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1 LETNIK 111 MAREC 1969 STEVILKA. 18 

! Za 32 milijonov N din investicij 
1 Brest iz leta v leto povečuje ta., železnih konstrukcij, kilomet- ni nosilci. Iz varnostnih razlogov to skladišče čimprej gotovo, nosti za to proizvodnjo nujne in 
1 obseg proizvodnje in finančne rov električnih kablov, strojev je treba te zamenjati z ognja- saj je tr eba izprazniti drugi trakt neobhodne. Take investicije so 

1 
rezultate. in naprav bo vgrajenih, temveč odpornimi elementi, zaradi tega pot em, ko pride oprema kanalov, še: gradnje še ene komore su-

V zadnjih petih letih je fizični je predvsem namen, da vas se- bo tu prišlo do zamenjave os- tdansportni trakovi in podobno. šilnice, ureditev priročnega skla
obseg proizvodnje poprečno znanimo o vrstah investicij, ali trešja. Iz sond, katere so izka- Roki t eh selitev so kratki, kratki dišča lakov, preureditev kleti v 
letno višji za 14 °/o, dobiček sku- bolje, kaj vse se bo spremenilo pall ob objektu je sklepati, da so zaradi tega, ker je treba v to- mehanični delavnici in podobno. 
paj z amortizacijo pa kar za 34°/o. tako v tehnologiji, kot v poten- bodo ojačiti stebre, nanje pa po- ku investicije delati v istem ob- Tudi v tem primeru bo potrebno 

Zanimivo pri vsem tem pa je, cialu kapacitet. stavili železno konstrukcijo. Ve- segu, kot v normalnih pogojih. kolektiv bolj seznaniti, predvsem 
da smo imeli večja investicij- liko del bodo opravili predhod- Potrebna je temeljita strokovna pa z novo tehnologijo. 
ska vlaganja do 1963 leta, od te- NAJVEC INVESTICIJ no, to je v času, ko bo tam še priprava tako investiciskih del 
daj naprej pa nismo .v nove ka- ZA TOVARNO POHISTVA tekla proizvodnja . Tudi staro su- v gradnji, inštalacijah, opremi in 
pacitete vlagali več, kot znaša šilnico bodo rušiti, ko bo še pro- kadrovski pripravi. 
amortizacija. Doseženi rezultati V CERKNICI izvodnja v sedanji I. strojni. V eni prihodnjih številk Bre-
so _tor.ej posledica izkoriščanja Clovek bi dejal, tok proizvod- Tudi sedanji klejarni ne bo stovega. obzor.J?-ika _bi _podr~b~o 
vlozemh __ sre~te~.. . nje bodo postavili na glavo. Pa prizaneseno. To bo bodoči pros- obdelah znacilnosb mvestictJe 

. TemelJit~ studiJe ~~ proiZvod- ni res. Tehnološke študije so po- tor II. strojne. Povedati pa je za posamezno delovno mesto, 
nih kapacitet do tržišča so po- kazale, da je mogoče uspešno tr eba da bo višina ista kot v II tako da bi delavci te enote do
ka.z~l~, da je_ e~i izll:od za _n~- povečati obseg dela le tedaj, če strojzrl, le z razliko da bodo ~ bili pre~sta:vo bo?:očega delovne-
daljnJo po-yec~nJe _ ~roizvodnJe ID so zagotovljeni pogoji furniranj a železni in ne b etonski nosilci. ga okolJa m nacma dela. 
s tem tudi fmancnlh rezult~tov plošč, dopolnjena strojna opre- Stiskalnice se bodo pomaknile 
s~.~o. v kompleksn! .. moder~~~~- ma, posebej pa usposobljeni po- naprej proti čelu tovarne, ena 
CIJI. ID rekonstrukCIJ! obstoJeCI~ vrš inski postopki. Ce izhajamo celo na višino sedanje su šilnice. 
pro~zvo~h ~~pacitet. Zlasti iz teh zahtev potem je jasno, da Razrez plošč bo v tovarni iver
proiZvodDJ:' po~nstva za~teva ~e- gre tudi za prostorske probleme. nih plošč, k atera bo prejela iz 
nehno_ prii~ga~anje o~likovmm, Na prostoru, kjer je sedaj I. uvoza posebno žago in naprave 
funkc1o~~!mm ID modmm zahte- strojna s lrrojilnico, bo v bodoče za te delovne operacije. Skladiš
vam trZisca. - · . . furnirska priprava proizvodnje. če furnirja bo na čelu tovarne 

Vsaka ~u~a res1tev b1_ P~ID~- Sušilnica se bo preselila v novo t. j. v prostoru sedanje I. stroj
~a zaostaJanJe,. to pa ne zel~ nih: zgradbo s temperirnico ob novi ne. V II. delu tovarne ne bo po
~e od . nas, saJ smo. kole!;hv, ki I. strojni, nova I. strojna z sebnih gradbenih del. Več poru
Je tud1 v prete~ost1 vlozll take 2.340 m 2 delovne površine bo po- šen ih sten bo dalo večji prostor 
napore, da se Je povzpel v vrh 
slovenske in jugoslovanske lesne 
industrije. 

Osnovni namen celotne inve
sticije lahko izrazimo v nasled
njih ugotovitvah: 
- modernizacija in delna zame-

njava strojne opreme, 
- izpopolnitev proizvodno-teh

noloških postopkov na raven 
najsodobnejše tehnologije na 
področju finalne predelave 
lesa, 

- rekonstrukcija proizvodnje i
vernih plošč, 

- · izpopolnitev energetskih na
prav, 

- prilagoditev delovnih prosto
rov novim proizvodnim potre
bam z novimi objekti. 

INVESTICIJE 
NA TOVARNI MARTINJAK 

NE ZAOSTAJAJO 

Z izgradnjo krojilnice, ki je 
praktično že gotova in vseljiva, 
je dana možnost r azvoja in raz
poreda strojne opreme po novih 
tehnoloških zahtevah. 1.306 m2 

delovne površine omogoča To
varni pohištva Martinjak razviti 

V Brestovem obzorniku smo že 
večkrat pisali o tej investiciji. 
Naslovi in sami sestavki so go
vorili o posojilu, katerega smo 
dobili od Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj iz Wshingtona, 
posojilu Kreditne banke, manj 
pa je bilo napisanega o samem 
~bsegu celotne investicije, o pri
pravah investicijskih načrtov, iz
boru opreme in podobno. Vsa ta 
obravnava. teče že skoraj leto dni 
od tehnoloških služb v poslovnih 
enotah do specializiranih inšti
tutov, pa od tehničnih ugotovi
tev do finančnih in komercialnih 
poslov pri nabavi investicijske 
opreme. Koliko je bilo storjene
ga že prej - saj smo zahtevek 
Mednarodni banki dali že 1967 l.! 

.Kooperacijski izdelek TP Cerknice i'n TP Martinjaka - jedilnica »Lyving« 

V tem času pa ni tekla samo 
tehnična in komercialna obdela
va naših investicij. Dopolnilna 
študija tržišča je pokazala, da 
nudi tržišče vedno večje mož
nosti plasma.ja kvalitetnega po
hištva, tako na domačem kot 
inozemskih tržiščih. 

Zar:~,di tega smo revidiran 
prvotni elaborat, t. j. elaborat iz 
leta 1967. 

Sedaj pa k investicijskim vla
ganjem v 1969 letu. Niso majh
na vrednost, saj znašajo 32 mi
lijonov N dl"n več, kot znaša 
vrednost vseh sedanjih osnovnih 
sredstev. Ni namen tega sestav
ka, dar pišemo, koliko ton cemen -

polnoma nov gradbeni objekt s 
svetlimi delovnimi prostori in 
sodobno notranjo ureditvijo. 

Po dolgem času bo torej ure
jen tudi problem temperirnice, 
saj je bila tovarna do sedaj 
praktično brez nje. Buldožer je 
že pripravil teren za gradn jo 
tega objekta, ki n aj bi bil vse
ljiv v začetku julija . Su šilnica 
mora začeti z delom ob koncu ma 
ja, čas preselitve mora biti zelo 
kratek. 

Na področju okrog kotlovnice 
je v gradnji tudi nova mehanič
na delavnica, saj na mestu se
danje kompresorske postaje in 
mehanične delavnice stoj i nova 
I. strojna. 

Znano je, da so v I . delu to
varne t. j . nad furnirnico, raz
rezom plošč in depojem še lese-

------------------------

in omogočilo povezavo med po
sameznimi 'Objekti, po katerih bo 
tekla nova tehnologija. Ce že za 
prvi del ne omen jamo strojev, 
ki 'bodo dopolnili obstoječe, je 
nujno, da v II. delu omenimo 
nove kanalske ureditve površin
ske obdelave z vsemi potrebnimi 
na našalnimi in obdelovalnimi 
stroji. Ti kanali b odo v drugem 
traktu, kjer je sedaj luženje in 
kompletiranje obojev z glasb eni
mi omaricami. Po projektu bodo 
gotovi izdelki odhajali v skla
dišče n ekje v višini sedanjega 
vmesnega skladišča. Torej se bo 
premaknila tudi montaža. Pove
čani obseg proizvodnje narekuje 
izgr adnjo dodatnega skladišča ob 
sedanjem. 

Tudi za to se pripravlja glav
ni načrt. Cas terja, da je tudi 

in povečati dejavnost, saj je bila 
do sedaj n a tesnem v prostoru, 
k ar je bilo mnogokrat vzrok za 
zaostajanje proizvodnje in teža
ve pri urejanju tehnologije. Kot 
posebna gradbena investicija na
stopa v planu rekonstrukcija ta
petništva. Pod tem popisom je 
treba r azumeti rekonst rukcijo 
ost reš ja na celotnem objektu ta
petništva in površinske obdela
ve. To pa je pogojeno tudi z u 
vedbo kanalskega sušenja v po
vršinski obdelavi. Ta ureditev 
zah teva preureditev sedanje la
kirnice, z odstranitvijo odvišnih 
sten, prestavitvijo brizgalnih ka
bin, uvedbo transportnih naprav 
in podobno. Investicije se po ob
segu n e morejo meriti s Tovarno 
pohištva v Cerknici, so pa po 
n ujnosti, efektnosti, funkcional-

IVERKA BO IZBOLJSALA 
KVALITETO PLOSC 

Investicije na Iverki lahko de
limo po treh cilj ih: za povečanje 
obsega proizvodnje, za povečanje 
k valitete plošč, za sodobni raz
rez plošč za potrebe pohištvenih 
tovarn. Gradbene investicije so 
v glavnem zaključene. Potrebno 
bo še nek aj temeljev za nove 
stroje, to pa ne predstavlja več
jih gradbenih del. Posebno velik 
izdatek gre za avtomatizirano 
progo razreza ivernih plošč, ki 
bo prva tovrstna investicija v 
Jugoslaviji. Ta investicija pa za
gotavlja tudi kvaliteto finalizi
ranih plošč, da odpade vsako na
daljnje sušenje. 

BAZENSKA ZAGA 
IN TLI STARI TRG 

BREZ VECJIH INVESTICIJ 

Tovarna lesnih izdelkov v Sta
rem trgu bo v tekočem letu ure
dila prostor za razrez žarna n ja, 
vodovod, zamenjala čelilnik na 
žagi, kompletirala finalni odde
lek z nekaj novimi stroji. Znano 
je, da so investicije v primarno 
tako organizacijsko kot tehno
proizvodnjo še v proučevanju, 
loško. Glede na to, da so ža
ge v zadnjih petih letih dopol
njevale svojo opremo tudi ni po
trebe po intenzivnejšem vlaga
nju v t em obdobju . 

ENERGETSKA 
PROBLEMATIKA ODPADE 

.POLETJE BO VROCE 

Velika potrošnja tehnološke 
pare in električne energije, ka
t ere poraba raste iz leta v leto, 
narekuje, zlasti po tej moderni
zaciji, ureditev energetske pre
skrbe Investicija v tej smeri 
predstavlja močno postavko. Ne 
omenjamo del, kot so razne pre
stavitve kablov, gre za nove in
vesticije v kotlovnice Tovarne 
pohištva Cerknica in Tovarne 
pohištva Martinjak. Za kaj gre? 
Kotlovnica v Cerknici dobi nov 
parni kotel in parne turbine za 
proizvodnjo električne energije. 
Sedanji parm· stroj Wolf bo 
montiran v TP Martinjak, Ki bo 
poslej imel dva stroja, gener"ator 
iz Cerknice pa se prenese v ·To
varno lesnih izdelkov Stari trg. 
Investicijo je lahko izraziti ·v 
dveh, treh stavkih. Težina posla 
okrog teh investicij pa ni majh
na. Gre za objekte, ki zahtevajo 
še posebno strokovnost. Ni čud
no, da so predpriprave tako. za~ 
htevne. Taka namestitev zahteva· 
tudi določeno rekonstrukcijo 
gradbenih objektov kotlovnice v· 
Cerknici in MartinJaku. Termin
sko pada ta investicija v julij 
avgust, ko dospejo tudi uvozni 
st roji t. j. kotel in turbin e. Res 
bo vroče poletje, pa naj sonce 
si je ali n e. 

Konec na 2. strani 

- - - -- ----- --
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Za 32 milijonov 
N din investicij 

Nadaljevanje s l. strani 
NOVA DELAVSKA 

RESTAVRACIJA, TRGOVINA 
IN PRAVNI PROSTOR 

NA VIDIKU 

Akcijski investicijski plan pre
dvideva tudi izgradnjo novega 
objekta, ki bo funkcionalno po
vezan s sedanjo upravno zgrad
bo v Cerknici, stal bo na pla
toju pravokotna na sedanji ob
jekt. V spodnjem prostoru bo 
Delavska restavracija zaprtega 
tipa, v zgornjih dveh pa bodo 
upravni prostori. Dejstvo je, da 
še enkrat povečani obseg poslo
vanja zahteva tudi več delovnih 
prostorov v upravi. Za primer 
vzemimo samo službo prodaje in 
nabave, kateri se bosta povečali 
najmanj za enkrat toliko. Tudi 
službe, kot so organizacijska, 
tehnološko raziskovalna, bodo 
povečale število visokokvalifici
ranih kadrov. Ce računamo še 
na uvedbo mehanografske obde
lave podatkov v lastnem centru, 
potem se že sedaj postavi vpra
šanje, ali bo perspektivno do
volj prostorov tudi s to gradnjo? 
Pogoji dela v sedanjih prostorih 
postajajo iz dneva v dan manj 
mogoči. S sprostitvijo sedanje 

delavske restavracije pa se od
pira možnost t. j. ureditev raz
stavnega prostora in trgovina s 
pohištvom in drugo gospodinj
sko opremo. Na izgradnji nove 
restavracije v tem objektu je po
sebej zainteresirana Tovarna po
hištva Cerknica, katera želi za
jeziti odhajanje s področja to
varne. 

VELIKE NALOGE VTEMLETU 
- USPEID VNAPREJ 

Predvidevanja in analize ka
žejo, da bo leta 1971 Brest pro
izvajal in prodal za 170 milijo
nov novih din izdelkov oziroma 
izvozil za 7 milijonov dolarjev. 
To pa bo mogoče doseči s to in
vesticijo, verdar ne samo z in
vesticijo v gradnje in stroje, 
temveč bo potrebno, da se vsi 
spoprimemo z nalogami za ob
vladanje vsega tega. To pa ne 
bo lahko. To mora storiti dela
vec pri stroju, delavec v pripra
vi proizvodnje, delavec v pro
daji in nabavi, skratka vsak na 
svojem delovnem mestu. To je 
velika odgovornost, istočasno po 
garancija za uspeh naprej. 

