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lasilo delovne sku

Razvojni program treh podjetij
Na seji kra~ko-notranjsld.h obcin 1. oktobra 1973 je bilo po
ocenl doseienih rezultatatov na podroeju integracijsld.h povezav
industrije in gozdarstva sklenjeno, da se preverijo in uskladijo
kompleksnl razvojni program! treh glavnih nosilcev lesne industrije
v regiji - Brest, Javor in Lesonlt, zlasti tudi v pogledu surovinsld.h
moinosti v gozdnem obmocju in izven njega. Ob tem naj bi se ugotovile realne moinosti za poslovno povezovanje med lesnoindustrijskimi podjetji na eni in oblikovanjem koncepta aktivnih odnosov
do gozdnega gospodarstva na drugi strani.
Tak strokovno izdelan predlog naj bi predstavljal temeljno izhod~ce za prlhodnje korake v samoupravnem Jntegracijskem povezovanju.
Za to delo je bila zadoliena skupina poslovodnih vodij Bresta,
J!lvorja in Lesonita, usklajevalno delo in dokoncno besedilo analize
pa je opravil tovaru JO;tE LESAR, s cigar privoljenjem objavljamo
del tega gradi~
Delovna skupina ocenjuje, da je prediozeni kocept tako v izhodi~cih kot v predvidenih ciljih zahteven, vendar optimalno realen
in da je uresnlcljiv pri vecjih delovnih naporih kolektivov, ob
upo~tevanju nacel poslo~e discipline samih partnerjev, zlasti pa
gozdnega gospodarstva.
Samoupravna osvojitev tega koncepta pa bo zapolnila tisto vrzel
neusklajenosti, ki predstavlja glavno oviro za pripravljenost aktivnega sodelovanja odgovomih republisld.h organov in bank pri nalozbah v predvidene programe. Razlogi in zagotavljanje moinosti
angallianja tudi republilld.h organov temeljijo na dejstvih:
a) da je v naSi regiji nekaj zgoeih zaostalih kompleksov, zlasti
Brkini, in pa velika nesorazmerja v zaposlenosti in sociali sploh;
b) da lesna industrija v regiji odioeujoee prevladuje v strukturi
narodnega dohodka in da ima glede na preteino specialno proizvodnjo usmerjenost izredne moinosti za soliden druibeno-eko·
nomski premik.
In koncno, zastavljeni cilji potrebujejo aktivno in enotno angaziranje druibeno-politicnih organov in organizacij v kolektivih,
na ravni obcin ter notranjsko-kra~ke regije, saj gre za realne
momosti velike preobrazbe ekonomskih in socialnih razmer deIovnih !judi v regiji.
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PROGRAMSKA
USMERITEV IN
PROIZVODNJA
Vsa tri podjetja imajo svoje
srednjerocne programe, ki so casoV<no opredeljeni na inves.ticijske podvige, sicer v nekoliko razlicnem casovnem obdobju do leta
1980. Pri tej zastavljeni nalogi
so nekatere programe dopolnili.
Proizvodne usmeritve vsakega
izmed partnerjev so specificne
in dokaj avtohtone.
BREST bo z izgrad.njo nove tovariJ.e ivernih plo~c, ki jib bo
deloma povr~insko oplemenitil,
proizvedel od sedanjih za dva
in pol krat vee teh tvoriv
(60.000 m'). S to nalozbo in z izpopolnitvijo tehnolo~kih kapacitet pohistva se bo z reprodukcijo
70 % lastnih iverk ob souporabi
vgrajevanja elementov iz umetnih mas uvrstil med nekaj najvecjih proizvajalcev pohi~tva v
dr:Zavi. Proizvodni program ob·
sega furnirano, masivno, sedezno
in kuhinjsko pohistvo, v veliki
meri namenjeno izvozu.
JAVOR je ob renoviranju osnovnih kapacitet proizvodno in
tr2:no uveljavljenih tvoriv vezanega lesa in panel plo~c usmerjen na delno povecanje le-teh,
ce bo to rezultat modernizacije
te tehnologije. Programira tudi
delno rekonstrukcijo in tehnolo~ko izpopolnitev sedanje proiz-
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Poobla~cenci

Brestovih temeljnih organizacij zdntzenega .dela ob podpisu samoupravnega sporazuma o
zdruZitvi v delovno organizacijo

vodnj e masivnega in sedeznega
pohiStva na raven srednjih fabrikacij . Po zakljuceni prvi etapi
modernizacije proizvodnje furnirja pa predvideva glavni premik do leta 1980 v tej J>roizvodnji od sooanjih 7 milijonov m•
na 23 milijonov m 2 furnirja. S
tern bo nastala koncentrirana velefabrikacija furnirja, ki bo usposobljena v glavnem pokrivati .p o·
trebe pohistva industrije Slovenije in delno tudi izvoza po vrstah
in kva1iteti. Tako bo izpolnjena
sedanja velika vrzel v verigi reprodukcije nacionalne primarne
in sekundarne industrije, zlasti
s plemenitimi furnirji. V tern
kontekstu ima podjetje tudi namen prouOi.ti moznosti proizvodnje fine-line.
LESONIT je v akciji dupliranja svojih osnovnih proizvodov
lesonita, oplemenitega lesonita,
lesomita in melanita, na novo
pa programira proizvodnjo impregnirane fo1ije in sorazmerno
predelavo teh tvoriv v ceneno
pohistvo in vrata. Ob pogojnem
nara~canju omenjene proizvodnje namerava opustiti proizvodnjo furnirja (1978). Z osvojitvijo proizvodnje umetnih snovi
(PVC, poliuretana in podobno) bo
nadomestil uporabo posebnih dimenzij zaganega lesa iglavcev za
konstrukcijo vrat, kar p rogramira okrog leta 1983. Svoj program
ima podjetje usklajen in odobren kot vodilna proi.zvod.nja
lesno-kemicne smeri v drzavi.
Razrez hlodovine v gozdnem
obmocju bo na bazenski zar,i v
Pivki in v Starem trgu. Nova
zaga v Pivki bo postavljena ~a
velikoserijsko standardno prOIZ·
vodnjo. Zaga v Starem trgu bo
kombinirana. Imela bo tudi razrezovalni stroj >>Brento«, ki bo
namenjen r azrezu posebnih nestandardnih dimenzij za reprodukcijo zlasti masivnega pohiStva v Brestu.
T->k razrezovalni stroj bo tudi
v BaCI1 za razrez p rJkladnih dimenzii bukovine (8.000 m• rezanega lesa) in bo kot sestavni del
tovarne masivnega pohiStva v
tern kraju. »Bre?ta« bo ?elov~a
tudi kot sestavm del pr01zvodn]e
vrat Lesonit v Ilirski Bistrici za
razrez posebnih dimenzij nos.ilnih konstrukcij vrat. Razrezala
bo 8.500 m' zaganega lesa, preostanek potreb standard:n~ dimenzij do 20.000 m• vpa naj bl. do:
bavila iz centralne zage na P1vk1
ozir·o ma v Starem trgu.
Nespor:po je. teoreticno in pra}<ticno ugotovl)eno, da se dos~ze
do 30% visji izkoristek suroyi!J,
ce se za finalizacijo razrezuJeJO
izvenstandardne, vrikladne . ?ime nzije. To seveda v pogo]ih,
ko gre za toHksen obseg in za
tako finalizacijo, ki za sekundarne proizvode v ce~oti i_zkoristi
zagarski razrezovalm strOJ »Brento<<.
Iz teh razlogov lesnoindustrijska podjetja v celoti sprejemajo
usmerjnost gozdnega gospodarstva v uvajanje strojne tehnologije v gozdni proizvodnji, katere
posledica bo dostava nelupljene
nerazrezane oblovine na zage. Industrij ska podjetja so ze v konNadaljevanje na 2. strani
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Aktivnost pred
volitvami
. T ff d.'!i tete v organizacijah Soczallstzcne zveze delovnega ljudstva in Zveze sindikatav zadnja
faza v evidentiranju kandidatov
v okviru koordinacijskih odborov
za volitve v krajevnih skupnastih
in temeljnih organizacijah, ki so
sestavljeni iz predstavnikav druzbenapoliticnih organizacij (SZDL
Zveze sindikatov, ZKS, ZMS;
ZZBNOV in ZRVS). Po koncanem
tEvidentiranju kandidatov (doslej
ze vee kot 500!) za clane delegacij
zbora krajevnih, fkupnosti, zbora
delegatov zdruzenega dela in
druzbeno-politicnega zbora obcinske s_kupscine ter delegacij za republiSko skupscino in zvezni zbor
zvezne skupscine basta sledila
prffdkandidacijski in kandidacijskz.postopek, ki ga bado izpeljali
valzlna komisija pri obcinski
kanferenci SZDL, koardinacijski
adbari za valitve pri krajevnih
skuJ?nas.tih_ in TOZD s~upaj s
kra1evnzmz konferencamz Socialisticne zveze in osnavnimi organizacijami sindikata v TOZD.
Vohtve v zbor delegatov zdruzenega dela in zbor delegatov
krajevnih skupnosti bado od 15.
do 25. marca, medtem ko bodo
valitve v druzbeno-paliticni zbor
ad 25. do 5. aprila. Konsiituiranje
obcinske skupsCine in izvalitev
t!elegacij z~ republiSko skupscino
m delegaczJO za zvezni zbar zvezne skupscine SFRJ ba ad 5. do
15. aprila Zetas.
Delegatski sistem, ki g~ vgrajujemo v nas politicni sistem, zahteva od nosilcev valitev - SZDL in Zveze si11dikatov zelo odgavorna delovanje ob poglobljeni vsebini dela, taka da bada nova razmerja, pravice in obveznosti jasno in padrobna opredeljene v samoupravnih aktih TOZD,
krajevnih skupnosti, obcine in v
arugih samoupravnih interesnih
skupnastih. Zato se v casu predvalilne aktivnosti nujno vpletajo
se naslednje naloge:
- sprejem statutov krajevnih
skupnosti;
- sprejem statuta obcine; - samoupravno preoblikovanje
interesnih skupnosti;
- sprejem volilne zakonodaje;
- sprejem paliticnih dakumentav.
Nujna je, da se v to razgibano
politicno aktivnast vkljucijo vsi
delavni ljudje v na.Si obcmi, se
pasebej pa vse druzbeno-politcne
organizacije.
F. Sterle

IZ VSEBINE:
BREST KONSTITUIRAN
NOVI EKONOMSKI ODNOSI
V PODJETJU - NOVI ORGA:NI
UPRAVLJANJA - LETO~NJE
INVESTICIJE - STANOVANJSKA SREDSTVA PO NOVEM RAZGOVOR Z NOVIM SEKRETARJEM ZK - NME STALNE
RUBRIKE

BRESTOV OBZORNIK

Razvojni program treh podjetij
Nadaljevanje s 1. strani
kretni akciji, da se usposobijo
za tak prevzem gozdnih proizvodov.
Proizvodanja se bo od letos do
leta 1980 povecala:
v 000 din
1973
1980
%
Brest
282.000 780.000 277
Javor
236.000 393.000 167
Lesonit
229.000 668.000 292
Skupaj : 747.000 1.841.000 246
Pri obravnavi sedanjega obsega in povecanja proizvodnje, tako
po vrstah posameznih proizvodov, kakor posameznega podjetja, je ugotovljeno, da so povsem
realne moznosti za taksne dosezke in da je razvoj proizvodnje
vseh vrst v skladu s politiko in
programom srednjerocnega razvoja lesne industrije Slovenije.
Ob tern je J?Otrebno ugotoviti,
da gre za tn dokaj specificne
proizvodne usmeptve, ki jih oznacuje svojstvena tehnologija in
da je poleg precejsnje moznosti
medsebojnega pokrivanja s tvorivi le osnovna usmeritev plasiranja blaga namenjena S.irsemu
prostoru, pretezno po razlicnih
kanalih doma, pa tudi v izvozu.

INVESTICIJSKE
NALOZBE
V OSNOV'NA
SREDSTVA
Investicijski projekti in predvidevanja slede po posameznih
podjetjih usmeritvam, ki so nakazane ze v programlh proizvodnje. Pri tern so prikazane Ie naIozbe v osnovna sredstva, brez
obratnih sredstev in drugih investicijsldh potreb.
Taksne investicije predvidevajo
podjetja v naslednjem:
Vl~lna
Razmerje lnv. v •t.
investlclje oprema : graclnja

Brest
Javor
Lesonit
Skupaj:

315
197
310
822

81:19
78:22
70:30
75:25

(Nalozbe v milijonih din)
Razmerje med investicijskim
dinarjem in proizvodnim rezulta·
tom je:
- v Brestu
1,55
- v Javorju
0,80
- v Lesonitu
1,42
Skupaj za vsa tri podjetja znasa to razmerje 1,33.
To predstavlja zelo interesantne nalozbe, hkrati pa je to rezultat kvalitete investiranja v naj-

sodobnejso tehnicno in tehnolosko raven.
Posebnost pri omenjenih nalozbah je zlasti v tern, da gre
pri Brestu in Lesonitu za nove
investicije, medtem ko je pri Javorju skoraj polovica nalozb namenjena rekonstrukciji in modernizaciji dosedanjih dotrajanih kapacitet nekaterih glavnih proizvodenj, kot so vezani Ies in zagalnica, zaradi cesar se kaze niZja
stopnja produkcijskega ucinka
na vlozeni denar.
Podjetja imajo vsaka za svoj
program za glavne nalozbe skoraj v celoti izdelano potrebno
investicijsko dokumentacijo. Za
manjse nalozbe pa imajo oziroma so v delu idejni programi.
Podjetja imajo bancne in druge
aran.Zmaje in tako je od predvidenih investicij delno realiziranih oziroma bancno angaZiranih
ze okrog 40 ~lo, in sicer:
- BREST ima od 315 milijonov dinarjev bancno zagotovljenih ze 225 milijonov. To se DanaSa na tovarno ivernih plosc, delno
za skladisce gotovih izdelkov in
rekonstrukcijo iage in skladisca
hlodovine.
- JAVOR ima od 197 milijonov dinarjev v realizaciji ze 40
milijonov, 46 pa bancno zagotovljenih. To se nanasa predvsem na
modernizacijo proizvodnje vezanega lesa in modernizacijo proizvodnje pohistva.
- LESONIT je od 310 milijonov dinarjev celotne investicije
septembra lani predloZil investicijski zahtevek v visini 200 milijonov, ki se nanasa na proizvodnjo oplemenitenega lesonita, me·
lanita, impregniranih folij in
vrat. Za novo progo lesonita pa
bo predlozen investicijski zahtevek v zacetku leta 1974. Sedanji
pristop k nalozbam predstavlja
tako imenovani program B, ker
je bil program A realiziran pred
dobrim letom.
Vsa tri podjetja imajo navezave poleg domacih tudi s tujimi
bankami. Lesonit ima tudi moznost koriscenja tujega sovlagatelja kot poslovnega partnerja.
Podjetja po svoji ozji tehnoloski posebnosti aktivno in ucinkovito koristijo tudi tovrstne instituclje zlastl v zahodni Evropi.

