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Ugodni rezultati gospodar jen ja 
REZULTATI POSLOVANJA V l. POLLETJU 1974 

PROIZVODNJA NARASLA ZA 21 ODSTOTKOV. PODROCJE NA
BAVE POVZROCA TE:l.AVE. PRODAJA V ZACETKU LETA IZREDNO 
UGODNA, VENDAR POVPRASEVANJE UPADA. DOHODEK IN 
OSTANEK DOHODKA NAD LANSKOLETNO RAVNIJO. OSEBNI 
DOHODKI NARASCAJO SKLADNO S PRODUKTIVNOSTJO DELA. 
UGODNEJSI REZULTATI GOSPODARJENJA. 

PROIZVODNJA 

Doseženi obseg proizvodnje .zna
ša v prvih šestih mesecih 183.778 
tisoč dinarjev, kar tje za 21 od
stotkov več kot v enakem obdob
ju lans kega leta. 

Glede na letni plan znaša dose
ženi obseg proizvodnje v I. pol
l<:tju 1974 49 o~totkov. Iz tega 
bt lahko sklepali, da plan ni do
sežen, vendar moramo ugotoviti, 
da je v prvem ·poHetju planiran 
nižji obseg proizvodnje. Tudi iz 
preteklih let je značilen porast 
obsega .primarne proi2lvodnje, kar 
je razvidno iz strukturne primer
jave doseženega obsega proizvod
nje po skupinah ·izdelik.ov. 

I.-VI. I.-VI. 
1973 1974 

- pohi·štvo 85,0 82,8 
- primarni izdelki 14,5 17,0 
- ostalo 0,5 0,2 

100,0 100,0 

PROIZVODNJA PO TOZD 
TOZD TP CERKNICA je v le

tošnjem I. .poHetju dosegla 51 Gf 0 
letnega plana, glede na lansko 

obdobje pa se je obseg proizvod
nje_p_ovečal ~a ~9 Ofo. Moramo ugo
t~ttl, da bt bll obseg proi~vod
nje lahko ugodnejši, če ne bi ta 
organizacija proizvajala manjše 
serije glede na ugodno konjunk
tura prodaje. 
T~ZD T~ Cerknica je dopoLnila 

prmzvodni program s proizvod
njo dnevnih sob DRAGICA in TA
NJA, taiko da je pričakovati v pri· 
hodnjem obdobju še hitrejše na
raščanje absega proizvodnje. 

TOZD TP MARTINJAK je v le
tošnjem I. polletju dosegla za 10 
o?stotkov večji obseg proizvod
nje kot v enakem obdobju lani. 
Glede na letni plan pa je ta te
meljna organizacija dosegla le 
~a 44 °/~ .predvidenega obsega pro
tzvodnje. 

Prav gatovo je temu osnovni 
vz-rok iz,pad planirane proizvod
nje v tapetnišk~ dejavnosti in ne
pravočasno lansiranje predvide
nih iroe~kov v tapetništvu. 

Tudi masivni program je doži
vel nekatere opopra'Vke in je pro
izvodnja vse bolj usmerjena na 
jelov program, ki ga tudi zuna
nji trg vse bolj zahteva . 

Z osrednje proslave i>neva vstaje. Več na 7. strani 

Da bi dosegla planirane rezul
tate v letnem meritu, bo morala 
ta temeljna organizacija povečati 
obseg proizvodnje v ckugem pol
letju poprečno mesečno za 14%. 
Le ob taiko doseženem obsegu 
lah:ko pričak,ujemo tudi ugodnej
še finančne rezultate. 

TOZD TLI STARI TRG je v le
tošnjem I. poNetju dosegla 64 Ofo 
letnega plana. Glede na enako 
lanskoletno obdobje pa je dose
ženi obseg proizvodnje višj.i za 
45 %. Tako doseženi obseg pro
izvodnje je predvsem rezultat 
ugodnih vremenskih razmer, kar 
j e omogočilo nemoten dotok su
rovi.n in bistveno ugodneJše do
seganje proizvodnje v žagalnici. 

V stolarni je izločen stol K-33 
in je nadomeščen predvsem s to
aletnimi omaricami ter proizvod
njo poli:zxlelkov za kuhinjo GA
MA. Proizvodni program dejan
sko teme~ji predvsem na predela
vi jelovine, medtem po je ~ani 
temeljil pretežno na predelavi 
bukowne. 

TOZD TP STARI TRG je do
segla 1e 42 Ofo zastavljenega let· 
nega ;plana, medtem ko je do· 
sež~i <>):>seg . v letošnjem I. pol· 
letju pnmerJalno z enakim ob
dobjem lani višji za 22 Ofo. Prav 
gotovo je 'VZrok za takšne rez.ul
t!ite prepočasno uvajanje zastav
ljenega programa proizvodnje 
(VE~A 74 in GAMA) in ;pa proiz
vodnJa VEGE 60 v manjših seri
jah za dopolnitev naročil. 

V prvem letošnjem polletju ugodni rezultati v proizvodnji 

Ta temeljna organizacija je bi
stveno občutila podražitev mate
rialov in surovin. 

TOZD TP CERKNICA je do
segla v I. polletju 43 °/o letnega 
plana, glede na enako obdobje 
lani pa je doseženi obseg proiz
vodnje višji za 11 Ofo. 

Glede na sprejete cene azbe6t· 
nih ivernih •ploščic in večjo pro
izvodnjo le~eh v drugem pollet:j.u 
pričakujemo, da bo letni plan do
sežen. 

Moramo omeniti, da so v tej 
enoti v drugem tromesečju pri
čeli s proizvodnjo izdelkov iz po
liuretana in da je sedanja proiz
vodnja dejansko poskusna, .nje
ni rezultati in učinki pa se bodo 
občutili v na>Slednjem letu. 

SKLEPNE UGOTOVITVE 
O PROIZVODNJI 

Skupne ugotovitve o obsegu 
proizvodnje in celoviti problema
tiki na tem področju bi bile za 
I. polletje naslednje: 

- na izpad proizvodnje •SO Vpil· 
vale tudi redukcije električne 
energije v začetku leta, 

- pomanjkanje repromateria
lov povzroča velike težave in je 
bilo zato potrebno s temeljnbni 
organizacijami nenehno obravna
vati zlasti kritične materiale ter 
ustremo ukrepati (večje varnost
ne zaloge in podobno), 

- povečanja obsega proizvod
nje se je treba loti1Jl analitično in 
vsestransko, ker le ob visokem 
obsegu proizvodnje lahko priča
kujemo tudi ugodne finančne re
zultate, 

- pospešiti je treba tok pri
prave in lansiranja novih tržno 
zahtevanih izdelkov, ker je to 
pogoj za normalno izpolnjevanje 
plan$kih ciljev, 

- usklajevati je treba proiz
vodne programe med temeljnlml 
organizacijami, kar omogoča tu
di usklajeno prodajo. 

NABAVA 

Področje nabave je bilo v pre
teklem obdobju letošnjega leta 
pra'V gotovo problematično. Na 
to v:pli:vajo valutne ~Spremembe 

na evropskem trgu in pa nara
ščanje cen repromaterialov na 
domačem trgu. Tudi večje po
vpraševanje po surovmah in ma
terial~h kemične predelave po
vzroča zarstoje v dobavnih rokih 
kljub sklenjenim .pogodbam z do
bavitelji. 

Prav gotovo je v talki :s.irtuaciji 
nujno potrebno opraviti selekcijo 
kritičnih materia-lov in zagotoviti 
V'iršje zaloge v skladu s predvide
nimi lansirnimi ·progami. Ceprav 
višje zaloge bremenijo obratna 
sredstva, pa je glede na proizvod
ne učinke ta pot utemeljena in 
smotrna. 

PRODAJA 

Dosežena realizacija v I. tro
mesečju letošnjega leta je za 87 
odstotkov višja kot v enakem ob
ddbju lani. Glede na 'letni plan 
pa maša dosežena realizacija 55,5 
ods totka. Ugodno doseganje rea
li:zacije letos Je rezultat izredne 
konjunkture v prvih petih letoš
n j ih mesecih. Ta ugotovitev ve
lja za domači trg, medtem •ko so 
na področju izvoza veljale dru-
gačne zakonitosti. . 

V preteklem obdobju je pro
daja naraščala hitreje od prciiz
·vodnje, kar je videti tudi v kofi
činah zalog gotovi.h izdeLkov. 

I zvozno področje je obilo zelo 
spremenljivo, tako da iz;voz na 
ameriško področje in v Evropo 
ne kaže zadovo1jiv-ih rez.ultatov. 

Konec na 2. strani 

IZ VSEBINE: 

NOVISAMOUPRAVNISPLOSNI 
AKTI - DELO ODBORA ZA PLO. 
SKOVNO POHISTVO - POVE
ZOVANJE Z GOZDARJI - KAJ 
PRICAKUJE SOVJETSKO Tltti
SCE - ZA ZDRA VO DELO- KA· 
DROVSKA EVIDENCA V AOP 
VSE MANJ NEZGOD PRI DELU 
SOLIDARNOSTNI SKLAD ZAtl· 
VEL - KONTROLA KVALITETE 
SKRB ZA ZDRAVSTVENO PRI
ZADETE - PROSlAVA DNEVA 
VSTAJE KULTURNE IN 
SPORTNE NOVICE - NASE 
OBICAJNE RUBRIKE 
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2 BRESTOV OBZORNIK 

Ugodni rezultati gospodar jen ja 
Nadaljevanje s l. strani 

To je posledica naraščanja cen 
repromaterialov in vedno manjše 
zainteresiran os ti proizvruj alcev, da 
pri ISedanj:ih cenah in sti.rnulaciji 
izvoza sploh izvažajo. Poleg tega 
pa je konkurenca na teh tržiščih 
iz leta v leto močneJša. 

Na domačem trgu IZ1laša !Skup
na prodaja 171.072 tisoč di.narjev, 
kar je rza 105 °/o ·več kot v enakem 
obdobju 'lani. že prej smo ome· 
nili, da je tako dosežena prodaja 
rezuLtat ugodne konjun.kture v 
preteklem obdobju. že konec me
seca maja pa ISe je stanje bFst:ve
no spremenilo. Upadanje proda
je je med drugim rezultat iliilail'j
šanega potenciala potrošniških 
posojil. Prav gotovo nas na tem 
področju pričaikujejo težave in 
bo potrebno vložiti -še vel~ko na
porov. 

Na prodajo Vipliva tudi nerešen 
status cen pohištvenih iW.elkov, 
:ki zaradi dviganja nabavnih cen 
postajajo ne~umula,tivni in pro
~"\TOAnO .nezanimivi. 
. ·. ~-eniti moramo, da je pro~
~~naraščala predvsem v Salonili 
Wliištva ter na področju Slove
triJe in Rrvatske, medtem iko pro
daja na ostalih področjih ni tako 
ugodna. 

Prodaja primarnih izdelkov je 
bila .skladna z ocenami ini predvi
devanji, vendar so tudi na tem 
področju težave s cenami žagane
ga lesa v •primeri s tuji..u:t trgom 
in s cenacrn~ surovin. 

IZVOZ 

Dosežena realizacija na izvoz
nih področjih je za 39 Ofo Wšja 
kot v enakem obdobju lani. To 
povečanje je posledica večjega 
izvoza masivnih i2ldel:kov iz TOZD 
TtP Martinj ak in izvoza žaganega 
lesa. 

Zla-sti je bil močan izvoz ža
ganega lesa v prvem tromesečju, 
vendar je povpraševanje v dru
gem· tromesečju b~iS'tveno manj
še, s tem pa tudi izvoz. 
· Izvoz je manj-ši predv·sem na 
področju ·furniranega ploskovne
ga pohišt-va. Močna kunkurenca 
in v"isoke cene repromaterialov 
ovirajo plasma tudi na vzhod
nih področjih, ki so za tovJlStno 
pohištvo potencialna. Moramo 
omeniti, da so -posli oza izvoz na 
ta področja še vedno v teku, ven
dar je vsaka ocena problematič
na, 'ker na rizkušnjah ne mor emo 
graditi · ocen. Prav gotovo pa je, 
da moramo storiti v:se potrebno 
za pospešeni plasma na teh po
dročjih. 

Na zahodnih tržiščih p a j e le
tos čutiti do'ločeno preusmeritev 
v zahtevah {namesto bUkovih iz
delkov izdeLki iz jelovine), ki jih 
spremljamo m se temu ustrezno 
prilag_ajamo. . 

CELOTNI DOHODEK 

Gl~e na doseženo prodajo se 
je tudi celotni dohodek v letoš
njem I. polletj-u povečal ;za 87 Ofo 
primerjalno z enak.im obdobjem 
lani. Primerjamo na letni plan 
pa znaša doseženi celotni doho-
dek 56°/o. . · . 

Ma:teria1ni .stroški predstavlja
jo stroške porabljenih .surovin in 
materialov (iverke, žagan les, fur
nirji, oko"ja, površinski materia
li, hlodov.ina in drugo), goriv in 
inaziv, drobnega mventarja, stro
ške pomožnega materiala, stro
ške· lastnih polizdelkov, ostale 
funkcionalne stroške lastnih pol
izdeLkov ter ostale .funkcionalne 
stro~e za doseganje prdizvod-

p.j_t s_trukturi celotnega dohodka 
-znaša:jo materialni s trošm 70,9 Ofo, 
kar. Je glede na delež v lanskem 
!:"polletju (74,7 {)/ o) u godnej še. 
· Omeniti moramo, da material

ru "stroški . po mesooih naraščajo 
in . ua. "je .na ugodnejšo strukturo 
teh v: celotnem dohod•ku vplivala 
·pu<q ·,očlJProdaja: lansk~h za-log (te 
~o tmele IPOktite vse nadstroš.ke, 
pdl~g· tega pa· so tUdi lastne cene 
bile 'iililje). · · 
· _;z_aradi ·z.iriževa1Ilja deleža mate
riilii::ri'h stroškov v letošnjem letu 
se je delež" dohodka v celotnem 

dohodku povečal na 29,1 Ofo, kar 
je za 3,8 °/o več ·kot v enakem ob
dobju lani. 

OSEBNI DOHODKI 

Poprečni neto osebni dohodek 
na zaposlenega po TOZD v din: 

gaz1ranja 69 dni. Na povečanje 
mase suroVtin in materiala, izraže
ne v denarju, je poleg višjega ob
sega ·proizvodnje vplivala ·tudi po
dražitev repromaterialov. 