D. Trotovšek 

Modernizacija prinaša 
boljše rezultate 

Odločitev o novih investicijskih vlaganjih je tesno povezana s fi
nančnim stanjem podjetja tako v pogledu sedanjih in predvidenih 
rezultatov, kakor tudi s stališča zagotovitve sredstev za izvršitev kom
pleksne rekonstrukcije in modernizacije proizvodnje. 

Ker smo investicijski program, ki je rezultat večletnega študija in 
analiz tržišča ter tehnoloških kapacitet, v času relativno dolgega ob
dobja realizacije kredita pri Mednarodni banki za obnovo 1n razvoj 
Washington, revidirati in prilagodili novim zahtevam tržišča, tehno
logije in ekonomske interesantnosti investicij, so se v tem času spre
menili tudi rezultati predvidenih investicijskih vlaganj ter višina in 
viri finančnih sredstev. 

Primerjalne anali2e učinkovitosti revidiranega investicijskega ela
borata nasproti prvotnemu elaboratu, ki smo ga v prvi ·polovici leta 
1967 posredovali Medn arodni banki, so pokazale, da niso rezultati 
poslovanja po revidiranem elaboratu ugodnejši samo z vidika pove
čanega obsega proizvodnje in finančnih rezultatov, temveč tudi s sta-. 
lišča hitreje in bolj akumulativnega vloženega investicijskega dinarja. 
Iz primerjalne analize navajamo samo primer učinkovitosti v~ožene
ga dinarja po prvotnem in revidiranem elaboratu na obseg proizvod
nje, dohodek (terminiziran z vsebino dohodka v letu 1968) in dobiček 
poslovanja podjetja po investiranju. 

Predvideno na vloženi Prvotni Revidirani Razlika 
investicijski dinar elaborat elaborat 3--2 

1 2 3 4 

l. Proizvodnja 5,90 6,02 0,12 
2. Dohodek 2,19 2,34 0,15 
3. Dobiček 0,59 0,71 0,12 

. Izse.k iz ~evidi"':'anega elaborata investicij nam nazorno prikaže več
JO učmkovttost m upravičenost investicijskih vlaganj po revidirani 
kons trukciji investicij. 

P?glejm.o ~e, ~ako se ~o P?večal g9 revidiranem elaboratu obseg 
protzvodnJe m 1zvoza prrmerJalno med letom 1968 in rezultati in
vesticij (leto 1971). 

V 10 tisoč N din 

Kategorija Leto 1968 Po investi- Indeks 
ranju 1971 3:2 

1 2 3 4 

l. Proi2Nodnja 9.533 17.000 178 
2. Izvoz v 000 $ 3.397 7.000 206 

Od tega: konvert. $ 3.230 7.000 217 

O virih finansiranja za prvotno investicijo smo že poročali v našem 
listu. Z analizami sposobnosti finansiranja investicij iz lastnih sred
stev smo ugotovili, da bomo lahko s smortnim gospodarjenjem z ob
ratnimi sredstvi po poslovnih enotah sprostili del obratnih sredstev 
za investicijska vlaganja v osnovna sredstva. Analize so pokazale, da 
bomo z angažiranjem vseh strokovnih služb podjetja lahko sprostili 
za namene investicij v letu 1969 9,6 milijona dinarjev. Nepokriti del 
virov finansiranja investicij po intenzificiranju lastnih obratnih sred
stev znaša 7,7 milijona N dinarjev. O pokritju teh sredstev so bili že 
vodeni preliminarni razgovori s Kreditno banko in hranilnico iz Ljub
ljane. Dosegli smo, da nam bo Kreditna banka zagotovila ta sredstva 
ob določenih kreditnih pogojih in aranžmajih. Celotna konstrukcija 
virov finansiranja v osnovna sredstva bo po revidiranem elaboratu 
predvidoma naslednja·: 

l. Mednarodna banka ($ 680.000) 
2. Kreditna banka 

V 10 tisoč N din 
850 

1.390 
3. Lastna sredstva 960 

Skupaj 3.200 

Navedena struktura investicij ne zajema obratnih sredstev, ki jih 
bomo potrebovali za povečano proizvodnjo. Skupna vrednost obratnih 
sredstev po investiranju se bo povečala predvidoma za 16 milijonov 
N dinarjev. Viri finansiranja povečanja obratnih srec;istev po investi
ranju bodo lastna sredstva poslovnega sklada in tekočega dohodka iz 
finančnih rezultatov po investiranju. 

Ko s~o že pri finansiranju investicij, . ne moremo mimo logičnih 
vprašanj, ki se nam pri tem vsiljujeta. Ali smo finančno dovolj spo
sobni za izvedbo celotne investicije in ali bodo rezultati po investi
ranju zadostni za pokrivanje investicijskih. anuitet in za zagotovitev 
razširjene reprodukcije? Vsi izračuni kreditne sposobnosti podjetja pri 
konkretni investiciji vključno z izračuni, ki jih predpisujejo bančna 
navodila, zagotavljajo, da investicijske naložbe ne ogrožajo nemote
nega procesa proizvodnje v sedanjih in novih pogojih. Kompleksne 
analize rezultatov gospodarjenja po investiranju nam kažejo, da prav 
tako ne bo ogrožena razširjena reprodukcija, saj se bo dobiček po in
vestiranju, zmanjšan za odplačilo anuitet, povečal nasproti doseženemu 
dobičku v letu 1968 vključno z obveznostmi do odplačil anuitet za 
2, 3-krat. 

V upravičenost rentabilnosti naložb torej ni dvomiti, nasprotno 
treba jih je čimprej realizirati. D. Mlinar 

Značilnosti pravilnika o varstvo 
pri deJo v TP. Cerknica 

(Nadaljevanje) 
V poglavju o občasnih preiska

vah ozračja in naprav je vrsta 
novosti. Obvezni preizkusi so 
predpisani tudi za naprave, ki 
jih doslej ni bilo treba preizku
šati. V določenih obdobjih bo 
treba, razen parnih kotlov in 
posod pod pritiskom, pregledo
vati in preizkušali tudi stiskal
nice za furniranje, cevovode za 
razvod pare, tople vode ali zraka, 
električne vodnike, elektro mo
torje, ki obratujejo zlasti v po
žarno nevarnih prostorih, ročno 
orodje n a elektromotorni pogon 
ipd. Razen tega bo treba, več
krat kot doslej ter bolj temeljito, 
meriti tudi škodljivosti delovne
ga okolja. Nenehna rast izostan
kov z dela zaradi obolenj je že 
kar zaskrbljujoča, saj nam pov
zroča dokaj veliko gospodarsko 
škodo. Za to stanje zelo radi 
zvračamo krivdo na zdravnike, 
dolžimo delavce simuliranje ipd. 

Vzroke za to nam bodo nedvom
no najbolj pokazale natančne 
meritve pogojev, v katerih delav
ci delajo. Sele po teh bomo vi
deli, kateri delavci obolevajo 
zaradi· prepiha, neugodnih kli
matskih pogo~ev, prahu, strupe
nosti v ozračju in podobnih ško
dljivosti, oziroma pri katerih je 
treba iskati vzroke za pogoste 
bolniške izostanke drugje. Rezul
tati meritev bodo hkrati tudi ka
zalec, na katerih delovnih m e
stih je treba delovne pogoje iz
boljšati. 

Drugi del pravilnika urejuje 
predvsem tehniške probleme. 
Važnejša določila, ki glede na 
dosedanjo prakso predstavljajo 
novost, so predvsem v tem, da je 
treba predpise, normative in 
st andarde o varstvu pri d elu u
poštevati že pri projektiranju 
novih gradbenih objektov ali 
večjih rekonstrukcijp.h oziroma 
pri izdelavi ali nabavi delovnih 
priprav in osebnih varovalnih 
sredstev. Kaj ta določila, ki so 
praktično le prilagojena veljav
nim zakonskim predpisom, po
menijo, ni treba posebej poudar
jati. Preden se lahko začne z 
gradnjo ali rekonstrukcijo objek
ta, je treba projekt prilagoditi 
vsem zahtevam iz varstva pri 
delu. To pa pomeni: 

- da je treba predvideti tudi 
prostore za odlaganje oblek 
(garderobe), 

- da mora biti na razpolago 
zadostno število stranišč, sob za 
žensko osebno higieno, pip z vo
do za pitje in umivanje rok ipd., 

- da morajo biti zagotovljeni 
ugodni mikroklimatski pogoji 
(eshavstiranje in ogrevanje us
klajeno, zadostna temperatura 
zraka ipd.)> 

- da mora biti poskrbljeno 
za odvajanje škodljivih plinov 
par in prahU, za zadostno osvet~ 
!itev delovnih mest tako z na
:avno kot z umetno r~zsvetljavo 
lpd., 

Sedežna garnitura Y -70 i'zdelek TP Martinjak 

- da mora biti pod delovnega 
prostora ustrezno izoliran . ipd., 

Res je, da nam bodo omenjene 
zahteve pogos to povzročale sit
nosti, zlasti še pri projektiranju 
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večjih r ekonstrukcij, Treba bo 
pač· misliti na vse, hkrati z ob
jektom projektirati tudi ogreva
nje, ventilacijo in drugo ter skr
beti za usklajenost v delovanju 
takih naprav. Jasno pa je, da je 
tak način gradnje cenejši in bolj
ši, kot en-ostranska graditev naj
nujnejšega s kasnejšim dograje
vanjem in preurejanjem. 

Pomembne so tudi novosti v 
zvezi z delovnimi pripravami. 
Hkrati z nabavo vsakega novega 
stroja ali druge opreme za delo 
je treba dobiti tudi atest poobla
ščenega strokovnega zavoda, da 
je stroj grajen v skladu z zahte
vami iz varstva pri delu. Nabava 
domače strojne opreme ni pro
blematična, ker delovne organi
zacije pri nas ne smejo več iz
delovati opreme, ki ni v skladu 
s predpisanimi normativi. · 
Drugače je z uvoženimi stroji. 

Glede · teh strojev ne nalagajo 
obveznosti tujim proizvajalcem, 
pač pa uvoznikom. K sreči je v 
tovrstnih zakonskih predpisih 
nekaj pomanjkljivosti, ki jih pra
vilnik o varstvu pri delu primer
no izkorišča. Iz zakona je mogo
če sklepati, da lahko da ustrezen 
atest za uvožene stroje samo po
oblaščen strokovni zavod. Ker pa 
to ni jasn-o povedano; daje pra
vilnik tako poblastilo posebni 
strokovni komisiji v podjetju To 
določilo nam močno zmanjšuje 
tovrstne stroške, saj izključuje 
tako stroške atestiranja kot stro
ške, ki bi jih povzročil zastoj v 
proizvodnji. Atestiranje s strani 
zavoda traja namreč najmanj 
mesec dni - ta čas stroj seveda 
ne sme obratovati - atestiranje 
doma pa le nekaj dni. Ta ugod
nost pa ne bi smela zmanjševati 
pozornosti strokovnjakov, ki 
stroje nabavljajo; posebno paz
ljivi bi morali biti pri nabavi 
strojev italijanske proizvodnje, 
·ki so glede varstva pri delu naj-
slabši. · V. Znidaršič 

ZakonodaJni akti eno
prakse drugo? · 

Očitek; ki pogosto drži, lahko 
slišimo večkrat. Poizkusimo po
iskati vzrok takim trditvam, ker 
le tako bomo lahko manjšali ne
skladnost med »zapisano« in »ži
večo« pravico. 

Predvsem se moramo za.vedati, 
da ni organizacije brez pravil. 
Vprašanje je · seveda; katera pra
vila se uporabljajo: ali »Zapisa
na «ali »nezapisana«. 

Prva nudijo posameznikom ne
dvoumno večjo pravno varnost in 
boljši pregled nad skupino pravic 
in dol~nosti, ·ki jih urejujejo. So 
pa prav za~adi svoje toge oblike 
lahko ovira za prilagodljivost na-
s talim ·situacijam. · 

Nezapisana pravila .so ela~tična, 
slaba lastnost pa je njihova ne
preglednost in možnost, da jih. do
kazuje vsak po svoje. 

V delu je novi statut BRESTA. 
Ne bomo se torej spraševali, ali 
»zapisano« ali »nezapisano«, tem
več: kako zapisati? 

Refo:r:mna prizadevanja, smer 
našega gospodarstva in ne n azad
nje prizadevanje BRESTA vodijo 
v okvir tržnega gospodarstva. Os
novna značili).ost tega pa je stal
na gibljivost, spremenljivost in po 
drugi strani · potreba po prilaga
janju novim pogojem. Ce bi ho
teli s tatut prilagoditi trenu"tnim 
razm,eram in bi ga n apolnili s pre
v~č natančnimi -določbami, bi go
tovo prišlo do togos ti. Konkret
nejša določila sodijo v pravilnike. 

Statut mora r1atančneje · obde
lati le tiste temeljne pravice in 
dolžnosti, k;i so enake za vse čla
ne -defovne skupnosti in Ici ao . po
dlaga ostalih razmerij . Sicer pa 
sodijo v statut poglavitna vpra
šanja v takem obsegu in s tako 
razmejitvijo med načeinostjo, 
o~viTnostjo in l$:onklretnostjo, da 
omogočajo dinamičen potek ·de
lovnega procesa fn razvoj tu raz
vijajoč'im se odnosom. · 

Statutu moramo posvetiti veli
ko _pozornost. Javna razprava bo 
omogočila vsakemu posamezniku 
t ehtanje novih določb. Ker le če 
je stvaren, · je statut usmerjev~lec 
življenja v podjetju in hrbtenica 
vsem ostalim aktom, ki precizira
jo .Pravice in dolžnqst i p osamez
nikov. in enot pri. prizadevanjih 
za vzpostavitev postavljenih ci-
ljev. Z. Zabukovec 
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Koristna uporabnost »Daniele stereo<< 

INVESTICI-JSKA 
GRUP A V AKCI-JI 

BAUMAN, odgovoren za energe
tiko in instalacijo je Ciril RU
DOLF, odgovoren za tehnologijo 
Tovarne pohištva Cerknica je inž. 
Drago MAZI, za Tovarno pohi
štva Martinjak pa inž. Jože RES
NIK. Inž. Drago MAZI je odgovo
ren tudi za brusilnico in razrez 
plošč pri Tovarni ivernih plošč 
Cerknica, 

Z novo organizacijo Skupnih 
strokovnih služb je bila ustanov
ljena investicijska grupa. Ta gru
pa je odgovorna za izvedbo kom
pleksne investicije i:n ima s tega 
naslova vsa pooblastila za inter
na in eksterno ukrepanje. Grupa 
si ustvari lastne izvajalske ekipe 
po poslovnih enotah, tako da s 
tem zagotavlja nemoteno delo ka
drov v proizvodnji in tekočem 
vzdrževanju, grupa dela samo
stojno in sodeluje z vodstvi to
varn le kadar gre za rekonstruk
cije in dela, ki vplivajo na nor
malen potek pr oizvodnje. 

