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Ali soekonomski ukrepi za gospodarjenje vletu 1968
dovolj spodbudnizaučinkovito gospodarjenje
Zvezno skupščino je v začetku Ionskega leto sklenilo, do morajo orgoni zvezne uprave proučiti in izdelati ekonomske ukrepe za gospodarjenje . v letu 1968 do konca
oktobra 1967. Pri tem je Zvezno
skupščina upoštevolo dejstvo, do
reformo vse bolj dobiva obeležje
tržnega gospodarstva in da je ·odvisnost za gospodarske rezultote v
pretežni meri že prešla no gospodarske orgonizacije. Pri tem je bistveno predvsem dvoje:
1. Do je prizodevonje gospodorstvo učinkovito le če mu je z družbenimi ukrepi jasno odprta pot pogojev in možnosti za razvijanje
optimalne gospodarske iniciative.
2. Do imo gospodorstvo v smislu- vsebine družbenega sistema
možnost zo sodelovanje in vpli~ta·
nje pri formirtsriju gospodarskih
ukrepov za prihodnje leto.
Zol po moroma ugotoviti, da se
organi zvezne uprave niso
držali
zahtev Zvezne skupščine. Poslužili
so se oblik, ki so tem ·zohtevam
nasprotne. Gomilo ukrepov so ti
organi postavili pred skupščino
prav v zadnjih· dneh starega leto,
z namenom da bi ti ukrepi dobili
takojšnjo veljavo. Zvezno skupšči
na je te ukrepe obrovnavala po
hitrem postopku, ker bi z odlašanjem nostala pravna praznino; večino starih gospodarskih ukrepov
je namreč izgubilo veljavo s koncem leto.
Nobenega dvoma ni, do j e tok·
šna metodo povzročila gospodorsko
in politi č no škodo. Gospodarsko
predvsem v tem, ker j e še dones
očitno, do vsi ukrepi niso prilagojeni potrebom gospodarstvo, pred vsem zato, ker j e vrsto ukrepov somo načelno in ni še konkretnih instrumentov, ki bi omogočali opero-.
tivno uporabo.
Tako je no primer tudi v našem
podjetju kljub sklepu centralnega
delovskego sveto, do morajo biti
plan za leto 1968 in ukrepi predloženi v rozprovo meseca decembra, ta nologa prav zoto zaostalo.
Noš letni plan bomo zato sprejemali šele februarja.
Poleg ukrepov, ki sicer pozitivno
usmerjajo nodaljni razvoj reforme
in sproščajo gospodarstvo nadaljnjega dela adm; nistrativnego ukrepanja. Hkrati po j e ostala vrsta
starih predpisov neispremenjenih,
čeprav je bilo že v preteklem letu
dognano, da so neživljenjski in po
prihodnje
uresničevanje
re forme
nesmiselni in škodljivi .
Tu bi omenil l e tri izmed njih
ki jih je potrebno nekoliko osvetliti:
Devizni režim je prvi tak primer.
Zakonodajno širok in · dokaj liberaliziran ni doživel od lanskega leta
na tem področju praktično nobene .spremembe, kljub temu, da j e
dev1zno bilanca iz lanskega leta
negativna. Mnogo j e bilo že j avne kritike na račun neodgovornega uvoza, predvsem proizvodov ši roke potrošnje, ki pogosto niso
odigrali intervencijske vloge, poč
pa neodgovorno trošenje deviz in
špekulativne bogatenje uvoznikov.
Novih zakonodajnih ukrepov, ki naj

bi sledili iz izkušenj negativne
prakse ni. Predvsem ni tistih, ki bi
morali diferencirati devizno potrošnjo, tako da bi v prvi vrsti zagotavljali_ devize za proizvodnjo blago, ki je namenjeno tržiščem kon·
vertibilnih deviz in po modernizaciji proizvodnje. Skratka, ni zakodajnih ukrepov, ki bi zagotovljali
uravnovešenje devizne bilance, od
česor zovisi trdnost dinorja. Nasproti temu liberalnemu deviznemu si stemu po interni zaporedni ukrepi Narodne bonke komplicirajo
in onemogočajo normolno gospodorjenje z devizami prav no tem,
najbolj občutljivem
področju
v
proizvodnji. Danes še · n'obeno podjetje ne ve s kakšnim delom deviz bo razpolagaJo. Nam je na prim~ . 9olo.čeoo. potrošnjo zo prvo
č.etrtletje 2·9 fJ/0 manj kot smo povprečno rabili v lanskem letu, ne
glede na to,· da povečujemo izvoz
v letošnjem ' letu za okrog 25 Ofo. To
negotovost nas zelo ovira pri sklepanju pogodb z zahodnimi portnerji, ker ne vemo, če bomo imeli dovolj potrebnih deviz za realizacijo
možnega izvoza.
·
Drug tak primer je carinski sistem. Bili smo prepričani, do se
bo carinsk'i sistem bistveno spremenil in prilagodil naši gospodarski politiki. Večkrat so družbeni in
politični organi nakazovali potrebo
po modernizaciji proizvodnje, s ·ciljem, da bi se· naše gospodarstvo
s povečan i m obsegom vključevalo
v mednarodno tržišče. Vendar so
sedanje spremembe carinskego zo zokona nebistvene in se nal)ašojo
le na zaščito nekoterih primarnih
proizvodov. če velja načelo, in to
v svetu velja, do so carine sistem,
s katerim držo'la ščiti in vsklajo
svoje gospodarstvo, potem moramo
ugotoviti, do je naš carinski sistem
v glovnem fiskalen, kor pomeni,
bolj namenjen družbeni okumulociji, ki je v tem primeru zvezno.
Poglejmo konkretni primer : Zo
modernizacijo naše proizvodnje smo
prisiljeni vse naprave večinomo
uvoziti. Pri uvozu pla č amo 31 %
carine. Postavlja se vprošonje, zokaj je carino toko visoko, ko teh
naprav v naši državi sploh ne proi;z:vojamo. Tu torej ni potrebe po
zašči ti nekogo. To pa pomeni, da
so te naprave pri nas za 31 Ofo
dražje, kot jih nabavi industrijsko
konkurenca za primer v Zahodni
Nemčij i . Poleg tego dobi omenjena konkurenca stroj zo dolgoroč
nejše odplačilo, kot je :z:arodi
skromnejšego obsega kapitala mogoče pri nas. To pomeni, do smo
že v startu modernizacije na _zelo
neenakopravnih ekonomskih pozici jah.
Sedanji carinski sistem otežuje
modernizocijo
naše
proizvodnje,
ker se ta neenakost pri dostopu
do sredstev za proizvodnjo v konč
ni posledici kaže v cenah naših
proizvodov na mednarodnem trgu.
Ob tem je cela vrsta nesmiselnih
primerov, ki n ekj e globoko zadevajo v račune in možno rentabilnost gospodarstva. Primer: Pri · iz·
vozu ivernih in drugih plošč velja

zaščitno carino v Italiji 25 Ofo. Pri
uvozu teh plošč iz Italije _po je naša carinska :z:aščita le 6 '%. Pri tem
po je zelo važno to, da mi pri izvozu plošč ne dobimo premije,
Italijani pa uživajo davčne olajšave za približno 18 Ofo. Zaradi te
carinske neskladnosti so naše plošče na italijanskem trgu predrage
in neinteresantne, še več, plošče iz
uvoza so cenejše kot po noše domače. Takšen carinski instrumenterij poruši vse reolne in opravičljiva
elemente tržnih kalkulacij . Podobnih carinskih nesmislov je v nošem carinskem · režimu mnogo, kar
v praksi deformira realne vrednosti v blagovni menjavi. Očitno je
nujno potreb'n o revidirati sedanje
carinske postavke na podlagi po.glqb!jenih ekonomsko primerjolnih
onoliz.
Oglejmo si še tretji primer, ki
zadevo limitirane stopnje za potrebe družbenih družb. Tu gre za
ukrep, ki so si ga pridržali zvezni
orgoni, da določajo zo vse republike enako stopnjo prispevkov - iz
gospodarstva za potrebe nacionolnih družbenih družb in socialnega
zavarovanja.
Najodgovornejši politični organi,
toko zvezni, kot republiški, so že v
preteklem letu postavljali zohteve,
da moro zvezo prepustiti republikam določonje sredstev za potrebe
družbenih služb. Zvezni organi tudi
v tem primeru niso .prisluhnili zohtevam. Pred zvezno skupšč ino so
nastopili z metodo, ki ni v sklodu
z demokratičnostjo v naši družbi.
Ko so poprej zadostili proročunskim
potrebom zveze, so se na skupšči 
ni zavzeli zo minimalno stopnjo
26 %, ki noj velja za vse republike

enako, češ, da ne smemo obremenjevoti gospodarstva z večjimi
dajatvami. Nobeno dokazovanje, do
so potrebe po republikah glede no
specifično rozvojno stopnjo le-teh
nujno tudi ·različne, ni bilo kos
brambovcem za .,zaščito«. gospodorstva.
· Povsem normalno je, da so naložbe v kadrovsko infrastrukturo
obvezno večje, čim bolj je razvita
tehniko dela, pa naj to zadeva kolektiv nekega podjetjo ali narod
neke republike. No, soj to je po
svoje :z:načilno. Ko pri nas sedaj
razprovljamo o pianih in vrednotenju posameznih poslovnih kategorij, je bilo sem po tja slišati pripombe, češ koliko stanejo strokovne službe. Iz ozkih vidikov so tak'šne pripomr-e dobronomerne, če
gre tu za odpravo pojavov, ki so
pa je frontalni pritisk na naložbe
v kadrovsko infrastrukturo primitivizem in sevedo zavira ekspanzijo
napredka. Noben napredek ni mogoč brez predhodnega angažiranj a
znanstvene in strokovne misli in čim
bolj sta razvita noj si bo kolektiv
ali narod morata biti obseg in kvaliteta raziskovalno strokovne misli
večja in višja. Saj je zanimiv primer dvemilijardne investicije pri
nas. Povzročila bo štiri milijarde
večjo in kvalitetnejšo proizvodnjo.
Ob tem pa se kaže nuja po vključitvi večjega števila novih -strokov·
nih kadrov raznih profilov, medtem ko bo nastal višek nekvalificironih delavcev, kar je povsem lologi č no in prav.
če hočemo ohranjati življenjsko

p ~esp ektivo,

moromo
neprestano
osvajati modernejše prijeme, čemur
pa je pogoj nenehno spreminj oti

kadrovske strukture v korist kvalitetnega znanja z istočasni m izpodrivonjem neznanja. To je zakonitost, ki je neodvisna od človeko
in ki velja za vse ravni in vse ob-.
like nošega prizadevanja.
Zato so argumenti zveznih orgo-·;
nov zelo dvomljive vrednosti. Predpis enakih stopenj za družbene !
službe kratkomalo zanika, da je
Slovenijo razvitejša kot nekatere
izmed zoostalejših republik. Zanikati povsod priznano dejstvo, do je _
naša republika poslovno-tehnično ·
visoko razvita v jugoslovanskem
prostoru, da ima zato nekajkrat višjo produktivnost, kot je to nekje ·
drugje in da imo prav zaradi svoje gospodarske razvitosti . nujno
večje potrebe, bi pomenilo usodno
napako, ki bi lahko resno zavrla
nadaljni razvoj naše republike. S
tem ko našo republika s polnim razumevonjem do je svoj prispevek zo,
potrebe federacije, in to je narastel od leta 1965 na 250 Ofo, se postovljo resno in povsem uprovičeno
vprašonje : mor ni SloviH\ij o spo·
sobno sama urejevati svojih družbeno-gospodarskih tokov~
Vse naše republike so dosegle
zelo različno stopnjo razvoja. To različnost pa vsaki republiki posebej sproži zelo različne specifično
sti. Teh posebnosti po zvezo ne more reševati s kalupi. To lohko kvalitetno urejajo le republike some.
Tu pa končno ne gre samo za
ekonomske odnose; poč pa imo ta
problem veliko politično težo. Odrekati republikam vlogo pri gospo-darskem razreševanju svojih problemov, pomeni istočasno grobo
krniti njihovo politično suverenost.
- Tokšne metode zveznih organov
ustvarjajo osnovo za up raviče no nacionalno pol i ti č no prizadevnost, s
č eme r se rahlja temlj federativne
ureditve, ki pa je nojvečja povezolna moč zavestnego sožitja j ugoslovanskih narodov.
Jože Lesar
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Mnenja o predlogu poslovne politike 1968
V našem članku bi rodi ugotovili
mnenja članov kolektiva o pred logu ekonomskih načel za poslovilO
politiko v letu 1968. Gradivo so pretresali 27. novembra 1967 v Rakovem Skocjonu na posvetovanju strokovnih kadrov in je b ilo objavljeno
v uvodniku tretje štev.ilke .. Brestovega obzornika«.
Posamezne člane smo povprašali,
kaj menijo o predlogu ekonomskih
načel za poslovno politiko v letu
1968.
Najprej smo obi skali računovodje
podjetja tov. Emilo Laha, ki je no
vprašanje takole odgovoril:
- Ta oblika v sprejemanju po·
slavne politike ni nič novega, ker
smo jo sprejemali tako tudi prej. V
okviru postavljene poslovne poli·
tike je treba natančno določiti, ka·
ko, kdaj in kdo je odgovoren za
izvedbo zastavljene politike, ker smo
v preteklosti čutili, da se dostikrat
n ismo držali zastavljenih nalog.
Menim, da je treba z reklamnimi
sredstvi umneje gospodariti, ne pa
do priporočamo izdelke, ki jih lah·
ko prodamo brez reklame. Prav ta·

