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Smofrna delitev dela in celovitost proizvodnega programa
Bezen sprehod skozi proizvodne programe temeljnih organizacij
nam pokafe, da smo na tem podrocju Ie dosegli dolocen napredek.
Napredek se kaie predvsem v prihodnjem poglabljanju proizvodne
specializacije znotraj Bresta. Vsaka ozja specializacija pa nosi v sebi
tudi vecje tveganje, predvsem ob trfnih nihanjih, ko lahko v trenutltu pade povrasevanje po dolocenem proizvodu. Taksna horizontalna delitev deJa znotraj Bresta pa je vsekakor opravicljiva, saj
zasleduje dosledno delitev dela znotraj skupnega programa. Taksna
oblika delitve dela je pogoj za dosego boljsih gospodarskih rezultatov.
Ne nazadnje moram omeniti, da taka oblika specializacije proizvodnih programov, omogoca tudi trajnejse povezovanje znotraj
delovne organizacije Bresta in njegovo sodelovanje v vertikalnl integraciji (SOZD-u).
Proizvodni programi po posameznih na~ih temeljnih organizacijah zdruienega dela pa izgledaJO takole:
V TOVARNI POHISTVA CER·
KNICA ze dalj casa prevladuje
lastni program komponibilnega
pohistva za domaCi trg in delno
izvoz (okrog 10 odstotkov) . Ta oblika furniranega sobnega pohistva prevladuj e v proizvodnji ze
nekaj let. Njegov delez v proizvodnji se je izrazito povecal posebno po izpadu narocilniskega
programa za ameriSko tdiSce
(glasbene omarice), ki je bil prej
v bistvu nosilni program te tovame.
Proizvodni program te tovame
se vedno giblje v smeri furniranega ploskovnega pohistva, Iahko z manjsimi dodatki masivnih
elementov. Poleg komponibilnega programa imajo pomembno
mesto tudi samostojne zakljucene omare (Katarina, Tanja) in jedilnice. Letos imamo znova
opravka tudi z narocilniSkim programom za ameriSko tdisce {jedilniSke omare). Menda velja ob
tern poudariti, zakaj vracanje na
narocilniski program. Ugotovitev,
da moramo povecati delez izvoza
IZ te tovarne, j e narekovala, da
smo iskali zanjo primeren program, seveda ob vnaprejsnji ugotovitvi, da ne moremo povecati
deleza izvoza ob sedanjem programu. Taka letosnji nacrti predvidevajo, da bomo povecali iz.
voz vsaj na 20 odstotkov od celotne proizvodnje, kar pa se zdalec ni koncni cilj.
Nacrti za prihodnje obdobje
temeljijo na predpostavki, da zaw..ame izvoz 35 do 40 odstotkov
prmzvodnje te tovarne.
Taksna prizadevanja nam tudi
ze deloma nacrtujejo naso programsko usmeritev. Nosilni program mora pokrivati domaci trg
in deloma izvoz. Dosedanje iz.
kusnje kazejo, da lahko tak program ponudimo v vzhodne socia-

listicne dezele, pa tudi v dezele
v razvoju. V tern tudi vidim velik interes za nastope na t eh
trgih, poleg vseh ostalib, ki jib
vsebuje tudi resolucija o ekonomskih odnosib s tujino in predvsem z dezelami v razvoju in s
socialisticnimi dezelami.
Na nekaterih vecjih trfiSCih
(Zdruzene ddave Amerike) bomo
morali se naprej nastopati s taka
imenovanimi narocilniskimi programi . Kaksen je pravzaprav danes nosilni program v Tovarni
pohiStva Cerknica? Ali je dosezena prodaja kulminaciJa sedanjega programa (Dragica, Katarina, Tanja), je tezko reci tudi
zaradi tezav pri prodaji pohiStva
na sploh.
Vsekakor pa drZi, da se program stara. Potrebne so nove
osvezitve, ki jib delno ze nacrtujemo (program PIKA), vendar
nas pri tern caka se veliko dela.
Tezave proizvajalcev pohiStva tudi pri izvozu so povzrocile razlicna iskanja novih oblik in morda tudi bogatejsega videza. Prizadevanja kazejo, da bo ·zopet na
pohodu naravni videz lesa (ne
njegovo pokrivanje). Tern prizadevanjem se bomo morali pravocasno pridruiiti.
TOVARNA POHISTVA MARTI·
NJAK. Njen proizvodni program
obsega precej ·s iroko podrocje:
stoli, deli pohistva, tapetnistvo.
Pri masivnem pohistvu (stoli, fotelji) opazimo precejsen kvalitetni razpon. Mislim, da je prihodnji razvoj programa v tej tovarni
potrebno usmeriti predvsem v na·
sled.nje: za domac1 trg :proizvodnjo jedilniskih stolov (za kompletiranje jedilnib garnitur TP
Cerknica), zatem proizvodnjo kuhinjskih stolov za dopolnilo k
bivalnim kuhinjam in v izdelavo
sedemib garnitur zahtevnejse iz.
vedbe - tudi stilne.
Izvozni program v celoti temelji na narocilih, torej je to
t ako imenovani narocilniSki program, ki zavzema v proizvodnji

masivnega pohistva okrog 40 odstot kov. Pribod.nja krepitev proizvodnega programa v tej smeri
zahteva tudi nujne tehnoloske izboljsave, predvsem z uvedbo nekaterih specialnih strojev in naprav (pantograf, krivilnice in drugo).
Precej neresenih vprasanj je
pri prmzvodnji tapeciranega pohistva. Ozek izbor in prepocasno
uvajanje novih modelov povzrocata, da je asortiman precej ozek
in tudi proizvodnja majhna, taka da nekega vecjega vzpona ni·
smo napravili. Nujno bo treba
po mojem mnenju resiti naslednja vprasanja: povecati izbor modelov, popestriti ponudbo, resiti
prostorsko vprasanje in ne nazadnje tudi obseg proizvodnje, s
cimer bi imeli konkurencno ceno.
TOVARNA POHISTVA STARI
TRG. Proizvodni programi kuhinjskega pohistva (Vega-74, 74/S,
Gama, Nika) so sicer dozivljali
posamezne oblikovne in konstrukcijske spremembe. Ocitno
pri vseh spremembah zadnjih
dveh let nismo imeli »srecne rake«. Ali smo ponudili trfiScu
program, ki je imel tehnicne in
konstrukcijske napake ali ~a je
bil model sprejet s precejsnJO zadrzanostjo. V zad.njih treh letih
je vsako leta nastal nov model
kuhinje in vendar so rezultati
nezadovoljivi.
Vse te izkusnje so bile upostevane ob odlocitvi, naj bi tudi
letos ponudili tdiScu novo kuhi·
njo. Oblikovni razvoj kuhinje v
Evropi gre namrec v taksno
smer, ki jo doslej nismo bili navajeni. Les v masivni izvedbi ali
ploskve, prekrite s furnirjem, to
so materiali, ki prevladujejo pri
evropskih proizvajalcih. Tudi na5
novi program kuhinj, ki je v pripravi, uposteva ta tdna gibanja,
pa tudi tehnoloske moznosti te
nase temeljne organizacije in Bresta v celoti. Nekatere izvedbe kuhinje bomo morali izdelovati v
sodelovanju z drugimi temeljnimi organizacijami (TP Martinjak,
Tovarna lesnih izdelkov). Novi
program obsega tudi vrsto novih
konstrukcijskih resitev in predvsem bolj pestro ponudbo za kupce nasih kuhinj.
Na koncu samo ~e o proizvodnem programu TOVARNE LES·
NIH IZDELKOV STARI TRG.
Proizvodni program v stolarni v
celoti obsega narocilniski pro·gram. Mislim, da bi moral v
strukturi proizvodnje zavzemati
tudi domaci trg okoli 30 odstotkov kapacitet. Izklj.ucna usmeritev na narocilniSki program povzroca t ezave v proizvodnji. v posameznih obdobjib ni narocil in

taka ostane oddelek brez proizvodnje. V drugih obdobjib, ko je
narocil prevec, pa mora oddelek
zelo povecati stevilo delovnih ur.
Posledica so slabi proizvodni rezultati.

Sprehod skozi nase proizvodne
programe je bil potreben zato
da bi laze razumeli problematiko
na tel? ~odrocju. Nobenega mi·
rovanJa SI ne moremo dovoliti na
tern podrocju. Taka imenovane
oblikovne inovacije morajo biti
ved.no prisotne. Ce lahko materialne in tehnoloske inovacij e suvereno izvajamo, pa smo pri oblikovnih inovacijah v precejsnjih
tezavah. Doslej nismo uspeh v celoti organizirati oddelka za razvoj izdelkov, ker nimamo dovolj
kadrov.
Pricakovanja, da bo prihod nekaterih mladih strokovnjakov
(arhitektov), ki smo jih stipendirali, pokril tudi te vrzeli, se
niso izpolnila. Nekateri stipendis ti pac ne cutijo nobene obveznosti do kolektiva, ki jim je omogocil studij .

Da bi uspesno resevali tudi to
problematiko, smo se odlocili, da
v okviru SOZD Slovenijales, trenutno samo v prostorih, ki jib
ima nasa sestavljena organizacija zdruzenega dela v Ljubljani,
oblikujemo oddelek za oblikovanje m nacrtovanje novib izdelkov. Taka naj bi pokrili eno izmed podrocij dela, ki je precej
aktualno v nasem razvoju.
Tudi na podrocju tehnoloskega
in materialnega razvoja nas caka
reorganizacija dela v razvoj nem
oddelku. Nekatera delovna mesta niso kadrovsko zasedena, taka da bo nujna prerazporeditev
n~log in tudi kad~ov~~a izpopolmtev. Te organizaCIJske spremembe bodo zajete ob reorganizaciji strokovnih sluib, s katero
naj bi ucinkoviteje obvladali
proizvodno problematiko, nj en
tehnoloski, oblikovni in razvojni
d~l. Zagotoviti moramo neprekinJeno delo na teh podrocjih, taka da bomo na5im kupcem ponudili nase izdelke po konkurencnih cenah, solidne kvalitete in dovrsene oblike.
inZ. Joze Strle

S skladisca Iesa nove tovarne ivernih plosc. Z Ianskimi investicijami
se bo povecal dele:l primarne proizvodnje.
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Zagotavljanje plaCil po novem
Gospodarska gibanja kaiejo zad.njih nekaj let ugod.no rast industrijske proizvod.nje, pa tudi uspesen razvoj ostalih procesov v .Sir.Sem povezovanju gospodarstva.
Ugod.na so tudi gibanja, kar zadeva Zivljenjski standard na podrocju osebne, pa tudi skupne potrosnje. K.ljub vsem tern ugodnim
gibanjem pa je bila nenehno prisotna nepokrita potrosnja, ki je
pritiskala na rast cen in na inflacijo ter bila glavni povzrocitelj
nelikvid.nosti v gospodarstvu in ostalih uporabnikov druibenih sredstev.
Prav gotovo pojav nelikvidnosti pri nas ni novost, temvec je
bila v vecji ali manjsi meri nenelmo prisotna.
Pomemben dejavnik, ki je vplival na vecjo potrosnjo in. na za.
dolzevanje gospodarstva, Je ug_otavljanje celotnega dohodka m
njegova delitev na podlagi fakturirane realizacije.
Ugotavljanje in delitev dohodka na podlagi fakturirane realizacije ima to pomanjkljivost, da
omogoca potrosnjo se nerealiziranega dohodka. Da bi se v tern
obdobju delno zaustavila potros:
nja, so bili sprejeti instrument1
za zmanjsevanje dohodka na racun neplacanih terjatev v dolocenem easovnem obdobju in vrednotenje zalog.
V povojnem obdobju sta se obracun in ugotavljanje dohodka
veckrat spreminjala:
1. Do leta 1953 je obracun
celotnega dohodka temeljil na
fakturirani realizaciji. PlaCila fal<tur so bila opravljena takoj po
dostavi naloga na banko. Placilo
je bilo opravljeno takoj, ne glede na sredstva. Negativni saldo
je bil pokrit v okviru banke.
2. Od leta 1953 do 1962 smo se
uporabljali sistem fakturiran~
realizacije, s tern da smo tud1
ugotavljali in delili dohodek.
3. Od leta 1962 do 1968 sta obracun in ugotavljanje celotnega
dohodka temeljila na sistemu
placane realizacije.
4. Od leta 1969 do konca leta
1975 je obracun celotnega dohodka znova temeljil na fakturirani
realizaciji. Od leta 1972 je bil
dohodek popravljan na racun popravka vrednosti terjatev glede
na casovno zastaranje (od izstavitve faktur 90 dni, 60 dni in 45
dni). Popravki dohodka so bili
tudi na racun zalog. tako da so
bile vrednotene najvec do visine
trlnih cen, pa tudi casovnega trajanja zalog (nad eno leto 5 %,
nad dve leti 25 % in nad tri leta
50%).