Grupa se d eli v dva dela. Prvi 
je strokovno tehnični del ,drugi 
pa je finančno planski, oba dela 
povezuje glavni dire,ktor, ki je 
istočasno tudi vodja investicijske 
grupe. Strokovno tehnični del je 
preko tehnoloških referatov, 
energetika, gradbenega referent a 
pripravljal to investicijo že pred 
novo organizacijo, finančno plan
ski pa je p ovsem nov. Ze samo 
dejstvo, da gre za 32 milijonsko 
investicijo N din pove, da je tre
ba to investicijo obravnavati dru
gače, kot smo to prakticirali v 
preteklih letih, -ko je šlo za do
polnjevanje s posameznimi stro
ji. 
Finančno planska služba inve

sticijske grupe ima osnovno nalo
go, da skozi plane investicij skr
b i za sm otrnost troešnja investi
cijskih sredstev v rokih in ob po
litiki najracionalnejših finančnih 
aranžmanov. 

Ze prve izkušnje kažejo, kako 
potrebna je bila vključitev tega, 
če tako hočemo, komercialnega 
dela , st rokovnjaki so vsak po 
svoji specialnosti delali in pri
pravljali invest icijo. Mnogo je bi
lo napravljenega. Tudi r ealizaci
ja je že začeta, tako v gradnjah, 
instalacijah po dograjenih objek
tih, v dobavi prvih strojev in n a
prav. Gotovo pa je, da so aranž
maji oziroma komercialni za
ključki delani v prvi vrsti s po
udarkom na kvaliteto in funkcio
nalnost investicije, manj pa gle
de terminske zagotovitve izdoba
ve plačilnih pogojev in podobn o. 
Tam problemom pa se zoperstav
lja finančno-planska služba, ka
tera hoče eliminirati te probleme 
v bodočih zaklučkih. Izkušenj na 
tem področju ni v takem obsegu 
in zaradi tega je izdelan predlog 
poslovnika, ki urejuje ra zmejitev 
odnosno deli postopek na pripra
vo in realizacijo. Jasno pa je, da 
bo uspeh zagotovljen, ko bo v 
vsakem primeru doseženo soglas
je nosilcev investicije z finančno 
plansko službo, t ako glede izbora 
izvajalca inves ticij, k ot drugih 

n ajugodnejših pogojev (cena, ro
ki plačil itd.). 
Finančno-planska služba ima 

nalogo izdelave terminskega fi
nančnega plana investicij. Prav te 
dni bodo znani planski termini 
tako gradbenih investicij, dobave 
strojev in naprav. Izdelan je plan 
energetskih akcij, vendar ga bo 
potrebno korigirati potem ko bo
do znani gradbeni termini izgo
tovitve objektov. Ta služba po 
svoji funkciji ne obravnava sa
mo finančni plan, je tudi koordi
nator vseh operativnih planov, 
bodisi na pripravo ali realizacijo 
investicij. To bo naloga tej službi, 
da koordinira svoje plane z no
silci in izvajalci del. 

Inves ticijska grupa je že v 
funkciji, izdelu jejo se plani, pri
pravljajo načrti, tehnične in teh
nološke rešitve. Iz planov investi
cij in inves ticijskih del, katere 
smo doslej precizirali, vidimo, da 
b o res - vroče poletje. 

Iz organizacije investicijske 
grupe pa je razvidna tudi ka
drovska zasedba: 

- strokovno tehnični koordi
nator je inž. Ivo JURKOVIC, za 
gradnje pa je odgovoren Franc 

- finančno planski koordina
tor je Dušan TROTOVSEK, odgo
voren za izvajanje operativnih 
nalog s področja organizacije na
bave, transporta, zavarovanja, re
klamacij je Aleksander MARKOV
CIC, odgovoren za izvajanje in
vesticijskih predpisov, dokumen
tarno poslovanje, finančno sprem
ljavo in obračun investicije je 
Emil LAH. 

Operativni sodelavci grupe po 
poslovnih enotah so Franc · 
KRANJC za Tovarno pohištva 
Cerknica, Tone LUNKA za To
varno pohištva Martinjak in 
Franc KEBE za Iverko. 

S tem sestavkom smo vas že
leli kratko seznaniti s funkcijo in 
delom novo ustanovljene investi
cijske grupe s posebnim poudar
kom na novi finančno planski 
službi. 

Gotovo je, da bo potrebno ši
roko sodelovanje te grupe, tako 
d a se doseže tako optimalna za
gotovitev investicije, kot racio
nalnih rešitev v finančnem smi-
slu. D. Trotovšek 

SKUPNA PORABA PRED RAZDELITVIJO 
Centralni delavski svet ~resta bo na prvi prihodnji sej i obr avnaval 

predlog fina nciranja in razdelitve sr edstev skupne porabe za leto 1969. 
Potrebe po sredstvih skupne potrošnje so zelo velik e, vendar .ie raz
delitev teh sredstev odvisna od finančnih ~ožnosti podjetja. Skupna 
vrednost sreds tev s kupne porabe, ki bo potrošena v letu 1969 in delno 
tudi v -letu 1970 (dokončanje stanovanjskega bloka) znaša 3,9 milijona 
N dinadev. Struktura potrošnj e sredstev skupne porabe je sledeča: 

V 10 tisoč N din 
l. Izgradnja s tanovanjskega b}oka 
2. Individualna izgradnja 
3. Anuitete za stanovanjsko izgradnjo 
4. Sredstva za civilno zaščito 
5. Izobraževanje ka.drov 
6. Dotacije sindikatu 
7. Patronati šol 
8. Oprema ambulante 
9. Komunalna izgradnja 

10. Ostalo (prispevek za izgradnjo bolnišnice, prispevek 
za potrošnjo sredstev skupn e porabe in drugo) 

Skupaj 

191 
45 
55 
11 
36 
15 

3 
4 

13 

16 
389 

V skladu s poslov no politiko in potrebami po novih strokovnih ka
drih, ki so sest avni del potreb za proizvodnjo po investiranju je v 
planu izgradnja novega stanovanjskega bloka. Po analizi potreb po 
individualnih gradnjah, 'PO sprostitvi trenutno zasedenih stanovanj in 
v skladu z možnostmi finančne udeležbe podjetja, je ·komisija za sta
novanjska vprašanja podjetja predvidela potrošnjo sredstev v te na
mene v višini 450.000 N dinar jev. Ostala potrošnja sredstev skupne 
porabe je ali v skladu z že angažiranimi sredstvi po sklepih samo
upravnih organov (anuitete, izobraževanje kadrov, oprem a ambu
lante )ali v skladu s predpisi (sredstva za narodno obrambo). Ostala 
planirana potrošnja sredst ev skupne potrošnje je zaradi velikega an
gažiranja sredstev v investicije ostala na lanskoletni ravni. 

O morebitnih spremembah v formiranju in potrošnji sredstev skup
ne porabe na organih samoupravljanja, bomo bralce obvestili v p ri-
hodnji številki. D. Mlinar 
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. Proizvodnja v januarju in . 
februarju je v skladu z načrtoin 
Proizvodnja v našem· podjetju 

je v prvih dveh letošnjih m esecih 
dosegla vrednost 19 milijonov no
vib dinarjev, kar je 16,5 Ofo pla
niranega letnega obsega proiz
vodnje. To pomeni, da je bila 
proizvodnja v januarju in febru
arju ugodna. 

denca v naraščanju proizvodnje 
pohišt va, medtem ko je narašča
nje proizvodnje primarnih izdel
kov dokaj stabilno in umirjeno. 

Na takšne proizvodne uspehe je 
vplivalo povečevanje serij in iz
delava visokokvalitetnega furni
ranega pohištva, večserijske pro
izvodnje masivnega pohištva . i n 
tapetniška proizvodnja (TP Mar
tinjak) ter kooperacijsko sodelo
vanje med poslovnimi enotami in 
zunanjimi partnerji. ., 

Za primerjavo naraščanja pro
izvodnje, si oglejte, kako je bilo 
s proizvodnjo v zadnjih petih le
tih (obdobje prvih dveh mese
cev): 

Leto Proiz-
vedeno 

1965 949,4 
196G 1046,9 
1967 1154,5 
195!1 1340,8 
1069 1914,8 

V 10 tisoč N din 

Indeks l(erižni 
mdeks 

100 
110 110 
122 107 
141 116 
202 143 

V TLI Stari trg je obseg proiz
vodnje nad planiranim,. kar je 
rezultat večje proizvodnje poliz
delkov za ostale poslovne enote 
in večje proizvodnje ladijskega 
poda, po katerem je kljub mrtvi 
sezoni v gradbeništvu zelo veliko 
povpraševanje. 

Iz razpredelnice lahko ugotovi
mo, da je poprečna rast proizvod
nj e v januarju in februarju v 
zadn jih petih letih 20,4 Of o. Prav 
taka primerjava indeksov nam 
pove, da je najmočnejša tendenca 
naraščanja proizvodnje prav v le
tu 1969 . . 

Proizvodnjo v Iverki je ovirala 
zapoznela dobava lepila, kar je 
vplivalo na to, da je bila proiz
vodnja v Iverki nekoliko pod nor
malno dinamiko mesečnega dose
ganja planskih rezultatov. 

Iz vsega tega lahko ugotovimo, 
da je bila proizvodnja v januarju 
in februarju v skladu s planski
mi predvidevanji, kar pomeni, da 
bomo ob delovanju z načrtom do
ločenih instrumentov, planirani 
letni obseg proizvodnje povsem Značilnost letos doseženega ob

sega proizvodnje je hitrejša t en- dosegli. \ B. Mišič 

Pravnik odgovarja 
VPRASANJE: Prejel sem od

ločbo o prenehanju dela zaradi 
odprave delovnega mesta. Ali 
imam res prednost pri sprejema
nju novih delavcev, kot trdijo 
moji znanci? 

Odgovor: 
Ce delovna skupnost v roku 

enega leta po odpravi delovnega 
mes ta znova vpelje odpravljeno 
ali podobno delovno mesto, ima 
delavec, ki mu je delo prenehalo 
zaradi take odprave, pravico po
novno vstopiti na delo. Isto ve
lja za primer, če delovna skup
nost poveča število . delavcev na 

delovnem mestu, za kat ero de
lavec po svojih delovnih spo
sobnostih zadovoljuje · postavlje
nim zahtevam. (104. čl. TZDR). 

Kaže pa, da je odločba, ki ste 
jo prejeli, pomanjkljiva. Drugi 
odstavek- že omenjenega 104. čl. 
dovolj jasno· pove: »sklep ·o pre
nehanju dela v delovni organi
zaciji mora vselej navajati po
uk, kako la hko delavec v skla
du s splošnim aktom ugotavlja 
pravico do ponovnega vstopa na 
delo v delovno organizacijo "po 
prvem odstavku tega člena.« 

Z. Zabukovec 

Občani, sodelujte v 
krvodajalski akciji 

Zdravstvena služba iz dneva v dan občutneje spoznava, . 
ka~C? nepogrešljiva je kri pri zdravljenju - predvsem ope
raciJskem. Ceprav je praktično nemogoče izračunati, koli
kokrat se skrajša čas zdravljenja, če je na \'oljo dovolj krvi, 
lahko s popolno gotovostjo trdim, da pomoč transfuzij pri 
vedno večjem številu obolenj močno skrajša ali celo živ
ljel!jsko VP.liva na uspešno zdravljenje. Ce samo pomislimo, 
koliko nas1h otrok takoj po rojstvu ne bi preživelo tedna 
dni, če ne bi bilo primerne krvi za transfuzijo - pri tem 
pa statistično ugotavljamo, da je umrljivost novorojenčkov 
na Slovenskem globoko pod evropskim povprečjem - se 
nai? sama ob sebe poraja naslednja. ugotovitev: če je kakšna 
aktivnost katerekoli organizacije v svetu usmerjena v dob
ro nas samih, potem je na prvem mestu prav gotovo krvo
dajalska aktivnost. Le-ta v nas samih najde odziv za naj
plemenitejšo odločitev: če stopim med aktivne krvodajalce, 
se odločam pravzaprav za dobro samega sebe, svojih naj
bližjih, v ekonomskem pogledu pa za korist delovne organi
zacije, podjetja, tovarne ali ustanove. 

Krvodajalstvo je prostovolnja aktivnost naših ljudi. 
Krvodajalske akcije so načrtno razporejene čez vse leto. 
Mislim, da lahko s p_ono$om ugotavljamo, da smo v zad-

njih letih v naši občini vsako leto presegli načrt republiške 
komisije za krvodajalstvo pri Glavnem odboru Rdečega 
križa Slovenije. Da je sedaj v vodstvu te republiške komi
sije zastopnik našega občinskega odbora RK, je prav gotovo . 
~di zasluga ali nagrada visoki zavesti občanov naše občine, 
ki so se vedno. odzvali pozivom za prostovoljno dajanje krvi. 

Krvodajalska akcija za leto 1969 bo: 
- V četrtek, 10. aprila za področje L<Jške doline v pro

storih Kovinoplastike v Ložu. Kole.ktiv Kovinopla.stike 
daje udeležencem akcije dela prost plačan dan. 

- V petek, 11. aprila za področje Cerknice, Rakeka z 
okolico, Bloške planote, Zilc, Cajnarjev in Otav ter za· 
nekatere delovne !)rganizacije na tem področju. 

- V soboto, 12. aprila pa predvsem za kolektiv tovarne 
Brest Cerknica in Martinjak in za tiste kolektive, ki bodo 
želeli sodelovati v akciji na ta dan. 

Prevozi z avtobusi bodo urejeni. 
Pozivamo vse delovne organizacije, njihova vodstva in 

družbeno-politične organizacije, da storijo vse, da bo tudi 
letošnja krvodajalska akcija najmanj tako uspešna kakor 
akcije prejšnjih let! 

Za sodelovanje in aktivnost se· vsem iskreno zahvaljujejo · 
občinski odbor Rdečega križa Cer-knica~ 

dr. B. Kravanja 



za.kai ni dobav 
ielove hiOdovine 

Primerjava kaže, da ob enaki 
kvaliteti hlodovine dobi LIP Bled 
za· 11 Ofo več vreden žagan les kot 
mi. Ta odnos vrednosti žaganega 
lesa iz enako kvalitetne surovine, 
ki ga moramo upoštevati, nam po
ve, da bi bili v primeru, da LIP 
Bled plača hlodo:vino po 230 N 
din/m 3, mi upravičeni plačati ·sa 
mo 205 N din/ms. Naša ponudba 
gozdarjem je torej višja, kot bi 
bila lahko, v kolikor bi dosledno 
upoštevali kvaliteto hlodovine. 

Kapaciteta obeh naših žag je 
prilagojena koli:činam hlodovine, 
ki letno napadejo v našem gra
vitacijskem območju. Letno raz
žagama ca 45.000 m 3 hlodpvine, od 
tega približno 20 Of o bukove hlo
dovine in BO Ofo jelove hlodovine. 
Pogoj za normalno obratovanje 
obeh žag je torej predvsem ena
komerna in dovolj velika dobava 
jelove hlodovine. 