Glede stanovanjskega vprašanja
menim, da je skrajni čas, začeti s
varčevanjem sredstev: delavec, banka in podjetje, ker tako dobimo za
stanovanjsko izgradnjo več sred·
stev in s tem tudi zagotovitev, da
bo stanovanje hitreje zgrajeno. V
letu 1968 pa bi morali kljub temu
nameniti še nekaj sredstev za do·
končanje zasebnih gradenj, začetih
v letu 1966 in 1967.
Enako vprašanje smo zastavili tudi Jožetu Gorniku, Mlakar Pavii in
Jožetu Ob.rezi iz TP Cerknica, ki so
nam odgovoril i naslednje:
Jože Gornik je zaposlen kot pošefa proizvodnje.

močnik

Meni, da podjetje ni v celoti pripravljeno za prehod na novi delov·
ni čas in da smo prehod prehitro
opravili. Prej bi morali uskladiti delovni čas trgovin in občinske administracije ter organizirati otroško
varstvo, za, kar so v novem delov·
nem času prikrajšani zlasti delavci,
ki se vozijo na delo.

S predlogom, da se vsi dodatki

sieni delavci prav zaradi dodatka na
stalnost prejemajo nižje osebne do·
hodke, čeprav v kvaliteti dela ni no·
bene razlike med starimi in novimi
delavci. Mislim, da tudi moji sode·
lovci ne nasprotujejo prelivanju do·
datkov v osebne dohodke.

V furnirnici smo se ustavili pri
škarjah za razrez furn irja in povprašali tov. Obrezo Jožeta, kakšno je
njegovo mnenje o predlogu ekonomskih načel poslovne politike za
leto 1968. Odgovo ril nam je:
- Ne bi se strinjal s prelivanjem dodatka K-15 v osebne do-

JOZE OBREZA

na_

delovnem mestu
hodke, ker bi bili pri tem oškodo·
vani delavci z večjim številom
otrok. Prav tako sem proti preli·
vanju dodatka na stalnost v osebne
dohodke, ker menim, da ne more
imeti enakega osebnega dohodka
delavca, ki je že več let v podjetju
in tisti, ki se na novo zaposli. Enakega mnenja je tudi večina mojih
sodelavcev v furnirnici.
Strinjam se s predlogom, da se
vsi ostali dodatki prelijejo v osebne
dohodke.
V TP Martinjak smo 'najprej obiskali tov. Lovka Toneta, šefa proizvodnje, in ga povprašali za njegovo mn e nje. Odgovoril je: ·

JOZE - GORNIK da.je. na.vodila.
ko ni treba, da opozarjam·o na iz·
delke, ki jih nimamo na zalogi. Pla·
smo izdelkov naj bi bil ozko po·
vezan z reklamo.
O dodatku na stalnost menim, da
nima pomena, ki mu ga pripisujemo, ker smo njegov glavni učinek
čutili v č asu velikih flulctuacij . .Lah·
ko pa bi dodatek · na stalnost ozna·
čili kot obrestovanje vloženega dela v razširjeno reprodukcijo, ki so
se ga člani podjetja v prejšnjih
letih zavestno odrekali, še ROSebej
po katastrofalnih požarih.

prelijejo v osebne dohodke, se
strinjam s pogojem; da povečamo
osebne dohodke noekrat, ker skupaj s sodelavci -nimamo zaupanja,
da se bodo sredstva raznih dodal·
kov dejansko prelila v osebne do·
hodke.
·
Mlaka r Pavlo , d el avka v montoži

- - Veliko je delavcey, ki si za·
slavljeno politiko razlagajo narobe
in gledajo no posamezna vptaša·
nja z osebnih in socialnih odna·
sov. če pa pogledamo, da smo tu·
di dosed!]j izdvajali vse dodatke iz
osebnih dohodkov,potem je pro)lilno,
da se izplačujejo kot · ost;!bni dohodki in ne kot dodatek k osebnemu dohodku. Sam sem za to, da
se da delavcem tisto, kar jim pri·
pada. Kar se tiče dodatka na s~al·
nost, mislim, da je pravilna :~;omisel,
do se .prelije v osebne dohodke,
ker je njegovo naloga, da ob<jrži
stalno delovno silo, izgubila pomen.
Večina mojih sodelavcev, ' ki so
zaposleni dlje časa' v podjetju, me·
ni, da je veliko žrtvovala za izgradnjo tovarne in da bi prav zaradi
tega moral biti dodatek no stolnos.t
Moje · mnenje je,· da so tisti ljudje
grcidil_i zaradi tega, da bi bili so·
mi, pa tudi njihovi otroci zaposleni
v domačem kraju.
Mislim, da· bodo delavci v pov·
bolj prikrajšani, če -se vsi
dodatki . ne prelijejo v osebne do· ·
hodke. Strinjam se, da se vsi do·
datki prelijejo v osebne dohodke
naenkrat.
preč ju

osebne dohodke izpeljali postopoma. Enakega mnenja je večina mojih sodelavcev. Kor se tiče dodatka na stalnost, sem mnenja, da bi
ostal v taki -ali pa v podobni obliki in . bi spo~bujol ljudi z bolj·

Mislim, da se sredstva za izobraževanje kadrov pogosto trošijo ne·
racionalno, ker se · izobražujejo
ljudje, ki že po svojih naravnih s posobnostih ne ustrezajo pogojem študija. Iz dosedanjih stroškov vidi·.
mo, da sm.o zelo malo vlagali v
izobraževanje proizvodnih delavcev
na delovne m mestu. Menim, da bi
se moral tehničn i kader bolj posvetiti izobraževanju delavcev na de·
lovnem mestu in prepustiti sedanja administrativna dela nižje · kvalificiranemu osebju. Strinjam ~e z
nakazano smerjo izobraževanja -vnaprej, pogrešam pa zaključkov, ki naj
PAVLA MLAKAR :delayka v montaži
bi na vseh šolah v lastni režiji pre·
prečili poučevanje lastnemu kadru in
ga usmerili v reševanje proizvodTP Cerknica, je no .zastavljeno vpra·
Skra·bec Ivan, sklodi ŠČI)ik gotovih iznje, s čimer bi dosegli :
.
šanje odgovorila:
·
d elkov, nam _je no vprašanje, · kaj
- pedagoško kvalitetnejše · izo- Mislim, da so predlog poslov·
meni o predlogu 'ekonomskih načel
braževanj~ ~adrov in
ne politike za leto 1968 pravilno
poslovne politike za leto 1968, od - razbremenitev tehničnega ko· : zastavili, kar omogoča delavcem
govoril: ·
dra v delovnem in dela . prostem
boljši zas,Luiek in s tem višji_ stan· - Korak j~ pravilen, vendar bi
času, 'ki bi se tako več il'! bolj an_ga·
dard·. ·Ukinitev dodatka na· stalnost .po mojem mnenju bilo veliko bo·
iiral v poslo:vnem procesu.
je·',.pozitivna zamisel! :~er· novozapo·
lje,: če bi preliv':Jnje dodatkov v

(Nadaljevanje na 3. str.)

·PRED VOLITVAMI
V:SAMOUPRAVN:EOR-GANE
Koncern meseca januarja poteče
mandat polovici · članov Centralnega delavskega sveta in polovici
članov · delavskih svetov poslovnih enot. Zato ' je Centralni delavski svet na ·svoji seji dne 16. januarja 1968 na podlagi Temeljnega zakona o volitvah delavskih
svetov in drugih or:ganov upravljanja v delovnih organizacijah
razpisal volitve za polovico članov
v Centralnem delavskem svetu in
delavs-k ih svetih poslovnih enot.
Volitve bodo .v petek, dne 16.
februarja 1968 od 5. do 19. ure v
Centra.lni delavski svet in delavske svete poslovnih enot.
Na tej seji je Centralni delavski
svet določil 6 volilnih enot in sicer:
l. Volilna enota I.
2. Volilna enota II.
3. Volilna enota III.
4. Volilna enota IV.
5. Volilna enota V.
6. Volilna enota VI.

Zahvalili smo tov. Lovku za odgovore in se napotili v skladišče gotovih izdelkov TP Martinjak. Tov.

Ne smemo pozabiti, da so ob
te m času člani kolketiva vložili veliko dela v obnovo in razširitev pod·
jetja brez kakršnegakoli material·
nega prizl)onja. Po mojem mnenju
zato dodatek na stalnost lahko oslo·
ne.

šo zaposlitvijo v podjetju. Z oslo·
limi predlogi ekonomskih načel po·
slavne politike za leto 1968 pa se
strinjam v celoti.

Tovarna pohištva Cerknica
Tovarni ivernih plošč Cerknica
Bazenska žaga Cerknica
Skupne strokovne službe Cerknica
Tovarna pohištva Martinjak
Tovarna lesnih izdelkov Stari trg

V vsaki volilni enoti b omo volili
naslednje število novih članov v
Centralni delavski svet in DS poslovne enote:
C/1

ril
p..,

{)

Q

Q

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Volilna enota I.
Volilna enota II.
Volilna en.ata III.
VolHna enota IV.
Volilna enota V.
Volilna enota VI.

podlaga za sist em volitev organov
upi'avljan ja v ·delovnih organizacijah naj . omenimo zLasti -tole:
l. Organi upravljanja so pooblaščeni organi delovnih ljudi, ki
so člani deLovne s~p_nosti delovne organizacije. Z volitvami čla
ni delovne skupnosti . poverjajo
dol-očen~ funkcije upravljanja organom delovne organizacije.
2. Vsak član delovne skupnosti
ima pravico voliti in biti voljen
v organe upravljanja delovne organizacije. Ima pravico določati
ka-ndi-date za volitve v te organe
in sam kandidirati, predlagati odpoklic in odločati o odpoklicu izvoljenh članov organov upravl-janja.
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Centralni delavski svet je sprejel tudi sklep, da se morajo kandidacijs~ zbori članov delovne
skupnosti BREST, kjer se bodo
predlagali kandidati za čl ane
Centralnega delavskega sveta in
delavske svete poslovnih enot zaključiti n ajkasneje do B. februarja
1968.

