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REZULTATI POSLOVANJA VI. POLLETJU 1974
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PROIZVODNJA NARASLA ZA 21 ODSTOTKOV. PODROCJE NABAVE POVZROCA TE2AVE. PRODAJA V ZACETKU LETA IZREDNO
UGODNA, VENDAR POVPRASEVANJE UPADA. DOHODEK IN
OSTANEK DOHODKA NAD LANSKOLETNO RAVNIJO. OSEBNI
DOHODKI NARASCAJO SKLADNO S PRODUKTIVNOSTJO DELA.
UGODNEJSI REZULTATI GOSPODARJENJA.
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PROIZVODNJA
Dosezeni obseg proizvodnje.znasa v prvih sestih mesecih 183.778
tisoc dinarjev, kar tie za 21 odstotkov vee kot v enakem obdobju lanskega leta.
Glede na letni plan znasa dosezeni obseg proizvodlnje v I. poll~tju 1974 49 o~totkov. Iz tega
b1 lahko sklepall, da plan ni dosezen, vem.dar moramo ugotoviti,
da je v prvem ·poHetju planiran
niiji obseg proizvodnje. Tudi iz
preteklih let je znacilen porast
obsega .pr.lmarne proizvodnje, kar
je razvidno iz strukturne primerjave dosezenega obsega proizvodnje po skupinah ·izdelik.ov.
I.-VI. I.-VI.
1973 1974
- pohistvo
- :primarmi izdelki
- ostalo

85,0
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82,8
17,0
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PROIZVODNJA PO TOZD
TOZD TP CERKNICA je v letosnjem I. .polletju dosegla 51 o;0
letnega plana, glede na lansko

obdobje pa se je obseg proizvodnje.p.oveeal ~a ~9 Ofo. Moramo ugot~ltl, da b1 bll obseg proizvodDJe lahk.o ugodnejsi, ce ne bi ta
organizacija proizvajala manjse
serije glede na ugodno konjunkturo prod.aje.
T~)ZD T~ Cerknica je dopolmila
prmzvod!ni program s proizvodnjo ooevnih sob DRAGICA in TANJA, .talco da je pricakovati v prihodnJem obdobju se hitrejse narascanje obsega proizvodnje.
TOZD TP MARTINJAK je v letosnjem I. polletju dosegla za 10
~stotkov vecji obseg proizvodnje kot v enakem obdobju lani.
Glede na letni plan pa j e ta .temeljna organizacija dosegla le
~a 44 °/~ predvidenega obsega prolZVOdnJe.
Prav gotovo je temu osnovni
vz·r ok iz.pad plamirane proizvodnje v tapetnisk~ dejavnosti in nepravocasno lansiranje predvide·
nih izde~kov v tapetnistvu.
Tudi masivni program je dozivel nekatere popra'Vke in je proizvodnja vse bolj usmerjena na
jelov program, ki ga tudi zunanji trg vse bolj zahteva.
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V prvem letolinjem poUetju ugodni rezultati v prolzvodnji

Ta temeljna organizacija je bistveno obcutila podraiitev materialov in surovin.
TOZD TP CERKNICA je dosegla v I. polletju 43 Ofo letnega
plana, glede na enako obdobje
lani pa je dosezeni obseg proizvodnje ·vi·s ji za 11 Ofo.
Glede na sprejete cene azbac;tnih ivemih •plo~cic in vecjo proizvodnjo leoi!:eh v <lrugem polletj.u
pricakujemo, da bo letni plan do·
sezen.
Moramo omeniti, da so v tej
enoti v drugem tromesecju pr.iceli s proizvod.njo izdelkov iz poliuretana in da je sedanja proizvodnJa dejansko poskusna, njeni rezultati in uCinki pa <Se bodo
obcutili v na>Slednjem letu.
SKLEPNE UGOTOVITVE
0 PROIZVODNJI

so:

Skupne ugotovitve o obsegu
proizvodnje in celovitl problematiki na tern podroeju bi bile za
I. polietje naslednje:
- na izpad proizvodnje ·s o vpltvale tudi redukcije elektrl~ne
energije v za~etku leta,
- pomanjkanje repromaterlalov povzroea velike teiave in je
bilo zato potrebno s temeljnimi
organizacljami nenehno obravnavati zlasti kritiene materlale ter
ustremo ukrepati (ve~je varnostne zaloge in podobno),
- pove~anja obsega proizvodnje se je treba lotltd analltltno in
vsestransko, ker le ob visokem
obsegu proizvodnje 1ahko prlak.ujemo tudi ugodne ftnanene rezultate,
- pospe~iti je treba tok prlprave in lansiranja novih trlno
zahtevanih izdelkov, ker je to
pogoj za normalno izpoinjevanje
plan~kih ciljev,
- usklajevati je treba proizvodne programe med temeljniml
organizacijami, kar omogoea tudi usklajerio prodajo.
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Da bi dosegla planirane rezultate v letnem merilu, bo morala
ta temeljna organizacija povecati
obseg proizvodnje v diugem polletju poprecno rnesecno za 14 Ofo.
Le ob taJko doseZ:enem obsegu
lahko pricakujemo tudi u godnejse financne rezultate.
TOZD TLI STARI TRG je v letosnjem I. poNetju dosegla 64 Ofo
letnega plana. Glede na enako
lanskoletno obdobje pa je dosezeni obseg proizvodnje visji za
45 Ofo. Tako dosezeni obseg proizvod:nje je predvsem re;z;ultat
ugodnih vremenskih razmer, kar
je omogocilo nemoten dotok surov1n in bistrveno ugodneJse <loseganje proizvodnje v zagalnici.
V stolarni je izlocen stol K-33
in je nadomescen predv.sem s to·
aoletnimi omaricami ter proizvodnjo polizxieJikov za lruhinjo GAMA. Proizvodni program dejansko teme'l!ji predvsem na predelavi jelovine, medtem po je lani
temeljil pretezno na predelavi
bukowne.
TOZD TP STARI TRG je dosegla ie 42 °/o zastavljenega let·
ne$a plana, medtem ko je do·
sez.eni o?seg. v letosnjem I. pol·
letJU pnmerJalno z enakim ob·
dobjem lani viSji za 22 Ofo. Prav
gotovo je 'Vzrok za taksne rerul.t~te prepocasno uvajanje zastavlJenega pro.g rama proizvodnje
(VE~A 74 in GAMA) in pa proiz·
vodnJa VEGE 60 v manjsih serijah za dopolnitev narocil.

NABAVA

Z osrednje proslave i>neva vstaje.

Ve~

na 7. strani

Podrocje nabave je bilo v preteklem obdobju letolinjega leta
prav gotovo problematicno. Na
to v:pli:vajo valutne ~Spremembe

na evropskem trgu i:n pa narascanje cen repromaterilclov na
domacem trgu. Tudi veeje po¥Jlra!ievanje po surov.inah in materialtih kemicne predelave povzroca zarstoje v dobavnih rokih
kljUJb sklenjenim .pogodbam z dobavitelji.
Prav gotovo je v talki :sirt·u aciji
nujno potrebno opraviti selekcijo
kri tiooih materialov in zagotovni
V'i•sje zaloge v skladu s predvidenimi lansirnimi ·progami. Ceprav
visje zaloge bremen.ijo obratna
sredstva, pa je glede na proirzvodne uc~nke ta pot utemeljena in
smotrma.
PRODAJA
Dosezena realizacija v I. tromesecju letosnjega leta je za 87
odstotkov visja kot v enakem obddbju !ani. Glede na ·Jetni plan
pa ma>Sa doseZ:ena realizacija 55,5
odstotka. Ugodno dosegan.je realizacije letos Je rezultat izredne
konjunkture v prvih petih letosnjih mesecih. Ta uogotovitev velja za domaci trg, medtem •ko so
na podrocju i:l!Voza veljale drugacne zakonitosti.
.
V preteklem obdobju je p,rodaja nara:Scala hitreje od proizvodnje, kar je videti tudi v kalicinah zalog gotovi-h izdelkov.
Izvozno podrocje je bilo zelo
spremenlji:vo, tako da iz:voz na
ameriSko podrocje in v Evropo
ne kaie zadovoljivih rezultatov_
Konec na 2. strani
IZ VSEBINE:
NOVISAMOUPRAVNISPLOSNI
AKTI - DELO ODBORA ZA PLO.
SKOVNO POHISTVO - POVEZOVANJE Z GOZDARJI - KAJ
PRI~AKUJE SOVJETSKO TUIS~E - ZA ZDRAVO DELO- KA·
DROVSKA EVIDENCA V AOP
VSE MANJ NEZGOD PRI DELU
SOLIDARNOSTNI SKLAD ZAtiVEL- KONTROLA KVALITETE
SKRB ZA ZDRAVSTVENO PRIZADETE - PROSLAVA DNEVA
VSTAJE
KULTURNE IN
SPORTNE NOVICE NASE
OBI~AJNE RUBRIKE
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BRESTOV OBZORNIK
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Ugodni rezultati gospodarjenja
Na<l.aljevanje s 1. strani
To je :posledica nara5canja cen
repromaterialov in vedno manjse
zainteresiranosti proizvruj alcev, da
pri ISedanjih cenah in sti.mulaciji
izvoza sploh izvaiajo. Poleg tega
pa je konkurenca na teh trlgcih
iz leta v leto mocnej.s a.
Na domacem trgu rznasa ISkupna prodaja 171.072 tisoc di.na-rjev,
kar je rza 105 Ofo ·v ee kot v enakem
obdobju 'l ani. ze prej smo orne·
ni1i, da je tako dosezena prodaja
rezu1tat ugodne konj>unkture v
pretelclem obdobju. ze konec meseca maja paISe je stanje bi;st:veno spremenilo. Upadanje :proda·
je je med drugim rezultat mlail'jl§anega potenciala potromiSkih
posojil. Prav gotovo nas na tern
podrocju pricalkujejo tezave in
ibo potrebno vlozrti .se vel~ko naporov.
Na prodajo Vlptiva tudi nere5en
status cen pohistvenih ooelkov,
:ki zaradi dv}ganja nabavnih cen
postajajo neatk umula.tivni in pro~\'Oqno .nezanimivi.
. -. O:¢ertiti moramo, da je :proda~-:-narascala predv.sem v Salonili
pbli:istva ter na podrocju Slove¢j;e in Hrvatske, medtem ko prodaja .na ostalih podrocjih ni tako
ugodna.
Prodaja primainih iroelkav je
hila .skladna z ocenami in predvidevanji, vendar so tudi na tern
podrocju tefave oS cenami zaganega lesa v •pri.meri ·S tujil:n rtrgom
in s cenarm.~ s-uravin.
IZVOZ
Dosezena realizacija na izvoznih ·podrocjih je za 39 Dfo v.i1Sja
kot v enakem obdobju lani. To
poveeanje je posledica vecjega
izvoza .masivnih i:odetk:ov iz TOZD
TiP Martinj ak itn -izvoza zaganega
lesa.
Zlasti je bil mocan .i&voz zaganega lesa v prvem tromeseej.u,
vendar je povprasevanje v drugem· tromeseeju bi!S'tveno manjse, s tern pa tudi i;zvoz.
· Izvoz je manjsi predv·sem na
podrocju ·furniTanega ploskovnega pohi&tva. Mocna kunkurenca
in v'i soke cene repromaterialov
ovirajo plasma tudi na vzhodnih podrocjih, ki .so za tov:nstno
pohistvo potencialna. Moramo
omeniti, da so .posli oza izvoz na
ta podroOja l§e vedno v teku, vendar je vsaka ocena problematic·
na, ;k er na d.zlrusnjah .ne moremo
graditi · ocen. Prav gotovo pa je,
da moramo stOTiti v.se potrebno
za pospeseni plasma na teh podrocjih.
Na zahodnih trliSCih pa je Ietos cutiti doloceno preusmeritev
v zahtevah {namesto bukovih iz.
delkav izdelli iz jelovine), ki jih
spremljamo m se temu ustrezno
:prilag.ajamo.
.
CELOTNI DOHODEK
Gl!!'(ie. na dosezeno prodajo se
je tudi celotni dohodek v letosnjem I. pollet}u povecal za 87 Dfo
pr.i.merjalno z enak.im obdobjem
!ani. PrimerjalaJ.o na letni plan
pa znasa doseZeni celotni -dohodek 56°/'o. .
·
.
Materia1ni .stroski predstavljajo str~ke porabljenih -surovin in
materialov (iverke, zagan les, furnirji, oko'"ja, .povrsinski materiali, hlodov.ina in drugo), goriv in
inaziv, drobnega inventarja, s troske pomoznega materiala, stroske' lastnih polizdelkov, ostale
funkciOiilalne ·strol§ke lastni-h polizdelkov ter ostale furds:cionalne
stro§ke za doseganje prdizvod-

_:pjV strukturi celotnega dohodka
-zna:sajo materialni stros~ 70,9 Ofo,
kar: je glede na dele:Z v Ianskem
l:)~olletju (74,7 Ofo) u godnejse.
· Omeniti moramo, da material~ ·~trqs:k! - po meseaih naraseajo
ui tla, Je .na ugodnejl§o strukturo
teb v: celotnem dohod•ku vplivala
·pud} '•oaprodaja Iansk~h za1og (te
~o 1mele IPdktite vse .nadstroS-ke,
pol~g- tega pa ·so ti.tdi lastne cene
bile' nillje).
- ·
· .?.aradi ·ziriievcmj a dele:Za rnateriiifui'h stroskov v Ietosnjem letu
se je delef dohodka v celotnerm.