S sprejetjem novih zakonov se
podrocje obracunavanja in ugotavljanja celotnega dohodka znova spreminja. Poleg sprememh
na tem podrocju prlna.Sa novi zakonski predpis tudi nov nacin
placevanja med uporahniki druihenih sredstev.
Ugotavljanje celotnega dohod·
ka temelji na placljivi realizaciji. V tej realizaciji so vsebovana
vsa prispela placila za prodano
hlago ali za opravljene storitve
v dolocenem ohracunskem ohdobju, pa tudi prejeti novi instrumenti za zagotavljanje pia-

cil,

ki jim rok placila se ni potekel. Med nove instrumente piaell spadajo po zakonu cek, meDica, neprekljicljivi dokumentarni akreditiv in garancija.
Prav gotovo hodo prav novi instrumenti za zagotavljanje placil
pomenili preohrat v nacinu poslovanja med uporabnild druibenih sredstev. Placilni promet se
z uvajanjem teh instrumentov
histveno spreminja predvsem z
uvedho menic kot placilnega sredstva. Do 1. aprila letos smo v placilnem prometu uporahljali virmanske naloge, kompenzacijske
naloge, akceptne naloge, ceke, dokumentarne akreditive, garancije. Po 1. aprilu dalje pa homo od
nastetih instrumentov "{)renehali
uporabljati kompenzacijske naloge in akceptne naloge.
Po zakonu o zavarovanju placil
morajo uporahniki druibenih
sredstev za vsako opravljeno storitev in prevzeto hlago v roku
desetih dni zagotoviti tudi nacin
placevanja. Nacin placevanja lahko opravimo le v nasled.nji ohliki:
- z virmanskim nalogom v roku deset dni,
- z izstavitvijo ceka, placljivega v osmih oziroma v petnajstih d.neh,

- z lastno meDico, avalirano s
strani banke in valuto vnovcljivosti do 90 dni,
- z neprekljicljivim dokumentarnim akreditivom z rokom piaella po pogodhi (denar se izdvoji
oh odprtju),
- z garancijo, v kateri ne sme
hiti rok daljsi od trideset dni.
Priprave za prehod na .novi nacin placevanja so vsebovale:
- izdelavo predloga pravil o
postopkih in organizaciji poslovanja ter o nacinu zagotavljanja
placil,
- seznanitev organov upravljanja in drllZhenopoliticnih organizacij s pripravami na prehod na novi nacin placevanja,
- seznanitev vseh delavcev po
temeljnih organizacijah, ki se neposredno srecujejo s prozenjem
nahave, prodaje, opravljanjem
storitev in podohnim.
Posehej velja pri tern poudariti, da so v zakonu dolocene zelo
ostre sankcije - najmanj tri mesece zaporne kazni in nrepoved
opravljanja dela od enega leta
do treh let ter denarne kazni do
20.000 dinarjev.
Po zakonu bodo ugotavljali odgovornost ze pri tistem, ki pred
prozenjem nabave ni poskrhel za
zagotovitev placila ali pa .na pri·
mer v skladiScu, ce delavec ni
za prevzeto hlago pravocasno izstavil ustreznega dokumenta, na
podlagi katerega se ugotavlja
prevzem oziroma nastanek upnisko-dolZniskega razmerja.
To pa pomeni, da moramo hiti
prav vsi pri delu dosled.ni in na
tekocem, sicer lahko pride do neljubih posledic za posameznike
in za delovno organizacijo.
T.Zigmund

Zakaj se nimamo Kluba samoupravljalcev
Predsedstvo republiskega sveta Zveze sindikatov Slovenije je
ie na 12. seji v septembru lani
sprejelo priporocilo o ustanovitvi in de lovanju K.lubov samoupravljalcev. Na tej podlagi so
stekle priprave za ustanavljanje
klubov po vsej Sloveniji. Tudi v
nasi obcini je bil ustanovljen iniciativni odbor in zacel z delom.
Iniciativni odbor je izdelal osnutek samoupravnega sporazuma o
ustanovitvi K.luba samoupravljalcev. Po razpravi o tern osnutku je bil izdelan predlog sporazuma, ki je bil posredovan v potrditev vsem ustanoviteljem kluba. To pa so delavci, organizirani
v temeljnih organizacijah zdruzenega dela ter v drugih samoupravnih delovnih skupnostih,
krajevne in samoupravne interesne skupnosti, skupscine obcine in
obcinska vodstva druzbeno-politicnih organizacij. Postavljen je
bil tudi rok za sprejem - 20. 2.
1976, ko naj bi bil predlog sporazuma spreJet. Danes pa ugotav-

ljamo, da je sporazum sprejelo
manj kot polovica (vseh podpisnikov v obcini je 93) ..
Ko srno iskali vzroke, smo ugotovili, da gre za malomarnost odgovornih, saj ni bilo sklicanih
delavcev na zbore, da bi razpravljali in sklepali o SJ?Or azumu.
Vsem, ki se niso spreJeli sporazuma, je bilo poslano pismeno
opozorilo. Iniciativni odbor za
ustanovitev Kluba samoupravljalcev si bo prizadeval vse do
podpisa vseh ustanoviteljev in do
prve skupscine, na kateri bo porocal 0 svojem delu in s tern
koncal svojo nalogo.
Iniciativni odbor bo moral prvo skupscino temeljito pripraviti.
Nalog je veliko . .Ze sedaj je potrebno misliti na pripravo dela.
Ob tern bodo seveda vsi drugi
nosilci drliZbenopoliticnega izobraievanja se naprej uresnicevali
svoje posebne programe in se v
okviru kluba dogovarjali o skupnem programu in njihovem financiranju.
J. Klancar

Iz montainega oddelka v Tovarni pohi.Stva Stari trg

0naSih prihodnjih usmeritvah
SREDNJEROCNI PLAN BREST A V JAVNI
RAZPRAVI
Na podlagi izhodisc in osnov za izdelavo sred.njerocnega plana za
ohdobje 1976-1980, ki smo jib izdelali in sprejeli v zacetku 1975. leta,
smo letos pripravili konkreten osnutek plana za to obdobje. Plan je
izdelan po temeljnih organizacijah in za celotno delovno organizacijo.
V sred.njerocni plan smo vkljuCili tudi novo zgrajene kapacitete, kar
ima za posledico hitrejsi razvoj posameznih kazalcev. Srednjeroeni
plan je oblikovan na podlagi dolgorocne druibene resolucije razvoja,
tri.nih zmogljivosti in prihod.njega zdruievanja dela in sredstev v
delovni organizaciji in z ostalimi organizacijami zdruienega dela.
Po pripravljenem osnutku srednjerocnega plana naj b i razmerje
med primarno in finalno proizvodnjo znasalo 36:64, medtem ko
je bilo to razmerje doslej 15: 85.
Taksna struktura proizvodnje bo
omogocila ]aZje premagovanje tezav in zagotovitev potrebne surovinske osnove. Poleg tega pa nam
nudi momosti za izkoruamje
lesnih odpadkov, kar je z vidika
ekonomicnosti izredno pomembno.
V osnutku srednjerocnega plana je mocno poudarjeno podrocje razvojnega in raziskovalnega
dela, tako da bi z minimalnimi
vlaganji in z nekaterimi preusmeritvami v proizvodnem procesu posameznih temeljnih organizacij dosegli ugodnejso prod~tivnost dela, skladnost razvo)a
ter porast prodaje doma in v lZvoz.
V prihodnjih samoupravnih navezavah se bo Brest vkljuceval v
SOZD Slovenijales, v regijsko samoupravno organiziranost in v
poslovne ~teresne skupnosti. Y
obdobju, ki ga obsega srednJerocni plan, pricakujemo pogl_ab:
ljanje odnosov s samoupravn1m1
interesnimi skupnostmi in z dr~beno politicnimi skupnostnn.
Tako bomo dosledno uresnieevali
ustavno nacelo o svobod.ni menjavi dela in razvijali pogoje za
dosego potrebne dru.Zbencrekonomske produktivnosti dela.
v osnutku srednjerocnega plana je na podrocju nabave osnovna usmeritev nabava repromateriala na domacem trgu in zmanjsanje nabav iz uvoza. Z regijskirn
dogovorom o razdeli tvi surovin
po porabnikih p~ bomo dosegl!
-zagotovitev surovmske osnove, ki
v pogojih koncentrirane predelave omogoca kar najugodnejse
drliZbeno-ekonomske ucinke.
Stopnja rasti proizvod~je je_ v
obdobju 1976--1980 nekohko VlS·
ja kot je predvidena v predlogu
srednjerocnega plana za lesno 4t-·
dustrijo SR Slovenije, kar pa Je
razumljivo glede na nove proizvodne kapacitete (tovarna ivernih plosc, zaga) v zaeetku leta
1976.

Naj nanizamo nekaj osnovnih
podatkov iz srednjerocnega plana za leto 1980:
- proizvodnja
995.500.000
- izvoz
185.000.000
- uvoz
56.000.000
- drufbeni proizvod 258.000.00~
- stevilo
zaposlenih
2.027

»Visja sila« nam jo je letos zagodla: prazno skladisce hlodovine v TLI Stari trg

V skladu z ustavnimi in zakonskimi opredelitvami na podrocju
plana smo do dogovorjenega roka pripravili · tudi samoupravni
spor azum o temeljih srednjeroc-

nega plana 1976--1980, ki je prav
tako v javni razpravi.
Samoupravni sporazum o temeljih plana opredeljuje odnose,
obveznosti, programe, zagotovitev surovin in dohodkovne odnose med terneljnimi organizacijami. V sporazumu so tudi opredeljeni strateski cilji in naloge posameznih temeljnih organizacij
in delovne organizacije, vzajemnost in solidarnost ter zdru.Zevanje sredstev in dela za uresnicevanj e posameznih nalog po vnaprej dogovorjeni prednostni razvrstitvi.
Opredeljene cilje bi lahko strnili v nekaj osnovnih nalog:
- zagotoviti prihodnje poglabljanje samoupravnih odnosov na
vseh ravneh;
- povecevati izvoz (ta naloga
je ze v planu za leto 1976 posebej
poudarjena in je planirani izvoz
za 100 odstotkov visji kot v letu
1975);

- zagotoviti dinarnicno rast
proizvodnje in prodaje;
- sprotno zmanjsevanje uvoza·
:.._ skrb za vecjo produktivnost
in ekonomicnost poslovanja; ,
poglabljanje dohodkovnih
odnosov.
PriCakujemo, da se bodo v jav·
ni razpravi izoblikovale se nove
naloge in da vsi skupaj osvojimo
zastavljene cilje kot svojo obveznost. sele tedaj lahko pricakujemo, da homo s skupnimi moeml
labko uresnicili cil.i e v ohdobju
1976-1980.
B. Misic

CIVILNA ZAsCITA V AKCIJI
Civilna zascita BRESTA je bila
obvescena, da bo 9. rnarca 1976
pripravljenost prve stopnje za·
radi zaskrbljujocih sneznih razmer.
Ciani stabov civilne zascite po
temeljnih organizacijah so organizirali vse potrebno za c:gcenje
snega. V Tovarni lesnih izdelkov
in Tovami pohistva Stari trg so
cistili sneg vso noc. Posebno nalogo so imeli tudi gasilci, ki so
Cistili sneg pri hidrantih in do·
stopih do vode. Delavci BRESTA
so po svojih temeljnih organizacijah ocistili vse dohode do tovam, parkirne prostore in zme·
tali sneg s streb.
Naslednji dan je bilo delo v
proizvodnji v vseh temeljnih or·
ganizacijah normalno, le zagalni·
ca v Tovarni lesnih izdelkov je
zatajila in se danes ne obratuje,
ker ni bilo dovolj dobavljene hlodovine.
M. Sepec
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Prizadevanja za veCji izvoz
V splo~nih prizadevanjib na5ega gospodarstva za povecanje izvoza
in l> tern za izbolj~anje zunanjetrgovinske bilance smo tudi na
Brestu storili vrsto ukrepov, da bi povecali izvoz pohistva in ostalih
proizvodov, ki jib izdelujemo v nasib temeljnih organizacijah.
Predvsem dajerno poudarek izvozu vseh vrst finalnih izdelkov
- pohistva, ker smo imeli v preteklih nekaj letih vrsto tezav za·
radl ostre konkurence in zaradi
zaprtosti nekaterib driav in si·
stemov (EGS), ki scitijo svoje
lastno gospodarstvo in onemogocajo enakopravno mednarodno
menjavo dela.
Vse kaZe, da bomo rnorali v
prizadevanjih ostati na nekate·
rib zahodnih, pa tudi vzhodnih
trfiscih, prispevati nove zrtve in
nadaljevati konkurencni boj na
podrocju cen in kvalitete, ker je
to v taksni situaciji, ko je tr.Zi·
see zasiceno s pohistvom, ze sa·
mo po sebi razumljivo. Prilagajati se borno morali tudi v tern,
da bomo pripraljeni nuditi tr.li·
seu tudi rnanjse serije posameznih modelov in izvedb pohistva
na osnovi posebnih narocil ter
po kupcevih rnodelih in predlogih. To smo sicer v manjsi meri
upostevali tudi do sedaj, vendar
le za poskusne serije, ce so to
kupci izrecno zelelL
v nasih delovnih oziroma v temeljnih organizacijah ugotavljamo, da se prav lesna industrija
spopada z mnogimi teiavami, ki
v okviru panoge niso vedno posledica slabega gospodarjenja ali
neucinkovitosti. Zlasti v proiz·
vodnji pohistva stroski proizvodnje nenehno narascajo (surovine,
repromateriali itd.), na kar sama
lesna i.ndustrija ne more vplivati, istocasno pa so pogoji na trZi·
scu vsak dan teiji in resnejsi.
Na Brestu se zavedamo, da homo v taksnih pogojib na trZiscu
kot so sedaj, dosegli holjse uspehe le ob se holjsi povezavi in ob
medsebojnih organiziranih nastopih na zunanjih trnscih. Oh tern
bo verjetno nujno potrebno razcistiti tudi odnose med izvoznikom - trgovcem in proizvodnjo,
zlasti se v zaostrenib pogojib gospodarjenja, ko se ves riziko gle·
de konkurenenosti, pa tudi pri
ostalih rizikih (prekinjena pogodba, neplacanje itd.) v glavnem
vedno prevali na proizvodnjo.
Ob vsern nanizanem je zlasti
potrebno opozoriti, da smo na
ravni delovne organizacije, pa tudi v nasih terneljnih organizacijah pravoeasno poskrbeli za ust·
rezno povezavo z vsemi, predvsem slovenskimi izvozniki pohistva, pri eerner enakopravno
sodelujemo v vseh akcijah, ki
imajo za cilj poveeati izvoz pohistva.
Trenutno imamo zakljucene
vecje posle za izvoz pohiStva in
delov pohiStva predvsem v ZDA
in Sovjetsko zvezo. Tudi na Ma·
dZarskem smo uspeli predvsern
s programorn Dragica. Nekoliko
smo uspeli povecati izvoz na5ega pohiStva v skandinavske deze.
le in tudi v Anglijo. Tudi v neka·
tere ostale drzave SEV-a smo se
uspeli prehiti s poljuhnim asortimanom. Slej ko prej pa se je
skoraj nemogoce razen redkih