Pravica voliti in biti voljen v
delavski svet ali v kakšen drug
organ upravljanja delovne organizacije je sestavni del pravice do
samoupravljanja in spada med
značilnosti socia.lističnih odnosov.
Pri tem velja posebej poudariti,
!ia gre za praVico, ki opredeljuje
družbeno-politični položaj delovnega človek.ch . ki mu omogoča, da
ta ~voj' pOlOžaj tu.dl 1,1veljavi.
Med. ustanQvnUni ·načeli, ki so

3. Clane delavskega sveta volijo
. član i delovne skupnosti neposredno s t ajnim glasovanjem.
4. Clane upravnega odbora volijo člani d elavs.k.eg-a sveta, neposredno pa člani delovne skupnosti
le kadar ta neposredn-o opravlja
f.unkcijo delavskega sveta.
5. Clani delavskega sveta se volijo za dve leti , člani upravnega
odbora pa za eno leto; nihče ne
more biti dvakrat zaporedoma· izvoljen - to je, za člana d.elavsk.ega sveta in ne več kot dvakrat
Zl!IPOredoma za člana upravnega
odbora.
6. Vsakega člana, kateregakoli
orgaaJa upravljanja je mogoče odpoklicati, pa tmdi pred iztekom
njeg:ove mandatne dobe. Na zborih delovnih ljudi delovne skupnosti bomo do'ločali kandidate, oziroma postavljali kandidatne liste, tako za Centralni delavski svet, kakor za delavske svete posloWlih enot. ZbOri delovnih
ljudi bodo potekali za vsakio po.
elovno enoto posebej.
· Pri pastavljanju .kandidatnih
list maramo biti .z-elo pazljivi,
kakšne ljudi bomo predlagali za
kandidate. _Kandidati naj bodo tis_ti člani p.ašega kolektiva, ki so
si že ?- dos'edanjiqJ. de~om pridobili
toliko· zaupanja, da nas bodo lahko Zastopali v naših samoupravnih
orgapili. . , _ .· .. F.. ZiJDlund
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BRESTOV OBZORNIK

Primernost dodatka na stalnost

Potrebo po ~ovi delitvi delo v strokovnih·.službah -TP Cerknica

Sedanjo o"rgonizocija strokovnih
Konstruktor je strokovnjak za konslužb v Tovorni pohištva Cerknice
strukcije, ne more pa vedeti, ker ne
je bila noštudirano in sprejeto pred
dela no teh področjih, kakšne dineka j leti; ponovno po smo jo p romenzije surovin bo robi l, do · bo
učili pred anal itično oceno delovnih
rahko dobil toko oli drugačno nogo.
O ukinitvi dodatka na stalnost vili enako k:.oličino in isto kvalija, ki so bila preje ali kasneJe
mest. Razliko med prejšnjo in sedaje bilo v podjetju že veliko govoustanovljena in jim zato da večji
teto izdelkov. Skupaj so zaslužili
Enako je pri ostalih materialih.
njo je le v tem, do smo pri· sedanji
ra, vendar konkretnih rešitev na
300.000 dinarjev. Vsak delavec bi
ali manjši iztržek?
Poglejmo na primer somo nobovo
pripravi delo ločil i v dva samostojno
tem področju še ni bilo sprejetih.
moral dobiti: torej po 100.000 dilepilo za furnirko robov .. Stefoni ...
Tržišče ne pozna nič drugega
sektorja s svojim vodjem konstrukKer predlog poslovne politike za ' narjev. Vendar ni bilo tako, kajti:
Ugotovljeno in znano je, do furnirkakor bla.go, za katerega je bilo
·
cije in tehnologije.
leto 1968 ponovno postavlja v
ko robov doseže najboljše kvalitetporabljeno povprečno družbeno
delavec
A
je
bil
pri
podjetju
V čem je pravzaprav potreba po
ospredje ukinitev vseh dodatkov,
ne in količinske rezultate z lepi lom
potrebno delo. Ni možno torej, da
1 leto in ni dobil dodatka na stalnovi delitvi dela? Sedanja služba
katerih izplačilo ni vezano na reEOSTIK. Pojavila se je " ko nkurenčno
bi
delavci
de~
svojega
čas~
delali
nost,
zajema
naslednjo
dekonstrukcije
zultate dela posameznika, bom v
firma, ki proizvaja lepilo Jowat. Le- delavec B je bil pri podjetju za osebne dohodke na tak način
lovno
področja:
tem članku prikazal upravičenost
pilo je v primeru z eotikom precej
privilegir~ih delavcev.
7 let in je dobH 4 % dodatka na
dodatka na stalnost kot ekonomcenejše, zato so se plonerji materiala
- pripravo tehnične dokumentastalnost,
Zaključek vsega tega ugotavljaske kategorije.
hitro odločili, do go nabavi mo, že ·
cije (kosovnic) tehnične opise za
- delavec C je bil pri podjetju
nja bi bil torej ta, da je kategoKo smo povprašali nekatere
po prvem nezod ovoljivem preizkuproizvodnjo;
18
let
in
je
dobil
6%
dodatka
na
rija dodatek na stalnost preživela
člane kolektiva
kaj menijo o
su vzorca.
- sestavljanje in postavljanje
stalnost.
in jo je treba pretiti v oenike
predlogu, da se dodatek na stalLogično posledica tega je bilo
normativov materiala;
osebnih dohodkov. Pri tem pa naj
nost skupaj z ostalimi dodatki
Dodatek na stalnost je povzroproblematiko pri furnironju robov.
- strokovno vodstvo pri nadzoru
poudarim, da s tem predlogom ·ne
ukine kot naddel osebnih dohodKvaliteta je nezadovol jivo, učinek
čil, da je dobil:
nod izdelova njem prototopov, vzorbo v podjetju nihče oškodovan, cev in novih modelov;
kov, smo dobili dve različni skumnogo slabši.
- delavec A 96.800 din
kajti povprečni dodatek na stalpini odgovorov.
- izračunavanje in ses.tovjonje
Koj ob tem lohko ugotovimo? Plo- d.ela,·ec B 100.600 d~n
nost znaša v pcrdjetju 2,6 %, najEna skupina delavce\· se zavzepredkalkulocije;
nerjem materiala je bilo pri odlo- delavec C 102.000 din
višji, katerega prejema le 2% zama za to, da dodatek na stalnost
odrejanje,
vodnje
in
skrb
za
čanju o nabavi vrste lepila osnovno
Skupaj :
300.000 din
poslenih znaša 7 %. medtem ko se
ostane, ker predstavlja nekakšno
zoščito blaga ;
merilo cena, ne po vse komponente,
bodo
z
ukinitvijo
dodatkov
poveIz primerjave takoj ugotovimo,
kompenzacijo za prej vložena
Tehnološko pdprovo delo pa zaki so potrebne zo izbor materiala .
čali povprečru osebni dohodki zasredstva in delo posameznikov v
da je plačal delavec A iz svojega
jemo.:
On kot s ubjekt ni ne posredno angaposlenim za 11 O'dstotkov. To
izgradnjo in razširitev podjetja.
zaslužka delavcu B 600 din in de· - študije zo določanje in pred žiran p ri reševanju te hnološke p ropa pomem, da se bo tudi . ti- . piso,.,anje tehnoloških postovkov;
Druga skupina delavcev pa lavcu C . 2.6!>0 dinarjev.
izvodne problematike in jo v take
- ·.analiziranje časa in postavsmatra, da je treba dodatek na
potankosti kot tehnolog ne pozna,
. ljanje norm;
stalnost ukiniti, ker kot ekonomzoto se je brez večjih pomislekov
ska klategOTija ni več potreben,
- operativno uveljavnjonje tehodtočil za nakup novega, cenejšenoloških postopkov;
kajti o fluktuaciji delovne sile,
go lepilo.
študije
in
načrtovanje
raznih
zoper katero je bi.! ta dodatek poČe bi to probem obravnaval tehtehničnih pripom oč k ov, rezil in ostastavljen, v poreformnem obdobju
nolog s tehnološko ekonomskega vilega drobnega orodja.
prak:.tično ne moremo več govoriti.
dika, bi prov gotovo take napake
Celo več, že v času njegove polne
S sedanjo delitvijo dela smo teh ne napravil.
vredlnosti ni bil več fuTllkcionalen,
nalogom odvzeli najosnovn ejše, s
Takih in podobnih primerov bi
ker je predstavljal premajhno stičemer
bi se moroli pravzaprav
našteli lahko še več.
mulacijo zoper odliv delovne sile.
ukvarjati. Poleg tega, ko določa
če o vsem tem dobro in globl je
Da bi dali kakršenkoli odgovor na
vrstni red , kje, no katerem stroju
razmislimo, pridemo do zaključka,
obe skupini rrmenj, moramo vprabodo izdelali · posamezno operacijo
do mora o dimenziji, vrsti in kvališanje dodatk:.a na stalnost širše obje nujno tudi določiti, kakšen mo~
teti materiala odločati tehnolog, ker
ravnavati.
terial je potreben za to operacijo.
le on pozno postopek in načine
Dodatek na stalnost je bil vpeNo primer: Tehnolog določa, na
delo in je zato le on sposoben in
ljan v času velikih fluktuacij dekaterih ~troj ih bodo obdelavo li · repristojen to določati. Tako bo tehlovne sile za preprečevanje odhacimo nogo za neki izdelek. Tehnonolog lahko povsem odgovoren zo
janja delavcev iz podjetja, z nasvoje delo, v sedanjem primeru po
log na tanko pozno, kakšne nodGlasbena
omarica
izdelek
TP
Cerknica
menom, da bi ustaljenost kadrov
mere potrebuje posamezni stroj, do
se to prepleta med njim in normirvplivala predvsem na večjo probo doseže n optim"alni rezultat. To
cem materiala.
duktivnost. Vendar stimulacija
po po naši delitvi delo določa konTo spoznanje pa terja novo orgastim 2 % delavc-em, ki prejemajo
Nesmiselnost izplačevanja dona zaposlitev v pogojih takega
nizacijo, oziroma bolje rečeno, nosedaj dodatek na stalnost v višini struktor, oziroma normirec surovin
datlta
na
stalnost,
kot
dodatka
za
pritiska delovne sile na zaposlitev
-ali materiala. Ali se vam ne zdi,
vo delitev delo.
7 % povečal osebni dohodek za 4
prejšnja odrekanja v izplačilih
kot je s-edaj in kar se glede na
d o tu nekaj ni prav?
T. Kebe
odstotke.
S
tem
pa
s-e
bo
tudi
naš
stabilnejšo in umirjenejšo rast osebnih dohodkov lahko izrazimo sistem nagrajevanja še bolj priblitu-di
z
nekaj
vprašanji:
gospodarstva pričakuje tudi v prižal načelu vsakemu po njegovem
hodnje, ni več potrebna, niti niAli ne pripada po tem načelu
delu, kar je e den pogojev uspešma osnove v načelih nagrajevadodatek tudi tistim, ki so že
nega poslovanja.
nja p0 delu. Prva skupina delavzdavnaj odšli iz podjetja?
Se naprej pa bo morala biti decev se dejansko po izvodenen ju
lahko zaključili, da so načelo e ko"
Zakaj tudi na novo zaposleni litev dohodka na osebne dohodke (Nadaljevanje z 2. str.)
prvotnega namena dodatka na
· Rad bi poudaril še to, da bi bilo
nomske politike pravilno zastavljedelavci
po
dveh
letih
staža
na
in sklade taka, da bo zagotavljal a
stalnost kot stimulacije zoper
zelo umestno, če se bodo povišali
na. Najbolj si nasprotujejo mnenja
Brestu pridobe pravico do dodatka
skladno naraščanje osebnih dofluktuiranja zaposlenih zavzema
osebni dohodki, da se delavcem pri
pri vprašanju o ukinitvi dodatka na
na
stalnost?
'
hodkov z doseženimi rezultati,
za popolnoma novo funkcijo dokaže povečanje ločeno od rednega
stalnost, vendar mislimo, da ob ukiZakaj
dodatek
z
leti
narašča
in
hkrati pa sklad1 za reprodukcijo
datka na stalnost. Po njihovem
zaslužka.
nitvi vseh ostolih dodatkov in ob
mnenju naj postane dcrdatek na kdaj bo dokončno izplačano »prej- tolikšni, da bodo zagotavljali nestalnost nadomestilo za relativno šnje odrekovanje« sredstev oziro- nehen razvoj podjetja.
ma kdaj bo lahko dodatek na stalnizke osebne dohodke v času izPovs-em logičen zaključek je tonost ukinjen? (Ce ne bo, pomeni
gradnje Bresta, ki so bil posledica
to »stalno odrekanje« osebnih do- rej, da življenjs•ki standard in sovečjih vlaganj sredstev v razširdobna tehnika ne poznata stagnajeno reprodukcijo oziroma razši- hodkov za vlaganje v razširjeno
cije, zato so potrebe po osebnih
reprodukcijo
ali
z
drugimi
beseritev in modernizacijo podjetja.
dohod-kih in po višji tehniki vedTako tolmačenje dodatka na dami nujo za nenehno rast in razvoj podjetja, kar je končno tudi no večje , »odrek:.anje« osebnih dostalnost je na prvi pogled logično,
hodkov ali pa skladov je torej staedino življenjsko in ekonomsko).
vendar je iz več razlogov n e spreAli pozna tržišče tudi take len in povsem normalen pojav.
jemljivo.
B. Mišič
obra te, poslovne enote in podjetPri obravnavi tega problema se
ne želim spuščati v teorijo, č e
prav bi ravno teorija pokazala da
Je nadaljnji obstoj dodatka na
stalnost absurd in da predstavlja
neko vrsto rente.
ločilo, da pritožbo rešuje delavski
V aprilu 1967 so na CDS dokonZa obravnavo problema se bom
svet poslovne enote. Zamislimo si,
čno sprejeli analitično oceno deposlužil 9. člena Temeljnega zalovnih mest. S tem delo komisije, kakšna bi bila analitična ocena
kona o delovnih razmerjih ki praki je pripravljala analitično oceno delovnih mest, če bi vsak delavsk1
vi:
še ni bilo končano. Kljub temu, svet odločal o pritožbi! AU bi bila
»Uresničujoč načelo : vsake mu
da je bilo že med javno razpravo . v takem primeru analitična ocena
po delu je delovna skupnost dolžde janski odraz pogojev dela? Prav
pop;ravljenih precej ocen delovna zagotoviti:
gotovo ne! Kaj je potrebno torej
l. da dobiva delavec za enako nih mes-t, je bilo po prvem obradopolnib? Po mojem mnenju lahčunu osebnih dohodkov po analidelo opravljeno v enakih pogojih
ko rešuJe prito žbe na analitično
tični oceni in potem, ko so bile
enak delež pri delitve sredstev za
oceno delovnih mest le en organ
izdane individualne odločbe, preosebne dohodke in pri drugih prav vsem BRESTU, nikakor pa ne
cej pritožb na delavske svete. Privicah ki se pridobivajo po uspehih
delavski sveti poslovnih enot. Ne
tožbe so reševali v vsaki poslovni
dela .. . "
glede na to, kateri organ naj bi
Tudi Statut Bresta ne pred,·i- enati drugače. Nekje je to rešereševal pritožbe in spremljal anadeva
drugačnega
oblikovanja vala lromisija, drugje upravni od litično oceno, pa bo moral delati
bor ali pa delavski svet, vendar
osebnih dohodkov. Poglejmo si,
bolj javno in svoje zaključke zakaj pravi o tem 75. člen Statuta : nihče izmed teh pa pritožbe ni
pisniško posredovati - poslovnim
mogel dokončno rešiti. Vprašamo
»Osebni dohodki se oblikujejo:
enotam in odgovor osebi. ki se je
s-e, zakaj ? Povsem jasno je, da j·e
- po obs-egu in kakovosti
pritožila. Do danes vsaj v TP
analitična ocena delovnih mest za
opravljenega dela . .. «
Martinjak naan.reč ni prišel še nit~
BREST kot celoto enota in da ne
Nikjer ni torej nakazano, da bi
e n sam piS'IDe!n.i dokument od censme bili razlik v ocenitvi enakih
lahko kdo dobival dohodke iz natralne lromis1je za analitično ocedelovnih mest v različnih poslovslova prejšnjega vlaganja sre d no delovnih mest, kateri so bile
stev v poslovni sklad podjetja. Ce nih enotah, če sta dve delovni metorej predlpostavimo, da obdržimo sti po vseh kriterijih in · pogojih odstopljene pritožbe. Odgovori so
bili ustni ali pa po telefonski zve enaki.
·
dodatek na stalnost z namenom
zi. Kako naj potem ne kdo iz p0izplačila polnih osebnih dohodkov
Vendar sedaj vel javni sistem
slovne enote, ki ne dela v tej koiz preteklosti, potem · kršimo nalahko pripelje do tega, da sta dve
Ivan Skrabec, skladiščnik TP Martinjak
misiji, odgovori osebi, ki se je pričelo : Vsakemu po njegove m delu.
tožila? Bodimo torej bolj dosledZa ilustracijo naj navedem slede- enaki delovni mesti različno oceni in natančni pri tako· važnih
·njeni. Da lahko pride do tega poTo je nekaj mnenj o predlogu
prenehanju pogojev; ki so vpeljavo
či primer, ki potrjuje to tew.
vprašanjih, kat je analitična ocetega dodatka norekovoli, tudi to
trjuje de:jstvo, da vse odločbe o
e:konomskih načel za poslovno poTrije delavci na enakih delovna delov nih mest!
litiko v letu 1968. Mnenja so roznima osnove zo nadaljnji obsto(
nih mestih, se pravi z enako oceanalitični oceni
delovruh m est
'
B. Mišič - F. Mele
F. Tavželj ·
lična· in nasprotujo čo, vendar bi
vsebujejo v pravnem pod uku . donitviJo delovnega mesta, so napra-