Izvoz bo olkrog 70 °/o na kon30 Ofo i>a na vzhodna
in ostala triiSca. Lesonit v tej
oceni ni racunal na moznosti izvoza, ki bodo nastale, ce se angaiira zunanji poolovni kooperant p ri na:lozbah.
Podjetja imajo, nekatera vee,
drlUg,Ja .rnanj, ustaljene zunanje
kupce. Ob tako povecani proizvodnji in IJ?O'I:•r ebah po vecjem izvoam, pooamezni partnerji srrnatra~jo za nujne poslovne navezave
na funkcionalno integriran, zlasti
trini s1stem, skladno s svojo ozjo proizvodno speoiainostjo. To
velja za usmerjanje -svojih proizv:odov na .triiSce, zlasti v •izvoz,
pa tudi za oskrbo z nekaterimi
surov~namri in tvorivi iz uvoza.

vert~bilno,

Pri oskrbi s surovinami je vse vee tezav

ZAPOSLENI
Akrt.iviraJIJ.je zaposlenih:
1980
1973
1.880 2.100
Brest
Ja'Vor
1.525 1.600
1.000 1.550
Lesonirt:
4.405 5.250
Sk.upaj:

/o
112
105
155
119
0

Delovna tSila se tako malo poveeuje za:to, tker se. nekatere veJ~ke kapaoitete ie zamenjujejo
z novo tehnologijo, ki bo .j,mela
sicer . ve6jo !Proizvodnjo, vendar
manU zaposlenih (iverka, vezan
les, :lagalnica, op.us•t itev furnirja) in :gre za ;precejsen del delavcev, iki se bodo prekvalificirali
znotra~j posameznega podjetja.
Za zaposlovanje delavcev je ;polo:laj v obCinah Cevknica in Postojll.1la brez pooebnih delovnih
rezerv, drugace pa je iV Ilir-ski
Bist rici, tkjer se opoleg 1.500 brezposelnih vo:zJi. na delo od Reke
VtSe do Vrhnilke 700 delavcev.
Podjetja so tudi angaiirana v
pridob.ivanju strokoVIIlih kadrov
ilil se ocenju•je, da bo njihova
udelezba nek!Je, ob zunanji pomoci, zmogla strokovne naloge
ob tako zahtevnih .trendih razvaja. Poleg tega imajo podjetja
arantmaje tudi z domacimi tovrs1Jnimi ra.zi:S'kova:lnimi ali tehnoloskimi organizacijami. Zlasti
smatra:jo za ,potrebno okrepiti sodelovanje za oprav>i;la z delovnega
podrocja mai1keti!llga.

IZVOZ

SUROVINE

Podjetja, sorazmerno s trendom
proizvodnje, :predvidevajo takle
izvoz:
v 000$
0 /o
1973
1980
Brest
4.400 $ 12.500$ 284
Javor
7.500$ 14.000$ 187
Lesoni!t
2.400$
5.700$ 238
Skupaj: 14.300 $ 32.200$ 225

To podrocje ;predsta,vlja najvainejse vprasanje v koncepttu
p11ihodnjega razvoja ·r egionalne
lesne i:ndustvije. Ta posebnost se
kaie v tern, da ni obmocja v Slovenijri., ·ktjer hi bile insta:lirane kapadtete taJro mocne :Za predelavo
tolikih tkol•icin lesnih surovin, zlasti pa, kjer bi omenjene kapacite-

'

---

....

te koristile :le tako visok delez optimalirzacije gozdne proiz.vodizrabe netehnicnih gozdnih suro- nje .illl:tenrziviral in eeprav sele v
VIin in i:rudustrij1s kih odpadokov. Se doloeeni perSipeJk,tivi ustvarjal
do nedav>nega so menili, da je skla.dnejsa razmerja med .IProizrazvoj .p redelave lesa odvisen vodnjo in .porabo. Jesa. Pra tern je
:z,go1j od gozdnih skladov, lka!kor rriiS:ljtm tudi natrten 1p ristop k
$e danes !POj.mujejo nekateri pla- intenziviranju ·t rajno opusCenih
nerji, !Projektanti in bancniki. kmetij&kih zemljisc, 'k i jih je v
Vendar povzroca sedanji razvoj nasi ;r egiji ze okro.g 9.000 hektalesnO-lpredelo.valne ·t ehni.ke vse rov.
Hlodovina y IIJ.aserp obmocju
vecjo ruporabo odpadkov, okot so
odce1ki, skoblanci in zagovillla, lci predstavlja trenllltno najbolj ;proj e :predstav~jala ma-r.sikje problem blematicen asor.timent. AID.ar.hicodlaganja. Ob moderni, v.isoko . no usmerjanje, prekvalifi-kacije ·
:razvi.ti tehnologij~, j e odpadek. na- ilil neurejene cene, ki so splosni
sel svojo v>rednost •k ot predelav- pojav, pris.pevajo tk nes-kladju in
no ·tJvorivo. Razvoj v tej smeri gre negotovosti ;posameznih lesnoinna~glo na.prej, .z aradi cesar bodo
vse bolj vrednos.tili vsakrse.n les·n i odpadek.
2Jnaci1nos-t .projektov nase lesne
industrije so v tern, da gre po
eni tstratiJ..i za o.pt-imalno racionalno ·iZJkoriScanje tehnicnega· lesa in
visdko .stopnjo nj egovega oplemenitenja (finaina !Proizvodnja,
fumirji) in .za veliko 5oudeletbo
dvv, zla.sti pa ·i ndustrijs·lci.h odpa.dlkov 'V visako vredne proizvode.
·
Stanje potreb in struJ.<,turo surov.illl nam kaze naslednji pcikaz:
- letOS.nja skupna masa po- dustrijskih podjetij. Na ;podla'gi
trebnih surovin za vsa tri pod- programskih usmer.itev posarnezjetJja z,nasa 235.000 m'. Pri tern je nih pod1etij na:j bi se hlodovina
delez lesnih odpadkov le okrog usmePjala po naslednj.i h ·krLterijih in tlrolicinah:
.
10 °/o;
a} Rar.roebtev je napravljena na
- tp otreba surovin .proti tkonou
programiranega obdobja pa bo podlagi letJnega popreonega desetletnega gozdno-gospodarStkega
zna!Sala:
Skupaj

m'

Brest
Javor
Lesonit
Skupaj:

Tovarna pohiStva Cerknica

.,,

Tehnicni les
m'

100 85.500
100· 140.000
100 12.500
100 238:000

.48
100
6
46

.,,

Odpadki

37.000

21

53.000 . 31

60.000
97.000

31 122.000
19' 175.000

Drva
m•

m•

.,,
63
35 '

Ta .prikaz nazorno ka:le na ·S!pe- nacvta obmocja. P.ri tern se upocia!lizirano usmeritev posameznih steva deja.nsoka .napadlosi na ze
podjetij, v cemer je podano jam- v~c •k~t ·~esetletje r~zmejenih_gra
stvo za najtbolj ·racionalno iz'ko- Vltact]tski>h ipodroc]Jh: cerlrn.i&ko,
riscanje vseh vrst .lesnih suro- pivsko in :ilirskobistriSko z manjvin, saj se delez ·l esnih dopadkov sim delorn Ma5una.
b) U!PoS.tevaje gornje kriterije
po daJIJ.aSnj.ih moznostih dviga na
bi tbi:lo usme11janje hlodovine po
35 °/o.
Nasled!nji opr1kaz kaze -teritorial- · planskih •k olicinah naslednje:
noSJt irzvora .predv.idenih ·s urovin
iglavci
li5tavci
za potrebe nase industrije:
m•
m•

Brest
Javor
Leso.nit
Skupaj

Najvecja Brestova TOZD -

175.500
140.000
194.500
510.000

.,.

Nase
obmocje
m'
115.400
69.000

Izven
obmocja
m'
53.000
76.900 . .
103.200
233.100
46 °/o

Bresrt:
Javor.
Lesonit
Sk.il,llpaj:

65.500
60.000
8'.350
133.850

5.650
5.000
' 2.850
13.500

· · 'Kolicina hlodov.! ne iglavcev za
.. :Lesoni't mupade 5.820m• iz GO
Ilirs.ka Bistrica, 2.530· pa jz oz. 276.900
jega ·grwitacijskega predela GO
54~/o
Masun.
Manj ikot polovica vseh Sltlro- . Poleg tega je Lesonit pri:P,rav·
vin je predy.idena dz ,v.itov izven ljen rzarri.enjati napadlo bukovo
obmoeja. To se deloma nana~a . hlodovino s ·svojega grav.itacij:na hlod.ov-ino, zlasti fumir.sko, s.kega ·podrooja z . ·Javorje.m, kt
ka1ere vel:ik del bo Javor· uvozil jo ra~bJ. na Bacu, za hlodovino
:Zlast·i [z Afrike, ostalo ,pa .pred- 1~lavcev. Da bi 5i Lesonit z<;J.gotostavlja . preteZno d·r.va in zama- . Yl'l .potrebne iglavce za: posebne
nje. Glwni doba'Vni vir je po- dtmenzije, bi bil.potreben \UDterij
drocje Hrvatske, zlasti GorStke- · zamenjave 1,5 v ·.kodst li:stavcev.
ga Kotora. To so · sicer trajnej:Predv.ideno . naP.adla· ·hlodovina
si viri, · vendar se ;perspektiWJ.o listavcev je man] sa, kot -je letno
racuna s tendenco upadanja, saj . po;preQje deSetletnega nacrta za~
se dopusca moznost, da se booo to•. k:er tSe v. naor.tu ·zdruteno pri~
tudi na Hrvats.kem razvijale ka- k~ujejo hlodi listavcev kot zapadtete, ki bodo porabnik'. tak· · .. govci in pragi. Dejmska riapadsnih ~rovin. Zato so si vsa tri lost in 'usmeFjenost IP,a bo po
poctjetja edina, da je nujno pre- sotvarni klasifhlcadji hlod: :lagoi:ti od pozici.j potrosnika v a.k- vee in po kriteriju gravitacijtivno sooelovooje :pri raivoju skega obmoeja.
go2ldnih skladov v obmooju. S
RuriJ.tins.k.a hlodovjna s cerknitem bi _se _.~edan:ji, vee . ahl, ma~j. &kega podrocja se. usm.erja na Jaekstenzi'Vm odnos do moznosti vor. .
Konec na 3. strani
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BRESTOV OBZORNIK
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Brest ,k onstituiran
spet nove naloge ·;
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Druzba je lani postavila pre~ .nas; ki upravljamo in si sluzimo kruh z njenimi (torej ·tudi s svojiml) sredstvi, vrsto ·sa·
moupravnih nalog. Najpomembnejse med njimi je povezala
tako, da jih je .d~lovna skupnost vsekakor morala opraviti,
ce je hotela .doseci konstituiranje, omogociti ·ponovni vpis v
sodni register in s tem nadaljevanje svojega poslovanja.
Dokaj aktivno srno rnorali za:- nizacijami in razmerji v njih sastaviti izvedbo »amandmajskih' mih. .
nalog«. tudi .na BRESTU. .1\la podZdaj, po konstituiranju smo
lagi analize, ki je bila ob !?Ode- dobili (to posebej velja za
lovanju vseh poslovnih enot . izBREST) ustavno-pravno potrdi~elana do precejsnjih podrob. tev, .da je hila pravilna odlonosti, se je, kot vemo, organi- citev delovne skupnosti v . letu
zlralo pet temeljnih organizacij · 1965, ko je podjetje organizacijzdruzenega dela. . S samouprav- sko in scu;noupravno »razdelila«
nim sporazumom o zdruiitvi v na poslovne enote in prav tako
delovno organizacijo BREST pa samoupravni sporazurn,. ki je ob
so za opravljanje skupnih zadev koncu leta ' 1971 ze postavil prVe
ustanovile (potrdile potrebo ob- ternelje takih razmerij, ki so
stoja) se Skupne dejavnosti kot znacilna za dogovore med tedel delovne organizacije, ki sicer meljnimi organizacijami zdruienima polozaja temeljne organiza- nega dela.
cije (ni pravna oseba), ima pa
Sarnoupravni sporazum o zdruzevanju v delovno organizacijo
vrsto dolocenih samoupravnih
pravic, ki so dolocene z ustavo, srno sprejemali na zborih delavcev, in sicer v celotnem pods· samoupravnirn sporazumom in
jetju 26. decernbra 1973. Poobz drugirni sarnoupravnimi akti ali
lasceni predstavniki temelj'n,ih
s pogodbami.
organizacij so spcirazum podpiOboje, organiziranje temeljnih
organizacij in sprejetje samo- sali naslednji dan, 27. decernbra
upravnega sporazurna o zdruie- 1973 in zato ta datum tudi navanju, pornenl skupno z izvolit- vajarno kot >>dan sprejetja spovijo delavskih svetov, konstitu- razuma«, kajti zakon o konstituiranje delovne organizacije. Kon- iranju pravi, da je sporazum
stituiranje, ki je sad disciplini- sprejet, ko ga sprejrnejo delavci
ranega in poglobljenega sarno- in podpiSejo njihovi pooblasceni
upravnega· dela, pa ne porneni predstavniki.
Usoklajevanje pogojev in -volje
Iovorike, na kateri lahko poeiposameznih temeljnih organizavamo. Nasprotno, odpira novo
obdobje, nov nacin resevanja cij je pomenilo precej dela. Kljub
razmerij med temeljnimi orga- temu oziroma prav zato smo lah-

-

ko zadovoljni, ker nas izkusnje
ucijo, da je bolj spostovan in
bolj uporaben tisti samoupravni
akt ali dogovor, ki je natancno
preucevan ze v fazi nastajanja
in sprejemanja. Zavedati se rooramo, da je oblikovati enotno
besedilo sporazuma, ki naj zadovolji vseh pet temeljnih organizacij, tezavna naloga in da nam
vcasih to najbd ne bo uspelo.
Ker smo o vsebini samoupravnega sporazuma o z<iruzevanju
v preteklih dneh veliko razpravlja1i, naj ponovimo le to, da je
to najviSji samoupravni splosni
akt v delovni organizaciji in kot
tak temeljno izhodiSce za vse
ostale akte: za tiste, ki jih bodo
temeljne organizacije sprejemale sk!upno (v enotnem besedilu)
za ureditev skupnih ZC).dev :in za
tiste, ki jih bodo sprejemale povsem neodvisno od drugih temeljnih organizacij .
Ne bo odvec, ce bomo v kat eri izmed prihodnjih stevilk OBZORNIKA zapisali nekaj vee o
vr·s·ti in o vseb-ini samoup-ravnili
splosnih aktov, ki jih bomo s prejemali v novih pogojih oziroma
bolje receno, o razlikah v primerjavi z dosedanjimi.
Tokrat si oglejmo le tiste naloge, ki so ze »na pragu«:
- vsaka temeljna organizacija mora sprejeti svoj statut v 60
dneh po vpisu konstituiranja v
sodni register,
- celotna delovna skupnost
(delovna organizacija kot celota)

Vedro razpolozenje po podpisu sporazuma o zdruZitvi
mora v istern casu sprejeti svoj
statut,
- skupne dejavnosti morajc
sprej eti svoj statut in izvoliti nove organe,
- zelo hitro je treba resiti nekaj vprasanj s podrocja medsebojnih delovnih razmerij in odlocanja o stanovanjih oziroma
stanovanjskih sredstvih.
V teku so dela v zvezi z izdelavo osnutkov (in kasneje predlogov) statutov temeljnih organizacij, o katerih bodo odlocali vsi
clani posamezne temeljne organizacije. Osnova za izdelavo osnutkov so dosedanji statutarni
sklepi. Nekako v casu, ko se tiska
ta stevilka OBZORNIKA, bo skup-

ni posvet vseh temeljnih organizacij oziroma njihovih komisij ,
ki so zadolzene za izdelavo osnutkov statutov. Izmenjava mnenj
in izkusenj bo nedvomno koristna za vse temeljne organizacije,
posebej pa se za tiste, ki imajo
sibkejse strokovne sluzbe. Verjetno bo primerno, da . bodo temeljne organizacije sestavile
skupno strokovno komisijo, ki
naj pripravi sistemat icen pregled
vsebine statuta temeljne organizacije. Taka komisija bo lahko
tudi ze opozorila na zadeve, ki
morajo biti zaradi predpisov ali
zaradi dolocil samoupravnega
sporazurna o zdruzevanju resene
enotno.
Z. Zabukovec

Razvojni ·program treh podjetij
Nadaljevanje z 2. strani

MOZNOSTI
BLAGOVNEGA
PROMETA TVORIV IN
POLIZDELKOV MED
PARTNERJI
Potrebe za ;p rihodnjo reprodukci-jo materi.aJlov, Jci. jih bo -r abilo
posam=o ipOdjetje [n ki jih pro·
izvaja .partner, so in:teresa.n.tne.
Vrednost.mO.Zne 'blagovne menjave predsrta.vlja :poprecno letno
v-rednost na<i 70 milijonov dinarjev.
Navajamo vaznejse kolicine in
artikle:
- 3 milijone m• furnirja,
- 1,3 milijona m• lesonita in le·
· somala,
- 500.000 m 2 vezanih. upognjenib
edemen:tov,
- 4.000m3 civernih ;plosc,
- .25.000 offi3 jelovega zaganega lesa po standa:rdu.