gaZiranja 69 dni. Na povecanje
mase surov.in in materiala, izraZe·
ne v denarju, je poleg visje.ga obsega proizvodnje vplivala tudi podraZitev repromaterialov.
Gotovi izdelld so se v letosnjem I. polletju obracali v 46
dneh, medtem ko je lani ta ci-

dohodku povecal na 29,1 Ofo, kar
je za 3,8 Ofo vee ·kot v enakem ob·
dobju lani.
OSEBNI DOHODKI
Popreeni neto osebn:i dohodek
na za:poslenega po TOZD v din:
I. pol·
let]e

brez PU

1764
1757
1744
2113
1834
2628

1641
1686
1684
1962
1710
2637

1972
1969
2012
2280
1966
3040

2053
2083
2061
2395
2073
2948

SKUPAJ 1883

1796

2100

2209

TOZO

TP CERKNICA
TP MART.JNJAK
TLI STARI TRG
TIP CERKNICA
TP STAR! TRG
SKUPNE DEJAVNOSTI

leto 73

Osebni dohodloi na zaposlenega
narascajo, ·k ar je vldeti tudi iz
zgornje taibele. Prav .g otovo je na·
raseanje glede na stagnacijo lani
pozitiv.no in plansko usmerjeno.
Na podrocju osebnih dohodkov
je treba zagotoviti, da bo rast
oseblllih dohodkov -u sklajena z re·
zultan dela, kar nam nalagajo tudi nacela samoupravnega sporazuma lesne industrije in interm
akti. V ta namen je bilo storjenih vee ukrepov za realizacijo
teh nacel. Prihodnja rast osebnih
dohodkov bo odvisna od proiz·
vodnje in tudi od doseganja a:kumulativnosti po temeljnih organizacijah.
PRIZADEVANJA
ZA STABILIZACIJO

Obratna sredstva so zelo v~en
dejavnik v poslovnem procesu
podjetja. Od zagotovitve potrebV letu 1974 .pa je na en cLi.nar vlozenih obratnih •Sredstev dosefenih obratnih .sredstev je odvisen
nemoten reprodukc!jski proces,
poleg tega pa tudi koliCina sredstev za investici}ska vlaganja in
razl§irjeno reprodukcijo.
V letu 1973 .smo na en d~nar
vloienih obratnih sredstev dosegli 0,71 din celotnega dohod'ka.
no 1.11 din celo1inega dohodka.
Ta primerjava nam pove veliko
ugodnejsi ucinek angaZiranih obratnih sredstev in hitrejse obracanje v letu 1974. Prav gotovo si
na tern ucinku 'lahko razloZimo
tudi ugodnejsi finanOni rezultat
in stopnjo 1ik!vidnosti v preteklem obdobju.
V.prasanju likvidnosti moramo
posvetiti veliko pozornost, k er se
je 'V zadnjem casu stanje bistveno poslabSalo. ·P rodaja pohistva
se ustavlja, mas a ·p otrosniskihposojil pa ne stagnira, temvee .se
celo zmanjsuje.
Tudi izvoz ·k ot sta.bilizartor pr.itoka denarnih 1sredstev ne kaze
bistvenih .premikov v pozitivno
smer, .tako da moramo v drugem
polletju poiskati vse moznosti za
zagotavitev normalnih obratnih
sredstev in pospel§itev plasmaja.
PopreC.ne zaloge surovin in mater.iala .se tudi amgazirajo poprecno 58 dni, lani pa je bil ciklus an-

Plan I. polletje
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klus zna5al 72 dni. Prav gotovo
je na ugodno vezavo zalog gotovih izde1kov vplivala izredna konjiilllktura za plasma pohistva v
prvih petih meseaih letos. Glede
na tcina .g~banja jn pomanjkanje

V proizvodnji -

Ietos ugodDi rezultati

potrol§nis-kih posojil pa je situacija na tern podrocju sla~bsa.
Dose:Zeni rezultati I. polletja so
dokaj ugodni, vendar tnas ne smejo zavajati. Potrebno je ·s proti
in celovito ocenjevat'i situacijo

ter pogoje gospodarjenja in se
jtim prilagajati.
Pr.i tern ·pa se morajo vkljuCiti
vsi delavci, ker le tako lah.k.o rzagotovimo izpolnjevanje skupno
zastavljenih ciljev.
B. Mi'Sic

Novi samoupravni sploSni akti
V DNEH, KO NASTAJA TA STEVILKA BRESTOVEGA OBZORNIKA, STA V JAVNI RAZPRAVI DVA SAMOUPRAVNA SPLOSNA
AKTA: STATUT DELOVNE ORGANIZACIJE IN SAMOUPRAVNI
SPORAZUM 0 SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST. ZAPISIMO 0
VSAKEM NEKAJ GLAVNIH ZNACILNOSTI.
STATUT DELOVNE ORGANIZACIJE je skupen akt vseh temeljnih organizacij BRESTA.
Sprejem tega akta zahteva ustava, pri tern pa natancneje ne
opredeli njegove vseblne. Tega ne
dopolnijo niti drugi predpisi. Zato je bilo o vsebini statuta takih
delovnih organizacij, Jd imajo temeljne organizacije, precej raz.
prav in tu in tam tudi razliCnih
mnenj. Pri pregledu nekaterib
statutov, ki so jih sprejeli v drugih delovnih organizacijah, oziroma pri prebiranju clankov, 1d
teoreticno obravnavajo to podroeje, lahko opazimo razliene resitve. 1:al lahko ugotovimo, da je
vecina ubrala dokaj poenostavljeno pot: v statutu delovne organizacije obdelujejo skoraj iste zadeve in na enak nacin, kot je to
ze urejeno v samoupravnih ·s porazumlh o zdruiitvi.
Komisija skupnega delavskega
sveta v nasem podjetju, ki je dohila nalogo pripraviti prvi osnutek statuta delovne organizacije, je ubrala razmeroma svojo
pot. Tako smo dobili osnutek ne
pretirano obsemega in ponavljajoeega se statuta, Jd v petih poglavjih podrobneje ureja nekatere zadeve skupnega pomena, ld
so v osnovl ze zastavljene v samoupravnem sporazwnu o zdruZi.tvi v delovno organizacljo. Na
drugi strani pa postavlja temeljna izhodiAca za enotno ureditev
glavnih dolinosti in pravic ter za
uveljavljanje odgovornosti.
Nastejmo, katere so glavne za.
dev~, ki jih nakazuje oziroma
ureJa novi statut:

... •,

- urejanje razmerij s prodajalnami,
- nastanek (organiziranje) temeljnih organizacij in njihova lz·
locitev iz delovne organizacije,
- nacin kandidiranja, volitev
in odpoklica oziroma razresitve
clanov organov upravljanja ter
konstituiranje organov in delegacij,
- naCin dela in odloeanja
skupnih organov in delegaoij,
- temeljne dolZnosti in pravice delavcev in delegatov ter nacin uveljavljanja njihove odgovomosti,
- soodloeanje (razsiritev samoupravljanja) pri nekaterih zadevah skupnih dejavnosti.
0 predlogu statuta, Jd ga doJoel skupni delavski svet, bodo
dokoncno odloCill (in s tern statut sprejeli) delavci vseh temeljnih organizacij zdruZenega dela.
SAMOUPRAVNI SPORAZUM 0
SISTEMIZACIJI se sprejme v
vsaki temeljni organizaoiji kot
njen samostojni samoupravni
splosni akt, ki doloca temeljno
organizacijsko strukturo in delovna mesta po posameznih organizacijskih enotah.
Za vsako delovno mesto so v
posebni tabeli vpisani naslednji
podatkl:
1. zaporedna l§tevilka delovne·
ga mesta,
2. naziv delovnega mesta,
3. kratek opis znacilnih opravil na delovnem mestu,
4. zahtevana delovna sposobnost, Jd vsebuje:
a) solsko izobrazbo (stopnjo in
smer),
b) praktieno znanje,
c) posebna znanja oziroma posebne pogoje,
5. doliino poskusnega deJa in

6. posebna .o belezja delovnega
mesta, kjer se vpiSe, da gre za
vodilno delovno mesto, delovno
mesto primerno za invalida in podobno.
Pri izdelavi osnutkov sporazumov o sistemizaciji so temeljne
organizacije usklajevale doloeila
splosnega dela, pri zapisovanju
posebnega dela pa so skul§ale
uporabljati enotno metodologijo.
v tern clanku je verjetno pri·
memo, da poudarimo razliko
med delovnim mestom in stevilom delavcev na posameznem delovnem mestu.
Po predlaganih samoupravnih
sporazumih steje za delovno me·
sto »vsebinsko zaokrozen del delovnega procesa, za katerega je
znacilna poleg enakih ali podobnih pogojev predvsem istovrstnosto~omasorodnostpoklicEdh

ali strokovnih znanj in sposob·

nosti, kakrsne so potrebne za
opravljanje del in opravil, ki so
znacilna vsebina taksnega zaokrozenega delovnega procesa«. Za·
radi tega naj ponovno opozorimo,
da delovnega mesta ne smemo
zamenjevati s pojmom »stevilo
delavcevu. Na primer delovno
mesto »Vratar« je eno, v temeljni
organizaciji, pa imamo lahko tri,
stiri ali vee vratarjev, ali delovno mesto nadmizni rezkar, za
kar imamo lahko pet, deset ali
vee delavcev. To pomeni, da se
delovna mesta doloeajo s samoupravnim sporazwnom - aktom
o slstemizaciji, stevilo zaposleEdh
v temeljni organizaciji s srednjeroenimi plani, stevilo delavcev na posameznem delovnem
mestu pa s kratkorocnimi plani
kadrov.
Ceprav izhajajo omenjeni sporazumi iz trenutno ze dosedanje in
utecene organizacije, jim moraroo posvetiti vso pozornost, saj
poleg organizacijske zasnove pomenijo tudi prvo podlago za oblikovanje delilnih razmerij na
podroeju osebnih dohodkov.
Z. Zabukovec

NOVA ORGANIZIRANOST KOMUNISTOV
USTANOVUEN SVET ZVEZE KOMUNISTOV
SOZD SLOVENIJALES
21. jwlija letos je bil ustanovljen svet Zveze komunistov sestavljene organizacije zdrl1Zenega dela Slovenijales. Seja koordinacijskega
odbora za pripravo ustanovne seje sveta Zveze komunistov SOZD je
bila v Ilirski Bistrici v tovarni LESONIT. ~a seji je bilo 43 delegatov.
V svet ZK SOZD so bili izvoljeni:
Dimic Rudi - Lesonit, Pecavar Stane - DO Slovenijales, Dervar
Franc- Savinja, Pecek Janez- BREST, Smid Milka- Alples Boric
· Semsudiu - LigniSper, Razdevl§ek Franc - DO Slovenijales :...__ Bu·
kovec Borut - Kocevje, Pavlenc Boris - BreZice, Starin Marjan Radomlje; Krivec Bogdan - Idrija.
Iz Brestove proizvodnje: garnltura ROK

Na seji so sprejeli vrsto zakljuckov, ki jih bodo osnovne organizacije Zveze kom~stov lahko vkljucile v svoje akcijske programe.
J.Klanear
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Dejavnost se Siri

Ekonomski
slovarcek

ZANIMANJE ZA AVTOMATSKO OBDELAVO PODATKOV
TUDl V DRUGIH PODJETJIH
V okviru sestavljene organizacije Slovcnijales je ustanovljena
komisija za avtomatsko obdelavo podatkov. Komisija naj bi predvsem svetovala smotmo uvajanje racunalnistva v tistih organizacijah
zdntzenega dela, ki podatke obdelujejo se vedno na klasicni nacin.
Rezultati prvega sestaoka, na
katerem so bile ze dane nekatere
sugestije, se ze kazejo. Strokovni
kadri dveh najbllijib OZD Leso·
nita iz llirske Bistrice in iz KLI
Logatec so ze bill na razgovorih
v nasem racunskem centru, kjer
smo jib informirali, katere podatke ze obdelujejo za BREST
in kaksna je pot, da se podatki
dolocenega poslovnega podrocja
lahko obdelujejo na racunalniku.
V Lesonitu se predvsem zani·
majo za obdelavo podatkov s ko·
mercialnega podrocja, na KLI pa
za obdelavo podatkov materialnega in skladlscnega poslovanja.
Za obe podjetji sta izdelani ponudbi, v katerih jib podrobno se·
znanjamo z moznostmi in pogoji
prehoda na avtomatsko obdelavo
podatkov. Vsekakor je prvi ko·
rak, ki ga bodo morali napraviti
v Lesonitu in v KLI, da si preskrbijo delavce, ki bodo delali
na avtomatski obdelavi podatkov.