izjern, vkljuciti z na5im pohistvorn v dr.Zave EGS, ker smo
prernalo konkurencni. Na tr.Ziscib na primer Zahodne Nerncije, Francije, drlav Beneluxa in
drugib dr:lav EGS je mogoce dokaj dohro plasirati kosovno pohistvo iz natur hrastovine, vendar tudi v tern ne moremo kon·
kurirati ostalim jugoslovanskim,
pa tudi nekaterim drugim proizvajalcem (Romunija).
V preteklem letu smo nekoliIco bolje uspeli v izvozu nasega
pohistva tudi v Japonsko in Av·
stralijo. Vse kaZe, da to le ne ho
samo enkraten posel, temvec da
se bo se v pribodnje razvijal oziroma poveceval. To je zlasti pomemhno zato, ker so zastopani
izdelki vseh na5ib temeljnih organizaci j in se homo za razsiritev takih poslov se bolj zavzemali.
Ko ze omenjamo prizadevanja
za pospesitev izvoza nasega pohistva, moramo poudariti, da smo
namenili posehno skrh tudi trliscem dezel v razvoju. Da hi hili
bolje obves~eni in da bi Iahko
tudi pravocasno ukrepali, smo se
razen z izvozniki, ki imajo na
teh podrocjih svoje predstavni·
stvo, povezali tudi neposredno s
slovensko trgovinsko zhornico,
kjer delujejo kot clani komisij
za doloceno podrocje tudi nasi
predstavniki. Ker za boljso po·
vezavo predvsem na doslej malo
obdelanih podrocjib dezel v raz·
voju ustanavljajo s pomocjo trgovinske zhornice nekatere KON-

ZORCIJE, se vkljucujemo tudi v
taksne ohlike povezovanja; seveda vse v zelji, da hi razsirili
krog na5ib kupcev tudi na tern
podrocju.
Na Brestu je ze s planom za
leto 1976, pa tudi v srednjerocnern programu predvideno povecevanje izvoza na vseh ravneh in
v vseh moZnih ohlikah, vendar
zastavljenih nalog ne ho mogoce
uresniCiti samo z naoori nasega
podjetja in odgovornih dejavni·
kov, temvec hosta potrehna sode·
lovanje in pomoc vseh druZhenih
in gospodarskih dejavnikov, ki
lahko kakorkoli vplivajo na resevanje tako vainih vprasanj kot
je izvoz.
.
Prav gotovo se zavedamo, da
je izravnava trgovinske hilance
doiZnost vsakega drzavljana, zlasti pa gospodarstvenika. Vendar
je pri tern zelo holece vprasanje
tudi oskrha tiste proizvodnje, ki
je namenjena izvozu, z ustreznimi materiali, katerib pa ni mogoce nabaviti doma. Tudi gospodarski interes izvoza ni vedno
enakovreden vlozenemu delu, oh
cemer smo ze omenill hudo konkurenco. Zato smo tudi nekoliko
omejeni v ekspanziji predvsem
na trZiscib, kjer smo prisotni ze
vee let in kjer so cene prilagojene stanju, ki je trenutno na tern
podrocju.
Vprasanje izvoza nasploh ter
obdelava in raziskava trZisc je
tako celovita in aktualna tema,
da so ta vprasanja prisotna v
vsakem podjetju in v sleherni te·
meljni organizaciji. Veliko pri·
cakujemo tudi od novib ukrepov,
ki jib pripravljajo na ravni Zvezne gospodarske zhornice in zvez.
nega izvrsnega sveta, vendar o
tern kdaj drugic.
F. Turk

Prodaja pohiitva
na domaCem frgu
Veckrat smo ze ugotavljali, da
lahko preteklo leto oznacimo za
obdohJe, v katerem smo zaheleZili manjso rast prodaje pohistva
kot srno nacrtovali. Upadanje
konjunkture je hilo zelo opazno
v prvem polletju, medtem ko se
je v drugem polletju stanje popravilo.
Vzroki za holjso prodajo v dru·
gern polletju so predvsem v ugodnejsem ohravnavanju pohistva
glede na stopnjo prometnega davka in v normalno vecji prodaji
v drugi polovici polletja, ko so
stanovanja dograjena. Delna kon·
junktura pri prodaji, ki smo jo
opazili v mesecih avgust, septem·
ber in oktoher, je pricel!l upadati ze v novemhru in od tedaj da·
lje heleZimo vseskozi manjso prodajo, kar se nadaljuje tudi v le·
tosnje leto.
Primerjava prodaje pohistva v
prvih dveh mesecih lanskega in

SkladiSce reprornaterialov v Tovarni pohiStva Stari trg

letosnjega leta nam kaie, da smo
letos dosegli komaj indeks 91. To
porneni, da je prodaja za 9 od·
stotkov manjsa od lanske v istem
casu. Upadanje pa po ocenah za
mesec marec se ni zaustavljeno
in zato pricakujerno tudi za ta
mesec slahse rezultate kot smo
jib imeli v prejsnjem letu.
Vzroki za taksno stanje so razllcni. Do prevelike ponudhe na
dornacem trgu in s tern do izred·
no zaostrenega konkurenenega
boja je prislo zaradi vse teijih
momosti za izvoz pohiStva na tuja tdiSca, pa tudi zaradi omejitvene politike pri izgradnji stanovanj in ne nazadnje zaradi novega nacina medsebojne poravnave racunov.
Zaostreni pogoji za placevanje
silijo trgovske organizacije, ki v
vecini primerov nirnajo dovolj
ohratnih sredstev, da zmanjsujejo zaloge in jib prenasajo na proizvodne organizacije. Poleg tega
pa zaloge zmanjsujejo s tem, da
»stare grebe<< oziroma neuspele
izdelke, ki so jim ohleiali v skladiscib, poskusajo prodati za vsako ceno, tudi na racun man.f,Se in
ozje ponudhe ostalih idocih iz.
delkov.
Precej vecjih trgovskih organizacij je zaradi slahe organizacije
in evidence ustavilo tudi vsako
dobavo zaradi strahu pred od·
govomostjo prl novem nacinu
poslovanja.
Ohjektivni in suhjektivni vzro·
ki za manjso prodajo od predvi·
dene se prepletajo. Kljuh dej·
stvu, da je hilo sklenjenih dovolj pogodb za predvideno prodajo pohistva, nam ne uspeva
sproti prodati proizvodnje, kar
porneni, da se nam veeajo zaloge.
Prieakujemo, da se ho kljuh
vsem predvidevanjem prodajne
slufbe taksno neugodno stanje
nadaljevalo se vse orvo polletje
iii da se ho sele v drugem pol·
Ietju popravilo.
F. Mele

Skladisce v novi tovarni ivernih plosc

Sejem kuhinj v Milano
Med 6. in 9. marcem je bil v Milanu nacionalni sejem kuhinj, katerega smo obiskali tudi nekateri Brestovci. Ta specializirani sejern
potrjuje, da so nasi sosedje zares dohri oh!ikovalci in izredno domi·
selni pri uyorahi razliCnih tvoriv.
Razsezni razstavni prostor jc
bil estetsko urejen izredno domiselno, domiseln pa je bil tudi
po funkcionalni razporeditvi. Obiskovalec si je lahko tako v razmeroma kratkem casu ogledal
vse razstavljene predmete. ze
prvi vtis opozarja na veliko prelomnico pri oblikovanju, pa tudi
pri vgrajenih materialih. Povrsine iz laminatov so pri vecini izdelkov Sarno se na ogrodjib omar,
medtem ko so prednje ploskve
(vrata, predali) furnirane ali masivne ali pa kombinacija obeh .
Raznolikost v zunanjem videzu r azstavljenih izdelkov je toliksna, da lahko ugotovimo pri
vsakem razstavljalcu izvirnost
oblik, saj so si kuhinje enake le
po funkcionalnosti. Barvne kombinacije privabljajo s svojo toplino. Prevladuje rjava barva, zat em pa zelena. Izdelava se uvrsca

v s am vrh kvalitete, kar se kaie
predvsem v kvaliteti furniranih
in masivnih delov.
Estetika in funkcionalnost pa
dosezeta najviSjo stopnjo z vgrajenirni aparati, od stedilnika, pecice in pomivalnega korita do
hladilnika, kar dokazuje tesno sodelovanje pri oblikovanju !lrojektov med proizvajalci pohistvenih
elementov in gospodinjskih aparatov.
Za konec velja poudariti, da si
je bilo ta sejem zares vredno
ogledati. zal pa si ga je ogledalo
premalo nasih delavcev, ker smo
zanj zvedeli po n akljucju in (ker
je komercialen) za organiziran
ogled ni b ilo casa. v prihodnje
bo potrebno dobiti informacije
pravocasno, predvsem pa bo treba pripravl.Jati obiske sejmov
bolj nacrtno.
D. Plaz

0ekonomski oropagandi
MEDNARODNI SIMPOZIJ »EKONOMSKA
PROPAGANDA 76(( V SARAJEVU
Organizacija letosnjega mednar odnega simpozija o ekonomski
propagandi je bila letos zaupana
d.rustvu ekonomskih propagandistov Bosne in Hercegovine. Vee
kot 350 propagandistov iz vse Jugoslavije se je zbralo v Skender iji, da bi slisali, kaj je novega
na tern zelo zanimivem podrocju nasega gospodarstva.
Delovni naslov simpozija je bil:
Druzbeni in gospodarski vidik
ekonomske propagande. Tematiko je obravnavalo trideset predavaljev; od tega jib je bilo sest
iz tujine (dva Americana, po en
Anglez in Italijan ter predstavnika neuvrscenih iz Tunisa in
Egipta). Vsi referati so bili tiskani vnaprej, tako da so bili
referati posredovani v obliki 15
minutnih povzetkov. Vzporedno s
simpozijem je tekel tudi festival
propagandnega filma in objavljen je bil razpis za najboljsi
oglas in plakat.
Splosen vtis s simpozija je, da
po vsebinski plati ni najbolje
uspeL "Kot podpredsedniku zveze
ekonomskih propagandistov Jugoslavije rni je bilo na sestanku upravnega odbora dano, poblize spoznati tezave organizacijskega odbora. Organizatorji so z
vnaprejsnjim razpisom po republiskih easopisib razpisali teme
za simpozij. Odziv je bil precejsen, zal pa kakovost nekaterih
prispevkov nikakor ni ustrezala.
Zgodilo se je, da sta dva predavatelja v svojih referatih brez
navedbe avtor]a navajala tuja d eJa kot svoj prispevek; zgodilo se

je celo, da je neki predavatelj napacno posredoval tuje ugotovitve
kot svoj e. Na pod.rocju varstva
okolja dela pri nas cela vrsta
strokovnjakov, organizator pa je
povabil k sodelovanju predavatelja, ki se je krepko osmesil zaradi nestrokovnosti, pa tudi nekomunikativnosti.
Da bi zagotovili sodelovanje tujih predavateljev, so doslej na
simpozije vabili predavatelje na
osnovi znanstev in m ednarodnega slovesa. Tokrat so organizatorji skusali dobiti tuje predavatelje s pomocjo konzularnih in
trgovinskih predstavnistev pri
nas. i:al to ni bila dobra re~itev
in tako so imeli organizatorji
dvajset dni pred zacetkom simpozija le dva predavatelja iz neuvrscenih dezel (Egipt, Tunis).
Zasebna poznanstva so pomagala, da so na hitro dobili se preostale predavatelje iz ZdruZenih
driav Amerike, Anglije in Italije.
Koncna ugotovitev bi bila:
Najvecjo korist od simpozija
so imeli propagandisti iz Bosne
in Hercegovine, ker so imeli vso
podporo Gospodarske zbornice,
pa tudi celotnega gospodarstva
Bosne in Hercegovine.
Simpozij leta 1977 je zaupan
drustvu ekonomskih propagandistov Srbije. Upati je, da bodo pobrali vse pozitivne prakticne izkusnje dosedanjih simpozijev in
s tern pornagali najti ekonomski
propagandi mesto, ki ji gre v nasi
samoupravni skupnosti.
B . Lavric
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Sam oup ravlj an j e 1n m1
TOKRAT SMO PRIPRAVILI OCENO
SAMOUPRAVLJANJA V TOZD
TOVARNA POHISTVA STARI TAG
Verjetno ste ze v p rejsnji §tevilki opazili podobno oceno samoupravljanja v TOZD Tovama lesnih izdelkov Starl trg. Namenili smo
se namrec, da v vsald stevilki na tak nacin predstavimo po eno
na§o temeljno organizacijo.
0 samoupravljanju, delegatskem sistemu, obvescanju, neposrednem odlocanju in podobnem smo navajeni poslusati in brati zelo
splosna in nacelna razmisljanja ter ocene, zato ielimo prikazati, kako
so ta splosna nacela zaiivela v vsakdanjem Zivljenju, med nasimi
delovnimi Ijudmi . .Zelimo, da bi o vseh vprasanjlh v zvezi s samoupravljanjem spregovorili z neposredno, kriticno in posteno besedo
»neposredni samoupravljalci«, »subjekti samoupravljanja« - kot
temu obicajno pravimo.
Tokrat so nam taksno oceno pripravili nasi sodelavci iz Tovame
pohistva Stari trg.
'
Najprej naj spregovori FRANC
MLAKAR, tajnik temeljne organizacije, ki zasleduje vsa dogajanja na podrocju samoupravljanja.
»Najbrl se vselej niti ne zavedamo, kako teZka in odgovorna
naloga je biti clan ali delegat kateregakoli organa upravljanja ali
pa skupscinskega organa. Obseg,
raznolikost in zapletenost posameznih vprasanj so namrec tako
veliki, da jib je dokaj tezko obvladati.
Da je temu res tako, nam potrjuje vsakdanja ;eraksa. Poglejte, o zadevah, ki Jih poznamo in
so nam blizu, se razgovorimo na
dolgo in siroko, se do njih opre-

sami na podlagi vsakdanjih izkusenj in ciljev, ki jih zelimo doseci.«
Kaj sodi o samoupravljanju
predsednica delavskega sveta temelj;ne organizacije ANA PISEK
in kako ocenjuje delo tega organa? Mimogrede povedano je ona
prvi predsednik delavskega sveta
na Brestu - ienska.
»Delavski svet bo moral v kratkem razpravljati o dosezenem
uspehu ali neuspehu v prvem cetrtletju letosnjega gospodarjenja.
S planom proizvodnje smo sprejeli tudi stabilizacijski program,
v katerem so zadolZitve in ukrepi, kaj hi morali napraviti za dosego planiranih ciljev. Temeljit o