Gotovi izde}ki so se v letoš
njem I. polletju obračali v 46 
dneh, medtem ko je lani ta ci-

TOZD l. pol· leto 73 Plan l. polletje Indeksi 
lotje brez PU 1974 1974 6 : 4 6 : 3 6 : s 

TP CERK,NICA 1764 
TP MARTINJAK 1757 
TLI STARI TRG 1744 
TIP CERKNICA 2113 
TP STARI TRG 1834 
SKUPNE DEJAVNOSTI 2628 

SKUPAJ 1883 

Osebni dohodk.i na zaposlenega 
naraščajo, ·kar je videti tudi iz 
zgornje tabele. Prav gotovo je na
raščanje glede na .stagnacijo lani 
pozitivno in plansko usmerjeno. 

1641 1972 2053 125 116 104 
1686 1969 2083 124 119 106 
1684 2012 2061 122 118 102 
1962 2280 2395 122 113 105 
1710 1966 2073 121 113 105 
2637 3040 2948 112 112 97 

1796 2100 2209 123 117 105 

klus znašal 72 dni. Prav gotovo 
je na ugodno vezavo zalog goto-
v ih izde!Jkov vplivala izredna kon-
jl.Ullktura za plasma pohištva v 
prvih petih meseoih letos. Glede 
na tržna gvbanja jn pomanjkanje 

V proizvodnji - letos ugodni rezultati 

potrošniških posojil pa je -situa
cija na tem področju slabša. 

Doseženi r ezultati I. polletja so 
dokaj ugodni, vendar tDas ne sme
jo zavajati. Potrebno je ·sproti 
in celovito ocenjevati situacijo 

ter pogoje ·gospodarjenja in se 
jtim prilagajati. 

Pri tem pa se morajo vključiti 
vsi delavci, ker le tako lahko rza
gotovimo i2lpolnjevanje skupno 
zastavljenih ciljev. B. Mišič Na področju osebnih dohodkov 

je treba zagotoviti, da bo rast 
osebnih dohodkov .usklajena z re
zultan dela, kar nam nalagajo tu
di načela samoupravnega spora
zuma lesne industrije in interni 
akti. V ta namen je bilo storje
nih več ukrepov za realizacijo 
teh načel. Prihodnja rast osebnih 
dohodkov bo odvisna od proiz
vodnje in tudi od doseganja aku
mulativnosti po temeljnih organi
zacijah. 

Novi samoupravni splošni akti 

PRIZADEVANJA 
ZA STABILIZACIJO 

Obratna sredstva so zelo v~en 
dejavnik v poslovnem procesu 
podjetja. Od zagotovitve potreb
V letu 1974 .pa je na en dinar vlo
ženih obratnih .sredstev doseže
nih obratnih sredstev je odvisen 
nemoten reprodukci!jski proces, 
poleg tega pa tudi količina sred
stev za investicijska vlaganja in 
r~širjeno reprodukcijo. 

V -letu 1973 smo na en d~nar 
vloženih obratnih sredstev do
segli 0,71 din celotnega dohoctka. 
no 1.11 din celotnega dohodka. 

Ta primerjava nam pove veli"ko 
ugodnejši učinek angažiranih ob
ratnih sredstev in hitrej-še obra
čanje v letu 1974. Prav gotovo si 
na tem učinku ·lahko r azložimo 
tudi ugodnejši finančni rezultat 
in stopnjo .hl..k!vi-dnosti v pretek
lem obdobju. 

Vrprašanju likvklnosti moramo 
posvetiti veliko pozornost, ker se 
je v zadnjem času stanje ·bistve
no poslabšalo. ·Prodaja pohištva 
se ustavlja, masa potrošniških po
sojil pa ne stagnira, temveč -se 
celo zmanjšuje. 

T.udi izvoz kot stabilizartor pri
toka denarnih !Sredstev ne ka-že 
b istvenih .premikov v pozitivno 
smer, .tako da moramo v drugem 
polletju poiskati vse možnosti za 
zagotovitev normalnih obratnih 
sredstev in pospešitev plasmaja. 
Popreč.ne zaloge surovin in ma
teriala .se tudi a111gažirajo popreč
no 58 -dni, lani pa je bil ciklus an-

V DNEH, KO NASTAJA TA šTEVILKA BRESTOVEGA OBZOR
NIKA, STA V JAVNI RAZPRAVI DVA SAMOUPRAVNA SPLOšNA 
AKTA: STATUT DELOVNE ORGANIZACIJE IN SAMOUPRA.VNI 
SPORAZUM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST. ZAPišiMO O 
VSAKEM NEKAJ GLAVNIH ZNACILNOSTI. 

6. posebna .obeležja delovnega 
mesta, kjer se vpiše, da gre za 
vodilno delovno mesto, delovno 
mesto primerno za invalida in po
dobno. 

STATUT DELOVNE ORGANI
ZACIJE je skupen akt vseh te
meljnih organizacij BRESTA. 
Sprejem tega akta zahteva usta· 
va, pri tem pa natančneje ne 
opredeli njegove vsebine. Tega ne 
dopolnijo niti drugi predpisi. Za
to je bilo o vsebini statuta takih 
delovnih organizacij, ki imajo te
meljne organizacije, precej raz
prav in tu in tam tudi različnih 
mnenj. Pri pregledu nekaterih 
statutov, ki so jih sprejeli v dru
gih delovnih organizacijah, oziro
ma pri prebiranju člankov, 1d 
teoretično obravnavajo to pod
ročje, lahko opazimo različne re
šitve. žal lahko ugotovimo, da je 
večina ubrala dokaj poenostavlje
no pot: v statutu delovne organi
zacije obdelujejo skoraj iste za
deve in na enak način, kot je to 
že urejeno v samoupravnih ·spo
razumih o združitvi. 

Komisija skupnega delavskega 
sveta v našem podjetju, ki je do
bila nalogo pripraviti prvi os
nutek statuta delovne organiza
cije, je ubrala razmeroma svojo 
pot. Tako smo dobili osnutek ne 
pretirano obsežnega in ponavlja
jočega se statuta, ki v petih po
glavjih podrobneje ureja nekate
re zadeve skupnega pomena, k! 
so v osnovi že zastavljene v sa
moupravnem sporazwnu o zdru
žitvi v delovno organizacijo. Na 
drugi strani pa postavlja temelj
na izhodiAča za enotno ureditev 
glavnih dolžnosti in pravic ter za 
uveljavljanje odgovornosti. 

Naštejmo, katere so glavne za
deve, Id jih nakazuje oziroma 
ureja novi statut: 

. •. 

.;., : 

- urejanje razmerij s proda
jalnami, 

- nastanek (organiziranje) te· 
meljnih organizacij in njihova iz
ločitev iz delovne organizacije, 

- način kandidiranja, volitev 
in odpoklica oziroma razrešitve 
članov organov upravljanja ter 
konstituiranje organov in dele· 
gacij, 

- način dela in odločanja 
skupnih organov in delegacij, 

- temeljne dolžnosti in pra
vice delavcev in delegatov ter na· 
čin uveljavljanja njihove odgo
vornosti, 

- soodločanje (razširitev sa
moupravljanja) pri nekaterih za. 
devah skupnih dejavnosti. 

O predlogu statuta, ki ga do
loči skupni delavski svet, bodo 
dokončno odločili (in s tem sta
tut sprejeli) delavci vseh temelj
nih organizacij združenega dela. 

SAMOUPRA VNI SPORAZUM O 
SISTEMIZACIJI se sprejme v 
vsaki temeljni organizaciji kot 
njen samostojni samoupravni 
splošni akt, ki določa temeljno 
organizacijsko strukturo in de
lovna mesta po posameznih orga
nizacijskih enotah. 

Za vsako delovno mesto so v 
posebni tabeli vpisani naslednji 
podatki: 

l. zaporedna številka delovne
ga mesta, 

2. naziv delovnega mesta, 
3. kratek opis značilnili opra

vil na delovnem mestu, 
4. zahtevana delovna sposob· 

nost, Id vsebuje: 
a) šolsko izobrazbo (stopnjo in 

smer), 
b) praktično znanje, 
c) posebna znanja oziroma po

sebne pogoje, 
S. dolžino poskusnega dela in 

Pri izdelavi osnutkov sporazu
mov o sistemizaciji so temeljne 
organizacije usklajevale določila 
splošnega dela, pri zapisovanju 
posebnega dela pa so skušale 
uporabljati enotno metodologijo. 

V tem članku je verjetno pri· 
merno, da poudarimo razliko 
med delovnim mestom in števi
lom delavcev na posameznem de
lovnem mestu. 

Po predlaganih samoupravnih 
sporazumih šteje za delovno me
sto »vsebinsko zaokrožen del de
lovnega procesa, za katerega je 
značilna poleg enakih ali podob
nih pogojev predvsem istovrst· 
nost oziroma sorodnost poklicnih 
ali strokovnih znanj in sposob
nosti, kakršne so potrebne za 
opravljanje del in opravil, ki so 
značilna vsebina takšnega zaokro
ženega delovnega procesa«. Za
radi tega naj ponovno opozorilno, 
da delovnega mesta ne SDlemo 
zamenjevati s pojmom »število 
delavcev«. Na primer delovno 
mesto »Vratar« je eno, v temeljni 
organizaciji, pa imamo lahko t ri, 
štiri ali več vratarjev, ali delov
no mesto nadmlzni rezkar, za 
kar imamo lahko pet, deset ali 
več delavcev. To pomeni, da se 
delovna mesta določajo s samo
upravnim sporazwnom - aktom 
o sistemizaciji, število zaposlenih 
v temeljni organizaciji s sred
njeročnimi plani, število delav
cev na posameznem delovnem 
mestu pa s kratkoročnimi plani 
kadrov. 

Ceprav izhajajo omenjeni spora· 
zumi iz trenutno že dosedanje in 
utečene organizacije, jim mora
mo posvetiti vso pozornost, saj 
poleg organizacijske zasnove po
menijo tudi prvo podlago za ob
likovanje delilnih razmerij na 
področju osebnih dohodkov. 

Z. Zabukovec 

NOVA ORGANIZIRANOST KOMUNISTOV 
USTANOVLJEN SVET ZVEZE KOMUNISTOV 
SOZD SLOVENIJALES 

. 21. junija letos je bil ustanovljen svet Zveze komunistov sestav
lJene organizacije združenega dela Slovenijales. Seja koordinacijskega 
o~bora ~a p~p~av? .ustanovo~ seje sveta Zveze komunistov SOZD je 
bila v Ilirski B1stnc1 v tovarm LESONIT. ~a seji je bilo 43 delegatov. 

V svet ZK SOZD so bili izvoljeni: 

Dimic Rudi - Lesonit, Pečavar Stane - DO Slovenijales, Dervar 
Franc---: Savinja, Peček Janez- BREST, Smid Milka- Alples, Borič 

· Semsudiu - Lignišper, Razdevšek Frauc - DO Slovenijales - Bu· 
kovec Borut - Kočevje, Pavlenč Boris - Brežice, Starin Marjan -
Radomlje; Krivec Bogdan - Idrija. 

Iz Brestove proizvodnje: garnitura ROK 

. Na seji so sprejeli vrsto zaključkov, Id jih bodo osnovne organi
zacije Zveze kom~istov lahko vključile v svoje akcijske programe. 

J.Klančar 

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

Dejavnost se širi 
ZANIMANJE ZA AVTOMATSKO OBDELAVO PODATKOV 
TUDl V DRUGIH PODJETJIH 

V okviru sestavljene organizacije Slovenijales je ustanovljena 
komisija za avtomatsko obdelavo podatkov. Komisija naj bi pred
vsem svetovala smotrno uvajanje računalništva v tistih organizacijah 
združenega dela, ki podatke obdelujejo še vedno na klasični način. 

Rezultati prvega sestanka, na 
katerem so bile že dane nekatere 
sugestije, se že kažejo. Strokovni 
kadri dveh najbližjih OZD Lesa· 
nita iz Ilirske Bistrice in iz KLI 
Logatec so že bili na r azgovorih 
v našem računskem centru, kjer 
smo jih informirali, katere po
datke že obdelujejo za BREST 
in kakšna je pot, da se podatki 
določenega poslovnega področja 
lahko obdelujejo na računalniku. 

V Lesonitu se predvsem zani· 
majo za obdelavo podatkov s ko· 
mercialnega področja, na KLI pa 
za obdelavo podatkov material
nega in skladlščnega poslovanja. 
Za obe podjetji sta izdelani po
nudbi, v katerih jih podrobno se· 
znanjamo z možnostmi in pogoji 
prehoda na avtomatsko obdelavo 
podatkov. Vsekakor je prvi ko· 
rak, ki ga bodo morali napraviti 
v Lesonitu in v KLI, da si pre
skrbijo delavce, ki bodo delali 
na avtomatski obdelavi podatkov. 

Lahko trdim, da je za tista pod· 
jetja, ki nameravajo pričeti z 
avtomatsko obdelavo podatkov, 
smotrno, da kupijo celovite pro· 
jekte, ki jih imamo na BRESTU 
že izdelane. Izkušnje, ki jih ima
mo v našem računskem centru, 
izdelani programi, kolikor toliko 
vtečeno poslovanje na tistih pod
ročjih, kjer podatke že obdeluje
mo, so vsekakor velike predno-
sti. Sodelovanje bo moralo teči 

tako, da bodo skupno dogovor
jene naloge, ki se jih bo določilo, 
ob morebitnem podpisu pogodbe 
med BRESTOM in Lesonitom ozi
roma KLI pravočasno in natanč
no izvedene. 

Z novimi navezavami si delavci 
naše službe nalagamo nove dolž
nosti in odgovornosti. Mislim, da 
bomo z malo dobre volje in raz
umevanjem kos tudi novim nalo-
gam. J.Otoničar 

Ena izmed iz,;edb sedežne garniture DETEL 

. Povezovanje z gozdarji 
1 

USTANOVITEV KONFERENCE SINDIKATA LESNE INDUSTRIJE 
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IN GOZDARSTVA OBčiNE CERKNICA 

Delavci lesne industrije in gozdarstva v občini Cerknica so se na 
ustanovni konferenci spora.zumeli o ustanovitvi občinske konference 
sindikata delavcev lesne industrije in gozdarstva občine Cerknica. 
Talca organiziranost omogoča članom sindikata lesne industrije in 
gozdarstva, da organizirano obravnavanja vprašanja, ki so življenj
skega pomena za delavce teh dejavnosti, da usklajujejD interese ln 
poiščejo ustrezne odgovore. 