Lahko trdim, da je za tista pod·
jetja, ki nameravajo priceti z
avtomatsko obdelavo podatkov,
smotrno, da kupijo celovite pro·
jekte, ki jib imamo na BRESTU
ze izdelane. lzku§nje, ki jib imamo v nasem racunskem centru,
izdelani programi, kolikor toliko
vteceno poslovanje na tistih podrocjih, kjer podatke ze obdelujemo, so vsekakor velike prednosti. Sodelovanje bo moralo teci
tako, da bodo skupno dogovorjene naloge, ki se jib bo dolocilo,
ob morebitnem podpisu pogodbe
med BRESTOM in Lesonitom oziroma KLI pravocasno in natancno izvedene.
Z novimi navezavami si delavci
nase sluibe nalagamo nove dolznosti in odgovornosti. Mislim, da
bomo z malo dobre volje in razumevanjem kos tudi novim natogam.
J.Otonicar

Ena izmed iz,;edb sedezne garniture DETEL
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Iz nasega centra za avtomatsko obdelavo. podatkov

Delo odbora za

ploskovno pohiStvo
V okviru sestavljene organiza.
cije zdruzenega dela Slovenija·
les, katere sestavni del smo po
integraciji tud.i mi, so za razlicna
podrocja imenovani strokovni odbori. V odbor za ploskovno pohi·
~tvo je nasa organizacija imenovalamene. Odbor j e imel po ime·
novanju v maju ze pet ·sej . Naloga odbora je:
- usklajevati proizvodne pro·
grame v grupaciji za ploskovno
pohistvo,
- doseci najozjo mozno spe·
cializacijo proizvodnje,
- dajati soglasja k novim pro·
gramom za ploskovno pohistvo,
- razmejevati proizvodnjo med
organizacijami zdruienega dela
in temeljnimi organizacijami
zdruienega dela, da se le-ta cim
manj pokriva in sovpada,
- preucevanje in izbira naOina
transporta, skladiScenja in raz.
voj skladiscne mreze,
- preucevanje moinosti za racionaino embaliranje, nomenklatura in oznacevanje blaga,
- voditi, usmerjati in nadzirati prodajno sluibo Slovenijalesa in drugo.
Naloge odbora so dokaj zahtevne in odgovorne, zlasti se, ker v
dosedanji pra·ks.i ni b ilo necesa
podobnega. Podjetja so pac raz-

vijala programe tako, kot so menila, da je naj'bolje za njihova delovno organizacijo. Tako pa so
mnogokrat posegala v ;programe
drugih organizacij in na trgu sta
se srecala dva enaka proizvod.a
dveh razliCn.ih proizvajalcev. Obi·
cajno je v takem primeru .izdelku zapeeatena usoda, ceprav je
trino ·sprejemljiv. To pa je velikanska skoda za delovno organizaaijo in za potrosmka. Delovn.a
organizacija mora neamortiziran
izdelek zamenjati z n<Wim, potrosnik pa mora te neamortizirane stro~ke placati v obliki drazjih proizvodov.
V odboru je bila zas-tavljema
naloga, da je take primere prepr eci, obenem pa tud.i naloga, da
se vpra~anje special.izacije zastavi na ~idi osnovi, · ki mora biti
povezana v neko celoto, solidarnostno povezana, ki se mora programsko dopolnjevati, vse to z
namenom, da bi dosegli cimvecjo
produkti.vnost dela in s tern konkureneno -sposobnost na trgu. Tako zastavljena naloga ni lahka;
terja ogromoo strpnosti, potrpezlj ivosti Jn seveda predvsem preudarnega ravnanja. Racunamo,
da bomo v letu dveh napravili
premrk napr ej v zadovoljs·t vo
vseh.
T. Kebe

USTANOVITEV KONFERENCE SINDIKATA LESNE INDUSTRIJE
IN GOZDARSTVA OBCINE CERKNICA
Delavci lesne industrije in gozdarstva v obcini Cerknica so se na
ustanovni konferenci spora.z umeli o ustanovitvi obcinske konference
sindikata delavcev Iesne industrije in gozdarstva obcine Cerknica.
Talca organiziranost omogoea clanom sindikata Iesne industrije in
gozdarstva, da organizirano obravnavanjo vprasanja, ki so zivljenjskega pomena za delavce teh dejavnosti, da usklajujejD interese in
poiScejo ustrezne odgovore.
Na konfercnci so razpravljali o polozaju in aktualnih druibenoekonomskih vprasanjih Iesne industrije in gozdarstva. Ocenili so, da
so gospodarski rezultati ugodni in da so predvideni nacrti presezeni.
Nevamost je, da bi bili ob teh rezultatih samozadovoljni in ne bi
kriticno ocenili dejavnikov, ki so vplivali na take dosezke. Poudarili
so, da je bila v prvih petih mesecih Ietos izredna konjunktura na
domacem trgu, kar je pozitivno vplivalo na prodajo in dos-ezene gospodarske rezultate. :te v teh mesecib pa obseg prodaje upada, zlasti
zaradi manjsih moznosti potrosniskih posojil. lzvozni rezultati niso
zadovoljivi, saj pokrivajo le dve tretjini uvoza. Pogoji za izvoz so iz
leta v leto slabsi zaradi viSjib cen surovin, materiala in prevoznih storitev. Nujno bi bilo treba povecati izvozno stimulacijo.
Na podrocju povezovanja lesne industrije in gozdarstva je treba
cimprej ustanoviti samoupravno interesno skupnost za gozdarstvo in
Iesno industrijo. Konferenca je vztrajala tudi na tern, da se uskladijo
odnosi med trgovlno in proizvodnjo v smislu ustavnih dolocil. Jasno
je treba opredeliti, kaj je delo TOZD, OZD ter sestavljene organiza.
cije zdruienega dela. Prav tako je potrebno sodelovanje sestavljenih
organizacij Iesne industrije Sl<wenijales-Uniles pri nacrtovanju prihodnjega razvoja lesne industrije in nastopanju na zunanjem trgu.
Konfere11ca se je zavzela, da se v programiranju razvoja 1975-1980
da vecji poudarek razvoju druibenega standarda in vsaj delno od·
pravijo neskladja, k:i so ocitna na tern podrocju.
V prihodnjih mesecih je treba oceniti, kako se razvijajo samoupravni druzbenoekonomsld odnosi, in analizirati samoupravne sporazume. Ugotoviti je treba, ali se je spremenil polozaj delovnega
cloveka, da odloea 0 pogojih in rezultatih dela. v programu je tudi
akcija za uvajanje delavske kontrole, samoupravni sporazum o dclitvi dohodka in osebnih dohodkov v okviru obmocja. Predlagali so
tudi, da se na podrocju obcin Cerknica, Postojna in llirska Bistrica
oblikuje m~dobcinska konferenca lesne industrije in gozdarstva. Na
konferenci so sprejeli poslovnik o delovanju obcinske konference
sindikata lesne industrije in gozdarstva ter izvolili za predsednika
Jozeta Hrena in za podpredsednika Miroslava Cetino.
J. Hren
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SREDSTVA V PODJETJU
Da bi podjetje nemoteno opravljalo svojo dejavnost, mora imeti
dovolj osnovnib in obratnih sredstev.
Ustanovitelj podjetja zagotovi
v zacetnem obdobju potrebna
osnovna in obratna sredstva. Poslovanje podjetja pa mora biti
usklajeno s financnimi in knjigovodskimi predpisi. Vsa sredstva
imajo svoje vire. Sredstva predstavljajo aktivo, viri pa pasivo.
V.iri sredstev so lahko:
- lastna sredstva (to so sredstva, ki jib podjetje dobi od ~sta
novitelja, in sredstva, ustvarJena
v poslovnem procesu s sredstvi
raz~irjene reprodukcije- to imenujemo poslovni sklad),
- kred.iti bank,
- dolgovi do dobaviteljev,
- ustvarjeni tekooi ostanek dohodka.
1. OSNOVNA SREDSTVA SO:
- zemljisca; podjetje ima dolocen prostor zemljiSc, ki je po-ben za opravljanje nemotenega proizvodnega procesa, in pa
zemljiSca, na katerih so zgradbe
podjetja (ta sredstva se ne amortizirajo);
- gradbeni objekti; to so to·
va.rniSke hale, upravne stavbe,
skladiSca, pozarni bazen, vratarnice, ograje in podobno.
Amortizaoija teh objektov je
odvisna od konstrukcije in zivljenjske dobe.
Delovne priprave so stroj;i (avtomatski in polavtomatski), energetske naprave (kotli in parne
turbine, generatorji), !rocni stroj·
clci, prevozna sredstva (avtomobili, tek-oci vagoncki, vilicarji).
Poleg na5tetib skupin osnovnih
sredstev poznamo se naslednje
skupine osnovnih sredstev, ki jih
v podjetjih redkeje srecamo:
- dolgoletni nasadi,
- osnovne crede,
- osnovna sredstva izven uporabe.
2. OBRATNA SREDSTVA
Obratna sredstva so sredstva,
ki se po enkratni uporabi iztrosijo in se njihova vrednost prenese na izdelke (za razliko pa se
osnovna sredstva ne ii.ztro~ijo v
enem delovnem procesu, temvec
se iztrosi le del, ki predstavlja
amortizacijo). Obratna sredstva
so med seboj ozko povezana. Delijo se na:
- denama sredstva,
- surovine,
- nedokoncano proizvodnjo,
- polizdelke,
- gotove izdelke,
- drobni inventar,
Pri obratnih sredstvih je na·
slednji proces:
Koncna vsota denarja je vecja
po koncu proizvodnega procesa
od zaeetne, ker podjetje ustvarja
sredstva za raz~irjeno reproduk·
cijo. Opisani proces se nenehno
ponavlja in to zagotavlja nemo·
ten proizvodni proces in razvoj
podjetja.
3, SREDSTVA SKUPNE PORABE
Do sredstev skupne porabe
podjetje prihaja z delitvijo dosezenega dohodka.
Ta sredstva predstavljajo pred·
predvsem:
- objekte in stvari skupne ·porabe (pocitniski domovi, ~portni
objekti, st anovanja, oprema itd.),
- denarna sredstva (sredstva
za regres in Ietovanje, dotaaije,
odplacila anuitet od sredstev za
skupno porabo),
- razdelritev sredstev skupne
porabe (kred.iti delavcem za sta·
novanjsko izgradnjo, vezana sredstva itd.).
4. REZERVNA SREDSTVA
Ta sredstva so izlocena namensko na posebnem racunu in se
uporabljajo v smislu zakonskih
dolocil.
Na primer: Kadar podjetje zaide v tezave, iz teh sredstev pokriva izgubo, jib rahi za dvig osebn ih dohodkov, kadar na racunu
ni zadosti denarnih sredstev.
Vendar se ta sredstva pozneje
vmejo za pokritje razlike pri prodaji osnovnih sredstev po ceni, ki
je nizja od dejanske knjifne cene.
B.Mi~ic
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Kaj prifakuje sovjetsko .trZiSCe
OBISK V EXPORTLESU V MOSKVI
Znano je, da je Sovjetsk a zveza druga po vrsti v blagovni menjavi z Jugoslavijo. Obseg menjave v pohBtvu pa je ze vrsto let na
enaki ravni treh milijonov dolarjev, kar je za meddrzavne odnose
enako nicli. Jugoslavija si je letos postavil'a za cilj, da je treba tej
stagnaciji napraviti konec. Zato je jugoslovanska delegacija zahtevala od sovjetske, da se kvota pohistva v blagovni listi povilla od treh
na dvanajst milijonov dolarjev.
Delegaciji pa nista dosegli soglasja, zato je to vprasanje ostalo nereseno in sele na ponovnih
razgovorih je b il d osezen s•porazum , da se kvota pohiStva poveca na sest milijonov dolarjev. Za
tri milijone dolarjev je hila s-pecifikacija blaga ~pohistva) utr1ena ze v marcu, za druge tri pa je
bilo doloceno, da se bo utrdila v
Moskv.i v zacetku julija.
Ker j e bila nasa Bar.bara izbrana v ozji izbor ze v decembru
lani"in je bilo n.a osnovi nekaterih
informacij ,ki so na:m bile posredovane, upati, da bodo Rusi Barbaro tudi narocHi, smo se u delezili r azgovorov v Moskvi. ze n a
prvem sest:anku pa so nam predstavniki Sovjetske zveze dali vedeti, da so Barbaro narocili drugje m naj ne racunarno na narocilo. Kasneje so r ekli, da so jo
narocili v Ceskoslovaski.
Drugo, kar so nam sovjets-ki
predsta'V'ni•k i povedali, je tuc).i, da
niso pripravlj eni razpravljati o
kakrsnem koli povisanju cen, kar
pa smo Jugoslovani zahtevali,
ker so stro5ki proiz'Vodnje pohi-

S.tva zaradi narascanja cen materialov mocno porasli. Takticno z
nase ·strani najbrz to ni b ila najbolj preudarna poteza. Zahtevali
smo namrec obcutno poviSanje
kvote, 1orej smo moeno povecali
ponudbo, po drugi straru pa smo
zahtevali za to vecjo ponudbo tudi visjo ceno. Trgovsko je to nezdru~ljivo . Vendar tako je bilo.
Razgovor.i so bili dolgo trajni.
Sledila so dokazovanja z ene in
z druge strani, dokler n iso sovjetski predstavniki rekli svoj
»ne«. Ali sprejmete pose! pod sedanjimi po.goji, al:i p a posla nc
bo. V zvezi s tern, da je b ilo letosnje leto leto prizadevanj za
povecanje kvote, je bil.o tezko
prevzeti odgovornost in kvoto ne
izkorJsti-ti, ker bi drugo leto zopet s tartali iz enake osnove. Tako pa je 1a osnova le viSja za
nove tri milijone dolarjev. Velika
napaka na jugoslovanski strani
pa je bila neenotnost. Menim, da
bi moral n osilec posla, ce ga ze
imamo, odigrati vlogo, ki jo nosilec ima. Ne pa, da p osame:zmi
predstavniki izsiljujejo pose! za