»Ni lahko biti samokriticen.
Toda prav zato, ker je to tezko,
je samokriticnost lastnost, ki nekaj pomeni. Stopiti pred kogarkoli in javno priznati svojo slabost in napake - to lahko stori
samo resen in odgovoren clovek.
Sarno tisti, ki lahko odkrito govorijo o svojih slabostih, znajo
verjeti sebi, verjeti samoupravnemu sistemu.«
IVAN PERUSEK je predsednik
zhora delavcev. Nedvomno ima
pri tem veliko izkusenj. Kaj meni o picli razpravi na zborih de·
lavcev?
>>Na zborih delavcev je res premalo razprave, posebno v zadnjih letih. Kje so vzroki? Predvsem v pogosto ostrih odgovorih,
ki .iih delavcem dajejo odgovorni delavci. Clovek, ki veckrat dobi tak odgovor, se kasneje nerad
oglasa; ces, kaj bi se oglasal, ko
pa me bo kdo ,zahil'! Poudariti
pa moram tudi neresnost mnogih
delavcev, kar me zelo cudi. Primer: ko smo razpravljali o letnero planu, je ob koncu izmene
zapustila zbor vecina delavcev.
Kar se tice zakljucnih racunov in letnih planov, mislim, da
ob polurni razlagi ne more biti
vse jasno, zato tudi zanje glasujemo z negotovostjo. Mislim, da
bi morale biti razlage .prilagojene
sestavi delavcev - rusmo namrec vsi ekonomisti. Pricakovati

Izdelki dohivajo svojo podoho -

montaza v TP Stari trg

vodstva temeljne organizacije. Poudariti zelim, kaksna naj bi bila
aktivnost sindikata na osnovi delovnega programa: .
..
.
- osnovna orgaruzactJa na.J postane se bolj trdna in naj skrbi
za pravilno izvajanje vseh samoupravnih sporazumov in dogovorov,
- spodbujati je treba vsakega
zaposlenega, da si se bolj prizadeva za izpolnitev nalog stabilizacij skega nacrta, kvalitete izdelkov, izrabo delovnega casa, za
dvig produktivnosti ter za izholjsanje delovne discipline,
- vecjo pozornost je treba posvetiti letovanju nasih delovnih
l'udi,
J - sestaviti je treha pravilnik
za inovativno dejavnost, ki je v
stabilizacijski politiki vaien dejavnik.
. Omenil sem le del nasi! nalog,
predvsem pa tiste, ki jih po mo_jem mnenju nismo dovolj opravljali v minulem letu.«
0 samoupravni delavski kontroli je spregovorU FRANC AVSEC, predsednik odbora samoupravne delavske kontrole.

Za na§e glasUo: improvizirana »okrogla miza«
delimo in t1tdi z odgovornostjo
sklepamlJ, ker so nam vnaprej
znane :::;osledice posameznega
sklepa.
Drugace pa se obnasamo pri
razpravah o tezjih zadevah kot
so na primer letni plan, zakljucni racun, proracun obcine, razlicni druzbeni dogovori in podobno. Razprave so oh takih primerih navadno dokaj picle in zadevajo obrobne stvari. Ko glasujemo za sprejem ali potrditev,
storimo to z negotovostjo ter v
mislih prenasamo odgovornost
na organ, ki je gradivo in predlog sklepa pripravil.
Pogosto poudarjamo, da je obvescenost osnova za uspesno samoupravljanje in za pravilnost
odlocitve o posamezni zadevi. Ta
ugotovitev je nesporna. Toda
kaksna naj bi bila oblika ohvescanja? Taksna, da vsak.ih nekaj
dni posljemo delegatu svezenj
gradiva, obicajno se silno u ceno
napisanega, vsekakor ne.
Po drugi strani u gotavljamo,
da na list .papirja ni mogoce vsega spravit1. Praksa, da nas poklicani zasipa z odstotki in z njihovimi desetinkami, nam tudi ne
ustreza, saj nima upravljalec od
taksnega tolmacenja gradiva ni·
kakrsne koristi.
Kje je tore.i izhod za laije in
ucinkovitejse delo organov upravljanja in delegacij v druibeno
politicnih skupnostih?
Vsestransko dobrega >>modela«
za to se ni. Izdelati si ga moramo

bo treba analizirati sedanje stanje. Odgovorne sluibe morajo
pripraviti konkretne predloge za
vecjo ucinkovitost na vseh podrocjih, posebno pa v prodaji.
Pogosto se mi vsiljuje vprasanje, ali smo dovoli naredili za
razvoj samoupravljanja. Ali je
vsak clan kolektiva seznanjen z
vsem, da bi prek svojega delegata izrazil svoje mnenje v samoupravnih organih? Se vedno
vecina pobud za odlocanje izvira
iz izvrsilnih organov. Ali res ne
moremo in ne znamo izkoristiti
samoupravnih pravic?
Vsem nam sta dala ustava in
samoupravni sistem pravico, da
upravljamo z druZbenimi sredstvi. Kako upravljamo in kaksne
rezultate dosegamo, pa nam ne
more in ne sme hiti vseeno. Ne
moremo mimo dejstva, da zivimo in delamo v taksnih pogojih,
kakdne smo si sami ustvarili in
da je napredek odvisen le od nas
samih.
Kot clan prejsnjega in sedanjega delavskega sveta lahko trdim,
da vsak clan po svojih moeeh prispeva h graditvi samoupravnih
odnosov. Vsem nam, clanom samoupravnih organov, pa manjka
izobrazbe na samoupravnem podrocju. Verjetno bodo morali sindikati in odgovorne sluibe temu
vprasanjq posvetiti vee pozornosti.«
Kaj menite o odgovornosti posameznika?

bi bilo, da bi vee V razpravah SO·
delovala mladina, vendar je tudi pri n iej cutiti zaprtost. Nujno
bi jo bilo treba spodbuditi k sodelovanju, sa.i bo cez neka.i let
nosilec samoupravljanja. Spodbudili pa jo bomo edino s pravilnim nacinom nasega dela.«
ALOJZ HUMAR, predsednik
sindikata v temeljni organizaciji
je spregovorU o aktivnosti sindikata.
>>Ob koncu leta 1975 je hila sindikalna konferenca v nasi temeljni organizaciji. Bila je stvaren
prikaz enoletnega dela. V porocilu so bile posebej poudarjene
sindikalne skupine kot temel.ine
oblike v delovanju sindikata. Kri·
ticno smo ocenili delo in ugo·
tovili, da .ie bilo omejeno le na
u veljavljanje ustavnih nacel in
samoupravnih sporazumov. Premalo smo naredili na podrocju
stabilizacijskih ukrepov, novatorstva, Ietnega oddiha, kulture in
izobrazevanja ter mladine.
Te poman.ikljivosti resujemo z
delovnim programom, ki smo ga
sprejeli na prvi seji. Sprejet je
bil tudi financni nacrt; oha pa
nam bosta smer za prihodnje aktivno delo sindikata. Leto za nami je bilo zelo pomembno za
uresnicevanje
stabilizacijskih
ukreoov; glavni nosilec teh pa
je bil sindikat s pomocjo ostalih
druzbeno-politicnih organizacij in

»Samoupravna delavska kontrola je nov organ v samoupravnem
sis.t emu. Iz ocene dosedanjega
dela tega organa ugotavljamo, da
se ni popolnoma odkril svoje vloge.
Sam sem sprejel funkcijo predsednika tega orj!ana v drugem
mandatnem obdobju.
Priznati moram, da s strahom
ter z veliko mero odgovornosti.
Zaka.i s strahom? Predvsem zato,
ker je bilo delo delavske kontroIe v prvem mandatnem obdobju
ocenjeno za nezadovoljivo. Zakaj
z odgovornostjo? Delo delavske
kontrole ie namrec zelo raznoliko, vcasih tezko uresnicljivo in
tudi izkusenj se ni dovolj.
Da bi delavska kontrola zazivela ter zacela vzpodbujati k
boljsemu gospodarjenju ter sodelovanju s samoupravnimi organi, nam bo potrebna tudi splosna
pomoc samoupravnih organov samih, pa tudi vsakega posameznika.
Pricakujemo tudi pomoc od
kluba samoupravljalcev v Cerknici v obliki predavanj ali seminarjev, ki so vazni za delavsko
kontrolo in za njeno delo.
Delavska kontrola je se v povojih. Vendar so prvi koraki na-

pravljeni, poti zacrtane. Delo
moramo nadaljevati sistematicno, utrjevati boljse gosl?o~arj.e
nje, dobre odnose v podJetJu ~
se posvetiti vsakemu posamezruku na njegovem delovnem mestu.
Le tako bo manj motenj v ~ospo
darjenj u ter unravljanju, ki nam
je zaupano. Tako bo delavska
k.ontrola v manj neprijetnem polozaju ob porocanju pred zborom
delavcev.«
Verno, da je Zveza komunistov
nosilec vseh ali vecine akcij drui·
beno-politicnih organizacij. 0
tem, kako je to vlogo odigrala
osnovna organizacija v Tovarni
pohistva Stari trg je odgovoril
VIKTOR OGRINC, sekretar os·
novne organizacije.
>>Res je Zveza komunistov nosilec vseh akcij druZbeno-politicnih organizacij. Ce analiziram
njene akcije in vlogo !ani, ugotavljam, da je bila precejsnja,
predvsem pri uveliavljanju ustavnih nacel in organiziranosti v temeljni organizaciji. Njeno delo
je torej vee ali man.i predstavljalo opravljanje tistih akcij, ~
so jih narekovali sklepi republiskih in obcinskih politicnih organov.
Opazil sem, da se je druibenopoliticna aktivnost komunistov
sicer povecala predvsem pri delovanju zunaj temeljne or~ani
zacije, vendar je hilo v sarm temeljni organizaciji vse premalo
cutiti njihova prisotnost in vpliv
zlasti v samoupravnih organih.
Premalo je bilo pobud v lastnih
vrstah, premalo samokritike. Premalo smo sodelovali z mladino in
s sindikatom. Prav z mladino bi
morali bolj nacrtno sodelovati,
predvsem pa na podrocju druZ·
benopoli ticnega izobraievanja.
Ker je hila aktivnost osnovne
organizacije v delovni organizaciji premajhna, smo v tern Ietu
spreJeli akcijski program s konkretnimi nalogami. V programu
smo vecjo skrb namenili druzbenopoliticnemu usposabljanju cianov delovne organizacije predvsem iz vrst mladine, evidentiranju novih clanov, pravilnemu
druzbenopoliticnemu usmerjanju
kadrov ter aktivnosti komunistov
na vsch podrocjih, kjer delajo,
predvsem v samoupravnih organih. Tako bomo z zastavljenirn
programom late in uspe~neje
uresnicili obveznosti do druibe.•
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NASI LJU.DJE

Srecanje zena v Tovarni pohistva Cerknica

LetoSnje praznovanje
Dneva zena
Republiski odbor za mednarodno leto zensk in republiSki svet
Zveze sindikatov sta ob letosnjem Dnevu zena jasno izrazila svoja
stalgca, naj bi temu prazniku dali globlji vsebinski pomen - skladno s temeljnimi naceli nase samoupravne socialisticne druZbe. Ta
praznik se je namrec v preteklih letih marsikje zares izrodil v malomescanske in potrosn.iske manifestacije, ki jemljejo zenski dostojanstvo.
Kljub temu .Jahko Ietosnje praznovanje Dneva zena prl nas ocenimo kot tradicionaJno. Kot obicajno so se na!le delavke zbrale sicer v prijetnem razpolozenju - poslusale nekaj splosnih nagovorov
in prejelc darilca ...
Da ne bi bill krivieni: letos je le bilo nekaj vee poudarka prl1omostnim kulturnim programom kot doslej.
Posebej pa velja poudariti pobudo, ki so jo letos prispevale clanice
KK. Brest. Ob Dnevu zena so razpisale prijateljsko tekmovalno
srecanje ~.ensk v kegljanju, ki so ga poslale vsem delovnim skup·
nostim v obcini. Zal se je odzvalo le sest ekip (po 4 tekmo~alke).
Po prisrcnem uvodnem kulturnem programu se je v zares prijetnem
n:dusju razp!etlo tekmovanje. Ceprav rezultati sploh niso vaZni, naj
Qmenimo, da so zmagale tekmovalke KK Brest pred prosvetnimi
delavkami. Vsekakor bi v prihodnjih letih morali graditi na tem
zacetku, da bi taksno prijateljsko sreeanje postalo zares mnoZicno.
V okviru sindikalne organizacije pa bi veljalo ze sedaj temeljito
razntisliti, kaksno obliko praznovanja Dneva zena naj bi organizirali
prihodnjc leto.
B. Levee