Vsa pretekla leta je bila usta
ljena praksa, da smo se v začet
ku novega poslovnega leta sestali 
z vodilnimi delavci GG Postojna 
in se dogovorili za ustrezne cene 
hlodovine ter za količinske doba
ve. Cena hlodovine je bila vedno 
enaka cenam, ki so se dosegale v 
Sloveniji. To, že utemeljeno obli
k o dogovarjanja so gozdarji letos 
zamenjali z ultimatom. Dne 10. l. 
1969 nas je obiskal njihov komer
cialist, ki je povedal njihove po
goje in hkrati takoj dodal, da bo
do, v kolikor ne sprejmemo nji
hovih pogojev, vse količine iz na
šega bazena usmerili drugam. Tri 
dni k asneje sta šefa gozdnih ob
ratov na našem območju prejela 
ukaz, naj takoj prenehata z doba
vo hlodovine na naše žage. Pogo
ji, ki so nam jih gozdarji pos ta
vili za dobavo jelove hlodovine v 
letu 1969, so naslednji: 

a) IDodovina iz zasebnega sek
torja naj se prevzema po klasah 
in sledečih cenah : 

I. ki. 
II. kl. 

III. kl. 

250 N din/ms 
210 N din/ms 
170 N dinfms 

Po tem predlogu naj bi se po
večala cena za hlodovina II. klase 
iz dosedanjih 200 N din/m 8 na 210 
N din/m 3• 

b) Hlodovina iz državnega sek
torja .naj bi se prevzemala samo 
količino s tem, da bi bila določe
na poprečna cena 220 N din za 
ms. Prevzem naj bi torej ostal 
enak dosedanjemu, cena pa naj 
bi se povečala iz 198 N din na 
220 N dinlm3 oziroma .za 11 Ofo. 

Na predlog cen za hlodovina iz 
zasebnega sektorja ·smo pristali, 
ker so se enake cene formirale 
tudi pri ·ostalih gozdno gospodar
skih območjih. Predlagali smo, 
naj bi enak režim veljal tudi za 
hlodovina iz državnega sektorja, 
oziroma v kolikor jim to ne od
govarja, da bi bili sporazumni s 
poprečno ceno 210 N dinlm3 . 

Vse naše pobude, da bi se do
govorili za pogodbeni odnos v 
okviru za obe strani sprejemlji
vih · cen so bile dosedaj brez
uspešne, ker GG Postojna trma
sto vztraja pri svojih zahtevah. 

RAZGLASITEV :VARSTVENE 
VODE 

Na osnovi 24. člena zakona o 
sladkovodnem ribištvu . (Uradni 
list SRS št. 22/58) je svet za go
spodarstvo pri občinski skupšči
ni Cerknica na svoji seji l. okto
bra 1968 sprejel odločbo o razgla
sitvi varstvene vode del potoka 
Cerkniščice. Za varstveno vodo·se 
po tej odločbi šteje del potoka od 
novega mostu pri Valjčnem mli
nu do zapornic. 

Po zakonu o sladkovodnem ri
bištvu je v varstvenih vodah pre
povedano kopanje rac, ker delajo 
velik o škodo, ko pobirajo odlože
ne ikre. Zato bodo morali lastni
ki rac poskrbeti, da ne bodo uha
jale v varstvene vode, ker so si
cer določene visoke kazni za vsak 
primer posebej. 

Ribiška družina v Cerknici bo 
vse lastnike rac obvestila ,o do

· ločilih odločbe, proti tistim, ki te
ga ne bodo upoštevali, pa bo tudi 
ustr ezno ukrepala. 

RD Cerknica 

· BRESTOV OBZORNIK - GLASILO 
KOLEKTIVA BREST CERKNICA -
Glavni in odgovorni urednik Danilo 
Mlinar - Urejuje urednii ki odbor: 
Stefan Bogovčič, Vojko Harmel, Ja
nez Hren, Franc Hvala, Tone Kebe, 
Jožica Matičič, Danilo Mlinar, Franc 
Tavželj, DuJan Trotovšek - Tiska 

Zelezniška tiskarna, Ljubljana 

. Enak odnos ~ot do n ašega pod
jetja imajo tudi do podjetja Ja
vor Pivka, kjer žage že tri tedne 
ne obratujejo zaradi pomanjka
n ja hlodovine. 
če primerjamo zahtevo gozdar

jev z dogovori o cenah med osta
limi gozdnimi gospodarstvi in les
noindustrijskimi podjetji, vidimo, 
da so zahteve izredno visoke. 
Podjetja, ki dobivajo hlodovin a 
od GG Ljubljana (KLI Logatec) . 
so že sklenila dogovore za dobavo 
jelove hlodovine po cenah, ki smo 
jih tudi mi sprejeli in veljajo za 
zasebni sektor. Razpolagamo tudi 
s podatki o cenah na Gorenjskem, 
kjer je kvaliteta hlodov nepri
merno boljša od naše (pretežno 
smreka), cene pa se gibljejo za 
letošnje leto med 210 N din/ms in 
230 N din za m 3• . 

študija PZ LES o kvalitetnem 
napadu žaganega lesa, izdelana fe
bruarja 1968, kaže, da ima naše 
področje zelo slabo hlodovina. 
Navajam tudi primerjavo LIP 
Bled, ki je žagalo popolnoma ena
ko kvalit etne hlade kot naše pod
jetje. Napad lesa po klasah je bil 
naslednji: 

Bre st 

Kaj za naše žage pomeni zahte• 
vek za povišanje cen hlodovine 
na 220 N din/m 3, nam p ove poda
tek, da bi se zmanjšala stopnja 
ostanka či:stega dohodka iz 7,6 Ofo, 
ki je bila dosežena v letu 1968, na 
2,3 Ofo. To pomeni, da se pri ta
kem povečanju cene že postavlja 
vprašanje nadaljnjega obstoja n a
ših žag. Ob tem pa se lahko vsi 
skupaj vprašamo, kam vodi takš
na· politika in s kakšno m oralno 
pravico lahko gozdarji s svojega 
privilegiranega položaja spravlja
jo žagarsko proizvodnjo v tako 
težah ekonomski položaj. 

Dobav jelove hlodovine torej ni. 
Ob takih neutemeljenih in nemo
gočih zahtevah se bo pritisk na 
cene spremenil v oster socialni 
zaplet, saj vemo, da je na n aših 
žagah neposredno zaposlenih 124 
delavcev, katerih zaposlitev je 
ogrožena: Franc Mele 

Ble d 

Klase Veljavne 
struktura struktura cene 
vrednost vrednost 

čpč 830 0,4 332 0,2 166 
I 672 2,9 1949 1,4 941 
II 620 5,5 3410 12,8 7936 

III 500 20,5 10250 48,5 24250 
IV 400 50,8 20320 30,0 12000 
v 330 17,5 5775 4,0 1320 
ost. 240 2,4 576 3,1 744 

100 42612 100 47357 

Praznovanje 8. marca 
Ko sem bil za Dan žena priča 

pripravam p roslave Dneva žena, 
ki -so jo z veliko skrbjo priprav
ljali sindikalni odbori po vseh po
slovnih enotah našega podjetja, 
sem se spomnil, da ni bilo v čast 
8. marca Dneva žena v našem ob
zoril~ku nič napisanega. Yerjetno 
je to spodrsljaj uredniškega od
bora. Ko pa sem videl na prosla
vah Dneva žena razpoložene de
lavke-žene in njihovo hvaležnost 
za izrečene lepe besede v nagovo
rih predstavnikov sindikata, sem 
se adločil, da bom napisal nekaj 
besed v čast tega pomembnega 
praznika. 

Na predvečer 8. marca se je v 
menzi zbralo veliko število . žena. 
Proslava se je začela s pestrim 
programom. Program se je začel 
z govorom predstavnika ::;indikata 
o pomembnosti B. marca - Dne
va žena. V njem je bila zlasti po
udarjena vloga in enakopravnost 
žena tako v proizvodnji in v dru
žini kot osnovni celici družbe. 

Program se je zaključil z recita
cijami in p esmijo pevskega zbora 
iz Begunj. 2ene so ob zakuski in 
glasbi Veselih meniševcev kram
lj ale v veseli družbi in prijetnem 
večeru. 

Veliko število delavk živi v od
daljenih krajih, zato je sindikat 
organiziral za te žene proslavo 
dneva žena v nj-ihovih centrih ta
ko, da so bile tudi te žene delež
ne s strani sindikata vse pozor
nosti. 

Ko je beseda o Dnevu žena, mi
slimo tu na enakopravnost žen
ske na vseh področjih družbene
ga življenja. Zato si ob tem za
stavljamo vprašanje, kakšen je 
pravzaprav položaj žensk v na
šem samoupravnem sistemu. 

Hiter gospodarski in družbeni 
razvoj naše dežele je množično 
pritegnil ženske v proizvodnjo, v 
upravljanje z družbenimi sred
stvi. Tega razvoja ni moč več za
ustaviti, kajti gospodarsva in 
druge dejavnosti potrebujejo žen-

Iz slavnostnega dela praznovanja Dneva žena 

.. 
ske. Ce že pogledamo, je v našem 
podjetju nad 50 Ofo zaposl~nili 
žensk v neposredni proizvodnji. 
Prav to dejstvo pa zgovorno pri
ča o v logi delavk-žena. Po drugi 
strani pa ugotavljamo, da je dru
gačen odstotek žensk v samo
upravnih organih. Vzroki, da so 
žene maloštevilne zast.opan e v or
ganih upravljanja, so brez dvoma . 
v zastarelem gledanju na ženo, ki 
tli v velikem številu nas vseh. še 
so prisotna močna stališča, da naj 
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žena skrbi predvsem za otroke 
dom ter samo prispeva s pokli· 
nim delom k družinskemu· dohoc 
ku pa nič več. 

Po drugi strani pa je za tal! 
stanje vzrok pri ženskah sami: 
ki se težko in nerade odločajo 2 
samoupravno in družbeno delo . 

Prav je, da ocenjujemo v~og 
in položaj naše žene kontinuira 
no in ne samo ob njihovem praz 
niku ter da ji damo čimprej me 
sto, ki ga zaslužijo. J . Klančar 

NOVA ORGA VIZA(JJA 
POSLEDICA LETOŠNJIH INVESTICIJ 

Odločitev strakovnih in samo
upravnih organov Bresta za le
tošnje investicijsko vlaganje v 
modernizacijo proizvodnje je po
stavila pred s trokovne organe na
loge zagotovit i opUmalno izvedbo 
planirane investicije, nemoten po
tek tekočega poslovn ega procesa 
in zagotovitev funkcionalne orga
nizacije, ki bo zagotovila Brestu 
poslovanje po končani investiciji. 
Obstoječa organizacija Skupnih 

strokovnih služb po svoji delitvi 
dela ne bi bila kos novo nastalim 
nalogam. Prav zaradi tega je bi
lo potrebno izdelati tako organi
zacijsko obliko poslovanja teh 
služb, ki bo zagotovila izvršitev 
postavljenih nalog. 

Z ozirom na specifičnost posa
meznih nalog, ki zajemajo pod
ročja investicij, organizacije in 
tekoče operative so v okviru 
Skupnih strokovnih služb postav
ljene tri osnovne skup1ne, in si
cer: Investicijska skupina, ki je 
odgovorna za izvedbo kompleks
ne investicije (več o t em je go
vora v članku tov. Trotovška). 
Organizacijska skupina je odgo
vorna za izdelavo funkcionalne 
organizacije vseh strokovnih 
služb podjetja, strokovnih orga
nov in organov upravljanja. Na
dalje mora ta skupina izdelati in 
uvesti sisteme predvsem s pod
ročij študija dela, vodenja proiz
vodnje, kontrole kvalitete, plani
ranja, toka inf:lrmacij, kadrov in 
podobno. Izdelava i·nterne zako
nodaje, predvsem statuta in pra
vilnikov, je prav tako n aloga te 
skupine. Ker so naloge kratko
ročne in dolgoročne, moz;a skupi
na izdelati plan kratkoročnih na
log, ki morajo biti izvršene do l e
tošnje jeseni, ostale pa sodijo v 
plan dolgoročnih nalog. 

Da bi zagotovili nemoteno delo 
v skupini, bodo na posameznih 
področjih delali delavci, ki po 
svojih strokovnih sposobnostih iz
polnjujejo zahteve postavljenih 
nalog. 

Organizacij-sko skupino vodi in
ženir Jože HREN, ki organizira 
in koordinira delo skupine. Poleg 
tega skrbi za organizacijo inter
nih in eksternih delovanj podje
tja, organizira izdelavo interne 
zakonodaje, odgovarja za funk
cionalno organizacijo strokovnih 
služb, strokovnih organov in or-

·ganov upravljanja ter pripravlja 
akcijske plane in skrbi za njihovo 
izvršitev. 
Tehnični organizator v skupini 

je dipl. inž. Karlo MEf)UGORAC, 

ki je odgovoren predvsem za or
ganizacijo tehnične priprave dela 
in proizvodnje. 

Na področju kadrovskih siste
mov je inž. Janez OTONIČAR 
zadolžen za izdelavo, uvajanje in 
spemljanje kadrovskih sistemov 
ter organizacijo kadrovskih služb. 

Zdravko ZABUKOVEC, dipl. 
pravnik, je zadolžen za izdelavo 
celotne interne zakonodaje. 

Izdelava, uvajanje in spremlja
nje sistemov planiranja, sistemov 
tako informacij in podobno, je 
delov no področje ekonomskega 
organizatorja. Delovno mesto še 
ni zasedeno. 

Skupina se -pri svojem delu po
služuje tudi mnogih strokovnih 
sodelavcev, predvsem na področ
ju poslovne organizacije, meha
nografije in zakonodaje. 

Operativna skupina obsega pro
dajno in nabavno službo, analit
sko-plansko, računsko, splošno in 
kadrovsko službo ter transport in 
špedicij o. 

Naloga operativne službe je za
gotovitev nemotenega poslovanja 
v času investicije, strokovno so
delovanje s službami v poslovnih 
enotah ter zagotovitev potrebnih 
finančnih sredstev. Operativno 
skupino vodi Danilo MLIN AR, ki 
opravlja naloge direktorja Skup
nih strokovnih služb in koordini
ra finančno poslovanje podjetja 

Kot novost v operativni skupini 
je organizacijska osamosvojitev 
kadrovske službe, ki ima nalogo 
zagotoviti zadostno število del av
cev po strokovnih in sposobnost
nih profilih, tako za delovna me
s ta v proizvodnji, kakor za delov
na mesta strokovnih sodelavcev. 
V okviJru prizad evanj po zmanj
šanju števila izgubljenih dni za
r adi nesreč pri delu in ·bolovanj 
in z željo izboljšati zdravstveno 
preventivo je organizacijsko re
šeho vpraašnje pridobi-tve lastne
ga zdravnika in višje medicinske 
sestre. 

V ostalih službah operativne 
skupine ni večjih organizacijskih 
sprememb. Z ustrezno kadrovsko 
prerazporeditvijo delavcev v 
okviru posameznih služb, je za
gotovljeno normalno interno in 
eksterno poslovanje Bresta. 

Kljub navidezni delitvi skupnih 
strokovnih služb na tri skupine 
ostaja ta poslovna enota še na
prej celovita organizacijska in sa
moupravna poslovna enota. 

V.Harmel 

Mislim da •marn prav, 
. vendar zakaj tako? 

'.l;'ovarna pohištva Cerknica ima 
vsako leto velik porast proizvod
n~ e. Tega nam ne n arekuje samo 
trliš::e in razvoj podjetja, temveč 
tudi potreba po stalni rasti na
šega standarda. 2al se pa tega 
vs i ne zavedajo. Poglejmo samo 
primer oskrbe z okovjem za Da
nielo, ki povzroča precejšnje te
žave pri redni proizvodnji. Zna
no je, da je rok nabave okovja 
tri mesece, kar je vsekakor do
volj za pravočasno oskrbo, toda 
kljub temu se strokovne službe 
tega ne zavedajo dovolj. Elemen
ti Daniele so že pripravljeni za 
montažo, vendar ustreznega 
okovja še ni. 