Na vsakem delovnem mestu pr ezi nevarnost za nezgode

Pravnik odgovarja
VPRASANJE: Kaj je z uporabo »sinclikaln.e liste« glede s ubvencioniranja prevozov na delo
in z dela? Kolikor mi je znano,
se v delovni organizaciji ze uporabljajo nova -dolocila o dnevnicah in o Jtilometvi<ni?
ODGOVOR: Preden od govo.rimo na pos-ta:vljeno vpra~an.je, rooramo lociti tri vrste povracila
s t roskov:
- kilometrina za sluZ.bena potovanja z lastnim avtomobilom,
- nadomestilo de la •stroskov
za prevoz na delo ozirom a z deJa,
- dnevnice.
V·s ako od teh treh nadomestil
ureja delovna organizacija samostojno v svojih samoupravr:llh
splosnih aktrlh, vendar v okv1ru
druzbeno dogovorjenih (vcasih
tudi predpisanib) norm. Sindikalna lista, ki jo omenjate v
vpra~anju, nudi samo osnovo za
samoupravne sporazume posameznih panog, ki nato nataniSneje doloC:i.jo okvir posarneznega
nadomestila.
Po sprejemu sedanje sindikalne 1iste in po prvem osnutku samoupravnega sporazuma s podrocja deltitve v lesni industriji
smo ugotovili, da doloeila o dnevnicah, ki -s mo jib i:z.placevali na
Brestu, niso bila skladna z omenjemima aktoma. Za>to s mo mor ali -takoj spremeniH dolocila o
dnevn.icah. Zaradi dveh zapovrstnih podraiitev goriva smo morali, da bi zavarovali- normalni

potek poslovanja, spremeniti tudi doloCila o kilometrini.
Po drugi strani pa ugotavljamo, -d a veljavno dolocilo o nadomesotilu (subvencioniranju) dela
s tr oskov za prevoz na delo in z
deJa ni v nasprotju s predpisi oziroma omenjen.o ·sin<l.ikaln:o li-sto
in sporazumom panoge. Po sedanjih dolocilih Brest-ovega s-porazuma s podrocja delitve pripada
posamezniku nadomestilo stroskov za prevoz na delo .in z dela
za t'i-sti zneseik., ki presega 10 °/o
kalkulartivnih osebnih do h odko v,
ki so s ·p lanom doloceni, kot najniZj1 dovoljeni.
Ob koncu velja se opozoriti, da
smo tik pred ponovno temeljito
revizijo sporazuma, ki ureja vprasanje delitve v delovni organizaciji in da ni izkljuceno, da bo
tudi to vprasanje urejeno drugace. Do sedaj pa •t emeljne organizacije takega predloga niso n1ti posredovale niti obravnavale.
Z. Zabukovec

vsako ceno. Nosilec posla bi moral iskati sir5e koristi in politi'ko,
ne pa dovoliti direktni stik tex
moznost posameznih nastopov in
mizevanja cen. To bi moralo biti v osnovi prepreceno, sicer nosi:lcev posla ne rabimo.
Za Brestovo pohiStvo torej sovjetskega trga za letos ni. Izoblikovati in izdelati bomo morali
nov model, ki b o po obli:ki in
Jcvaliteti na viSji stopnji, kot je
Barbara. Ra:z.ni okrasni nalepki
so za ta trg zelo sprejemljivi. Poudariti pa je treba tudi, da Rusi
neradi spreminjajo modele. Ce
j e izdelek osvojen, potem tece
vrsto let. Tudi sirok asortiment
jim ni prevec po godu. Ne ostane
nam drugo, kot da zacnemo znova in bolj uspe§no.
T. Kebe

Iz lakimice v TP Martinjak

ZA ZDRAVO DELO
VARNO IN ZDRAVO DELO V POVRSINSKI
OBDELAVI IZDELKOV
V lesni industriji je povdinska obdelava izdelkov eno izmed najbolj zdravju skodljivih del. Laki, razredcila in drugi povrsinski materiali so zvecine labko vnetljivi, agresivni, pa tudi strupeni. Delavci,
ki to delo opravljajo, so torej nenehno izpostavljeni nevarnosti pozara ali eksplozije, poleg tega pa jim zdravju skodljivi aerosoli in
hlapi pocasi unicujejo zdravje. Zanimivo je, da se z nenehnimi iz.
boljsavami delovnih postopkov in delovnih pogojev te nevamosti
bistveno ne zmanjsujejo. Vzrok za to je spreminjanje in vecanje proizvodnje ter uvajanje vedno novih, kvalitetnib boljsih, istocasno po
zdravju bolj skodljivih povrsinskih materialov.
Za lakiranje d ementov pohistva uporabljajo .nekaj vrst lakov. Najbolj razsirjena je UIPO·
ra:ba nitrola.kov, v zadnjem ca-su
pa se vse bolj ~"iri t udi uporaba
k islinskih, poLiestevskih in p oliuretanskih lakov. Nitrolak je sesta vljen •iz suhih .snovi (ni-troceluloza, aJ.kidne smole in podobno)
in topil, ki med susenjem (strjevanjem) odhlapijo. Hlapi top il-pa
so zdravju Skodljivi. Benzen, toluen, ksi:len in druge komponente topil kvarno vpliv~jo na. krvotvorne organe, na Jetra m na
zivcni sistem. Zastrupitve, ki jib
povzrocajo, 1$0 lahko akutne ali
kronicne. Aku tne nastanejo pri
deJ.u v izredno velikih koncentracijah hla.pov benzt!na in njegovih
homologov. Posledica take zastr upitve je omed-levica, pa tudi smrt.
Takih zas·trUIPitev pa k sreOi doslej pri. na·s se ni bilo.
Kronicna obolenja, ki nasta nejo pri delu v sibkejsih koncentracijah zdravj u skodljivib hlapov v
daljsem casovnem obdobju, ·so
p ogostej sa. Simptomi t akega obolen.ja so sla<bokrvnost, razdraZLjivost, pogos-ti glavoboli, -slab ·tek,
povracanje in podobno. Za taka
obolenja so zlasti dovzetni slabokrvni delavci, mladoletni.ki in
nosecnice. Zato le-ti ne smejo delati v lakirnicah.
Kisli·n ski laki so sestavljeni iz
podob.nih komponent kot nitrolaki. Ker so v njih ·tudi topila, so
hlapi, ki nastajajo pri su5enju,
enako skodljivi. Poleg tega pa
V·Sebuj ejo Se kisle komponente,
kot so katalizatorji (trdilci). Zato .s e ti laki ne s usij 0 •s amo fizikalno, temvec se utrjujejo t udi
na podlagi kemicne reakcije poli-kondenzacije.
Katali-zatorji
ni·s o bolj -strupeni kot vecina organ-slcih topil, so pa agresivni in
nevarni za poskodbe oci. To -pom eni, da se je treba zelo varovat<i pred oskropitvarni, se poseb ej pa pred oskropitvami oci.
Agresivni so tudi njihovi hlapi,
napadajo pa -sluznice oCi, nosu
in grla. Delo s temi laki je torej
ena:ko S.k odlj ivo kot z nitrolaki,
poleg t ega pa je zaradi drazljivosti hlapov se n epvijetno.
Poliuretanski la:ki niso za zdravje ni.c bolj nevarni kot nitrolak.i,
ker vsebujejo i<ste tipe topil, le
v manjsi kolicini. Katalizartorji
(trdilci) pa so do neke meje strupem, ker vsebujejo prosti izocianat. Le-ta napada dihalne organe, pri nekaterih · ljudeh pa povzroca tudi hude a1ergicne motnje. Njegova p rednost je le v
tern, da pri s trjevanju •n e izhlapeva. Nevaren j e torej le pri

brizganju, k o delavec vdihava
tudi raz:prsene kapljice lalk:a, ki
vsebujejo tudi prosti~ -izocianat.
PrJ brizganju s temi lakli bi moraJa biti ventilacija izredno mocna, v nasprotnem -primeru pa bi
morali delavci uporab1jati zascitne maske. Ljudje z alergicnimi
motnjarni pa ne smejo delati s
poliuretani, kcr tudi t i ukr epi ne
pomagajo.
Nasih norm za to, ·k oliko prostega izocianata naj bi smelo
biti v katalizatorjih, ·s e nimamo.
Zato upostevamo nemske norme,
ki pa se jih italijanski proJzvajalci lakov, pri katerib lake veoinoma kupujpmo, prav gotovo ne
drfijo. Kol!ko ga vsebujejo, sami ne moremo izmedti. Sodimo
pa, da ga je precej, saj dela'Vci
s talno tozijo, da jih boli v prsi.h
da so po delu nenavadno mocno

utrujeni in podobno. Prav to pa
so tudi simptomi krolllione zastrupitve z izociana1om.
v nasi organizaclji zdndenega
dela imamo razmeroma sodobne
laklmice. Pred prlbliino stirlmi
leti smo zlasti lakimice v Tovarni pohistva Cerknica in Tovami
pohgtva Martinjak popolnoma
preuredill. Uvedba sUS.Unih kana1ov, kabin na vodno zaveso in
drugih naprav je delovne pogoje
toliko lzboljsala, da v zra.ku sk<r
raj ni cutiti zdravju skodljivih
hlapov.
Take delovne razmere pa niso
trajale dolgo casa. Povecevanje
proizvodnje, uvajanje novih delovnih postopkov, uporaba kvalitetno boljsih povrsinskih materialov in podobni ukrepl so delovne pogoje ponovno poslabsali.
Zato bo treba kmalu poveeatl in
rekonstruirati laklrnico TPC, delno preurediti lakirnlco TP Martinjak, povecati in bolje opremlti
lakirnico TLI Stari trg ter namestiti vee odsesovalnih naprav
tudl v lak:imici TP Stari trg. Za
to pa so potrebna finan~na sredstva, ki jih trenutno zaradi novib
investicij ~o. Kljub temu
pa s tern ne smemo predolgo odIa5ati. Zavedati se moramo, da
smo delavcem DOL:tNI zagotoviti zdrave delovne pogoje, saj
je njibovo zdravje nase najve~je
bogastvo.
V. :tnJdadl~

Kadrovska evidenca vA0P
Program uvajanja celovite avtomatske obdelave podatkov na
Brestu zajema m ed ostalimi t udi projekt za o bracun osebnih
dohodkov, -k aterega delimo na naslednje dele:
- postavitev maticne evidence
zaposlenih kot osnovo za prihodnji razvoj celovitega projekta,
- obracun osebnih dohodkov
izdela ve in rezije do bruto zneskov,
- obracun bruto osebnih dohodkov, 'p rispevkov, odtegljajev
ter izpJs izplacilne dokumentacije.
Za samo pos-tavitev maticne
evidence zaposlenih nas vse skupaj caka v pdpravljalnem obdobj u precej zahtevnega in: odgovornega dela. Najprej bomo na osnovi <losedanjih seznamov zaposlenih ostevilcili vse zaposlene ter
uvedli postopek za Z'biranje osnovnih maticnih podatkov. Glede
na to, da naj ti podatk.i resnieno
sluzijo svojemu namenu, jib je
treba z vso odgovomostjo zajeti
ter sistemizirati. Ker ta del predstavlja obenem s postavitvijo maticn.e datoteke zaposlenib tudi
preverjanje pravilnosti ze zajetih podatkov, bomo v to fazo
vkljucili vsakega zaposlenega, da
bo sam preveril svoje podatke in
j.ih po potrebi tudi popravil.
Naslednja faza kadrovske evidence bo vzdr.levanje ze zajetih
podatko-v, kar zajema njihova
stalno izpopolnjevanje ter spratno vnasanje vseh sprememb. V

tej fazi. bo stalna naloga vsakega
posamezruka, da bo s-proti obvescal svoje tajnistvo o vseh spremembah, ki so zajete v maticno
datoteko zaposlenih.
Poleg osnovnega namena postavHve kadrovske evidence kot a snove za obratun osebnih dohodkov pa je na-8 cilj zagotoviti 'S to
evidenco mofuost za boljse odlocanje na podrocju k a<l.rovske
fun:kcije v celotnem podjetju.
Taksno pa je lahko samo na osnov.i cim vecjega stevila ustreznib podatkov, ki zagotavljajo primerno kvaliteto odlocitev, blazi
konfliktne situacije, predvsem pa
zmanj-suje tveganja nepravilnih
odlocitev.
Cilj na~e naloge je torej zagotoviti tudi solidno .osnovo za odlocalllje v kadrovski funkciji. Ta
osnova predstavlja zbJr podatkov
v posameznih •kadrovskih podfunkcijah, ki jih je treba za odlocanje se posebej obdelati. Tako
obd~lani podanki (lahko bi jim
rekb podatki za odlocanje), ki izvirajo iz :zJbranih osnovnih podatkov, pomenijo neposredni v~r. na
osnovi katerega lahko bolje odlocamo na podrocju kadrovske
funkcije, saj na.m avtomats ka
obdelava kadrovskih podatkov
omogoca cim boljse ovrednotenje
vseh teh podatkov, kar je do sedaj predstavljalo na podrocju kadrov.skih odlocitev, posebej pa
pri uporabi sodobnib metod (psihologije, sociologije) se dodatne
tezavc.
T. Perovnik
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NaSi ljudje
>>Dobro jutro! Toneta zelite. Na
dopu.s tu je in v postelji je se. Sestra koncuje obisk, je iz Avstralije, pa smo sinoci dolgo okramljali,« mi je dejala zena kurjaca
Antona PETRICA iz Tovarne pohistva Cevknica.
Tudi Tone se je hitel opravlcevati, ko sem ga vrgel iz postelje.
Nrsva se mogla takoj zediniti,
saj n1kakor ni bi:l za to, da bi bil
predstavljen v rubriki Nasi ljudje.Po daljsem prigovarjanju pa je
le pris-ta.l ~n tako sva zace'la razgovor.
V pogovoru je zelo prijeten;
vse pove naraWlost, iskreno. Od
casa do casa pa, ce v kaj ni gotov, naprosi zellJO, da mu pomaga pri pdpovedovanju.
Druiina, v kateri se je Tone
rodil, je stanavala na zagi pod
vasjo Topol. Oce je bil zagar in
je zagai les za kmete iz Topola,
Sel§ka in Begunj. Zaga je bila
last teh kmetov. Med vojno so
pri njih pogosto dobili zatomsce
partizani, saj je bila zaga odmaknjena in kot nalasc za zascito
partizanav.
v druiinli so bili stirje otroci.
Dve hceri in dva sinova. Tone je
bil najmlajSi. ~e solo obvezni
otrok je sel za pastirja v Begunje premoinej>se!Du km.etu ..Ta. ~e
ta otrostva so btla zan) na]tezJa.
Najlepse <Spo~in~ na ot~os·tvo. ~a
ima Tone, ko Je tz potooka, ki Je
iuborel pod zago, lovil postrvi in
se z bratom podil po snegu. ·
Po osnovni soli leta 1948 se je
zaposlH na Krajcevi ~agi. Vsak
dan je iz Topola pesabl ~a delo,
pa t:udi enkrat samkrat m zamudil. Iz Krajceve zage je bil premescen na begunjsko zago, 'k i je
bHa tudi last LIP Cerknica, kakor se je takra:t imenovalo nase
podjetje.