Mnenja o predlogu poslovne politike l968

Kdo noj rešuje pritožbe no analitično oceno 1
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Vletu 1988 novi poslovni p·rostori
TRGOVINA S POHISTVOM- OSREDNJE VPRASANJE • SINDIKAT JN MLADINA DOBITA SVOJE PROSTORE . NOVA DVORA·
NA •
NOVA RESTAVRACIJA • GARAZE ZA TOVORNE AVTOMOBILE
V zadnjem času se v naši komercialni službi posamezni kupci
vse pogosteje oglašaj(}, ker si želijo nabaviti pohištvo clir~ktno, mimo trgovske mreže. Računajo, da
bodo tako ceneje prišli do blaga,
obenem pa si lažje izbrali tisto,
.kar njihovemu okusu najbolj
ustreza.. Prihajajo predvsem tisii
kupci, ki so se že vnaprej odločili,
da bodo kupili ta ali oni izdelek
in računaj(}, da bodo direktno v
tovarni bolje izbrali.
To pa niso edini razlogi, zaradi
katerih se kupci oglašajo direktno
pri P.roizvodinji. Znano je, da ima

deva, da bi v spodnjih pros·torih
n apravili prostore za sindikat in
mladino, kjer bi se lahko shajali
in imeli svoj inventar V zgornjem
delu p a bi uredili veliko dvorano
za razme občne zbore, zbore delovnih kolektivov in druge podobne
priredd•t ve. Z urejeno okolico bi
tudi Cerknica mnogo pridobila.
Vsi prostori bodo ogrevani s
centralno kurjavo, tako da bodo
uporabni tudi v zimskem času .
Novo restavracijo, oziroma jedillnico naj bi napravili ob potoku oo sedan je Hrenove hiše navzgor proti noveJnu mostu. Tam

halo. Ta prostor sedaj še gradijo
in bo končan ter uporaben v poletnih mesecih. Do takrat moramo
proučiti način skladdščenja, prevozne polJi, način prevoza in p<>dobno v novem skladišču. Skla<lišče bo v neposredni bližini glavnih potrošniških središč montaže
in pakirnice, ki sta gla vna odjemalca ieprodukc;ijskega materiala.
Materiali za površinsko obdelavo
pa bod•o imeLi svoje sklad·išče.
Sedanje skladišče repro-matetialov mislimo pre ured.iti v garaže
za tovorne avtomobile. To vprašanje rešujemo že dalj časa, vendar vse do sedaj nismo našli
ustrezme rešitve.
Za popolinoma novo gradnjo nismo dobili primerne lokacije, kakš nih .podobnih starih objektov, ki

Kako bi omogočili primerne osebne
dohodke ostarelim članom kolektiva
Ze več kot mesec dni je v javni
razpravi predlog Centr. upra vnega
odbora., ki obravnava in nakazuje
vsaj zača.sllQ rešitev problematike
starejših delavcev Bresta..
N:imoam namena naštevati vseh
činiteljev, ki so privedli organe
samoupravljanja do razprave o
tem problemu. Ker pa do sedaj
••formalna« javna razprava ni dala
bistvenih pripomb (oziroma jih
sploh ni) na predlog ug00l1osti za
starejše delavce, bom ponovno
opozoril na nekatere značilnosti
predloga.
Predlog je dan v javno razpravo s priporočilom, naj o vsakem
primeru dajanja u~dnosti razpravlja delavski svet poslovne
enote. Na. ta način je prenešeno
odločanje na nivo poslovne enote,
ki najbolje pozna svoje delavce,
organizacijo in s tem tudi možnost
objektivne ugoditve prošnji.
Delavski sveti bodo ob povečani
skrbi za ekonomičnejšim poslo. vanjem na vsak način prišli do
zaključkov, da je boljša rešitev
premil&titev do sedaj dobrega delavca, ki n e more · slediti tempu
dela, na manj zahtevoo oziroma
lažje delo ob enakih osebnih duhodikih, na njegovo mesto pa postaviti dobrega delavca, ki z normalnim naporom d-osega ali celo
presega normative, kakor pa
vztrajati na prejšnji zasedbi delovnega mesta. Poleg te prednosti
pa ima tak na čin premeščanja
tudi močan psihološko pozitiven
učinek na delavce. Res, da je težko izmeriti koliko pomeni delavcu
C?bčutek varnosti in skrbi zanj,
dejstvo pa je, da so vsa ugodja,

ki jih dobiva delavec s strani pod·

jetja pozitivno prenašajo na uspe.
he pri delu. Predlog obravnava
pogoje za. dosego ugodnosti, pri
tem
mi zdi važno dejstvo, ela
naj bi dobili u~nost samo delavo
ci z dolgoletnim delovnim stažem
na Brestu, da je vzrok njihove
prezgodnje iztrošenosti delo na
delovnem mestu in da je delavec
s svojim delom do sedaj pokazal
dobre rezultate na delovnem me·
stu in v kolektivu. Tudi določba,
ki govori o pogojih, v katerih irila
delavec u~dnost, je pomembna,
ker zahteva od delavca z ugodno·
stjo v naprej pričakovane rezultate dela. Na ta:k način pridobljena. pravica do ugodnosti ne pomeni zajamčenega višjega osebne·
ga dohodka.. Delavski svet mora o
vseh odstopanjih od pričakovanih
rezultatov dela razpravljati in v
primeru, da delavec z ugodnostjo
zaradi subjektivnih vzrokov na
delovnem mestu ne dosega priča
kovanih rezultatov dela, delavski
svet to ugodnost delavcu tudi ~
ne. Tak postopek spremljanja uspehov delavca odpravi bojazen, da
bi delavec z ugod.nostjo delal 'slabo in na ta način vnašal nerazpoložende med S()delavce.

se

Lestvica, ki govori o dolžini sta·
ža na. Brestu, kot pogoju za dosego
ugodnosti, bi morala sloneti na
analizi dejanskega. stanja v poslovnih enotah. Tako bi lahko na
najbolj objektiven .način prišli do
takega. reševanja problemov starejših delavcev, da bi dosegli ekonomsko in pSihosocialno optimalne rezultate.
V . Harmel

Nova vsebina in delitev dela
tehnične službe TP Martinjok
Dnevna soba Daniela
industrija mnogo več posluha za
želje in zahteve potrošnikov kot
trgovina. V ta namen smo tudi
Pri nas· pred nekaj leti organizir.ali oddelek za oblikovanje proizvodov. Na lanskih sejmih in razstavah smo že nastopili z lastnimi
modeli, ki so med potrošniki
vzbudili izredno zanimanje. Nekateri izmed teh so tudi že v rednem proizvodnem programu.
Zato postaja vp·r ašanje trgovskega lokala in raxstavnega prostora i z dneva v dan bolj pereče.
2e vse leto 1967 smo se posamezniki ukvarjali s tem vprašanjem,
vendar zadovoljive rešitve ni b ilo.
Končno smo rešitev le našli.

naj bi bili tudi n ovi vhod, parkirni prostor in drugo. Kapaciteta
nove j.edilnice bo mnogo večja od
seda.n.je, računajo vsaj s 400 sedeži (sedanja 160). Tako bi sedan je
pomanjkanje prostorov povsem
odpravil, vseeno pa bomo morali
topili obrok v dopoldanskem času
delit i v dveh izmenah.
Skladišče reprodukcijskega materiala bomo, kot določa program,
preselili v pros.tor med novim
skl~diščem m glavno tovarniško

mogoče preurediti, pa
tudi ni. Računamo, da bo ta objek t primeren, zlasti še, ke r je v
neposredni bližini meh anične delavnioe. ·
Po programu bi moralo bi ti vse
to urejeno do konca letošnjega avgusta. Prav zato je potrebno, da se
izdel ave načrtov lotimo takoj, g raditi pa pričnemo prve cmi, ko bod<J ugodni vremenski pogoj·i.
T. KEBE

bi jih bilo

Zakaj različni osebni dohodki?

