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lasilo delovne sku 

Letošnja tržna gibanja 
tuacija ni dramatična, da pa se 
stanje lahko tudi še poslabša, da 
bomo morali poseči morda tudi 
po drugih ukrepih (pri tem mi· 
slim na zniževanje cen in podob
no). Zato moramo v proizvodnji 
izkoristiti vse možne oblike za 
pocenitev naših izdelkov, da ko
likor je mogoče ukrepamo tako, 
kakor smo si začrtali že z letnim 
planom. Zmanjševanje obsega 
proizvodnje sedaj ne pride v po· 
štev, saj bi imelo to negativne 

posledice pri stroških proizvod
nje in pri končnih rezultatih na
šega poslovanja. Takšne težave 
se niso pojavile sedaj prvič, tem
več so bile že večkrat, zato mi· 
slim, da jih bomo s skupnimi 
napori uspeli tudi tokrat prebro
diti. To pa prav gotovo terja ma· 
ksimalno angažiranost slehernega 
zaposlenega, predvsem pa orga
nizatorjev proizvodnje, nabave in 

Povpraševanju po pohištvu je 
bilo v zadnjih treh, štirih letih 
izredno veliko. Tako lahko trdi
mo, da je bila od leta 1969 za 
prodajo naših izdelkov na doma. 
čem trgu zelo ugodna konjuktu
ra. Jugoslovanski proizvajalci po
hištva smo to povpraševanje za
dovoljili tako, da smo zelo hitro 
povečali obseg proizvodnje, še 
posebej pa zato, ker je inflacija 
stroškov močno pritiskala na 
proizvodnjo in je proizvodnja 
zmanjševala proizvodne stroške 
tudi s povečanim fizičnim obse
gom proizvodnje. Posebno je bi· 
Jo to značilno za zadnji dve leti, 
ko je zaradi zamrznjenih cen 
končnih izdelkov ostala to edina 
oblika za zniževanje proizvodnih 
stroškov. Tako je v zadnjih dveh 
letih v jugoslovanskem merilu 
fizični obseg proizvodnje narasel 
za 31%, čeprav je bil s srednje
ročnim programom planiran 29% 
za tri leta. V zadnjih dveh letih 
smo govorili tudi o pregretem 
gospodarstvu ravno na podlagi 
takih gibanj. 
Priča smo naporom celot-ne 

družbe, da se zaustavijo negativ
na gibanja v jugoslovanskem go· 
spodarstvu, katerih rezultat so 
stabilizacijski ukrepi zveznega iz, 
vršnega sveta lani, posebej pa še 
letos. Ti ukrepi imajo poleg dru
gega tudi namen, zmanjševati 
vse oblike porabe, predvidene z 
ekonomsko politiko za letošnje 
leto, imajo pa poleg pozitivnih 
rezultaov tudi negativne. Oseb· 
na poraba se je namreč občutno 
zmanjšala in je zato močno upa
dla prodaja predvsem izdelkov 
trajnejše vrednosti (pohištvo, go
spodinjski stroji, televizorji in 
drugo). Na zmanjšano povpraše-. 
vanje so prav gotovo vplivali več
ji življenjski stroški - predvsem 
prehrane, zmanjševanje realnih 
osebnih dohodkov, ki so v prvih 
treh mesecih letos manjši za okr. 
4 odstotke in seveda tudi zamrz. 
nitev osebnih dohodkov dela za
poslenih (okoli 25 odstotkov) v 
neproizvodnih organizacijah in 
družbeno-političnih službah. 

Izredno zaskrbljujoča je tudi 
investicijska poraba, saj je go
spodarstvo v situaciji, ko ni spo
sobno opravljati niti enostavne 
reprodukcije, kaj šele ra·!širjene. 
Nastal je tudi določen z~stoj, ki 
je bolj trenutnega značaja, v sta
novanjski izgradnji, kar vse za-

Iz vsebine: 
PLAN GOSPODARSKEGA RAZ
VOJA V OBčiNI CERKNICA -
POTROSNISKA POSO!ILA IN 
PRODAJA - NASA NOVA TRGO
VINA V MARIBORU - STANO
VANJA IN KREDITI LETOS -
NAGRAJEVANJE TEžASKIH 
DEL - NAGRADNA KRižANKA 

viralno deluje na področju pora· 
be. 

Prav gotovo je bil cilj ekonom
ske politike zavreti porabo na do
mačem trgu. Takšna gibanja smo 
tudi mi v našem podjetju pred
videvali, ko smo oblikovali in 
sprejemali plan proizvodnje za 
letošnje leto. Poudariti pa velja, 
da so ta gibanja nastopila z ve
liko večjo ostrino, kot smo pred
videvali, saj je povpraševanje po 
naših izdelkih, to je .pohištvu, da· 
Ječ pod lanskimi gibanjL 

Trgovske organizacije ocenju· 
jejo prodajo pohištva na doma
čem trgu v prvih treh mesecih 
takole: 

januar 
februar 
marec 

91 Ofo 
74% 
45% 

To je primerjava letošnje pro
daje z lansko prodajo v istih me
secih. Iz teh podatkov .. vidimo, 
da prodaja iz meseca v mesec 
občutno pada in bi, v kolikor se 
te težnje nadaljujejo, nastopila, 
v kolikor že ni, zelo težka situa· 
cija v celotni uanogi jugoslovan
ske lesnopredelovalne industrije. 
Po nekaterih informacijah je več 
podjetij že vpeljalo dva prosta 
dneva tedensko, podjetja so pri· 
čela s koriščenjem letnih dopu· 
stov in z drugimi ukrepi, ki ima
jo za cilj zmanjševati proizvod
njo. 

In kako je s prodajo našega 
pohištva? Na domačem trgu se 
kaže v prvem tromesečju sicer 
povečan obseg prodaje. Spomniti 
pa se moramo, da smo v prvem 
tromesečju lani prišli z novim 
programom sobnega pohištva ob 
koncu tromesečja in da je bila 
prodaja zato precej nižja od ~ 
vpraševanja po našem pohištvu. 
Zato je v letošnjem prvem tro
mesečju prodaja na domačem tr
gu močno porasla in sicer: 

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

obratna in imamo naslednjo sli
ko: 

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

smo v prvem tromesečju uspeli 
prodati v izvoz niti polovico to
liko kot lani v enakem obdobju. 
Skupna prodaja na domačem tr· 
gu in izvoz sta sicer za 8 odstot
kov večja kot lani, vendar moram 
povedati, da je proizvodnja višja 
za 35 odstotkov od lanske proiz
vodnje. Hitrejša rast proizvodnje 
od prodaje ima prav gotovo ne
gativne posledice. Zato so poras· 
le zaloge gotovih izdelkov za vso 
to razliko, kar močno povečuje 
stroške proizvodnje. Posebne te
žave povzroča skladiščenje teh 
zalog, ker podjetje nima potreb· 
nib skladiščnib prostorov. 

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

nančnega stališča še ni alarmant· 
no. Predvidevam ,da bodo zaloge 
gotovih izdelkov še naraščale; do 
konca polletja približno še za 
vrednost enomesečne proizvod
nje, kar bi po moji oceni pred
stavljalo gornjo mejo naših mož
nosti v tem trenutku. 

Vsa naša prizadevanja morajo 
biti poleg ukrepov za povečanje 
prodaje na domačem trgu usmer
jena na iskanje primernih izdel
kov za plasma v izvoz, to je ta· 
ko imenovanega naročilniškega 
programa, in iskanje možnosti za 
plasma naših izdelkov v države 
SEV, to je socialističnih držav 
vzhodne Evrope, kamor smo že 
lani plasirali precejšnjo količino 
naših izdelkov. Ceprav so možno
sti za plasma ploskovnega pohi
štva precej zožen, mislim, da 
določene možnosti so in da jih 
moramo izkoristiti, tako da bi 
zaloge gotovih izdelkov v drugem 
polletju zmanjšali na primerno 
raven. Poudariti moram, da pri 
tem, ko govorimo o problematiki 
prodaje, mislim predvsem na plo
skovno pohištvo, saj prodaja se
dežnega pohištva teče brez zasto
jev. Povpraševanje po masivnem 
pohištvu je namreč izredno ve
liko, predvsem na zunanjem tr· 
gu, tako da so naše kapacitete 
za letos v celoti razprodane. 

Ob zaključku prikaza težav pri 
prodaji naših izdelkov bi želel 
poudariti, da moramo vse razpo
ložljive sile usmeriti na področ
je prodaje, si pri tem kar najbolj 
prizadevati in vložiti vse napore. 
Iz celotnega prikaza sledi, da si· 

prodaje. 
Inž. Jože Strle 

Ob dnevu ustanovitve 

Osvobodilne fronte 

in prazniku dela - l. maju 

v • cestttamo vsem 

Brestovcem 

in ostalim občanom! 
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Plan· gospodarskega razvoja 
za leto 1973 v občini Cerknica 

Komisija za programiranje pri skupščini občine Cerknica je skla
dno s svojo zastavljeno metodologijo dela izdelala plan gospodar
skega razvoja za leto 1973 v občini Cer~ca, dokument, ki izvira iz 
srednjeročnega programa razvoja. 

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

POLOžAJ IN PREDVIDENI po ukinjeni zamrzitvi. Prav ta 
RAZVOJ GOSPODARSTVA administrativni ukrep postaja 

V OBCINI CERKNICA za naše gQ$podarstvo vse večji 
anahronizem, ·ker s podaljševa-

ZA LETO 1973 njem povzroča že prave nesmisle 
Značilnost sedanjega trenutka glede pogojev gospodarjenja po

je v odločnih družbenih ukrepih sameznih delovnih organizacij . 
za odmerjeno obvladanje infla- Plani delovnih organizacij za 
cijske stihije na družbeno-eko- leto 1973 predvidevajo pomem
nomskem področju in za občut- bne premike v odnosu do lan
DO zmanjšanje razkoraka med skega leta in predstavljajo po
ustvarjeno vrednostjo in porabo. zitivno strateško zasnovo. 
Pri tem gre predvsem za to, da Podjetniška akumulacija bo 
družbena potrošnja ne preseže predvidoma za 25 o/o višja od 
stopnje· iz lanskega leta, da se lanske in bo znašala 87,000.000 
osebna poraba zadrži pod pro- din. 
duktivnostjo, hkrati pa naj bi Investicije v osnovna sredstva 
se več sredstev namenjala za predstavljajo 35,000.000 din, kar 
modernizacijo delovnih procesov. je za 66 o/o več kot lani. 
izgradnjo stanovanj in strakov- Arnuitete za osnovna sredstva, 
DO izobraževanje. ki znašajo 9,000.000 din, niso več-

Iz planov naših podjetij za je kot lanrl.. 
leto 1973 je lahko ugotoviti, da 
so naše delovne organizacije od- Investicije v stanovanjsko iz-
1 čn j j gradnjo bodo predvidoma v vi-
o e e usmer ene v stabilizacij- šini ll,OOO.OOO din in so višJ' e za 
ska prizadevanja, kot je to v 
povprečju plansko predvideno za okrog 33 o/o. 
SR Slovenijo. Sredstva, namenjena strakov-

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

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

V tem prikazu niso upošteva
ne manjše poslovne enote, ki ne 
planirajo svojih rezultatov po 
podjetniški metodologliji. Njiho
va predvidevanja se za leto 1973 
ocenjujejo po glavnih pokazate
ljih: celotni dohodek, družbeni 
proizvod in število zaposlenih. 