Kako naj se potem zagotovi ne
moten proces proizvodnje in iz
vršitev mesečnega plana? Zelo 
težko, kajti 9rganizatorjem proiz
vodnje je to onemogočeno. 

Vendar se ne pojavljajo samo 
t ežave s pomanj kanjem okovja. 
Pri zadnji seriji proizvodnje 1000 

garnitur dnevne sobe Daniela, kar 
predstavlja 6000 omaric, smo i.r:Iie
li pet vrst magnetnih zaskočni
kov. Zaradi tega je bilo treba tri
krat pri-rejati in popravljati ša
blone. Isto se je dogajalo pri od
mičnih sponah. Dobili smo jih v 
štirih različnih vrstah. Ena od teh 
je bila neuporabna in jo je bilo 
treba v celoti reklamirati. 

Poleg navedenih težav so se pri 
proizvodnji zadnje serije dnevne 
sobe Daniela pojavljali še drugi 
problemi, kot so prebrušenje iz
delkov, nekompletni izdelki itd. 

Ob ugotavljanju vseh navede
nih pojavov se postavlja vpraša
nje, kje naj iščemo vzroke za ta
ko neodgovorna dela. 

Težko je pisati o naših slabo
stih, vendar je želja nas vseh, da 
se podobne stvari v bodoče več 
ne bodo ponavljale, če želimo do
segati planirane rezultate in stal
no povečevati rast našega · s tan-
darda. V. šubic 
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POPIS ·IMOVINSKEGA 
STANJA ZA . LETO 1968 

Za ugotovitev imovinskega stanja in doseženega dohodka so 
med drugim potrebni tudi podatki dejanskih zalog. V zadnjih letih 
so organi upravljanja posvetili več pozornosti tudi stanjem zalog. 
Zaloge je treba pri dobrem gospodarjenju obravnavati z _več vidikov, 
predvsem pa, da so v .skladu z obstoječim obsegom proizvodnje in 
da so strokovno in varno vsk:Iadiščene. · ·· . 

Upravni odbor podjetja je na 187. redni seji 2. · junija 1966 
sklenil v letu 1966 uvesti n eprekinjen popis zalog - to je skozi vse 
leto, ne pa samo ob ;zaključku poslovnega leta po stanju 31. decem
bra. Za uvedbo neprekinjenega popisa obstaja družbeni normativ 
5.000 različnih artiklov - to je raznih vrst materiala, surovin, pol-
izdelkov in izdelkov. · 

Osnovni namen uvedbe n eprekinjenega popisa je temeljil na 
stalnem porastu obsega proizvodnje in vzporedno s tern na poveča
nju zalog, ugotavljanju vse večjih odstopanj - to je presežkov in 
primanjkljajev, čezmernih . zalog, okvar na zalogah in porastu ne
kurantnih zalog. Se posebej pa na tem, da se samo z enkratnim 
ugotavljanjem zalog ob zaključku leta ne more vplivati na gospo
darjenje in vestno vodenje zalog. Odgovorni skladiščniki so večinoma 
skrbeli za urejeno skladišče le ob zaključku leta, ker so vedeli, kdaj 
bo inve.nturni popis. Poleg tega tudi. popis ni mogel biti kvalit~ten, 
ker je bil vezan na kratek rok zaradi zaključnega računa ter pre
majhnega proučevanja ugotovljenega stanja, ker so bile popisne 
komisije občasne, premalo strokovne in zavzete z rednim delom. 
Pred uvedbo neprekinjenega .popisa ob zaključku leta je sodelova
lo pri popisu 23 komisij z 90 člani. 

Pri neprekinjenem popisu sodelujeta 2 člana (stalna) iz Skup
nih strokovnih služb in po 1 član -iz poslovnih enot, ki se vključijo 
v popis takrat, kadar poteka popis v poslovni enoti. Po sedanjih 
predpisih je bilo treba stanje nedokončane proizyodnje, osnovnih 
in denarnih sredstev popisovati samo ob koncu leta; za,to je sodelovalo 
še 15 ljudi v 4 komisijah. V prihodnje pa bo podjetje lahko z internim 
aktom odločalo tudi za te popise, kdaj se bodo izvedli. S tem bo v 
celoti prešel ves popis v pristojnost neprekinjene inventure. 

Primerjava stanja ugotovljenih presežkov in primanjkljajev s sku
pno vrednostjo zalog od leta 1965 do 1968 pove, da se skrb za 
boljše vodenje zalog izboljšuje. Primanjkljaji in presežki izhajajo ve
činoma zaradi zamenjav sličnih vrst materialov z različnimi cenami. 

Pregled . primerjave v tisoč starih dinarjev je naslednji: 

Indeks 
1965 1966 1967 1968 68:65 

Vred. zalog 3 .922.262 4.525.794 5.189.015 6.687.876 170 
Presežki 20.167 37.648 14.217 15.339 76 
Pri manj klj aji 15.012 11.187 10.580 9.104 60 
Od tega v breme 
odgovornih oseb 75 126 138 358 477 

Uspeh pri tem bi bil lahko še boljši, če bi bilo kadrovanje v 
stalno popisno komisijo bolj dolgoročno. V dveh letih so bili izme
njani že 4 člani. Odgovorni za kadrovanje stalnih članov morajo 
upoštevati, da bo še večji uspeh dosežen le takrat, ko bodo stalni 
člani z daljšim delom na tem področju pridobili ustrezno prakso 
za kvalitetno opravljanje te dolžnosti. · 

O inventurnem elaboratu za leto 1968 je r azpravljal delavski 
svet podjetja 30. januarja letos na 145. redni seji, ga potrdil in 
sprejel naslednje ·sklepe: 

l. delavski sveti poslovnih enot naj obravnavajo inventure · takoj, 
ko so opravljene, ne pa, da čakajo in jih obravnavajo na koncu 
leta; 

2. inventurria komisi ja naj skupno s strokovno komisij_o že pri 
popisu ugotovi · nekurantni material . in ga vpiše na poseben list 
ter priloži inventuri, 

3. računsko načrtovalna služba naj izda nov predlog obračuna 
nedokončane proizvodnje 

4. inventurna komisija naj na eni izmed prihodnjih sej poroča 
o uresničitvi predlogov te komisije proti odgovornim osebam v po
slovnih enotah glede večjih razlik. 

E. LAH 

Kandi~acijske 
konference so končane 

KONCANE SO KRAJEVNE KANDIDACIJSKE KONFERENCE 
IN KANDIDACIJSKE KONFERENCE V DELOVNm ORGANIZACI

JAH. ZASEDALE SO TUDI OBCINSKA IN DVE MEDOBCINSKI 
KANDIDACIJSKI KONFERENCI 

Predvolilna ativnost, ki s ta jo 
vodili Socialistična zveza delov
nih ljudi in Zveza -sindikatov, 
prehaja v zadnje obdobje. Bolj 
ali manj uspešne krajevne kandi.
daci3ske konference 1.n ·kandida
cijske konference v delovnih or
ganizacijah so opravile svoje de
Jo. Ponekod je bilo manj ljudi, 
drugod pa so bile kandidacijske 
konference zelo -dobro obiskane. 
V občini ie bilo nad 50 kandida
cijskih konferenc. Občani so se 
odkrito in zavzeto lotevati vpra
šanj, ki še nis-o rešena in terjajo 
sistem ske rešitve pa tudi reši
tev v lastnem okolju. Volilni pro
gram Socialistične zveze so z 
manjšimi dopolnitvami sprejeli 
tudi <>bčani. Določanje kandika
tov za novo sestavo občinske 
skupščine je bilo odgovorno, 
s1rruktura kandidatov pa je pri
merna, čeprav pogrešamo več že
na in mladine. 
Občinska kandidacijska konfe

renca, ki je zasedala v nedeljo, 9. 
marca 1969 v Cerknici, je določi
Ja tvi kandidate za eno poslansko 

mes to v republiškem zboru skup
ščine SRS: Jožeta Teliča, pred
sednika· SOb Cerknica, Ivana Ob
rezo, kmeta iz Selščka in Franca 
Levca, direktorja poslovne enote 
TP Martinjak. Občinska kandida
cijska konferenca je tudi obsodi
la zakon o volilnih enotah in šte
vilu poslancev v zborih delovnih 
skupnosti skupščine SRS. 
Medobčinska kandidacijska 

konferenca, -ki je ·bila 12. marca 
v Logatcu in na kateri je bila de
setčlanska delegacija iz naše ob
čine, je določila kandidate za zbo
re delovnih skupnosti skupščine 
SRS. Kandidata za socialno
zdravstveni zbor republiške skup
ščine sta Franc Kosmač - kmet 
iz Idrije in Jože Semič - kmet 
iz Cerknice. Kandidat za kultur
no-prosvetni ·zbor republiške 
skupščine je Dr:aga Urbas - pro
fesorica na gimnaziji v · Idriji. Za 
gospodarski zbor republiške skup
ščine medobčinska kandidacijska 
konferenca ni določila kandidata. 

S tako odločitvijo je konferenca 
opozorila zakonodajalca, republi-

ško skupščino, da ne more sogla
šati s krivično razdelitvijo števi
la poslanskih mandatov, saj pri
pada notranjski voli.J.ni enoti 
(Cerkn!ica, Logatec, Idrij"a in Vrh
nika) sam<> eno poslansko mesto 
v gospodarskem zboru republiške 
skupščine. Medobčinska kandida
cijska konferenca je določila dva 
kandidata za gospodarski ·zbor re
publiške ·skupščine šele, ko je v 
petek, 14. marca na dalj evala: svo
je zasedanje v Ljubljani. Kandi
data sta Jože Lesar - glavni di
rektor Bresta v CerkniCi in Niko 
ing. Medved - šef obrata Topil
nice v Rudniku živega srebra v 
Idriji. 

Medobčinska kandidacijska kon
ferenca za zvezno volilno enoto 
je določii'a za posiance v zvezno 
skupščino naslednje kandidate: 
za družbeno-politični zbor Draga 
Seligerja - glavnega urednika 
CP Delo Ljubljana, za gospodar
ski zbor Antona Petkovška -
glavnega -direktorja podjetja Slo
venijales Ljubljana in Jožeta 

Vonta - direktorja Bombažne 
tkalnice v Siški, za kulturno-pro
svetni zbor Vidojko Kozak~sve
tovalko za izobraževanje, razisko
valno delo, kulturo in telesno 
kulturo pri zavodu za planiranje 
SRS in Jožeta dr. Marsela- vod
jo .<>ddelka: za spek:troskopijo na 
Institutu Jože Stefan v Ljubljani, 
za socialno zdravstveni zbor za 
Jožeta Oblaka - upravnika psi
hiatrične bolnice v Id~iji. 

Pred skrupščinskimi volitvami, 
ki bodo 13. aprila za splošne zbo
re .in 9. aprila za zbore delovnih 
skupnosti, bodo še ·zbori volilcev 
in delovnih ljudi, ki bodo· znova 
razpravljali o predlaganih kandi
datih. 

Verjetno se bo 8. aprila znova 
sestala občinska kandidacijska 
konferenca, na kateri bodo raz
pravljali o predlogu kandidatov 
za slovensko delegacijo v Zboru 
narodov Zvezne skupščine, ki jo 
bo predložila republiška konfe
renca Socialistične zveze delov-
nih ljudi. F. Strle 

Obisk predstavnikov 
trgovske mreže 

»LESNINA<< LJUBLJANA 
Pred nedavnim !'IDO imeli s ko

lektivom trgovske mreže Lesnina 
v Ljubljani delovno konferenco. 
Na njej so bili v glavnem šefi po
slovalnic in šefi predstavništev 
Lesnine iz vse Jugoslavije. 

Namen tega sestanka je bil se
znaniti neposredne predstavnike 

trgovine o proizvodnem progra
mu BRESTA za leto 1969 in po
globiti sicer dobre poslovne od
nose. 

Znano je, da je BREST s svo
jim kvalitetnim pohištvom kljub 
močni konkurenci osvojil vse ju
goslo·vansko tržišče. Mnogo zaslug 

s 

za to imajo prav ljudje, s kateri
mi smo se sestali, da bi izmenjali 
mnenja in se dogovorili· o prihod
njih nastopih na tržišču. 

Zanimivo je, da se širi prodaja 
dokaj modernih in seveda nekoli
ko dražjih izdelkov (dnevne sobe, 
j"edilnice, stilne ·garniture) tudi v 
notranjost države, čeprav je še do 
nedavnega prodaja takšne vrste 
pohištva prevladovala v ve'čjih 
mestih in industrijskih središčih. 

Razveseljivo je "tudi, da na ome
njenem sestanku ni bilo večjih 
pripomb o kvaliteti pohištva ali 
uslug v ·zvezi s prodajo in odpre
mo. Iz tega je sklepati, da so na
pori za konsolidacijo -naše proiz
vodnje le rodili ustrezne sadove. 

Predstavnike trgovine smo med 
drugim seznanili tudi z našimi 
proizvodnimi programi za prihod
nji dve leti in ob tem 'l."azpravljali 
tudi o možnosti za obdelavo ne
katerih predelov Jugoslavije, ka
mor morda naše pohištvo še ni 
prodrlo. Skupaj smo ugotovili, da 
je prodaja pohištva močno odvis
na od razgledanosti in kupne mo
či delovnih ljudi, zato je pričako
vati, da bo z naraščanjem indu
strije in sodobnih navad prebi
valstva naraščala tudi potrošnja 
naših pohištvenih proizvodov. 

Predstavniki trgovine so nam 
zagotovili, da je bil tak dogovor 
zelo koristen ne samo za medse
bojno spoznavanje, ampak tudi za 
uspešnejše sodelovanje. Se naprej 
bodo ši-rili sloves Brestovega po
hištva, želijo pa, da tudi BREST 
pri teh skupnih akcijah sodeluje 
n~ vseh področjih, od reklame v 
dnevnem časopisju in televiziji pa 
do nastopov na razstavah in sej
mih·. 

Na koncu smo ugotovili, da so 
takšni dogovori zelo koristni za 
oba partnerja, zato smo se dogo
vorili, da se bomo še sestali. 

F.Turk 

Daniela stereo- novost na tržišču 

Nova izvedba dnevne sobe - Daniela stereo 

Gospodarska reforma je tudi 
nas, čeprav ne tako izrazito, po
tisnila. v iskanje notranjih rezerv. 
Od razdrobljene maloserijske in 
na.ročilniške proizvodnje smo 
iskali rešitev v osva.janju lastne
ga programa.. Del tega. lastnega. 
programa. je bila tudi dnevna so
ba. Daniela. Zaradi' svoje estetske 
in funkcionalne popolnosti in re
lativno visoke kvalitete je takoj 
našla potrošnika. Ze takoj v pr
vem letu smo s tem izdelkom do
segli več kot zadovoljiv uspeh, saj 
smo jih prodali 1200, če pa. bi jih 
imeli stalno na zalogi, pa br jih 
še mnogo več. Zaradi veij.kega 
povpraševanja in premajhne pro
izvodnje je na tržišču nastopila 

vrzel, ki sta jo hotela trgovina in 
proiZvodnja. zapolniti. Hitro se je 
našlo konkurenčno podjetje (ne
kje v Sloveniji) in začelo proiZ
vajati zelo podobne dnevne sobe, 
kot je bila naša Daniela.. 