PREDLOG AKJIVNIH
ODNOSOV DO
GOZDNEGA
OBMOCJA,
OZIROMA
GOZDNEGA
GOSPODARSTVA
Za pe!1S;pekti!Vno oskrbo s surovinami imajo nos.iki lesne industr.i.je za nujno, da ~se vzpostavijo
or,ga.niz.i.rani medsebojni odnosi
s samolllpravno vseb:ino, da bi
Siku,pno obvla<iovali zlasti na-slednja ViPrasanja:
- Intenzivi:ranje o<inosov do
gojenja goZJdov nasploh. V ta namen je ·treba .popraviti plan bioIoskih akoij in zaj emart:i tudi -trajno 01puscena kmetij&ka zernlj isca.
.
. - K doda~tnim nalozbam v ta
namen so nosilci lesne ·indU.Strije

.

_.

---

v obmocju rpriJpravljeni ZJdr.uZevati dodatm.a. sredstva, sk!ladno z
dogovorjenim nacrtom.
- Skupno obravnavanje vseh
organ~acijskih -i n
tehnoloskih
vprasanj za skJadnejse, gospodarnost!no datiCisce med gozdno in
lesnoindustrijsko proizvodnjo.
- Slrupno ol:;lravnaNanje :letnih
plariav IProizvodil.je in konkretno
trlno dogovarjanje o .usrnerjanju
gozdnih proizvodov nosilcev predelave aesa in ostalih ekonoms:k.ih cin telmionih pogojev, skladno s kri1er.i ji •dolgorocnega .plana
Oz.iroma grav.i.tadje.
- Obc<~~sno -i n sprotlno skUJPnO
razresevanje -tekoCih in dolgorocnih VIPrasand talco, <ia se· zagotovi sklla.dnost v doseganju dogovorjenih operaHvnih cilJev.

MOZNOSTIIN POGOJI
SKUPNIH NASTOPOV
PARTNERJEV .
-_ O.ptimalizaoija
.raxvojnih
prograanov, njihovo m e<isebojno
uSklajevanje ob upostevanju delitev dela in s.pecializacije ;proizvodnje na sarnoupravnem dogovarja:nju. ·
- Spro.tno medsebojno obvescanje in uskl:ajevanje nameravanih ~rememb :programov proizvodnje in ·. poslovne usmeri-tve.
- Skupno dogovarjanje in
usklajevanje akcij ;pri nabavni
manjv·rednih gozdnih •so.rtimentov in lesnoindus.tr.ij!Skih odpa-dkov :izven obmocja.
- Organ~iran -n asto.p pri predvi:denih .iJWesticij•s kili zahtevkih.
- Proucev-a-nje .i n ·koriscenje
moi.noS<ti za .skupne investicijsk:e
nailo:llbe ·t ako v razvoj lesne industr.ije, 1kot v .razvoj •surovin&ke
baze.
- Medsebojno .prioritetno IPDkriJvaalje potreb s tistimi proizvodnimi a-vti!kli, ..s kaJterimi vsi
trije JPartnerji .razpolagajo oziroma jih :potrebujejo.
- ProucMev moznosti za USiklajeno oz-i roma skupno '(}rodajo na
domaeem in tujem t -r.gu.
- Izdelava s.kupnega koncepta
za pokli.cno ·.in srednje strokovno

·-

·-·
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VZJgojo ka<irOV, Z IDOZTIOS.tjO OrganJzaoije so1skega srecUsca v ta
n amen.
- Sodelovanje .pri s.kupni upora:bi mehanografije.
- Razvijanje lkoncepta medsebojnega sodelovanja razvoj:nih
slu2lb in ikoruscenje pozi•t ivnih posJOIVnJh d~u senj vseh <treh ,partnerjev.
Za ohvJadovanje predvidenega
sodelovanja je t:reba proucit i
moznost za obHkovanje stalnega
deleg<~~tskega organa vseh •treh
partnerJev...

Volilna komisija v TP Cerknica

KAKO PO NOVEM?
NOVI EKONOMSKI ODNOSI NA BRESTU PO
PODPISU SPORAZUMA 0 ZDRUZITVI
Samoupravni sporazum o zdruzitvi temeljnih organizacij v organizacijo zdruienega dela je bil podpisan ob koncu leta 1973. Pot do
podpisa sporazuma se je pricela ze s prvimi sestanki po poslovnih
enotah ob izdelavi analize pogojev za organiziranje TOZD ter samo·
upravnih nacel prihodnje organiziranosti.
Kljub ternu, da je Brest ze imel skupnih sluib. ze sama bojazen,
da bodo skupne slufbe izgubile
organizirane evidence po TOZD,
vlogo v poslovnem procesu, je
predstavlja
podpisani
samoupravni sporazum novo osnovo bila odvecna, saj je njihova seza dograjevanje odnosov na danja organiziranost v samoupravni delovni skupnosti Skupustavnih izhodiscih.
Razdelitev celotnega premoze- ne dejavnosti dejansko potrebna
nja postavlja temeljne organiza- za prihodnji razvoj Bresta, ker
bosta strokovnost in obveznost
cije v ciste ekonomske odnose z
upostevanjem solidarnosti kot za opravljanje nalog temeljnim
kategorije pospesenega razvoja organizacijam cedalje pomernbzdruienega dela. Razdeljeno pre- n ejsa.
Za ostale samoupravne skupmozenje ne predstavlja drobljenja podjetja, t emvec postavlja nosti Skupnih dejavnosti je popred temeljne organizacije vec- mernbno poudariti, da ne razpojo odgovornost za uresnicevanje lagajo z morebitno dosezeno pr edernokraticno sprejetih nacel ra- seino vrednostjo, ternvec o tern
zvojnih programov. S tern je pri- odlocajo temeljne organizacije v
bliZano odlocanje o ustvarjenern
skladu s skupnimi interest Pri
dohodku tistim, ki ga dosegajo. tern je onernogoceno vsako preliDelavci v terneljni organizaciji vanje dohodka iz terneljnih organeposredno odlocajo o razvojnih nizacij. Sredstva za stanovanjsko
in letnih programih, o delitvi do- izgradnjo so po sporazwnu na
hodka in o vseh vainejsih zade- ravni TOZD, kar pa tudi ne povah gospodarskega procesa.
meni, da jih ni mogoce zdruZeMislim, da je zelo vazno pouda- vati za skupne cilje in interese
riti bistveno spremembo statusa terneljnih organizacij (na primer
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terneljne organizacije s sedezern
v Cerknici oziroma temeljne organizacije s sedezern v Starem
trgu).
Ob zdruzevanju sredstev je potrebno poudariti, da se zdruzujejo sredstva poslovnega sklada,
rezervnega sklada, sredstva za iz.
obrazevanje (vsa sredstva se vodijo po TOZD), da bi laze dosegall zastavljeni srednjeroeni program. Tako zdruZevanje izhaja iz
zdruiengea dela in sredstev, druZbene lastnine sredstev in solidarnosti med terneljnimi organizacijami.
Od prvotnih zelja smo se nekoliko oddaljili, ker v sporazumu
ni zapisane inteme banke, ternvee so zapisana interna . nacela
evidenc in obdelav podatkov.
Prav gotovo je, da bi z organizacijo interne banke ornogoeili
doloeeno prelivanje sredstev iz
ene temeljne organizacije v drugo. Poleg tega bi ozji krog delegatov imel dejansko preobseina
pooblastila. Zato je tudi odloei·
tev, da se o pomembnih vprasanjih odloca na zborih delavcev
(sprejem plana, zakljucnega racuna in podobno) povsern utemeljena.
Poleg tega. menirn, da je ne Ie
ekonomsko, ternvec tudi sa~o
upravno pornemben status skupKonec na 4. strani

BRESTOV OBZORNIK
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Novi organi upravlianja
V VSEH TEMELJNIH ORGANIZACIJAH BRESTA SO BILE
VOLITVE V DELAVSKE SVETE 27. DECEMBRA 1973. TOKRAT
ZE LAHKO ZAPISEMO IMENA NOVIH CLANOV - DELEGATOV, K1 NAS BODO ZASTOPALI V TEH ORGANIH V PRIHODNJIH DVEH LETIH. UGOTOVIMO ZAL, DA JE SKUPNI DELAYSKI SVET SESTAVLJEN IZ PRECEJ nENAKIH" KANDIDATOV IN
NE ZAGOTAVLJA DOVOLJ RAZGIBANE STRUKTURE V DELU
USTAVNIH DOLOCIL.
·Temeljne organizacije sicer zatrjujejo, da je bila v kandidaaijskem postopku omogocena in tudi dosezena udelezba vseh delavcev in da so volitve same dale
dokoncni sestav, vendar ho v prihodnje le treba kaj storiti, da se
ne bi vee I?ripetilo, da bi na primer Skupm delavs.ki s;vet ne imel
med clani nobene zenske - in to
v kolektivu, ki ga sestavlja 50
odstotkov zena.
V posamezne delavske svete so
bili izvoljepi:
V SKUPNI DELAVSKI SVET
1. Mlakar Franc
TPC
2. Siraj Tone
TPC
3. Strle Joze
TPC
4. Zevnik Joze
TPC
5. Kos Polde
TPC
6. tnidarsic J anez
TPC
7. Zevnik Franc
TPC
8. Kebe Joze
TIP
9. Mrak Joze
TIP
10. Klancar Franc
TIP
11. Krasevec Franc
TLI
12. Kandare Anton
TLI
13. Krasevec Rajko
TLI
14. Strle Joze
TLI
15. Hribljan Stane
TPM
16. Pirman Alojz
TPM
17. Abrahamsberg Joze TPM
18. Mocnik Ivan
TPM
19. Vesel Anton
TPM
20. Godejsa Janez
TPM
21. Mahne Anton
TPM
22. Klancar Matevz
TPS
23. Truden Stane
TPS
24. Voljc Janez
TPS
25. Modic Milan
SKS
26. Komac Ciril
SKS
27. Lavrencic J anez
SKS
28. Peternel Ana
SKS
Zadnji stirje so predstavniki
skupnih dejavnosti, ki jim bo potekel mandat z izvolitvijo novih
delegat<;"lV po doloCilih novega statuta.
V DELA.VSKE SVETE TOZD
TOZD Tovarna polmtva Cerknica
1. Bauman Majda
2. Majer Konrad
3. Skerlj Sreeo
4. Nared Andrej
5. Mikse Slavko
6. Horvatin Iva
7. Sparemblek Viktor
8. Kebe Tone
9. Strle Joze
10. Meden Franc
11. Bencina Joze
12. Snoj Anica
13. Obreza Vida
14. Bodtnik Franc
15. Zalar Stane

Kako po
novem?
Nadaljevanje s 3. strani
nega delavskega sveta. Delegacije posameznih temeljnih organizacij le verificirajo sklepe delavskih svetov TOZD oziroma v manj
pomembnih zadevah odloeajo s
soglasjem vseh delegacij. Dosedanjega preglasovanja med temeljnimi organizacljami nl, kar
je v slstemu nove Brestove organizacije povsem r azumljivo.
Tudl odgovornost delegatov in
delegacij je nakazana v sporazumu, vendar je potrebno to vprasanje nadrobneje obdelati v statutih TOZD in podjetja.
Ceprav je v sporazumu veliko
napisanega, mislim, da je sedaj
pomembno in potrebno uresnl·
~evati zapisana na~ela v vsakdanji praksi. Morebitne spodrsljaje
bo potrebno s skupno akcijo tak oj odpravlti, ker le tako lahko
pri~jemo uresnlcitev zastavljenih clljev.
B. Mlsi~

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Krasevec Stanislava
Braniselj Joze
Sernelj J oze
Kern Olga
Mekina Andrej
Porok Nada
Bavec J oze
Urbas Mirko

TOZD Tovarna ivernlh plosc
Cerknica
1. Basar I van
2. Caserman Stane
3. Komocar Bogomir
4. Snoj Joze
5. Zalar Joze
6. Brezec Franc
7. Gostisa Anton
TOZD Tovarna pohiStva
Martinjak
1. Znidarsic Edvard
2. J akopin Rufa
3. Vesel Franc
4. Kovacic Franc
5. Albreht Slavko
6. Bavec Zdravko
7. Krasevec Peter

8.
10.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Debevc Vera
Zgonc-Mocnik Marija
Sivec Rozka
Rok Vera
Resinovic Ivanka
Hribar Franc
Hrbljan Ivanka
Znidarsic Ivanka
Lunka Janez
Zbacnik Kristina
Modic Marija
Kusic Marjan
Znidarsic Darko
Stritof Vera

TOZD Tovarna lesnih izdelkov
Stari trg
1. Porok Ivan
2. Klanfar Joze
3. Strle J oze
4. Truden Vinko
5. Kernc Emil
6. Glazar Dar·i nka
7. Troha Alojz
8. Mlakar Anton
9. Klepac Roman
10. Strle Vinko
11. Strle Domin
TOZD Tovarna pohiStva Stari trg
1. Kodrca Franc
2. Mlakar Franc
3. Speh Alojz
4. Kandare Franc
5. Turk Ivanka
6. Ben cina Franciska
7. Zagar Milan
8. Skrbec Anton

Volitve v nove organe upravljanja v TP Cerknica
9. Kordis Jure
10. Klesnik Branko
11. PiSek Ana