S prijetne zabave nasih sodelavk iz Skupnih dejavnosti

0 ljudeh, kakrsen je nas Franc
Kovacic, ki ga bomo danes predstavili, je pravzaprav tezko pisati.
So nan1rec taksni, da jim ne mo·
remo pripisati nekih izrednih zaslug, po katerih bi posebej izsto·
pali. Vendar pa z vsem svojim
zivljenjem, z nenehnim prizadevanjem za cim boljse delovne
uspehe, za cim boljse in pravicnejse medsebojne odnose toliko
prispevajo druZbi, da si jih brez
njih ne moremo predstavljati.
Rodil se je 3. aprila 1931. leta
na Blocicah kot sesti otrok stevilne kmecke druzine. Ker je bilo
ust prevec, zemlje pa premalo, je
posebno se glede na tezka leta, v
katerih je rastel, ze zgodaj okusil
vse tefave malega slovenskega
cloveka. Tudi vojna njemu in
njegovim ni prizanesla. Vzela jim
je dom, ki so ga po vojni spet
obnovili. Izgubil je oceta in brata, ki sta kot napredna narodnjaka ze od zacetka delovala v
osvobodilnem gibanju. Leta 1954
se je zaposlil v Tovarni pohistva
Martinjak, vendar je zaradi domacih potreb ze 1954. leta delo
prekinil. Leta 1960 se je vrnil v
tovarno in ji ostal zvest do danes.
Ko se je spet zaposlil, je bila
tovarna prav v obnavljanju, zato
je delal vse, kar je pac bilo po·
trebno. Ko je zacela tovarna

normalno delovati, je delal nekaj
casa pri stiristranskem skobelnem stroju, potem pa je bil dve
leti kurjac v kotlovnici. Delovni
pogoji kurj aca mu niso ustrezali,
zato so ga premestill v krojilnico, od tam pa v oddelek strojne
obdelave, kjer dela se danes in
sicer v glavnem na moznicarki.
Petnajst let ni dolga doba, vendar pa predstavlja kar dobrsen
del cloveskega zivljenja. Zato se
v teh skopih podatk:ih skriva neste to stvari, vecje in manjse tezave. Bill so casi, ko je bilo v tovarni dosti dela, pa tudi casi, ko
ga je manjkalo. Delovni pogoji
so bill tako kot povsod v zacetku
slabi, vendar so se z nacrtnim
delom postopoma izboljsevali,
kar nam dokazuje vedno manjse
stevilo delovnih nezgod. Veliko
olajsavo je predstavljala ukinitev nocne izmene, ki so jo pozdravill tudi drugi delavci.
Kot delavec, ki se zivo zaveda
pomembnosti novega samoupravnega sistema, se Franc v ta sistem aktivno vkljucuje. Trenutno je clan delavskega sveta svoje
temeljne organizacije, kjer ni saroo zato, da dviga roko, ampak
zato, da poseze v razpravo, pove
svoje rnnenje in ce treba, kritiko, saj vemo, da je tudi potrebna, saj so se vedno nepravilnosti,
ki jib bo sicer mogoce resiti, ven-

dar bo za to treba se precej truda. zivo se zanima za vsa dogajanja v podjetju.
Zaveda se, kako je zanj in za
nje~ovo druzino, pa za ves nas
kraJ vazen obstanek in napredek
industrije pri nas. Ima pa obcutek, da je napredek v nasi tovarni v zadnjem casu zastal. Cas
gre hitro naprej in ce ne gres nenehno z njim, kaj hitro ostanes
zadaj. Ima obcutek, da smo nekako odrinjeni, da se za naso tovarno premalo skrbi, vendar ne
ve, kdo je kriv za to, ve samo,
da bi b ilo treba nekaj storiti, da
bi se stvari premaknile.
I. GODESA

Mladina v
SOZD
Mladi iz delovnih organizacij,
zdruZenih v SOZD Slovenijales,
smo organizirani v koordinacijski svet Zveze socialisticne mladine, tako kot dolocajo ~ravila in
poslovnik o delu koordmacijskega sveta. Delegati iz osnovnih organizacij, ki delujejo v temeljnih organizacijah, sestavljajo delegatsko sestavljeno telo - koordinacijski svet. Ed.ino izjemo
predstavljajo nekatere temeljne
organizacije iz delovne organizacije Slovenijales - trgovina, ki
imajo zaradi posebnosti svojega
dela in poslovanja vee osnovnih
organizacij po vsej Jugoslaviji.
Dogovorill smo se, da bo v tern
primeru en delegat iz temeljn e
organizacije in ne iz vsake osnovne organizacije.
Za operativno delo in za pripravo sestankov, seminarjev in
sodelovanja z ostalimi druZbenopoliticnimi organizacijami je za.
dolzeno predsedstvo, ki ga se"
stavlja enajst delegatov koordinacijskega sveta, dolocenih po
posebnem kljucu. Taksno organiziranost zahteva statut, predvsem
pa potreba po usklajenem delu
osnovnih organizacij v SOZD
SLOVENIJALES. DeJstvo je, da

Tudi samoupravno se oblikujejo

Nova tovarna ivernih plosc se je v preteklem mesecu tudi v druZbeno-politicnem in samoupravnem pogledu povsem izoblilwvala v
novo delovno skupnost. Ustanovljena je bila osnovna organizacij a
Zveze komunistov, ki je v stari tovarni ni bilo, prav tako pa se je
or ganizacijsko oblikoval tudi sindikat s sindikalnimi skupinami in
novim vodstvom.
18. marca so bile volitve v delavski svet temeljne organizacije in
v Skupni delavski svet.
V delavski svet TOZD so bill izvoljeni: Albreht Slavko, Hiti Alojz,
Modic Danica, MartinCic Anton, Otoniear Franc, Prudic Alojz, PrimoZic Joze, Rupar Andrej in Svigelj Slavko.
V skupni delavski svet so bili izvoljeni: Bahunek Josip, Homovec
Joze in Mahne Vinko.
Zbori delavcev ter delavski svet TOZD so imenovali tudi clane vseh
ostalih izvr5ilnih organov in kornisij ter delegate v skupne organe
upravljanja. Prav gotovo bo potrebno za vse c lane organov upravljanja tud.i v tej temeljni organizacij i organizirati seminar, da bodo
lahko izpolnjevali naloge, ki so jim bile zaupane.
Delovna skupnost Tovarne ivernih plosc je torej samoupravno izoblikovana. Od novoizvoljenih organov pa bo v veliki meri odvisno,
kako se bo vklju cila v utrip Brestovega zivljenja kot zrela samoupravna skupnost.
B. Levee

Najbolj prisrcno je bilo na kegljiscu

Zelite na dopust z mopedom?
Brestovci, ki se cutite po srcu mladi, imate Ietos momost desetdnevnega potovanja J?O Koroski, stajerski, Zasavju, Dolenjski in Notranjski s stiridnevnun odmorom v Cateskih Toplicah.
Potovanje bo organizirano julija ob sodelovanju propagandne in
informativne sluibe TOMOSA iz Kopra. Na to potovanje bo slo
tudi okrog petnajst njihovih delavcev. Potovalni program zajema
ogled kulturnih, zgodovinskih in ostalih znamenitosti krajev, skozi
katera bo sla pot.
Vsak udelezenec potovanja na j izrabi letni dopust in gre na lastne
stroske, ce ne bo sindikalna organizacija po svojih moceh poravnala
del stroskov.
Vsi tisti, ki zelite del svojega dopusta izrabiti na zanimivem potovanju in imate Tomosov moped, posljite prijave do 28. aprila letos
stefanu Bogovcicu - Skupne dejavnosti.

imamo mladi v Slovenijalesu, ceprav razbiti po vsej Jugoslaviji,
vendar veliko skupnih interesov;
in prav te interese zeJimo· zdruziti, hocemo nastopati enotno,
ker se zavedamo, da bomo le tako lahko uspeli, da bomo le tako
lahko aktivni ustvarjalci odnosov v sestavljeni organizaciji.
Mineva prvo leto nasega delovanja in mislim, da so se doloceDi uspehi pokazali; to pa je tudi plod nase organiziranosti in
idejnopoliticne usmeritve, ki smo
si jo zadali na ustanovni konferenci v ALPLESU, hkrati pa najboljse porostvo, da bo nase delo
v prihodnjem razdobju se uspesnejse.
D. Frlan

Novoizvoljeni delavski svet na svoji prvi seji
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Zgodovinska pot pohiStva
(Nadaljevanje iz 100. stevilke)
RENESANSA

Gotika - stil, o katerem je bilo govora v preteklem pisanju o
razvoju pohistva, je doiivela najvecji razcvet v dezelah severna
od Alp. V dezelah jufuo od Alp
pa gotika ni pustila pomembnejsih umetnin.
v Italiji so si v tern casu prizadevali, da hi znova ozivela ant~ka, umetnost starogrskega in
nmskega obdobja. V najdbah iz
starogrske in rimske kulture so
iskali likovne vzore, ki so jih
uporablJali na novo. To ozivitev
antike rmenujemo preporod ali
renesanso.

V tej dobi so na veliko uporabljali bogastvo oblik antike. Vse
likovne elemente antike so prenesli tudi na pohistvene elemente. Znacilno za to obdobje je
tudi, da zacno uporabljati pohistvo za okrasje bivalnih prostorov in je dostikrat funkcija pobistva povsem podrejena okrasnim .
nam~nom. V tern obdobju pa se
razv1je bolj kot kdajkoli prej ali
· kasneje poklic mizar - umetnik.

V severnem delu Italije - v
Toscani se je tako z uporabo
predvsem likovnh elementov antike v izdelkib pohiStva zacelo to
obdobje. Na zalost pa so v tern
casu popolnoma nekriticno uporabljali oblike in Iikovne elemente antike.

. Oblike! ki so jih povzeli iz kamnne arhi~~~ture, pa so popolnoma nekntlcno uporabljali v popolnoma drugem materialu lesu.

To obdobje - renesansa - je
dozivelo svoj razcvet v Italiji. V
srednjo Evropo je renesansa prodrla sele po letu 1500.
. ~rostori stanovanj v Italiji so
bill v tern casu obdani z visokimi in masivnimi stenami, ometanimi ali vcasih prekritimi s preprogami ali s tapetami iz usnja.
Stropovi so hili bogata kasetirani ali pa so imeli mocno vidno
tramovje. Podi so hili naiveckrat
kamniti. Delno pa se je ·spremenila funkcija stanovanj zato, ker

s ~ je razvijalo druZabno zivljenJ e, pa so s tern postajali prosto·
ri stanovanj bolj reprezentativni

gato okrasene. Omare so bile redke, imeli so jih le bogati stanovalci.

in J~ s tern funkcija s!anovanja
stopila nekohko v ozadJe. Znacilno je, da je postala sreci.isce dnevne sobe rniza, okoli katere so se
cez dan zbirali domaci in gostje.
Novih tipov pohistva ni bilo
v~lik? · V kons~ciji pohistva
ill me novega, pac pa so bile
nove le oblike.
Skrinje so bile glavni pohistveni element, namenjen shranjevanju. Te skrinje pa so bile bo-

Ob sne:Zni nadlogi - hitra in ucinkovita akcija

Kje smo zWork faktorjem?
Omare niso bile razporejene po
prostorih, ampak v glavnem po
hodnikih.
Glavno pohistvo v spalnicah je
hila seveda postelja, vecinoma z
baldahinorn. V 16. stoletju so postale postelje zapletene konstrukcije, velikih razseznosti in z vsemi mogocimi dodatki, stopnicarni in s podobnim.
Novost tega obdobja pa so bile omarice za najrazhcnejse zbirke. Pomembne pa so bile tudi pisalne mize in sekreterji.
Renesansa v konstrukciji po·
histva ni prinesla nic novega, prinesla pa je svojevrstno popolnost v oblikah in v okrasnih elernentih, ceprav je vse to bilo
najveckrat umetnost zaradi umet·
nosti in na skodo enemu izmed
glavnib namenov pohistva uporabnosti.
K. Potocnik