Na konferenci so razpravljali o položaju in aktualnih družbeno
ekonDmskih vprašanjih lesne industrije in gozdarstva. Ocenili so, da 
so gospodarski rezultati ugodni in da so predvideni načrti preseženi. 
Nevarnost je, da bi bili ob teh rezultatih samozadovoljni in ne bi 
kritično ocenili dejavnikov, ki so vplivali na take dosežke. Poudarili 
so, da je bila v prvih petih mesecih letos izredna konjunktura na 
domačem trgu, kar je pozitivno vplivalo na prodajo in dos-ežene go
spodarske rezultate. že v teh mesecih pa obseg prodaje upada, zlasti 
zaradi manjših možnosti potrošniških posojil. Izvozni rezultati niso 
zadovoljivi, saj pokrivajo le dve tretjini uvoza. Pogoji za izvoz so iz 
leta v leto slabši zaradi višjih cen surovin, materiala in prevoznih sto
ritev. Nujno bi bilo treba povečati izvozno stimulacijo. 

Na področju povezovanja lesne industrije in gozdarstva j e treba 
čimprej ustanoviti samoupravno interesno skupnost za gozdarstvo in 
lesno industrijo. Konferenca je vztrajala tudi na tem, da se uskladijo 
odnosi med trgovino in proizvodnjo v smislu ustavnih določil. Jasno 
je treba opredeliti, kaj je delo TOZD, OZD ter sestavljene organiza. 
cije združenega dela. Prav tako je potrebno sodelovanje sestavljenih 
organizacij lesne industrije Sl<wenijales-Uniles pri načrtovanju pri
hodnjega razvoja lesne industrije in nastopanju na zunanjem trgu. 
Konfere11ca se je zavzela, da se v programiranju razvoja 1975-1980 
da večji poudarek razvoju družbenega standarda in vsaj delno od· 
pravijo neskladja, ki so očitna na tem področju. 

V prihodnjih mesecih je treba oceniti, kako se razvijajo samo
upravni družbenDekonomsld odnosi, in analizirati samoupravne spo
razume. Ugotoviti je treba, ali se je spremenil položaj delovnega 
človeka, da odloča o pogojih in rezultatih dela. V programu je tudi 
akcija za uvajanje delavske kontrole, samoupravni sporazum o dc
litvi dohodka in osebnih dohodkov v okviru območja. Predlagali so 
tudi, da se na področju občin Cerknica, Postojna in Ilirska Bistrica 
oblikuje m~dobčinska konferenca lesne industrije in gozdarstva. Na 
konferenci so sprejeli poslovnik o delovanju občinske konference 
sindikata lesne industrije in gozdarstva ter izvolili za predsednika 
Jožeta Hrena in za podpredsednika Miroslava Cetino. J. Hren 

Iz našega centra za avtomatsko obdelavo. podatkov 

Delo odbora za 
ploskovno pohištvo 

V okviru sestavljene organiza. 
cije združenega dela Slovenija· 
les, katere sestavni del smo po 
integraciji tudi mi, so za različna 
področja imenovani strokovni od
bori. V odbor za ploskovno pohi· 
štvo je naša organizacija imeno
vala-mene. Odbor je imel po ime· 
novanju v maju že pet ·sej. Na· 
loga odbora je: 

- usklajevati proizvodne pro· 
grame v grupaciji za ploskovno 
pohištvo, 

- doseči najožjo možno spe· 
cializacijo proizvodnje, 

- dajati soglasja k novinl pro· 
gramom za ploskovno pohištvo, 

- razmejevati proizvodnjo med 
organizacijami združenega dela 
in temeljnimi organizacijami 
združenega dela, da se le-ta čim 
manj pokriva in sovpada, 
-preučevanje ln izbira načina 

transporta, skladiščenja in raz. 
voj skladiščne mreže, 

- preučevanje možnosti za ra
cionalno embaliranje, nomenkla
turo in označevanje blaga, 

- voditi, usmerjati in nadzi
rati prodajno službo Slovenija
lesa in drugo. 

Naloge odbora so dokaj zahtev
ne in odgovorne, zlasti še, ker v 
dosedanji pra·ks.i ni bilo nečesa 
podobnega. Podjetja so pač raz-

vijala programe tako, kot so me
nila, da je naj-bolje za njihovo de
lovno organizacijo. Tako pa so 
mnogokrat posegala v ;programe 
drugih organizacij in na trgu sta 
se srečala dva enaka proizvoda 
dveh različnih proizvajalcev. Obi· 
čajno je v takem primeru .izdel
ku zapečatena usoda, čeprav je 
tržno ·sprejemljiv. To pa je veli
kanska škoda za delovno organi
zacijo in za potrošruka. Delovna 
organizacija mora neamortiziran 
izdelek zamenjati z n<Wim, po
trošnik pa mora te neamortizira
ne stroške plačati v obliki draž
jih proizvodov. 

V odboru je bila zastavljena 
naloga, da je take primere pre
preči, obenem pa tudi naloga, da 
se vprašanje special.izacije zasta
vi na širši Dsnovi, ·ki mora biti 
povezana v neko celoto, solidar
nostno povezana, ki se mora pro
gramsko dopolnjevati, vse to z 
namenom, da bi dosegli čimvečjo 
produktivnost dela in s tem kon
kurenčno -sposobnost na trgu. Ta
ko zastavljena naloga ni lahka; 
terja ogromno strpnosti, potrpež
ljiv osti Jn seveda predvsem pre
udarnega ravnanja. Računamo, 
da bomo v letu dveh napravili 
premrk naprej v zadovoljs·tvo 
vseh. T. Kebe 

Zemeljska dela za tovarno ivernih plošč so v polnem teku 
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Ekonomski 
slovarček 

SREDSTVA V PODJETJU 
Da bi podjetje nemoteno oprav

ljalo svojo dejavnost, mora imeti 
dovolj osnovnih in obratnih sred
stev. 

Ustanovitelj podjetja zagotovi 
v začetnem obdobju potrebna 
osnovna in obratna sredstva. Po
slovanje podjetja pa mora biti 
usklajeno s finančnimi in knjigo
vodskimi predpisi. Vsa sredstva 
imajo svoje vire. Sredstva pred
stavljajo aktiva, viri pa pasiva. 

Viri sredstev so lahko: 
- lastna sredstva (to so sred

stva, ki jih podjetje dobi od ~sta
novitelja, in sredstva, ustvarJena 
v poslovnem procesu s sredstvi 
razširjene reprodukcije- to ime
nujemo poslovni sklad), 

- krediti bank, 
-dolgovi do dobaviteljev, 
-ustvarjeni tekoči ostanek do-

hodka. 
l. OSNOVNA SREDSTVA SO: 
- zemljišča; podjetje ima do

ločen prostor zemljišč, ki je po
-ben za opravljanje nemotene
ga proizvodnega procesa, in pa 
zemljišča, na katerih so zgradbe 
podjetja (ta sredstva se ne amor
tizirajo); 

- gradbeni objekti; to so to· 
va.rniške hale, upravne stavbe, 
skladišča, požarni bazen, vratar
nice, ograje in podobno. 

Amortizacija teh objektov je 
odvisna od konstrukcije in živ
ljenj ske dobe. 

Delovne priprave so stroj;i (av
tomatski in polavtomatski), ener
getske naprave (kotli in parne 
turbine, generatorji), !ročni stroj· 
člci, prevozna sredstva (avtomo
bili, tek-oči vagončki, viličarji). 

Poleg naštetih skupin osnovnih 
sredstev poznamo še naslednje 
skupine osnovnih sredstev, ki jih 
v podjetjih redkeje srečamo : 
- dolgoletni nasadi, 

- osnovne črede, 
- osnovna sredstva izven upo-

rabe. 
2. OBRATNA SREDSTVA 

Obratna sredstva so sredstva, 
ki se po enkratni uporabi iztro
šijo in se njihova vrednost pre
nese na izdelke (za razliko pa se 
osnovna sredstva ne ii.ztrošijo v 
enem delovnem procesu, temveč 
se iztroši le del, ki predstavlja 
amortizacijo). Obratna sredstva 
so med seboj ozko povezana. De
lijo se na: 

- denarna sredstva, 
-surovine, 
- nedokončano proizvodnjo, 
- polizdelke, 
- gotove izdelke, 
- drobni inventar, 
Pri obratnih sredstvih je na· 

slednji proces: 
Končna vsota denarja je večja 

po koncu proizvodnega procesa 
od začetne, ker podjetje ustvarja 
sredstva za r azširjeno reproduk· 
cijo. Opisani proces se nenehno 
ponavlja in to zagotavlj a nemo· 
ten proizvodni proces in razvoj 
podjetja. 
3, SREDSTVA SKUPNE PORABE 

Do sredstev skupne porabe 
podjetje prihaja z delitvijo do
seženega dohodka. 

Ta sredstva predstavljajo pred· 
predvsem: 

- objekte in stvari skupne ·po
rabe (počitniški domovi, športni 
objekti, stanovanja, oprema itd.), 

- denarna sredstva (sredstva 
za regres in letovanje, dotacije, 
odplačila anuitet od sredstev za 
skupno porabo), 

- razdelitev sredstev skupne 
porabe (krediti delavcem za sta· 
novanjsko izgradnjo, vezana sred
stva itd.). 

4. REZERVNA SREDSTVA 
Ta sredstva so izločena namen

sko na posebnem računu in se 
uporabljajo v smislu zakonskih 
določil. 

Na primer: Kadar podjetje zai
de v težave, iz teh sredstev pokri
va izgubo, jih rab-i za dvig oseb
nih dohodkov, kadar na računu 
ni zadosti denarnih sredstev. 

Vendar se ta sredstva pozneje 
vrnejo za pokritje razlike pri pro
daji osnovnih sredstev po ceni, ki 
je nižja od dejanske knjižne ce-
ne. B.Mišič 
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4 BRESTOV OBZORNIK 

Kaj pričakuje sovjetsko .tržišče 
OBISK V EXPORTLESU V MOSKVI 

Znano je, da je Sovjetsk a zveza druga po vrsti v blagovni me
njavi z Jugoslavijo. Obseg menjave v pohištvu pa je že vr sto let na 
enaki ravni treh milijonov dolarjev, kar je za meddržavne odnose 
enako ničli. Jugoslavija si je letos postavil'a za cilj, da je treba tej 
stagnaciji napraviti konec. Zato je jugoslovanska delegacija zahte
vala od sovjetske, da se kvota pohištva v blagovni listi poviša od treh 
na dvanajst milijonov dolarjev. 

Delegaciji pa nista dosegli so
glasja, zato je to vprašanje osta
lo nerešeno in šele n a ponovnih 
razgovorih je bil dosežen S•pora
zum, da se kvota pohištva pove
ča na šest milijonov dolarjev. Za 
tri milijone dolarjev je bila s-pe
cifikacija blaga ~pohištva) utr1e
na že v marcu, za druge tri pa je 
bilo določeno, da se bo utrdila v 
Moskvi v začetku julija. 

Ker je bila naša Bar.bara iz
brana v ožji izbor že v decembru 
lani"in je bilo na osnovi nekaterih 
informacij ,ki so nam bile posre
dovane, upati, da bodo Rusi Bar
baro tudi naročili, smo se udele
žili razgovorov v Moskvi. že na 
prvem sestanku pa so nam pred
stavniki Sovjetske zveze dali ve
deti, da so Barbaro naročili drug
je m naj ne računamo na naro
čilo. Kasneje so rek li, da so jo 
naročili v Ceškoslovaški. 

Drugo, kar so nam sovjets-ki 
predsta'V'ni•ki povedali, je tuc).i, da 
niso pripravlj eni razpravljati o 
kakršnem koli povišanju cen, kar 
pa smo Jugoslovani zahtevali, 
ker so stroški proiz'Vodnje pohi-

š.tva zaradi naraščanja cen mate
rialov močno porasli. Taktično z 
naše ·strani najbrž to ni b ila n aj
bolj preudarna poteza. Zahtevali 
smo namreč občutno povišanje 
kvote, <torej smo močno povečali 
ponudbo, po drugi s traru p a smo 
zahtevali za to večjo ponudbo tu
di višj o ceno. Trgovsko je to ne
zdru~ljivo. Vendar tako je bilo. 

Razgovora so bili dolgotrajni. 
Sledila so dokazovanj a z ene in 
z druge strani, dokler n iso so
vjetski predstavniki rekli svoj 
»ne«. Ali sprejmete posel pod se
danjimi po.goj i, al:i pa posla ne 
bo. V zvezi s tem, da je bilo le
tošnje leto leto prizadevanj za 
povečanje kvote, je bilo težko 
prevzeti odgovornost in kvoto ne 
izkorJsti-ti, ker bi drugo leto zo
pet s tartali iz enake osnove. Ta
ko pa je 1a osnova le višja za 
nove tri m ilijone dolarjev. Velika 
napaka na jugoslovanski strani 
pa je bila n eenotnost. Menim, da 
bi moral nosilec posla, če ga že 
imamo, odigrati vlogo, ki jo no
silec ima. Ne pa, da p osame:zmi 
predstavniki izsiljujejo posel za 

Na vsakem delovnem mestu preži nevarnost za nezgode 

Pravnik odgovarja 
VPRASANJE: Kaj je z upora

bo »sinclikaln.e liste« glede sub 
vencioniranja prevozov na delo 
in z dela? Kolikor mi je znano, 
se v delovni organizaciji že upo
rabljajo nova -določila o dnevni
cah in o Jtilometvini? 

ODGOVOR: Preden odgovo.ri
mo na pos-tavljeno vprašanje, mo
ramo ločiti tri vrste povračila 
s t roškov: 

- kilometrina za službena po
tovanja z lastnim avtomobilom, 

- nadomestilo de la •stroškov 
za prevoz na delo oziroma z dela, 

-dnevnice. 
V·sako od teh treh nadomestil 

ureja delovna organizacija samo
stojno v svojih samoupravr:UJl 
splošnih aktrlh, vendar v okviru 
družbeno dogovorjenih (včasih 
tudi predpisanih) norm. Sindi
kalna lista, ki jo omenjate v 
vprašanju , nudi samo osnovo za 
samoupravne sporazume posa
meznih panog, ki nato natančne
je določijo okvir posameznega 
nadomestila. 