V januarju so delavski sveti izvolili oziroma imenovali tudi ze
ostale organe v temeljnih organizacijah, taka da lahko zacnejo
z rednim delom.
V skupnih dejavnostih pa bo
najprej potrebno sprejeti nov sta-

tut, ki bo v skladu s sporazu·
mom urejal V·prasanje upravljanja v tej samoupravni delovni
skupnosti. Do takrat bo najvainejse zadeve urejal dosedanji delavski svet.
Vsem izvoljenim gredo na8e
cestitke in zelje, "a bi bllo njl·
hovo delo uspesno.
Z. Zabukovec

LetoSnje investicije

V naso mariborsko prodajalno j e prispela nova Brestova posiljka

Cim bliZe potroSniku
USPESNA. LA.STNA. PRODAJA LETOS NOVE NA.LOGE
Ko ocenjuJemo poslovno mopesnost podjetJa v preteklem letu,
ne moremo mimo maloprodaje,
ld se je doka:j razvila. Odprli smo
prodadalno v Mariboru in m oeno
povecali pro.rnet v Salonu pohistva v Cerk.nici. Talco smo dosegli
v SaJ.onu v Cerknici nad dve milijrurdi in pol prometa, v Mariboru tpa je bi:lo v sedmih mesecih
blaga za vee kot pol m ilijarde
sta.rilh di.narj ev.
Doscieni uspehi, ki so v primerjavi z drugimi taksnim.i prodajad..nami v Slovenij-i zelo dobri,
nas zavezujejo, da se bolj uglasimo celO'Ilni prodaj·n i serv~, se
bolj s!k.rajsamo dostavni rok, dostave pa moramo .civignit·i na visjo kulturno raven. Se vedno nas
ovirajo netk.ompletne zaloge i:zJdclkov, tciavna oc:Lprema zaradi dis·
looiranih S>lcla·disc in p:remalo kamionov. V Mariboru se nam pojav1ja •tel.ava z vskladiSceva.njem
m inima:llnih z~& iiD ma·ni'I,>ulacij o
blaga v prete · p-rostorih.
Posebno !POZornost bomo morali :posvetiti •kultu rni :postre.Zbi
kupcev 5 poudarkom na k valitetnem \SVetovanju. Vse vee kupcev
se zanima ;z;a dopolnd-lne izdelke
k .p rogramu, manj5e .predelave
in :podobn:o, zato bomo .posk'll:Sali
v Cilwiru vzorcne delavnice ·talke
zei1je upostevati. Oba •sa:lona borne mora.J.i 'UI'ecliti tako, da ne
ba sta zaostaja:la m drugimi speciaJ.izkamimi tprodajalnami pohistva. Za zahtevano .prizadeVillo

iiD kva1itetno delo delav.cev maloprodaje bomo morali poiskati tudi :p.cirrnernejse oblike nagrajevanja, J.iotili pa se bomo t udi lllekaterih novih organizacijskih prijeiilO'V.
lzlk.usnje, kJ smo jib pridobili,
in delovni uspehi so nam porok,
da bomo v pr>ihodnj e lafe iskali
novih in boljsih .poti.
F. Sterle

BREST NA RADIU
Prav na pllvi letos·D!ii dan je
bila na ljlllbljanskem .rad.iu v okviru tp.razm.icnega programa enou:rna oddaja o dela'Vcih Bresta.
Oddaja je spregovori'la o gospoda·rskem in samotJZPra'Vnem raz·
voj.u Rresta od nepomembnih zagalnic do moderne industrije in
o ·sedanjih prizavdevanjdh, pa tudi o povezanosti in vlogi, iki jo
i!ma Bres·t za gospodars<ki tin drufbeni razvoj tega obmocja Nobranj<Ske.
C~rav je ·b ilo v zadnjib mesecih 0 nasih prb:adevanjih v javnih obCilih 'VeC infoillllacij, bi
bilo pra·v, da bi 5e pogosteje
prerasli svojo zaprtost in .spregovorhli o svojih gospodarskih in
samoupravnih dosezkih.

Letollnje leto bo - kar zadeva
investicije, bolj razgibano kot
prejsnja leta. Pomembno je predvsem to, da za~enjamo letos z
investicijo v novo tovarno ivernih plosc. To je v zgodovini Bre·
sta zelo pogumna naloiba, naj si
bo, kar se ti~e vlsine vlozenih
sredstev, naj si bo zaradl rezul·
tatov, kl naj bi jib dala nalozba.
Definitivne pogodbe za gradbena
dela in opremo homo sklepall v
marcu. Trenutno pa si lle priza·
devamo za prldobitev vseh potrebnih ·s oglasij za za~etek grad·
nje.
Za nase temeljne organlzaclje
je vsekakor zelo pomembno, da
bodo letos dobile novo skladlll~e
s povrSino 10.000 kvadratnih metrov - skladisce za gotove Izdel·
ke. V tem trenutku opravljajo zemeljska dela. Zaradl dokaj ugodnih vremensklh razmer lahko upa·
mo, da ne bo zastojev v gradnjl
in da bo skladlSce sposobno za
uporabo v letMnjem avgustu.
Vzporedno z omenjenlml dell
prl skladlscu gotovlh izdelkov in
ob prlpravah za za~etek gradnje
tovarne ivernlh plosc tecejo dela
v pripravah za izgradnjo nove
zagalnice v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg. Racunamo, da bodo
organi upravljanja sklepall o tej
investiciji v februarju. Tedaj bo
namrec izdelan investicljskl program. V sklopu priprav za modernizacijo t ehnologije v TLI Sta·
ri trg sodijo tudl prlpravljalna
dela za izgradnjo centralega mehaniziraega skladis~a za lupljenje in krojenje hlodovlne. Nosi·
lee nalog za to investicijo je
Gozdno gospodarstvo Postojna.
Kot vsako leto, imajo tudlletos
naSe temeljne organizacije, zeljo
izpopolniti svoje proizvodne ka·
pacitete z nekaterlmi novlml osnovnimi sredstvl. Prl tem gre
predvsem za redno zamenjavo iztrollenih strojev z novlmi ter za
nabavo opreme, kl je pogojena
z novimi izdelki v proizvodnji.
Glede na velikost Bresta so te
potrebe velike in za sedaj presegajo na8e moinosti. Zato bo potrebno, tako kot vsako leto, tudl
letos izdelati prlorltetno llsto in
ugoditi samo res najnujnejllim
zahtevkom. (Naj omenlm, aa so
temeljne organlzacije za letos
predlagale taklh investicij v znesku okrog 10.000.000 dlnarjev).
Iz zapisanega je vldeti, da so
Brestove ambiclje precej velike.
Razumljivo je, da vseh zelja ne

bo mogoce naenkrat uresniCiti.
Vsekakor bo potrebno investicije
po dolocenih rokih usklajevati s
finan~nimi moinostmi.
D. Mazlj

Pravnik
odgovarja
VPRASANJE: Ali je res zakonito, da se prosta sobota steje v
dopust (da se obravnava kot de·
lovni dan)?
ODGOVOR: Res. 0 tern smo ze
veckrat pisali tudi v nasem gla·
silu in navedLi predpise, ki tako
doloeaj o. Zato naj omenimo le,
da je bilo pred kratkim sproieno o tej zadevi celo poslansko
vprasanje v skupscini. Poleg ze
vseh doslej znanih tolmaeenj se
tudi odgovor na to vprasanje jas·
no opredeljuje. Sicer kaj druge·
ga ni bilo pricakovati, ker gre le
za pojasnilo zakona.
Vsa skrivnost »proste sobote«
in njenega tretiranja za »delovni
dan« tici v obr-a cunu ur, ki izhaja iz 42-urnega -tedna. Naj ponovimo, kar smo ze zapisali:
aZdeva nam bo jasna, ce bomo
razumeli prosto soboto kot dan,
ki smo si ga »prisluZili« z delom
med tednom, to je z daljsim dnevnim delom kot 7 ur dnevno (de·
lama po 8 ur). To velja seveda
za tiste, ki med tednom delajo.
Kdor pa je na dopustu, si med
tednom proste sobote ne »prislufi«, zato se mu steje kot dan,
ki bi ga moral delati. Ker ga ne,
ga torej ni najprej niti »prisluZil«, nato ne delal - torej ga je
prebil na dopustu -:- zato se mu
tudi steje v letni dopust.
Z. Zabukovec

23. FEBRUAR DELOV.NA SOBOTA
Po ponovnih izracunih je bilo
ugotovljeno, da j e bil v delovnem ·koledar~u za aeto 1974 :plankan en delovni dan premalo.
Glede na •t o, da je bilo v febru·
arju planirani:h l e 21 delovnih
dni, je bilo na kolektivnem po·
siovnem organu sk!l.enjeno, da bo
23. februarja delovna sobota.
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Delitev stanovanjskih sredstev
v novih odnosih
S POD.PISOM SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 0 ZDRU:ZITVI
V DELOVNO ORGANIZACIJO BREST SO NASTALI NOVI ODNOSI
TUDI V STANOVANJSKI POLITIKI. TRIINPETDESETI CLEN
TEGA SPORAZUMA NAMREC DOLOCA, DA 0 SREDSTVIH ZA STANOVANJSKO IZGRADNJO ODLOCAJO TBMELJNE ORGANIZACIJE
ZDRU:ZENEGA DELA. TO POMENI, DA BO VSAKA TOZD SAMA
U.PRAVUALA S SREDSTVI, KI JIH BO :NAMENILA ZA RESEVANJE STANOVANJSKIH VPRASANJ, CE SENE BO ODLOCILA ZA
SKU.PNO RESEVANJE Z NEKO DRUGO TOZD ALI Z VSEMI IZMED NJIH. MAJHNA IZJEMA BO LE DELITEV SREDSTEV, KI
JIH BODO TOZD IZLOCILE V SKLADU Z OMENJENIM CLBNOM
ZA SKUPNO UGOTOVLJENE SKUPNE POTREBE KADROVSKE
POLITIKE. PREDEN PA BODO TOZD LAHKO PRESLE NA TAK
NACIN GOSPODARJENJA S STANOVANJSKIMI SREDSTVI, BO
TREBA OPRAVITI SE NASLEDNJE:
- Vsaka TOZD bo rnorala izvoliti svoje organe upravljanja,
ki bodo s pri njih ustvarjenimi
sredstvi za stanovanjsko izgradnjo gospodarili.
- Sprejeti bo treba ustrezne
pravilnike ozirorna rnerila, po katerih bodo organ! upravljanja
razdeljevali stanovanja in stanovanjska posojila.
- Sedanja stanovanja bo treba razdeliti po temeljnih organizacijah zdruienega dela, tako da
se bo natancno vedelo, katere
TOZD imajo posamezna stanovanja. Merila za razdelitev so lahko v dosedanjih Ietih vlozena
sredstva, stevilo zaposlenih v posarneznih TOZD, all kaj drugega.
Po enakern kljucu b o treba raz-

za svoje delavce dobile in obratno. Pojavi se torej vprasanje, kako bodo TOZD, ki so sredstev iz
sklada dobile prevec, poravnale
svoj dolg do tistih, ki so jib dobile prernalo. Ce jib bodo vracale
iz ze tako skromnih sredstev za
stanovanjsko izgradnjo, bo nastalo v posameznih TOZD veliko nesorazrnerje med razpoloZljivimi
sredstvi in potrebami. Taka bodo lahko na primer nekatere
TOZD delile velika stanovanjska
posojila tudi manj potrebnim,
druge p a ne bodo imele sredstev
niti za kritje najnujnejsih potreb.
- DruZinski clani velikega stevila druZin so zaposleni v razlic-

nih TOZD. Nastaja vprasanje, katera TOZD bo tald druzini dala
stanovanje oziroma, katera TOZD
bo razpolagala s stanovanjem, ee
se taka druiina izseli. Poleg tega
imajo po sedanjem pravilniku take drufine precejsnjo prednost
pri dodelitvi stanovanja in stanovanjskega posojila, saj moeno odskoCijo na prednostni llsti. Zdaj
pa se lahko zgodi, da bodo clani druzine vsak v svoji TOZD pri
repu prednostne liste in zato nihce izrned njih ne bo dobil stanovanja ali stanovanjskega posojila.
- Kako bo v prihodnje obravnavan primer, ee bo delavec, ki
ima stanovanje, iz zdravstvenih
ali drugih razlogov premescen v
drugo TOZD? Se bo moral v tern
prirneru izseliti iz stanovanja kot
se mora zdaj, ce zapusti podjetje? Bo morala TOZD v dogled-

nem casu to stanovanje odkuplti?
Kaj bo v primeru, ce za to ne bo
irnela potrebnih sredstev? Vsekakor se Iahko zgodi, da posamezne TOZD glede na te probleme
ne bodo hotele sprejemati takih
delavcev iz drugih TOZD, eeprav
bi bila morda taka prerazporeditev zaradi zdravstvenih ali drugih
razlogov nujno potrebna.
Neresenih vprasanj v zvezi s
tem je se in se. Vse to pa jasno
kafe na to, da bo treba nove stanovanjske pravilnike v temeljnib
organizacijah zdruienega dela zelo natancno in odgovorno prlpraviti. Prav bi bilo, da bi pri tern
odigrale pomembno vlogo tudi
drufbeno-politicne organizaclje v
podjetju.
v. Znidadic

deliti tudi v ta namen najete
kredite in ustrezne anuitete.
Ce nocemo, da bi prislo do zastoja pri razdeljevanju stanovanj
in stanovanjskih posojil, bo treba te naloge nemudoma opraviti.
Vsekakor ne srnemo dopustiti, da
bi ostala ta sredstva ob taka pereCih stanovanjskih vprasanjih
dalj casa neizkoriSeena. Pri tern
pa bomo nedvomno naleteli se na
kup spremljajocih tezav, ld jib
bo treba tako ali drugace resiti.
Nekatere izmed njih so nedvomno naslednje:
- Delitev sedanjih stanovanj
po sprejetem kljucu bo prav gotovo pokazala, da so nekatere
TOZD vee vloZ:ile v stanovanjski
sklad podjetja, kot so iz njega