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

Ob vsem tem pa je važno ugo
toviti naslednje: Plan za leto 1973 
so nekatere delovne organizacije 
oblikovale v času december-janu
ar. Takrat niso mogle predvide
vati nekaterih negativ. dogodkov 
za njihova planska predvidevanja, 
kot so devalvacija dinarja, dola
rja in revalvacija vrste evropskih 

BRESTOV OBZORNIK 

Se boljši gospodarski rezultati; iz TP Cerknica 

valut, podražitve surovin in po
dobno. To v nekaterih delovnih 
organizacijah povzroča zasKrl:ilje
nost za realizacijo postavljenih 
planov, posebno še, ker se rešitev 
zaostrenih in odprtih problemov, 
kot so zamrznitev cen, prilago
ditev carinskega in deviznega re
žima, zavlačuje. Ob tej zaskrblje
nosti pa ima svojo težo tudi 
dejstvo, da se v neka
terih delovnih organizacijah 
vsega ne bo dalo prodati 
tako, kot je bilo to primer v zad
njih let ih inflacijske anarhično-

sti. Po vseh predvidenih ukrepih 
sodeč je odločna družbena usme-

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

Ob upoštevanju časovne razli· 
ke med pogoji ob sestavljanju 
planov in sedanjo situacijo se je 
pri obrazložitvi pri pianih posa· 
meznih deL organizacij dal pou
darek trenutno aktualnim proble
mom, ki r ezultirajo iz obiska 
predstavnika komisije sredi mar
ca letos pri vodstvih podjetij. 

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

Realizirano 1972 Predvideno 1973 
Cerknica SRS Cerknica SRS 

Potrošniška posojila in prodaja 
l. Družbeni proizvod: 

realna rasf· 
nominalna rast 

2. Splošna rast cen 
3. Zaposlenost 
4. Produktivnost 
S. OD v družbenem sektorju 

_Plan SRS za leto 1973 pred
VIdeva zvišanje življenjskih stro
škov za 12 Ofo v primerjavi s 
17,3 Ofo v letu 1972. 

Nominalne rasti družbenega 
proizvoda za naše gospodarstvo 
ni mogoče predvideti, ker ni 
Zilano, kakšno bo zvišanje cen 

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

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

Lastna obratna sredstva so de
lovne organizacije zvišale za nad 
17,000.000 din, tako da znašajo 
skupaj s trajnimi krediti že 76 % 
stopnjo od vseh obratnih sred
stev, medtem ko je bila Lansko
letna udele.žba nekaj nad 69 °-il. 

Tako v naši občini praktično 
ni podjetja, ki bi bilo nelikvidna 

Znano je da prodaja pohištva 
temelji pretežno na potrošniških 
posojilih. Potrošniki se pri odlo
čanju za nakup pohištva ravnajo 
predvsem glede na možnosti kre
ditiranja. Pohištvo je za potro
šnika še vedno dolgoročna invest. 
naložba, saj predstavlja približno 
štiri metre dolg sestav elementov 
dnevne sobe BARBARE vredno
stno 12. 000 dinarjev. 

Zato je razumljivo, da je pro
daja našega pohištva odvisna od 
razpoložljivih sredstev za kredi
tiranje potrošnikov. 

Ukrepi na področju kreditno
monetarne politike v letu 1972 so 

EKONOMSKI SLOVARČEK 
OSNOVNE FUNKCIJE 

V PODJETJU 

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

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

Nabava 
Naloga nabave je, da na po

dlagi razpoložljivih finančnih 
sredstev in proizvodnih potreb 
nabavlja surovine, material, uslu
ge drugih partnerjev, opremo, in· 
vesticijski material za vzdrževa
nje in drugo. Pri tem je osnovno 
načelo pravočasnost in cenenost 
nabave. Ce nabava nakupi cenej
ši material, bo podjetje ustvarilo 
več dobička in bo sposobnejše 
od ostalih podjetij, ki nudijo na 
trgu enake proizvode. Nabavna 
služba mora ob prevzemu pregle
dovati kvaliteto in količino na· 
bavljenega materiala - blaga 
samostojno, ali pa to lahko opra
vijo skladiščniki, ki prevzemajo 
blago,ga skladiščijo in ga dajejo 
po potrebah v proizvodni proces. 

ProiZvodnja mora proizvajati 
določene izdelke kvalitetno in 
čim ceneje. Da bi to dosegli, so 

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

Oblikovanje zajema načrte, mo
dele in prototipe, tehnične pred
račune in vsa ostala dela, ki 
omogočajo izdelavo novega izdel
ka. Kontrola izdelave je sprotna. 
Ta del proizvodnega procesa je 
izredno važen v pogojih tržnega 
gospodarstva, ker podjetje z bolj
šo oblikovalno in modno prila
goditvijo izdelka potrebam dose
gajo za določen čas poseben 
dobiček. 

Priprava dela mora pravočasno 
oskrbeti delavca z materiali, z 
orodjem in strojnimi kapacite
tami, določati mora proizvodne 
količine in čas izdelave ter razviti 
tehnološke postopke. Potrebno je 
zagotoviti nemoteno delovanje 
vseh delovnih operacij tehnološ
kega postopka, da ne pride do 
zastojev, ki bistveno podražijo 
proizvodnjo in znižujejo dobiček. 

Prodaja 
Končni cilj proizvajalca je 

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

Naloge prodaje so: analiza 
tržišča (ugotovitev najboljših 
kupcev in proizvodov), organi
zacija prodaje (vzpostavitev zve· 
ze s kupci, priprava pogodb, pre
jem naročil in vzdrževanje odno
sov s kupci) in prevoz blaga od 

tovarne do kupca (zagotovitev 
kvalitetnega prevoza). K vzposta· 
vitvi in vzdrževanju odnosov s 
kupci štejemo tudi reševanje r e
klamacij, ki jih je treba takoj 
in kvalitetno rešiti. Prodaja po
kaže proizvodnji, kje se pojavlja
jo napake, ta pa je dolžna napake 
odpraviti, če se pojavljajo v pro
izvodnem procesu. 

Financiranje zavzema vse delo, 
ki omogoča dotok sredstev, plači
la kupcev, najemanje kreditov, 
vračanje kreditov, izplačilo vseh 
vrst izdatkov in osebnih dohod
kov, evidentiranje in shranjeva
nje denarja, kontrolo in eviden
co poslovanja, plan finančnih po
treb in podobno. Vsa ta dela 
opravljajo finančne službe v po
djetjih. 

B. Mišič 

povzročili manj-šo maso sredstev 
za kreditiranje· prpdaje blaga. Na 
Brest so ti ukrepi vplivali tako, 
da so vse največje trgovske hiše 
zahtevale zagotovljena sredstva 
za kreditiranje prodaje naših iz
delkov. Poleg tega pa je vplivala 

manjše, kot bi ta tržišča lahko 
sprejela naših izdelkov. Dovolj 
zgovoren je že podatek, da se v 
vseh letih nazaj giblje prodaja 
v Sloveniji v strukturi prodaje 
na domačem trgu z okrog 46 
odstotki. 

Za domače in tuje tržišče - vikend garnitura TLI Stari trg 

in še vpliva na prodajo tudi ne
enotna politika kreditiranja po 
r epublikah. 

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

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

Po planu za leto 1973 potrebu
jemo za p lasma izdelkov na do· 
mačem trgu približno 30 mil. din 
dodatnih sredstev za kreditiranje 
prodaje na potrošniška posojila 
v drugih republikah. Na poslovno 
banko smo temu ustrezno že ta· 
koj v začetku l. vložili zahtevek 
za 20 milijonov dinarjev sredstev 
za kreditiranje potro~nikov naših 
izdelkov. 

Za prvo četrtletje letos nismo 
dobili niti polovice zahtevanih 
sredstev. Prodaja je zato v stag· 
naciji, trgovske hiše, katerim ne 
moremo zagotoviti dovolj sred· 
stev, izsiljujejo za nas neugodne 
prodajne pogoje. Zahtevajo nam
reč daljše plačilne roke s plači
lom do enega leta. Tak način pro
daje pa je s stališča likvidnosti 
nevzdržen, prav tako pa je tudi 
dohodkovno nesprejemljiv. Kot 
je znano, moramo na osnovi za
kona o odpisu terjatev starejših 
od 90 dni odpisovati od dohodka 

Konec na 3. strani 



BRESTOV OBZORNIK 

Korak naprej 
PRED USTANOVITVIJO TOZD V PODJETJU 
BREST 

V prejšnji številki našega lista smo si skušali ustvariti vsaj 
približno sliko, kaj pomeni TOZD - v teoretičnem smislu. Le tako 
si bo vsakdo, ki želi o tem razmišljati in kot član delovne skupnosti 
tudi odločati - lahko ustvaril lastno podobo o organiziranosti pod
jetja in upravljanja in za tako ureditev potegoval. 

Tokrat si oglejmo, kako da
leč smo .pri reševanju teh vpra
šanj v našem podjetju, kakšno 
je \IIlilenje komisije ja uresniče
vanje UiStavnih dopolnil in kak
šno delo se nam obeta na tem 
področju v prihodnjih dneh. 

Kot s mo videl1, .pride do od
ločitve o številu <ID obsegu TOZD 
na podlagi posebne analize, ki 
mora zajeti celotno področje po
slovanja in upravljanja prihod
nje TOZD. Po poslovnih enotah 
podjetja so že imenovane po
sebne komisije, ·ki bodo ob po
moči strokovnih služb sestavi· 

•le take analize. Da bi bilo nji
hovo d elo enotno, j e komisija 
.podjetja sestavila -posebne teze 
- oporne ttočke, ki zajemajo 
nasledn1e: 
- pogoj e za ustanovitev dela 

podjetja kot TOZD, 
- .postopek za ustanovitev dela 

.podjetja -kot TOZD, 
- vsebino samoupravnega spo

razuma o :OO:ružitvi, 
- _pol?žaj TOZD v okviru pod

JetJa, 
- možnost za ustanovi-tev TOZD 

v BRESTU, 
- organizacijo upravljanja in 

splošne akte. 
Vse omenjeno seveda ni obde

lan na kak avtoritativen način . 
Komisija je v tezah bolj nani
zala vprašanja , ki jih bo treba 
temelji<to pretehtati in o -njih 
odločati v vseh poslovnih enotah 
oziroma v vseh delih podjetja, 
ki razmišljajo o tem, da bi po
stali TOZD. 