Po sprejemu sedanje sindikal
ne Liste in po prvem osnutku sa
moupravnega sporazuma s pod
ročja deltitve v lesni industriji 
smo u gotovili, da določila o dnev
nicah, ki -smo jih i:z.plačevali n a 
Brestu, niso bila skladna z ome
njemima aktoma. Za>to smo mo
r ali -takoj spremeniH določila o 
dnevnicah. Zaradi dveh zapovrst
nih podražitev goriva smo mo
rali, da bi zavarovali- normalni 

potek poslovanja, spremeniti tu
di določila o kilometrini. 

Po drugi s trani pa ugotavlja
mo, -da veljavno določilo o nado
mes-tilu (subvencioniranju) dela 
s troškov za prevoz na delo in z 
dela ni v nasprotju s predpisi ozi
roma omenjeno ·sindikalno li-sto 
in sporazumom panoge. Po seda
njih določilih Brest-ovega spora
zuma s področja delitve pripada 
posamezniku nadomestilo stro
škov za prevoz na delo .in z dela 
za tisti zmeseik, ki presega 10 °/o 
kalkulart:ivnih osebnih dohodkov, 
ki so s ·planom določeni, kot n aj
nižj1 dovoljeni. 

Ob koncu velja še opozoriti, da 
smo tik pred ponovno temeljito 
revizijo sporazuma, ki ureja vpra
šanje delitve v delovni organiza
ciji in da ni izključeno, da bo 
tudi to vprašanje urejeno dru
gače. Do sedaj pa •temelj-ne orga
nizacije takega predloga niso n1-
t i posredovale niti obravnavale. 

Z. Zabukovec 

vsako ceno. Nosilec posla bi mo
ral iskati širše koristi in politi·ko, 
ne pa dovoliti direktni stik tex 
možnost posameznih nastopov in 
miževanja cen. To bi moralo bi
ti v osnovi preprečeno, sicer no
si:lcev posla ne rabimo. 

Za Brestovo pohištvo torej so
vjetskega trga za letos ni. Izobli
kovati in izdelati bomo morali 
nov model, ki b o po obli:ki in 
kvaliteti na višji stopnji, kot je 
Barbara. Ra:z.ni okrasni nalepki 
so za ta trg zelo sprejemljivi. Po
udariti pa je treba tudi, da Rusi 
neradi spreminjajo modele. Ce 
je izdelek osvojen, potem teče 
vrsto let. Tudi širok asortiment 
jim ni preveč po godu. Ne ostane 
nam drugo, kot da začnemo zno-
va in bolj uspešno. T. Kebe Iz lakimice v TP Martinjak 

ZA ZDRAVO DELO 
VARNO IN ZDRAVO DELO V POVRŠINSKI 
OBDELAVI IZDELKOV 

V lesni industriji je površinska obdelava izdelkov eno izmed naj
bolj zdravju škodljivih del. Laki, razredčila in drugi površinski ma
teriali so zvečine lahko vnetljivi, agresivni, pa tudi strupeni. Delavci, 
ki to delo opravljajo, so torej nenehno izpostavljeni nevarnosti po
žara ali eksplozije, poleg tega pa jim zdravju škodljivi aerosoli in 
hlapi počasi uničujejo zdravje. Zanimivo je, da se z nenehnimi iz. 
boljšavami delovnih postopkov in delovnih pogojev te nevarnosti 
bistveno ne zmanjšujejo. Vzrok za to je spreminjanje in večanje pro
izvodnje ter uvajanje vedno novih, kvalitetnih boljših , istočasno po 
zdravju bolj škodljivih površinskih materialov. 

Za lakiranje dementov pohi- brizganju, k o delavec vdihava 
štva uporabljajo .nekaj vrst la- tu di raz:pršene kapljice lalk:a, ki 
kov. Najbolj razširjena je UIPO· vsebujejo tudi prosti~ -izocianat. 
raba nitrola.kov, v zadnjem ča-su PrJ brizganju s temi lakli bi mo
pa se vse bolj ~iri tudi uporaba raJa biti ventilac ija izredno moč
kislinskih, poLiestevskih in poliu- na, v nasprotnem -primeru p a bi 
retanskih lakov. Nitrolak je se- morali delavci uporabLjati zaščit
stavljen •iz suhih .snovi (ni-trocelu- ne maske. Ljudje z alergičnimi 
!oza, aJ.kidne smole in podobno) motnjami pa ne smejo delati s 
in topil, ki med sušenjem (strje- poliuretani, ker tudi t i ukrepi ne 
vanjem) odhlapijo. Hlap i topil-pa pomagajo. 
so zdravju škodljivi. Benzen, to- Naših norm za to, ·koliko pro
luen, ksi:len in druge komponen- s-tega izocianata naj bi smelo 
te topil kvarno vpliv~jo na. krvo- biti v katalizator jih , ·še nimamo. 
tvorne organe, na Jetra m na Zato upoštevamo nemške norme, 
ži včni sistem. Zastrupitve, ki jih ki pa se jih ita lijans ki proJzva
povzročajo, 1$0 lahko akutne ali jalci lakov, pri katerih lake veoi
kronične. Aku tne nastanejo pri noma kupujpmo, prav gotovo ne 
deJ.u v izredno velikih koncentra- držijo. Koliko ga vsebujejo, sa
cijah hla.pov b enzt!na in njegovih mi ne moremo izmedti. Sodimo 
homologov. Posledica take zastru- pa, da ga je precej, saj dela'Vci 
pitve je omed-levica, pa tudi smrt. stalno tožijo, da jih boli v prsih 
Takih zas·trUIPitev pa k sreči do- da so po delu nenavadno močno 
slej pri na·s še ni bilo. 

utrujeni in podobno. Prav to pa 
so tudi simptomi krolllične za
s trupitve z izociana1om. 

V naši organizaciji združenega 
dela imamo razmeroma sodobne 
laklmice. Pred približno štirimi 
leti smo zlasti lakimice v Tovar
ni pohištva Cerknica in Tovarni 
pohištva Martinjak popolnoma 
preuredili. Uvedba sušilnih ka
nalov, kabin na vodno zaveso in 
drugih naprav je delovne pogoje 
toliko Izboljšala, da v zraku sk<r 
raj ni čutiti zdravju škodljivih 
hlapov. 

Take delovne razmere pa niso 
trajale dolgo časa. Povečevanje 
proizvodnje, uvajanje novih de
lovnih postopkov, uporaba kvali
tetno boljših površinskih mate
rialov in podobni ukrepi so de
lovne pogoje ponovno poslabšali. 
Zato bo treba kmalu povečati in 
rekonstruirati Iakirnico TPC, del
no preurediti lakirnlco TP Mar
tinjak, povečati in bolje opremiti 
lakirnico TLI Stari trg ter na
mestiti več odsesovalnih naprav 
tudi v lak:imici TP Stari trg. Za 
to pa so potrebna finančna sred
stva, ki jih trenutno zaradi novih 
investicij ~o. Kljub temu 
pa s tem ne smemo predolgo od
lašati. Zavedati se moramo, da 
smo delavcem DOLžNI zagoto
viti zdrave delovne pogoje, saj 
je njUhovo zdravje naše največje 
bogastvo. V. žnidaršič 

Kronična obolenja, ki nastane
jo pri delu v šibkejših koncentra
cijah zdravj u škodljivih hlapov v 
daljšem časovnem obdobju, ·so 
pogostejša. Simptomi takega obo
len.ja so slabokrvnost, razdražLji
vost, pogos-ti glavoboli, -s lab ·tek, 
povračanje in podobno. Za taka 
obolenja so zlasti dovzetni sla
bokrvni delavci, mladoletniki in 
nosečnice. Zato le-ti ne smejo de
lati v lakirnicah. 

Kadrovska evidenca v A O P 

Kisli·nsk i laki so sestavljeni iz 
podobnih komponent kot nitro
laki. Ker so v njih ·tudi topila, so 
hlapi, ki nastaj ajo pri sušenju, 
enako škodljivi. Poleg tega pa 
v-sebujejo še kisle komponente, 
kot so katalizatorji (trdilci). Za
to .se ti laki ne sušij o ·samo fi
zikalno, temveč se utrjujejo t udi 
na podlagi kemične reakcije -
poli-kondenzacije. Katali-zatorji 
n i·so bolj -strupeni kot večina or
gan-skih topil, so pa agresivni in 
nevarni za poŠikodbe oči. To po
m eni, da se je treba zelo varo
vat-i pred oškropitvarni, še pose
bej pa pred oškropitvami oči. 
Agresivni so tudi njihovi hlapi, 
napadajo pa -sluznice oči, nosu 
in gr la . Delo s temi laki je torej 
ena:ko šk odljivo kot z nitrolaki, 
poleg tega pa je zaradi dražlji
vosti hlapov še nepvijetno. 

Poliuretanski laki niso za zdrav
je nič bolj nevarni kot nitrolalki, 
ker vsebujejo i-ste tipe topil, le 
v manjši količini. Katalizart:orji 
(trdilci) pa so do neke meje stro
peni, ker vsebujejo p r osti izocia
nat. Le-ta napada dihalne orga
ne, pri nekaterih · ljudeh pa po
vzroča tudi h ude a1ergične mot
nje. Njegova prednost je le v 
tem, da pri strjevanju •ne izhla
peva. Nevaren je torej le pri 

Program uvajanja celovite av
tomatske obdelave podatkov na 
Brestu zajema m ed ostalimi tu
di projekt za obračun osebnih 
dohodkov, -katerega delimo na na
slednje dele: 

- postavitev matične evidence 
zaposlenih kot osnovo za prihod
nji razvoj celovitega projekta, 

- obračun osebnih dohodkov 
izdelave in režije do bruto zne
skov, 

- obračun bruto osebnih do
hodkov, 'prispevkov, odtegljajev 
ter izpJs izplačilne dokumenta
cije. 

Za samo pos-tavitev matične 
evidence zaposlenih nas vse sku
paj čaka v pdpravljalnem obdob
ju precej zahtevnega in: odgovor
nega dela. Najprej bomo na os
novi -dosedanjih seznamov zapo
slenih oštevilčiti vse zaposlene ter 
uvedli p ostopek za Z'biranje os
novnih matičnih podatkov. Glede 
na to, da naj ti podat k.i resnično 
služijo svojemu namenu, jih je 
treba z vso odgovori110stjo zajeti 
ter sistemizirati. Ker ta del pred
stavlja obenem s postavitvijo ma
tične datoteke zaposlenih tudi 
preverjanje pravilnosti že zaje
tih podatkov, bomo v to fa:w 
vključili vsakega zaposlenega, da 
bo sam preveril svoje podatke in 
j.ih po potrebi tudi popravil. 

Naslednja faza kadrovske evi
dence bo vzdrževanje že zajetih 
podatko-v, kar zajema njihovo 
stalno izpopolnj evanje ter sprot
no vnašanje vseh sprememb. V 

tej fazi bo stalna naloga vsakega 
posameznika, da bo s-proti obve
ščal svoje tajništvo o vseh spre
membah, ki so zajete v matično 
datoteko zaposlenih. 

Poleg osnovnega namen a posta
vi-tve kadrovske evidence kot os
nove za obračun osebnih dohod
kov pa je na-š cilj zagotoviti 'S to 
evidenco možnost za boljše odlo
čanje na področju kadrovske 
funkcije v celotnem podjetju. 
Takšno pa j e lahko samo na os
novi čim večjega števila ustrez
nih podatkov, ki zagotavlja jo pri
merno kvaliteto odločitev, blaži 
konfliktne situacije, predvsem pa 
zmanj-šuje tveganja nepravilnih 
odločitev. 

Cilj naše naloge je torej zago
toviti tudi solidno .osnovo za od
ločalllje v kadrovski funkciji. Ta 
osnova predstavlja zbJr podatkov 
v posameznih •kadrovskih pod
funkcijah, ki jih je treba za od
ločanje še posebej obdelati. Tako 
obd~lani podanki (lahko bi jim 
rekb podatki za odločanje), ki iz
virajo iz :zJbranih osnovnih podat
kov, pomenijo neposredni v~r. na 
osnovi katerega lahko bolje od
ločamo na področju kadrovske 
funkcije, saj nam avtomatska 
obdelava kadrovskih podatkov 
omogoča čim boljše ovrednotenje 
vseh teh podatkov, kar je do se
daj predstavljalo n a področju ka
drov.skih odločitev, posebej pa 
pri uporabi sodobnih m etod (psi
hologije, sociologije) še dodatne 
težave. T. Perovnik 



BRESTOV OBZORNIK 

Naši ljudje 
>>Dobro jutro! Toneta želite. Na 

dopu.stu je in v postelji je še. Se
stra končuje obisk, je iz Avstra
lije, pa smo sinoči dolgo ham
ljali,« mi je dejala žena kurjača 
Antona PETRICA iz Tovarne po
hištva Cevknica. 

Tudi Tone se je hitel opraviče
vati, ko sem ga vrgel iz postelje. 

Nrsva se mogla takoj zediniti, 
saj nikakor ni bi:l za to, da bi bil 
predstavljen v rubriki Naši ljud-

je.Po daljšem prigovarjanju pa je 
le pris-ta.! ~n tako sva začela raz
govor. 

V pogovoru je zelo prijeten; 
vse pove naraWlost, iskreno. Od 
časa do časa pa, če v kaj ni go
tov, naprosi žellJO, da mu poma
ga pri pdpovedovanju. 

Družina, v kateri se je Tone 
rodil, je stanovala na žagi pod 
vasjo Topol. Oče je bil žagar in 
je žagal les za kmete iz Topola, 
Sel§ka in Begunj. Zaga je bila 
last teh kmetov. Med vojno so 
pri njih pogosto dobili zatomšče 
partizani, saj je bila žaga odmak
njena in kot nalašč za zaščito 
partizanov. 