Ra zl ični osebni dohodki v EE oli
splošno v podjetj u po tudi v drugi h
delovnih organizacijah so večkrat
predmet živohnih razprav; po noj
Sedanji prostori Delavske restavracije so i7lreČl no primerni za bo to v prime rjava h med razl ič ni 
mi delovn imi mesti ali pri preme rtrgov.ino s p ohištvom. Razen notranje dekorativne ureditve ne bo javah zaslužkov na podobnih e nakih a li celo istih delovnih mepotrebno nobenih dodatnih gradstih.
benih· del. Sedanj4 prostor s toDo obstojajo razlike med osebčilno mizo bomo preuredili v pronimi dohodki no istih delovnih mestor za pisarno in sprejemanje
stih (delo v več izmena h) , se zdi
strank, glavna dvorana pa bo slu površnemu opazoval cu zelo nera mla za r azstavo blaga. Stranke si
zumljivo, vendar obstojajo možnosti.
bodo razstavljeno b lago lahko
ogledlale, tistemu, ki bo kaj !rupi!, da pride do rozlik. Te razlike povzroča mnogo či nite l j ev, ki vplivajo
pa bomo izdelek poslali di rektno
no razl i čno stori lnost, s tem pa tudi
iz: skladišča na dom. Trgovina bo
na različne osebne dohodke.
nudila tudi d ruge uslu ge, na primer montažo n a domu, pre·vcrz in
Noj omenim samo ne katere či 
podobno.
nitelje, ki vplivajo na delovčevo spoSindikalna in mladinska orga- sobnost zo določeno de lovno mesto. To so: nj eg ovo znanje, spretnizacija že dalj časa n egodujeta
nost, izkušnje, fi zično moč, zdravzaradi prostorov. V tovarnišklih
stveno stanje, spol in leto starosti,
objektih ni prostora, ki bi ga lahsposobnost zapaža nja, dojemanja,
ko odstopi-li eni ali drugi organiprirojeno nadarjenost, stopnjo sa zaciji, prostori skupnih služb so
mostojnosti itd. Prav tq ko vplivajo
prav tako pretesni. Potrebno je
no d elavčevo sposobnost za de lo
najti rešitev izven sedanjih pro· tudi razne okoliš či ne, kot so: ure.storov.
jenost sta novanjskih in d ružin skih
Zgr.adbe ·nekdanje direkcije ali
razme r, zadovoljstvo oli nezadovolj stvo z delovnim mestom, zavest o
bivši hlev že v.rsto let ne uporabpome mbnosti dela, ob č utek o praljamo. Spodnje prostore sicer izkorišča restavracija za skladišča
vičn osti prejet~go osebnega dohod ka za opravljeno delo, pozitivna ali
in ctrvarnico, zgornji p a so n eurejeni in prazni. ObjeM z okolico· negativno stimulacijo (pohva le graje ), . oqč u tek varnosti pri delu,
v:red, ki je precej za:nelll.!irjena,
primerno urej«;!na · del?vno mesto
bi . bilo mogoče z nekaj sredst vi
lep<? ~ediiti. Idejni načrt predviNojpqm e mbn ej~i či nitelj pa je,

oli delavec de la, ke r go delo veseli
(speci fi čn o motivacija), oli delo, ker
mora , · da preživlja družino sebe oli
si bo z zaslužkom ne kaj kupil (ne specifično motiviran); da ne o me njam nega tivne motivacije.
Torej obstoja možnost razl ične
storiln osti - različne stopnje u či n 
ka '" s tem tudi možnost raz li č nih
osebnih dohodkov že no istih de lovnih mestih. Iz tega po sledi , do
razliko v osebnih dohodki h no istih
delovnih mestih še ne pomeni, do
se je komu zgodilo krivico - seveda s tem, do norma pravilno postavljeno. Ker o bstoja pri dosedanjem ~istemu normi ranje vprašanje
realnosti no rme in sicer zorodi tega,
ker se ni a li pa se je pri normira nju prema lo precizne upošteva la
stopnjo uči nka, obstoja tudi vpra ša nje o realnosti različnih osebni h
dohodkov med delovnim i mesti v EE
in tudi med ekonomskimi enotami.
Z novim sistemom normiranje, ki
se bo priče l uvajqti letošnje leto,
po bodo ti dvomi odpadli. Vpliv
ostalih čin i teljev, ki vpliva jo no več
jo oli manjšo storil nost in s tem
tudi no razli č ne osebne dohodke po
se do zmanjšati s tem , do je pravi
č l ove k no pravem delovnem mestu.
Razlike v osebnih dohodkih po
bodo tud i še potem, ko. bo dosled no zadoščen o soc ioli sti č nemu no če
lu ..vsak po svojih sposobnostih,
·
vsa ke mu po njeg ov.em delu...
Razlike v ose,bnih dohodkih pa
smo priznali tudi z ana li tično. oceno
delovn ih. mest,
T. Bclvdek.

Meseci, »ko se vračali 5() stoli«,
na katere se je spomnil satirični
poet na Silvestra, so za nami. Ni
se zgodilo prvič in gotovo tudi ne
.zadnji č, da se kupec n e strinja
povsem z nami glede kvalitete in
da Pri tem uspe on, ne mi. Kakorkoli že, to je izkušnja več in iskreno lii želeli, d a bi bila zadnja.

- razdelili smo čisto strokovno
delo od administrativnega,
- delo smo bolj sistematizirali,
- poostrili smo osebno odgovornost in doslednost pri delu.

S temi ukrepi bi želeli doseči,
da bi bila priprava dela dejansko
strokovni vodja proizvodnje in
Ni skxivnost, da si je TP Martinjak zadala nalogo <Osvojiti višjo planiranja. S tem pa nalagamo
st(}pnjo sed.e žnega pohištva, ime- stoodstotno odgovornost vsem .renovano tudi stilno pohištvo. Prvi feratom. Posamezni refer enti mokoraki segajo nekaj let nazaj in rajo zato obvladati p o dročje svolahko rečemo, da smo premišljeno jega dela in so tudi edini odgovorni za svoje delo.
opravili. V mislih imam osvojeno
proizvodnjo stola SARDAN, danTehnološki postopki, nol'llliraskega pohištva in po časen prehod
nje surovin in materialov ter ča·
na. stilni asortiman, predvsem g ruSOVni mu:mativi morajo temeljiti
pe 1:1.
na uporabnih znanstvenih meto·
Mislili smo že, da je led prebit, dah, ki pa jih morajo približati
a smo m orali spoznati, da ni t!lko. · sedanjemu stanju in možnostim.
Takrat so mnog·o govorili o n.eril&· Da bi bili posamezni referati kos
nosti tega ali onega, o neodgovor- svojim nalogam, jih je potrebno
nosti. vodilnih ljudi, pa tudi nepo- razbr.e meniti raznega administrasrednih d elavcev. Zele l bi sprego- tivnega. dela (je tudi predrago),
voriti nekaj besed o pripravi dela. nuditi jim vso strokovno in m oralno pGmoč, skrbeti za n jihov·o stroPriprava dela kot strokovna lrovno izpopolnjevanje, omo~čiii
služba. mora v p r avem pomenu jim oglede raznih sejmov in razbesede voditi proizvodnjo. Osnovstav ter jih stimulirati k samoini. na zahteva za to je njena spoS()bciativi.
nost Da pa. je sposobna ali vsaj
Ni odveč poudariti, da j e Pousposobljena, mora. imeti n asledtrebno ljudi vzgojiti, da za tako
nje pogoje:
delo ne zadostuje samo z ahtevana
- ustrezno strokovno raven izGbra.zba in tudi ne samo praksa.
vseh ljudi v pripravi dela,
Potrebna je življen jska sinteza
- dovolj ljudi,
obojega in ustreznega razumeva- določeno prakso in izkušnje,
nja pri tistih, ki. naloge dajejo in
- podporo najvišjih vodilnih tistih, k aterim je priprava dela
ljudi, pa tudi vodilnih ljudi iz
namenjena..
proizvodnje.
Ne bGm odkril posebne skriv·
Go-tovo nisem n aštel vseh de· nosti, če povem, da teh pogojev
javnikov, vendar se lahko že nad za sedaj še nimamo, da pa imamo
temi dovolj zamislimo. A pustimo najtrdnejša wljo u speti v tem.
sedaj razmišljanje ob strani. Po- Potreba bo samo doslednost in
glejmo, kaj smo storili za izbolj- brezkompromisnost, pa čeprav bo
šanje sedanjega. stanja:
to kloga prizadelo. Tudi TP Ma r·
- za strokovno pomoč smo zll.- tinjak bo morala. računati z obrtniškim načinom proizvodnje ali pa
prosili na SKS,
·
pozabiti na svoj cilj.
- izdel.al:i smo nov orga.nigram
Za zaključek naj navedem samo
službe,
misel vseh avtorjev strokovne in
- izdelali smo podroben opis prakticistične organizacije dela:
del ~ameznih · referatov,
»Za pripravo dela potrebujemo
- razpisali smo delovna p1esta najboljše ljudi.«
za no:v: strokovni kader,

J. Resnilt
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Razmišljanja o potrebi·
maloserijske proizvodnje
Tovarna pohištva <;:erknica je ena
izmed n ajvečjih tovarn te vrste v
Jugoslaviji. Njen proizvodni p rog; am
je usmerjen na srednje serijsko proinodnjo
kosovnega
furniranega
pohištva. Tehnološko je usmerjena
no moderno ploskovno pohištvo. Tako usmerj enost · je zahtevolo takrat·
no in še sedanje tržišče in reči moromo, da so vodilni ljudje, ki so to
predlagali, dobro mislili vnaprej.
V zadnjih dveh, treh letih pa opažamo zlasti na zahodno evropskem
trgu velik odmik od modernih, preprostih, ravnih in gladkih površin.
Vse bolj se uveljavljala in prodira·
ta in klasični in moderni stil. V
tem duhu smo se pokazali tudi mi
no Salonu pohištva v lanskem novembru. Naši potrošniki, razen posameznikov, niso kazali kakšnega izrednega zanimanja za to vrsto pohištva. Nasprotno pa so želi izredno zanimanje izdelki modernega 'sti·
lo, na primer dnevna sobo Daniela
in regal lrvin, omara Florida itd. Na
osnovi tega lahko zaključimo, da
naše tržišče še n i preživelo moderne dobe in še ni zrelo :z:a prehod
na stilno pohištvo.
Ne glede na ugotovljeno dejstvo
po se mi nehote postavlja vprašanje, kam, v katero smer ležita okus
in moda~ Prepričan. sem, c:la bomo

šli po stopinjah razvitejših, naprednejši h družb. Zaradi tega bi se morali že sedaj pripravljati na dobo,
· ko bo potreba po stil nem pohištvu
večja in tiste p osameznike, ki kažejo interes, nekako zadovoljiti. Menim, da bi naše podjetje z: relativno dobro razvito prodajno službo
lahko navezalo kooperacijske odnose
z manjšimi proizvaj alci, ki se lahko gibčneje prilagajajo muham in
z:ahtevam p osameznikov. Serija 50
do 1 OO omar enake di menz:ije, oblike in finiša predsta vlja za tako
proizvodnjo že kar veliko naročilo,
naša prodajna služba pa bi jih v
svojem imenu brez večj i h težav prodajala. V svetu so taki odnosi vsakodnevna praksa, z:ato bi jih morali
razvijati tudi pri nas.
V naši soseščini imamo nekaj
majhnih obratov, ki bi jih z: lahkoto vključili v take programe brez
večjih investicij. Treba b i se bilo le
resno pogovoriti s predstavniki teh
kolektivov in točno razmejiti naloge. Prepričan sem, da b i zadeva
uspela.
Kooperacijski odnosi so v svetu
ekonomska nuja, zato jih razvijajmo tudi pri nas. Nekatera podjetja, ki so pri tem več storila kot pri
nas, že žanjejo sadove.
T. Kebe
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Analiza poškodb pri delu v1.1987
V letu 1967 je bilo v kombinatu
sto _dvajset nezgod p ri delu. Zorod i njih smo izgubi li dvotisoč enaj st
del ovnih dni. Ce t e podatke primerjamo iz leto 1965 in 1966, vidimo, do se število nezgod bistveno
ne spreminja, narašča pa resnost
poškodb. · Sti~je .od poškodovancev
bodo ostali 30 do 40 Ofo delovn i in'·

Gibanje števila izgubfjenih ci~favnin dni
zaradt.'pos'Kodbpr/drz/(1 v ·f rzt 19o~f966,f.96t
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Brestov izvoz naprav v ZDA
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montažo in organizacijo pa je
opravil tov. Markovčič. Kupec je
takoj uvidel predn~ti, ki jih je
d•obil z novim načinom montaže,
zato se· je odločil, da poleg stiskalnice, ki jo je prejel spomladi leta
1967, naroči še pet novih. Tudi teh
pet so projektira.li in izdelali naši
strokovnjaki, tov. Albreht pa je
12. januarja odpotoval v Ameriko
na montažo.
Marsikdo se bo VPrašal, kako to,
da. tehnično manj razvita. in gospodarsko bolj zaostala dežela izvaža naprave v eno najbolj razvitih dežel sveta. Da je tudi to
mogoče. dokazuje omenjeni pri-
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veti pred vsem strokovnjaki, ki način delo načrtujejo in določajo. Za
pri mer lahko vzamemo konstruiranje in izdelavo šablon zo vpenjanje elementov pred obdelavo na
stroju. Zašči t na naprava postane
b rezpredmetno, če šablono ni nap ravljena tako, da je uporabo varovalne naprave mogoča. S tem se
nevarnost p ri delu poveča, namesto da bi se z izb oljšavami v konstrukciji šablone zmanjšalo.
Mnogo problemov na področju
tehnične zašč ite
povzročajo tudi
neugodne konstrukcijske izvedbe delovnih priprav. Ce se s takimi problemi srečujemo pri strojih, ki so
bill nobovljeni pred več leti, je to
še nekako razu mljivo. Nikakor po
se ne sme dog ajati, do take pomanjkljivosti zasledimo pri novem,
komaj nobovljenem stroju. Studij o
tem, kako je rešen problem varnega
delo no delovni pripravi, ki jo nameravamo nabaviti, bo moral postati ustaljeno prakso, če se hoče mo
izogniti poš'k odbom oli po drugim
predelavam , še predno stroj lahko
sploh obratuje.
Zmanjšanje poškodb pri delu je
torej tesno povezano s števi lnimi
problemi, ki obsegajo skoraj vse vrste dejavnosti v podjetju. Zato bomo tudi uspešni šele tedaj , ko bo-
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Ko se je leta 1966 tov. Albreht
mudil pri pozneje propadli firmi
Jay v Philadelphiji, se je oglasil
tudi Pri firmi Morse, ki že od leta
1963 kupuje naše glasbene omarice. Ogledal si je način mon·
taže in ugotovil, da je ta organizirana na najbolj preprost in
primitiven način: s pomQČjo mizarskih sfor. Goopodu Morseju,
lastniku firme je predlagal, naj za
montažo omaric napravi tekoči
trak z ustreznimi stiskalnicami.
Lastnik j.e predlog takoj sprejel,
·istočasno pa prosil za našo strokovno pomoč. Ta naj bi bila
dvojna:

N ajveč nezgod pri delu se je pripetilo zaradi nepazljivosti, ki pa je
največk rat le posledico slabe kontroe. Zna no je, da p ride do nezgode
navadno šele p o številnih, ponavljajočih se napakah, ki jih je mogoče že prej ugotavljati i n odstranjevati. Sem sodijo tudi napake v
odnosu do delovnih dolžnosti. Vse-
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volidi. Povečalo po se je tudi število izgubljenih delovnih dni no poškodbo od 15,1 no 16,7. V analizi
niso zajete p oškodbe no poti no delo oli z dela. Te sicer prišteva mo k poškodbam pri del u, vendar jih moromo zaradi posebne problematike
obravnavati posebej. V informacijo
naj povemo le, do je bi lo v letu
1967 teh poškodb v kombinatu petnajst in da smo zaradi njih izgubi l i
tristo sedemintrideset delovnih dni.
število, po tudi težo poškodb pri
delu je v prim erjavi z letom 1966
porostlo le v TP Cerknica. V ostalih
poslovni h enotah je število izgubljenih delovnih dni , ki jih imamo za
najboljši pokazatelj poškodb, ker
nakazujejo tudi njihovo resnost,
močno upadlo oli pa ostalo na isti
ravni. Ugotovitve so zaskrblj ujoče,
čep rav je števi lo poškodb no ti soč
zaposlenih v kombi natu še vedno za
23 % nižje od povprečja v slovenski lesni industriji leto 1966, ki znašo sto deset poškodb no tisoč zaposlenih. To povprečje presegata,
kot vidimo no diagramu, le poslovni
enoti TLI Stari trg in Bazensko žago; pripominja mo po, do so mo to
primerjava ne pove d ovolj , soj ne
nakazuje tudi resnosti poškodb.

kakor bi morali, zlasti instruktorji.
p ozneje sprem ljati delo ljudi, ki jih
vodijo in ob kršitvah navodil tudi
energično ukrepati.
Kako pomembna je večjo zainteresiranost odgovornih oseb za probleme no področju varstva pri delu, nazorno kože primer Bazenske
žog e. Se pred dvema letoma so v
tej poslovni enoti izgubili skoraj toliko delovnih dni zorodi poškodb
pri delu kot po številu zaposlenih
vsaj desetkrat večji TP Cerkn ica.
Ker so odgovornost vodil nih oseb
za poškodbe pri delu močno zaostrili, sedaj število poškodb, po tud i njihova resn ost, strmo padata.
Do j e kontrolo dela m ogoča le ob
ustrezni izobrazbi tudi s področja
varstva pri del u, ni potrebno posebej poudarjati.
Drugi večji del vzrokov se nano šo no nepopolnosti v teh ni čn i zaščiti strojev in naprav. Omeniti po
moramo, do vsi tovrstni problemi ni so toko lahko rešljivi. Zlasti pri nekaterih strojih je zelo težko vsklajevati zahteve proizvodnje z zahtevami varnosti pri delu; posebno še, če
se na či n obdelave večkrat in bistveno spreminJa. Take s pecifično
tehniške probleme, bi morali reše-

.

.

Sfevr'fo izg. dRL. tim. zaradi.
poškod/Jna IO.zapruienih

viat'u

1.96r

Števil.o /I(Z:tgod priciqLvna

toooraposLenih v /1967
125,0

/.IK rpc TP/1 TLI TIP
mo resnost te problematike kon č no
tudi vsi dojeli in se skupno lotili
reševanja.
Upravi čenost take
akcije nam
med drugim narekuje tudi podatek,
do j e v kombinatu že zdaj osemindevedeset raznih inva lidov in da to
število predvsem za rad i poškodb pri
d elu nenehno narašča.
V. Žn i daršič

N.ERAZUMLJIV ODNOS POSAMEZNIH DELAVCEV DO SREDSTEV
V mesecu novembru 1967 je bil o
montiranih pet avtomatov za 'kokto.
Ze nekaj Jet 'pred tem smo iskali
ustrezno rešitev problema pitne vode, oziroma postrežbe z osvežujočimi
pijačami na delovnem mestu. Tako ·
smo s podjetjem Slovenijo-vino se
dogovorili o postavitvi prodajnih
avtomatov za kokto.
Po sorazmerno nizko ceni so lahko delavci vsak čas si privoščili
Stiskalnice -

izderek Bresta za izvoz v ZDA

1. .Projektira.Ii in izdelali naj bi
pnevmatsko stiskalnico za montai;o glasbenih omaric;
2. Organizirnli naj bi montažo
po sistemu tekočega traku v Ame-

riki.
Prvo in drugo WJ.logo so o pravili
naši strokovnjaki. Stiskalnico ~
načrtovala naša tehnološka služba,
s 1ovarišeni . Hribarjem na čelu,

Iller. Seveda pa je treba stvar dobro proučiti : naša· naprava je cenejša od naprav, ki jih je mogoče
nabaviti v Ameriki. Dober servis
tudi na takih področjih odpira
možnosti za .boljše in uspešnejše
poslovanje na glavni izvozni dejavnosti gla.sl)enib omaric. Prav
tako pa .je tudi kupec vse bolj odvisen.
T. Kebe .

osvežujoča

pijačo.

Dejstvo je, do j e ta način postrežbe v podj etjih z osvežujočim i pi jačami p ri nos prvi primer v Jugoslaviji, ki pomeni s stališča pod jetja Slovenijo vino študij zo · šir~o
uve~bo avtomatov, za naše podjet- ·
je po razširitev ·preskrbe z osnovni mi potrebščinami , oziroma za uvedbo še več avtomatov z različnimi
artikli postrežbe. (cigarete, kavo,
konzerve itd).
Dne 29• .12. 1967 po je bil o· ugo -

tovljeno, da so trije avtomati pokvarjeni, pokvarili po so jih nekateri neodgovorni posamezniki, ki jim
ni mor sodelavec kolektiv, po č
po vidijo samo lastno korist po na či nu kroje.
Iz nekaterih avtomatov je bila pobrona vsa zalogo kokt, oz. denar
za porabljeno zalogo.
Dejstvo je, do so imel i avtomati
največj i promet dnevno vsak po 70
steklenic. Po ugotovitvi kroje pa
predstavnik podjetja Slovenija-vino
ne oskrbuje več, kor pomen i, do
so za to prikrajšani delavci, ki so
se pošteno posl uževoli no podlagi
potrebe avtomatov, oz. osvežujočih
p ija č .

Mi šljenja sem, do je dejanje ol i
bolje rečen o kraja storjeno pred :
vs~m 'iz objestnosti, ki pa nikakor
ni' o'pravič l jiva pri toko nizki prodajni ceni· kokte. .Navedene avto· ·
m~te je podjetje Slovenijo -vino po-

novno oskrbela s kokto dne 15. t.
m. vendar bo v primeru ponovne
kraje avtomate prisiljeno odslroniti.
Nadalje ugotavljamo, da delovci tudi no drugi način in z drugimi oblikami kradejo kokto iz avtomatov predvsem s kovinskimi ploščičomi, ki so po velikosti in teži
enake petdeset dinarskemu kovan ·
cu. Med denarjem se je celo našlo
številka delovnega orodja 589.
Delavci so pozdravili uved bo avtomatov in se pošteno poslužujejo
osvežujoči h pijač, medtem ko posa mezniki ne upoštevajo navodil , da
ne govorimo o cen jenosti sredste,v,
ki so namenjeni njim.
Obnašanje posameznikov do avtomatov je vsega obsojanje vred no, nad katerimi se zgraža celoten
kolektiv in hkrati odobrava ukrep,
s katerim so zaprošeni ustrezni organi, da p omagajo najti objestne
storilce.
J. Klančar
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Iz dela samoupravnih organov Slab g·ospodar,' malom~rnost ali
Važnejši sklepi samoupravnih
organov podjetja
- V petna.jstdnevno razpravo
so dail.i:
.
predlog o poobopku zasedbe delovnih mest, predlog o postopku za
ocenjevanje delavcev, predlog o
ugodnosti za starejše delavce in
problem rezervnih kadrov.
- Načrt reklamnih stroškov je
sprejet z naslednjimi pripombami:
l. Sredstva za reklamo in reprezentanco naj bi ne bila na voljo poslovnim enotam, pač pa prodaj<ni službi SKS, s tem, da za
vsak znesek, ki ga namerava uporabiti, obrazloži, za kaj ga bo uporabila.
2. Vsa neporabljena sredstva se
prenesejo v naslednje leto.
3. Prodajna služba naj na vsake tri mesece izdela poročilo o reklamnih stroških.
4. Reklama m ora biti vnaprej
pretehtana. Komisija meni, da
znesek 76,160.000 S din ni previsok. Od tega odpade na poslovne
enote TP Cerknica, TP Martinjak
in TIP Cerknica 37,240.000 S din.
- Sprejet je sklep, da je treba
investicijsko vzdrževanje ponovno
revidirati in z morebitnimi popravki obravnavati sklupno s planom za leto 1968, s pripombo, da
je treba samoupravnim organom
poslovnih enot priporočiti naj
pred večjimi deLi za vsako posebej
odobre sredstva investicijskega
vzdrževan ja zaradi kontrole.
- Sprejet je bil sklep, da se pri
obremenjevanju poslovnih enot s
skupnimi obveznos::m.i kombinata
tretira investri.cijsko vzdrževanje
kot -dohodek poslovnih enot.
- Odobrili so stroške za reprezentanco v znesku 2,330.000 S din,
250.000 S din pa naj se vkalkulira
v stroške poslovne enote (TIP
Cerknica, TP Martinjak, TP Cerknica, TLI Stari trg).
- Amortizacijske sto-;Jnje za leto 1968 ostanejo nespremenjene,
račlll1Ska služba pa je zadolžena,
naj n.a štud:ira nove oblike amortizacijskih stopenj, ki bi jih sprejeli z veljavnostjo v letu 1969.
- S l. l. 1968 preidejo vse strokovne službe v PE na 42-urni delovni tednik.
Delovni čas za strokovne službe
poslovnih enot
bo od 8.30 do 16.30 z opoldanskim
odmorom od 12.30 do 13. ure. Prosti dnevi so po terminskem koledarju za leto 1968.
Delovni čas za skupne strokovne
službe
bo od 8.30 do 17. ure z opoldanskim odmorom od 12.30 do 13. ure.
V petek se kon ča delovni dan ob
16.30. Proste so vse sobote razen
11.5. 1968. Prosti dan je 3. 5. 1968.
- Prodali bomo stanovanjski
hiši na Notranjski cesti št. 47 in
na Cesti 4. maja št. 29 v Cerknici.
- Imenovana je začasna komisija za zaposlovanje in rehabilitacijo invalidov. Sestavljajo jo:
Harm.el Vojko, SKS- predsednik
Bogovčič Stefan, SK.S - član,
2nidaršič Vinko, SKS - član,
Lovše Ivan, TPC - član,
Horvat, Miro TPC - član,
Lovk.o Tone, TPM - član,
Kebe Franc, TIP - član,
Hiti Alojz, BZC - član,
Pišek Anton, LTI - član.
- Ime novana je izpitna k omisija za varstva pri delu . Sestavljajo
jo:
l. Kavs Ludvik, dipl. ing. predstojnik Višje tehnične varnostne šole;
2. Hrovatin Franc, varnostni i nženir - MEBLO, Nova Gorica;
3. Otoničar Janez, refe rent za
izobraževanje - Br~t Cerknica.
V p rimeru , da tov. Kavs ne bi
mog·e l sodelovati v tej komisiji,
so imenovali namesto njega t ov.
Kl.eča Franca, sodelavca Zavoda
za zdravstveno varstvo, Celje.
- Preveč p lačan e provizije pri
službi SDK 8.881.00 N din naj se
nakaže na Občinski odbor ZZB
NOV, Cerknica, s pogojem, da nas
obvesti o namenSki porabi sredstev za· stanovanjsko izgradnjo za
potrebe borcev.
- Ugodi1i so prošnji Univerze
v Ljubljani in sklenili nakazati"