Na nev-siljiv način diha iz tez 
komisije tudi njeno mnenje, za 
katero vsi vemo, da ni obvezno. 
Ker pa bo to mnenje podlaga za 
kasnejše ugotovitve, ga velja 
omeniti. 

Komisija vidi v sedanji ure· 
ditvi podjetja in v sedanjih raz
merjih med poslovnimi enotami, 
izraženimi v samoupravnem spo
razumu s področja delitve, trdno 
usmeritev za uresničevanje naj
novejših ustavnih dopolnil. Tako 
verjetno ne bo večjih preprek, 
da bi se kot TOZD organizirale 
naslednje enote: 
- Tovarna pohištva Cerknica 
- Tovarna pohištva Martinjak 
- Tovarna lesnih izdelkov Stari 

trg 
- Tovarna pohištva Stari trg 
- Tovarna ivernih plošč Cerk-

nica 
- Delavska restavracija in 
- Skupne dejavnosti. 

Kolikšna in kakšna bo enota 
skupnih dejavnosti, bo se
veda odvisno od skupnih poslov, 
za katere se bodo dogovorile 
TOZD s posebnim samouprav
nim sporazumom. V ta namen 
bo treba natančno ugotoviti, ka
oko bodo prihodnje TOZD .reše
vale skupne posle oziroma po
sle, ki jih je nujno usklajevati 
zaradi enotnega poslovanja in 
razvoja podjetja kot celote, na 
primer: 
- načrtovanje in programiranje, 
- razširjanje in spreminjanje 

podjetja, 

Na spomladanskem zagrebškem velesejmu nič novega - malo obi
skovalcev, malo kupčij 

POTROŠNIŠKA. POSOJILA. 
IN PRODAJA 

Nadaljevanje z 2. s t rani 
v letu 1973 po stanju 31. marca 
25 odstotkov. Za leto 1972 smo 
moraH odpisova•ti od dohodka 
na račun terjatev, starejših od 90 
dni 12,5 odstotka, kar je znašalo 
1,2 m ili jona dinarjev. Za prv:o 
trimesečje leta 1973 bo odp1s 
vrednostno predstavljal 3 m ili· 
jone novih dinarjev. 

Iz vsega tega lahko ugotavlja
mo, da imamo zelo majhen m a· 
nevrski prostor v konkurenčnem 
boju na domačem tržišču. Ce k 
temu dodamo še dej stvo, da smo 
vezani na nabavo glavnine repro
dukcij skih materialov iz uvoza, 
za katere moramo položiti denar 
vnaprej in podobno tudi za na· 
bave surovin z domačega trga (za
radi monopolnega položaja) in 
splošne nelikvidnosti gospodar
stva ter premajhne podpore od 
st rani poslovne banke, vidimo, da 
smo trenutno v precej neugod
nem položaju. 

T. Zigmund 

- osnove notranje organizacije 
dela in upravljanja, 

- obdelava podatkov in eviden
ce, 

- komercialna politika, 
- razvoj izdelkov in tehnologi-

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

na vlaganja, 
- osnove kadrovske politike, 

izobraževanje, 
- načela socialne varnosti, 
- stanovanjska politika, 
- politika delitve osebnih do-

hodkov, 
- ostale skupne zadeve, kot so 

družbeni standard, civilna za· 
ščita, varstvo pri delu, med
sebojna razmerja in podobno. 

Precej vprašljiv je položaj ne
katerih vzporednih dejavnosti, 
ki ga bo mogoče rešiti le na pod
lagi omenjene kompleksne ana· 
lize in ugotovitev iz javne raz
prave. Take enote so: malopro
d ajna mreža, transport, špedici· 
ja, skladišča, razrez iprena, vzorč
na delavnica. 

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

cem analiz, bo verjetno prav v 
času izida Obzornika - pojasni
la svoje stališče in predložila 
doslej še· odprta vprašanja po
sebni r azširjeni strokovni kon· 
ferenci, na kateri bodo sodelo· 
vali :predstavniki vseh enot. Na
men te konference je uskladi ti 
izhodišče in odkriti morebitne 
temeljne napake, ki bi jih bilo 
s stli"oko vnih vidikov (ekonom
sko - pravnih - socioloških) 
nedopus-tno zagrešiti. Ugotovitve 
te konference bo treba kot do-

bronamerno podlago priložiti k 
tezam za sestavo analize. 

Ko bo analiza sestavljena, bo 
s celotnim gr adivom, ki je slu
žil za njeno izdelavo, predmet 
razširjene javne r azprave v pod
jetju. Prav vsak član delovne 
skupnosti bo moral imeti oroož
nost, da se poglobi v ugotovitve 
analize in v razlage, ki so pri
peljale do ·takih ugotovitev in na 
podlagi le-teh izdelanih predlo
gov. · Zato tudi ni odveč opozori
lo, d a mora biti omenjeno gra-

divo napisano v »razumljivem« 
jeziku. 

V času javne r azprave bo ver
jetno t reba mnoga stališča uskla
jevati, :pojasnjevati, spreminjati, 
zlasti še, ker bo istočasno z na
.logo ustanoviti TOZD povezana 
naloga, dogovoriti se o v·sebini 
samoupravnega sporazuma. V se 
povedano nam zagotavlja, d a bo
mo o temeljnih organizacijah 
zdtuženega dela i n o n jihovih 
medsebojnih razmerjih še veliko 
govorili in pisali. 

Naša nova trgovina v Mariboru 
Sodobno razvita industrija po

trebuje tudi drobnoprodajna tr
govsko mrežo. Ta zakonitost še 
posebno velja za industrijo po· 
hištva, saj je treba pohištvo or
ganizirano prikazati kupcu, da 
se laže odloči za nakup. 

V zadnjih nekaj letih opažamo 
izredno hitro rast kapacitet za 
proizvodnjo pohištva, pa tudi 
rast prodajnih kapacitet. Oce· 
njujemo, da kljub hitremu veča
nju prodajnih kapacitet v novih 
trgovskih hišah trgovina še ved· 
no ne dohaja rasti pohištvene 
proizvodnje. Zato postaja konku
renčni boj za razstavni prostor 
v sedanjih trgovinah vse hujši. 
Ob sedanjih ukrepih proti trgo· 
vini v celoti lahko pričakujemo 
še počasnejša rast novih pro· 
dajnih kapacitet, medtem ko in
dustrija napoveduje izredno po· 
večanje proizvodnje pohištva. 
Izhod iz takega položaja je lah
ko le v tem, da tudi industrija 
prične financirati prodajne ka
pacitete, kar večja podjetja tu
di že počno, saj vse bolj gradijo 
lastne trgovske mreže. 

Podobno, kot drugi, se tudi 
Brest srečuje s problemom plas
maja blaga na domačem trgu, 
saj je v dveh letih podvojil ko
ličino blaga za to tržišče. Seda
nje trgovske organizacije ne mo
rejo z gotovostjo prevzeti obve
ze za prodajo takih količin, ker 
so pod pritiskom tudi vseh osta
lih proizvajalcev pohištva. Zato 
bo moral tudi Brest organizirati 
lastno trgovsko mrežo, v kateri 
bi lahko prodajali približno po
lovico proizvodnje, namenjene za 
domače tržišče. 

- Prvi tak korak je bil storjen 
z nakupom trgovine v Mariboru. 
Obrtno prodajno nabavna zadru
ga Optima, ki je zašla v težak 
finančni položaj, je sklenila od
prodati trgovino s pohištvom. 
Ta trgovina je v središču Mari
bora in ima okrog 240 mz pro
dajnega in 80 m 2 skladiščnega 
prostora. V letu 1972 je imela 
okrog 600 milijonov starih dinar· 
jev prometa, v glavnem za goto-

vino. Ocenjujemo, da bi se pro
met lahko podvojil, če bi imeli 
na voljo potrošniške kredite. 

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

uspešnejša. Pogodba o nakupu 
bo sklenjena v nelmj dneh. 

Predvidevamo, da bomo s 
prodajo v novi trgovini pričeli 
že 3. maja. Vsa dela, ki jih je tre
ba opraviti pred otvoritvijo, te· 
čejo , po naročilu in če ne bo 
kakšnih nepredvidenih težav, bo
mo lahko konec maja že ugo
tavljali, ali je bila odločitev za 
nakup p r avilna. F . Mele 

• . -------
Tovarna lesnih izdelkov Stari trg bo v Dansko izvažala toaletne 
omarice 

LETos· NEKAJ DNI KOLEKTIVNEGA DOPUSTA 
Sve t za koordinacijo poslova

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

Poleg 30. aprila, ki j e b il že 
prej z delovnim koledarjem do
ločen za kolektivni dopust, bodo 
dop usthiški dnevi še 3., 4. in S. 
maja ter 2., 3., 5., 6. in 7. julija. 
Takšna oblika izkoriščanja do
pustov je v mnogih državah že 
povsem ustavljena in ne bi b ilo 

odveč, da bi jo stalno uporab
ljali tudi v naši delovni organi
zaciji. Tako bi vsaj delno omejili 
nered, ki se je že skoraj preveč 
ustalil v vsakdanji praksi izkori
ščanja dopustov. 

Seveda kolektivnega dopusta 
ne bo mogoče izpeljati v Tovarni 
ivernih plošč zaradi specifičnega 

delovnega procesa in v nekaterih 
strokovnih službah, kjer je po
trebno kontinuirano delo. 

B.Levec 
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Stanovanja in krediti 
letos Trdnih sredstev brez posega

nja v leto 1974 je namreč na vo
ljo le 250 milijonov starih dinar
jev. Ob tem pa moramo vedeti, 
da deset stanovanj stane okrog
lo 150 milijonov in če jih odku
pimo na primer toliko, da potem 
komaj 100 milijonov ostane za 
vseh 230 individualnih gradite
ljev, da pa s tem denarjem mc 
da lahko bolj ali manj učinkovi
to pomagamo največ tridesetim 
prosilcem. 

izgradnjo, ki je bil letos končno 
skovan in pravzaprav z odobra
vanjem sprejet v vseh kolektivih, 
bo gotovo prihranil marsikatero 
umestno ali pa tudi sebično pri
pombo na račun razdeljevanja 
stanovanj in posojil. 

Vendar sredstev zaradi pra
vilnika ni več, kot jih je bilo brez 
njega. Zato tudi letos ne bo mo
goče ustreči vsem, ki so zapro· 
sili, niti vsem tistim ne, ki so 
med prosilci zares upravičeni in 
potrebni. Upajmo pa vendarle. 
da bodo načela pravilnika omo
gočila najbolj racionalno in naj· 
pravičnejšo razdelitev tistih sred· 
stev, ki smo jih zbrali za stano
vanjske namene. 