V družinli so bili štirje otroci. 
Dve hčeri in dva sinova. Tone je 
bil najmlajši. ~e šolo obvezni 
otrok je šel za pastirja v Begu
nje premožnej>še!Du km.etu .. Ta. ~e
ta otroštva so btla zanJ na]tezJa. 
Najlepše 'Spo~in~ na ot~oš·tvo. ~a 
ima Tone, ko Je tz potooka, ki Je 
žuborel pod žago, lovil postrvi in 
se z bratom podil po snegu. · 

Po osnovni šoli leta 1948 se je 
zaposlH na Krajčevi ~agi. Vsak 
daru je iz Topola pešačtl ~a delo, 
pa tudi enkrat samkrat m zamu
dil. Iz Krajčeve žage je bil pre
meščen na begunjsko žago, 'ki je 
bHa tudi last LIP Cerknica, ka
kor se je takrat imenovalo naše 
podjetje. 

Leta 1952 je šel na odsluženje 
vojaškega roka. Po vojaščini se 
je spet zaposlil na Krajčevi žagi 
in je bil že po enem letu preme
ščen v kotlovnico za 'kurjača. Od 
ta.l<.rat dalje dela na tem delov
nem mestu. Devetnajst let že ku
ri v kotlovnici. Mect tem časom 
se je izmenja'lo veliko ·kurjačev, 
nekateri izmed nj~h zato, ·ker ni
so vzdržali zaradi težkih pogojev, 
saj je včasih vročina neznosna, 
pa tudi izmensko delo je napor
no, saj je potrebno kuriti noč in 
dail!. Tone pa je vzdržal, navadil 
se je na to delo in ga opravlja 
s posebno ljubeznijo m veseljem. 

Leta 1956 je opravil strokovni 
izpit za kurjača. 

S sodelavci se lepo razume, ta
ko da je z medsebojnimi odnosi 
povsem zadovoljen. Vedno in ob 
vsakem času je pripravljen pri
skočiti na pomoč sodelavcem, po
prijeti za delo. Z leti <Si je prido
bil toliko delovnih izkušenj, da 
je ·pri svojem delu popolnoma sa
mostojen. Te i2lkušnje pa nese
bično prenaša tum na nove de
lavce. 

»Prav zdaj rabimo v kotlovnici 
še enega kurjača, pa se na obja
vo o prostem delovnem mestu 
ni nih<:e prijavil,« mi je potožil 
Tone. 

Sodelavcem je vedno za vzg·led 
zaradi rednega prihajanja na de
lo. ~e nikoli ni izostal. Dosledno 
se ravna po tovarniškem redu, 
tako da bi ga marsikdo lahko po
snemal. 

Leta 1955 se je poročil; skrom
no stanovanje je dobU v Cerk
nici. Leta 1960 pa je s prihranki 
in •s skromnim kreditom, ki ga 
je najel pri podjetju, zgradil sta
novanj•sko hišo. Pri gradnji hiše 
mu je šlo podjetje povsem na ro
ko. Ima tri otroke, hčerko Tatja
no, ki je stara devetnajst let in 

Solidarnostni sklad zaživel 
KAKO SO RAZDELJENA SREDSTVA 
SOLIDARNOSTNEGA STANOVANJSKEGA 
SKLADA V OBČINI 

Temeljna načela o oblikovanju samoupravnih stan_?vanjskih 
skupnosti in o prihodnjem razvoju samouprave na podrocju stano
vanjske dejavnosti določa 33. ustavno dopolnilo k republiški ustavi 
iz leta 1971 ter podrobneje opredeljuje resolucija o prihodnjem raz
voju stanovanjskega gospodarstva iz leta 1972. 

V skladu s temi določili je bila č) za raziskovalno delo v ko· 
ustanovljena sa:moupr~vna stan~· munalnem in stanovanJs·kem go
vanjska skupnost _o_bčme Cerk.r~.1- spodarstvu, 
ca da bi zagotovth zavestno m d) za kritje poslovnih stroškov 
dr~beno usmerjanje stanovanj- sklada. 
skega gospodarstva po načelih 
vzaJemnosti in solidarnosti in da 
bi delovni ljundje v združenem 
delu ter občani v krajevni skup
nosti organizirano uresničevali 
svoje osebne ~ sku_pn~ potrebe:: 
in interese pn grad.i:tvJ, upo~~b1 
in gospodarjenju s stanovanJI. 

V samoupraWli stanovanjski 
skupnosti so organizirane tri po
sebne samoupravne enote: 

- graditev stanovanj, 
- družbena pomoč v stanc· 

vanj-skem gospodarstvu, 
- upravljanje in go~p~ar~e

n:je s skladom stanovanJskih h1š. 
Med naloge druge samouprav· 

ne enote (družbena pomoč v sta
novanj-skem gospodarstvu) sodi 
tudi upravljanje solidarnostnega 
stanovanjskega sklada občine 
Cerknica. 

Solidarnostni stanovanjski 
sklad občine Cerknica je ustano· 
vila skupščina občine 29. decem
bra 1972. 

Namen sklada je zagotoviti na
slednja sredstva: 

a) za gradnjo najemnih stano
vanj v družbeni lastnini za dolo· 
čene občane, 

b) za delno nadomesti·tev sta
narin nosilcem stanovanjske pra
vice, 

c) za premiranje namenskega 
varčevanja za stanovanja, 

Letos bo zgrajenih iz sredstev 
solldan1ostnega stanovanjskega 
sklada 21 stanovanj, od tega: 

6 enosobnih 
6 enoinpolsobnih, 
6 dvosobnih in 
3 trosobna stanovanja. 

Vsa s tanovanja, :čgrajena letos, 
so v Cerknici, i;n sicer v bloku na 
Notranjski cesti 18 stanovanj in 
3 stanovanja v bloku na Peščen
ku. Stanovanja bodo predvidoma 
vseljiva do konca avgusta letos. 

Na natečaj za dodelitev stano· 
vanj, zgrajernh s sredstvi solidar
nostnega stanovanjskega sklada, 
se je prijavHo 46 prosilcev, od 
tega 15 iz BRESTA. 

O dodeljevanju stanovanj sta 
r3.1ipravljala komisija za dodelje
vanje stanovanj solidarnostneg~ 
stanovanj-skega sklada na svoJI 
seji 12. julija letos in izvršilni od
bor upravnega odbora sklada na 
svoji seji 18. julija, končrw odlo
čitev pa bo dal upravni odbor 
sklada, ki potrdi predlog izvršil
nega odbora in bo imel sejo 29. 
julija letos. 

Kako bodo letos razdeljena sta
novanja, zgrajena s sredstvi so
lidarnostnega stanovanj s kega 
sklada, v tem trenutku še ni zna
no in bomo o tem poročali kdaj 
drugič. M. Turk-~kraba 

s 

~Vse manj nezgod pri delu 

obiskuje trgovsko šolo, sina To
neta, ki mu je sedemnajst let m 
bo postal radio mehanik, hčerka 
Anica 'Pa je stara štiri leta. 

Veliko fotografij ima iz pretek
lih let, skoraj za vsak :pomem
ben dogodek, ki se je zgodil v 
zvezi s kotlovnico. Veliko foto

.grafij je sam posnel, saj mu je 
to konjiček. Ena izmed najbolj 
zani~vih fotografij, ki •jo je 
sam,posnel, je podiranje tovarni
škega dimnd!ka, ki ga je dolgo 
opazoval in čakal na trenutek, 
ko se bo nagnil in prav to mu je 
uspelo. 

Naj Tonetu Petriču zaželimo še 
veliko zdravja in zadovoljostva ter 
novih delovnih uspehov na de-
lovnem mestu. J. Klančar 

Iz brusllnice v TP Cerknica 

Srečanje Brestovih 
borcev 

Devetnajstega julija je bilo na 
Brestu tradicionalno •s-rečanje 
borcev, ki so obenem še dolgo
letni člani Brestove delovne s.kUJp
nosti . 

Na sprejemu so bili tudi glav
ni direktor Bresta rož. Jože Strle, 
predsednik skupnega delavskega 
sveta Janez Voljč in predstavniki 
družbenopolitičnih organizacij. 

V uvodni besedi je povabljen
ce v imenu Brestovih samouprav
nih organov pozdravil predsed
ni:k skupnega delavskega sveta. 
Za tem je glavni direktor tovariš 
Strle prisotne se2lllanil z doseda
njim in prihodn!jim gospodarje
njem delovnega .kolektiva. Vsem 
se je zahvalil za vložene napore, 
ki so jih pri·spevali za napredek 
podjetja in jrm zaželel, da bi bili 
še dolgo med nami in s !Skupni
mi močmi pripomogli k razvoju 
podjetja in utrjevanju samo
upravnih in delovnih odnosov v 
delo~ skupnosti. 

Po končanem nagovoru so do
bili borci skromna knjižna darila 
kot spomin na kolektiv, v kate
rem ustvarjajo, in na našo revo
lucionarno preteklost. 

Zatem je bila skromna kultur
na prireditev, ki so jo izvedli čla
ni pevskega zbora Tabor iz Cerk
rnce. 

Ob zakuski so stari bojni tova
riši in tovarišice v sproščenem 
razgovoru obujali spomine na 
prehojeno pot v boju za današ
njo socialistično samoupravno in 
družbeno ureditev. S. Bogovčič 

NEZGODE PRI DELU V LETOSNJEM PRVEM POLLETJU 

V prvim šestih mesecih letos smo zabeležili nekaj manj nezgod 
kot v istem obdobju lani. Padec števila nezgod je občuten v vseh 
TOZD, razen v TLI Stari trg, kjer je število nezgod naraslo za SO 0/o. 
Povečanju števila nezgod v TOZD TLI Stari trg je najbrž botroval 
nov asortiment izdelkov in pa vzdrževalna dela na skladiščih žaga· 
nega lesa in hlodovine. 

V celoti je število nezgod manj
še za 18 oziroma 23 odstotkov, 
kar je skoraj za četrtino. Po te
meljnih organizacijah pa je pri
merjava z letom 1973 nas'lednja: 

TOZD 1974 1973 Indeks 

TP CERKNICA 25 41 61 
TP MARTINJAK 10 14 73 
TLI STARI TRG 15 10 150 
TIP CERKNICA 4 6 66 
TP STARI TRG 2 3 66 
SD CERKNICA 4 4 100 
BREST 60 78 77 

Zaradi nezgod je bilo v podje
tju dzgubljenih v celoti 621 de· 
lovnih dni oziroma 28 odstot'kov 
manj kot lani. V spodn.jj. razpre
delnici so izgub~jeni dnevi prika
zani po TOZD: 

TOZD 1973 1974 Indeks 

TP CERKNICA 468 215 46 
T.P MARTINJAK 126 61 48 
TLI ST ARI TRG 133 73 55 
TIP CERKNICA 36 52 144 
T·P STARI TRG 37 90 242 
SD CERKNICA 31 130 213 
BREST 861 621 72 .. 

Da delovni pogoji vplivajo na 
gibanje nezgod pri delu, nam 
zgovorno priča TP Cerknica, kjer 
so bile lani opravljene meritve 
delovnih pogojev, na podlagi dob
ljenih rezultatov pa posredovani 
predlogi za odpra'Vo pomanJklji
vosti. Do konca leta so bile po
manjkljivosti tudi odstranjene. 

Letos opazimo v tej temeljni 
organizaciji zmanjšanje nezgod 
za 39i~fo in izgubljernh dni za 54 
odsto~kov. Prav gotovo je bilo 
izboljšanje delovnih pogojev 
eden izmed glavnih dejavnikov, 
ki so na tak pad~ vplivali. 
Umestno bi bi:lo, da se za izbolj
ševanje pogojev dela ,'odločijo tu
di druge temeljne Of$anizacije. 

V Tovarni pohištva Martinjak 
se število nezgoP, že nekaj Jet po
časi 2lmanjšuje, čeprav je delo 
v tej TOZD movda še najbolj ne
varno (izdelava masivnega pohi
štva). Pri tem delu velilko bolj 
kot drugje .pridejo do izraza naj
nevarnej-ši lesno obdelava-Ini stro
ji, kot so •krožne in tračne žage, 
vse vrste rezkalnih strojev, struž
nice in vrtalni stroji. Poleg tega 

pa je treba veliko operacij opra
viti ročno s šablonami, kar pogo
sto privede do zelo nevarnih si
tuacij. 

V TLI Stari trg je število ne
zgod letos spet naraslo. Glavni 
vzroki za to stanje so predvsem: 

- slabi delovni pogoji, 
- veliko ročnega dela, 
- rekonstru-kcija na skladišču. 
Delovni pogoji ISO v prostorih 

TLI Stari trg dokaj slabi, vendar 
bi težko trdili, da so kaj bistveno 
slabši kot v drugih temeljnih or
ganizacijah. Vendar pa se mi v.se
eno zdi, da je na tem področju 
najmanj storjenega prav v TLI 
Stari trg. 

Proizvodnja je precej podobna 
proizvodnji v TP Martinjak, le 
da je pri njih v manjšem obsegu. 
Vendar pa je tu stisnjeno vse 
skupaj v en oddelek oziroma pro
stor. Ta!ko je na okrog 2000 kva
dratnih metrih, raje manj, po
stavljeno celotno 'POstrojenje sto
lame od sušilnic pa do skladišča 
gotovih izdel:kov. Taka utesnje
nost je zelo neugodna za zdravo 
in varno delo, ker delavcem pre
tijo nevarnosti opraktično od vse
povsod (odletavanje odpadkov z 
drugih delovnih mest, ropot, 
prah). NajiSlabši .pogoji so v lakir
nici, ki je za tak obseg proizvod
nje odločno premajhna. Tu so de
lavke izpostavljene hlll!pom or
ganskih topil, ·pa tudi drobnim 
kapljicam poliuretanskih lakov, 
ki vsebujejo še prosti izocian3!1:. 
V najkrajšem času bo potrebno 
omenjeno lakirnico preurediti 
oziroma izdelati načrte za novo. 

Vse naštete pomanjkljivosti 
utrujajo delavce in rta!ko vplivajo 
na njihovo koncentrlranost pri 
delu, IS tem pa posredno tudi na 
število poškodb. 