NASI LJUDJE
Miren in nevsiljiv znacaj,
vztrajnost pri c).elu in pripravljenost pomagati, kjer koli je pomoc potrebna, je posebnost koncnega kontrolorja v Tovarni po·
hgtva Cerlmica POLDETA KOSA.
Z dolgoletnirni izkusnjami si
je pridobil veliko strokovnega
znanja. Marljivo in sistematicno
delo ga bolj kot kogar koli na·
vezuje na naS.O terneljno organizacijo. Polde se je leta 1950 v To·
varni pohistva Cerknica ~zucil za
mizarja. Njegov rnojster je bil
pokojni Franc Znidarsic. Mlad
je bil se, ko je prise! v tovarno,
saj je bil star kornaj trinajst let,
ko se je price! uciti mizarskega
poklica. Le dobri dve leti je prekffiil delo zaradi odsluzenja vojaskega roka. Sedaj je ze petindvaj-
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set let clan nase delovne skupnosti. Letos je dobil jubilejno
nagrado in pisrneno priznanje za
nepretrgano delovno dobo.
Po izucitvi je delal na razlicnih delovnih mestih. Bil je delavec 1p ri st•r oju, pa tudi instru:ktor oddelka. Od leta 1959 dela na
kontrolnem delovnem mestu.
Spominja se, da srno v nasi tovarni izdelovali okna in klasicno kuhinjsko pohgtvo.
Polde se je rodil v Cerknici.
V druzini je bilo sedem otrok
- pet fantov in dve dekleti.
Leta 1956 se je ozenil. Vee let

je stanoval v neprimernern stanovanju. Sedaj irna to vprasanje
reseno. Ima hcerko Jozico, ki
obiskuje administrativno solo v
Idrdji.
Kot aktivni clan delovne skup·
nosti in clan Zveze komunistov
je bil veckrat izvoljen v organe
upravljanja. Leta 1959 je bil predsednik delavskega sveta. Prav
tega leta je pozar unicil tovarno.
Odkar je prgel v tovarno, je
clan industrijskega gasilskega
drustva. V drustvu sodeluje s posebnim veseljem. Veckrat je bil
izvoljen v odbor in opravljal
vrsto funkci.j. Sploh je Polde
eden izmed najbolj delovnih cianov gasilskega drustva. Kolikokrat ga videvamo ob nedeljah
v gasilski uniformi, ko gre na
vaje ali na kaksno drugo delo,
ki ga drustvo organizira v okviru pozarne vamosti ali prjprav
na tekmovanje. Za svoje poZrtvovalno delo pri druS.tvu je bil
tudi ze odlikovan.
TovariS Polde se dobra spominja dveh barak, ki so stale na
tern prostoru, kjer je sedaj nasa tovarna. v eni izrned barak
je bilo nekaj strojev, kjer so
izdelovali embalaZo za sadje in
Iadijsld pod, v drugi baraki pa
je bilo skladiSce. v tern casu
so delavci prispevali veliko prostovoljnega dela, saj je bil cas
obnove, na drugi strani pa izgradnja tovarne oziroma objekta,
ki bi pogojeval socialno varnost
tudi temu kraju. Sam pravi, da
spada ~ tisti mladi generaciji,
hl je obcutila razrnere povojnega .p ornanjkanja, obenem pa
velikega zanosa za boljsirn jutri.
Kakorkoli ze, Polde Kos jc
eden izmed tistih clanov delovne skupnosti, zivi s tovarno in
krajem in ki se nikoli ne ustrasijo dela, saj se zavedajo, da je
delo temeljni pogoj za prernagovanje tezav Jn da delo pogojuje
lepse zivljenje delovnega cloveka.
J. Klancar

Nove navezave vobdelavi podatkov
VSE VEC PODJETIJ
UVAJA
AVTOMATSKO
OBDELAVO
PODATKOV
Obdelavo poslovnih podatkov s
pomocjo racunalnika naj bi priceli uvajati v vseh podjetjih, ki
imajo . svoje sedeze v obcinah
Cerknica, Postojna in Ilirska Bistrica. Ta ugotovitev je bila enotna na nedavno organiziranem sestanku direktorjev osemnajstih
vecjih podjetlj omenjenih treh obcin. Da bi bilo uvajanje cim bolj
temeljito in da bi bile akcije
usklajene, je bila na ornenjenem
sestanku imenovana komisija seobdelavo podatkov, ki je sestavIjena iz predstavnikov vseh treh
obcin. Ena izmed prvih nalog komisije je bila sestava predloga
nacrta za delo komisije.
Nacrt obsega:
1. pripravljalno fazo,
2. ugotovitev potreb po avtomatski obdelavi,
3. izdelavo nacrta prehoda na
avtomatsko obdelavo podatkov,
4. redno obdelavo podatkov na
racunalniku.
Naloge, ki so zajete v posameznih fa.zah dela komisije, upostevajo tista podjetja, ki so sele na
samem zacetku uvajanja avtomatske obdelave podatkov, tista,
ki so pred nedavnim pricela s
taksno obdelavo, pa tudi tista,
ki za posamezna poslovna podroeja ze imajo avtornatsko obdelavo podatkov.
Delo pri uvajanju avtomatske
obdelave bo teklo tja do sredine
prihodnjega leta, ko naj bi veCina podjetij ze imela na racunalniku obdelovane podatke posameznih poslovnih podrocij.

Najtezje in najbolj obsezne so
naloge za ugotovitev potreb po
avtomatski obdelavi podatkov v
posarneznem podjetju. Posneti in
analizirati bo treba celotno poslovanje v vseh podjetjih in na
podlagi analiz izdelati kratkorocne in srednjerocne nacrte za uvajanje AOP. Kratkorocrri ii?- s rednjerocni nacrti za uvajanJe ~OP
bodo dali kolikor toliko sohdno
osnovo za potrebne kapacitete racunalniskih naprav.
Ker si je komisija zadala precej obsezne naloge, ki ze presegajo njen~ zmoznosti, ze _iSc~
najustrezneJsO usta.r;10yo, k;i ~1
bila sposobna v vecm1 p<;>dJ~tlJ,
kjer se niso priceli z uvaJanJem
AOP raziskati sedanje stanje, izdelaii nacrte za uvajanje AOP in

Ekonomski slovarcek
Ker smo !pred. s.prejemom plana .i n zakljuC.Oega raeuna za organ~zacijo z~z~ega de~a, mooim1
da .ni odvec, ce razlozuno 111eka]
pojmov, ·s •ka:terimi ·se bomo ob
tern ISreeali.
Inventura je celoten popis dejanskega stanja vseh sredstev or~ani.zacije zdruZenega dela (orodJC, •trans-p ortna sredstva, drobni
inventar, zaJ.oge izde1kov, zaloge
materiaola, zalo~e nedovrsooe proizvodnje, srt:anJe dena-r nih sredstev, dobavitelji, kupci itd.). Popis se .opravi na dolocoo datum
ob prirnerjavi z deja.nskim. in
knjiZinim sta.njem.
Stopnja ostanka dobodka je dejanstk.o razrnerje med dosezenim
ostankom dohodka in realizirano
prodaJjo goto.vih izdelkov ter storitev. Cim ·v ecja je s.topnja, tern
ugodnejse je :podjetje poslovalo.
lzguba naS:taja, ce so 5·t roski
po-Sil.ovanja vecji od realizaoije.
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izdelati skupne nacrte AOP za
vso regijo.
V februarju bo jasno, katera
od u stanov bo najustreznejsa za
to, da se loti uresnicevanja nacrta za delo kornisije. Izdelane
bodo tudi analize o financnih, organizacijskih in kadrovskih moznostih podjetij. Medobcinski svet
obcin, ki je dal pobudo za sklic
prvega sestanka z direktorji, naj
bi sklical podoben sestanek proti
koncu februarja, kjer naj bi
- potrdHi nai;rt dela komisije,
- izlocili tista podjetja, ld ne
mislijo resno z uvajanjem avtomatske obdelave podatkov,
- priporocili ustanovo, ki naj
bi pomagala pri uvajanju AOP
in bila v pomoc komisiji za AOP.
J.Otonicar

•"'"

Izguba je razlicnih st~enj, in sicer: Or~a:ruizacija zdnlZenega dela
iz dosezene .realizacije ne mO!re
pokr.iti ma:terialnih stro~kov in
osebnih dohodikov( to je tretji
primer). Lah!ko !Pa .izgu:ba nastaja
tudi, ce orga~nizadja zdruzooega
dela ne more iz ·rea.IJi.zacije po :pokritju materialnih stroskov v celot.i .polcr-i.t i ·i2lplacanih osebnih dohodlkov. V takem !primeru s e izplacujejo m.inimalni osebni dohodikri..
I~g.uba se .p okdva iz rezervtnega
sklada, s:k.upnih rezerv .gospodars.kih or.ganirzacij in ostalih .r azpoloZ:ljivih virov.
Poslovni sklad predstavlja osnOVID.a sredstva in obTatna sreds.tva IPOdjetja in .v sakoletno poveeanje •teh sredstev po razdelitvi
ostanka dohodka. Sredostva po·
slovnega ..sklada se lahko zmanjsujejo :I.e, ce =sreds-tva rezer.vn.ih
in os>taoli!h skladov ne zadoscajo
za kritje izgube.
B. MiSic
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Programi naSih temeljnih
•
••
organizaciJ
TOVARNA POHISTVA
STARI TRG
Osnwtek proizvodnega nacrta
Temeljne organizadje zdr:uZenega dela TIP Stao:-i tr.g j e po asortimentJu, f,izicnem obsegu in vrednosti proizvodnje v zakljucnem
delu.
Osnovni izdelek nase tovarne
bo letos se vedno lkuhinja VEGA60. Kot rlapolnil.ni :program pa
nacntujemo kiuhi.njo VEGA-73, ki
bo imela ,y f.izienem obsegu delez
okrog 20 odstO'!lkov. Poleg tega
programa !pa pr.ipravljamo se
nove iZJpeJljarnke VEGA-73, 1ki bodo
v prozivodnji predv.idoma ·v drugi rpolovici •leta.

Vrednost proi:cvodnje bo letos
za okrog 20 ~/o vecja kot lanska.
Tak obseg proizvodnje .pa moraroo doseCi s pribloifuo enaikim stev~lorn ,p roizvo.dnih norma ur lk.ot
v ·l etu ·1973, kar .pa bo zahtevalo
od 'V'Sakega zaposle.nega res kad"
naj:vecje .izlkoriscanje delovnega
ca~Sa.

Nase zelje po investicijskih vlaga;njih so Jetos vsekalkor omejene.
Razlog za 1to !pa ni v tern, da delov:ni sk,1.11pnosti manjka idej ali
voije .za nail prihodnj·i razvoj,
temvee rpomarnjkande financnih
sredJstev.
S tlroski ,poslovanj a bodo Ietos
talko na!l"asli, da ·se sprasujemo,
kje je izhod, da 'hi za:gotovili zadovolj.j,ve finahcne rezultate. Pre-

lanske nezgode ori delu
Vsaka industrijska dejavnost je
neposredno izpostavJjena nezgodoam pri delu ter na ,poti na delo
in rz deJa. Seveda S1evHo nezgod v
posaaneznih panogah mocno niha,
kar je odvisno od v:r.ste dela. Tudi vrste rposkodb se v 'POsamezm.ih
vejah nekoliko razlilkujejo med
seboj, dru;.iravno prevladujejo telesne poilkodbe (•rane).
V nailero podjetju se stevik:J 'POSkodb ze .ctolga leta zadduje nekje med 120 dn 150. Izjema je hila
leta 1971, ko smo zabeleZ:ili kar
200 nezgod.
Tudi Jani je S.tevilo nezgod ostalo ,prib.JiZ.no .v teh okvirJh, ceprav na zg;omji meji. Kljub temu
pa s stanjern ne smemo biti zado.voljiili, am'Pak si moramo prizadev~ti, da nezgode cimbolj
zmanJsamo.
Naj s·i ogledamo nezgode v S.tevi'ika.h:
TPC
TPM
TLI
TIP
TPS
SKS
BREST

1972

1973

Indeks

57
35
27
14
8

1

70
24
28
12
8
9

142

151

123
69
103
86
100
900
106

v

skupnem merilu je stevilo
nezgod poraslo za 6 %, kar niti
ni talko ID!Ilogo. Ce pa natancneje
pogledamo tabelo, Vlidimo, da ima levjo zaslugo pri tern Tovarna rpohiS.t•va Cenknica, kjer se je
stevilo nezgod qJovecalo za 13 ozirorna IV odstotkih za 26 ~/o. Tu so
se S!kupne dejavno.sti, kjer je stevdolo nezgod naraslo ;za 8 oziroma
v odistotllcih 900%. Ta skok v tej
e?-_oti se da to1macit~ •s prikljucitV.lJO vzorcne delavmce in predelovadnke ipren ,p ene, ki imata
proizvodni znacaj. Taiko :l ahl:o
v tej eno.ti 1tudi v prihodnje pricadmjemo rpr.ibli.ino ena>ko stevilo nezgod kot lani.
ZC~~radi ·nezgod .smo v !podjetju
izgubiJi 1938 delovnih d ni, kar je
nekoliko manj lkot lani. Ta podatek: pave, da je .resnos-t rposkodb
nekol,~ko u.pad.Ja. Poglejmo, ikako
j.e bilo ·s tern rv posameznih poslovnih enotah:
1973

T.PC
TPM
TLI
TIP
TPS
SKS
Brest

864
188
429
141
186
130

1972

Indeks [zgub. dnevi
na 1 nezg.

739
117
309
61
685
62
163
87
113
165
3 4330
1938 2064
96

12,3
7,85
15,3
11,8
23,2
14,4
12,8

stevilo izgu:bljenih d elov:nih dni
je torej upadlo za 4 Ofo, kar je na
splo5no kar rzadovolj.ivo. To pomeni, da :v J.>Oprecju nismo dmeli
p osebno te2lkih :poskodb. Po resnos.ti rposkodb daJec prednjaci
TP Stari trg s 23,2 delovnih dni
na eno nezgodo, t orej eel koledarski mesec. Sledi ji TLI Stari trg
s 15,3 dneva in SKS ·s 14,4 dneva.
Osta>le . TOZD so pod B.restovim
pOfPrecjem, ki Z!Ilasa 12,8 dneva
na nezgodo.

Zakaj .prihaja do tako veliokih
razmikov, je tevko reCi. Prav gbtovo ipa vpi[v.a na to vee dejavnikov. Nekateri od teh so objektivnega, drugi rpa subjekiti.vnega
znaeaJja. Tako lahko vp-liva na
Stevilo i;zgupljenih dni res.nost
posamezne po5kodbe, cas, ki je
potreben za zdravlje.nje in je advi-sen od .tega, kaiko hitro se ,posamezniku cel!ijo raone, 'POtem je
tu se zdravn~k m podobno.
V naslednji tabeli je p.rikazano ·s tevilo qJoskodb po 'Poslovnih
enotah in po delovnih mestih:
TPC

zage
mizni rezkarji
VNR
poravna.hke
vntalni <stroji
nana:S. lepila
funnii1Ski s troj i
brusilni stroji
stiskalnice
notr. transpor.t
j arme.nirki
s-kladiSca h:Iod.
skladisce 1des:k
ostala deJa
kovJ!Ilska dela
na rpoti

1
1
3
1
1

pricani smo, da so nasi napori
prJ 'Prizadevandu za Oim vecji obseg p~ro:iiz:vodnje skoraj do ikraja
izcnpani. Ze sam potek, da na:Crtu.jemo va-ednost ,p roizvodnje lila
zapos-lenega 340.000 din, nam to
doka:wje. V.se nase SJkr.ite rezerve so torej izcrpane, pa ildjub
temu ugotavljamo, da bo nasa
bila<D.Ca pri fmancnem delu rp lana
negat1vna. Cene nasih azdelkov v
pohistveni industrrijli .ISO ze eetrto
leto rpod ledom. Cene repa:-omaterialov, osnovnih ma:terialov in
w.eh dru.gih us1ug rpa nenehno
narailcajo.
Vprcffiujerno se, ali ne bi bilo
umes•tno, da 'Se .t udi v naso panogo, IIle N celotno lesno, 'tero'Vee v
njeno vejo - pohistveno, ·l e IIlekolilk.o bolj poglobijo IIlekateri forumi - xepubliSki, pa t udi ZJvezni in nam povedo, ali so izdeLki
pohistvene mdustrije se lj)Otrebni.
Zdi se nam zgreseno, da se z>bkajo !podatki in delajo anali.rze za
leS!Ilo iiD!dustrijo kot panogo.
Res je, da .je Jesna indus•tnija
lclju:b ne.nehnemu vzponu dosegla
le IPOfPre6ne rezuLtate pri a:kumulaoiji. Pozahlja:mo IPa na .to, da
im.amo tudi nekaj takih delovnih
o:r.ga!Illizacij, ki imajo izkljucno
cisto pohistveno proizvodnjo. Ni
vprasnje povisanja cen ti.s ti delavni organizaciji, cra ima rpolizdeltk e. Ce zaide v f.\inancne teZ:ave,
pripra'lfli. IPOtlrebne dokumente za
podp.i.s sa:mOUIJ?'ravnega sporazuma, predvidi v.isjo oceno in jo
posreduje .po S·vojern p.redstavniku ku'Pcu. Ker pa j e na nailem
trgu pomanjkanje polizdelkov,
pa Jtako prip·r avljen sporazum za
vasje cene obieajno S:premlja se
beseda (na uho): ce IIle bos podpoi~al, ne dobiS mateniala. In kaj
preostane pod'Pisniku? Verjetno,