manj nezgod pri delu

NEZGODE PRI DELU V LETOSNJEM PRVEM POLLETJU

Leta 1952 je sel na odsluienje
vojaskega roka. Po vojascini se
je spet zaposlil na Krajcevi zagi
in je bil ze po enem letu premescen v kotlovnico za 'kurjaca. Od
ta.l<.rat dalje dela m tern delovnem mestu. Devetnajst let ze kuri v kotlovnici. Meet tern casom
se je izmenja'lo veliko ·kurjacev,
nekateri izmed nj~h zato, ·ker niso vzdriali zaradi tezkih pogojev,
saj je vcasih vrocina neznosna,
pa tudi izmensko delo je naperno, saj je potrebno kuriti noc in
dail!. Tone pa je vzdrial, navadil
se je na to delo in ga opravlja
s posebno ljubeznijo m veseljem. obiskuje trgovsko solo, sina ToLeta 1956 je opravil strokovni neta, ki mu je sedemnajst let m
bo postal radio mehanik, hcerka
izpit za kurjaca.
S sodelavci se lepo razurne, ta- Anica 'Pa je stara stiri leta.
Veliko fotografij ima iz pretekko da je z rnedsebojnimi odnosi
lih let, skoraj za vsak :pomempovsem zadovoljen. Vedno in ob
vsakem casu j e pripravljen pri- ben dogodek, ki se je zgodil v
skociti na pomoc sodelavcern, po- zvezi s kotlovnico. Veliko fotoprijeti za delo. Z leti <Si je prido- .grafij je sam posnel, saj mu je
bil tolilko delovnih izkusenj, da to konjicek. Ena izmed najbolj
je ·pri svojem delu popolnoma sa- zani~vih fotografij, ki •jo je
mostojen. Te i2lkusnje pa nese- sam,posnel, je podiranje tovarniskega dimnd!ka, ki ga je dolgo
bieno prenasa tum na nove deopazoval in cakal na trenutek,
lavce.
»Prav zdaj rabimo v kotlovnici ko se bo nagnil in prav to mu je
se enega kurjaca, pa se na obja- uspelo.
Naj Tonetu Petricu zaielimo se
vo o prostem delovnem mestu
ni nih<:e prijavil,« mi je potozil veliko zdravja in zadovoljostva ter
novih delovnih uspehov na deTone.
lovnem mestu.
J. K.lancar
Sodelavcem je vedno za vzg·led
zaradi rednega prihajanja na delo. ~e ni.koli ni izostal. Dosledno
se ravna po tovarniSkem redu,
tako da bi ga marsikdo lahko posnemal.
Leta 1955 se je porocil; skromno stanovanje je doml v Cerknici. Leta 1960 pa je s prihranki
in •s skromnim kreditom, ki ga
je naj el pri podjetju, zgradil stanovanj•sko hiSo. Pri gradnji hiSe
mu je SlO podjetje povsem naTOko. Ima tri otroke, hcerko Tatjano, ki je stara devetn:ajst let in

V prvim ~estih mesecih letos smo zabelezili nekaj manj nezgod
kot v istem obdobju Iani. Padec !tevlla nezgod je obcuten v vseh
TOZD, razen v TLI Starl trg, kjer je ~tevilo nezgod naraslo za SO 0/o.
Poveeanju ~tevila nezgod v TOZD TLI Starl trg je najbri botroval
nov asortiment i.zdelk.ov in pa vzdrievalna dela na sl.dadiScih taga·
nega lesa in hlodovine.
V celoti je stevilo nezgod manjse za 18 oziroma 23 odstotkov,
kar je skoraj za cetrtino. Po temeljnih organizacijah pa je primerjava z letom 1973 nas'lednja:
TOZD
1974
1973 lndeks
TP CERKNICA 25
41
61
14
73
TP MARTINJAK 10
TLI STARI TRG 15
10 150
TIP CERKNICA 4
6
66
TP STAR! TRG 2
3
66
SD CERKNICA
4
4 100
77
BREST
60
78
Zaradi nezgod je bilo v podjetju dzgubljenih v celoti 621 de·
lovnih dni oziroma 28 odstot'k ov
manj k01: lani. V spodn.jj. razpredelnici so izgub~jeni dnevi prikazani po TOZD:
TOZD
1973
1974 lndeks
TP CERKNICA 468 215
46
T.P MARTINJAK 126
61
48
73
55
TLI STARI TRG 133
52 144
TIP CERKNICA 36
90 242
T·P STAR! TRG 37
SD CERKNICA 31 130 213
72
861 621
BREST
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Solidarnostni sklad zalivel
KAKO SO RAZDELJENA SREDSTVA
SOLIDARNOSTNEGA ST ANOVANJSKEGA
SKLADA V OBCINI
Temeljna nacela o oblik.ovanju samoupravnih stan_?vanjskih
skupnosti in o prihodnjem razvoju samouprave na podrocju stanovanjske dejavnosti doloca 33. ustavno dopolnilo k republi~ki ustavi
iz leta 1971 ter podrobneje opredeljuje resolucija o prlhodnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva iz leta 1972.
c) za raziskovalno delo v ko·
V skladu s temi dolocili je bila
ustanovljena sa:moupr~vna stan~· rnunalnem in stanovanJs·k em govanjska skupnost _o_bcme Cerk.r~.1- spodarstvu,
ca da hl zagotovth zavestno m
d) za k ritjc poslovnih stroskov
dr~beno u smerjanje stanovanjsklada.
skega gospodarstva po nacelih
Letos bo zgrajenih i.z sredstev
vzaJemnosti in s olidarnosti in da solldan1ostnega
stanovanjskega
bi delovni ljundje v zdruienern sklada 21 stanovanj,
od tega:
delu ter obeani v krajevni skupnosti organizirano uresnicevali
6 enosobnih
svoje osebne ~ sku_pn~ potrebc::
6 enoinpolsobnih,
in interese pn grad.i:tvJ, upo~~b1
6 dvosobnih in
in gospodarjenju s stanovan)l.
3 trosobna stanovanja.
V samoupraWli stanovanjski
Vsa stanovanja, ~grajena letos,
skupnosti so organizirane tri poso v Cerk.nici, i;n sicer v bloku na
sebne samoupravne enote:
Notranjski cesti 18 stanovanj in
- graditev stanovanj,
3 stanovanja v bloku na Pescen- druzbena pomoc v stano· ku. Stanovanja bodo predvidoma
vanj-skem gospodarstvu,
vseljiva do konca avgusta letos.
- upravljanje in go~p~ar~e
Na natecaj za dodelitev stano·
n:je s skladom stanovanJskih h1s.
vanj, zgrajernh s sredstvi solidarMed naloge druge samouprav· nostnega stanovanjskega sklada,
ne enote (drufbena pomoc v sta- se je prijavHo 46 prosilcev, od
novanjoskern gospodarstvu) sodi
tega 15 iz BRESTA.
tudi upravljanje solidarnostnega
0 dodeljevanju stanovan j sta
stanovanjskega sklada obcine
r3.1ipravljala komi:sija za dodeljeCerknica.
va:nje stanovanj solidarnostneg~
Solidarnostni
stanovanjski stanovanj-skega sklada na SVOJl
sklad obcine Cerknica je ustano· seji 12. julija letos in izvrsilni odvila skupsci:na obcine 29. decem- bor upravnega odbora sklada na
bra 1972.
svoji seji 18. julija, kon6rw odloNamen sklada je zagotoviti na- ci:t ev pa bo dal upravni odbor
slednja sredstva:
sklada, ki potrdi predlog izvrSila) za gradnjo najemnih stano- nega odbora in bo imel sejo 29.
vanj v druibeni lastnini za dolo· julij a letos.
cene obcane,
Kako bodo letos razdeljena stab) za delno nadomesti·t ev sta- novanja, zgrajena s sred:stvi sonarin nosilcem stanovanj ske pra- lidarnostnega
stanovanj skega
vice,
sklada, v tern trenutku se ni znac) za premiranje namenskega no in bomo o tern porocali kdaj
drugic.
M. Turk-~kraba
varcevanja za stanovanja,
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Iz brusllnice v TP Cerknica

Srecanje Brestovih
borcev

Da delovni pogoji vplivajo na
giobanje nezgod pri delu, nam
zgovorno prica TP Cerknica, kjer
so bile lani opravljene meritve
delovnih pogojev, na podlagi dobljenih rezultatov pa posredovani
predlogi za odpra'Vo pomanj'kljivosti. Do konca leta so bile pomanjkljivosti tudi odstranjene.
Letos opazimo v tej temeljni
organizaciji zmanjsanje nezgod
za 39i~fo in izgubljernh dni za 54
odsto~kov. Prav gotovo je bilo
izboljsanje delovnih pogojev
eden i.zmed glavnih dejavnikov,
ki so na tak pad~ vplivali.
Umestno bi bi:lo, da se za izboljsevanje pogojev dela,'odlocijo 1udi druge temeljne Of$anizacije.
V Tovarni pohistva Martinjak
se stevilo nezgoP, ze nekaj Jet pocasi 2lmanjsuje, ceprav je delo
v tej TOZD movda se najbolj nevarno (izdelava masivnega pohistva). Pri tern delu velilko bolj
kot drugje .pridejo do izraza najnevarnej-si lesno obdelova'lni stroji, kot so •k rozne in tracne fage,
vse vrste rezkalnih strojev, struinice in vrtalni stroji. Poleg tega

pa je treba veliko operacij opraviti rocno s sablonami, kar pogosto privede do zelo nevarnih situacij.
V TLI Stari trg je stevilo nezgod letos spet naraslo. Glavni
vzroki za to stanje so predvsem:
- slabi delovni pogoji,
- veliko rocnega dela,
- rekonstru.kcija na skladiscu.
Delovni pogoji ISO v prostorih
TLI Stari trg dokaj slabi, vendar
bi tetko trdili, da so kaj bistve.no
slabSi k01: v drugih terneljnih organizacijah. Ve.ndar pa semi v.seeno zdi, da je na tern podroeju
naj.manj storjenega prav v TLI
Stari trg.
Proizvodnja je precej podo'bna
proizvodnji v TP Martinjak, le
da je pri njih v rnanjsem obsegu.
Vendar pa je tu stisnjeno vse
slrupaj v en oddelek oziroma pros tor. Ta!ko je na okrog 2000 kvadratnih metrih, raje manj, postavljeno celotn.o 'POstrojenje stolarne od suSilni.c pa do skladisca
gotovih izdel:kov. Taka utesnjenost je zelo neugodna za zdravo
in varno delo, ker delavcem pretijo nevarnosti oprakticno od vsepovsod (odletavanje odpadkov z
drugih delovnih mest, ropot,
prah). NajiSlabSi .p ogoji so v lakirnici, ki je za tak obseg proizvodnje odloeno premajhna. Tu so delavke izpostavljene hlll!pom organskih topil, ·p a tudi drobnim
kapijicam poliuretanskih lakov,
ki vsebujejo se prosti izocianaJt.
V najkraj5em casu bo potrebno
omenjeno lakirnico preurediti
oziroma izdelati nacrte za novo.
Vse nastete pornanjkljivosti
utrujajo delavce in rta!ko vplivajo
na njihovo koncentrlranost pri
delu, IS tern pa posredno tudi na
stevilo poskodb.
Stevilo nezgod v TIP Cerkzrica
je sicer upadlo za 30 a;o, ,POveca:lo
pa se je stevilo izgubljenih delovnih dni. Ta dva podatka nakazujeta, da so bile poskod'be resnejse. Lani je v tej temeljni organizaciji odpadlo na eno ne2lgodo sest .i zgubljenih delovnih dni,
letos pa kar 13 oziroma dvakrat
vee. Tudi v tej temeljni organizaciji so delovni pogoji izredl!lo slabi, lahko recem, da ·s o kar najs~absi v vsem podjetju. Temu botruje predvsem oglusujoc hrup
strojev za drob1jenje lesa, vrocina od sus iipikov in 'Stiskalnic in
kot glavni, ·h lapi for.maldehida, ki
se sproocajo iz vrocih plosc. Poleg nastetih pa ·so •kljub dobri
ventilaciji prisotne se velike kolicine prahu. Prah in formaldehid se razsirjata po vsem prostoru in napadata dihalne organ e
delavcev. Formaldehid je izredno
agresiven in ze v manjsih kolicinah povzroca solzenje, v vecjih
pa moeno drazi sluznico in povzroca bolecine v prsnern kosu.
TP Stari trg j e prenovljena, ta·
ko da so tu delovni pogoji dokaj
zadovoljivi. Urediti 1bi bilo potrebno le se la'kirnico, ker sedaj
dejansko nima odsesovalnih naprav. Stevilo nezgod je upadlo za
33 Ofo, stev.no izgubljenih delovnih
dni pa je naraslo za indeks 242.
To porneni, da odpade na vsako
nezgodo vee kot mesec dni ozirorna natancneje 45 delovnih dni.
Stevilo izgub~j enih delovnih dni
v tej TOZD ·pa je mocno dvignila
tezja prometna nezgoda enega izmed delavcev, ki pa se je zgodila
fe lani.
F. Mele