Da. bi se otresli konkurence, 
smo se odločili za spremenjen 
model, ki na.j bi imel tudi mož
nost vgraditi dve in tridimenzio
nalne glasbene aparature ali ste
reo aparature. V svetu je ta vrsta 
glasbenih oddaj ali reprodukcij že 
osvojila trg. Tudi pri nas so že 
prvi začetki in upamo, da bo v 
nekaj letih ta vrsta oddaj popol
noma prevladala redni progra,m. 

Poleg tega, da je v novi model 
mogoče vgra,di:t~ ,stereo aparature, 

- - - - ·- --------- - ------ - ·-- --· 

pa ima tudi vrsto drugih predno
sti. Opremljena je z mehanizmom 
za izvla.čenje televizorja, ima po
seben predal za. gramofonske plo
šče, 1ri je montiran na posebnem 
okovju, ki omogoča. lahko izvla
čenje. Daniela stereo je -tudi več
ja. in prostornejša. in ima še ne
kaj drugih prednosti. 

Vse te izboljšave ~o terjale se
veda. tudi višje proizvodne stro
ške, zato smo morali ustrezno s 
tem spremeniti tudi prodajno ce
no. Potrošnik bo glede ria pred
nosti rade volje odštel nekaj de
set tisočakov več, naša dolžnost 
pa je, da. mu damo res kvalitetno 
blago, da ne bi prihajalo do razo
čaranj; zato smo tudi poostrili 
kvali'tetne pogoje. T, Kebe 
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Kako smo volili ·v 
organe samoupravljanja 

Dne 3. marca 1969 so bile po 
sklepu centralnega delavskega 
sveta volitve v organe upravlja
nja. Volišča so bila odprta od 5. 
ure zjutraj do 19. ure zvečer. Ta
k oj ob 5. uri, ko se je voliš·če od
prlo, so se pojavili na volišču pr
vi delavci. Ob 5.30 uri pa je bilo 
na volišču toliko delavcev, da so 
imeli· volilni odbori polne roke 
dela. Ob 6. uri je volilo že nad 
30 Of o volivcev. Ob 13. uri so pri
šli na volišče delavci druge izme
ne. Do 14. ure je vo-lilo že prek 
70 °/o. Bilo pa je tudi nekaj takih 
delavcev, · ki so prišli na volišče 
šele po ·posebnem povabilu volil
nega odbora. Nekaj delavcev pa 
se volitev iz neopravičenih raz
logov ni udeležilo. 

Volilni odbori so zaključili de-

l. Volilna enota 1 - TPC 
2. Volilna enota 2 - TIP 
3. Volilna enota 3 - B2 
4. Volilna enota 4 - SKS 
5. Volilna enota 5 - TPM 
6. Volilna enota 6 - TLI 

lo ob 19. uri in pričeli z u gotav
ljanjem rezultatov volitev. Cen
tralna volilna komisija je ugoto
vila, da se je volitev udeležilo 
1428 volivcev ali 91,47 °/o od skup
nega števila 1561 vpisanih v vo
lilni · imenik. 

Po posameznih poslovnih eno
tah so bili doseženi naslednji re
zultati: 

- v Tovarni pohištva Cerknica 

je volilo 686 volilcev oo 737 ali 
93,1 °/o, . 

- v Tovarni pohištva Marti
njak je· volilo 386 volivcev od 411 
ali 93,9 °/o, 

- v Tovarni lesnih izdelkov 
Stari trg je volilo 162 volivcev od 
163 ali 98,78 °/o, 

- v Tovarni ivernih plošč je 
volilo 76 volivcev od 86 ali 86,40 
odstotka, 

- na Bazenski žagi je volilo 52 
volivcev od 54 ali 96 °/o, 

- na Skupnih strokovnih služ
bah je volilo 109 volivcev od 112 
ali 98 °/o. 

V posameznih poslovnih enotah 
(volilnih enotah) je bilo izvoljeno 
naslednje število članov delav
skega sveta in članov centralnega 
delavskega sveta: 

5 članov 
1 član 
1 član 
2 člana 
3 člani 
2 člana 

CDS in 14 DS 
CDS in 7 DS 
CDS in 8 DS 
CDS in 6 DS 
CDS in 10 DS 
CDS in 8 DS 

Seveda predstavljajo izvoljeni le 
polovico članov delavskih svet ov. 
Po zakonu je mandat članov de
lavskega sveta dve leti, s tem da 
se polovica zamenja vsako leto. 

Novoizvoljene člane delavskih 
svetov prav gotovo čakajo velike 
naloge, zlasti še v obdobju, v ka
terem imamo pred seboj moder
nizacijo tovarn. 

J. Klančar 

Volitv.e v organe samoupravljanja 

Program dela samoupravnih 
~rganov v TP .terknica 

V Tovarni p_ohištva Cerknica je 
bila v četrtek 20. marca 1969 pri-· 
mopredajna seja delavskega sve:. 
ta. Na seji so bili navzoči tudi 
člani delavskega ·sveta, ki jim je 
potekel mandat, predsedniki vseh 
stalnih komisij in člani upravne
ga odbora ter predstavniki sindi
kata .in mladine. 

O delu upravnega odbora v · 
mandatnem obdobju je podal po
ročilo predsednik, za tem pa je 
obrazložil vodja gospodarsko 
planske službe poslovno poročilo 
za leto 1968. 

Predsednik UQ je v svojem po
ročilu yakazal uspehe, ki so bili 
doseženi v mandatnem obdobju. 
. E:o je obravnaval perspektivne 
naloge, . je med drugim pouda,ril 
nove in'!"esticJje. Dejal je, da. mo
ra biti naša največja skrb, da bo
mo nove moderne naprave čim
prej s trokovno obvladati, da bo 
u vajalna doba čim krajša in da bo 
čim manj nepotrebnih zastojev. 
Posebno skrb je potrebno posve
titi izobraževanju tako delavcev 
v neposredni proizvodnji, kot 
stro)wvnim delavcem pomožnih 
služb in v pripravi dela . . 
Več. skrbi je potrebno v ložiti 

glede odnosa do delovnih sred-

stev in predmetov dela, kajti opa
ža se, da p z:i "tem naša zavest naj 
bolj šepa. Tudi kvaliteti dela bo 
potrebno posvetiti večjo . skrb. Od 
vsakega zaposlenega se zahteva, 
da bo delal kvalitetno, dosledno 
in racionalno. Pri tej zahtevi mo
ramo biti tako dosledni in neiz
prosni, da bo s tem angažiran v 
to vpraašnje vsak posa:meznik. 
Skrb za kvalitetno delo mora bi
ti" naša stalna spremljevalka na 
delovnem mestu. 

Kooperacija je treba razvijati 
tudi v bodoče na trajnejši in po.
globljeni osnovi. 

Iz poslovnega poročila za leto 
1968 je razvidno, da naloge, ki so 
bile sprejete z .gospodarskim na
črtom za leto 1968, niso bile lahke. 
Predvidevale so velik porast pro
izvodnje in aktivnost vseh fak
torjev, ki imajo kakršenkoli vpliv 
na boljši ekonomski položaj po
slovne enote. Z zadovoljstvom 
ugotavljamo, da smo naša pred
videvanja realizirali in dosegli 
planirane rezultate. Na posamez
nih pOdročjih smo dosegli celo 
boljše rezultate, na kar smo prav 
gotovo upravičeno ·ponosni. 

S poslovnim poročilom so se 
člani delavskega svet a v celoti se-

znanili z doseženimi rezultati, ka
kor tudi pomanjkljivostmi. 

V diskusiji na poslovno poro
čilo je bilo rečeno, da bodo mora
le s trokovne službe v času rekon
strukcije maksimalno angažirati, 
da bo tovarna oskrbovana z vse
mi potrebnimi surovinami in ma
teriali. Poudarjeno je bilo, da se 
morajo strokovne službe več an
gažirati pri pripravljanju proiz
vodnje in odnos do teh vprašanj 
popraviti. Odgovornost delavcev 
v pomožnih in strokovnih službah 
bi morala biti večja. 

Predsednik dela,vskega sveta 
v TP Cerkni'ca tov. Jože Skrij 

Delavski svet je izvolil pred
sednika delavskega sveta in nje
govega namestnika. Za predsed
nika delavskega sveta je bil izvo
ljen Jože Skrij, ki sicer dela kot 
konstruktor, za njegovega na
mestnika pa Jože Simičak, tehno
log v oddelku pakirne. 

Izvoljen je bil tudi upravni od
bor, in sicer: 

· za člane: 
l. Kebe Jože 
2. Gruden Jože 
3. Kern Olga 
4. Grbec Marija 
5. Mekina Andrej 
6. Adamič Jože 

za namestnike: 

l. Skrlj Ivan 
2. Kos Polde 
3. Purkart Anton 
4. Zupan Jana 
5. Kos Tončka 
6. Kos Mara 

Izvoljene so bile tudi stalne ko
misije delavskega sveta, in sicer: 

Kadrovska komisija: 
l. Lipovec Jože 
2 . Mulec Jože 
3. Tekavec Ivan 
4. Braniselj Jože 
5. Tušar Milena 

Komis ija za vrednotenje de-
lovnih mest: 

i. Strukelj Franc 
2. Mramor Alojz 
3. Otoničar Alojz 
5. Cimermančič Matija 

Poizved. discip. komisija: 
Clani: 

l. Gornik Jože 
2. Braniselj Jože 
3. Mekina Andrej 

Namestniki: 
l. Petan Martin 
2. Klančar Franc 
3. Simičak Jože 

Komisija za varnost dela in 
požarno varnost: 

l. Kos Polde 
2. Urbas Tone 
3. Suštaršič Vinko 

Komisija za ugotavljanje ma-
terialne škode: 

l. Kranjc Franc 
2. Hrblan Andrej 
3. Klančar J ože 

Ob zaključku primopredajne 
seje se je predsednik de~avskega 
sveta zahvalil vsem članom de
lavskega sveta, ki jim je potekel 
m andat, za sodelovanje v organih 
upravljanja. 

Kot skromno priznanje za so
delovanje v organih upravljanja 
pa je poklonil vsem članom de
lavskega sveta, upravnega odbo
ra in p redsednikom komisij, k i 
jim je potekel mandat, knjige. 

J. Klančar 

BRESTOV OBZORNIK 

Program dela samoupravnih 
organov v TP Martinjak 

Pred novoizvoljenimi samou
pravnimi organi v TP Marti
njak so odgovorne naloge, kate
rih rešitev bo zahtevala temelji
te strokovne priprave in bolj po
globljeno razmišljanje ob skle
p::mju. Temeljna naloga bo po
is~ati izhodišča za stabilizacijo 
poslovanja, ki naj v letu 1969 
pripelje poslovno enoto v večjo 
rentabilnost. Predvsem bo treba 
zagotoviti dolgoročnejši proiz
vodni program, spremeniti od
nos vseh zaposlenih do dela in 
osebne odgovornosti, opraviti re
konstrukcijo po določenem pro
gramu ter zagotoviti boljši servis 
kadrov iz Skupnih strokovnih 
služb. Druga naloga bo poiskati 
notranje rezerve, ki naj bi po
cenile proizvodne stroške in az
gotovile planirani ostanek do-

hodka in planirane osebne do
hodke. S tem naj bi ustvarili 
pogoje za postopen prehod k 
skrajšanemu delovnemu času in 
za takšne delovne pogoje, ki bo
do omogočali varno delo in pri
jetnejše počutje pri delu. 

Poleg teh nalog bodo morah 
samoupravni organi pretehtati še 
vse zaključke, ki so jih sprejeli 
samoupravni organi lani in so 
imeli dolgoročnejši pomen. 

Da bi samoupravni organi 
dobro opravljali svoje delo, bo 
treba organizirati delovni semi
nar, ki naj bi novoizvoljene čla
ne seznanil z oblikami in mož
nostmi samoupravnega odločanja 
in z vso sedanjo problematiko 
TP Martinjak. 

F. Tavželj 

Program dela samoupravnih 
organov v bazenski žagi (erknica 
Na primopredajni seji delav

skega sveta so bili sprejeti na
slednji važnejši sklepi: 

- za novega predsednika de
lavskega sveta je bil izvoljen Adi 
Gernel, 

- izvoljen je hil nov upravni 
odbor in naslednje komisije pri 
delavskem svetu: 

l. poizvedovalno disciplinska 
komisija, 

2. kadrovska komisija, 
3. komisija za varnost pri delu, 
4. komisija za ovrednotenje de

lovnih mest. 
Vsi člani samoupravnih orga

nov naj bi zavestno in aktivno 
sodelovali pri iskanju najustrez
nejših rešitev nastajajoče proble
matike. Zagotoviti je tudi aktiv
.nejše delo komisij. 

Ukreniti vse potrebno, da se 
izboljša delovna disciplina do naj
višje možne mere. K temu lahko 
pripomore vsak član, ki se za
veda tudi svojih dolžnosti in ne 
samo svojih pravic, 

Skrb samoupravnih organov 
mora biti, da se število in res
nost poškodb zniža na minimum. 

To bomo gotovo dosegli, če bomo 
imeli stalno v vidu, kakšne po
sledice nastanejo z nesrečo pri 
delu za posameznika, za odgovor
ne ljudi in za delovno skupnost 
kot celoto. 

Ker je delovni uspeh v velild 
meri odvisen od delovnega razpo
loženja, je zagotoviti utrjevanje 
tovariških odnosov med člani ko
lektiva. Proti vsem, ki s svojim 
ravnanjem povzročajo prepir, ne
red, je ostro ukrepati. 

Zagotovitev ustreznih poslovnih 
dosežkov zavisi od tega, kako se 
bomo uspeli prilagoditi vedno no
vim tržnim zahtevam in ostalim 
gospodarskim ukrepom. To bomo 
dosegli v primeru, če bo vsak iz
med nas v celoti obvladal svoje 
delovne naloge. Zato bo potrebno 
v bodoče polagati še več pozorno
sti pri sprejemanju nove delovne 
sile. Za vse delavce in še poseb
no za take, ki delajo na ključnih 
delovnih mestih, pa je organizi
rati razne dodatne oblike izobra
ževanja, kjer bi pridobili potreb
no znanje za kvalitetno opravlja-
nje dela. F. Udovč 

Prodaja v mesecu februarju 
Mesec februar je po obsegu 

prodaje pohištva na domačem tr
gu boljši kot januar. Ce le malo 
bolj podrobno pogledamo proiz
vodni program, je to popolnoma 
razumljivo. Jedilnice Living so se 
prodajale prav tako dobro v me
secu februarju kot v januarju. K 
večjemu obsegu prodaje je pri
pomogla serija vitrin Metka, ki 
je bila skoraj v celoti razprodana 
v mesecu februarju . Prav tako je 
b ilo tudi s TV vitrino. 

Prodaja s tolov Sardan je v me
secu februarju res nekoliko upad
la v primerjavi s prodajo v ja
nuarju, še vedno pa je precej vi
soka in za ta mesec zelo dobra. 
Upoštevati moramo, da je februar 

imel malo delovnih dni, kar tudi 
vpliva na obseg prodaje. Nekoli
ko manj smo lahko zadovoljni s 
prodajo stilnih y garnitur. Ni bi
stvenih sprememb od januarja do 
februarja, na splošno pa je pro
daja le t eh nekoliko premajhna. 