TPM

TLI

4

4

TIP

6
18
1
27
4
7

4
7
1
1

Dobra ·t retjiiila nezgod se je ,p.ripethla ipl'i delih, ki so predvsem
rocna (rOCnO brusenje, 'POpii"lliVljanje izdelkov, priprava mate:dala, :pos.pravljanje delovnega mesta, ihoja po oddeliku dn podobno).
Do teh nezgod ~e prihaja!lo predvsern zaradi IIlepravilne uporabe
a!li drle a:-oenega orodja, zaradi
nepazljivosti, opuseanja varnostnih .J?!krepov (slabo, pokvarjeno
omdJe). Ta v:rsta nezgod je lazja,
venda!l" na1etimo ,t udi lila teZ:je ,primere (zlomi, :pretresi, hrudi urezi).
Tudi Jani •j e notraiil.lj.i !transport
terjaJ ·svoj davek, saj se je na
tern porocju !prJipetiJo ·s-ku,pno 23
nezgod. Tezjih •s icer ni biio, vendar pa .so z ma.Jo manj srece mogoee zelo hude rposledice. Do nezgod je >po:ihajalo zaradi zrusitev
zlozajev, spot~kanja pri fPrenasanjru ;b remen, neorganizJkanega de1a dveh ali vee .Jjudi v skupJni in
podobnega. Da bi zmanjsali stevilo IIlezgod na tern podroeju, bi
morali ·r edno skrbeti rza eistoco
in !Prehodnoot trans:portnih poti,
i-zboljsarti nekatere delovne pogoje i:n pos.kl!1beti za osiilovne rukrepe v ,zvez.j z varstvorn .pri de1u.
Nezgod na oSI!:aJ.~h delov.nih mestili j e IVe!Jiko manj. Vza-oki so si
zelo ,p odobni, prevladujeta pa
opuseanje varnostnih uJ.crepov in
neprevidnost.
Ce boono hoteli doseCi bistveno
zrnarrjsanje stevila nezgod, boono
morali dela'Vcem pnivzgojiti varne na:Cine dela. Obcutek, da lahko
tudi najmarnj<Sa napal<a 'Pr.ivede
do nezgode, bi :namrec moral
spremljatd delavca pri vsakem koraku iiil gibu 111a delovnem mestu.
F. Mele

SKS

1
2

3

2
1
1

TPS

1

3

1

2
2
1
4
9

1

1

8
1
2

5

Skupaj

5
1
6
1
4
1
2
6
7
23
2

9

1

6

2

2

9
51
7
17

Polletje na

tehniski soli
Dne 24. januarja je bila polletna ocenjevalna konferenca za
oba oddelka. Ker sta to prvi in
eetrti letnik, so temu primerni
tudi rezultati. Najteze smo prieakovali rezultate iz prvega letnika, saj so bili ze v prvi redovalni konferenci tako slabi, kot
se v .nobenem prvem Ietniku doslej .
Ob polletju je .bilo 11 dijakov
p_ozitivnih, 7 dijakov z eno negat!Vno, z dvema eden, s tremi in
vee negativnimi pa 8 dijakov.
Med slednjimi je nekaj tudi taksnih, ki praktieno nimajo vee nobenega u:panja na uspesen zakljucek v prvem letniku, cetudi
upostevamo moznost popravnih
i:cpitov. Konferenca je nasla pet
takih dijakov, ki jim homo tudi
odsvetovali nadaljnje solanje.
Kje so vzroki za slab uspeh?
Na prvem mestu je pomanjkanje
delovnih navad, nato sele pomanjkanje osnovnih sposobnosti.
Ce se kot ucenec v osnovni soli
ni redno ucil, tudi sedaj v srednji soli ne zmore cez noc postati
marljiv in reden ucenec.
V zakljucnem letniku je uspeh
normalen. Pozitivno ocenjenih je
19 ueencev (76 %), le sest jib ima
po eno ali dve negativni oceni.
Tako imajo vsi moznost solo dokoncati.
F. Tursie

...

Gradnja

skladi~ca

gotovih izdelkov v TP Stari trg

da je edini izhod peeat in podp-Js,
ali IPa fP·reneha:ti s proizvodnjo.
Ni na.S namen QJolemiztrati o
tern, ali zeJJmo admindstrativno
vodenje rv politiki cen. Vendar
,pa je preprostern ·d rzavljanu, ki
mu j e ekonornij a neznana, te2Jko
rarzuunljivo, za.kaj se nekatere cene lahko <Stadno spremi!Iljajo,
medtern ko so druge administrativno zaanrznjene. Tudi ne mislimp, da so cene nasih izde1kov v
prodajn prenizlke. Zelimo le to,

da lbi nasJ.i SkUipDO pot _pri v blikOVallljU cen, cesar pa sedaj v
praksi prav gotovo ni.
Na5i samou'Pravljalci so z velikim zanimanjem in zadovoljstvom spremljali raz,pravo o osnut>k,u nove uS>tave. Pll"av zato zelijo, da o dohodku, ki .g a ustvarjajo, tud.i samos.tojno odloca:jo,
obe.nem pa •t udi zelijo, da damo
priblizno vsem enaike ma:Znosti
tudi za UJStvavjanje dohooka.
D. Plaz

Nova gradnia
GRADNJA SKLADISCA GOTOVIH IZDELKOV V TOVARNI
POHISTVA STARI TRG

Razmerje med pilCAizvodnjo izdelkov ter njihovim vskladiscenjem je pr1b1ifuo tako, ·k ot med
naku,pom avtomobi.la Jn zanj potrebno garazo. Gla'Vllo je, da zberemo denar za nakup avtomob.ila,
spravili 'Pa ga bomo .Ze kam. V
sk<rajnem p.rimeru ga bo pred nepridipravi ter pred deZ:jem in SIIlegom varoval sam ljubi bog - pa
zaS>tonj povrhu.
Morda je 'Primerjava .nek:oHJ.w
pretirana. Vsekako.r pa je praksa
bolj ali manj vseh proizvodnih
podjetij, da so s·k iadi•sea !flO S'Voj.i tehnoloski funikciji, pa tudi ,p o
.prioriteti financiranja na zadnjem mestu. Obioojno 'lisa .razpolozljiva sredstva porabimo za
vecjo in bo:ljso pro~vodnjo, medtem ·k o gradnj o skladisc ptrepustimo »boljsim casom«. Taki casi pa se cedalje boJj po.redkoma
!POjavljajo. Posledice takega .stanja 'SO tu. Za VtSklaodiScenje izdelkov najemamo vsa, v te name.ne
·k olickaj prirnerna kmeCka 'POs-lopja, kot so ra.zn1 se.nili, hlevi
in 'POdobno. ~e sreea, da se tVzreja Zivine ne izplaca - mesa kupujerno namrec cedalje manj, ker
je predrago - sicer bi hila stiska s s:kladisC!Ilimi p.rostor.i se vecja. Sreca v nesreei - ali obratno,
pac, !kalkor za koga?
Kot drugod, je podobno tudi v
Tovarni pohiStva Stari trg. Proizvodnja, da bi izpolnjevala sovoje planske na!loge, zahteva redno
odvazanje ·i zdelkov. Skladisca pa
zaradi premajhnega pTostora tega ne zmorejo. Zato vsakodnevno
pT.ihaja do ko.nfliktnih situacij
med dela vci posameznih oddelkov. Posebno 'VeLike tezave nastajajo v obdobjih zma:njsane iprodaje blaga, kot je bHo to vecji
delletosnjega leta. Rezul•t at :takih
pogojev .i n S>tanja so prekomeren
transport ,t er manipulacija izdelkov, najemanje tujih, v nekaterih
primerih zelo dragih s.J.cladiSc. P'ole.g tega nastajaj-o se dlrugi dodatni s tro5kJ., na ,primer popravila
izde1kov, poskodovanih zaradi poveea!Ile manipulacije ali neustreznih skladisc .in \l)Odob!Ilo. Razumljivo je, da vse o.menjeno do:kaj
negativno vpliva na poslovni rezulta:t enote ali podjetja kot celote.
Samoupravni orgam poslovne
en'Orte so veckrat raxpravljali 0
tern, oposebno ob 1.11po.Stevanju
dejs·t:va, da je v ;proiz·v odnem programu nova kuhlnja VEGA-73, ki
zahteva popoJnoma suhe skla.diSe-

ne prostore. Veckrat je bilo tudi
govora o stros.kih spravila izdelkov v Javnih skladiScih v Ljubljani. Ti strosk!i so tako visoki, da
sta vsaka primerjava ali izracun
financnega rezultata tam vskladiscenih izdelkov odvee. Vsem pa
je znano, kako veUke kolicine
nasega blaga so tam vskladi6cene.
Razmere so delavski svet prisilile, da je o zadevi 2nova razpravljal v zacetku novembra. Kljub
pomanj.kanju investicijs·k ih STedstev v podjetju se je odlocil na
delavsk e svete vseh pos.lovnih enot in na centralni delavski svet
nasloviti predlog za izdajo soglasja 0 gradnji ozirorna razsk.itvi
dosedanjega skladisca v TOtVarni
pohistva Stari .trg. Ob sprejemanju predloga je imel d elavski
v misl-ih tudi vlogo centralnega
skladiSca, katerega gradnja je v
'Pro.gramu. Pri tern je priSe! do
ugotovitve, da je poleg centralnega tudi tu potrebno primerno
skladisce, predvsem zaradi kompletiranja izdelkov.
F. Mlakar
SOCIALNA POMOC .
NASIM DELAVCEM

Svet za 1kordinacijo .poslovanja
je v letu 1973 izlociol 30.000 din in
jih namen.il za •socialno ,pomoe
delawcem Bresta.
V temeljni organitzacij.i Tovarn.e lesnih izdelkov Stari trg -smo
dobili 4.000 din. Delavski svet je
pohlrus.til .i.;zv·rS.ni odbor sindikata,
na.i izdela predlog, komu in v
ka.klS.ni vsoti naj se ta pomoc 'Prispeva.
Tako je delavski >Svet na ,predlag •simdilkata 1ta sreds.wa razdelil
takoJe:
.
Stirim otrokom u.rD.rlih clam.ov
delovne IS!lrupnosti po 500 din.
Solsko maJico bomo za eno leto
poravna'l i otrokom dveh S.tevilnejsih dr!Win. Posamezno cpa sta bila
delezna !pOIDoCi se dva .i nvalida,
ki dOibivC~Jta nizje osebnedoho.dke.
Sredstva ·so bila <Sklromna, .pa
so 'VeJI1ldar zelo >dobrodosia, zlasti
ee so pra.VIicno razdeljena.
V si.ndilkatu so mnenja, da bi
s to obliko 1pomoci nadaljevali
tUidi ·v .pa:-i hodnje oz,iroma m:aj bi
se .Se ra:zsir.ila, tako da bi se
srpomnili delavcev v nesreei ali
bolezni rvea:sih •tUdi ·S .s kromnim
dari!lom ali z .obis:kom. Skrb za
delavca naj bi b:Ha ena ·i zmed
po.mem!bn:ih nalog vse delovne
skupnosti.
M. Sepec

-·--- -------------------------------~::::.
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BRESTOV OBZORNIK

Nove zahte·vne naloge
RAZGOVOR Z NOVIM SEKRETARJEM OBCINSKE KONFERENCE
ZVEZE KOMUNISTOV TOVARISEM J01:ETOM FRANKOM
Mesto sekretarja komiteja obcinske konference Zveze komunistov si prevzel v casl,l najbolj intenzivnega dela ob uresnicevanju
ustavnih .dopolnil. Kako ocenjujes dosedanje delo komunistov
in kaksne so njihove prihodnje
naloge .o b tej siroki drllZbeni dejavnosti?
·
.R es, da smo v casu intenzivnega dela pri uresnicevanju ustavnih dopolnil, vendar moram poudariti, da smo sele na zacetku.
Dosedanje delo se je nanasalo
predvsem na polozaj in vlogo delavca v zdruienem delu, ki se je
v prakticni obliki nana5alo na
ustanavljanje ter konstituiranje
temeljnih in drugi.h organizacij
zdruzenega deJa v smislu novih
ustavnih doJocil. Ostalo delo pa
se ni nana5aJo toliko na uresnicevanje, ampak na siroko javno
razpravo o predlogih in osnutkih novih ustavnih doloeil in zacetnih pripravah za njihovo uresnicevanje. Vsekakor so glavno
breme pri vsem tern delu nosili
komunisti, vendar menim, da so
se marsikje in marsikateri komunisti dosti premaJo angaZirali.
Pa ne le to. Ugotavljam, da vsi
komunisti tudi se niso dojeli in
v svojih glavah razcistili bistva
novih ustavnih dolocil. Zato so
taki komunisti v akciji pasivni in
fonnalisticni. Vso to dejavnost
imajo za nujno trenutno politicno dolZnost.
Osnovne naloge pri prihodnjem
uresnicevanju ustavnih dopolnil
bi takoJe opredelil:
- Na podrocju materialne proizvodnje so osnovne naJoge v tern,
da je treba vse tisto, 'k ar smo v
smislu ustavnih dolocil napisali
ob konstituiranju TOZD v samoupravne sporazume in druge akte, uresniciti v Zivljenju, da bo
torej TOZD resnicno temeljna
samoupravna celica zdruienega
deJa, v kateri delavci odloeajo o
vseh zadevah in rezultatih svoje·
ga deJa ob zavestnem spoznanju,
da so del sir5e druzbe in se zato
morajo ·vkljuciti in povezati z
vsemi drugimi samoupravnimi
enotami na gospodarskem in
druzbenem podrocju;
- na - da se tako izrazim »negospodarskem«
druibenem
podrocju so osnovne naloge uresnicevanja ustave v razvijanju
novih odnosov med deJavci v materialni in delavci v »nematerialni« proizvodnji. Torej, da delavci v drllZbenih sluzbah ne predstavljajo nekega bremena, ampak
prek samoupravnih interesnih
skupnosti menjavajo svoje delo
s proizvodnimi organizacijami
oziroma deJavci. Oboji pa se morajo zavedati, da svoje potrebe
zadovoljujejo tam, kjer ~ivijo,
torej v krajevni skupnosti, in da
ie zato organizacija, kjer delajo
in ustvarjajo, del krajevne skupnosti in v prvi vrsti odgovoma za
njen razvoj. Ustanavljanje ali
preoblikovanje samoupravnih interesnih in kra.1evnih skupnosti
ter ostalih sirsih skupnosti (obcine ipd.) v smislu novih nacel
pa je konkretna prihodnja naloga komunistiv;
- tretje podrocje nalog bi bilo v tern, da se na vseh podrocjih politicnega sistema uveljavijo ustavna naceJa delegatskega
sistema, da torej z delegatskimi
odnosi v skupscinah druibenopoliticnih skupnosti in tudi v druibenopoliticnih in drugih organizacijah deJavci uresnicijo svojo
oblast in samoupravo. Konkretna in sedaj na.ipomembnejsa naloga, kl pomeni uveljavljanje delegatskega sistema v praksi, so
bll.Znje skupscinske volitve. Prav
pri tej akciji .Iahko doZivimo razoearanja in neuspehe, ce se komunisti ne bi dovolj zavzeli.
Kaksne naloge se cakajo komuniste pred republiSkim in
zveznim kongresom Zveze komunistov in kaj pricakujes od teh
dveh kongresov?
Najbolj neposredna naloga v
predkongresni aktivnosti je vklju-