Devetnajstega julija je bilo na
Brestu t radicionalno •s-recanje
borcev' ki so obenem se dolgoletni clani Brestove delovne s.kUJpnosti.
Na sprejemu so bili tudi glavni direktor Bresta rnz. Jofe Strle,
predsednik skupnega delavskega
sveta Janez Voljc in predstavniki
drliZbenopoHtienih organizacij.
V uvodni besedi je povabljence v imenu Brestovih samoupravnih organov pozdravil predsedni:k skupnega delavskega sveta.
Za tern je glavni direktor tovariS
Strle prisotne se2lllanil z dosedanjim in prihodn!jim gospodarjenjem delovnega .k olektiva. Vsem
se je zahvalil za vlozene napore,
ki so jih pdspevali za napredek
podjetja in jrm zazelel, da bi bili
se dolgo med nami in s !Skupnimi mocmi pripomogli k razvoju
podjetja in utrjevanju samoupravnih in delovnih odnosov v
delovru skupnosti.
Po koncanem nagovoru so dohili borci skromna knjiina darila
Nezgode na 1000 zaposlenih
kot spornin na kolektiv, v katerem ustvarjajo, in na naso revolucionarno preteklost.
'100
Zatem je bila skromna kultur/1'\.
na prireditev, ki so jo izvedli cla/
ni pevskega zbora Tabor iz Cerk- 90
.............
rnce.
/I\
__/
Ob zakuski so stari bojni tova\/_
/
riSi in tovarisice v sproscenem 80
1\
/
razgovoru obujali spomine na
1/
\
prehojeno pot v boju za danas~
~
njo socialisticno samoupravno in 70
~
druibeno ureditev . S. Bogovcic
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Kontrola kvalitete
SISTEM KONTROLE IN METODIKA RESEVANJA
TEHNOLOSKIH PROBLEMOV
Za izbiro ucinkovitega sistema
kontrole s pravilnimi kriteriji
kvalitete je nujno potrebna organizarana povezava med proizvajalcerri. in potrosnikom. Kontrolo kvalitete je t reba prilagod'iti zahtevam kupca, razvoj pa
usmerjati po njegovih potrebah.
Proizvajalec mora kupcu zagotoviti pravo kvaliteto izdel:lwv, ki
zadovoljuje njegove zahteve in
mu nen.udi vel.':, ·kakor potrebuje.
To pomeni, da mora proizvajalec
z ustreznimi ukrepi preprei.':iti
slabo kvali-teto, ce pa hoce, da bo
kvaliteta ekonomska, ne sme biti boljsa oziroma drazja, kakor
je nujno potrebno.
Usklajevanje kvalitete z zahtevami, zagotovitev kvali-tetne ravni in izboljsevanje ena·komernosti je vedno v zvezi z resevanjem
tehnolosktih vprasanj. Za uspesno opravrjanje teh nalog je potreben sistem in ta!ka metod~ka
raziskovalno-razvojnega dela, da
je pot k reWvi cim krajsa in
stroski cim manjsi. Nujno potrebno pomoc pri takem delu
nudijo moderne metode matematicne statistike, plani rane raziskave in uporaba elektronskih racunainikov. Predpogoj za izkoriScanje te pomoci pa je urejena dokumentacija i-n ustaljena tehnologija.
Kontrola danasnje proizvodnje
je sestavni del v projektu tebnoloskega postopka in postaja '3ktivna tehnoloska faza, ki ureja
proizvodnjo.
Tako kot so povratne informaci~e, ki jib preskrbi raziskava in
analiza triisca osnova za urejanje korutrole kval~tete, tako ak1li.vna kontrola s svojimi povratnimi
informacijami ureja posamezne
faze tehnoloskega postopka in s
primerno obdelavo podatkov
omogoca izboljsave v celotnem
projektu proizvodpje. To so nacela v uvaja:nju integralne kontrole kvalitete, ki tudi ureja in
ne samo nadzoruje proizvodnjo.
Uvedba integralne -k ontrole kvalitete in umnkovito izkoriscanje
povratnih informacij s -p ovezavo
proizvajalca in lrupca •prek dobre
prodajne organizacije in analize
trlisi.':a zahteva predvsem funk
cionalno in brezhibno organizacijo.
V danasnjem modernem podjetju ni pretirana trditev, da je
kvaMteta izdelkov bolj slika organizacije, kakor tehnii.':nih sposobnosti podjetja.
Za uspeh v konkurencnem boju je za vsako proizvodnjo odloi.':ilnega pomena enakomerna in
dobra kvaliteta izdelkov. Pred
zacetkom proizvodnje je potrebna sistemMicna raziskava trZisca,
ka:tere rezultati odlocajo o obsegu in nacinu proizvodnje ter
postavljajo osnovne zahteve raziskovalnemu delu. •p ri uvajanju
tehnolos·k ega postopka. v nasem
sistemu proizvodnje je tudi kontrola kvalitete sestavni del tehnoloskega postopka s svojo aktivno vlogo pri doseganju in zagotavljanju kvalitete izdelkov. Nujno potrebno je dobro organizirana povezava med proizvajalcem,
potrosnikom, raziskovalcem trzisi.':a, tehnologije in }as1mosti izdelkov, kontrolorjem in trgovcem, ki vsi skupaj sestav1jajo zaokrozeno celoto.
Zadovoljevanje potreb tdiSca
postaja vedno bolj v.prasanje organizacije v vecji meri, ka.kor
vpra~anje ciste teh.ni"ke proizvodnje. Vsak proizvajoalec, ki ni sposob en resiti teh organizaciJStkih
zadev, ni priJ?ravljen za uOinkovito poseganJe na mednarodno
tr:li~ce zaradi negotovosti v pogledu kvalitete od sklepanja pogodb do opreme izdelkov in obravnava-nj a m orebitnih reklamacJi. Tak proizvajalec semora zavedati, da ima v svoji proizvodnj·i se veli·k e rezerve ekonomskega in tehnicnega znacaja, zavedati p'3 se mora tudi, da ima
moznost -te rezerve i2lkoristiti le,
dokler ga trliSce ne izloCJ. zaradi
nezanesljivosti in slabe kvalitete.

PROIZVAJALEC- POTROSNIK
- KVALITETA
Osnovru cilj vsake proizvodnje
je doseganje ekonomske kval!itete. To pomeni dosega.nje take
sto:pnje kvalitete, k i v polni meri
zadosca zahtevam in zeljam kupca, mu ne nudi vee, kakor je potrebno in s tern omogoca proizvajalcu maksimalno ekonomi:ko
proi.2lvodnje in mo2most za obli.kovanj e nizkih konkureni.':nih
cen.
s rpomocjo dobra organizirane
raziskave jn ana.hize tdiSi.':a se
mora z zadovoljivo gotovostjo
.ugotavljati obseg potencirunega
.trfiSca. Z naj!Vecjo resuostjo in
le na osnovi takih analiz bi smeli
.odlocati o investicijah v naprave

in

tehnoloskega postopa ter objektivno primerja svoje moznosti z
zahtevami oziroma zeljami. Nato
preide objek~ivno usklajevanje jn
izdelava proizvodnih standardov
- tehnoloskih in kon trolnih predpisov v okviru cclotnega projekta proizvodnje in kontrole.
Kontrola kvalitete mora upostevati z vso restnostjo definicijo kvatiotete kot >>stopnjo, do katere je dolocen ·izdelek pr.ilagojen
povprasevan.ju in zadovoljevanju
potrosnika«. Kontrola kvalitete
pa je v dobro organiziranem podjetju sredstvo, s katerim se kvaliteta izdeika vzdduje na minimalnih stroskih.
F. Hrastnik
(Nadaljevanje prihodnjic)

Na vsakem delovnem mestu -

skrb za kvaliteto

tebnolog~jo .

Dobra in s talna narocila, ki
omogocajo proizvajalcu organiziranje ekonomske proizvodnje, so
odvisna od splo~nega zadovoljstva kupca. To zadovolj•s tvo lrup·
ca in navezanost na doloi.':enega
proizvajalca pa ni vedno odvisno
le od •konkurenene cene, ampak
vedno bolj od zaneslj.ivosti kvalitetne ravni in enak:omernosti
kvalitete izdelkov.
To deJstvo zahteva C:im tesnejso povezavo med proizvaja1cem
in potroS.n ikom z or,ganizacijsko
obldko, ki zagotavlja pravocasno
informiranje v obeh ·smereh (slika 1). Proizvajalec mora skrbeti,
da je potrosnik •p rek trgovske
mreze zadostno informiran o vseh
znacilnostih, la>Stnostih in uporabnosti izdel>kov ter da mu po
tej po1li nudi vso potrebno 1ehnicn.o >Svetovanje in pomoc. V obratni >Smeri je prav tako proizvajalec v svojem lastnem interesu dolZan organizirati zbirauje
t ako imenovanih .povratnih informacij tS pomocjo raziskave in
analize tdisi.':a, ki jo organizi.Ta
sam ali pa jo zahteva od svojlih
grosistov •prek n jihove tJrgovske
mreze. Po tej poti ali podobni
mora proizvajalec zbirati vse potrebne informacije s triil!ca.

Skrb za zdravstveno prizadete
KAKO JE BILO LETOS Z REGRESIRANJEM
ZDRAVSTVENO PRIZADETIH DELAVCEV
Letos ima torej odobren regres
za let ovanje 64 delavcev, od tega
v TP Ce1,knica 35, v TP Mar tinjak 7, v TP Stari trg 1, v TLI
Stari trg 7, v Tovarni h •ernih
plosi.': Cerknica 3 in na skupnih
dejavnostih 11 delavcev.
20 delavcev ima odobrenih 100
odstotkov regresa, 23 delavcev
75 °/o .in 21 delavcev 50 °/o regresa
za kritje stroskov letovanja.
Delavci so oziroma se bodo letovali predvsem v toplicah (Cateske, Dolenj-ske, Dobrna, Rogas ka Slatina), na morju (Fa:lana),
nekateri pa tudi v gorah (Kranjska gora).
Poprecno trajanje letovanja je
10 dni.
Delavci, ki jim je letos odobren regres za letovanje, so v
glavnem zadovoljni. Tisti, ki so

Sporazum o obli:kovanj u dohodka ter o delitvi dohodka in
osebnih dohodkov doloca tudi regres za kr.itje stroskov Jetovanja
delavcu, ki je slabega zdravja. 0
regresu s:klepajo delavski sveti
TOZD in skupnih dejavnosti,
predloge pa jim posredujejo
splosne ali druge ustrezne slu:lbe po vnaprejosnjem pismenem
priporoCilu zdravn~ka. Stro~ki letovanja se regresirajo glede na
popreeni mesei.':ni osebni dohodek na clana gospodinjstva, in
sicer:
- ce znasa poprecni meseeni
osebni dohodek na /.':lana gospo·
dinjstva do vklj ucno SO Ofo mesei.':nih osebnih dohodkov vseh zaposlenih v podjetju, izplacanih v
preteklem letu - regresira podjetje letovanje v celoti,

ze letovali, pravijo, da jim je bilo na letovanju vsec, da so si pridobili novih moci za delo, se odpoi.':ili in se zdaj ·pocutijo mnogo
bolje.
Vecjih tezav pri organiziranju
letovanj letos ni bilo, razen morda nekoliko prepozen start, saj
je tezko urediti rezervacije v
zdraviliScih za tiste delavce, ki so
letovali med kolektivrl!im dopustom. V nekaterih TOZD menijo,
naj bi se letovanja urejala in organizirala enotno, na enem mestu, drugje pa -spet pravijo, da to
ni potrebno, -saj imajo s temi letovanji ze precej izku~enj in jim
gre delo dobro od rok.
Vsekakor bo potrebno sporazum o oblikovanju dohodka ter
o deHtvi dohodka in osebnih dohodkov nekoliko dopolniti v tern
smislu, da bodo naloge organizatorjev regresiranega zdravstvenega letovanja konkretneje opisane
in opredeijene.
M. Turk-Skraba

KONCERTI V ZELSAH LETOS ZE DRUGO
SEZONO

PRODUXT

12. julija so se spet odprla vrala zelSke cerkve kulture lacnemu
obcinstvu. Na vabilih je pisalo, da bo to vecer skladb Modesta Musorgskega, nastopili pa bodo basist Miroslav Cangalovjc, sopranistka
Ileana Bratu:l-Kacjanova, spremljal pa ju bo pianist Andrej Jarc. Prvi
vecer je lepo uspel; obisk je bil zadovolj iv, o umet niSki vredn.osti nastopajocih pa je skoda izgubljati besede, saj gre za -tri naj~irsim slojem znane umetnike.
Naslednja dva koncerta - gostovanje Komorne scene z opero
Pergolesija Sluzkinja - Gospodarica, ljubljanskega pihalnega kvinteta s tenoristom M. Gregorai.':cm sta bila precej klavrna. Pa ne zaradi na·stopajocih! Od·povedalo jc obcinstvo, saj je bilo izvajalcev na
odru skoraj vee kot poslusalcev v avditoi'iju ...
Pred nami sta se dva konccrta: 26. julija bo nastopil godalni kvartet DA CAMERA s sopranistko Vero Lacicevo, v petek 2. avgus ta pa
vokalni oktet Galus.
Ko bosta mjmo tudi ta dva kon.ce rta, bomo lahko o koncertih
napisali dokoncno sodbo.
B. Lavric

Na"Yodilo sa uporabo ·

nazi-

skava I
trHsca
I

RAZSTAVA OTROSKIH EKSLIBRISOV
POTUJE PO SLOVENIJI
V boju za izdrlevanje konkurencnosti za stalna .naroi.':ila in za
razSiritev tr~isca poiZJkusa pr~z
vajalec z vso .pozornostjo preverjati in cimbolj zmanj sev·a ti pritozbe svojih potrosntkov. V>Se
upravicene pritozbe mora upo~te
vati kot dobrodosle informacije,
lei usmerjajo razvojno delo pri
izboljsevan.ju kvalitete.
Urejena dn funl<cionalna organi.zacija ·prodaje z anahzo tr:lisca prinasa vodstvu kontrole in
razvoja potreb-ne informacije o
zadovolj.scvu, pritozbah, potrebah, povpra~evanju in predlogih
potro5nikov. Kontrola na ta nacin .izve, kaj potrosnik zah teva,
kaj kontrolira. Tako se oblik,ujejo zahteve in specifikaoije gotovih •izdelkov in te se v urejeni
oblilci sporoca proizvajailcu, ki
izdela specifikacije surovin -i n