V primerjavi z istim obdobjem 
v lansk em le tu je letošnja pro
daja za prek 30 Of o večja. 

Na večji obseg prodaje vpli
vajo večje serije in uspešna re
klama, predvsem na telev:iziji. Vsi 
privatni kupci, ki n as obiskujejo, 
pravijo, da so se odločili za obisk 
in največkrat tudi za nakup prav 
zaradi uspešne reklame. Tudi šte
vilna pismena in telefonska po
vpraševanja so večkrat posledica 
r eklame. T. Zele 

OBVESTILO 

Občinska komisija Društva upokojencev v Cerknici je od Repub
liškega zavoda za socialno zavarovanje v L jubljani dobila navodila 
o izpolnjevanju sklepa o uporabi sredstev za stanovanjske potrebe 
upokojencev in invalidov (št. 402-42/68-2/4; 18. 11. 1968). Sredstva 
sklada je mogoče uporabiti samo za takšna obnavljanja sedanjih ob
jektov (hiš), s katerimi pridobimo nove stanovanjske površine, o če
mer pa se mora komisija društva upokojencev pred odobritvijo kre
dita ali dotacije prepričati. Izjemno je mogoče dati kredit tudi, ko 
gre za popravilo zdravju škodljivega stanovanja. 

Ob tej zakonski spremembi je posebna pripomba, da je stališče 
skupščine republiške skupnosti o dodeljevanju sredstev takšno, naj 
se krepi družbeni stanovanjski sklad in bi bilo le v izjemno težkih 
primerih mogoče dodeliti kreditna sredstva za popravilo zasebnih 
stanovanj . 

K temu pa zavezuje tudi priporočilo socialno zdravstvenega zbora 
skupščine Socialistične republike Slovenije, ki so ga sprejeli na seji 
26. 9. 1968 (Ur. list SRS št. 32-237/68) in ki v točki II./5 pravi: Repub
liška skupnost socialnega zavarovanja delavcev naj ob sodelovanju 
Društva upokojencev zagotovi, da se sredstva, namenj ena za stano
vanjske potr~be upokojencev, uporabijo za izgradnjo domov za upo
kojence, ne pa za individualno gradnjo stanovanj. 

Komisija Društva upokojencev v Cerknici pripominja, da more
bitnih prošenj za dodelitev kredita, ki ne bi ustrezale obveznostim 
po teh navodilih, n e pošiljate Društvu upokojencev, ker jih ne mo
remo in ne smemo pozitivno reševati. 

I z pisarne Društva 
upokojencev, Cerknica 



BRESTOV OBZORNIK 

Brestov obzornik gostuje 
Turistične perspektive 

Najbrž bi bilo napak, če bi na
še razmišljanje o turističnih per
speldivah v Cerknici pričeli z 
orisom težav, k}. zavirajo hitrejši 
razvoj našega turizma. Nedvom
no smo v zadnjih letih ob prak
tično neznatnih olajšavah do
segli v turizmu izredne uspehe. 

Za ilustracijo si oglejmo nekaj 
podatkov o tem, kakšne uspehe 
smo dosegli v jugoslovanskem 
merilu. Leta 1965, ki je merilo 
in izhodišče za dosežke našega 
srednjeročnega plana, smo s tu
jim turizmom dosegli 105 mili
jonov dolarjev deviznih dohod
kov, leta 196R 150 milijonov do-

turistični kraji še vnaprej ostali 
nosilci turističnega prometa v 
Sloveniji. 

- Skupščina je opozorila tudi 
na vrsto težav, ki zavl.Tajo hi
trejši razvoj turizma in sprejela 
številne pomembne sklepe, kako 
odpraviti te težave. 

- Kako pa je s turizmom v 
cerkniški občini? Za obdobje 
zadnjih osmih let lahko govo
rimo, da se je marsikaj spre
menilo, kar zadeva zvečanje go
stinskih kapacitet in koncepte 
turističnega razvoja v občini. 

Idejni projekt prostorske tu
risti~ne izrabe CerJmiškega je-

načrt za žičnico pri Transturistu 
iz Skofje Loke. 

Ostala področja: Grad Snež
nik, Križna jama, Bloška pla
neta in Zilce bodo obdelali v 
programu turističnega razvoja in 
turistične izrabe, ki ga b o letos 
pričel izdelovati ljubljanski ur
banistični zavod. 

Izdelali pa so že zazidalni n a
črt za počitniško naselje Gornje 
Jezero za približno 80 počitniš
kih hišic. Ze ob koncu marca ali 
v začetku apr ila bo Zavod za tu
rizem razpisal licitacija za od
dajo zemljišč na Gornjem Jeze
ru. Zanimanje je precejšnje, saj 

Najlepši del Cerkniškega jezera - Zadnji kraj 

larjev, leta 1967 že 185 milijo
nov dolarjev, v letu 1968 pa po 
nekaterih podatkih že 220 mili
jonov dolarjev. Za primerjavo 
naj omenim, da se je blagovni 
izvoz v Jugoslaviji od leta 1958 
do 1967 povečal poprečno letno 
za 11,3 °/o, devizni dohodki od tu
rizma pa poprečno za 35,1 O/o. 
Uspehi v turističnem gospodar
stvu so nedvomni in jih je se
veda mogoče prikazati tudi dru
gače, vendar mislim, da je za 
ugotovitev, kako pomembna go
spodarska dejavnost je turizem, 
to dovolj. Ob tem moramo žal 
ugotoviti, da bo načrt srednje
ročnega razvoja za razdobje od 
1966. do 1970. leta le s težavo 
uresničen, če upoštevamo, da ta 
načrt določa, da bo Jugoslavija 
leta 1970 realizirala okoli 400 
milijonov dolarjev deviznih do
hodkov od tujega turizma. 

V Sloveniji so težave še bolj 
izrazite, saj je slovensko turi
stično gospodarstvo precej raz
drobljeno in tudi jasnih progra
mov ni. To pa pomeni, da je 
najemanje tujih ali domačih 
kreditov za investicije v turistič
ne objekte majhno. Prav v zad
njem času pa smo v tem napre
dovali, saj se posamezne turi
stične regije v Sloveniji zdru
žujejo in enotno nastopajo. 

Zato je prav, da omenimo 
sklepe in priporočila skupščine 
SRS o prihodnjem razvoju tu
rizma, ki jih je sprejela l. 1968, 
pri čemer je zlasti u gotovila: 

- Turizem, zlasti tuji, je ena 
izmed poglavitnih vej našega go
spodarskega in družbenega r~z
voja in pomemben dejavnik v 
moderni delitvi dela. Z izvozom 
storitev učinkovito sodeluje pri 
izravnavanju naše plačilne bi
lance. 

zera je seveda najpomembnejši. 
Z njim je ustvarjena idejna os
nova za prihodnje programe, ki 
pa morajo biti seveda tudi eko
nomsko obdelani. Tudi sedanje 
objekte kot so Rakov .Skocjan, 
Slivnica, Grad Snežnik s celot
nim parkom 88 ha, Križna jama, 
Bloška planeta in Zilce, je treba 
obdelati programsko in s kon
kretnimi investicijskimi načrti. 
Zato že sedaj teče vse potrebno, 
da bi se tudi Cerknica z vsemi 
omenjemm1 objekti, naravnimi 
znamenitostmi, . predvsem pa s 
Cerkniškim jezerom vključila v 
regionalno prostorsko planiranje 
Slovenije. Sedaj je to območje 
turistično neizkoriščene pa ven
dar je s svojimi edinstvenimi 
naravnimi bogastvi eden najbolj 
perspektivnih delov Slovenije 
kar zadeva turistično gosopdar
stvo. 

Rakov Skocjan s svojimi na
ravnimi lepotami je nujno po
treben dodelave. Sedanje kapa
citete v hotelu so premajhne (17 
postelj). Mislijo na ureditev av
tokampa, kar bo treba zaradi 
nove avtoceste, ki bo tekla skoraj 
mimo hotela, nujno urediti. Spri
čo odcepa na Uncu se temu ob
jektu, vsej cerkniški dolini in 
Loški dolini odpirajo nove mož
nosti in nove naloge. Za hotel v 
Rakovem Skocjanu, ki ga uprav
lja TGP Skocjan z Rakeka, si 
prizadevajo, da bi dobili sred
stva za zvečanje posteljnih ka
pacitet, sedežev v hotelu in osta
lih potrebnih dodatnih objektov. 

je že sedaj okoli 30 prošenJ. Za
vod za turizem bo v sodelovanju 
s SOb Cerknica izdajal vse po
trebno, od lokacijskega in grad
benega dovoljenja do načrtov za 
počitniške hišice. 

Takoj, ko bo dovoljevalo vre
m e, pa bodo letos nadaljevali z 
deli na projektu stalnejše ojeze
ritve Cerkniškega jezera. Menim, 
da ni treba posebej dokazovati, 
da je prav od Cerkniškega jezera 
odvisen prihodnji razmah turizma 
v vsej občini. Sredstva za projekt 
stalnejše ojezeritve Cerkniškega 
jezera so v glavnem zagotovlje
na pri Skladu Borisa Kidriča in 
Vodnem skladu SRS Ljubljana, 
vendar pa ne smemo zanemariti 
dejstva, da bo morala tudi SOb 
Cerknica mnogo pr ispevati, še 
posebno tedaj, ko bo šlo za za
menjavo ali odškodnino lastni
kom zemljišč, ki bodo pod vodo, 
ali bo izkoriščanje zaradi ojeze,. 

ritve nemogoče. Od uspešne iz
polnitve projekta stalnejše oje
zeritve Cerkniškega jezera je v 
mnogočem odvisno tudi odpira
nje novih delovnih mest v turi
stičnem gospodarstvu naše obči
ne, saj bo t edaj mogoče zainte
r esirati močne domače in tuje 
investitorje. 

Prizadevanjem, da bi naše 
področje pokazali doma in v 
svetu kot potencialno področje 
za razvoj turizma, se je pridru
žila tudi Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti. Akademi
ja je že lani začela z raziska
vami na Cerkniškem jezeru in 
ob njem, predvsem pa bo nada-
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ljevala potem, ko bo projekt 
stalnejše ojezeritve Cerkniškega 
jezera končan. Pri raziskavah 
bo sodelovalo 14 znanstvenih 
panog, raziskave pa bodo trajale 
tri leta. Znanstveniki tudi pred
lagajo, da bi Cerknice proglasili 
za znanstveno in naravno sre
dišče naravoslovnih raziskav. 
Raziskave Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti bodo obo
gatile načrte za razvoj turizma 
v naši občini, za znanstvene na
mene pa bodo te raziskave edin
stven primer, ko sodeluje to
likšno število znanstvenih panog, 
kar dokazuje, kako bogato in za
nimivo je našo/področje. 

T. Krašovec 

ČIGAV JE VODOVOD? 
Martinjak je eno izmed tistih 

naselij v cerkniški občini, ki ima 
seda j primerno urejen vodovod 
in zdravo pitno vodo. Ta vodo
vod je tudi edini v občini, kjer 
ni jasno, kdo je njegov lastnik in 
upravljalec. Del uporabnikov 
vode, TP Martinjak, Delavska 
restavracija, stanovalci Samske
ga doma in lastniki na novo 
zgrajenih hiš plačujejo vodarino 
Komunalno-stanovanjskemu po
djetju v Cerknici, ostali porab
niki, vaščani, pa plačujejo sim
bolični prispevek po družinskih 
članih in glavah živine v skup
ni vaški sklad. Oboji pa so za 
to, da bi sredstva združili in 
skupaj reševali vodovod takrat, 
kadar je to potrebno. Sredstva, 
ki jih plačujejo Komunalno
stanovanjskemu podjetju, niso 
majhna, saj jih je letno skoraj 
dv"!- milijona starih dinarjev. 
Doslej pa to p odjetje v martinj
ski vodovod ni vložilo niti di
narja. Vse, kar je bilo stroškov 

·s popravili ali novogradnjami je 
bilo treba posebej plačati. Kak
šno ceno imajo te usluge, pa 
lahko povedo tisti, ki so v Mar-

tinjaku gradili nove hiše. Kako 
je sploh prišlo do takega gospo
darjenja, ne ve nihče povedati. 
Dejstvo je le, da denar odteka 
in ga brez vednosti plačnikov u
porabljajo v kdo ve kakšne na
mene. 

Vsi uporabniki vode so si e
notni, da mora vodovod dobiti 
enega gospodarja · in da se mo
rajo vsa sredstva od vodarine 
zbirati na enem računu in na
mensko t rošiti p o skiepih orga
na, ki naj ga določijo uporabniki 
sami. Vsekakor pa je treba vrni
ti v Martinjak vsa sredstva, ki 
so bila vplačana za vodarino. 
Le tako bo mogoče takoj ure
jati vodovod, ki je potreben po
pravila že sedaj, saj b i vsako od
lašanje povzročilo neprimerno 
višje stroške. 

Na koncu pa še to: Ali si lah
ko nekdo prilasti pravico nad 
lastnino, ne da bi o tem povpra
šal lastnika? Mislim, da je· ko
mentar k temu odveč. Vsi, ki 
smo koristniki m artinjske vode, 
si želimo dobrega gospodarja. 

F. Tavželj 

MLADINA PRIPRAVLJA 
KLUBSKI VECER 

Današnja mladina, ali to sploh 
še lahko pojmujemo v pravem 
pomenu besede? Vsi so bili ne
koč mladi, pa nas vseeno ne ra
zumejo. Starejši pa ostajajo pri 
tem trdi in neizprosni v svojih 
pogledih na generacijo mladih, 
ki si želi boljšega življenja. 
Občudujemo in smo hvaležni 

našim očetom in materam, ker 
so nam priborili svobodo. Borili 
so se zato, da bi mi živeli lepše. 
Res je, da so bili težki časi, ko 
so bili sužnji izkoriščevalcev in 
tega se zavedamo tudi mi. In kaj 
bi bilo, če bi se vse to povrnilo? 
Ali morda »današnja« mladina 
ne bi brez pomisleka naredila 
to, kar so naredili naši osvobo
ditelji? Saj od s tarejših ne za
htevamo nemogočih stvari, želi
mo samo več razumevanja. Mla
di smo in želimo nasvete starej
ših. Samo to ne morejo biti 
grožnje in ukazi. Radi bi se uve-

!javili in nadomestili naše pred
nike. Nihče ne živi večno, zato 
bo vse prišlo v naše roke in če 
nas boste pravilno usmerili v 
vaše delo, vas bomo enakovred
no nadomestili. 

Vodstvo mladinskega aktiva 
hoče, oziroma želi pritegniti 
mladino k večjemu zanimanju 
in sodelovanju na kulturno za
bavnem, političnem in športnem 
področju. Da pa bi se mladina 
bolj udejstvovala, se mora vod
stvo aktiva sprijazniti z drugim 
načinom dela. V sredini meseca 
maja pripravljamo klubski ve
čer, v katerem bi se navedlo 
sedanje in bodoče delo mladine. 
Obenem pa prikaže, kako naj bi 
se mladina r azživela in pričela 
bolj aktivno sodelovati na vseh 
področjih mladinskega dela. 