BRESTOV OBZORNIK 

Gradbena sezona je tu in pre
cejšen del kolektiva, ki računa 
na to, da bo vse proste dni in 
ves dopust prebil na svoji grad
beni parceli ali pa popravljal in 
moderniziral svoje staro stano
vanje, živo zanima, s kakšno po
močjo kolektiva sme računati. 
Tudi je kar preveč delavcev, ki 
že leta čakajo z družinami ali sa
mi v neustreznih ali premajhnih 
stanovanjih in si od daleč ali že 
kar od blizu ogledujejo svoje sa
nje - nova stanovanja, ki dobi
vajo končno obliko v blokih na 
Notranjski cesti. 

Tako se je pri referentu nabra
lo do razpisnega roka 231 pro
šenj za posojilo in 83 prošenj za 
stanovanja. 

Toliko seveda samo za primer· 
javo možnosti s potrebami oziro
ma z željami. Svet za kadre se 
bo moral v teh dneh, ko bo prvič 
sledil zahtevam pravilnika, naj
prej odločiti, kolikšen del sred
stev bomo namenili nakupu sta
novanj, koliko bomo razdelili 
med individualne graditelje za 
nove gradnje in adaptacije in še, 
kako visoko bo letos najvišje 
stanovanjsko posojilo. 

Ne bi rad oporekal ne pristoj· 
nosti ne pravičnosti in ne javno
sti dela organov upravljanja, ki 
bodo morali opraviti to nehva
ležno delo delitve preskromnib 
sredstev med preštevilne prosil
ce, vendar želim opozoriti še na 
eno možnost, W. emo jo v praksi 
zmeraj premalo uporabljali. 

ORGANiZACIJA CIVILNE ZAŠČITE 

StevUke so silno 'Visoke in (' · 
bl vsa razpoložljiva sredstva ne
kritično in pavšalno razdelili 
med vse prosilce, bi ne prišel na 
vsakega niti milijon. 

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

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

Pravilnik o oblikovanju in de
litvi sredstev za stanovanjsko 

Noben pravilnik in noben ob· 
razec ne more zaobseči vseh oko
liščin, ki skupaj sestavljajo večjo 
ali manjšo upravičenost delavca, 
da dobi stanovanje ali posojilo. 

Vse te okoliščine so gotovo 
najbolj znane kolektivu samemu, 
delavcem, ki najbolj podrobno 

V priprave na splošni ljudski 
odpor s'Odi tudi organizacija civi
lne zaščite na Brestu. Da pa bi 
bila v primeru potrebe ta organi
zacija učinkovita, je nujno, da 
se vsi njeni člani usposabljajo. 
Tako je bilo na Brestu v enole
tnem obdobju organiziranih pet 
tečajev, na katerih je bilo 150 na
ših delavk in delavcev seznanJe· 

nih s sistemom splošnega ljud
skega odpora in usposobljenih 
za posamezne dolžnosti v enotah 
civilne zaščite. 
Tečaji se bodo še vrstili. Pred

videne so tudi praktične vaje, 
kjer bodo te enote pokazale, ka
ko bodo sposobne zavarovati pre
bivalstvo in ostalo premoženje. 

J. Troha 

poznajo stanovanjske razmere in N A S~ I finančne zmogljivosti svojih so- L J u D J E 
delavcev. Zato bi bilo prav, da o ·. 
predlogih, ki jih bosta dajala 

Delo na krlišču je težavno 

stanovanjska komisija in svet za ·•··• 
kadre v javno razpravo, po kole
ktivih organizirano razpravljajo 
sindikalne organizacije ali druge 
organizirane skupine delavcev 
ter tako opozorijo organe upra
vljanja tudi na upoštevanje tistih 
okoliščin, ki morda niso zajete v 
pravilniku in za katere ne ve ne 
služba ne komisija ne svet xa 

Na skladišču žaganega lesa To
varne lesnih izdelkov Stari trg 
dela kot skladiščni delavec Vik
tor PLOS iz J ermendola že šest
najst let. Njegova hiša stoji nekje 
na sredi poti med Podgoro in Ba
bnim poljem in spada k vasi 
Podgora. Ko sem ga nagovoril, 
da bi ga predstavil kot starejšega 
delavca TLI Stari trg v tej mb
liki, je privolil in se predstavil. 
Takole je povedal: »Star sem 
šestintrideset let, v Tovarni lese-
nih izdelkov pa sem zaposlen od 
leta 1956 in stalno delam na skla
dišču žaganega lesa. V službo se 
vozim z mopedom, pozimi pa z 
avtobusom. Do delovnega mesta 
imam okrog osem kilometrov 
daleč. 

kadre. 
Z najširšo javnostjo, s pošte

nim in prizadetim sodelovanjem 
delavcev, s poznavanjem in upo
števanjem celotnih in ne le svo
jih potreb, upravičeno pričakuje
mo ob letošnji razdelitvi stanr-
vanjskih sredntrav čim manj na
pačnih odločitev. J. Pra;protnik 

Nagrajevanje težaških del Pri nas doma smo imeli nek
daj gostilno. Pred vojno smo ime
li tudi precej prometa. Vozniki 
so se ustavljali na okrepčilo, ko 
so vozili les iz Milanovega vrha 
na Rakek. Tudi košenine so imeli 
kmetje iz doline v neposredni bli
žini naše hiše .. Danes so konjsko 
vprego zamenjali kamioni, tudi 
košenine v višinskih krajih opu· 
ščajo in se zaraščajo, pa zdaj 
okoli hiše ni več tiste živahnosti, 
kot nekdaj. 

V tovarni lesnih izdelkov Stari 
trg je na skladišču žaganega lesa 
zaposlenih 34 delavcev. Dela, ld 
so potrebna za vskladiščenje, su
šenje, nakladanje in skladanje 
lesa, zahtevajo telesno sposob
ne delavce. Pogosto je potrebno 
dvigati tudi čez sto ldlogramov 
težke bukove deske, zlasti tedaj, 
če les ni suh ali kadar je opra
viti z debelejšimi dimenzijami 
desk. 

Delavci delajo na prostem in 
so izpostavljeni tudi vremen
skim nevšečnostim. Pozimi se 
borijo s snegom, poleti pa se 
ob slabem vremenu pridruži še 
blato in se tako ob vseh zasčit
nih sredstvih - škornjih in plaš
čih, vseeno v osmih urah na de
lovnem mestu premočijo do ko
že. Dostikrat se obleka posuši 
kar na delavcu in posledice so 
seveda prehladi. 

Vse to so mi povedali delavci 
na skladišču na dan iz:J2lačila 
osebnih dohodkov in pa se, da 
so za taka dela premalo plačani 
v primerjavi s tistimi delovnimi 
mesti, ki so pod streho in na 
toplem. 

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

Delavec, ki se na delo vozi 
iz Prezida z avtobusom mora 
vsak dan odšteti 6. din za avto
bus, kar je skupaj 150 din me
sečno, za malico odšteje 56 din. 
potem pa še nekaj prispevka in 
različne članarine, tako da zna
šajo odtegljaji 250 din. Vzemimo 
delavca, ki je dobil 1.147 din v 
kuverti. Domov je prinesel le 

900 din. Tako mi je nekdo izmed 
delavcev rekel, da mu doma ne 
verj amejo, da zasluži samo to
liko. Drugi mi je spet potožil, da 
ga je sram povedati, da j e zas
lužil samo 1.040 din. Taki in po
dobni primeri niso redki med 
našimi skladiščnimi delavci. 

Mislim, da bi bilo treba po
praviti analitično oceno v prid 
težaškemu delu. Za to je najbolj 
sindikat, ki naj bi skupno z or
gani upravljanja iskal rešitve za 
ustrezno nagrajevanje delavcev. 

M. Sepec 

POMOČ NADARJENIM OSNOVNOŠOLCEM 
Da bi si podjetje za prihodnje 

pridobilo sposobne kadre, pa tu
di, da bi stopilo izven meja svo
je dejavnosti, skuša kadrovska 
služba najti s tike tudi z osnov
nošolci. Zadnja leta opažamo, da 
se jih vse premalo odloča za 
poklice v lesni industriji. Zato 
smo se odločili dajati gmotno 
pomoč t istim nadarjenim osnov
nošolcem, ki so socialno ogro
ženi in imajo v šoli najmanj do
ber uspeh. Pomoč b i dajali učen
cem vključno od petega r azreda 
dalje. Tako pomoč bi lahko ime
novali »mala štipendija«. Male 
štipendije b i podeljevala kadrov
ska komisija pri Brestu na pred
log razrednikov in ravnateljev 
oziroma razrednega učitelj skega 
zbora ter v soglasju s krajevno 
skupnostjo. Natančnih kriterijev 
za podelitev malih štipendij še 
ni. Predlagamo pa naslednje: 
- najmanj dober uspeh v pre-

teklem šolskem letu; ' 
- poprečni oziroma nadpoprečni 

testni rezultati; 
- socialno stanje družine je po 

oceni šole pod poprečjem; s 
tem naj bi zagotovili malo 

štipendijo predvsem otrokom 
delavcev in kmetov. 

Male š tipendije bi bile: 
- za dober uspeh ob polletju 

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

letju 100.- din mesečno 
- za odličen uspeh ob polletju 

150.- din mesečno. 
Poleg denarja bi tem učencem 

povrnili stroške za nabavo učnih 
knjig v začetku šolskega leta. 

Z akcijo bomo pričeli v šol
skem letu 1973/74. 

Malih štipendij ne bi bilo treba 
vračati. S slabšim učnim uspe
hom jih učenci lahko le izgubijo. 

F. Turšič 

Med vojno pa je bilo pri nas 
shajališče par tizanov, kurirjev in 
obveščevalcev. Pogosto so prišli 
tudi okupatorji in belogradisti 
ustrahovat starše. Tedaj sem bil 
še mlad in sem tudi sam občutil 
več hudega kot dobrega.<< 

Ko tako obujava spomine na 
pr eteklost, ki je po vojni obrnila 
kolo na pot v socializem, pa se 
pri Plosovih ni veliko spreeme
nilo. Viktor nadaljuje: »Leta 1969, 
ko mi je umrla mati, sem ostal 
popolnoma sam v J ermendolu. 
Zeno, ki bi bila p ripravljena zi
veti v tako samotnem kraju, bi 
težko dobil v domačem kraju. Po 
dveh letih samovanja sem se ven
darle poročil in imam sedaj že 
dve leti starega otroka. Zaposlen 
sem sam in zaslužim mesečno od 
1.300 do 1.400 dinarjev. S tem de
narjem moramo shajati ves me
sec.Ce odštejem tisto, kar dam 
za malico in avtobus, mi ostane 
le še nekaj čez 1.000 dinarjev. Ta 
denar pa naj dam za hrano ali 
za obleko, povsod zmanjka. Tež
ko je, toda drugače ne moremo. 
Včasih si mislim, še sreča, da ni
mamo elektrike! Tako mi vsaj 
odpadejo stroški za porabljeno 
energijo. Ker ne morem imeti te
levizorja, odpadejo stroški za 
plačevanje naročnine in še marsi
kaj , kar je vezano s stroški, ki ijh 

povzroča elektrika v gospodinj
s tvu.« 

Da, ena r edkih, če že ne edina 
domačija v občini je še, ki nima 
elektrike. Zato se tudi standard 
te družine ne more razvijati skla-

dno s časom. Po pripovedovanju 
kaže, kakor da je Viktor celo za
dovoljen, ker mu elektrika ne 
ustvar ja dodatnih stroškov, ki bi 
jih s tako majhnim zaslužkom 
težko zmogel. 