Seminar iz varstva
pri delu
Po dolocilib zakona o varstvu
pri delu in nasih samoupravnih
splosnih aktov je treba delavce
obcasno poucevati o nevarnostib
in skodljivostih, ki so jim izpostavljeni na svojib delovnib mestili. Prav tako pa je potrebno
pouciti delavce tudi tam, kjer so
se bistveno sprernenili pogoji dela . ali pa . tehnoloski proces. Lep
prrmer b1stvene spremembe tebnoloskega procesa je nova zagalnica v Starem trgu, ki je tre nutno se v. poskusnem obdobju obratovanja.
Ceprav so hili ti delavci o nevarnostih dela na zagab ze po.uceni in so svoje znanje pokazali
na testiranjih, pa smo jih morali
seznaniti z nevainostmi dela na
novi zagi prav zaradi spremembe
in avtomatizacije tehnoloskega
procesa.
Zato smo nameravali organizirati seminar iz varstva pri delu
ki .pa ga zaradi obilice dela n~
zagl dolgo casa nismo mogli izp~ljati. Zadnji sneg, ki je povzroCil <;astoj v I?roizvodnji gozdnih
sor~1ment<?v, J~ obeD:e.J?l povzrocil
t~di zastoJ v zagalnic1. Dogovori~ SID?. se, 4a homo del t~ga casa
lZrabili tudi za poucevanJe oziroma za seminar.
Predavanja, ki so temeljila na
navodilih za varna delo, so trajala dva dni, in sicer 15. in 16.
marca. Delavci zagalnice so se
seminarja udelezili polnostevilno
in tudi plodno sodelovali v razpra':~· Pripomb~ in vprasanja, ki
so Jih postavlJali, so bila zelo
konstruktivna in lahko mirno
trdim, da je seminar uspel.
Glede na zanimanje kljub veckratnemu ponavljaju nekaterih
n~vodil menim, da so delavci gra-.
divo dobra razumeli in da se
bodo teh dolocil tudi drlali.
.V ·gradivu so hila zajeta navodila za varna delo z vsemi stroji, _ki jib uporabljajo v zagalnici,
op1sane pa so bile tudi vse ne-

varnosti, ki pretijo delavcem pri
delu z njimi.
Posebno poglavje, ki pa v gradivu ni bilo zajeto, je bilo- vpliv
alkobola na cloveski organizem.
To sem omenil zato, ker so nevarnosti tako avtomatiziranega
procesa kot je v zagalnici, za vinjenega cloveka se kako lahko
usodne. Razprava o tern vprasanju je hila zelo zivahna. Na kon·
cu predavanj smo si z delavci
ogledali se posamezna . delovna
mesta in obravnavali pomanjkljivosti, ki se tam pojavljajo.
Za zakljucek moram pobvaliti
zanimanje in discipliniranost
udelezencev. Pokazali so, da so
pripravljeni sodelovati in upostevati vse nacine in postopke varnega dela.
F. Mele

USPEHI BRESTOVIH
STIPENDISTOV
Z uspehi Brestovih stipendistov na vgjih in visokih solah
smo lahko povsem zadovoljni.
Vseb 13 stpendistov na visjih
solah je izpolnilo pogoje za vpis
v viSji letnik. Izmed 22 stipendistov na visokib solab pa le eden
ni izpolnil pogojev in bo letos
brez stipendije izpolnjeval studijske obveznosti iz prejsnjega leta.
Tudi studentje, ki studirajo
ob delu so se dobra odrezali. Od
46 studentov jib vecina izpolnjuje pogoje iz pogodb, stirim studentorn je priznan status enoletnega premora, dva pa basta
morala vracati potroseni denar
za solanje. Med temi je najbolj
delovna skupina na viSji lesni
soli, takoj za njo pa na visji soli
za organizacijo dela.
Menim, da je tudi v interesu
kolektiva, da je studij kolikor mogoce strnjen in kratek, kajti tisti,
ki studij zaradi eesar koli odloii, se z velikimi tezavami loti
ponovnega studija, njegov cilj pa
se odmika v nedogled.
F. Tursic

Odkar smo na Brestu od Biroja za industrijski inieruring iz Ljubljane kupi:H licence Work Factorjeve met?de za merjenje deJa in
vredno.tenje zahtevno~tl .del!', sta pretekli ze dve leti. Brest je irnel
v zveZI s tern precejsnJe 1Zdatke, zato se vsiljuje vprasanje ali
sedaj s pridom izkoriscamo to investicijo. Namen tega sestavlc~ je
informirati vse delavce o stanju na tern podrocju.
'
0 zacetkih uvajanja Work fak- za vse tiste strokovne slufbe, ki
torja ne bi govoril, saj je bilo o se s tern ukvarjajo. To velja tudi
t~m ~e precej_ napisaneg<l:· Osvetza operativna vodstva proizvodh~ b1 obdobJe rn. dogaJanja v
nje, zlasti instruktorje, ki so jim
nJem, odkar opravlJam to slufbo. metoda Work Factorja ter nova
Work faktor je metoda za mer- spoz~anja, k~ . zabtevajo urejejenje dela oziroma normiranje nost ill organlZtranost dela incadela. Zaradi zabtevnosti obvla· sa na delu, s tern pa vee zahtevdovanja te metodologije smo na n~ga d~la, trn v peti. f<? velja tuBrestu izobrazili 16 analitikov. dt za ttste delavce, ki rmajo slaPet pa se jih se izobrafuje. To- b e ~elovne navade. Na sreco je
varna pobistva Cerknica namera· t~kih delavcev ma!o. V~c je taksva izobraziti se stiri analitike· rub. Bz:estovcev, ki radi delajo v
tako naj bi bilo leta 1976 25 ana: ureJenih medsebojnih odnosib in
litikov de!a in casa.
okolju.
Ker pa je studij casa in dela
Ta vecina pravih, delovnib Brener.CI:zdruzlj_ivo p~vezan s tehno- stovcev ve, da temelk
' i na~e gologt.JO protzvodn]e, sta bila v
oktobru lani izdelana in na de- spodarstvo na dobod ovnem silavskih svetih vseb Brestovih te- stemu. Izpostavljeno je zakonimeljnih organizacij sprejeta do· tostim trga, na katerein lahko
k~ent~: organizacija in poslov- vzdrzi le tisti, ki ponudi kvalitetnik sluzbe za Work Faktor in n? . in poceni_ blago. Torej tisti,
VZD · k
·
ki Je produktiven, ekononncen in
• 12
aterih je natancno vi- racionalen. Vsak osvescen deladeti, kaj, kdo, s kom in zakaj
~ora kaksno delo opraviti. Da bi vee dobra ve, da le kvalitetno
bllo strokovno sodelovanje med de!o prinasa gospodarstvu preanalitiki dela in easa ter tehno- s~zno vrednost, od katere je odlogi skladno z zahtevami orne- vrsna reP.rodukcij~. Od presezne
njenib dokumentov, smo lani no- vrednostt so odv1sni nase blavembra organizirali dva tecaja iz gostanje .ter blagostanje nasih zaWork Factor- bitrega postopka namcev ill ne nazadnje tudi visina osebnih dobodko~ s tern
za vse razvojne in operativne teb- pa tudi na~ega osebnega' in drufnologe ter vse vodje proizvodnje benega standarda.
in tehnicnih priprav iz vseb te.To je ze dolgo znana neizpodmeljnih organizacij. Teb tecajev
so se iz vseh temeljnib organiza- bitna resnica, ki bi morala se
cij disciplinirano udelezili in jib zadnjemu nejevememu Tomazu
pregnati vsak dvom v Work Facskoraj vsi uspesno opravili.
Mislirn, da je upravicena na torj~ve metode merjenja dela,
tern rnestu graja ravnanja Tovar· porntslek, da so to kapitalisticne
ne p9b}stv~ St.~ri tz:g •• kajti na metode,_k;i delavca bicajo do onete t~caJe m pn~el mbce od nji- ~oglostl ill ne ustrezajo na~emu
bovJb strokovnJakOv. To pa bi SIStemu, katerega vsebina je sobilo nujno, ce se bocemo o Work cialisticna bumana drufba. Upam
Faktorju splob pogovarjati in iz- si celo trditi, da so Work Factor
rnetode znanstvene metode za
delovati normative casa dela.
In. kako dalec je Work Factor merj~J?.je dela, s katerimi je moe
:rpelJan v temeljrub organizaci- ~e.dJtl. cloveske odnose in orgaJah? Tezave se zacnejo ze na nlZtratl delo. In kaj je najposamem zacetku zaradi nerazci- membneje? Z Work Factor mescenib lansirnih programov. Teb- todami je moe izmeriti delo vsanicne priprave dela nimajo do- kega delavca, s tern pa tudi delo
volj casa, da bi lahko temeljito na vsakega delavca enako porazpripravile tehnicno dokumenta- deli.
To je tudi v skladu z naso
cijo z vsemi materiali, tehnicnimi
ustavo, ki pravi, naj bo vsakdo
po~topki iD; kar je najpornembneJe, da b1 s pridom uporabili nagrajevan po delu in naj bi
Work Factor metode vnaprej do- nihce ne zivel na tuj racun kar
locenih normativnih casov. To je je socialisticno in bumano hkrati. Glavni narnen tega sestavka
narnr~c prednost te metode, zato
smo JO na Brestu tudi kupili.
pa naj bi. bil_poleg inforrniranja
Vendar te rnetode zaradi ome- se, zmanJSatl poplave besedicenjenih tezav, odpora in neznanja, nja o ustreznosti Work Factor
pa tudi nedelavnosti in lagodno- metod in usmeriti vse sile k uressti teb prednosti Work Factor- nicevanju teb metod z resnicnimi
jevih . metod ne izrablj amo, ce- dejanji. S tern bi tudi dejansko
prav Je to stalo Brest veliko de- uresnicevali stabilizacijskl pronarja. Zavedam se, da je ta ugo- gram, planske naloge za leto 1976
tovitev neprijetna, vendar so to in planske naloge srednjerocne·
dejstva, ki veljajo verjetno kar ga programa.
T. Urh

OBVESTILO
AVTO MOTO DRUSTVO CERKNICA
RAZPISUJE LICITACIJO

za osebni avtorn<;>bil Zastaya yso. ~etnik 1971, datum prve registracije
24. 1. 1972. Stevilo prevozenih kilometrov 75.000. V voznem stanju.
Ce~a . 7 .oq~ din. Davek placa kupec.
. ~lCltaCIJa bo .4. 4. 1976 ob 9. uri v prostorih AMD v Cerknici. Kav~~J~ v .:rredn<?stl 19 odstotkov cene (700 din) eno uro pred pricetkom
hcitactJe v p1sarm AMD.
Na licitaciji lahko sodelujejo vse pravne in fizicne osebe.
AMD Cerknica

BRESTOV OBZORNIK

'

Odgovorne naloge
0 DELU OBCINSKEGA STABA ZA CIVILNO
ZASCITO

Na pepelnicno sredo, tretjega marca, je bilo v srediScu nasega
malega mesta na nogah vse, kar leze in gre, z dodatkom >>firbcev« .i~
okoliSkih krajev. Vsi parkirni prostori, kar jih premoremo, so b1h
dobesedno nabiti z avtomobili. Skratka: bila je to na.Sa najpomembnejsa zabavna prireditev, ali po nase: >>pogreb Pusta«. Tokrat so
v naraslo vodo Cerkniscice odvrgli posmrtne ostanke FRANKAPEZOS-KADILIA.

Ne celu sprevoda je bil ze odsluZeni >>fico« z doma izdelanimi
sirenami, ki so dajale vs~ od sebe in ta~o s pomoi':j<~ tr_oc~~tac~v
in harmonikarjev opozarJa.l e na konec tndn~vn~ga. raJaDJl:l.. ~ledilO:
sta dva jezdeca na posebeJ ~~ tak dog<?dek lZurJe~ma ~OnJem~! k1
jima verjetno ni bilo prav me mar, kaJ se pred DJlma m za DJlma
•
dogaja.
.
.
.
Sledila so razna vozlla sodobne m predpotopne tehmke, oblozena
s tridnevno utrujeno maskerado.
Za globljo vsebino. sprevoda so .pos~beli o~ neznanega ume~0:
izdelani propagandnl transparenti, ki so veemo gledalcev spravlll
v smeh, nekatere pa tudi v skrito jezo. V naprej posnetem in po
magnetofonu izvajanem poslovilnem govoru na cerkniSkem mostu
je bilo zajeto preteklo in prihodnje stanje nasega malega mesta.
Tudi posamezniki so bili upostevani, lear zadeva pohvalo in grajo.
Po poslovilnem govoru je bilo vsaj do prihodnjega leta vsega konec
in nenasitna voda CerkniSCice je sprejela vase vso odvecno, za tako
proslavo pripravljeno ropotijo in jo odplavila do kriticnega ovinka
proti Dolenji vasi.
.
.
.
Se ure in ure po tern dogodku so se nadalJevalt pomenki o tern
in onem, kar je bilo na zakljucku p~stovanja povedanega i:J?. napisanega. Toda tudi to bo kmalu utonilo v pozabo kot marsikatera
opozorila, ki so ze bila izrecena v tej rubriki ali na katerem drugem, pomembnejsem mestu.
Naj bo tako ali drugace, nastopajoci so nam dali vedeti, da bodo
baje naslednje let.o dali v svoj pr9gram se Ciscenje plo.cnikov in. zakotnih prehodov m tako pomagah, da se bo odg~~orm ust~ov1 za
to podrocje zviSal proracun, da bodo lahko nabavili tak stroJ - robot, ki bo oCiscevalno akcijo kar sproti opravljal.
In se to: tudi Ietos dajemo v razmislek pred!og, da bi to - nedvomno najbolj mnozicno, iz srca nasih delovnih !judi pripravljeno
zabavo dal1 v okvir or~anizirane turisticno-zabavne kulturne prireditve, ki bi nasla tra]nO folklorno vrednoto V nasem kulturnozabavnem revnem prostoru.
ZA SOLSKO LETO 1976/77 RAZPISUJEMO NASLEDNJE
STIPENDHE