citev v organizirano razpravo o
kongresnih dokumentih (zlasti o
predlogih resolucij in novih statutov ZKS in ZK.J, ki jib bosta
kongresa sprejela). Vendar te
razprave ne bodo smele biti le
formalne in nacelne, ces, nekaj
pripomb imamo o predlogih dokumentov, v splosnem pa z njimi soglasamo. V teh razpravah
bodo morali ob vsebini konkretnih dokumentov komunisti videti sebe, analizirati in oceniti svojo aktivnost ter probleme v svojem okolju. Osnovne organizacije v gospodarstvu bi morale na
primer razpravljati o ustvarjanju
dohodka, produktivnosti, razvoju in perspektivi podjetij in po·
dobnem, oceniti raven samoupravnih odnosov ter izvajanje
ustavnih dopolnil. v solstvu bi
morali govoriti o socialisti~ni
vzgoji in izobraievanju, v druibeno-politicnih organizacijah o
vlogi, aktivnosti, nalogah, slabostih in teiavah teh organizacij.
Podobno velja za druge organizacije in drustva.
Skratka, prek povezave nalog
in vpra~anj iz svojih okolij , z
vsebino konkretnih dokumentov,
pa tudi kadrovskih in drugih -priprav vidim vsebino in rezultate
predkongresne aktivnosti. Od
obeh kongresov -pricakujem, da
bosta na osnovi dogajan.i od prej~njih kongresov do sedaj in na
osnovi ocen sedanjega politicneS!:a in ekonomskega stanja dala
iasna izhodiSca in napotke za prihodnie delo komunistov in razvoj fugoslovanske in slovenske
druibe.
Kaksna naj bo vloga organizacije Zveze komunistov v sedanjih
in pr.ihodnjih samoupravnih odnosih v gospodarskih delovnih
organizacijah?
Prizadevati si moramo, da bomo v vsaki temeljni organizaci,ii
zdruZenega dela imeli organizirano jedro delavcev, ki so nafbolj napredni in aktivni v jn"aditvi sa-moupravne druZbe in ki so
orsranizirani v osnovni organi~a
ciji Zveze komunistov. Mimo te
organizaci.i e ne bi smela iti no·
bena dogaianja v TOZD, pa naj
gre za zadeve s podroeja notraniih odnosov, ustvarjanja in delitve rezultatov dela, ali pa aktivnostl sindikata, drugih organizacij in vseh delavcev.

Ob tern pa se morajo se zlasti
komunisti zavedati, da TOZD ne
more biti zaprta v svoje ozke
okvire in brezbrlZna do interesov delavcev drugih TOZD, prav
tako pa tudi, da je TOZD del
krajevne skupnosti. Zato pojavi
in dogajanja zunaj podjetja, v
krajevnih skupnostih, v ob~ini,
tudi sodijo v »pristojnost« organizacije Zveze komunistov v podjetju, ne le nekih zunanjih, obcinskih, krajevnih in drugih organov. Glavne naloge, ki so sedaj pred organizacijami Zveze
komunistov, pa sem naniZal v
prvih dveh odgovorih.
Kje - osebno - pricakujes
najvec tezav pri svojem prihodnjem delu?
Tezav bo dovolj povsod. Interesi, hotenja in misljenja !judi
so pac razlicni in seveda - ne-

re~enih vprasanj imamo v obcini dovolj, pa naj bo v gospodarstvu, drllZbenih slufbah ali na
katerem koli drugem podrocju.
Vendar me ne skrbijo teiave
tam, kjer je Ziva resnicna pripravljenost !judi, zlasti komunistov, za razre5evanje tezav.
Pac pa v graditvi samoupravne
druZbe, v izpolnjevanju ustavnih
dopolnil, vidim tezave na primer
v tern, ce se kdo nacelno z -besedami izreka za nekaj novega,
v praksi pa skusa ohraniti staro,
pa da vse prevec radi prenasamo odgovornost oziroma pricakujemo, da bo posamezne zadeve razresil nekdo drugi, svojih
dolznosti pa ne vidimo. Teiave
vidim tudi v dokaj raz5irjeni potrosniSki, malomescanski in tehnokratski miselnosti, v neosvescenosti in nerazumevanju doga-

TeZavno delo uspeSno
opravljeno
-

KAKO JE BILO S KONSTITUIRANJEM
DELOVNIH ORGANIZACIJ V NASI OBCINI
V ZACETKU LETA 1973 SO DRU1:BENO-POLITICNE ORGANIZACIJE V OBCINI IMENOVALE KOORDINACIJSKO KOMISIJO
ZA USKLAJEVANJE AKCIJ PRI OBLIKOVANJU TEMEUNIH ORGANIZACIJ ZDRUzENEGA DELA NA NASEM OBMOCJU. NALOGA
KOMISIJE NI BILA LAHKA, VENDAR SEDAJ, PO KONCANEM
DELU OCENJUJEMO, DA JE USPESNO OPRAVILA SVOJO NALOGO.
Komisija
je
ustanavljanje
temeljnih organizacij povezovala
z ustavnimi dopolnili in ustavno
zacrtanimi naceli, zlasti pa tudi s perspektivnimi programi, ker
je to ena izmed osnov socialne
varnosti delavca in stabilizacije
poslovanja organizacij zdruienega dela.
S politicno akcijo in neposrednimi stiki z aeiavci smo dosegli,
da so se dislocirani obrati, ki
imajo pogoje za organiziranje
TOZD, dejansko tako tudi organizirali.
Do 31. decembra 1973 je vecina organizacij storila .potrebne
korake za konstituiranje na rav-

ni TOW oziroma OZD in za vpis
v register gospodarskih sodisc.
Izjemi sta bili le Kovinoplastika
in Kmetijska zadruga Cerknica.
Kovinoplastika je vpis v register
opravila pred 15. januarjem 1974,
tako da je pri predzaznambi ostala le Kmetijska zadruga.
Akcija za uresnicevanje dopolnil in ustanavljanje temeljnih or·
ganizacij je dilla pozitivne rezultate. Sprejeti samoupravni sporazumi o zdruievanju temeljnih
organizacij v o~:ganizacije zdruzenega dela resnicno omogocajo
poglobljene samoupravne in gospodarske odnose. Osnovna na·
tela TOZD, kot so

VeCja vloga komunistov
PO OBCINSKI KONFERENCI ZVEZE KOMUNISTOV
Na obcinsk.i volilni konferenci Zveze komunistov so komunisti
ocenili svoje delo in se dogovorili za neposredne naloge pred VII. kongresom ZK Slovenije in X. kongrt>som ZK Jugoslavije.
Ocenili so, da se je povecala
zavest komunistov, pa tudi vseh
naprednih !judi. Zveza komunistov je akcijsko sposobna sku-paj z drugimi socialisticnimi silami spreminjati razmere. Organiziranost so v tern obdobju
uskladill tako, da so komunisti
organizirani v vseh TOZD in krajevnih skupnostih. Izostrena je
bila osebna: in drllZbena odgovornost clanov. Povecal se je vpliv
clanstva na delo samoupravnih
organov in druibenopoliticnih organizacij. V tern obdobju so vstopili v vrste Zveze komunistov
mladi delavci. Spremenila se je
socialna sestava v prid neposrednih proizvajalcev. V vodstva osnovnih organizacij, obcinskih
konferenco in organe je bilo izvoljeno ustrezno ~tevilo delavcev.
Z organizirano akcijo socialisticnih sil z Zvezo komunistov na
celu se spreminjajo druZbenoekonomski odnosi. Vse organizacije
zdruZenega dela, razen Kmetijske
zadruge, so se konstituirale.
Vidni uspehi so bili dosezeni
tudi v povezovanju TOZD, pa tudi v razre~evanju skupnih nalog
na medobcinski ravni. Nacela ka-

janj v na~i druZbi in v svetu. Vse
te stvari so prisotne pri nasih
ljudeh, da v zavestnih odporih in
nasprotovanjih na~i politiki niti
ne govorimo. Toda s trdim delom
in sodelovanjem vseh bomo tezave gotovo premagali.
B. Levee

drovske politike se konkretno
uresnicujejo v ustreznih samoupravnih in politicnih organih.
Za odgovorna delovna mesta in
funkcije izbiramo ]judi, ki ustrezajo ne samo strokovnim, temvec
tudi moralnim in druibeno politicnim kriterijem. Poveeala se je
tudi obcutljivost in hitrost odziva na vaina notranja in zunanje
politicna dogajanja.
Na konferenci so nakazali, katere naloge bodo pred kongresoma v ospredju. Poudarek so
dali zlasti naslednjemu:
- samoupravnemu konstituiranju in vsebini novih drllZbenoekonomskih odnosov v zdruienem
delu, od TOZD, krajevnih skupnosti, interesnih skupnosti do
medobcinskega povezovanja,
- evidentiranju, kandidiranju
in volitvam delegacij,
- ustreznemu
organiziranju
druibenopoliticnih organizacij, da
bodo sposobne opravljati naloge
po dolocilih ustave, akcijsko enotnemu nastopanju in povezovanju
na medobcinski rav.ni, ·
- kadrovanju v skladu z dogovorom o kadrovski politiki,

- sprejemu v Zvezo komunistov predvsem delavcev iz neposredne proizvodnje, kmetov, prosvetnih in zdravstvenih delavcev,
- ideoiosko-politicnemu izobraievanju,
- vecji pripravljenosti za delovno in tehnolo~ko organiziranost, gospodarnost in vi~jo produktivnost,
- gospodarskemu povezovanju v ~ir~e druibeno-ekonomske
sisteme.
Komunisti bodo na prihodnjem zasedanju obcinske konference, ki bo v februarju, sprejeli sklepe za prihodnje delo ter
volili stiri delegate za VII. kongres ZK Sloveniie ter skupaj z
obcino Ilirska Bistrica enega delegata za X. kongres ZK · Jugoslavije.
J. Hren

OBVESTILO
Vsem obcanom sporocamo, da
Iahko brezplacno · dobijo zemljo
z broskih njiv · (Podskrajnik).
Prevoz in nakladanje zemlje si
mora vsak posameznik organiziratt sam.

razdelitev premozenja,
solidarnost in vzajemnost
TOZD,
- odlocanje o ustvarjenem dohodku in o sredstvlh skupne
porabe na ravni TOZD,
- informiranost delavcev,
so upostevana, tako da je mogoca uresnicitev zastavljenih
druibeno-ekonomskih in ustavnih izhodisc. _
Sedaj je na~a naloga dosledna
akcija za uresnicevanje zapisanih
nacel v vsakdanjem zivljenju. Da
je v Kmetijskl zadrugi prislo do

zamujanja rokov konstituiranja
in vpisa v register, je po mojem
osebnem mnenju posledlca nedojemanja ustavnih sprememb v
tej organizaciji. Nezaupanje v
kmeta in delavca je pravzaprav
pozicija zaddevanja odlocitev na
ozke strukture. Ustanavljanje
TOZD ni drobljenje podjetja,
temvec pot, ki vodi delavce do
resnicnega samoupravljanja v
zdruZenem delu.
Nezaupanje v delavce, ki dobro · vedo, da je potrebno misliti
na jutrl§nji dan, na razsirjeno
reprodukcijo, na osebne in splo~
ne potrebe, je dejansko oportunizem do nove ustave in politike
Zveze komunistov. Zato je v organizacijah, ki so zamudlle konstituiranje; potrebno posredovati
za realizacijo takih odnosov, kot
so zapisani v ustavnih dopolnilih
in v ustavi.
Ce upo5tevamo tudi predzaznambo, potem je v nasi obcini
naslednje stanje:
- v gospodarstvu - 3 OZD z 11
TOZD; - 5 OZD brez TOZD;
-

v negospodarstvu brez TOZD.

6 OZD

Konstituiranja nlso opravile le
organizacije, ki imajo manj kot
stiri zaposlene delavce, na primer Kino Cerknica, vendar se
bo ta organizacija konstituirala
v okviru temeljne kulturne skupnosti.
Do sedaj opravljeno delo je le
ena faza v uresnicevanju novih
odnosov, tako da nas caka se
vellko dela (tega se m oramo takoj lotiti) pri oblikovanju · interesnih skupnostl, krajevnih skupnosti in organiziranosti obcine.
B.Mi~ic

BRESTOV OBZORNIK

I

Kdo so najboljSi?
V novo odpr.ti obcinski ·k njiZnki nasega malega mesta posli
cvetijo, da oje veselje. Obi:s.kovalcem je knjizruca na voljo vsak
dan od 9. do 12. ure, v sredo in
petek pa od 13. do 18. ure.
Na izilmo je okrog 4.000 najrazliC:nej~ih iknjig. Knjizruca deluje
slaba dNa meseca in ima ze
420 clanov. Clanarina -100 starih
din.anjev je ·r es simbolicna, saj izposojevalnine ne raeunajo. Popre<;mo imajo oVSatk dan cez ses.tdeset o'biskovalcev. Rekord je bil
doscien 23. 1anuarja, ·ko so tpr.isli
po llonjige kar 104 obcani. Po !knjigah radi segajo tudi tpr ebivalci
akoli&ikh va~si. Videti je torej, da
je bUa ustanova ~e :ka:ko potrebna.

Mlajsi obcani nasega malega
mesta so zaJdonje case za svojo
tarco izbrali kar barako na streliseu. Stene so talco dobra ol>delali, da bo treba od~teti vee kot
sto oi:soe starih dina:rjev .za .popravilo. Sicer pa bodo ustre:zmi organi ~e iZIS!edi1i te nadobudne korenjake ilil jih jzroC:i.li rokam pravice. SreCni smo lahko, da je podobnih pogumnezev zelo malo.
-0-

M~cani

na.Sega mesta, ki <Se vozijo z avtobusi in imajo m eseene
v<YZ.Ovnice, pozor! S 1. februarjem
bodo moraii za mesecne vozv.n.i.ce
pri'lozi•t i ·poleg denarja ~e osebno
fotografi~o v •velikosti 6 X 4 am,
ki one sme obiti starej~a od enega
leta.