enkratni prispevek v višini 2000
N din za sklad Borisa Kraigherja
iz sklada skupne porabe.
- Odobrili so sredstva za dokončanje
športnega igrišča v
Cerknici v znesku 15.000 N din.
vil.žnejši sklepi samoupravnih
organov posl11vnih enot
TP Cerknica.
- Na nov delovni čas preidejo
l. l. 1968: strokovne službe; skladišče repromateriala in vodja kontrolne službe.
Pogonski servis l. l. 1968 ne
preide na novi delovni čas, ampak se pooblasti UO tovame. da
o možnosti prehoda te službe ponovno razpravlja in o tem dokončno odloči . To pa ne velja za
šefa pogiOilS'kega servisa in za
skladiŠino administracijo.
Materialno skladišče v novem
delovnem času posluje tako, da
delata dva skladiščna delavca od
6. do 14. ure, vodja skladišča,
skladiščna administracija in eden
skladiščni delavec pa delajo stalno po novem delovnem času, s
tem, da se skladiščni delavci v
turnusu menjajo.
O prehodu na novi delovni čas
modelne deLavnice, šefa proizvodnje in pomočnika, sklad . šča surovin in furnirja, v:odje kotlovnice
in njegova pomočnika bo če bo
potrebno odločal DS. poslovne
enote.
,
- Prodali bodo stroje, ki ·SO izločeni iz strojnega potenciala: hidravlično stiskalnico, mozničarko,
potezni polirni stroj, kontrolno
brusilko in tračne brusilko Hesseman. Prodali bodo tudi stroj za
iZd:'ez vložkov tovarni Pirot.
- Tovarni lesne industrije Star i trg bodo odstopili štriristranski
skobelni stroj, ko bodo dobili novi štiristranski skobelnik.
- Analitična komisija za oceno
delovnih m~t naj ponovno pregleda objektivnost· ocen za nekat era delovna mesta, zlasti za montažo, pakirnico in furnirnico in to
uskladi najkasneje do konca januarja 1968.
- Tov. Urha Antona so nagradili za tehnično izboljšavo v let u 1966. Tehnična izboljšava se
nanaša na izdelavo krožnin za radio vitrine.
TP Martinjak
- Na novi delovni čas preidejo
s l. l. 1968 naslednje službe: računska služba, tehnična priprava
dela, skladišče materiala in splošna služba..
- Z delavci v mehanični delavnici je sklenjena civilno-pravna pogodba za popravilo in delno
novo izdelavo ograje okrog tovarniškega prostora.
- Za potrebe proizvodnih oddelkov bodo nabavili telefonske
aJpa:rate.
- Tov. Mahneta Toneta so n'agra.dili za tehnično izboljšavo. Izboljšal je sistem rezanja polivinila za tapecira nje stolov Sa:rdan.
- Povečal se je tapetniški oddelek, zato bodo spTejeli v delovno razmerje nove delavce.
TLI Stari trg
- Sprejeli so plan proizvodnje

za mesec december v višini 905.
845 N din. Da bo pla.n dosežen, bo
morala žagalnica vsaj zadnji teden v mesecu obratovati. v dveh
izmenah, nei7Jkm-i.ščene dopuste pa
bodo izkoristili v januarju.
- Potrdili so plač.ilo 211 nadur,
za prezidavanje peči, popravilo
strojev, delo v zabojarni, inventure ~anega lesa in polizd.elkov in
pri obratovanju Collesa v času novemberskih praznikov.
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TIP Cerknica:
Zaenkrat ni perspektive · za povečanje investicij v tovarni, kakor so prvotno mislili. Vsi izračuni s tem v zvezi so pokazali,
da rekonstrukcija v sedanjih pogojih ne bi bila ekonomična.
Kljub temu pa bodo opravili nekaj izboljšav, ki so nujno potrebne, da b~ bili izdelki čim bolj kvalitetni. Potrebno je nabaviti še en
iverač ter novo brusilko, da bo
brušenje plošč kvalitetnejše, odstopanje v debelini plošč pa minimalno. Poleg tega pa bo tudi na
sedanjem postrojenju nekaj izboljšav.
Sprejeli so sklep, da se vnese v
Pravilnik o delitvi dohodka in
osebnega dohodka, kriterije . za
pravice do nagrad delavcev za ·10,
15, 20 in 25 let službova.nja pri
podjetju.
Nagrade za
lO-letnico
300,00 N din
500,00 N din
15-letnico
800,00 N din
20-letnico
1200,00 N din
25-le:nico
BZ Cerknica
- Možnosti za čiščenje žarnanja iz bukovih desk so preproste
in ta problem še ni rešen. Zičnih
krtačk, ki b>i se dale montirati na
polnojarmenik, ne izdeluje nobena
tovarna. Druga rešitev, z zračnim
čiščenjem, je mogoča, vendar mora TIP Cerknica izpopolniti kompreskorsko postajo, ker je dosedanja oskrba z zrakom preslaba.
- Odobrili so 300,00 N din za
nakup pluga. Montaža je mogoča
na gasilskih avtomobilih. Stane
približno 1.000.000 S din in naj bi
za ta nakup prispevale del sredstev poslovne enote.
- DS se strinja, da ostane avtomat za kokto v TP Cerknica in
da se na koncu tovarne TPC napravijo vrata.
Skupne službe
- Odobrili so nabavo radioaparatov za tovorne avtomobile v
skupni vrednosti okrog 2.500,00 N
din iz ostanka doh. transporta.
- Sprejeli so plan investicij skega vzdrževanja SKS Brest
Cerknica za leto 1968, s pripombo,
da razvojno- tehnična služba pripravi plan stroškov, ki bodo n astali z investicijo napeljave električnega prik ljučka na Kegljišču
Brest Cerknica.
- Računska slu žba mora obvestiti DS o najnovejši analizi cen \kov tujih partnerjev in našega
lastnega prevoza in pri tem u pošteVIati pripombe iz Rakovega
Skocjana.
- Iz sklada skupne porabe bodo plačal i 200.00 N din za prekršek za preobremenitev tovornega
avtomobila.

Koristno strokovno posvetovanje
9. januarja je bilo krajše strokovno poSvetovanje, na katerem
smo govorili o uporabi sistema
študija dela v TP Cerknica. Na
posvetovanju so bili vsi, ki delajo
v tehnološkem oddelku tehnične
priprave dela TP Cerknica ter d irektor in šef proizvodnje. Na tem
sestanku bi se modali dogovoriti,
kako bi v TP Cerknica organizacijsklo upeljali študij dela. Ze na
sa:nem začetku je tovariš direktor zastavil vprašanje, ki sem ga
prvič slišal na pravem mestu in
ob pravem času: Ali vas je (mislil
je na tehnologe in analitike časa)
odgovorni strokoVI!lja:k iz Skupnih
služb dobro poučil o sistemu študija dela? Ali ima novi sistem
prednost pred sedanjim? Ali ti9ti,
ki ste bili na seminarju, menite,

? !•

da je ta sistem sprejemljiv za našo tovarno?

TovaTiš direktor pa ni ost al ob
zastavljenem vprašanju, ampak je
od vsakega zahteval, naj pove svoje mnenje. Sel e potem smo lahko
razpravljali
o
organizacijskih
vpraš.anj.ih v zvezi z uporabo novega sistema.
Ta primer omenjam zato, k er
menim, da je to pot, po kateri je
mogoče
aktivirati s kupne strokovne službe. In ne samo to; tako
bodo posamezniki v Skupnih slu žbah neposredno odgovorni za sv:oje deLa proizvodni pos-lovni enoti.
Upam, da ta primer ne bo osam ljen in da bodo takšni odnosi med.
skupnimi službami in proizvodnimi poslov. enotami postali vsakodnevna praksa. K. ing. Medugorac

ŠE ENKRAT, !la4ai taAo?
V zadnji številki Obzornika je
v članku Zakaj tako? J. Resnik iz
TP Martinjak govoril o rnalomarnem in neodgovornem ravnanju z
vzorCi TP Martinjak pri nakladanju in prevozu s Salona pohištva v Ljubljani.
Strinjam se z ugotovitvijo; da
so prisp.l!li nekateri vzorci s sejma poškodovani, toda ker je pisec
omenjenega članka obravnaval
vzroke za takšno stanje zelo enostransko, je potrebno reči o tem
še nekaj besed.
V članku piše, da tovariši iz TP
Martinjak ne vedo, kdo je o·r ganiziral nak>ladanje in prevoz vzorcev
iz Ljubl]ane po končanem sejmu.
Mislim, da že ta podatek, pa tudi
to, da po tednu dni, ko so bili
vzorci v skladišču TP Cerknica,
nihče iz Martinjaka ni vprašala,
kaj se dogaja z vzorci, dokazuje,
kakšno zanimanje kažejo do svojih vzorcev. Seve:ia pa so takoj,
ko so prejeli vzorce, imeli mnogo
kritičnih pripomb o poškodbah, ki
so bile na vzorcih zaradi prevoza.
V TP Cerknica smo se odločili ,
da za Salon pohištva v Ljubljani
odpošljemo vzorce v montažnem
in nepakiranem stanju tako, da
jih med prevozom zavarujemo s
pritrdd1ni.mi letvami na kamion in
obložim.o z odejami in raznimi oblogami. Tako zavarovani vzorci so
prispeli na sejem .popolnoma v
dobrem stanju. Za odvoz vzorcev
s sejma srno v Ljubljano poslali
mizarja iz vzorčne 'delavnice, ki
imajo zaradi poznavanja vrednosti
vzorcev in svoje strokovnosti največ kvalifikacij za takšno delo.
K ljub takim varnostnlm ukrepom pa je prišlo do poškodb na
nekaterih vzorcih, predvsem m ed
prevowm in razkladanjem v TP
Cerknica. Vzrok za takšno stanje·
je gotovo v neodgovoinem čutu za
skupno imovino tovarišev, ki so·
opravljali prevoz, in skladičnih
delavcev.
Misli-in, da bi morale dosedanje
izkušnje služiti obema poslovni-

ma enotama, da bi za naslednje
sejme vsaka za svoje vzorce organizirala prevoz in vrnitev s sejma
tako, da bodo ostali nepoškodovani.
BAHUN

•••

e da ima Brest teleprintersko
zvez11 s celim svetom, da pa. je
Bazenska .žaga. že 2 meseca
brez telefonske zveze;
e da kljub zmanjša.nemu številu
BrestoVih službenih potovanj
ni na. razpolago osebnih avtomobilov zasebnikov, kar pa.
velja samo za zimske mesece;
• da člani kolektiva z otroki
kljub prehodu na novi delovni
čas ne iščejo možnosti varstva
otroik v vrtcu;
e da v naši ob čini že tri organizacije delajo po novem delovnem času, da pa občinska
uprava ostaja na starem delovn em času, ker nimajo urejene
. prehrane in otroškega varstva;
e da je bilo decembra zasedanje
občinske skup šči !le onemogoče

no zaradi

nesklepčnosti;

e da so delavci Bazenske žage
dobili tretjo številko Brestovega obzornika. šele sredi januarja.;
• da samo 54 % otrok v občini
Cerknica konča šolanje v osmem razredu;
e da so vsi WC prostori v TP
Cerknica. okrašeni z lepimi karikaturami neznanih avtorjev,
da pa uredniški odbor Brestovega. obzornika. zaman iš če sodelavca. - k.arika.turista; ·
• da sta bila 14. in 15. l. dva
.krivca za zastoj na cestah močan veter, ki je delal zamete in strojnik buldožerja, ·ki
ga dva dni ni bilo na delo:·
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Mladina PISe

Diagram za določanje površine, prostornine in teže lesenih pr.edmetov
Naše podjetje se je že tako razvilo in mooerniziralo, da tudi v
praksi prevladuje mnenje, da proizvodnja ne more teČi normalno
brez pravočasne in kvalitetno pri-

dela pri svojih vsakodnevnih
opvavilih pogosto uporablja podatke, ki se ponavljajo, ali pa so v
zakoniti zvezi z že izmerjenimi
(določenimi) podatki. Ce je temu

tiko, ki bi jo morala reševati tudi
v proizvodnji. Na vsak način je
od tega močno odvisna organizacija dela v sami službi, o čemer
pa borno spregavoril'i v eni izmed
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MLADINSKA ORGANIZACIJA
IN NJENO DELO V TP
CERKNICA

KDAJ BO DOBILA MLADINA
TP CERKNICA SVOJ KLUBSKI
PROSTOR? .