POKLICNE SOLE
pohi§tveni mizar
4 (SD 2, TPC 2)
strojni kljueavnicar 3 (TPM 1, TPC 2)
1 (TPM)
elektricar
1 (SD)
kuharica
SREDNJE SOLE
le5ni tehnik
5
kemijski tehnik
1
strojni tehnik
1
ekonomski tehnik
3
administrativni tehnik 2
administrator
2
VISJE SOLE
strojni inZenir
1
organizator dela . rae. 1
ekonomist
1
VISOKE SOLE
dipl. pravnik
1
dipl. ekonomist
2
dipl. inZ. strojnistva
1
1
dipI. inZ. lesarstva
prof. angl. prevajalec 1
dipl.inZ.artdtekture
1
IZOBRAtEVANJE OB DELU
20 stipendij za studij srednjih, visjih in visokih sol tistih
usmeritev, ki so sprejemljive za podjetje. Prl izbiri imajo
prednost delavci, 1d ze zasedajo delovna mesta, pa nimajo
zanje ustrezne izobrazbe in delavci z daljsim delovnim stazem na Brestu.
Prosnje za kadrovske stipendije (obr. 1,65) in za studij ob
delu je treba oddati v splosno-kadrovsko slmbo do 30. 6. 76.
SPLOSNO KADROVSKA SLU2BA

Zakon o splosnem Ijudskem odporu doloca, da vodi akcije za resevanje, pomoc in varstvo prebivalstva in gmotnih dobrin ob naravnih in drugih hudih nesrecah ter v vojnih akcijah, preprecuje
in odpravlja nevamosti, zaradi katerih bi lahko prislo do naravnih
in drugih budih nesrec - civilna zascita, ce teh nalog ne opravljajo
po posebnih predpisih drugi organi.
Za uspesno opravljanje nalog
so v obcini, v krajevnih skupnostih, po vaseh, v delovni11 in drugih organizacijah ustanovljene
enote civilne zascite, ki jih vodijo stabi civilne zasCite.
V nadaljevanju tega sestavka
born skusal opisati delovanje obcinskega staba za civilno zascito
ob zadnjih sneZnih razmerah, ker
za celovitejso oceno dela staba in
civilne zascite nisem niti pristojen, najbrz pa delo s tega podrocja tudi premalo poznam.
Narava naj se je letos ze skora) na pragu pomladi zasula zlaStl na nekaterih predelih Slovenije s toliko snega, da nas je
mocno presenetila. Kot da se je
hotela mascevati za vsa nasa jadikovanja in nezadovoljstva ob
pomanjkanju snega v preteklih
letih. Tokrat ga je bilo dovolj celo prevec. Predebela snefua
odeja nas je dobesedno »odre·
zala« in smo tako rekoc cez noc
ostali prepu5ceni sarnim sebi v
stevilnih vaseh nase obcine.
Takoj je bilo jasno, da vsa mehanizacija Komunalnega podjetja Cerknica, Cestnega podjetja
Ljubljana in drugih, ki je, m.imogrede povedano, nezadostna in ze
mocno ,,utrujena«, ne bo kos
,,snezni nadlogi<<.
Zaradi resne nevarnosti, da bo
debela sneina odeja povzrocila
nevarnost za druzbeno in zasebno premozenje in celo za varnost
zivljenja obeanov, se je na pobudo vodje obcinskega staba za
civilno zascito Cirila RUDOLFA
ta stab sestal ze zjutraj 9. marca,
da bi ocenil nastalo stanje in pomagal pri odpravi nevarnosti in
drugih nevsecnosti. Vee temeljnih organizacij .ie moralo za
krajse oziroma daljse obdobje
zmanjsati ali celo ustaviti proizvodnjo, ker delavci z nekaterih
obmocij preprosto niso mogli priti na delo, pojavile pa so se se
druge tezave.
Obcinski stab za civilno zascito
je zato uvedel defurno sluibo in
odredil pripravljenost ter dezurstvo tudi v vseh krajevnih skupnistih in v delovnih organizacijah. To je bilo zelo koristno, saj
so stabi v krajevnih skupnostih
in v delovnih organizacijah neposredno spremljali stanje na svojih obmocjih in o tern :porocali
obcinskemu stabu, ki Je nato
usklajeval naloge ter pomagal
pristojnim sluZbam Iaie premostiti nastale teiave.
Omeniti velja pofrtvovalno in
humano akcijo, ki jo je vodil Ciril RUDOLF ob pomoci in sodelovanju sodelavcev in staba civilne zascite v krajevni skupnosti Loska dolina in v Babnem
polju. Nad dvajset obcanov te
vasl je z lopatam.i, smucm.i in konji s tezavo in napori utiralo pot
skozi dva metra visoko snefuo
odejo, da bi lahko pravocasno resili mlado dekle iz Prezida, ki je
bila nujno potrebna zdravniske
pomoci.
Mislim, da je potrebno izreci
posebno zahvalo in priznanje
vsem, ki so sodelovali v tei akciji in jo neposredno vodili.. Ta
primer nam je znova pokazal
pripravljenost nasih obcanov za
humano in solidarno pomoc ob
nesreci.
Omenil sem ze, da nisem poklican ocenjevati delo civilne zascite in bo moral to nalogo najbrz
opraviti svet za ljudsko obrambo. Kljub temu pa zelim opozoriti na nekatera neresena vprasanja ob tako imenovani zimski
sluZbi.
- V obCini nimamo odloka o
ureditvi zimske slufbe, s katerlm
bi morali jasno in nedvoumno
opredeliti dolZnosti obcanov, delovnih in druglh organizacij ter
jasno razmejiti prlstojnosti na
tem podl'OCju. Zadnji zastoji v

prometu in nasploh v proizvodnji nas najbd silijo v to, da ta
vprasanja cimprej tudi nonnativno uredimo.
- V bli.Znji prihodnosti bodo
morali zlasti komunalno in cestno podjetje, pa tudi krajevne
skupnosti misliti na to, da bo
treba poiskati ustrezne resitve
za nabavo boljse in sodobnejse
opreme pri opravljanju zimske
sluZbe. Verjetno bo temu pripomogla ustanovitev komunalne
skupnosti. Pri tem bo potrebna
sirsa pomoe druZbenopoliticnih
skupnosti in vseh zainteresiranib.
- Pojavlja se mnenje, da tudi posebna odgovomost v nekaterih delovnih organizacijah, ki
so pristojne za zimsko slmbo, ni"
najboljsa. Kljub temu pa je tre-

ba dati priznanje delavcem komunalnega in cestnega podjetja,
ki so >>dali vse od sebe«, da bi s
sedanjo mehanizacijo in sredstvi
.naredili, kar se je narediti dalo.
- V nekaterih krajevnih skupnostih in naseljih se kar nekako
niso znasli. Prevec so cakali, da
bodo »prisli« stroji, 1d bodo oCistili sneg, pojavljalo se je vprasanje, kdo bo placal in podobno,
namesto da bi se tdtro in ucinpovito organizirali, kar so v vecini primerov storili.
- Najbd tudi sistemsko niso
dobro izdelana merila za finan·
ciranje cestne sluZbe splob, nabava ustrezne mehanizacije, moz·
nosti kreditiranja in podobno in
se bo treba tudi 0 tem se dogovarjati ter zadeve ustrezneje resevati.
To je Ie nekaj misli, ki so bolj
namenjene vprasanjem zimske
sluZbe, ki je pav v tej zimi se
posebno prisla do izraza. Nisem
nameraval ne hvaliti ne grajati,
temvec opozoriti na tezave, ki bodo morale slej ko prej postati
predmet dogovarjanja in iskanja
resitev za vse tezave, ki so nas
na tern podrocju pred kratkim
kar precej obremenile in pestile.
L. Spitalar

l<am letos na oddih?
Obvescamo vse clane sindikata Bresta, industrije pohistva Cerknica, da pripravljamo letovanje za vse delavce in njihove druZinske
clane v Fa.Zani pri Pull in v camp-prikolicah v avtocampu Medveja
pri Opatiji.
FAZANA:
Cas letovanja: od 1. 6. do 30. 7. 1976
Na voljo so dve in triposteljne sobe v zasebnih tdsah. Po zelji je
mogoce postaviti tutU pomomo lel.isee (divan). Prehrana je organizirana v restavraciji gostinskega podjetja v Faiani.
Cena prehrane bo od 70 do 80 din dnevno (natancnih podatkov se ni),
za otroke do desetega leta pa je mogoce narociti polovicni obrok za
polovieno ceno.
Cene prenoeevanja
Cena lel.isca skupno s turisticno takso znasa okrog 48,50 din, za
otroke do sedmih let, ceprav spijo skupaj s stadi, je treba plaeati
50 %, za pomomo leZisce pa 75 % od normalne cene.
Od 1. do 30. 6. in 20. 8. dalje je cena normalnega lemca okrog 38,50
din, za otroke in pomoma lemca pa veljajo isti odstotki.
MEDVEJA:
Cas letovanja: od 1. 5. do 31. 9.
Na voljo so camp prikolice s tremi normalnimi in enim pomoZnim
IeZiscem ter prikolice s stirimi normalnimi in dvema pomoZnima
ldiscema. Opremljene so s kutdnjo, posodo, razsvetljavo ter posteljnino. Zagotovljena sta desetdnevna menjava posteljnine in ciscenje.
V ceni so zajeti stroski uporabe prikolice, parkiranja osebnega avtomobila in vstop v kopaliSce, ki je oddaljeno okrog 50 metrov.
Cena

-

velika prikolica: od 125 do 150 din na dan, odvisno od zasedenosti cez sezono;
- mala prikolica: od 110 do 130 din na dan, odvisno od zasedenosti
cez sezono.
Poleg te cene se posebej zaracunavajo stroski turisticne takse, 1d
so 6 din na osebo dnevno in za porabo plina za kuhanje. Je tudi
momost za prehrano v bliZnji restavraciji. Cena za zajtrk in kosilo
ali za zajtrk in vecerjo je 70 din.
Obljubljeni so tudi hladilni boksi za skupne potrebe letoviscarjev.
Prehrano je treba placati takoj med letovanjem, prenociSca pa se
placa po Ietovanju prl sindikalni konferenci BRESTA najvec v treh
obrokih.
·
Prosimo, da se za letovanje prijavljate resno in premisljeno.
Spremembe prijav ali odpovedi bomo sprejemali samo do 1. junija.
Vse kasnejse odpovedi do deset dni pred pricetkom letovanja pa so
vezane s placilom 50 % cene rezerviranega prenoeisca. Kdor odpove
letovanje po tem roku, je dolZan placati polno ceno prenoCiSca. ·
Prijave sprejemajo tajnistva TOZD do 10. aprila 1976.
Sindikalna konferenca BRESTA

FILMI V APRILU
1. 4. ob 17. uri in ob 19.30 - slovenski film MED STRAHOM IN
DOLZNOSTJO
3. 4. ob 19.30 in 4. 4. ob 16. uri - amergki film - TARZAN IN
AMAZONKE.
4. 4. ob 19.30 - ameriski film POBEGNIL SEM S HUDICEVEGA
OTOKA.
5. 4. ob 19.30 - japonski film POD ZASTAVO VZHAJAJOCEGA
SONCA.
8. 4. ob 19.30 - francoski film LACOMBE LUCIEN.
10. 4. ob 17. uri in ob 19.30 - ameriski film SIN POGLAVARJA
MESAJOV.
11. 4. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriSki film ZELO.
12. 4. ob 19.30- ameriski film POTOVANJE.
15. 4. ob 19.30 - francoski film NORA DIRKA ZA ZAKLADOM.
17. 4. ob 17. uri - ameriSki film RACMAN JAKA IN NJEGOVI
PAJDASI.
17. 4. ob 19.30 in 18. 4. ob 16. uri- ameriSki film QUO VADIS.
18. 4. ob 19.30 - ameriski film SERIF IZ KLANA.
19. 4. ob 19.30 - jugoslovans ki film TRPUENJE PO MATEJU.
22. 4. ob 19.30- ameriski film ALICE NE STANUJE VEC TU.
24. 4. ob 19.30 in 25. 4. ob 16. uri - italijanski film RAZUZDANI.
25. 4. ob 19.30 - italijanski film SMRT V RIMU.
26. 4. ob 19.30 - ameriski film DVOJCICI ZLA.
29. 4. ob 19.30 - hongkongski film V ZMAJEVEM GNEZDU
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Letos homo priCeli zgradnio
PRVO POROCILO 0 REALIZACIJI SAMOPRISPEVKA ZA SOLSTVO
Obcani krajevnih skupnosti Begunje, Cajnarje-Zilce, Cerknica, Grahovo, Nova vas-Bloke, Rakek so 8. in 9. julija 1975 na referendurnu
glasovali
ZA ZDRAVJE, ZA ZNANJE, ZA SRECO NASIR OTROK
»ZA« je glasovalo nad 70 odstotkov obcanov.
Sarnoprispevek borno placevali pet let, od 1. julija 1975 do 30. junija 1980.
Koliko sredstev bo zbranih s samoprispevkom?
Iz sarnoprispevka borno zbrali:
-

od bruto osebnih dohodkov
od obrti
od katastrskega dohodka
od pokojnin
SKUPAJ ZBRANIH SREDSTEV
S SAMOPRISPEVKOM

din

16.932.500,00
571.500,00
176.000,00
2.320.000,00
20.000.000,00

Druga sredstva:
-

sredstva Teroeljne telesnokulturne skupnosti
sredstva obcinske izobrazevalne skupnosti
sredstva od prodaje solskih objektov v Sivcah
in v Novi vasi
s sarooupravniro sporazurnoro z delovniroi
organizacijami rooraroo zbrati do
SKUPAJ ZBRANA DRUGA SREDSTVA

SKUPAJ ZBRANA SREDSTVA S SAMOPRISPEVKOM
SAMOUPRAVNIM SPORAZUMOM Z DELOVNIMI
ORGANIZACIJAMI IN DRUGA SREDSTVA
BODO ZNASALA