Glasilo na tehniski soli
DiojaJki tehni·s ke sole v Cerknici
smo cutJHi potrebo, da bi i2.dajali
caJSqpis, ki bo samo nas. V njem
naj bi vsak lahko odkrito tpovedal, lk:ad ga muci, brez cenzure

Filmi v
februarju
1. februarJa ob 19.30 - jugoslovanski film SUTJESKA.
eden limled najvecjih foilmov
o naSi revolucij.i. V glavni vlogi Richard Burton.
2. februa.I'Ija ob 19.30
- ameris.k.i fHm OBRACUN NA
KARIBIH. P.ustolovski film.
V glaVIIJ..i ·v logi Jean Seberg.
3. februarja ob 16. uri in 19.30
- jugoslovanski f.iJ.m SUTJESKA.
4. februarja ob 19.30
- iJtaJ.ijanski film HOMO EROTICUS. Komedija. V glavoni
vlogj Rossana Podes-ta.
7. februwja ob 19.30
- ameriski filin TRIJE ZELENI
PSI. :&rirninaolka. V glavni vlogi Tony Kendall.
9. fe'bruarja ob 19.30 in
10. februM"ja ob 16. uri
- itaJlijanski film NORMANSKI
MEC . .Pus-tolovski foilm.
10. fe'bruarja ob 19.30
- amerilli film ZADNJI BOJEVN IK. 'Drama. V glav·n i vlogi
Antony Quinn.
11. feb!ruarja ob 19.30
- amerilli fiolm AVTOMOBIL
SMRTI. Pustolov.ski film. V
.glavni vlogi Barry Newmann.
14. febr.uarja ob 19.30
- ti:t alijaiilslki film CRNI DAN ZA
STR.ELCA. Kroiminalka. V glavID>i vlogi Fr anco Nero.
16. f6'br.uar.ja ob 17. uri
- ameriSke dsa~Dke TOM IN
J ERRY - VELIKA PARADA.
16. februarja ob 19.30 in
17. fesbruarja ob 16. uri
- angleSki film KRI IZ SARKOFAGA. Grozljivka. V ~lavni
vlogi Andrew Keir.
17. J6bruarja ob 19.30
- ameriSk:i. !Wlm SINJEBRADEC.
P.ustolovski film. V glavni vlogi Richatld Burton.
18. febr.uarja ob 19.30
- ameri-~ki film PAST ZA DVOJNEGA AGENTA. Kriminaolb.
V ·gla¥ni vlogi Gene Aeckmann.
23. februavja ob 19.30
- amergkt f.ilm POLETNI MORILEC. KD1minalka. V glavni
.vlogi Karell Malden.
24 . .febr.uarja ob 16. uri in 19.30
- ameri~ki film DIAMANT! SO
VECNI. V vlogi J amesa Bonda
igra Sean Connery.
25. februarja ob 19.30
- francoski film PREKLETA
MARIJA. Komedij a.
28. februarja ob 19.30
- amerJskii film UBIJALEC PRIHAJA IZ GROBA. Grozljivka.
V glavni vlogi Alex Cord.

in ovi.nlka·Pjenja. Res, da Jahko
sodelujemo tudi s prispevki v
Brestovem obzorn.i!ku, •toda tja
-ne sodi vse, 0 cemer zelimo pi-

PRVENSTVO BRESTA
V KEGLJANJU ZA LETO 1973
Tako kot pri vsakem drugem
tekmovanju, so presenecenja tudi pri kegljanju. V letosnjem prvenstvu je to presenecenje priredila moska ekipa TP Martinjaka. V lanskem tekmovanju je ta
ekipa pristala na 12. mestu od
osemnajstih sodelujoeih, v letosnjem prvenstvu pa je zmagala.
Drilgih vecjih presenecenj v
tem tekmovanju ni bilo.
Koncni vrstni red posamezno
in ekipno:
zENSKE
1. Pokleka Dragica, skup. dej. 1135
2. Mele Romana, skup. dej. 1084
3. Janeiic Romana, skup. dej. 1065
MOSKI
1. Kos Joze, TPC 1256
2. znidarsic Ludvik, TPC 1242
3. Mikic Tone, TPM 1228
EKIPNO zENSKE
1. Skupne dej. 4204
2. TPC I. 4076
3. TPC II. 3789

EKIPNO MOSKI
1. TPM I. 7090
2. Skupne dej. 7067
3. TPC II. 6979
4. TPC I. 6869
S. TIP 6708
6. TLI 6693
7. Skupne dej. II. 6617
8. TPC III. 6531
9. TPC 6450
10. TPM II. 5965
Ob zakljucku prvenstva je hila razglasitev rezultatov in podeJitev vriznanj za doseiene uvrstitve. Najboljsi trije posamezno v
zenski in moski konkurenci so
doblli prakticne na~de, ki jib
je prispevala Tovarna pohistva
Martinjak.
Dogovorjeno je bilo, da bo v
tej sezoni se prvenstvo Bresta za
posameznike za leto 1974. Tek·
movali naj bi 4 x 100 lucajev mesana. Opozoriti bi bilo potrebno
vse tiste, ki se nameravajo prijaviti, da bodo natancno upostevali urnik tekmovanja, sicer bodo diskvalificirani. A. Otonicar

V skladu z doloclli pravilnika o dodeljevanju stanovanj
in stanovanjskih posojil objavlja stanovanjska komisija
podjetja
RAZPIS
za vloiitev pro5enj za dodelitev stanovanjskega posojila

sam.

Sklenili !SmO, da to nase glasilo imenujemo Lubadar, ker je
pac njegorvo rojstono meSitD m ed
lesM'ji, olubadar ;pa ima tudi nekaj
s.kupnega z lesom in z :nami, ce
se z njim .primerjamo v :nekaterih
laostnostih. Tu.di mi se poCasi zajedamo, samo ne v les, se manj
v solo, ampak v Brest. Res nam
je rveOk-rat nerodno, ko pdhajmo
t ja z ra:zJlit.nimi pro5njami, vendar drugie ne moremo racunati
na pamoc.
Kaksna je vsebina? Lubadar
je zgu:-ajen na osnovi saljiv.ih .prisperv>kov iz soJ.skega zivljenja, pa
tudi zelo resnih v.pra5anj ne
ma:n.jka. V nj em je .tudi veliko literarnih pri'S!pevkov, ik:ot so .p esmi
ion 2lgodbe, ikaterih av.torji so dijaki, ki imaljo veselje do pesnikovanja in pisan.ja.
Kdo lahko dobi na:Se glasilo?
VcSak, kdor zeli •$!pOZnati zivljenje
na lesni .t ehni-Ski soli v Cerknici.
Predv·sem ga razdelimo vsem dijakom, ipli'Ofesorjem, .posiljamo
ga v Ljubljaono .na naso ma1iooo
sodo, rpa v Novo Gor.ico in v Novo
m esto, kjer sta podobna d1slocirana oddelka lesne .t ehnHke sole.
Nase glasilo ni ostalo IIleopazeno rnti s strani republi~ke konference ZMS. Na njihova vahilo,
naj sodelujemo .s svojim gla.osilom
na .tekmovcmj.u s redonj esolsk·ih
glaosil, Sd'IlO se :tatkoj odz·va.}i.
Upam, da pri i2dajanju na:Sega
glasila ne bomo naleteli •n a nerazumevanje in se obenem zahvaljujemo Brestu za pomoc pr.i otiskanju prve stevil'ke Lubadarja.
v naortu imamo ~e ·tri stevilike.
Cet·rta Mevil'ka b.i bila pdpravljena v duhu •m ature in dogodkov,
veselih in zalostnih okrog n je.
Napcli homo v.se sile, da h om o
na.S program komisije za informiranje p ri nasem aktivu Zveze
mladione v celoti iz.peljali.
S. Knap

Brestov obzornik, glasilo kolektiva Brest Cerknlca. Odgovorni urednik Bozo LEVEC. Ureja
uredniski odbor: Tone KEBE,
Bozo LEVEC, Tone LOVKO,
Franc MLAKAR, Stanka MEKINDA, Danilo MLINAR, Ivan NAJGER, Alojz OTONICAR, Miha
SEPEC, Ivan SKRABEC in Zdravko ZABUKOVEC. Tiska zelezni~ka tiskarna v Ljubljani

Ciani delovne skupnosti, ki potrebujejo stanovanjsko po·
sojilo, naj vlozijo pro5nje na posebnih obrazcih, ki jih
dobijo v tajnistvu svoje temeljne organizacije zdru.Zenega
dela ali v tajnistvu skupnih dejavnosti.
Prosnje za stanovanjska posojila vloiite v tajni~tvu svoje
temeljne organizacije zdru.Zenega dela, delavci skupnih dejavnosti pa v tajnistvu skupnih dejavnosti.
Rok za vloZitev prosenj je vkljucno 20. februar 1974.
Stanovam.jska kolll!i;sija

SRECANJE NA MASUNU
Sredi lanskega decembra smo se na povabilo Drustva in.Zenirjev
in tehnikov Gozdnega gospodarstva iz Postojne n a Masunu zbrali
predstavniki Drustva in.Zenirjev in tehnikov Lesonita, Javorja in
Bresta. Namen tega srecanja je bil prikazati prizadevanja Gozdnega
gospodarstva Postojna za izpolnjevanje kratkorocnih in dolgoroenih
nacrtov gospodarjenja.
Kljub temu, da nam vreme ni
bilo najbolj naklonjeno, smo po
u vodnih r azgovorih ods1i na seciSce. Ob strokovni razlagi gozdarjev smo imeli priloznost videti, kaksna so dela pri izk-oriscanju gozdov. Razveseljivo je
dejstvo, da tehnika zelo hitro
prodira tudi v to gospodarsko
vejo. Motorne zage in razlicni
traktorji, prilagojeni za gozdna

dela, so skoraj povsem odpravili
rocne zage in v:prezno zivino.
Gozdarji imaJO velike nacrte.
Vsekakor ni dalec dan, ko bodo
glavnino del v gozdu prenesli na
urejeno mehanizirano skladiSce
neposredno ob kapacitetah za
predelavo teh sortimentov.
Po tern ogledu smo hili v kasnejsih razpravah enotni, da taka
srecanja dosti prispevajo k spo·
znavanju vseh tezav. D. Mazij

Ribici o svojem delu
V prvih .cLneh januarja je bil
letni. obcni zbor ·ribiSke dr uzine.
Iz ,poroCil je bilo rvideti, da je
<Lr.ulina v 'Preteklem letu uspesno
gOSdJOdarila, kar nam povedo tudi
naslednji p.oda<tlk:i:
C1ani drufine so apravili 3000
proSltovoljnih deloVIlli.h ur, od tega dve tretJjini za resevanje ~.ib
ob rpresihanju jezera, ctretjiono pa
za obnovo in gradnjo jezov. . ·
Zgu:-ajena •sta bila dva jezova v
Zad.Illjem ik.r aju, jez v RepiScu
pili Kanlorvici in jez na K rajcovi
zagi. Skupaj s Ciani turistianega
druStJva so obnovil.i jez -na Volcjem jezeru.
Ob presihanju j ezera je bilo
uj et~h :naj.v ec .r.ib, odkar Zivi rib-Bka druzina. Od ujetih r ib je
bilo .v lozenoih rv jezero okrog 600
kilogram.ov ~ovnih scuk in tpl'ihliino 20.000 anladic, predvsem ~cuk.
Ostale ribe oso prodali ribiSkim
dnlliionam v Sloveniji za vbganje,
deloma pa tudi za prodajo po-

nroSniokom. V opot.ok CerknisOica
je bilo v.Jozenih 25.000 z-aroda potoene tpO.Strv.i. in 1000 m ladic sarentke do 15 am •dolzine.
Lani je bilo proda·n ih 2158 ribolavnih dovol.ilonic, kar je se enkrat vee kot leto .pr ei. Na S!portni na.Cion. je bilo ujet<ih 2900 kilogramov.

Na obenem zboru je .bilo sprejetih vee :zaildjuCkov, .ki naj bi
bi'!Ji vodilo 'novoizvoljenih organcv ;p·r i njihovem prihodnjem
delu.
T. Lovko

V SPOMIN
Sporoeamo zalostno vest, da je
naso delovno skupnost za vedno
zapustil Joze BRANISELJ - brusilec.
Sredi najbolj ustvarjalnega deJa, star komaj devetin§tirideset
let, je nenadoma omahnil. Vsi, ki
smo ga poznali, se zavedamo, da
smo z njim izgublli dobrega sodelavca.
Spominjali se ga bomo kot tihega, a vztrajnega, prizadevnega
in nesebienega sodelavca.
Zadnji dan leta 1973 je po hudi
bolezni umrla naSa delavka Julka
BAJT, stara stiriinpetdeset let.
V tovarno je pri~la delat leta
1964. Zadnje ease je delala v masivni progi. Bila je tiha, mirna
in vestna delavka.
Vsem, ki smo jo poznali, nam
bo ostala v trajnem spominu.
Delovna skupnoot
TP Cerlmica
Po dolgi in zahrbtni bolezni je
za vedno zapustil delovno skupnost TOZD TP Martinjak nas delavec Vlado MAHNIC. Rodil se
je 1. 5. 1953 v Grahovem.
V tovarni je bil zaposlen od
leta 1970 na delovnem mestu delavec v skladiscu gotovih izdelkov. Prej je bil zaposlen kot
kvalificiran zidar pri podjetju
GRADISCE v Cerlmici.
Delovna skupnost
TP Martinjak

RESITEV NOVOLETNE
KRizANKE
zELIMO SRECNO, OPIKATI,
TREN, NOVO LETO, RA, GL,
NIKOLAJA, LESA, EROZIJA,
ETE, ADA, SKUTER, RARITETA, AMARENA, DB, DOBRAVA,
VIATOR, VELETOK, ER, EVROVIZIJA, MOLITEV, MIT, ODA,
LIE, ARABEC, AM, SICA, IRA,
MED, AJS RELATIVNOST, NO.
JAR, AKA. VATA, NEDRJE, REON, JEAN, GRM, CLARK. JAN,
KO, KEPER, KOZARA, EK, TIRANTZEM. TROT, PAR, AJ, MATERIJA, KA, ATLANTIDA, STEZA. EM, VAT. ROKE. C, NN,
OKER, ODUVATI, IMAM, ISADORA. RF.PA, PRESENETITJ,
ORJAK. EST, MAJ, NOVOLET·
NA J ELKA. OVIRA, T. SIPA,
AREAL, LITIJ. ARETTA, LEV,
NT.. VOZ·, ZA. TOR. IKRAVOST,
:'.TVTNA. O'R1R. TF.RASA. RAMA
.TANA, RAKA, ANA, TK, PREJA,
IR.
IZID zREBANJA
Tudi tokrat so se resevalci dobro odrezali, sa.i so do doloeenega roka lJOSlali 93 rdftev. Izmed njih je komislja izZrebala
naslednje:
150 din dobi Janja MILAVEC,
Postojnska 15, Rakek,
100 din dobi Vinko ILERSIC,
Stara cesta 15, Rakek,
SO din pa Brank.a TURK, Martiniak 3, posta Cerknlca.
Po 10 din dobiio Mila'l MIHEVC, Grahovo 37, Jana KOVACIC, Kamna gorica 48, Cerknlca.
Ivo STEFAN, Skunne defavnosti
Cerknlca . Panica CVETKO, Cesta
4. ma.i l'l 74, Cerknlca in Jasna KOBAT-, Kamna ~ori ca 47, Cerknica.
Na2rajencem iskreno cestitamo! Naln'8do naj dvignejo v bla·
~ajni Skuonih dejavnosti, osta·
lim pa jo homo poslali po postl,

