
vse do sestih zvecer. 

Tiscimo v teh urah pesti za na
se tekmovalce! 

Z. Zabukovec 

FILMI V MAJU 
1. maja ob 16. in 20. uri - ame

riski film TEXAS JE ONKRAJ 
REKE; western. V glavnih vlo
gah Dean Martin in Alain De
Ion. 

2. maja ob 16. in 20. uri - slo
venski film VESNA; priljub
ljena komedija. V glavnih vlo
gah Metka Gabrijelcic in Fra
nek Trefalt. 

3. maja ob 20. uri - francoski 
film NEVIDNI SOVRAZNIK; 
kriminalka, V glavni vlogi Jean 
Marais. 

5. maja ob 20. uri - jugoslovan
ski film ziVETI NA VKUUB; 
drama. V glavni vlogi Vladimir 
Popovic. 

6. maja ob 16. in 20. uri - nero
ski film VOLKODLAKI PROTI 
VAMPIRJEM; Grozljivka. V 
glavni vlogi Paul Naschy. 

7. maja ob 18. za mladino in ob 
20. uri- ameriski film STAN 
I N OLIO - MOJSTRA SKAZE; 
Komedija. 

10. maja ob 20. uri - ameriSki 
film cAKMUL MAScEV ALEC; 
western. V glavni vlogi L. Mann. 

12. maja ob 20. uri - francoski 
film UMRETI OD UUBEZNI; 
drama. V glavni vlogi Annie 
Girardot. 

13. maja ob 16. in 20. uri - fran
coski film AV ANTURA JE 
AV ANTURA; pustolovski film. 
V glavnih vlogah Lino Ventura 
in Johny Holliday. 

14. maja ob 20. uri - ameri.Ski 
film OBRISI SOLZE, OCK.A; 
drama. V glavnih vlogah Wil
liam Holden in Virna Lisi. 

17. maja ob 20. uri - francoski 
film BARBARA; krlminalka. V 
glavni vlogi Jean Luis Trintig· 
nant. 

19. maja ob 20. uri - ameriski 
film LJUBEZENSKI SESTA
NEK; drama. V glavni vlogi 
Omar Shariff. 

20. maja ob 16. in 20. uri - ame
riski film REVOLVERJI SED· 
MO&ICE VELicASTNIH; we
stem. V glavni vlogi George 
Kennedy. 

21. maja ob 20. uri - nemski 
film HOTEL Z RDEcO SVE
TILKO; kriminalka. V glavni 
vlogi Curd JUrgens. 

24. maja ob 20. uri - nemski 
film INSPEKTOR PERAK; pu· 
stolovski film. V glavni vlogi 
Horst Tappert. 

26. maja ob 20. uri - japonski 
film TIHOTAPCI ZLATA; kri· 
minalka. V glavni vlogi Akira 
Takarada. 

27. maja ob 16. in 20. uri - span
ski film ZVEZDA VARIETEJA. 
drama. V glavni vlogi Sarita 
Montiel. 

28. maja ob 20. uri - ameriski 
film PREGON ZA 100.000 DO.. 
LARJEV; western. V glavni 
vlogi Johnny Garco. 

31. maja ob 20. uri - francoski 
film VSTOPNICA ZA PEK.EL; 
kriminalka. V glavni vlogi Jean 
Claude Bouillon. 

IZ K.AMNIK.A BREZ POKALA 

14. aprila je bilo ze cetrto sre
canje sportnikov Kovinoplastike, 
Titana iz Kamnika in Bresta. 
Ponovno so se pomerili za pre
hodni pokal, ki so si ga lani pri
dobile nase ekipe. Tekmovali so 
sahisti, igralci namiznega teni
sa, strelci in strelke. 

Tokrat so iz vseh treh disci
plin bile ze tretjic najboljse eki
pe Titana in tako dobile v trajno 
last prehodni pokal. Brestove 
ekipe so bile v castni sredini 
druge in Kovinoplastika tretja. 

s. Bogovcic 
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Brutov obzornlk, glasllo ko
lektlva Brest Cerknlca. Odgovor- · 
nl urednlk Bozo LEVEC. Ureja 
urednilld odbor: Tone KEBE, 
Boto LEVEC, Tone LOVKO, 
Franc .MLAKAR, Stanka MEKIN
DA, Danllo MLINAR, Ivan NAJ. 
GER, Alojz OTONICAR, Janez 
PRAPROTNIK. Miha ~EPEC, 
Ivan ~KRABEC in Zdravko ZA· 
BUKOVEC. Tiska :telezni~ka tis
kama v Ljubljani. 
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OBciNSKO 
SINDIKALNO PRVENSTVO 

V KEGLJANJU 

13. in 14. aprila je bilo I. ob
cinsko sindikalno prvenstvo v 
kegljanju (ekipno ~n posamezno 
v zenski in mo§ki konkurenci). 

Prijavljenih je bilo 5 zenskih 
in 19 mo§kih ekip. 

Uvrstitev mo§ldh ekip: 

1. Kovinoplastika Loz 2431 
2. Gradi~ce Cerknica 2391 
3. BREST Koord. odbor 2373 

TRojldl l<ll1'1Nij ZRLEt;l/ 4Ril(fl 
II t'K£R C/l~/1 

i1vi,p.~ 
NEZ 

Uvrstitev ostalih Brestovih 
ekip: 

4. TP Cerknica 
7. SKS Cerknica 

12. TP Martinjak 
13. TP Stari ·trg 
14. TLI Stari trg 

zenske ekipno: 

1. BREST Koord. odb. 
2. SKS Cerknica 
3. TP Cerknica 

Med posamezniki so 
najboljse rezultate: 

2355 
2259 
2171 
2115 
2087 

1415 
1282 
1215 

dosegli 

zenske: 

E4iP. 
:aoc; 

I10Z<J 

"-QST 

1. Lidija Mlakar (Brest koord. 
odbor) 366 kegljev 
2. Dragica Poklika (Brest ko
ord. odbor) 357 kegljev 

3. Ema Male (Brest SKS) 356 
kegljev 

Mo§ki: 

1. Joze JuvanOi.c (Kovinoplasti
ka Loz) 432 kegljev 

2. Slavko Tornic (KSP Cerkni
ca) 423 kegljev 

3. Joze Bavdek (SGP Gradi§· 
ce) 423 kegljev 

BRESTOV OBZORNIK 

vRv 

M.iME 

RAZPIS 

Za prvomajske praznike in 
dneve kolektivnega dopusta smo 
vam spet pripravili nagradno 
kriZanko. Re~evalci bodo lahko 
dobili naslednje nagrade: 

1. nagrada 100 din 
2. nagrada 50 din 
3. 10 nagrad po 20 din 
Re5itve z oznako »Nagradna 

kriZanka« po~ljite najkasneje do 
22. maja v splo~ni sektor. 

:tellmo vam obilo razvedrila, 
pri ZI'ebanju pa cim vee srece! 