Ko _sem ga vprašal, kako j e za
dovoljen z delom, pa pravi: "z 
delom na Marofu nisem zadovo
ljen. Delo je fizično težko, zlasti 
pa je obupno v slabem vremenu 
in v velikem blatu prem etavati 
deske,ko je človek premočen in 
premražen. Mislim, da na Brestu 
premalo cenimo telesno naporno 
delo in da bi bilo treba nujno 
nekaj storiti, da bi se tako stanje 
popravilo. 

Vztrajam v tem življenjskem 
položaju, ker si ne morem druga
če pomagati. Nisem si sam kriv, 
če imam težke pogoje za življe
nje,toda obupal nisem . Vedno si 
mislim, da se bo tudi m eni obrni
lo na bolje. 

Sedaj gr adijo gozdarji cesto od 
moje hiše čez Gornje Poljane na 
Loški potok. Ob tem sem premi
šljeval, da bo morda več prometa 
tudi v turizmu in da bi hišo od
stopil kakšnemu turističnemu 
društvu kot rekreacijski objekt. 
Več možnosti za rešitev bi b ilo, 
če bi mi kdo v t em pogledu po
magal. Kljub vsemu pa najbolj 
pogrešam elektriko. Sedaj hodim 
gledat televizijski program v Ba
bno polje ali pa na Poljane, če 
je kaj posebno zanimivega. Od 
vsega pa najbolj pogrešam raz
svetljavo.« 
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BRESTOV OBZORNIK 

Koliko je vrednih 
recimo 64 milijonov~ 

S pomankanjem denarja se da· 
nes več ali manj otepajo vse de· 
!ovne organizacje. Gospodarstvo 
najteže zagotavlja vire za trajna 
obratna sredstva iz lastnega do
hodka ali iz kratkoročnih in dol· 
goročnih kreditov. 

Ukrep o pokrivanju obratnih 
sredstev iz lastnih virov bo mar
sikje povzročil spremembo na 
področju investicijskih vlaganj 
Ta vlaganja v osnovna sredstva 
bodo manjša, saj bo treba zaracti 
pomankanja denarja pretehtati 
vsak razpoložljivi investicijskj 
dinar pred nakupom novega stro· 
Ja ali začetkom nove gradnje. 

Tudi delitev dohodka bo zate 
doživela spremembe. Delovna or· 
ganizacija bo morala biti bolj 
kot doslej pripravljena, da prev· 
zame nase največji del poslovnega 
tveganja in se odreče delu sred· 
stev ali jih preusmeri tja, kjer 
pričakuje, da se bo vloženi denar 
najbolje obrestoval ali najhitreje 
vrnil. 

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

Ce bi imeli na primer sredstva, 
ki bi se prelila iz dela dohodka, 
in jih namenili recimo potrOSniš· 
kim kreclitom, poglejmo, kako se 
nam bodo tako vložena sredstva 
obračala in kaj bi podjetje s tem 
pridobilo. 

64 milijonov starih dinarjev 
sredstev nam omogoči 64 potroš· 
niških kreditov po milijon dinar· 
jev, vendar mora kupec pred odo
britvijo kredita položiti gotovin 
ski polog v višini 20 % najetega 
kredita, tako da po razdelitvi kre
ditov ostane na račun pologa št: 
12,8 milijona dinarjev, ki jih na· 
menimo novim trinajstim kredi· 
tom. 

Na račun pologa ostane :l,5f 
milijona, ki jih namenimo novi· 
ma dvema kreditoma in tako na
prej, seveda gre to še dalje, ven· 
dar so zneski vedno manjši, zate 
se tu ustavimo. 

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

Kupec začne z mesečnimi obro· 
ki odplačevati anuitete za odo· 
breno potrošniško posojilo. Rok 
vračila je 18 mesecev. Po enem 
letu se delovni organizaciji vrne 
že 46 milijonov, ki jih lahko na· 
meni novim kreditom. 

Podjetje je s podelitvijo kredi· 
ta pridobilo na 12 % obrestni 
meri in še del gotovine v VISini 
20 % obveznega pologa. Skratka 
sredstva so se podjetju s takšne 
odločitvijo povečala. 

Ko že govorimo o pospeseni 
prodaji, na kar je v sedanji situ
aciji treba gledati, poglejmo še 
drugo naložbo, v kateri bi z is' 
tim denarjem prav tako povecali 
realizacijo in dosegli boljši uči· 
nek likvidnih sredstev. 

Podjetje ima v Beogradu svoje 
prodajalno in skladišče, ki sta 
precej utesnjeni, prostori pa po
trebni preureditve. Za preuredi· 
tev teh prostorov v salon bi pe 
predračunu rabili 55 milijonov 
starih dinarjev. Za upravieenost 
te naložbe napravimo primerjavo 
z domačim salonom, kjer je bilc 
lani prodanega za 1 597 000 000 
starih dinarjev blaga, od tega j e 
bilo 34 % plačanega z gotovino 
Naložba v salon bi s·e hitro obre
stovala, saj so velika mesta tudi 
velika potrošnika središča, torej 
poslovna odločitev, ki bi nam 
omogočila večji prodajni raz· 
mah. V razmerah, v katerih je 
lesna industrija, ko se sooca 1 
razmeroma ostro konkurenco, 
mora kolektiv s svojimi odlo· 
čitvami misliti tudi na jutri. 

Ker daje plan prodaje za leto 
1973 več pouda:rka domačemu 
trgu, ker so poslovne enote pro· 
izvodno tako usmerjene, mora 
biti pospeševanje prodaje naša 
prva skrb. Tega pa ni mogoce 
doseči samo s krepitvijo potni· 
ške mreže in razširitvijo o-ddelk? 
prodaje za domači trg. 

V. Potočnik 

, 

-. _ 

Za izvoz v Vel. Britanijo in Nizozemsko iz TP Martinjak 

Konec februarja je skupščina občine Cerknica sprejela prora
čun za leto 1973. Težav pri sestavi proračuna ni bilo še nikoli toliko 
kot letos. Nenehno naraščanje obveznosti, ki jih je treba financi· 
rati iz občinskega proračuna, ne pokrivajo ustrezni dohodki. Občani 
na zborih volivcev imajo različne zahteve, od vzdrževanja cest, elek
trike, različnih drugih komunalnih zadev, do reševanja socialnih 
vprašanj. Ko se po eni strani srečaš z zahtevami in na drugi strani 
z možnostmi, zmanjka sredstev. In to je iz leta v leto huje. Letos 
še posebej zaradi ukinitve dotacije Republiške izobraževalne skup
nosti za pokrivanje potreb osnovnega šolstva. Tako mora gospo
darstvo v celoti pokrivati potrebe osnovnega šolstva, ki pa niso 
majhne. 

~OLSTVO 

Celotne potrebe šolstva zna
šajo 7.5 milijona .novih dinar-

5 

prebivalci središč včasih pomis
liti tudi na tiste ljudi, ki prebi
vajo v odročnejših predelih in 
jim nekako pomagati. Tudi de
javnosti krajevnih skupnosti bi 
morali bolj podpirati. Vendar 
tudi za to zmanjka denarja. Le 
s težavo je bilo izločenih nekaj 
dinarjev. Za celotno komunalno 
dejavnost bo zagotovljenih 
728.000 din. 

UPRAVNI ORGANI 

Na letošnji dopust bolj skromno 

jev. Izvirnih dohodkov od prispev_ 
ne stopnje zaposlenih (3,2 GJo od 
osebn~h dohodkov) je komaj 5,59 
milijona din, razliko do 7,5 mili
jona din pa je treba pok-rivati 
iz os.talih sredstev proračuna in 
potreben bo še dodatni samo
upravni dogovor, da bodo po
·krite celotne 'POtrebe -šolstva. 

KULTURA 

Za delovanje držaVllih orga
nov, to je občinske uprave, so
dišča na Rakeku, javnega to
žilstva, javnega pravobranilstva, 
je namenjenih 3,63 milijona din. 
Zaradi stalnega zmanjševanja 
sredstev upravi so posamezne de
javnosti dokaj zapostavljene, 
lahko bi tudi rekli zanemarjene. 
Inšpekcijska dejavnost je re
cimo popolnoma na psu. Za
nemarjene pa so tudi nekatere 
druge dejavnosti, ki bi bile nuj
ne za boljše delovanje uprave. Za letošnjo turistično sezono 

smo dobili rekordno število po
nudb za letovanje članov delov
ne skupnosti ob naši obali. Od 
Ankarana pa vse tja do Splita 
nam nudijo najrazličnejše ugod
nosti, katerim so primerne tudi 
cene dnevnih penzionov: od 45 
din v Ankaranu v zasilnih po
čitniških hišicah pa vse tja do 
120 din se vrstijo cene dopust
niških uslug. 

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

Letos bomo letovali v Novigradu 

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

Po daljšem posvetovanju so se 
odločili samo za to mesto. Ugod
nosti so v tem, ker je mogoče 
rezervirati samo prenočišče, hra
no pa je moč dobiti v števil
nih gostinskih objektih in samo
postrežnih trgovinah in restav
racijah. Celotni penzion je lah
ko v hiši, kjer je rezervirano 
prenočišče, ali pa v hotelu. Sobe 
so v sodobnih zasebnih hišah 
s posebnim vhodom. Cena celot-

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

Doslej je največ prijav prišlo 
samo za prenočišča, kar je ra
zumljivo, saj se tako zmanjšajo 
stroški, hrani pa se vsak po svo
jem okusu in materialni mož
nosti. Morska obala v tem kraju 
je zelo obsežna, tako da ni bojaz
ni za tiste, ki imajo radi mir in 
tudi ne za tiste, ki si želijo vesele 
družbe. 

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

Glede na to, da se vedno 
zatakne pri plačilu stroškov, so 
bili predstavniki na sestanku 
mnenja, da bi si vsi tisti člani 
kolektiva, ki so. se odločili za 
letovanje, že sedaj začeli hraniti 
denar za stroške svojega letnega 
oddiha. 