Brestov obzornik je obsirno poroi.':al o prvi razstavi otroskih
ekslibrisov, k i je bile. marca v Brestovem Salonu pohistva v Cerknici.
Pokrovitelj te izredno uspele akcije je bil BREST. Strokovno pa sta
jo pripravila revija Pionir in drustvo Ex.libris Slovenije.
Iz Cerknice se je razstava otroskih ekslibrisov preseliia v Radlje
ob Dravi. Zanimanje zanjo je bilo zelo vel~ko, saj so si otroci zaceli
delati svoje ekslibrise in jib lepili cclo v solske knjige.
Junija so odprli razstavo v n.ovi soli na Grmu v Novem mestu,
nato pa se v pioni:skem dC?T?U v. Celj';l. Sf?ptei?·~r~. bo ~a r~zsta~a
odprta v ljub}j~ns~J Narodm m umverzJtet!ll !-<nJIZDICl, ob1s~ah p_a JO
bodo vsi udelezencJ 15. rnednarodnega eksl1bns kongresa, k1 bo 1mel
svoj sedez na Bledu.
OtroS.ki ekslibrisi so torej J.zrcdno uspeli. Prav zanimivo je tudi
videti knj igo vtisov, v katero pisejo otroci in odrasli svoje pripombe
in izrazajo svoje navdusenje.
R. Pavlovec

- ce znasa dohodek na clana
gospodinjstva od SO do 75 Ofo poprecnih. mesecnih dohodkov vseh
zaposlenih - regresira podjetjc
letovanje 75 °/o in
- ce znasa dohodek na (;lana
gospodinjstva nad 75 do vkljucno
100 0/o - regresira podjetj e lerovanje v viSini 50 °/o stroskov letovanja.
Kako je bilo letos z regresiranimi letovanji nasih delavcev,
na rrt deloma -k aze spodnja tabela:
Odstotek regresa
100 Ofo
7S Ofo
so 0/o

TPC TPM TPS
13

Skupaj

TLI

TIP

SD Skupaj

2
1
4

0
0
1

4
1
2

I

0

1S
7

0
2

6

s

20
23
21

3S

7

1

7

3

Il

64
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Lepa proslava Dneva vstaje
Na Okroglici ·nad Cajnarji je bila 21. jul!ija osrednja obcinska
proslava Dneva ·v staje, ki so jo organizirale drufbenopolitiene orga.nizacije krajevne skupnosti Cajnarje-zilce, obcinski odbor ZZB NOV
Cerknica m LD Cajnarje.

Kljub dezevnemu opoletju je le
bHo nekaj »pasjih dni«. Ob polnero jezeru je hilo v.sak dan obilo motorizira:llih in drugih obiskovalcev (kopalcev). Toda, kaj
VISe to pomaga, ko pa je vsak seJ
lacen in zejen. domov :in se neje·
voljen povrhu. Nasemu gostinstvu, tako kot dobro gospodarsko stoji, .se ne zdi potrebno prodajati niti nase notranjske vode.
Kljub stev.ilnim hr~bolazcem tudi
na Slivnici nic novega.

Vee kot tlsoc borcev in aktlvistov narodnoosvobodilnega boja,
med njimi so bill tudi tovaris
Janko RUDOLF, predsednik republiskega odbora ZZB NOV, narodni heroj Stane SEMIC-Daki,
najvidnejSi predstavniki druibe..
nopolitlcnih organizacij, skupscine obcine Cerknica, delovnih organizacij, Iovske zveze Slovenije
in stevilni obCani, se je zbralo na
mestu, kjer se je ze jeseni leta
1941 sestalo na poziv terenske organizacije Osvobodilne fronte kakih petdeset moz in fantov tedanjega rajona Cajnarje. Dogovorili so se za oborozen upor proti
okupatorju.
Prisotne je pozdravil in govoril
o pomenu praznovanja pred·s ednik krajevne organizacije ZZB
NOV Cajnarje..tilce Franc PAVLIN. Po razvitju prapora krajevne organizacije ZZB NOV Cajnarje-zilce je spregovoril tov. Vladimir LOGAR, podpredsednik
skupscine SR Slovenije.
Orisal je nastanek in razvoj narodnoosvobodilnega boja in ljudske revolucije v teh krajih in poudaril nadpoprecen prispevek
Notran.iske, od koder se je pia-

Po udelezbi sodec na zadnjem
zboru obcanov nasega malega mesta S'korajda ni problemov. Udelefba je lbila -taka, da predsedujoCi res ni imel velfko tefav, ko·
mu dati besedo v razpravi.
Za zakljucek se to! Kot ka:lejo
razgovori, bo dobilo na5e malo
mesto v bliZnji prihodnosti sodoben kiosk, v katerem bodo tudi
ob nedeljah in prazni'kih na voljo casopisi, menice, znamke in
druge podobne zadeve.

men boja za svobodo razslril na
Primorsko. Menil je, da bo vsak
napadalec na na5o driavo obcutil moe nase armade in uspesnega ljudskega odpora, saj so jugoslovanski narodi pripravljeni
braniti vsak koscek domovine,
posebej pa se Primorsko in slo-

Na proslavi Dneva vstaje je bilo vee kot 1000 obeanov

Kovinoplastika se je s svojlm srednjerocnim programom odlorocja Blaske planote. Ti se ze pr.icila specializirati se za do~oeene vrste programov za stavbeno okovje,
vajajo na ustreznih delovnih meplasticne izdelke in izdelke iz nerjavece plocevine. V programu okovstili, tako da bo zacete'k proizvodja, ta predstavljajo nad 40 odstotkov vse proizvodnje, se je Kovinonje s tekel brez veejih boleein.
plastika odlocila, da opustl proizvodnjo pohiStvenega in se specialiProizvodni program predstavlja
zira za gradbeno okovje. Upostevajoc stalno povecanje gradbene deokovje za okna in vrata.
javnosti, predvsem stanovanjske ·i n dejstvo, da gradbeniStvo sele preVtSii. iz:delki so na tdi·s cu ze vpe..
haja na industrijski nacin graditve, predvidevamo na osnovi gradbeljani in testiram.j e ni potreb!llo,
nih kazalcev, da bo potrosnja okovja nenehno naralicala. Resnicno je,
saj je njihova kval~teta potrjena
da bodo nekatere vrste okovja odmirale, nadomescala pa jih bodo
z vecletno prodajo. Znamka Lo:l,
sodobna okovja.
ki je vtisnjena na iz;detku, pomeni poro9trvo kvalitete.
Kovinoplaso~ka .je v Jugoslaviji
V prv-i fazi naj bi bilo zaposleProi2vodni obrat okovja v Nonajveeji proi'lNajalec gradbenega nih 60 do 70 delavcev. V nasledvi vasi bo sestavni de'l TOZD
okovja - edina tovarna, ki nudi nj ih obdobjih pa naj bi stevilo
potorosniku sodobno in lclasicno zaposlenih postopoma .raslo do Okovje Lof. V njem bodo zapookovje. Ce hoeemo zadovoljiti 130. Predlagan proizvodni pro- sleDJi obcani Blaske .planote. Provse potrebe po klasienem in .so- gram zahteva predvsem priuceno izvodni proces bo org<miziran in
po 1ehnologiji in metodah
dobnem okovju, moramo pove- zensko delO'WlO silo: kadrov-ska voden
organizacije dela, kar je ze preizcati proizvodne kapacitete, ra- sluzba ze -sedaj ·Sprejema dela'V'Ce
kuseno v proizvodnih enotah v
cionirati proizvodnjo tS sodobno za potrebe TOZD Okovje .·s •p od- Lozu.
v. C.impric
tehnol~ijo ·i n izboljsati kvaliteto
i7..delkov.
Pri nacrtovanju rasti Kovmoplasti-ke .so ·se organi upravljanja
odlocili za izgradnjo novega industrijskega objekta na Blolli planoti.
To je manj razv:i:to podrocje
obcine Cerknica, ki ima se veliko
nezaposlendh ljud.i in z:domcev.
Preteklo leto pa tSO .ti kraji dohili dobro povezavo s sodobno
cesto, vodovodom in v kratkem
bodo dobi1i novo elektricno
omreije.
Dosedanja gradnja poteka po
predv-idenem casovnem nacrtu.
Gamogrami terminskih p'lanov za
izdelavo objekta predv>idevajo, da
bi 'hila narejena ·v sa gradbena,
obrtniska dela in instalacije do 1
konca novembra, takrat naj bi 1
bila nova hala predana svojemu
namenu. V decembru naj bi montirali potrebne stroje in naprave
za prvo fazo .proizvodnj e. Zacetek
obratovanja naj bi ·bil v januarju
19.75.leta.
Gr~dnja nove tovame okovja na Blokah

Osrednja proslava Dn.eva borca, ·k i jo je organizira:l obcinski odbor ZZB NOV Ce11knica z nasimi druzbeno politi-Cnirni orgarllizacijami, je bila letos v zerovnici, posvecena pa je bila trideseti obietnici
ustanovitve 4.•bataljona VDV brigade.
Vascani Zerovnice so si na celu •s predsednikom pripravljalnega
odbora tovanisem Slavkom Kranjcem nadvse prizadevali, da bi cimbolj prisreno .sprejeli nekdanje borce .in ostale goste.
Obnovljeni gasilslci dom, slavoloki in. stevilne zastave, ki -so plapolale s sleherne hise, so dajali videz hvaleznosti borcem in aktivistom, ki .so dali od sebe vse za to, kar danes imamo.
Ob 9. uri 'Se je zacel program z odkr-itjem spominske oplosce, Viklesane na gasilskem domu, posvecene ustanovitvi 4. bataJjona VDV, takoj .z a tern pa je bi>Ia otvoritev razstave fotografij in dokumentov iz
NOB, ki so lepo ponazarjale boj nase Notran.j.ske.
Ob 10. uri j e predsedni·k 'krajevne organizacije ZB Grahovo tov.
Stane Sega ·p ozdravil prvoborce in vse prisotne in predal besedo clanici predsedstva republiskega izvrsnega sveta tov. Ancki Kuharjevi,
ki je v svojem jedrnatem govoru orisala slavn o pot na:Se revolucije in
na·kazala tudi smernice za naso pr.ihodnost, povzeto iz sklepov 10. kongresa ZK Jugoslavije.
Po govoru je slerul ·k ulturni program, ki so ga -p ripra:vili godba
na pihccla i~ Cerknice, mosko .pevsko drustvo iz Cerknice in z Rakeka
skupaj z glasbeno solo Rakek in osnovno solo Grahovo. Posebno pa
so navdlusile obcinstvo recitacije nekdanjega sekretarja SKOJ VDV
bataljona tov. Staneta Kotnika.
Na koncu je predsedni'k obcinske skupscine tovaris Slav.ko TorDie predal bojno zastavo 4. bataljona VDV nekdanjemu komandantu
tega bataljona tov. Jozetu Simcicu-Jelenu, ki se je zahval.il v imenu
zivecih borcev tega bataljona.
Po stavnostnem delu je sledilo na hribcku tovari.Sko srecanje, ki
ga je pripravila mladina vasi zerovn.ica in ipOskr.bela, ·da je biio vzdus·
je med nekdanjimi borci in ostalimi gosti nadvse prijetno.
I.S.krabec
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segli izredne uspehe, vendar pa
ostajajo nekatera vpralianja slej
ko prej se naprej nereliena, ob
tern se je dotaknil nekaterlh slablie razvitih predelov Slovenije.
V Iepem okolju je na primerno pripravljenem slavnostnem
prostoru nato i.zzvenel kulturni
program, v katerem so sodelovali godba na pihala Cerknica,
moliki pevski zbor Tabor Cerknica, glasbena liola Frana Gerbica
Rakek in skupina recitatorjev os..
novne sole Cerknica in Begunje.
V drugem delu slovesnosti so razvili prapor LD Cajnarje in izrocili namenu nov lovski dom, ki
so ga zgradili Iovci s prostovoljnim delom, prispevki obcanov in
nekaterih delovnih organizacij.
Dom je namenjen tudi dejavnosti dndbenopolitionih organizacij.
Sledilo je tovariliko sret!anje z
obujanjem spominov, mlajlii pa
so zaplesall.
Praznovanje dneva vstaje v Cajnarjih je uspelo, mnogi so menili, da na tem koncu se ni bilo
take manifestacije.
F. Sterle

Nova tovarna okovja na Blokah

PRAZNOVANJE D!NEVA BORCA V ZEROVNICI

. ....