Na področju športa se je mla
dina do sedaj dobro izkazala. 
Vendar pa je bil n jihov trud za
man. 
Kegljači redno trenirajo, da pa 

niso šli na republiško prvenstvo, 
si ne vemo razložiti. Verjetno je 
vzrok v premajhni zainteresira
nosti KK za to mlado moštvo, 
čeprav so se mladinci vestno 
pripravljali na to tekmovanje in 
čakali prvega tekmovanja. Ce
prav je vodstvo kegljaškega 
kluba določilo trenerja, so · bili 
največkrat kar sami brez vsake
ga poduka in discipline. Na ža
lost je določeni t rener prišel v 
celih treh mesecih le štirikrat na 
trening. 

Tako se spet kaže premajhna 
odgovornost starejišh do mladi
ne, da bi uspela, pokazala moč 
svojega znanja. To je bil poraz 
in sledil je razpad pomladka 
kegljaškega kluba. 

Maldinski aktiv »Brest« je se
stavil smučarsko skakalne eki
po, katera naj bi predstavljala 
na občinskem t ekmovanju naš 
aktiv. Vsi so resno trenirali in 

- Zaradi razvijajočega se do
mačega, zlasti pa tu:jega izlet
nega turizma, se vsa Slovenija 
spreminja v zaokroženo turistič
no regijo, pri čemer bodo večji 

Tudi dom na Slivnici n i mo
goče ločiti od ostalih programov, 
kajti tudi ta objekt, ki je na 
idealnem kraju, bo treba dogra
diti. Dostop na Slivnica je naj
večja težava, saj vemo, da je v 
zimskih mesecih z vozili skoraj 
nemogoč. Zato je verjetno edina 
rešitev zgraditi žičnice iz Ma
rofa do vrha Slivnice, na smu
čarskih terenih pa postaviti 
vlečnice. Sedaj je v delu idejni Mladi glasbeniki - »Stalaktiti« - pri redni vaji Konec na 8. strani 
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KEGLJI PAD AJO 
Republiško prvenstvo keglja

čev v disciplini 8 X 200 !učajev 
mešano je v polnem teku. Orga
nizirano je tako kot že pret ekli 
dve leti, da vsako moštvo na
stopi na treh kegljiščih po dva
krat. Vsak nastop na vsakem 
keglj išču ocenjujejo po številu 
podrtih kegljev. Za uvrstitev n a 
prvenstvu pa upoštevajo nega
tivne točke, ki jih vsak klub do
bi pri vsakem nastopu toliko kot 
je mesto, ki ga je osvojil. 

Na prvenstvu Slovenije za leto 
1969 sodeluje 16 klubov, med 
njimi tudi kegljaški klub B rest 
iz Cerknice. 

Do sedaj je Brest iz Cerknice 
igral že štirikrat. Na kegljišču 
Konstruktorja v Mariboru se je 
sestal s Slovenjgradcem in ga 
v soboto 15. 2. 1969 premagal za 
26 kegljev, v nedeljo 16. 2. 1969 
pa za 13 kegljev. Najboljši Bre
stovi posamezniki v sob otnem 
nastopu so bili Jože Kos 835, Ja-

Mladina pripra\'lja 
klubski večer 

nez Homovec 811 in F ranc Zor 
man 803. V nedeljo pa Slavko 
Tornič 856, J anez Homovec 809 
in Roman Zwolf 803. Najboljši 
Slovenjgrajčan pa je bil Stane 
Skorjanc z 821 in 820 podrtimi 
keglji. 

V soboto in nedeljo, 8. 3. in 9. 
3. 1969 pa so se kegljači Bresta 
sestali s Konstruktorjem iz Ma
r ibora, ki se jim je na kegljišču 
Maksa Perca v L jubljani oddol
žil za poraz pred dvema letoma 
na njihovem kegljišču. V soboto 
j ih je premagal za 4 ·keglje, v 
nedeljo pa za 77 kegljev. Naj 
boljši Brestovi posamezniki so 
bili Tornič 819, Zwolf 815 in 
Edo Prešeren 809 v soboto, v ne
deljo pa Homovec 833, Tornič 
820 in Kos 802. Pri Konstruktor
ju so bili n ajboljši v soboto Je
len 851 in Petrič 815, v nedeljo 
pa Bajerl 840 in Amer 827. 

Poraz s Konstruktorjem ni 
treba jemati tragično, saj je bil 
na lanskem prvenstvu šesti, 
medtem ko je bil Brest deveti. 
Doslej se je na kegljišču K on
struktorja uvrstilo že sedem e-
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kip za Brestom, n a kegljišču 
Maksa Perca pa je bilo že pet 
ekip, ki so dosegle slabše r ezul
tate k ot Br est. Zato kegljači 
Bresta, čeprav jih čakata še dva 
nastopa na kegljišču Triglava v 
Kran ju, upravičeno računaj o, da 
bodo ostali deveti, če pa se jim 
bo nasmehnila športna sreča v 
Kranju, pa bodo lahko še boljši. 

Uvrstitev na deveto mesto bo 
za kegljače Bresta velik uspeh, 
če upoštevamo, da je bilo pred 
pričetkom prvenstva poškodova
no kegljišče in niso mogli redno 
vadi ti, med prvenstvom pa so 
bile težave s postavljači in zato 
treningi niso bili redni. Poleg 
tega pa so prav nekateri naj
boljši kegljači oboleli in niso 
mogli nastopiti na tekmah ali pa 
so nastopili bolni in niso dosegli 
takšnih rezultatov, kot bi jih 
sicer. 

V letošnj i sezoni je bil keg
ljaški klub brez gospodarja, ki 
bi urejal razmere na kegljišču 
in dobival postavljače. Zato bo 
t reb a za pr ihodnjo sezono dobiti 
gospodarja, za prihodnje delo 
kegljaškega kluba pa bo treba 
misliti tudi na avtomate za po
st avljan je kegljev. 

J. Opeka 

Nadaljevanje s 7. strani 
se pr ipravljali za tekmovanje v 
skokih. .Zal tekmovanja {_li bilo, 
ker je bilo zelo nestalno vreme. 

OsnovaH smo tudi a nsam'iJel 
ml adih - STALAKTITI. Clani 
ansambla int enzivno in pridno 
vadimo ter se t rudimo za čim 
večji uspeh ter da b i dosegli 
čim boljšo kvaliteto. A za to ni
mamo najboljših pogojev. P ro
stor, v katerem vadimo, je vla
žen in zelo majhen. Tudi naše 
finančno stanje je šibko. Toda 
sindikal na podružnica tovarne 
pohištva »Brest« nam pri tem 
pomaga po vsojih močeh, za kar 
smo jim zelo hvaležni. 

ŠPORT - I{REPITEV 
TELESA IN DUHA 

M. Jenček 

Kakor vsako leto, naj b i tudi 
letos priredili tradicionalne · de
lavske športne igr e. Tradicija je, 
da so bile igre običajno ob de
lavskem prazniku - 1· ma ju. 
Ta datum pa morda ni najbolj 
primer en, ker želi večina. zapo
slenih preživeti praznike n a iz
letih ali vikendih. Menim, da bi 
odbori sindika ta in mla dinske 
organizacije kot organizatorji 

prireditve prir edili tekmovanje 
ob Dnevu mlados ti - 25.maju 
in t a lto laže pridobili širši krog 
zlasti šolske mladine. K ako bi 
drugače razvili špor tne dejav
nos ti n a našem področju, če ne 
bomo vključevali naših najmlaj
ših? 

Marsikdo se vpraša, zaka j sploh 
organiziramo dela vske igre (z iz
jemo nekaj kegljačev in šahistov 

ter amaterjev balinarjev, ki me
čejo krogle iz osebnega r azvedrila 
ob Jitru vina). 

Na to vprašanje lahko odgovori
mo, da smo jih organizirali na 
hitro zaradi spoštovanja l. ma;ia. 

Rezultate aktivnosti sekcij iz 
tistih dni smo pozabili, spomi
njali so se jih le tisti, kat ere so 
bolele kosti od nevsakdanjega 
n aprezanja. organizma. 

Zivimo v takšn i dobi razvoja, 
da bi lahko na področju kulture 
in športa vendarle že enkrat 
napravili korak naprej p o poti 
aktivnega dela. Delavske igre 
tudi niso brez s troškov, za to bi 
bilo verjetno bolje, če bi jih manj 
sodelovalo, pa bi bile v aktiv
nosti trajnejše. Kako bi bilo, če 
bi sedanje sekcije, ki imajo po
goje in že priznane rezultate, 
obogatili z dodatnimi sekcijami, 
za katere so pogoji. Mislim pred
vsem, da bi v okviru Bresta ali 

BRESTOV OBZORNIK 

Partizana. iz Cerknice ustanovili 
aktivno košar karsko ali roko
metno moštvo. Za to delo so po
goji in prav verjetno bi tudi fi
nančno zmogli, da bi ekipa tek
mova la v kakšnem republiškem 
tekmovanju. 

Kaj, ko bi organizira li tradi
cionalni turnir kegljačev in roko
metašev v republiškem merilo 
ter poleg šahistov, balinarjev, 
str elcev, ki bi predstavljali mno
žičnost? Za to ne bi bile p otre
bne posebne pripr ave, razen iz-
birnih t ekmovan j. 

Casa je še dovolj, da se orga
nizator pripravi za skromne in 
kvalitetne igre. 

Tako bi si pridobili več gledal
cev, obenem pa tudi več navdu
šenja mladih za sodelovanje. Ne 
ostanimo samo pri navdušenju 
in besedah! 

F. Kranjec 

Ali ima analitična ocena 
delovnih mest tudi senčne strani? 

K o je centralni delavski svet visokokvalificira ni 
sprejel analitično oceno delovnih uslužbenci 

11 delavcev 
64 delavcev 

Skupaj 736 delavcev 
mest, se je zavedal odgovornosti, 
ki jo je s tem pr evzel. Z analitič
no oceno so bile dosežene pr ed
nosti, ki jih n i mogoče zanikati in 
so v glavnem naslednje: Iz omenjenih podatkov je v ide-

- postavitev objektivnih star t - ti, da je dejansko 75 °/o delovne 
nih ocen delovnih mest v celot - sile v enem r azredu. Zato so tudi 
nem podjetju, u temeljene kritike članov kolek-

- podrobne a nalize potrebnih tiva zaradi visokih razponov v 
kadrov po kvalifikacij skem sesta-+ ocenitvi delovni!).·. mest v. proiz
vu in po ostalih. merilih, kar bo vodnji. Niso osamljeni primeri, da 
koristilo· predvsem pri pr ogrami- imajo delavci enako izobrazbo in 
r anju strokovnega izobraževanja, str okovnost, r azlika v osebnih do
politiki štipendiranja in sist~a- hodkih pa je tudi do 70.000 S din. 
tičnem iskanju novih kadrov, Poudariti je treba, da je v pre-

- racionalna organizacija d ela t ežni večini vzrok velik točkovni 
v celotnem kombinatu, ki bo t e.,. r~pon pri ocenitvi delovnih mest, 
meljila na objektivnih podatkih, nek aj ods totkov pa gre tudi na 
t ak o da bodo strokovne službe upo- račun . nizki:h norma.~ivov. časa. 
rablj ale gradivo analitičnih ocen ·· P~p.~lnoma Je .r~umlJlVO, da ko:
v raznih a kcijah. . ~lSlJa za anaJ!tic~o ocen? delov-

Res je, da srpo z aJ;J.alitično o~e-.. · :ruh ·~es~ . obJekti:rno . m . m~gla 
no dosegli svoj prvotni n amen, predv1deh . vseh deJ:avmk~v, ki s_o 
vendar se v tovarni pohištva Cer - se "': :praks1 poka~ali dokaJ b.oleč1. 
knica vse bol j pojavlj ajo nekate- St nnJam se, ~a Je ~eba ~lJuč~a 
ra nesoglasja, predvsem zaradi m esta v _ _PrOlZVOdnJl tud1 . ~olJe 
prevelikih točkovnih razponov ovrednot1~1, vend~r. y,ra~lJlVe~ 
med samimi pr oizvodnimi delav- sora zmerJU z naJDlZJlrru ocena:nu, 
ci. Ce smo že z samo metodologijo tako da .~c~ne ne bodo ~tvar]ale 
analitične ocene močno poudar ja- nesoglaslJ m m orda t udi nespod
li strokovnost, bi morali upoš te- hudo za ~~layce. 
vati tudi p osebne r azmere v pod- P~u~antl Je treba, d ll: srn~ z 
jetju glede na kvalifikacijski se- analiticn? oc~no dos~~!J . ve~~ 
stav v nep osredni proizvodnji. predn?sti pn r ealn_eJsl dehtVl 

Za pr imer bom navedel sestav osebmh dohodkov, klJu~. tem~ p~ 
delovne sile v tovarni pohištva ~? še vedno p om.an]klJ.lVOstl, ki 
za mesec septemb er: Jl_h, moramo v pnhodnJe o~p~a-

Vltl. R. B1Za] 
priučeni 
kvalificirani 

543 delavcev 
118 del avcev 

NAGRADNI RAZPIS 

l. nagrada 50 din 
2. nagrada 30 din 
3. nagr ada 10 din 
4 .nagrada. 10 din 

RESITEV IZ 17. STEVILKE 

Pomlad, upanje ,maj, ·di, avans, 
Omsk , kri, tapeta, kamp, Eol, mo
tor, alarm, Nada, rula, salva, ob
raz, v, anion, boa, Aka, oster, ba
lon, amfora, šejk, jeep, čop, Mae, 
trop, pik, t o, Keats, oro, Ata ir, 
orel, jen, BN, p, opazk a, križan
ka, lastovka, ork, Eliot, Oger, tor
ka, kapa. 

NAGRADE PREJMEJO 

l. nagr ado 50 din - Apolonija 
Hvastija, Savlje 61, Ljubljana. 

2. n agrado 30 din - Nataša 
Tavželj, Cerknica, Peščenek 11. 

3. nagrado 10 d in - J anez Kva
ternik, Smarata 12, Stari trg. 

4. nagrado 10 din - Rober t 
Druško, Cerknica. 

NOV INZENIR ZA ORGANIZA
CIJO DELA 

V marcu je n a Višji šoli za. or
ganizacijo dela diplomiral FRANC 
LEVEC. Za uspeh mu iskreno če
stitamo. 

SPREJEM MLADlli V ZVEZO 
K OMUNISTOV 

Občinski · komite ZKS v Cerk
nici je imel 27. novembra sveča
no sejo v počastitev Dneva re
publike. Ob tej p r iložnosti so 
spr ejeli v vrste Zveze komunistov 
54 mladincev iz naše občine. 

Na seji so bili poleg članov ko
miteja tu di najvidnejši družbeno 
poli tični delavci v občini. 

Mladim je spregovoril predvoj
ni komunist, tovariš Razdrih. Z 
nekaj besedami je orisal razvoj 
revolucionarne misli na Notranj
skem. 

Sekretar občinskega komiteja 
tovariš Tišler pa je mlade člane 
opozoril na pomembnost nalog, ki 
so pred n jimi. 

S seje so mladi komunisti po
slali t ovarišu Titu pismo s po
zdravi in čestitkami za praznik. 

ALI .ZE VESTE? 

. .. da je nekaj mladincev po
dirala keglje v času, ko so de
lavci iz Skupnih služb odmeta
vati sneg s st rehe keglj išča. 

. .. da smo dobili spet nov an
sambel pod imenom »Staligliti«. 
Organiziral a ga je m ladinska or
ganizacija iz TP - C. 

Novi ansambel nestrpno čaka na 
sobo, ki bo sposobna prenesti va
je z električno napetostjo 220 vol
t ov. 