S . Bogovčič 

ALI VESTE . .. 
- Da ima na avtobusni postaji 

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

- Da ima Lovska zveza No
tranjske svoje uradne prostore 
na avtobusni postaji v Cerknici. 
Uradne ure so v ponedeljek, sre
do in petek od 7. do 14. ure. 

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

SOCIALNO SKRBSTVO 
Izredno močna .postavka je so

cialno \Skrbstvo. Tu gre za so
cialno podporo nepremožnim, za 
oslo:lbovalillne os-tarelih v domo
vih za <>skrbovalnine za duševno 
prb:adete v domovih, za prizn_a
valnine kmetom borcem m 
podobno. Celotna .sredstva, ki se 
porabijo ;z.a socialno skrbstvo, 
znašajo 1.79 milijona din. 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Tudi .postavka zdravstvenega 

:varstva ni •tako majhna. Gre kar 
za 680.000 din. Pomembnejše po
·staV1ke so 'Prispevek za zdrav
IStveno zavarovanje kmetoy, po
krivanje stroškov v ?ol!~Iškega 
zdravlJenja nepremozmh m urno
bolnih. 

KOMUNALNA DEJAVNOST 
Za eno najbolj občutljivih za

dev, za komunalno dejavnost, 
vedno zmanjka sredstev. ~a vseh 
:llborih volivcev, na ·katenh sem 
bil in bil •sem na treh, pa so 
;prebivalci imeli največ pripomb 
in zahtev prav s tega 'POdročja. 
Zanimivo je tudi, da so te zah-te
ve mnogo večje in zahtevnejše v 
središčih kot je Cerknica, dosti 
manjše pa v odmaknjenih va-
seh. Tam je osnovna skrb, kako 
ostati na kmetiji in obdržati 
kmetijo, ker se mlajši ljudje od
seljujejo. Menim, da bi morali 

ORGANIZACIJE 

Dejavnost političnih organiza
cij kot so Socialistična zveza, 
Zveza mladine, telesna vzgoja, 
gasilstvo in podobno bo finan
sirana v višini 420.000 din. Tudi 
ta sredstva so skromna, zlasti 
za telesno vzgojo in pomoč osta
lim društvom, ki za svoje delo
vanje nimajo ustreznih dohod
kov. 

Močnejša postavka so še ne
-~ospodarske investicije. To je v 
glavnem odplačilo anuitet za na
jeta posojila za šolstvo. Celoten 
znesek se giblje v višini 634.000 
din. 

Nekaj sredstev je namenjenih 
še za gospodarske posege. Tu 
gre predv·sem za dotacijo skladu 
za pospeševanje kmetijstva in 
nekaj za študij in razvoj turiz
ma; vsega skupaj okrog 120.000 
din. 

Celotna sredstva, ki bodo po
rabljena za to družbeno sfero, 
se gibljejo okrog 16 milijonov 
dinarjev ali približno 1130 din 
na prebivalca občine. To je v 
primerjavi z nekaterimi drugimi 
občinami zelo malo, zato je vsa
ko leto okrog proračuna precej 
težav. · 

Ce bomo hoteli torej posamez
ne dejavnosti bolj razvijati, jim 
bomo morali nameniti tudi več 
sredstev. Teh pa ni, zato bo tre
ba v prihodnje razmišljati, kako 
bomo ta sredstva zbrali. Po mo
jem mnenju je velika možnost v 
tem, da povečamo trgovski in tu
ristični promet. Tako bi se v 

T. Kebe 

·- -- .. -- -~-~- -------~------- .. ~~-



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

Prispevek za osnovno šolstvo kakšne manjše investicije, če je Ob razpravi o samoupravnem b k v ··t· aša ·e 
· nih t se steka za pokrivanJ·e potre ta o mogoce resi 1 vpr nJ sporazumu o pnspev s op- K b 1 · 

osnovnega šolstva v občini. er rezpose nosti. 
njah za zdravstveno varstvo za ta sredstva ne zadošča]· o. ' J. e po- Seveda sem s tem dal le grob leto 1973 J. e prišlo do vrste za-

1 
• 1 d .k · 

· · di d trebno, da se iz proračuna na· in ze o povrsen preg e , aJ vse Pletov. Na prvi seJi Je _tu e- fi · lik d bruto 
hiš d menl·1·o še dodatn_ a sredstva_ .z.a se nancrra z raz o me lavski svet Tovarne po tva o · b · · d h dki U 

PokrivanJ·e vseh 1zdatkov, ki Jih in neto ose mm1 o o . paro, 
klonil podpis sa~ou~~avne~a osnovno šolstvo ima. . . da bo tako odpadel marsikateri 
sporazuma. Na nov1 seJl pa Jibe Prl·spevek za visoko m srednje dvom o upravičenosti posamcz-bil delavski svet ob dodatn · k k ·b v 

d šolstvo se steka v Republišk? nih pnspev ov, er naJ rze so 
pojasnilih skoraj soglasen, a izobraževalno skupnost, ta pa fi. vse dejavnosti, ki se tako finan· 
pristopi k sarnoupravnemu spo: nancira to šolsko dejavnost. Ce cirajo, nujno potrebne. 
mogoče op~ti, . da so delavci ta sredstva ne zadoščajo, potem T. Kebe slabo inform1ram, kam_ se ste- č 
kajo sredstva me~ neto m bruto mora J?riskočiti na pomo re-
osebnimi dohodki. Zato sem se publiški proračun. 

ODMEV V SVETU NA 
GRAFIČNO MAPO 

odločil da napišem ta članek, S prispevkom za zdravstveno 
ki ima' namen informirati zapos- zavarovanje pokrivarno stroške 
lene kam vse se stekajo sred- zdravstvenega varstva delavcev. 
s tva' od osebnih dohodkov. Približno 70 Ofosredstev gre za n3:· 

v bruto osebnih dohodkih so domestila boleznin nad 30 dru, >>MLADINSKI RAZISKOVALNI 
k k . . sko staleža ostalih 30 Ofo pa gre za RKNICA 1970 poleg prispev a za .po Ojmn strošk~ zdravniškega va_rstv_a, TABOR, CE « 

zavarovanje:, zdravstv~no _zava- d 1 b' k din 
rovanje otroši dodatki, pnspev- oskrbe v bolnicah, z ravi a m Kot spomin na o 1s mla · 
kov za ~aposlovanje delavcev tu- podobno. . . skega raziskovalnega tabora leta 
di davki. Od osebnih doho~~v Iz prispevkov za p_o~ojnmsk? 1970 v Cerknici je Karoly Andru
imamo tako republiške in obcm· zavarovanje se plaču]ej<? pokoJ· sk6 iz Sente izrezal šest linore· 
ske davke. nine in invalidske poko]nme. zov,ki jih je izdal Zavod za turi-

celotna s-hema 1p:rispev·kov in davkov od OD je takšna: zem v Cerknici v posebni mapi. 
1,54 Of o Na to zanimivo mapo so postali 

- davek za občinski proračun 0,76 o10 pozorni tudi v Avstriji, kjer so 
- davek za republiški proračun 3,20 Ofo v glasilu avstrijskega ekslibris 
- davek za osnovno šolstvo 3,44 oto društva »Mitteilungen OEG« po· 
- davek za srednje in visoko šolstvo 7,28 Dfo ročali takole: »Karoly Andrusk6 
_ prispevek za zdravstveno zavarovaJ;tje 12,70 Dfo je izdal mapo šestih majhnih 
_ prispevek za pokojninsko zavarovanJe 2,07 ~/o linorezov pod naslovom >>Mladin· 
- prispevek za otroški dodatek 0,45 Of o ski raziskovalni tabor Cerknica 
_ prispevek za dnevno varstvo otrok 0,20 o10 1970.« Ta mapa nam je priSla v 
- prispevek za zaposlov~je delavcev 
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Dfo roke šele s-edaj. Brez dvoma je 
Skupaj davki in prispevki 68,36 of o vsem udeležencm razveseljiv spo· 
- osebni dohodki neto lOO,OO 4fo min na raziskovalni tabor. ~icer 
Skupaj bruto osebni dohodek pa bi bilo sploh koristno, Cia bi 

· b Prispevek za otroški do~at~k prišle v navado izdaje takšnih Sredstva, ki se stekaJO .Y 0 · d kl d t tih spomm· sk.ih· map.« 
Č b za J·e namenjen za o a e IS , činski prora un, se pora IJ? ki nimajo ustreznih dohodkov Prijetnega sporočila o grančni 

zdravstveno varstvo SOClalno čl p . k map1' - lZ. svlo J·e V prvl· letOŠn]·l· l'č 'aln na družinskega ana. nspeve 
šibkih oseb, za raz 1 ne soci e t k se številk1· meseca februarJ·a - smo kl d b za dnevno varstvo o ro pa 
podpore, dotacije s a u orcev, deli nekaj na investicije v otro- prav gotovo vsi veseli. Ker je 
za osnovno šolstvo, ker ;re za- ške vrtce, nekaj pa za tekočo avstrijsko ekslibris društvo med 
doščajo izvirna sredstva m po- vkih t naJ'uglednej'šliDl' . takšn;~; društvi porabo otros vr cev. . .............._ 
dobno. bli Iz prispevka za zaposlovan~e v Evropi, bodo opozorjeni na 

Denar, ki se steka v_ rep_u ·v· delavcev se financira d~lovanje Andrusk6vo mapo širši krogi 
ški proračun, se porabl pn~h~- zavodov za zaposlovanJe, 'Pre- grafikov v svetu. 
no za enake namene kot tiSti, kvalifikaciJ-O zaposlenih, pa tudi R. Pavlovec ki se steka v občinski. 

Racionalizacija pri razrezu 
plošč 

Krojne karte za razrez stan
dardnih dimenzij ivernih plošč 
(pa tudi ostalih plošč) _na zah· 
tevane dimenzije sestavruh delov 
izdelka so nam zvečine vse~ ~a
ne. v praksi pa so se uvelJavile 
tako, da jih da!l~s s_reč~o v 
vsaki bolje organiZrram prmzvo~
nji. Sistematično izdelovanJe 
krojnih kart pa ima cilj pred-
vsem v: 

l. boljšem izkoriščanju suro
vin, 

2. boljšem izkorišč~j~ stroJe: 
(faktor je ugoden, ce Je vecJl 
~od 0,8), 

izboljšali za 2 ~/o, kar bi letno 
znašalo za 45.000.000 starih dinar
jev pri tem materialu. 