Ob zacetku poroladi - slovo z zadnjiro zimskim posnetkom

din

640.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
20.000.000,00
23.140.000,00

43.140.000,00

Kaj boroo gradili z zbranimi sredstvi?
Po norroativu za sodobni pouk potrebuje ucenec sedero kvadratnih
rnetrov solskega prostora. Danes ima nas solar toliko prostora:
-

v
v
v
v
v
v
v

m'
5,80
3,80
3,50
3,00
2,76
2,40
2,25

osnovni soli Heroja Janeza Hribarja Stari trg
podruznicni soli Begunje
osnovni soli Jozeta Krajca Rakek
osnovni soli »11. roaj« Grahovo
podrllZnicni soli Unec
osnovni soli Tone Sraj-Aljosa Nova vas-Bloke
osnovni soli Cerknica

Zaradi prostorske stiske po ~olah je bil izglasovan z referendurooro
naslednj i vrstni red izgradnje solskih prostorov in telovadnic:
izgraditev 8 u cilnic in telovadnice pri osnovni
soli Cerknica
- izgraditev sole z 8 u cilnicarni in obnovitvijo
doma TVD Partizan v Novi vasi
- izgraditev 4 u cilnic, vecnarnenskega prostora
in ureditev telovadnice na Rakeku
- izgraditev telovadnice v Grahovero
- obnovitev sole in telovadnice v Begunjah
- izdelava investicijsko tehnicne dokuroentacije,
komunalna ureditev zeroljisc
- oprema
SKUPAJ P ORABUE NA SREDSTVA
-

din
12.000.000,00
8.400.000,00
4.650.000,00
1.280.000,00
550.000,00

9200.000,00
7.060.000,00
43.140.000,00

Kako potekajo dela pri realizaciji programa?
Skupscina obcine Cerknica je 11. julija 1975 imenovala 23-clanski
odbor za realizacijo prograroa.
Dolocen je investitor izgradnje objektov - Obcinska izobra:levalna
skupnost Cerknica.
Odbor za realizacijo programa je imenoval tri komisije:
1.. _K01?isijo za sarooupravno sporazuroevanje z delovnirni organizactJanu,
2. komisijo za financne zadeve,
3. komisijo za gradbene zadeve.
Komisija za sarnoupravno sporazuroevanj e ima ~ripravljen osnutek sarooupravnega sporazuroa z delovnimi orgamzacijami. Sporazum bo podpisan do konca junija 1976. leta.
Financna komisija je iroela razgovore z denarnimi zavodi, republisko telesno-kulturno skupnostjo ter z roo:lnimi izvajalci, pri ceroer
je ugotovila, da so moznosti za pridobitev nekaterih kratkorocnih
premostitvenih kreditov za dobo dveh let.
Komisija za gradbene zadeve si je ogledala nekaj objektov. Bili
so tudi razgovori s projektivnimi organizacijami. Dane so bile ponudbe za izdelavo glavnih projektov. Do k onca roaja bodo izdelani
vsi potrebni projekti.
S kaksnimi teZavami se srecujemo?

Y.

casu po . refereJ.?-du~u so se nego~~odarsk~ org:mizacijaro p ogOJl za najetJ e kreditov 1Zr edno zaostri11. NekaJ casa Je bil celo uveden obvezni 50 % polog za investicije v negospodarstvu pred zacetkoro gradnje.
Nekatere delovne organizacije niso pricele odtegovati prisp evka od
svojih delavcev od 1. 7. 1975 naprej. Posaroezni delavci so opozorili
racunovodstvo na te obveznosti. Je pa se vedno nekaj posaroeznikov,
ki so zaposleni izven obcine, pane placujejo svojih obveznostL
Koliko sredstev je zbranih?
-

do konca leta 1975 je bilo zbranih
do konca roarca 1976 pa

din

1.450.000,00
2.300.000,00

Kdaj bomo zaceli z gradtljo v Cerknici?
Kakor je videti iz prograroa, boroo najprej zaceli graditi v Cerknici 8 ucilnic in telovadnico.
Kot je videti, bi lahko letos v drugi polovici leta zaceli graditi vsaj
telovadnico v Cerknici.
Prizadevamo si, da bi ob istem casu zaceli graditi tudi 8 ucilnic v
Cerknici.
Telovadnico in 8 ucilnic bi predali n j ihoverou naroenu v let u 1977.
Za odbor za ~zgradnjo ~olskih prostorov in t elovadnic
R. Hlebec

Prvenstvo Rresta vkegljanju
Izteklo se je letosnje prvenstvo Bresta v kegljanj u. Organizirala ga
je kegljaska sekcija pri odboru za sportno rekreacijo, ki deluje v
okviru sindikalne organizacije. Za leto~nje prvenstvo velja ocena, da
je bilo res mnoZ:icno, saj je tekmovalo 192 tekroovalcev in tekmovalk, torej vsak deseti Brestovec.
REZULTATI:
Prehodni pokal za najboljsi skupni dosezek mosk e in zenske ekipe
so osvojile Skupne dejavnosti s 6182 keglji, sledita pa TP Cerknica
5972 in TP Martinjak - 5310 kegljev.
Moski - ekipno
1. Skupne dejavnosti
2. TP Cerknica
3. TP Martinjak
4. TIP Cerknica
5. TLI Stari trg
6. TP Stari trg

5030
4889
4661
4520
4488
4388

.Zenske - ekipno
1. Skutne dejavnosti
2. TP erknica
3. TP Martinjak

1152
1083
649

Moski - posamezno
1. Gornik F. - TPC
2. Sega V. - SD
3. Strohsach T. - TPC
4. Kos J _- TPC
5. Strukelj F. - SD

2502
2499
2449
2437
2421

.Zenske - posamezno
1. Pokleka D. - SD
2. Mele J. - SD
3. Savovic Z. - TPC

1257
1152
1093

Najboljsi posaroezniki in posaroeznice se bodo v prihodnjih mesecih intenzivno pripravljali na letosnjo lesariado, kjer lahko glede na
letos dosezene rezultate pricakujeroo lepe u spehe.
V. Sega

Pomembno priznan je KZ [erknica
12.1\>IARCA JE BILA NA UNIVERZI V LJUBLJANI POMEMBNA
SLOVESNOST. DEKAN BIOTEHNICNE FAKULTETE PROF.DR.
ANDREJ MARTINCIC JE PODELIL LETOSNJA JESENKOVA PRIZNANJA.
Priznanj a so dobili trije zaOstali slovenski perutninarji so
slllZni posaroezniki in trije de- doslej po nasi stari slovenski nalovni kolektivi. Poleg K,roetijske vadi omalova:levali delo doroacih
zadruge Cerknica - TOZD Last- strokovnjakov in iskali svoje podna kmetijska proizvodnja so pri- jetniske interese z dragim p laceznanje dobili: Veterinarski zavod vanjero tujega znanja.
Slovenije v Ljubljani, Slevin Ob koncu n aj ~ e poveroo, kaj
obrat Jeruzalem Orrooz - TOZD so Jesenkova priznanja. PedagoKroetijstvo, delovna enota Klet, sko znanstveni in fakultetni svet
univerzitetni profesor v pokoju Biotehnicne fakultete v LjubljaCiril Jeglic, redni uni'(erzitetni ni sta ob 25-letnici fakultete in ob
profesor botanik dr. Viktor Pet- 200-letnici kmetijskega solstva v
kovsek in ravnatelj gozdarsko Sloveniji leta 1972 sprejela sklep
solskega centra v Postojni v po- o u stanovitvi in ~odeljevanju J ekoju dipl. i.nZ. Stanko Mazi.
senkovih priznanJ, s cimer bi poKmetijska zadruga Cerknica spesili uvajanje znanosti v zivTOZD Lastna kmetijska proiz- ljenje.
vodnja je dobila priznanje za
Ime so ta priznanja dobila po
uvajanje doroace selekcije perut- znameniti osebnost i, profesorju
nine v proizvodnjo. S tem je dr. Franu Jesenku, prverou profeoroogocila, da se je znanstveno sorju botanike na lJubljanski unidelo znanih slovenskih strokov- verzi, odlicnerou vzgojitelju in
njakov - perutninarjev razvilo znanstveniku.
F. Zorman
do take stopnje, da je sposobno
za proizvodnjo, pri cemer je po·
kazalo najmanj taksne kvalitete
kot jib imajo selekcije zpanih tu· Premalo mnozicno
jib, predvsem zahodnih podjetij.
S tern sroo dosegli, da se lahko
21. marca je bilo na Liscu na
slovenska in j ugoslovanska _pe- Velikih Blokah letosnje ohcinsko
rutninarska proizvodnja reslta sindikalno prvenstvo v smucanju.
od visnosti od tujih firm. S pri- Na tezavni progi (za mnoZ:icno
h odnjim razvojero pa lahko oskr- sindikalno prvenstvo vsekakor
bujeta tudi druge dr.Zave, pred- preteZki) je od 75 prijavljenih iz
vsero vzhodne deiele in dezele osmih delovnih organizacij nav razvoju.
stopilo le 44 tekmovalcev.
Do sedaj sroo narorec za uvoz
Uvrstitve najboljsih:
repromateriala (enodnevnih piMoski do 25 let: L F. Korosec
scancev) tujih selekciJ potrosili (Brest), 2. T. Zalar (Brest), 3. J.
letno okrog 14 starih milijard de- Svigelj (GradiSce) itd.
viznih dinarjev. Zaradi osaroosvoMoski 26 do 35 let: 1. F. Miheljit ve ima doroaca selekcija, ime- Cic (Kovinoplastika), 2. J. Zakrajnovana Prelux, tudi velik stra- ~ek (Brest), 3. S. Miler (Gradisce)
te~ki poroen.
itd.
Kolektiv Kmetijske zadruge
Mo~ki 36 do 45 let: L F. Pima t
Cerknica je pokazal svojo zre. (Kovinoplastika), 2. I. Urbas (Gralost, ko je sprevidel poroen vzgo- disce), 3. T. Ravselj (Gradisce).
je lastne selekcije in zaupal do- Najboljsi Brestovec v tej kategoroacim strokovnjakoro. Tako je riji je bil Z. Zabukovec, ki je
priporoogel enemu izmed dosez- kljub padcu koncal na solidnem
kov doroace znanosti, u::.. Je '---·- .. - 4. roestu.

Tudi letos
solidni
XVII. ZIMSKE SPORTNE IGRE
GOZDARJEV IN LESARJEV
Letosnja zimska lesariada je
bila 12. roarca na Kopi v dobro
izpeljani organizaciji LESNE iz
Slovenj Gradca. Blizu 300 smucarjev in sroucark iz 33 delovnih
organizacij se j e poroerilo v veleslalorou in v t ekih.
Na lesariadi je sodelovalo tudi
11 Brestovcev - 5 alpskih sroucarjev in 6 tekacev.
V veleslalorou so bili najboljsi stari prekaljeni sroucarski asi
Andrej Klinar, Peter Lakota in
Tine Mulej, nasi pa so bili solidni - u vrsceni nekje do 60. m esta
roed 185 tekmovalci.
V tekih - velik uspeh tudi za
Brest, saj je Anton Kandare zmagal v svoji kategoriji, med rolajsimi pa je bil najboljsi znani tekac Rudi Kolander (Maries) .
V skupni ekipni uvrstitvi je
zmagal Elan pred GG Maribor m
Alplesom. 0 uvrstitvi Bresta in
nj egovih posameznikov zal ne
moremo porocati, ker doslej se
nisroo dobili uradnih rezultatov.

Nasi upokojen e i
V TOZD Tovama pohi~tva Martinjak je bila 9. rnarca 1976 upokoJena delavka Marija STRLE,
rojena 9. roaja 1921, iz Grahovega.
v nasi terneljni organizaciji je
bila zaposlena od 12. roarca 1960.
Delala je na vee delovnih roestih
v proizvodnji, predvsem p a v
predmontazi.
Pri delu je bila zelo vestna in
med delavci priljubljena.
.Zeliroo ji se vrsto zdravih let!

V spomin
4. marca 1976 je nenadoroa in
mnogo prezgodaj zar adi srcne
kapi preminula .n asa delavka Da·
nica BENC, rojena 10. maja 1930;
stanovala je v samskem dorou v
Martinjaku.
v nasi tovarni je bila zaposlena od 20. septerobra 1963. Delala
je na vee mestih v proizvodnji,
najdalj pa v strojnem oddelku lepljenje.
P ri delu je bila vestna, dosled·
na in pripravljena pomagati sodelavcem. Ohranili jo homo v lepero spominu.
Delovna skupnost
TOZD Tovarna pohistva
Martinjak

Bres'tov obzornik, glasllo delovne skup!
nosti Brest CerkuJca n. sol . o. Glavnl l.nodgovoml urednlk Bolo LEVEC. Ureja.
urednl§ki odbor: Marlja GRBEC, Vojko
HARMEL, Jofica lLERSIC, Joie KLAN··
CAR, Bozo LEVEC, Janez MELE, Brankc.
MISIC, Franc MULEC, Viktor OGRINC,
- Mlha SEPEC in Tone ZIDAR. Foto: Joir
SKRU. Tiska :Z:elezni§ka tiskarna v Ljub·
ljanl. Naklada 2600 lzvodov.
Glasi!o sodi med proizvode iz 7 _ tocke
prvega odstavka 36. -elena zakona o ob·
davcevanju proizvodov in storitev v prometu, za katere se ne placuje temeljni
davek od prometa prOtzvodov (mnenj'}
sekretariata za informiran/·e Izvdneg~
sveta SR Slovenije §t . 421-1 72 z dne 24.
10. 1974).