Stevilo nezgod v TIP Cerkzrica 
je sicer upadlo za 30 a;o, ,POvečalo 
pa se je število izgublJenih de
lovnih dni. Ta dva podatka naka
zujeta, da so bile poškodbe Tes
nejše. Lani je v tej temeljni or
ganizaciji odpadlo na eno ne2lgo
do šest .izgubljenih delovnih dni, 
letos pa kar 13 oziroma dvakrat 
več. Tudi v tej temeljni organiza
ciji so delovni pogoji izredno sla
bi, lahko rečem, da ·so kar naj
s~abši v vsem podjetju. Temu bo
truje predvsem oglušujoč hrup 
strojev za drob1jenje lesa, vroči
na od sušiipikov in 'Stiskalnic in 
kot glavni, ·hlapi for.maldehida, ki 
se sproščajo iz vročih plošč. Po
leg naštetih pa ·so •kljub dobri 
ventilaciji prisotne še velike ko
ličine prahu. Prah in formalde
hid se razširjata po vsem prosto
ru in napadata dihalne organe 
delavcev. Formaldehid je izredno 
agresiven in že v manjših koli
činah povzroča solzenje, v večjih 
pa močno draži sluznico in po
vzroča bolečine v prsnem košu. 

TP Stari trg je prenovljena, ta· 
ko da so tu delovni pogoji dokaj 
zadovoljivi. Urediti 1bi bilo po
trebno le še la'kirnico, ker sedaj 
dejansko nima odsesovalnih na
prav. Stevilo nezgod je upadlo za 
33 Ofo, štev.iJo izgubljenih delovnih 
dni pa je naraslo za indeks 242. 
To pomeni, da odpade na vsako 
nezgodo več kot mesec dni ozi
roma natančneje 45 delovnih dni. 
Stevilo izgub~jenih delovnih dni 
v tej TOZD ·pa je močno dvignila 
težja prometna nezgoda enega iz
med delavcev, ki pa se je zgodila 
že lani. F. Mele 

Nezgode na 1000 zaposlenih 
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6 BRESTOV OBZORNIK 

Kontrola kvalitete 
SISTEM KONTROLE IN METO
niKA RESEVANJA 
TEHNOLOSKIH PROBLEMOV 

Za izbiro učinkovitega sistema 
kontrole s pravilnimi kriteriji 
kvalitete je nujno potrebna or
ganizarana povezava med proiz
vajalcem in potrošnikom. Kon
trolo kvalitete je t reba prilago
diti zahtevam kupca, razvoj pa 
usmerjati po njegovih potrebah. 

Proizvajalec mora kupcu zago
toviti pravo kvaliteto izdel:lwv, ki 
zadovoljuje njegove zahteve in 
mu ne nudi več, ·kakor potrebuje. 
To pomeni, da mora proizvajalec 
z ustreznimi ukrepi preprečiti 
slabo kvaliteto, če pa hoče, da bo 
kvaliteta ekonomska, ne sme bi
ti boljša oziroma dražja, kakor 
je nujno potrebno. 

Usklajevanje kvalitete z zahte
vami, zagotovitev kvali·tetne rav
ni in izboljševanje enakomerno
sti je vedno v zvezi z reševanjem 
tehnološlcih vprašanj. Za u9peš
no opravl-janje teh nalog je po
treben sistem in ta!ka metodika 
raziskovalno-razvojnega dela, da 
je pot k rešitvi čiro krajša in 
stroški čim manjši. Nujno po
trebno pomoč pri takem delu 
nudijo moderne metode matema
tične statistike, planirane raziska
ve in uporaba elektronskih raču
nainikov. Predpogoj za izkorišča
nje te pomoči pa je urejena do
kumentacija in ustaljena tehno
logija. 

Kontrola današnje proizvodnje 
je sestavni del v projektu tehno
loškega postopka in postaja ak
tivna tehnološka faza, ki ureja 
proizvodnjo. 

Tako kot so povratne informa
ci-je, ki jih preskrbi raziskava in 
analiza tržišča osnova za ureja
nje kontrole kvaHtete, tako aktiv
na kontrola s svojimi povratni:mi 
informacijami ureja posamezne 
faze tehnološkega postopka in s 
primerno obdelavo podatkov 
omogoča izboljšave v celotnem 
projektu proizvodnje. To so na
čela v uvajam.ju integralne kon
trole kvalitete, ki tudi urej a in 
ne samo nadzoruje proizvodnjo. 

Uvedba integralne kontrole kva
litete in učinkovito izkoriščanje 
povra.tnih informacij s .povezavo 
proizvajalca in kupca prek dobre 
prodajne organizacije in analize 
tržišča zahteva predvsem funk 
cionalno in brezhibno organiza
cijo. 

V današnjem modernem pod
jetju ni pretirana trditev, da je 
kvaMteta izdelkov bolj slika or
ganizacije, kakor tehničnih spo
sobnosti podjetja. 

Za uspeh v konkurenčnem bo
ju je za vsako proizvodnjo odlo
čilnega pomena enakomerna in 
dobra kvaliteta i2idelkov. Pred 
začetkom proizvodnje je potreb
na sistemattična raziskava tržišča, 
katere rezultati odločajo o ob
segu in načinu proizvodnje t er 
postavljajo osnovne zahteve raz
iskovalnemu delu •pri uvajanju 
tehnološkega postopka. V našem 
sistemu proizvodnje je tudi kon
trola kvalitete sestavni del teh
nološkega postopka s svojo aktiv
no vlogo pri doseganju in zago
tavljanju kvalitete izdelkov. Nuj
no potrebno je dobro organizira
na povezava med proizvajalcem, 
potrošnikom, raziskovalcem tr
žišča, t ehnologije in lasl!nosti iz
delkov, kontrolorjem in trgov
cem, ki vsi skupaj sestavLjajo za
okroženo celoto. 

Zadovoljevanje ,potreb tržišča 
postaja vedno bolj v-prašanje or
ganizacije v večji meri, kakor 
vprašanje čiste teh:nike proizvod
nje. Vsak proizva}alec, ki ni spo
soben rešiti teh organizacijskih 
zadev, ni pripravljen za učinko
vito poseganje na mednarodno 
tržišče zaradi negotovosti v po
gledu kvalitete od sklepanja po
godb do opreme izdel-kov in ob
ravnavanja morebitnih reklama
Cij . Ta·k proizvajalec se mora za
vedati, da ima v svoji proizvod
nj.i še ve1i·ke rezerve ekono mske
ga in tehničnega značaja, zave
dati pa se mora tudi, da ima 
možnost ·te rezerve i2lkoristiti le, 
dokler ga tržišče ne izloč.i zaradi 
nezanesljivosti in slabe kvalitete. 

PROIZVAJALEC- POTROšNIK 
- KVALITETA 

Osnovni cilj vsake proizvodnje 
je doseganje ekonomske kvalri.te
te. To pomeni doseganje take 
stopnje kvalitete, ki v polni meri 
zadošča zahtevam in željam kup
ca, mu ne nudi več, kakor je po
trebno in s tem omogoča proiz
vaj al cu maksimalno ekonomi:ko 
proillvodnje in moŽinost za obli
kovanje n izkih konkurenčnih 
cen. 

S pomočjo dobro organizirane 
r aziskave jn analize tržišča se 
mora z zadovoljivo gotovostjo 
.ugotavl1ati obseg potencialnega 
.tržišča. Z najiVečjo resnostjo in 
le na osnovi takih analiz bi smeli 
.odločati o investicijah v naprave 
in tehnologi.jo. 

Dobra in stalna naročila, ki 
omogočajo proizvajalcu organizi
ranje ekonomske proizvodnje, so 
odvisna od splošnega zadovolj
stva kupca. To zadovolj-stvo kup· 
ca in navezanost na določenega 
proizvajalca :lJa ni vedno odvisno 
le od •konkurenčne cene, ampak 
vedno bolj od zanesljivosti kvali
tetne ravni in enakomernosti 
kvalitete izdelkov. 

To de}stvo zahteva čim tesnej
šo povezavo med p r oizvajalcem 
in potroš-nikom z or;ganizacijsko 
obl~ko, ki zagotavlja pravočasno 
informiranje v obeh ·smereh (sli
ka 1). Proizvajalec mora skrbeti, 
da je •potrošnik •prek trgovske 
mreže zadostno informiran o vseh 
značilnostih, la~stnostih in upo
rabnosti izdeLkov ter da mu po 
tej potU. nudi vso potrebno 1eh
ničn.o svetovanje in pomoč. V ob
ratni smeri je prav tako proiz
vajalec v svojem lastnem in.te
resu dolžan organizirati zbiranje 
tako imenovanih povratnih infor
macij •s pomočjo raziskave in 
analize tdišča, ki jo organizi:ra 
sam ali pa jo zahteva od svojlib 
grosistov .prek n jihove trr'govske 
mreže. Po tej poti ali podobni 
mora proizvajalec zbirati vse po
trebne informacije s tržišča. 

tehnološkega postopa ter objek
tivno primerja svoje možnosti z 
zahtevami oziroma željami. Nato 
preide objekHvno usklajevanje jn 
izdelava proizvodnih s tandardov 
-tehnoloških ·in kon tro ln ih pred
pisov v okviru celotnega projek
ta proizvodnje in kontrole. 

Kontrola kvalitete mora upo
števati z vso restnostjo definici
jo kvalitete kot »Stopnjo, do ka
tere je določen ·izdelek pr.ilagojen 
povpraševanju in zadovoljevanju 
potrošn ika«. Kontrola kvalitete 
pa je v dobro organiziranem pod
jetju sredstvo, s katerim se kva
liteta izde1ka vzdržuje na mini-
malnih stroških. F. Hrastnik 

(Nadaljevanje prihodnjič) Na vsakem delovnem mestu - skrb za kvaliteto 

Skrb za zdravstveno prizadete 
KAKO JE BILO LETOS Z REGRESIRANJEM 

ZDRAVSTVENO PRIZADETIH DELAVCEV 
Sporazum o obli:kovanju do

hodka ter o delitvi dohodka in 
osebnih dohodkov določa tudi re
gres za kritje str oškov letovanja 
delavcu, ki je slabega zdravja. O 
r egresu sklepajo delavski sveti 
TOZD in skupnih dejavnosti, 
predloge pa jim posredujejo 
splošne ali druge ustrezne s luž
be po vnaprej-šnjem pismenem 
priporočilu zdravn~a. Stroški le
tovanja se regresirajo glede na 
poprečni mesečni osebni doho
dek na člana gospodinjstva, in 
sicer: 

- če znaša poprečni mesečni 
osebni dohodek na člana gospo· 
dinj s tva do vključno SO oto meseč
nih osebnih dohodkov vseh zapo
slenih v podjetju, izplačanih v 
preteklem letu - regresira pod
jetje letovanje v celoti, 

Letos ima torej odobren regres 
za letovanje 64 delavcev, od tega 
v TP Cet,knica 35, v TP Marti
nuak 7, v TP Stari trg 1, v TLI 
Stari trg 7, v Tovarni i\'ernih 
plošč Cerknica 3 in na skupnih 
dejavnostih 11 delavcev. 

20 delavcev ima odobrenih 100 
odstotkov regresa, 23 delavcev 
75 •to in 21 delavcev 50 •to regresa 
za kritje stroškov letovanja. 

Delavci so oziroma še bodo le
tovali predvsem v toplicah (Ca
teške, Dolenj-ske, Dobrna, Roga
ška Slatina), na morju (Fažana), 
nekateri pa tudi v gorah (Kranj
ska gora). 
Poprečno trajanje letovanja je 

10 dni. 
Delavci, ki jim je letos odo

bren regres za letovanje, so v 
glavnem zadovoljni. Tisti, ki so 

že letovali, pravijo, da jim je bi
lo na letovanju všeč, da so si pri
dobili novih moči za delo, se od
počili in se zdaj ·počutijo mnogo 
bolje. 
Večjih 1ežav pri organiziranju 

letovanj le tos ni bilo, razen mor
da nekoliko prepozen star t, saj 
je težko urediti rezervacije v 
zdraviliščih za tiste delavce, ki so 
letovali med kolektivnim dopu
stom. V nekaterih TOZD menijo, 
naj bi se letovanja urejala in or
ganizirala enotno, na enem me
s tu, drugje pa ·spet pravijo, da to 
ni potrebno, s aj imajo s temi le
tovanji že precej izkušenj in jim 
gre delo dobro od rok. 

Vsekakor bo potrebno spora
zum o oblikovanju dohodka ter 
o del·itvi dohodka in osebnih do
hodkov nekoliko dopolniti v tem 
smislu, da bodo naloge organiza
torjev regresiranega zdravstvene
ga letovanja konkretneje opisane 
in opredeljene. 

M. Turk-Skraba 

PRODUKT KONCERTI V ZELŠAH LETOS ŽE DRUGO 
SEZONO 

N a"f'odilo sa uporabo · 

12. julija so se spet odprla vrala zelške cerkve kulture lačnemu 
občinstvu. Na vabilih je pisalo, da bo to večer skladb Modesta Mu
sorgskega, nastopili pa bodo basist Miroslav Cangalov.ic, sopranistka 
Ileana Bratuž-Kacjanova, spremljal pa ju bo pianist Andrej Jarc. Prvi 
večer je lepo uspel; obisk je bil zadovoljiv, o umetniški vredrwsti na
stopajočih pa je škoda izgubljati besede, saj gre za tri najširšim slo
jem znane umetnike. 

---
V boju za izdrževa.nje konku

renčnosti za stalna .naročila in za 
raz§iritev tr~išča poiZikuša proiz
vajalec z vso .pozornostjo prever
jati in čimbolj zmanjšev·ati pri
tožbe svojih potrošnikov. V-se 
upravičene pritožbe mora upošte
vati kot dobrodošle .informacije, 
ki usmerjajo razvojno delo pri 
izboljševan.Ju kvalitete . 

Urejena dn funkcionalna orga
nizacija ·prodaje z analizo trži
šča prinaša vods tvu kontrole in 
razvoja potrebne informacije o 
zadovoljscvu, pritožbah, potre
bah, povpraševanju in predlogih 
potrošnikov. Kontrola na ta na
čin ~zve, kaj potrošnik zahteva, 
kaj kontrolira. Tako se oblik,ti
jejo zahteve in specifikaoije go
tovih •izdelkov in te se v urejeni 
oblillci sporoča proizvaja:lcu, ki 
izdela specifikacije surovin ·in 

Razi
skava 1 
trž.išča 

1 

- če znaša dohodek na člana 
gospodinjstva od 50 d.o 7S 0to po
prečnih mesečnih dohodkov vseh 
zaposlenih - regresira podjetje 
letovanje 75 °to in 

- če znaša dohodek na člana 
gospodinjstva nad 75 do vključno 
100 °to - regresira podjetje leto
vanje v višini 50 °/o stroškov le
tovanja. 