Pri iskanju odgovora na vpra
šanja, kako delati, da bo delo 
opravljeno najugodneje, je naj
večkrat ovira množica podatkov 
in možnih rezultatov, izračuna
nih iz njih. Odvisnosti med temi 
podatki se dajo navadno izraziti 
z matematičnimi odnosi. Naj
večkrat zadoščajo linearni mate
matični odnosi; računanje reši
tev zanje pa je naloga linearnega 
programiranja. Možnih rešitev 
je več. Vsaka rešitev pomeni ene
ga od možnih načinov dela in 
se imenuje program. Le delo pod 
najboljšimi pogoji pa daje naj
ugodnejše rezultate, kar smo do
segli z obdelavo podatkov na ra
čunalniku. Delo v celoti še ni 
končano, vendar mislim, da bo 
do konca poslovnega leta. 

F. Hrastnik 
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Teden gozdov 
Zaradi vloge in pomena goz

dov v širši slovenski skupnosti 
je Poslovno združenje gozdnogo
spodar-skih organizacij progla>silo 
teden od 7. do 15 maja za teden 
gozdov. Namen te odločitve je, 
da bi se najširši k.rog občanov 
seznanil s stanjem, težavami, vlo
go in 1pempektivami gozdarstva 
v naši družbi. 

Pri nas in v vsej Evropi je 
neskladje med odnosi gozdov (ce
na -lesa) in proizvod.nimi stroški 
(osebni dohodki) vedno večje, 
končni dohodki pa so zato vedno 
manjši. Vzrok je •V tem, ker se 
v svetu in .pri nas delovna sila 
draži nesorazmerno hitreje kot 
material, ·Se pravi les. Nujna po
sledica zgoraj opisanih razmer je 
dej-stvo, da bodo naši gozdovi 
'POleg pridobitniške vloge stalno 
večali svoj pomen glede na d ru· 
gotni pomen in vlogo. 

Delež gozdnih površin je v Slo
veniji vel!ik, saj 36 Ofo celotne nje
ne pov.ršine pokrivajo gozdovi. 
20 Ofo narodnega dohodka Sloveni· 
je •se oblikuje na področju goz
darstva in lesne industrije. 

Na približno 30.000 hektarjev 
gozdnih površin naše občine se 
Slkupaj z lesno industrijo ustvar
ja okrog 40 Ofo narodnega dohod
•ka. Umes.tno j e treba obravna
vati obe panogi ·Skupaj, saj sta 
gozdarstvo in lesna industrija 
dosegla takšno stopnjo razvoja, 
1ci ·terja celovite rešitve; Je take 
rešitve lahko pripeljeJo obe pa
nogi do najboljših gospodarskih 
.rezultatov. 

Poleg gospoda11ske vloge ima
jo .gozdovi našega območja tudi 
izreden turistični in rekreacijski 
pomen, ki ga v splošnem opre
deljuje načrt Severni Jadran, na
tančneje pa je turistični pomen 

naših gozdov začrtan .tudi v sred
njeročnem pr ogramu razvoja tu
rizma v obč~ni Cerknica. Smo 
na mejnem pod•ročju Sredozem
lja in celine, ob najpomembnej
š·ih .prometnih žilah, zato je tre
ba sekundarni vlogi naših .kra
ško-notranjskih gozdov p.ripiso
vati še poseben pomen. 

Na tem mestu je •treba omeniti 
gozdove z·asebnega sektorja in 
'POSebnosti, ki ·se ·s tem v zvezi 
pojavljajo. Delež zasebnih goz
dov po površini je ogromen -
68 ~/o , po donosih pa nesorazmer
no manj·šri - 35 Ofo. Etati v za
s ebnih gozdovih so v poprečju 
realizirani le s 60 do 70 °/o. Po
~lavitni vzrok za takšno .stanje 
:Je nedvomno neusklajeno tržišče 
za gozdne sortimente, struktura 
(starostna in socialna) gozdnih 
posestnikov in zopet skokovita 
ras.t proizvodnih stroškov. 

Značilnosti gozdarstva v seda
njem tJremrtku b<i lahko oprede
lili takole: 
- neuskJ.ajeno razmerje med do

nosi in hitro rastočimi p,roiz
vodnimi stroški; 

- akumulativnost panoge pada; 
- neurejeni tržni odnosi; 
- pomanjkanje delo"ne ·Sile. 

Rešitve oziroma poti, k•i naj 
pripeljejo obe panogi v boljše 
stanje, pa bi bile: 

- dozorelo je spoznanje, da 
je treba vprašanje gozdars.ke in 
lesne indus.trije reševati skupaj; 

- integracijski procesi na os
novi usklajenih .konceptov raz
vojnih programov obeh panog; 

- skupne naložbe naj rešujejo 
obojestranske težave: pomanjka
nje delovne sHe v gozdarstvu in 
modernizacijo primarne proiz
vodnje (centralna skladišča); 

3. krajših pripravljalnih zak
ljučnih časih _(če imamo P~.?g
ramirani strOJ, dela prak.~Icno 
brez Tpz, ker se le-ta sestOJl sa
mo v zamenjavi programske 
kartice), 

4. tehničnem normiranju časa. 

Vse do rekonstrukcije v To
varni pohištva Cerknica so se z 
vprašanjem izkorišč~ja ploš.~ 
ukvarjali v glavnem mstruktor]l 
oziroma glavni delavci v oddelku 
razreza plošč. Kakšno izkorišča
rije so dosegli, pa je bilo nepo
sredno odvisno od njih. Z naba
vo nove avtomatske formatne 
krožne žage za razrez plošč pa 
je to funkcijo v celoti prevzel 
tehnolog omenjenega oddelka. 
Kakšno izkor-iščanje bomo do
segli pri razrezu plošč, ni več 
skrb anstruktorja oziroma delav
ca pri stroju, temveč tehnologa 
(izkoriščanje se danes giblje od 
95 do 98 %). Ravno tako je sedaj 
kapaciteta stroja prepuščena teh
nologu oziroma· njegovim kom
binacijam na krojni karti. 

Pri uvedbi dispo sistema za 
vodenje proizvodnje ~dd~~ek r~
reza plošč nismo vklJUČih v SI~~ 
tem. To pa zato, ker so nas1 
strokovnjaki menili, da se z ~z
koriščanjem surov.in po omenJe
nem sistemu ne ukvarja nihče na 
zahodu - od koder smo sistem 
tudi prenesli. Zato so v tem od
delku ostali kolektivni normativi 
dela vse do nedavnega. Ker pa 
delavci za svoje delo niso biLi 
posamično nagrajeni, je bil uči
nek dela neprimerno manjši kot 
bi bil sicer. Z uvedbo DISPO si
stema oziroma individualnih nor
mativov se je obseg dela v eko
nomski enoti povečal za okrog 
20 %, saj smo v celoti ukinili 
tretjo izmeno. Zaradi usklajeva
nja normativov dela, in more
bitnih organizacijskih sprememb 
smo izvedli trimesečno poizku
sno proizvodnjo po omenjenem 
sistemu. Osebni dohodki delav
cev pa bodo za april v celoti iz
plačani po individualnih zapi
skih. 
Ročno izdelovanje krojnih kart 

je bilo osemurno vsakodnevno 
delo tehnologa in mu ni ostalo 
časa za reševanje drugih orga
nizacijskih vprašanj. Prav tako 
pa je izdelovanje krojnih kart 
za vsak delovni nalog umsko 
zelo naporno an odgovorno. Od
govorno P.redvsem zato, ker mo
ra izkoristiti vse svoje veščine, 
da bo dobil najboljši izkoristek. 
Ker pa človek temu ni vedno 
kos in se nikoli ne ve, ali so upo
rabljene vse mogoče rešitve kro
jenja, smo z obdelavo teh podat
kov na elektronskem računalni
ku z ustreznim programom do
segli boljši rezultat. 

Napotki za športne neribiče 
- skupno is·kanje tehnoloških 

r ešitev (mehanizacija v gozdar
stvu, koncentrirana beljenje hlo· 
dovine); 

Da je to res, lahko vidimo že 
iz prvih rezultatov, ki smo jih 
dobili za program Barbara v 13. 
14. in 15. seriji. Izkoristek smo 

Prvomajski praznikti so tik 
pred nami. Postala je že tradi
cija, da jih preživimo v naravi. 
Letos sicer slabo kaže, morda 
pa bo vreme le začelo kazati 
svoj pomladanski obraz. 

Morda bo kdo, ki sicer ni član 
ribiške družine, želel ob potoku 
ali na jezeru poizkusiti srečo z 
namakanjem trnka. 

Zato posredujemo cenik eno
dnevne turistične !ovne karte 
za področje ribiške družine Cer
knica. 

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

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

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

V vodah ribiške družine je na 
turistično karto lahko odloviti 
še: pet klenov brez mere, tri kra
pe, najmanj 25 centimetrov in 
tri linje velike najmanj 20 cen
timetrov. 

Ribolovne karte lahko dobite 
na naslovih: SAP Cerknica, Mik
še Alojz, Loško 16. in Klančar 
Franc, Dolenje jezero. S. B. 

- pospešene naložbe v gozdo
ve (od l. 1972 do 1983 52 kilome
trov gozdnih cest na območju 
občine Cerknica) in s tem zago
toviti realizacijo etatov zasebne
ga sekto1rja; 

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

- odpirati naše gozdove turiz
m u in dati delovnemu človeku 
možnost za življenje v urejenem 
okolju; 

- stopnjevati splošno koPist
ne funkcije gozdov in njihov 
splošni družbeni pomen; 

- zagotoviti trajnost gozdne 
proizvodnje- preskrbo lesne indu
strije s surovinami. 

F. Vengust 
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Poleg mnogih legalnih in ile
galnih smetišč našega malega 
mesta je, kot kaže, začelo obra
tovati še eno. Na pešpoti od ke
gljišča proti Slivnici je nekakšna 
zbirka kot kažipot popotnikom 
ali slučajnim turistom, ki želijo 
peš na Slivnica. 
če pa posamezniku zaide po

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

-O-
Po dobro naštudiranih ukrepih 

je končno le odstopila konku-

renčna stranka na trgu našega 
malega mesta. Gospodinje me
nijo, da je za nekoga spet vse 
dobro in po starem. 

-0-

Pred leti so posamezni vneti 
ljubitelji planin zbirali prijave 
za vpis v planinsko društvo na· 
šega mesta. Baje to društvo do
biva tudi redne dotacije za svoje 
delo. Občani se sprašujejo, ),\.je 
trenutno njegovi člani delujejo. 

Precej občanov, ki niso rojeni 
Notranjci, ne poznajo dodobra 
pešpoti na Slivnica. Zato lepo 
prosimo naše vrle planince, da 
bi sedaj, pred sezono markirali 
pot tako, da bo vidna vsako
mur. 

Za nove ceste pričakujemo tudi boljše usluge 

Izdelan je nov cenik za -plačilo prispevka za varstvo otrok v 
V21gojno varstveni ustanovi Cerl:mica in je že posredovan staršem. 
Cene uslug so v Starem trgu in na Rakeku že spremenili, v Cerknici 
pa bodo začeli obračunavati po novih cenah ·S l. majem 1973. V tem 
predlogu so nove diferencirane cene in bodo prispevek staršev izra
čunavali po njihovi · finančni zmogljivosti. 