da smo pri graditvi nase soclalisticne samoupravne dndbe do-

Gostje na osrednji proslavi Dneva vstaje na Okroglici

ARHEOLOSKA RAZISKOVANJA V CERKNICI
V juliju so bila med cerknisko cevlwijo in taborskim obzidjem
arheoloska izkopavanja, ki jih je financirala razis•k ovalna skwpnost
Slovenije, vodi:l pa Notranjski muzej.
Letosnje raziskave so bile apravljene na podlagi lanskih sonda~
nih izkopov, ki so 1pokazali, da je mogoee n.a tern mestu opricakovati
ostal:ine, .lci. so starejsega izvora od danasnje cer1k:ve. Deloma pa nas
na to navajajo tudi zgodovinski viri, ki omenjajo cerkveni objekt ze
v 12. stoletju.
Rezultati raziskovanj so potrdili domneve arheologov in zgodovinarjev in v celoti opravicil napore, ki ·so bihl vlo:leni v delo. Odkritt:ih
je bilo vee ostankov zidov, oki so bili se ipred danasnjo cerkvijo, torej
stavb, o •katerih doslej sploh ni'Smo vedeli, da -so bile tukaj v obdobju, ki je v Cerknici in na Notranjskem zelo malo ali pa sploh neznan.
Poleg zidov pa je bilo odkritih vee cloveskih okostij (nad 150), od
katerih so imela nekatera tudi prstane, pasne spone, ·k resilnike, ze'blje lin podobno, ki jasn.o kazejo na starejse obdobje od sedanje cerkve, vsekakor se opredromansko obdobje.
Vse te najdbe ka:lejo na povsem nove sledi v zgodovinskem razvoju Cer:knice, obenem pa odkrivajo novosti o oposelitvi nasih pradedov na tern ipodrocju. V prihodnjih letih bo tudi potreb:p.o nadaljevati z raziskovanji in tako posokusiti doseci cim ja.sn.ejso podobo
tega temacnega obdobja o clovekovi 1prisotnosti na Notranj'S'kem.
Istocasno pa je treba poudariti, da tbodo ta raziskovanja lahko temelj
za morebitno prihodnjo ureditev tabora, ki bi. se vkljuceval v sirsi
kulturni in turisticni krog teh krajev.
Potrebno bo, da se odprta in nezavarovana mesta primerrw zavarujejo proti vsem nezgodam.
Turisticno drustvo Cerknica

vensko morje, za katera smo prelili naso najboljso lui. Menil je,
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BRESTOV OBZORNIK

CerkniSka godba praznovala petdeseto obletnico
Zadnji teden letosnjega juDiija
je bH posvecen slavju zlatega ju·bileja -petdeset;letnice lustanovitve in nepre:kinj enega delovanja cei1kniske godbe na pihala.
Nekaj dni pred slavjem je imela godba se za:dnjo vajo pred
slavnostnim nastopom. Na tej
vaji smo ·s e s kratlcim goV'Orom
zahvalili iiJJ obenem cestitali starejsim clanom godbenikom za
njihovo nesebicno delo. Ob tej
priloznosti smo pet starejsih cianov, nekdanjega kapelnika i:ana
Drenika za njegove velike zasluge pr.i vodnju godbe od 1947.leta
do 1960 in sedanjega ka.pelnlika
Ivana Lavrica, skromno nagrad4U.

Pravo slavje se je .s tern sele
zacelo. Po vaji smo vzeli insirumente in sli na Pescenk, kjer sedaj zivi edini clan godbe, ki je
pri cerlmiski godbi aktivno igral
ze VlSeh vetdeset let. Preprican
sem, da ste domaCini ze uganil~,
da je ta clovek nas Franc Mele,
po domace Primiar.
POUlo popoldne v -s oboto se je
na naglico sestal -pripravljalni
odbor in odloci'l. Slavnostni koncert bo zaradi. dezja v ·k ino dvorani.
Po tej kratki seji se je hitro
bliZal zacetek nasega jubHejnega
kancerta. Koncert se je zacel s
po1urno zamudo, kar je razumljivo, saj smo mora~i dvorano zaradi dezja na hitro pripraviti.
Koncno je po uvodnih besedah
tovari:Sa Ivana Urbasa koncert
normalno potekal. Za otvoritev
je Jrot ·pokrovi.telj nase proslave
spregovorH rpredsednik obcinske
ZKPO tovariS Rado Hlebec. Nato
je sledHo podeljevanje priznanj,
znack in diplom. Podeljene so

bile prvic jubilejne znacke godbe
na piha1a Cerknica in GallUJSove
znaCke. Podelila sta jih predstavnik ZKPO Slovenije Marij Kogoj
in tov. Hlebec. Podeljene so bile
brona:ste, srebrne in zlate znacke.
Pri tern podeljevanju je dobilo
14 godbenikov •najvisja zlata odlikovanja, 16 godbenikov srebrna, 12 godbeniJkov pa bronasta
odlilkovanja. Poleg teh odl'i!kovanj
je bila oc!Jilkovana cerlmiS.ka godba za svoje .petdesetletno delovanje z z:latim Gallusovim vencem.
Po tej svecani podelitvi priznanj
je godba priredii.la koncert.
Nede}jiSko zgodnje jutro so se
zacele 1Jbirati gostlujoce godbe iz
Idrije, Vrhnike in Dolnjega Logatca. Ob 9. uri so se vse godbe
zbrale pred Brestom, od koder
se je zacel skupni sprevod v.seh
god:b skozi Cer.knico na prireditveni pros-tor pred solo. v tern
sku.pnem sprevodu so nastopile
vse stiri godbe - skupaj je igralo koraonico 136 godbenikov; to
je b:ilo enkratno, cesar Cerknica
se ni dozivela.
Na prireditvenem prostoru
pred solo je imela vsaka godba
svoj koncert. Zadnja je nastopila
domaca godba. Med tern nastopom so predstcwniki gostujocih
godb izrocili cei'knis·k!i godbi spominska darila. Za tern so zopet
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vse godbe skupaj zaigrale dve
koracnici. Tudi koncerti posamennih godb so navdusjlli cerknisko obCinstvo. Ka:ko tudi ne bi,
saj so gostje izvedli raznovrstni
i2Jbor. Splosna ugotovitev je, da
je bHo vse odlicno glede na rpogoje. Po dopoldanskem slavju je
bil slavnostni del zaktjucen.
Popoldne pa smo pos·k rbeli rtudi za zatbavo, kJi je trajala pozno
v noc. Za veselo rallpolozenje sta
skrbela domaca ansambla DELTOID! in JEZERSKI VAL. Za postre1Jbo je skrbetlo gostinsiko po.djetje JAMA, Postojna. Postre1Jba
pa ni bila najbolj-sa, premalo izbire je bHo. Sicer rpa je to stlvar
podjetja, ce noce zasol11ZH•i .
S to zabavo je bilo zakljuceno
slavje zlatega jubileja cerkniske
godbe.
T. Urh in T. Urbas
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INICIATIVNI ODBOR ZA SKLENITEV SAMOUPRAVNEGA
SPORAZUMA 0 ~TIPENDIRANJU UCENCEV IN STUDENTOV
Z OBMOCJA OBCINE CERKNICA
RAZPISUJE sTIPENDIJE
za solsko leto 1974!75
- stipendije na visokih, visjih •Fn srednjih solah
Za dodelitev stipendije iz zdrliZooih ISredstev lahko za.prosijo tisti
ucenci in studentje, ki ne morejo dob1ti stipendije v organizacijah
zdruienega dela ali interesnih sku.pnostih in ·ki U:polnjujejo pogoje
samoupravnega sporazuma 0 sti.pendiraju ucencev in stude'[J;tOV V
obCini Cerknica.
Prijavi za Srtipendiranje na obrazcu 1,65 DZS, Prosnja za stipendijo,
je treba priloziti:
·
- overjen prepis ali overjeno fotakopi:jo dokaz!la o ucnem uspehu
(zadnje spricevalD, -s pricevalo o zakljucnem izpi.tu, ·potrdilo o opravljenih izpitih),
- dokazila o osebnih dohodkih starsev ~n o otroskem dodatku kandid<l!ta za stipendijo za leto 1973,
- potrdilo 0 premozenjskem stanju i•n ·stevilu druzinskih clanov.
Rok za vlaganje prosenj je 30 dni vo objavi ra:hpisa. Prosnje naj
kandidati posljejo na na.slov: Skurpsoina obcine Cerlmica, iniciativni
odbor za sklenitev samoupravnega sporazuma 0 sti!pendiranju ucencev in studentov z obmocja obcine Cerknica.

Tudi odbojkarji se pripravJjajo

PODALJSAN
PORODNISKI DOPUST
Sku-pnost zdravstvenega varstva in ·zdravstven.ega zavarovanja SR Slovenije nam je poslala
obvestilo, da lahko do izdaje republiSkega zakona delavke po·
dalj-sajo porodniS.ki dopust do
sest mesecev, racunajoc od dneva, ko delavka nastopi ta dopust.
Olede tega pa mora temeljna
or.ganizacija skleniti pismeni Slporazum z delavka.mi, ki so na •porodniskem dopuSitu. To rpomeni,
da mora porodnica s tern soglasati, sicer do novega zakona koristi porodniski dopust po starem, to je 105 dni ozi.roma rpo
stiri ure do osem mesecev starosti otroka.
V seznamu izplacanih nadarnestil osebnega dohodka mora sluzba prikazati loceno vse dneve podaljsanega porodniSkega dopusta
nad 105 dni.
J. Klancar

S slavnostne proslave petdesete obletnice cerkniske godbe na pihala

i:e tretjic v zadnjih dveh letih se nam v Salonu pohistva predstavlja Edvin Puntar. Slovesna otvorutev razstave je bila 12. julija.
. Otvoritveni .pozdrav je mlademu izvirnemu umetnrku posredoval
LoJze Perko. Le umetnik lahko umetniku pove toliko toplih besed in.
Gpodbud z a prihodnje delo. Perko pa se je v svojem !pOZdravu zadrzal tudi ob obisku pri otvoritvi. Vabljeni gostje so bili res redko posejarui. rpo salonu. Hvalezni smo tistim, ki so doslej vedno nasli cas
za udele1Jbo ob otvoritvah, saj talko pocastijo umetnika in dajejo otvor itvi svecanejsi videz. V salonu so bili tokrat tudi gostje- pevci logas·kega okteta. Njihov nastop je bila prijetna osvezitev in upamo, da
jim bomo lahko se kdaj prisluhni1i.
Oglejte si razstavo v Salonu pohiStva, saj bo odprta do 3. avgusta!
B. La'vric

20. julija je Lesonit iz Ilirske
Bistrice organiziral odbojkaDSki
turnir med moSkimi in zenskimi
ekipami Javorja, Bresta in Lesonita, ki naj ·bi .postal tradicionalen.
Mocno spremenjena moska ekipa je bilo povsem enakovredna
tetkmecema, poznalo se je le p omanjkanje tekem in neuigranost.
Vrstni red: 1. Lesonit (prejel
je .p rehodni pokal), 2. Javor, 3.
Brest.
i:enska ekipa je bila precej
boljsa od tekmic in je oba'krat
premocno zmagala. Vrstni red:
1. Brest, 2. Javor, 3. Lesonit.

Organizacija tekmovanja je hila odliona.
To so bile -prve tekme odbojkarjev v pripravah na lesariado.
Dogovori so se za srecanja z Javorj em v avgustu.
B. Levee

FILMI V AVGUSTU
1. avgusta ob 20. uri nemski film

LJUBILA STA SE SAMO ENO
POLETJE. Drama. V glavni
vlogi Gudney Grand.
3. avgusta ob 20. uri in 4. avgus ta
ob 16. uri ameri~ki film LOV
ZA ZAKLADOM. Western. V
glavni vlogi Mark Damon.
4. avgusta ob 20. uri italijanSiki
fil.m SKRIVNOST CRNE ROKAVICE. Kriminal:ka. V glavni vlogi Tony Musante.
5. avgusta ob 20. uri a:meri-ski
film LJUBIMCA IZ BENETK.
Drama. V gla:vni vJogi Florinda Bolkan.
8. avgusta ob 20. uri angleski
film DRUZ:INSKO i:IVLJE.
NJE. Drama. V glavni vlogi
Sandy Ratotif.
10. avgusta ob 20. uri i,n 11. avgusta ob 16. uri m ehiS'ki film LA
GENERALA. Pustolovski film.
V glavni vlogi Ma:d a Felix.
11. avgusta ob 20. uri ameriski
Wm V MILANU UBIJAJO OB
SOBOTAH. Kdminalroa. V
glavni vlogi Raf Valone.
12. avgusta ob 20. uri italijanski
film BRANOLON - LOVEC
NA NAGRADE. Western. V
glavni vlogi Antony Steffan.
15. avgusta ob 20. uri japonski
film DINAMIT ZA LADJO
ROTTERDAM. .Pustolovski. V
glavni vlogi Toni Zaburo.
17. avgusta ob 20. uri in 18. avgust·a ob 16. urJ nemski film
SMRTNA ZMOTA V VINDRIVERU. Western. V glavni vlogi Amik Milller.
18. av.g usta ob 20. uri ameriski
film LADY POJE BLUES. Drama. V glavni vlogi Diam.a Ross.

19. avgusta ob 20. uri italijanski
fi,l m GENERAL IN VOJAK.
Vojni film. V glavni v.logi Nino Manfredi.
·
22. avgusta ob 20. uri angleski
film PRIVIDI. Drama. V glavni vlogi Suzana York.
24.avgusta ob 20. uri in 25.avgusta ob 16. uri ameriSlci film
TOLPA COLA YOGERJA IN
JESSE JAMESA. Western. V
·glavni vlogi Cliff Robertson.
25. avgusta ob 20. uri ameriSki
film GOLJUF, KI JE PRISEL
NA VECERJO. Kriminalka. V
glavni vlogi Ryan O'Neall.
26. avgu.sta ob 20. uri japonski
. film TRDNJAVA SMRTI. Zgodovinski fi:lm. V glavni vlogi
Tomisuro Wakayana.
29. avgusta ob 20. uri angleski
film STRAH V NOCI. Kriminalka. V glavni vlogi Judy Geeson.
31. avgusta ob 20. uri n emski film
USCEOLA. Western. V glavni
vlo~i Goj'ko Mitic.

Brestov obzornik, glasilo delovne
skupnosti Brest Cerknica. Glavni
in odgovorni urednik Bozo LEVEC. Ureja uredniski odbor:
Ivanka GODESA, Mirko GERSAK, Marija GRBEC, Joze KLANCAR, Bozo LEVEC, Branko MISIC, Franc MLAKAR, Danilo
MLINAR, Franc MULEC, Miha
SEPEC in Zdravko ZABUKOVEC.
Tiska 1;elezniska tiskarna v Ljubljani. Naklada 2300 izvodov