Kako je bilo letos z regresira
nimi letovanji naših delavcev, 
nam deloma ·kaže spodnj a tabela: 

Odstotek regresa TPC TPM 

100 °to 13 2 
75 °to 15 1 
50 Ofo 7 4 

Skupaj 3S 7 

Naslednja dva koncerta - gostovanje Komorne scene z opero 
Pergolesija Služkinja - Gospodarica, ljubljanskega pihalnega kvin
teta s tenoristom M. Gregoračem sta bila precej klavrna. Pa ne za
radi nastopajočih! Odpovedalo je občinstvo, saj je bilo izvajalcev na 
odru skoraj več kot poslušalcev v avditoPiju .. . 

Pred nami sta še dva koncerta: 26. julija bo nastopil godalni kvar
tet DA CAMERA s sopranistka Vero Lacicevo, v petek 2. avgusta pa 
vokalni oktet Galus. 

Ko bosta mjmo tudi ta dva koncerta, bomo lahko o koncertih 
napisali dokončno sodbo. B. Lavrič 

RAZSTAVA OTROŠKIH EKSLIBRISOV 
POTUJE PO SLOVENIJI 

Brestov obzornik je obširno poročal o prvi r~zstavi otroš~i~ 
ekslibrisov, ki je bila marca v Brestovem Salonu pohištva v Cerkmc1. 
Pokrovitelj te izredno uspele akcije je bil BREST. Strokovno pa st a 
jo pripravila revija Pionir in društvo Exlibris Slovenije. 

Iz Cerknice se je razstava otroških ekslibrisov preseli'la v Radlje 
ob Dravi. Zanimanje zanjo je b ilo zelo vel~ko, saj ~~ s i otroci začeli 
delati svoje ekslibrise in jih lepili celo v šolske kn]lge. 

Junija so odprli razstavo v novi šoli na Grmu v Novem mestu, 
nato pa še v pionirskem domu v Celju. Septembra bo ta razstava 
odprta v ljublj~ns~i Narodni in univerzitet?i !<njižnici, obis~ali P.a jo 
bodo vsi udelezenct 15. mednarodnega eksl1bns kongresa, k1 bo tmel 
svoj sedež na Bledu. 

Otroš-ki ekslibrisi so torej ,izredno uspeli. Prav zanimivo je tudi 
videti knjigo vtisov, v katero pišejo otroci in odrasli svoje pripombe 
in izražajo svoje navdušenje. R. Pavlovec 

TPS TLI TIP SD Skupaj 

o 4 1 o 20 
o 1 o 6 23 
1 2 2 s 21 

1 7 3 11 64 



BRESTOV OBZORNIK 

KljU!b deževnemu .poletju je le 
bhlo nekaj >>pa-sjih dni«. Ob pol
nem jezeru je bilo vsak dan obi
lo motoriziranih in drugih obi
skovalcev (kopalcev). Toda, kaj 
VISe to pomaga, ko pa je vsak šel 
lačen in žejen domov in še neje
voljen povrhu. Našemu gostin
stvu, tako kot dobro gospodar
sko stoji, .se ne zdi potrebno pro
dajati niti naše notranjske vode. 
Kljub številnim hribolazcem tudi 
na Slivnici rnič novega. 

Po udeležbi sodeč na zadnjem 
zboru občanov našega malega me
sta skorajda ni problemov. Ude
ležba je bila ·taka, da predsedu
joči res ni imel veli'ko težav, ko
mu dati besedo v razpravi. 

Za -zaključek še to! Kot kažejo 
razgovori, bo dobilo naše malo 
mesto v •bližnji prihodnosti sodo
ben kiosk, v katerem bodo tudi 
ob nedeljah in prazni'kih na vo
ljo časopisi, menice, znamke in 
druge podobne zadeve. 

ARHEOLOŠKA RAZISKOVANJA V CERKNICI 
V juliju so b.ila med cerkniško cevk>vijo in taborskim obzidjem 

arheološka izkopavanja, ki jih je financirala razi.s•kovalna skupnost 
Slovenije, vodi:l pa Notranjski muzej. 

Letošnje razis·kave so bile opravljene na podlagi lanskih sondall
nih izkopov, ki so 1pokazali, da je mogoče na tem mestu pričakovati 
ostal:ine, Ici so starejšega izvora od današnje cei1kve. Deloma pa nas 
na to navajajo tudi zgodovinski viri, ki omenjajo cerkveni objekt že 
v 12. stoletju. -

Rezultati raziskovanj so potrdili domneve arheologov in zgodo
vinarjev in v celoti opravičil napore, ki ·so bi1i vloženi v delo. Odkritih 
je bilo več ostankov zidov, \ki so bili še 'Pred današnjo cerkvijo, torej 
stavb, o •katerih doslej sploh nrsmo vedeli, da so bile tukaj v obdob
ju, ki je v Cerknici in na Notranjskem zelo malo ali pa sploh neznan. 
Poleg zidov pa je bilo odkritih več človeških okostij ~nad 150), od 
katerih so imela nekatera tudi prstane, pasne spone, ·kresilnike, žeb
lje lin podobno, ki ja-sn.o kažejo na starejše obdobje od sedanje cer
kve, vsekakor še ·predromansko obdobje. 

Vse te najdbe kažejo na povsem nove sledi v zgodovinskem raz
voju Cerknice, obenem pa odkrivajo novosti o poselitvi naših pra
dedov na tem področju. V prihodnjih letih bo tudi potreb:v,o nada
ljevati z raziskovanji in tako poskusiti doseči čim jasnejšo podobo 
tega temačnega obdobja o človekovi .prisotnosti na Notranj"Skem. 
Istočasno pa je treba poudariti, da ibodo ta razis·kovanja lahko temelj 
za moreblitno prihodnjo ureditev tabora, ki bi se vključeval v širši 
kulturni in turi-stični krog teh krajev. 

Potrebno bo, da se odprta in nezavarovana mesta primerno za-
varujejo p roti vsem nezgodam. Turistično društvo Cerknica 

PRAZNOVANJE DNEVA BORCA V ŽEROVNICI 
Osrednja proslava Dneva borca, ki jo je organizira:! občinski od

bor ZZB NOV CePknica z našimi družbeno politi-čnimi organilzaci
jami, je bila letos v žerovnici, 'POSvečena pa je bila trideseti obletnici 
ustanovitve 4. ,bataljona VDV brigade. 

Vaščani žerovnice so si na čelu ·s predsednikom pripravljalnega 
odbora tovarišem Slavkom Kranjcem nadvse prizadevali, da bi čim
bolj pr.isrčno .sprejeli nekdanje borce .in ostale goste. 

Obnovljeni gasilsilci dom, slavoloki in številne zastave, ki so p la
polale s sleherne hiše, so dajali videz hvaležnosti borcem in aktivi
stom, ki .so dali od sebe vse za to, kar danes imamo. 

Ob 9. uri -se je začel program z odkr-itjem spominske plošče, vtkle
sane na gasilskem domu, posvečene ustanovitvi 4. bataljona VDV, ta
koj .za tem pa je bHa otvoritev razstave fotografij in dokumentov iz 
NOB, :ki so lepo ponazarjale boj naše Notranjske. 

Ob 10. uri je predsedni·k krajevne organizacije ZB Grahovo tov. 
Stane Sega ·pozdravil prvoborce in vse prisotne ·in predal besedo čla
nici predsedstva republiškega izvršnega sveta tov. Ančki Kuharjevi, 
ki je v svojem jedrnatem govoru orisala slavno pot naše revolucije in 
nakazala tudi smernice za našo pr.ihodnost, povzeto iz sklepov 10. kon
gresa ZK Jugoslavije. 

Po govoru j e sledil ·kulturni program, ki so ga .pripravili godba 
na piha~a iil Cerknice, moško .pevs ko društvo iz Cerknice in z Rakeka 
skupaj z glasbeno šolo Rakek in osnovno šolo Grahovo. Posebno pa 
so navcbušile občinstvo recitacije nekdanjega sekretarja SKOJ VDV 
bataljona tov. Staneta Kotnika. 

Na koncu j e predsednik občinske skupščine tovariš Slavko Tor
nič predal bojno zastavo 4. bataljona VDV nekdanjemu komandantu 
tega bataljona tov. Jožetu Simčiču-Jelenu, ki se je zahvalil v imenu 
živečih borcev tega bataljona. 

Po slavnostnem delu je sledi'lo na hri:bčku tovariško srečanje, ki 
ga je pripravila mladina vasi žerovnica in !pOskrbela, da je bilo vzduš
je m ed nekdanjimi borci in ostalimi gosti nadvse prijet;no. 

I.Skrabec 
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Lepa proslava Dneva vstaje 
Na Okroglici ·nad Cajnarji je bila 21. jul!ija osrednja občinska 

proslava Dneva ·vstaje, ki so jo organizirale druiJbenopolitične organi
zacije krajevne skupnosti Cajnarje-žilce, občinSiki odbor ZZB NOV 
Cerknica in LD Cajnarje. 

Več kot tisoč borcev in aktivi
stov narodnoosvobodilnega boja, 
med njimi so bili tudi tovariš 
Janko RUDOLF, predsednik re
publiškega odbora ZZB NOV, na
rodni heroj Stane SEMIC-Daki, 
najvidnejši predstavniki družbe· 
nopolitlčnih organizacij, skupšči
ne občine Cerknica, delovnih or
ganizacij, lovske zveze Slovenije 
in številni občani, se je zbralo na 
mestu, kjer se je že jeseni leta 
1941 sestalo na poziv terenske or
ganizacije Osvobodilne fronte ka· 
kih petdeset mož in fantov teda
njega rajona Cajnarje. Dogovo
rili so se za oborožen upor proti 
okupatorju. 

Prisotne je pozdravil in govoril 

vensko morje, za katera smo pre
lili našo najboljšo kri. Menil je, 
da smo pri graditvi naše socia
listične samoupravne družbe do-

o pomenu praznovanja predsed
nik krajevne organizacije ZZB 
NOV Cajnarje-žilce Franc PAV
LIN. Po razvitju prapora krajev
ne organizacije ZZB NOV Caj
narje-žilce je spregovoril tov. Vla
dimir LOGAR, podpredsednik 
skupščine SR Slovenije. 

Gostje na osrednji proslavi Dneva vstaje na Okroglici 

Orisal je nastanek in razvoj na
rodnoosvobodilnega boja in ljud
ske revolucije v teh krajih in po
udaril nadpoprečen prispevek 
Notranjske, od koder se je pla-

men boja za svobodo razširil na 
Primorsko. Menil je, da bo vsak 
napadalec na našo driavo obču
til moč naše armade in uspešne
ga ljudskega odpora, saj so ju
goslovanski narodi pripravljeni 
braniti vsak košček domovine, 
posebej pa še Primorsko in slo-

Na proslavi Dneva vstaje je bilo več kot 1000 občanov 

segli izredne uspehe, vendar pa 
ostajajo nekatera vprašanja slej 
ko prej še naprej nerešena, ob 
tem se je dotaknil nekaterih slab
še razvitih predelov Slovenije. 

V lepem okolju je na primer
no pripravljenem slavnostnem 
prostoru nato izzvenel kulturni 
program, v katerem so sodelo
vali godba na pihala Cerknica, 
moški pevski zbor Tabor Cerkni
ca, glasbena šola Frana Gerbiča 
Rakek in skupina recitatorjev os. 
novne šole Cerknica in Begunje. 
V drugem delu slovesnosti so raz
vili prapor LD Cajnarje in izro
čili namenu nov lovski dom, ki 
so ga zgradili lovci s prostovolj
nim delom, prispevki občanov in 
nekaterih delovnih organizacij. 
Dom je namenjen tudi dejavno
sti družbenopolitičnih organiza
cij. 

Sledilo je tovariško srečanje z 
obujanjem spominov, mlajši pa 
so zaplesan. 

Praznovanje dneva vstaje v Caj
narjih je uspelo, mnogi so me
nili, da na tem koncu še ni bilo 
take manifestacije. F. Sterle 

Nova tovarna okovja na Blokah 
Kovinoplastika se je s svojim srednjeročnim programom odlo

čila specializirati se za določene vrste programov za stavbeno okovje, 
plastične izdelke in izdelke iz nerjaveče pločevine. V programu okov
ja, ta predstavljajo nad 40 odstotkov vse proizvodnje, se je Kovino
plastika odločila, da opusti proizvodnjo pohištvenega in se speciali
zira za gradbeno okovje. Upoštevajoč stalno povečanje gradbene de
javnosti, predvsem stanovanjske •in dejstvo, da gradbeništvo šele pre
haja na industrijski način graditve, predvidevamo na osnovi gradbe
nih kazalcev, da bo potrošnja okovja nenehno naraščala. Resnično je, 
da bodo nekatere vrste okovja odmirale, nadomeščata pa jih bodo 
sodobna okovja. 

KovinoplastJika ,je v Jugoslaviji 
največji proizvajalec gradbenega 
okovja- edina tovarna, 'ki nudi 
pot-mšniku sodobno in lclasično 
okovje. Ce hočemo zadovoljiti 
vse potrebe tpo klasičnem in so
d o'lmem okovju, moramo pove
čati pmizvodne ka'Paci1ete, ra
cionirati proizvodnjo IS -sodobno 
tehnologijo ·in izboljšati kvaliteto 
izdelkov. 

Pri načrtovanju r asti Kov.i.no
plastike .so ·se organi upravljanja 
odločili za izgradnjo novega indu
strijskega objekta na Bloški pla
noti. 

To je manj razvito področje 
občine Cerknica, ki ima še veliko 
nezaposlelllih ljudi itn zdomcev. 
Preteklo leto pa ISO .ti kraji do
bili dobro povezavo s sodobno 
cesto, vodovodom in v kratkem 
bodo dobi1i novo električno 
omrežje. 

V prv·i fazi naj bi bilo za~posle
IIIih 60 do 70 delavcev. V nasled
njih obdobjih pa naj bi število 
zaposlenih postopoma raslo do 
130. Predlagan proizvodni pro
gram zahteva predvsem priučeno 
žensko .deloVIIlo silo: kadroV>Ska 
služba že <Sedaj ·sprejema delavce 
za potrebe TOZD Okovje .·s .pod-

ročja Bloške planote. Ti se že pr.i
vajajo na ustreznih delovnih me
stih, tako da bo začetek proizvod
nje •stekel brez večjih bolečin. 
Proizvodni program predstavlja 
okovje za okna in vrata. 