Pravilno je, da bodo cene diferencirane glede na zmogljivosti 
staršev, saj imajo nekateri večje finančne možnosti kot drugi. 

Te spremembe nujno narekujejo sedanje razmere, saj so eko
nomske cene vseh uslug zelo visoke. Kljub povišanim prispevkom 
pa bo morala temeljna izobraževalna skupnost Cerknica še naprej 
datirati nepokriti del. 

Ker p a bodo starši prispevali več, bodo upravičeno tudi več 
zahtevali. Zahtevali bodo boljšo kvaliteto vars tva in vzgoje. že sedaj 
so se pojavljale želje, da bi vzgojitelji bolje nadzorova li otroke, 
ali so pripravljeni za šolo in ali imajo domače naloge, saj so 
starši včasih pr eobrem enjeni z delom. 
. Zav~dati se moramo, da ~t<l: vzgoja otroka v družinskem okolju 
m v~~OJ~ v va~stvu povezam 1~ da le del krivde lahko pade na 
vzg<?JitelJe. če Je otrok neposlusen doma, potem si lahko mislimo, 
da Je tak tudi v vrtcu; eni so bolj, d ru gi manj r azvaj eni in zato 
ne smemo gledati na vrtec skozi prizma svojega otroka. 

Starši si želijo skupnega sestanka . Na tem sestanku bi se odkrito 
p ogovorili o željah in potrebah .staršev oziroma otrok. Najti mo
~an;o ~kupno pot, da bo vzgoja naših otrok skladna z n aprednimi 
1de]am1. S. Mekin da 

Salon pohištva v Cerknici nadaljuje s svojim kulturnim poslanstvom. 
V aprilu razstavlja svoja olja izvirni slikar Slavc Mikše. Motivi: do
mača pl)krajina in tihožit~a 
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Gremo na Iesariado 
· Zdaj gre zares. Lesarijada nam 
pravzaprav pokaže, kako hitro 
mine leto. športniki lesne indu
strije Slovenije, ki so si v Cer
knici lani junija rekli na sviden
je, bodo 27. in 28. aprila spet po
merili svoje moči in športno zna
nje. 

Tokrat v Novi Gorici. 
Vsakokratne prireditelje poseb· 

no veseli, da se zdaj gotovo že 
tradicionalnih športnih iger ude
leži vsako leto večje število ekip 
in podjetij. Več o številkah bomo 
poročali v reportaži v majskem 
Obzorniku. Danes pa si oglejmo, 
kakšna bo udeležba BRESTA. 

Odbor za šport in rekreacijo 
je prijavil ekipe za vse panoge. 
Tako bodo moški tekmovali v 
balinanju, kegljanju, malem no
gometu, odbojki, streljanju in 
šahu, ženske pa v istih panogah, 
razen v balinanju in v malem no
gometu. 

Ekipe niso slabo pripravljene, 
vendar napovedati kakršno koli 
uvrstitev je namreč tvegano. Sla
ba napoved ruši moralo, dobra 

je včasih zanesnjaška in nereal
na. Ugotovimo lahko le, da so 
vodje ekip žrtvovali precej pro
stega časa in skupaj s člani ekip 
z veliko napetostjo čakajo na 
»Spopade<< z »nasprotnikom<<, za 
katerega nikoli ne veš, kako mo
čan je. 

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

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

Voda je, vode ni! 
Eno izmed najbolj občutljivih 

vprašanj in 'kamen spotike med 
občani je nedvonrnno preskrba z 
vodo. Da bi se nekoliko bolje 
seznanili s tem vpr ašanjem, vam 
bomo prikazali nekatera objek
tivna dejstva, zakaj večkrat zma
njka vode na cerkniškem in ra
kovškem območju. 

Dotok vode iz zajetja v Podsliv· 
nici je iz leta v leto manjši, ker 
so cevi iztrošene in po njih pri
teče le še tretjina zajete količine 
vode, ostala pa se izgubi. Ker 
potrošnja vode vsak dan narašča, 
so že pred leti zgradili črpališče 
vode iz Cerkniščice pri Krajčevi 
žagi. To črpališče pa daje vode 
le tedaj, kadar je elektrika. Cim 
zmanjka električnega toka, s<: 
takoj izprazni rezervoar nad ces· 
to proti Begunjam in tedaj 
zmanjka vode najprej v višje le· 
žečih naseljih in blokih, kmalu 

Zajetje vode v Cerkniščnlci 

nato pa tudi drugod. Ko pride 
električni tok, s·e črpalke avto
matično vključijo. Preden pa s<: 
napolnita rezervoar in celotne 
vodovodno omrežje, traja naj
manj tri ure. 

Vedno večja potrošnja vode ir> 
pa njena kakovost sta nareK.o· 
vala rekonstrukcijo vodovoda, ki 
traja sedaj že tretje leto. lilavni 
cevovodi so bili v tem času izde· 
lani od Unca do rezervoarJa v 
Cerknici in okrog 1500 metrov od 
rezervoarja proti zajetju v smeri 
Podslivnice. V letošnjem progra· 
mu pa je dokončati glavni cevo 
vod do Podslivnice. 

Dosedanja dela tečejo po naCr· 
tu in lahko pričakujemo, da bo 
mo konec letošnjegt leta lahke 
odprli pipe, iz katerih bo pritek 
lo dovolj čiste vode. 

-
F. Tavželj 

' "J:• 
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Študentje o študentskem mini murnu 
štiri leta nazaj je bil študent· 

ski minimum 640 dinarjev. Kake 
pa j e danes? Izvršni odbor Skup
nosti š tudentov ljubljanskih vi 
S'okošolskih zavodov j e napravil 
anketo o osnovnih življenjski!: 
stroških študenta v Ljublj ani 
Cena študija, če to lahko take 
imenujemo, je po tej anketi 1 24C 
dinarjev. 

To je bila pravzaprav tudi glav
na tema na aprilski konferenci 
Notranjskega študentskega klu
ba. Studentje so menili, da je 
anketa povsem stvarna in skle
nili, da bodo skušali enotno vpli
vati na povišanje štipendij. Teh 
1.240 dinarjev je tako rekoč te
meljni pogoj za reden in uspe-

šen študij. če pa je uspešen štu
dij, je uspešna tudi naložba šti
penditorja oziroma družbe v štu: 
denta - prihodnjega strokov
njaka. 

Druga pomembna točka p a j<: 
bila razprava o stališču študen
tov do graditve spominskega 
doma borcev in mladine v Kum· 
rovcu. Večinsko mnenje ljub
ljanskih študentov je n amrec, d a 
j e naložba v sedanji gospOdarski 
situaciji nesmotrna. Tak odno~ 
do graditve palače v Kumrovcu 
(kot spom inski dom imenujemc 
študentje ) ima tudi Notranjs'k' 
študentski klub. 

J. Kranjc 

Nekatera tekmovanja v Novi 
. Gorici se bodo pričela zaradi ve

likega števila ekip že v petek 27. 
aprila. 
Svečana otvoritev in večina 

tekmovanj pa bo naslednji dan, 
vse do šestih zvečer. 
Tiščimo v teh urah pesti za na

še tekmovalce! 
Z. Zabukovec 

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

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

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

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

5. maja ob 20. uri - jugoslovan
ski film žiVETI NA VKUUB; 
drama. V glavni vlogi Vladimir 
Popo vic. 

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

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

10. maja ob 20. uri - ameriški 
film čAKMUL MASčEV ALEC; 
western. V glavni vlogi L. Mann. 

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

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

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

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

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

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

21. maja ob 20. uri - nemški 
film HOTEL Z RDEčO SVE
TILKO; kriminalka. V glavni 
vlogi Curd Jiirgens. 

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

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

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

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

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

IZ KAMNIKA BREZ POKALA 

14. aprila je bilo že četrto sre
čanje špor tnikov Kovinoplastike, 
Titana iz Kamnika in Br esta. 
Ponovno so se pomerili za pre
hodni p okal, ki so si ga lani pri
dobile n aše ekipe. Tekmovali so 
šahis ti, igralci namiznega teni
sa, strelci in strelke. 

Tokrat so iz vseh treh disci
plin bile že tretjič najboljše eki
pe Titana in tako dobile v trajno 
last prehodni pokal. Brestove 
ekipe so bile v častni sredini 
druge in Kovinoplastika tretja. 

š . Bogovčič 
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Brestov obzornik, glasilo ko
lek tiva Brest Cerknica. Odgovor- · 
ni urednik Božo LEVEC. Ureja 
urednlllld odbor: Tone KEBE, 
Bofo LEVEC, Tone LOVKO, 
Franc MLAKAR, Stanka MEKIN
DA, Danllo MLINAR, I van NAJ. 
GER, Alojz OTONičAR, Janez 
PRAPROTNIK. Miha SEPEC, 
Ivan SKRABEC in Zdravko ZA· 
BUKOVEC. Tiska železniška tis
karna v Ljubljani. 
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OBčiNSKO 

SINDIKALNO PRVENSTVO 
V KEGLJANJU 

13. in 14. aprila je bilo I. ob
činsko sindikalno prvenstvo v 
kegljanju (ekipno dn posamezno 
v ženski in moški konkurenci) . 

Prijavljenih je bilo S ženskih 
in 19 moških ekip. 

Uvrstitev moških ekip: 

l. Kovinoplastika Lož 2431 
2. Gradišče Cerknica 2391 
3. BREST Koord. odbor 2373 
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Uvrstitev ostalih Brestovih 
ekip: 

4. TP Cerknica 2355 
7. SKS Cerknica 2259 

12. TP Martinjak 2171 
13. TP Stari ·trg 2115 
14. TLI Stari trg 2087 

ženske ekipno: 

l. BREST Koord. odb. 1415 
2. SKS Cerknica 1282 
3. TP Cerknica 1215 

Med posamezniki so dosegli 
najboljše rezultate: 

v-o sr 

ženske: 

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

3. Ema Male (Brest SKS) 356 
kegljev 

Moški: 

1. Jože JuvanOič (Kovinoplas ti
ka Lož) 432 kegljev 

2. Slavko Tomič (KSP Cerkni
ca) 423 kegljev 

3. Jože Bavdek (SGP Gradiš· 
če) 423 kegljev 

BRESTOV OBZORNIK 

vRv 

RAZPIS 

Za prvomajske praznike in 
dneve kolektivnega dopusta smo 
vam spet pripravili nagradno 
krlžanko. Reševalci bodo lahko 
dobili naslednje nagrade: 

l. nagrada 100 din 
2. nagrada SO din 
3. 10 nagrad po 20 din 
Rešitve z omako »Nagradna 

križanka« pošljite najkasneje do 
22. maja v splošni sektor. 

želimo vam obilo razvedrlla, 
pri žrebanju pa čim več sreče! 