VISli iz;delki so na trži!šču že Vtpe
ljani in testiranje ni potrebno, 
saj je njihova kvaliteta potrjena 
z večletno prodajo. Znamka LO!l, 
ki je vtisnjena na i?Jdelku, po
meni pomšrl!vo kvalitete. 

Proi.llvodni. obrat okovja v No
vi vasi bo sestavni de!l TOZD 
Okovje Lož. V njem bodo zapo
slenJi. občani Bloške .planote. Pro
izvodni proces bo orga!Il'iziran in 
voden po <tehnologiji in metodah 
organizacije dela, kar je že preiz
kušeno v 'Proizvodnih enotah v 
Ložu. V. Cimprič 

Dosedanja gradnja poteka po 
predvidenem časovnem načrtu. 
Gantogrami terminskih p'l.anov za 
izdelavo objekta predVIidevajo, da 
bi 'bila narejena ·v.sa gradbena, 
obrtniška dela in i<Dstalacije do 
konca novembra, takrat naj b.i 
bila nova hala predana svojemu 
namenu. V decembru maj bi mon
tirali potrelbne stroje in naprave 
za prvo fazo .proizvodnje. Začetek 
obratovanja naj bi cbil v januarju 
1975.leta. Gr~dnja nove tovarne okovja na Blokah 
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Cerkniška godba praznovala petdeseto obletnico 
Zadnji teden letošnjega juDiija 

je bH posvečen slavju zlatega ju
·bileja -petdeset;letnice ustano
vitve in nepre:kinj enega delova
nja cei1kniške godbe na pihala. 

Nekaj dni pred slavjem je ime
la godba še za:dnjo vajo pred 
slavnostnim nastopom. Na tej 
vaji smo ·se s kratlcim goV'Orom 
zahvalili in obenem čestitali sta
rejšim članom godbenikom za 
njihovo nesebično delo. Ob tej 
priložnosti smo pet starejših čla
nov, nekdanjega kapelnika žana 
Drenika za njegove velike zaslu
ge pr.i vodnju godbe od 1947 .leta 
do 1960 in sedanjega ka.pelnlika 
Ivana Lavriča, skromno nagra
d4U. 

Pravo slavje se je .s tem šele 
začelo. Po vaji smo vzeli instru
mente in šli na Peščenk, kjer se
daj živi edini član godbe, ki je 
pri cerlmiški godbi aktivno igral 
že V\Seh vetdeset let. Prepričan 
sem, da ste domačini že uganil~, 
da je ta človek naš Franc Mele, 
po domače Primžar. 

POUlo popoldne v -soboto se je 
na naglico sestal -pripravljalni 
odbor in odloči'!. Slavnostni kon
cert bo zaradi. dežja v ·kino dvo
rani. 

Po tej kratki seji se je hitro 
bližal začetek našega jubilejnega 
kancerta. Koncert se je začel s 
polurno zamudo, kar je razum
ljivo, saj smo mora~i dvorano za
radi dežja na hitro pripraviti. 
Končno je po uvodnih besedah 
tovari:ša Ivana Urbasa koncert 
normalno potekal. Za otvoritev 
je Jrot ·pokrovitelj naše proslave 
spregovoril !predsednik občinske 
ZKPO tovariš Rado Hlebec. Nato 
je sledi:lo podeljevanje priznanj, 
značk in diplom. Podeljene so 

PODALJŠAN 
PORODNIŠKI DOPUST 

Sku-pnost zdravstvenega var
stva in ·zdravstvenega zavarova
n ja SR Slovenije nam je poslala 
obvestilo, da lahko do izdaje re
publiškega zakona delavke po· 
dalj-šajo porodni9ki dopust do 
šest mesecev, računajoč od dne
va, ko delavka nastopi ta dopust. 

Glede tega pa mora temeljna 
organizacija skleniti pismeni Sipo
razum z delavkami, ki so na •po
rodniškem dopuSitu. To pomeni, 
da mora porodnica s tem sogla
šati, sicer do novega zakona ko
risti porodniški dopust po sta
rem, to j e 105 dni ozi.roma ipO 
štiri ure do osem mesecev staro
sti otroka. 

V seznamu izplačanih nadome
stil osebnega dohodka mora služ
ba pTikazati ločeno vse dneve po
daljšanega p orodniškega dopusta 
nad 105 dni. J. Klančar 

bile prvič jubilejne značke godbe 
na piha1a Cerknica in GallUJSove 
značke. Podelila sta jih predstav
nik ZKPO Slovenije Marij Kogoj 
in tov. Hlebec. Podeljene so bile 
bronaste, srebrne in zlate značke. 

Pri tem podeljevanju je dobilo 
14 godbenikov •najvišja zlata od
likovanja, 16 godbenikov srebr
na, 12 godbenikov pa bronasta 
odlikovanja. Poleg teh odlikovanj 
je bila oc!Jilkovana cerlmiška god
ba za svoje .petdesetletno delova
nje z zlatim Gallusovim vencem. 
Po tej svečani podelitvi priznanj 
je godba priredii.la koncert. 

Nede}jiSko zgodnje jutro so se 
začele :zJbirati gostujoče godbe iz 
Idrije, Vrhnike in Dolnjega Lo
gatca. Ob 9. uri so se vse godbe 
zbrale pred Brestom, od koder 
se je začel skupni sprevod v.seh 
godb skozi Cer.knico na priredi
tveni prostor pred šolo. V tem 
skupnem sprevodu so nastopile 
vse štiri godbe - skupaj j e igra
lo koračnico 136 godbenikov; to 
je bilo enkratno, česar Cerknica 
še ni doživela. 

Na prireditvenem prostoru 
pred šolo je imela vsaka godba 
svoj koncert. Zadnja j e nastopila 
domača godba. Med tem nasto
pom so predstavniki gostujočih 
godb izročili cei'kniš·k!i godbi spo
minska darila. Za tem so zopet 
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vse godbe skupaj zaigrale dve 
koračnici. Tudi koncerti posa
mennih godb so navdušjlli cerk
niško občinstvo. Kako tudi ne bi, 
saj so gostje izvedli raznovrstni 
i2Jbor. Splošna ugotovitev je, da 
je bHo vse odlično glede na !pO
goje. Po dopoldanskem slavju je 
bil slavnostni del zaključen. 

Popoldne pa smo pos·krbeli rtu
di za zabavo, kri. je trajala pozno 
v noč. Za veselo rallpoloženje sta 
skrbela domača ansambla DEL
TOIDI in JEZERSKI V AL. Za po
strežbo je skrbetlo gostinsko pod
jetje JAMA, Postojna. PostrežJba 
pa ni bila najbolj-ša, premalo iz
bire je bHo. Sicer ipa je to stlvar 
podjetja, če noče zasoluži·11i. 

S to zabavo je bilo zaključeno 
slavje zlatega jubileja cerkniške 
godbe. T. Urh in T. Urbas 
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že tretjič v zadnjih dveh letih se nam v Salonu pohištva pred
stavlja Edvin Puntar. Slovesna otvorutev razstave je bila 12. julija. 

. Otvoritveni .pozdrav je mlademu izvirnemu umetniku posredoval 
LoJze Perko. Le umetnik lahko umetniku pove toliko toplih besed in. 
Gpodbud za prihodnje delo. Perko pa se je v svojem pozdravu zadr
žal tudi ob obisku pri otvoritvi. Vabljeni gostje so bili res redko po
sej arui. ipO salonu. Hvaležni smo tistim, ki so doslej vedno našli čas 
za udeležJbo ob otvoritvah, saj talka počastijo umetnika in dajejo otvo
ritvi svečanej ši videz. V salonu so b ili tokrat tudi gostje- pevci lo
gaš·kega okteta. Njihov nastop je bila prije tna osvežitev in upamo, da 
jim bomo lahko še kdaj prisluhni1i. 

Oglejte si razstavo v Salonu pohištva, saj bo odprta do 3. avgusta! 

B. Lavrič 

BRESTOV OBZORNIK 

S slavnostne proslave petdesete obletnice cerkniške godbe na pihala 

INICIATIVNI ODBOR ZA SKLENITEV SAMOUPRAVNEGA 
SPORAZUMA O ~TIPENDIRANJU UCENCEV IN STUDENTOV 
Z OBMOCJA OBCINE CERKNICA 

RAZPISUJE šTIPENDIJE 

za šolsko leto 1974!75 
- štipendije na visokih, višjih •Fn srednjih šolah 

Za dodelitev štipendije iz združooih !Sredstev lahko zaprosijo tisti 
učenci in študentje, ki n e morejo dob1ti štipendije v organizacijah 
združenega dela ali interesnih skupnostih in ·ki U:polnjujejo pogoje 
samoupravnega sporazuma o šti.pendiraju učencev in štude'[J;tov v 
občini Cerknica. 

Prijavi za Šltipendiranje na obrazcu 1,65 DZS, Prošnja za štipendijo, 
je treba priložiti: · 

- overjen prepis ali overjeno fotakopi:jo dokaz!la o učnem uspehu 
(zadnje spričevalD, -spričevalo o zaključnem izpitu, ·potrdilo o oprav
ljenih izpitih), 

- dokazila o osebnih dohodkih staršev ~n o otroškem dodatku kan
did<l!ta za štipendijo za leto 1973, 

- potrdilo o premoženjskem stanju i•n ·številu družinskih članov. 
Rok za vlaganje prošenj je 30 dni !IJO objavi ra:hpisa. Prošnje naj 

kandidati pošljejo na naslov: Skupščina občine Cerknica, iniciativni 
odbor za sklenitev samoupravnega sporazuma o šti!pendiranju učen
cev in študentov z območja občine Cerknica. 

Tudi odbojkarji se pripravljajo 
20. julija je Lesonit iz Ilirske 

Bistrice organiziral odbojkaDSki 
turnir m ed moškimi in ženskimi 
ekipami Javorja, Bresta in Le
sonita, ki naj ·bi .postal tradicio
nalen. 
Močno spremenjena moška eki

pa je bilo povsem enakovredna 
tetkmecema, poznalo se je le po
manjkanje tekem in neuigranost. 

Vrstn-i red: l. Lesonit (prejel 
je .prehodni pokal), 2. Javor, 3. 
Brest. 

ž enska ekipa je bila precej 
boljša od t ekmic in je oba·krat 
premočno zmagala. Vrstni red: 
l. Brest, 2. Javor, 3. Lesonit. 

Organizacija tekmovanj a je hi
la odlična. 

To so bile prve tekme odboj
karjev v pripravah na lesariado. 
Dogovori so še za srečanja z Ja-
vorjem v avgustu. B. Levec 

FILMI V AVGUSTU 
l. avgusta ob 20. uri nemški film 

LJUBILA STA SE SAMO ENO 
POLETJE. Drama. V glavni 
vlogi Gu dney Grand. 

3. avgusta ob 20. uri in 4. avgusta 
ob 16. uri ameriški film LOV 
ZA ZAKLADOM. Western. V 
glavni vlogi Mark Damon. 

4. avgusta ob 20. uri italijanSiki 
fil.m SKRIVNOST CRNE RO
KAVICE. Kriminal:ka. V glav
ni vlogi Tony Musante. 

S. avgusta ob 20. uri a:meri·ški 
film LJUBIMCA I Z BENETK. 
Drama. V gla:vni vJogi Florin
da Bolkan. 

8. avgusta ob 20. uri angleški 
film DRUžiNSKO ž iVLJE. 
NJE. Drama. V glavni vlogi 
Sandy Ratotif. 

10. avgusta ob 20. uri i,n 11. avgu
sta ob 16. uri mehiŠ'ki film LA 
GENERALA. Pustolovski film. 
V glavni vlogi MaPia Felix. 

11. avgusta ob 20. uri ameriški 
Wm V MILANU UBIJAJO OB 
SOBOTAH. Kdminalroa. V 
glavni vlogi Raf Va lone. 

12. avgusta ob 20. uri italijanski 
film BRANOLON - LOVEC 
NA NAGRADE. Western. V 
glavni vlogi Antony Steffan. 

15. avgusta ob 20. uri japonski 
film DINAMIT ZA LADJO 
ROTTERDAM . . Pustolovski. V 
glavni vlogi Toni Za:tmro. 

17. avgusta ob 20. uri in 18. avgu
st·a ob 16. urJ n emški film 
SMRTNA ZMOTA V VINDRI
VERU. Western. V glavni vlo
gi AI'nik Milller. 

18. av.gusta ob 20. uri ameriški 
film LADY POJE BLUES. Dra
ma. V glavni vlogi Diam.a Ross. 

19. avgusta ob 20. uri italijanski 
fiilm GENERAL IN VOJAK. 
Vojni film. V glavni v.logi Ni-
no Manfredi. · 

22. avgusta ob 20. uri angleški 
film PRIVID!. Drama. V glav
ni vlogi Suzana York. 

24.avgusta ob 20.uri in 25.avgu
sta ob 16. uri ameriški film 
TOLPA COLA YOGERJA IN 
JESSE JAMESA. Western. V 
·glavni vlogi Cliff Robertson. 

25. avgus-ta ob 20. uri ameriški 
film GOLJUF, KI JE PRH~EL 
NA VECERJO. Kriminalka. V 
glavni vlogi Ryan O'Neall. 

26. avgusta ob 20. uri japonski 
. film TRDNJAVA SMRTI. Zgo

dovinski fi:lm. V glavni vlogi 
Tomisuro Wakayana. 

29. avgusta o b 20. uri angleški 
film STRAH V NOCI. Krimi
nalka. V glavni vlogi Judy Gee
son. 

31. avgusta ob 20. uri n emški film 
USCEOLA. Western. V glavni 
vlo~i Goj'ko Mitic. 

Brestov obzornik, glasilo delovne 
skupnosti Brest Cerknica. Glavni 
in odgovorni urednik Božo LE
VEC. Ureja uredniški odbor: 
Ivanka GODESA, Mirko GER
SAK, Marija GRBEC, Jože KLAN
CAR, Božo LEVEC, Branko MI
SIC, Franc MLAKAR, Danilo 
MLINAR, Franc MULEC, Miha 
SEPEC in Zdravko ZABUKOVEC. 
Tiska železniška tiskarna v Ljub-

ljani. Naklada 2300 izvodov 