Da bi sleherni mladinec v našem podjetju izvedel, kaj m kako
del anaša mladin&lm organizacija,
smo se odlločili, da o tem pišemo
tudi v Brestovem obzornik.u.
Za čas do septembra 1968 leta
s!JlQ sestavili program, ki je zelo
obširen in obsega vse glavne težnje mladega človeka. Nadaljevali
bomo tradicijo klubskih večerov.
Lani smo bolj sLabo sk.Tbell za razvedrilo v prostem času. Za to ni
bilo krivo samo vodstVQ mladine,
temveč tudi rn.Ladi ljudje, ki so izbirali nesposobno vodstvo. Pa tudi denatrna sredstva so nam primanjkOvala. V razdobju 1967/68
smo dobili srechstva od sindikata,
ki nam je dod~il dotacijo 200.000
S cllinarjev. S tem denarjem bomo
lahko krili stro§ke, ki se pojavljajo pri n ašem delu.
želja nas vseh je, da bi mladinska organizacija kar najuspešneje
delovala. To pa bomo dosegli le z
aktivnim sodelovanjem vseh mladih v podje~u.
M.King

že ?rsto let nas muči problem,
kje naj na>jdemo prostor, kjer bi
lahko preživljaLi svoj prosti čas.
O tem smo mnogo razpravljali,
storili pa nič. O tem problemu
mladih sem spregovoril z glavnim
direktorjem, ki mi je na vprašanje, kje bi našli klubski prostor,
odgovoril naslednje: ••V načrtu
~malllQ, da bomo preuredili prostore stare direkoilje in jih name'
mli mladini.« Pri tem pa mi mladi
ne smemo stati križem rok, temveč moramo sami opraviti dela,
ki bodo potrebna. Za to bo potrebno precej sredstev. Moramo se zavedam, da je pri nas klubska dejavnost še precej v povojih. Tudi
~ aktiv se bo vključil v nagradno tekmovanje »NAS KLUB 1968«,
kar nas bo prisililo k večji aktivnosti.

MLADINA TP CERKNICA JE
. PRIREDILA PLESNE VAJE

Na stodevetindva.jseti seji Centralnega delavskega sveta dne 25.
marca 1967 so med ostalimi sklepi
sprejeli tudi sklep, da bodo v letu
1968 popolnoma ukinjeni regresi
za prevoz na. delo.
Od l. januarja 1968 bo torej
moral vsak delavec, ki se vozi na
delo, sam plačati prevozne stroške.
Upoštevajoč povprečno število
vozačev v letu 1967, ki so se vozili z avtobusi, je SAP · izdal posebni cenik mesečnih vo7llllih kart, ki
bo v veljavd za leto 1968.
Na sestanku so ·se predst avniki
podjetja in · SAP dogovorili naslednje:
l. Na osnovi izpisanih blagajniškli.h prejemkov SAP bodo računske službe po poslovnih enO'tah
odtrgovale od delavcev denar .za
voz;n,e karte.
2. Vsakega 11. v mesecu bodo
delavci pustiLi svoje karte na posebnem mestu pri vratarju, da jih
bo predstavnik SAP-a podaljšal.
Pogoj za podaljšanje mesečnih vozoVnic bo predplačilo za naslednji mesec.
3. SAP si pridržuje pravico prevoz ukiniti v primeru, da se število vozačev zmanjša za polovico.
4. Na avtobusnih progah, ki so
namenjene :izključno prevozu delavcev na delo, lahko uporabljajo prevoz samo tisti delavci, ki
imado mesečno vo.zovnico.
5. Ra.2llika v dnevnih cenah voznih k.a.r:t in mesečnih vozovnic je
nastala zato, ker število vozačev
na posameznih progah ne laije dejansklih prevoznih stroškov.
6. Ko je mesečna .vozovnica plačana i:n ur.adno veljavna, je ni
mogoOe odpovedati. Stevilo voženj
ni omejeno.
V primeru, da bi nastale kakšne
spremembe, bodo o tem vsi voza-

Zaradi pobrebe in vzgoje same
je sekretariat mladinskega aktiva
odločil, da bo v zimskih mesecih
organiziral plesni tečaj. Velika zainteresiranost niladih nas je spodbudila· k hitrejšemu delu. Ker
imamo tudi plesnega učitelja, nismo hoteli zamuditi priložnosti.
Tudi cena ia plesni tečaj je zelo
dostopna, saj znašajo strOški plesnih vaj ~mo dva tisoč starih dinarjev.
M!islim, da je program, ki nam
ga je predložila plesna šola, .zelo
pester. Za začetek so izbrali plese,
ki jJh najčešče plešemo:
polka,
valček,

'··

pravljene tehnične dokumentacije tako, potem je le še korak do rain vsega, kar· sod'i k tej dokumen-. . cionalizacije (poenostavitve) dela
taciji. Tehnična priprava dela v tehmčni pripravi. Takšno poima torej zelo odgovorne in te! enostavljanje ne bo samo ekonomžavne naloge. Kako jih bo znala sko, pač pa tudi organizacijsko
opravljati, pa je v mnogočem od- koristno. Tehnična priprava s
visno tudi od urejenosti podatkov. tem ko uP<>rablja ta postopek pri
Znano je, da tehnična priprava lastnem delu, nakazuje problema-

DIAGI?M ZA DOLOČANJE VOLIJ,IfNE

TEŽE LESA

o.

o

prihodnjih številk Obzornika. Ta
»korak« od že znanih ali zakonito
povezanih podatkov do poenostavljenega dela v tehnični pripravi
j.e urejanje podatkov s pomočjo
diagramov ali tabel. Takšen primer lahko pokažemo ob diagramu za določanje površine, prostornine in teže lesenih predmetov. Ta diagram je namenjen
predvsem, n orrnircem (planerjem)
surovin in površi:n&k:ih materialov
ter analitikom časa (normircem
časa) pri tehnični pripravi dela v
tovarnah pohištva. Ko se nauči
mo (in za to ni treba dosti časa)
uporabljati diagram; lahko .zelo
hitro in brez kakršnegakoli pisanja ugotavljamo površino, prostornino in težo kateregakoli
predmeta. Prostorninska teža lesa
(y) je odvisna od vrste lesa in
n jegove vlažnosti. Zato je treba
še pr-ej, preden uporabimo diagram, izračunati to težo. Da je to
preprosteje so na diagramu že zapisane prostorninske teže lesa pri
8% vlažnosti za vse tiste vrste, ki
jih najpogosteje uporabljamo. 8 %
vlažnost je izbrana zato, ker je v
praksi pri uporabi lesa najpogosteje. Na osnovi tega je preraču
nana prostorninska teža za vrsto
lesa, naznačeno na diagramu, po
naslednji formuli:
y = yo.

1
(1

Ce

+ 0,08
+ 0,84) y

0•

0,08

iščemo

prostorninsko težo ob
drugačnem odstotku vlažnosti, ali
za drugačno vrsto lesa, jo lahko
določimo s pomočjo diagrama za
prostorninske teže. Ta diagram
temelji na formuli:
y = yo.

1+u
(1

fe
15
2o
2.!i .
3o
· P"?OCL;.AIT . V/.AWO.STI J.E.SJ..(%)

+ 0,84) Yo . u

Ta formula velja za O do 3 %
vlažnosti lesa Prostorninsko težo
za iverne plošče so laboratorijsko
ugotovili. za tri največje jugoslovanske proizvajalce teh · plošč. Ta
teža je v povprečju (od 8-9%
vlažnosti 0,66 kgjdm3).
K. ing. Me4ugorac

tam.go,
angleški
foklstrot,
blues,
swing.

valček,

S plesnim učiteljem smo se dogovorili naj :ima na plesnih vajah
fant belo srajco in kravato, dekle
pa široko krilo in nizke ali pa
srednje pete. Za kulturno obnašanje pa boste pač sami :poskrbeli.
Naša želja je, da bi se pri plesnih vajah čim več naučili in pripeljali s seboj čim več svojih prijateljev.
M. King

DEDEK MRAZ OBISKAL SOLO
IN OTROKE ZAPOSLENIH

že nekaj let prejemajo otroci
zaposlenih delavcev v našem podjetju darilo za Novo leto. Tako so
t-udi letos bili obdarjeni. Darila so
bila različna, najbogatejša pa so
bila za otroke starosti od 10- 15
let.
Daril pa niso bili veseli samo
ot roci, pač pa tud:i njihOVi starši,
saj so s sicer skromnim darilom
povzročili veliko novoletno razpoloženje v družinskem okolju.
Večina delavcev je mnenja, da
bi bilo to veselje še večje, ko bi
organiziralo podjetje iz<ročan.je teh
daril na tak način, da bi otroci
sa.rni prišli ponje. Darila naj bi
j:im iziročil Dedek Mraz. Lahko bi
se ob tem izročanju organiziralo
ustrezen kulturni program.
Dedek Mraz pa ni obdaril samo
otroke zaposlenih, arrnpak tudi
učence v osnovnih šolah.
V osnovni šoli Cerknica je obdaril 60 in v osnovni šoli Grahovo
40 učencev, ki imajo najboljši uč
ni uspeh, s pesmimi Vinka Sumrada - ••Ulaka«. Učencem osiJ.Ov-·
ne šole iz Cerknice pa so poslovne enote Tovarne pohištva, Bazenska žaga in Tov.axna ivernatih
plošč z denarnimi sredstvi omogočili ogled gledališke predstave
v L jubljanli.
J. Klančar

NOV CENIK PREVOZOV NA
DELO

či pravočasno obveščeni.

CENIK
Relacija (začema
in končna)

Cena mesečne
vozovnice
N din

Rakitna-Cerknica
Pi.kovnik-Derknica
Župen~erknica

Otave-Cerknica
Selšček-Cerknica

Žilce-Cerknica
Otavi ca- Cerknica
Lovr.amovo-Cerknica
Cajnarje-Cerknica
Podsl!i.Wlica--cerknica
Topol--cerknica
Unec-cerknica
Rakek-Cerknica
Begunje-Cerknica
Runarsko-Cerknica
Studenec--Cerknica ·
VeJ;iki vrh~rlmica
Vei:nke Bloke-Cerkn:i.ca
Nova vas-Cerknica
·Bloči~Cerlmic;a

S.

103,80
74,90
69,10
63,50
39,60
110,90
110,90
94,20
72,00
49,80
44,40
41,00
31,90
28,40
98,90
91,80
91,30
91,80
70,6!>
42,30

Bogovčič

·
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Brestov Obzornik gostuje
SEJA SKUPSCINE OBčiNE
CERKNICA
.
Ob zaključku leta 1967 sta se na
skupni seji sestala občinski zbor
in zbor d-elovnih skupnosti Skupščine občine Cerknica. Odborniki
so obravnavali ai181liZO perioričnih
obračunov delovnih organizaCij za
obdobje januar-september 1967 in
sprejeli več odlokov.
Gos:poda!rstvo občine Cerknica
je doseglo v devetih mesecih 1967.
leta ob zaostrenih razmerah na
tržišču, rahlem naraščanju cen,
večji založenosti z reprodukcijskim ma:teri.aliom, večjimi terjatv:ami do kupcev, večjimi zalogami
gotovih izdelkov ter · manjšimi
krediti za 8% večji celotni dohodek kot; ga je imelo v enakem
obdobju leta 1966. V enakem obdobju so se povečala porabljena
sredstva za 6 %. Neto produM se
je povečal za 11 %, kar je vplivalo
na izločanje sreds•tev za osebne
dohodke, ki so se pov·ečali za
enak odstotek !rot neto produkt.
Razveseljivo je, da se je povečal
ostanek dohodka za 23%, kar daje gospoda!rstvu mo~nost za večje
naložbe v modernizacijo tehnologije. Zasklrbljuj·oči pa so podatki,
da so se pcwečale zaloge na skladiščih za 12 % in terjatve do kupcev za 14 %.
Iz podatkov spOZi!lamo, da v gospodarstvu v občini povečujemo
proizvodnjo hitre je, kot napreduje v repubJiškem merilu. Kljub
temu .pa nam primerjava med republiko in občino pokaže, da še
zaostajamo za republiškim povprečjem. Tako je neto produkt .
na delavca za 21% manjši kot je
republiško povprečje, osebni dohodlki so za 15% manjš5., zaloge
gotovih :izdelkov za 9 % večje,
medtem ko obratna sredSttva poča.s.neje olmačamo kot v republiki.
Primerjava nam pokaž.e, da dosega približno enake rezultate kot
so v povprečju panoge le KOVINOPLASTIKA L02 in nekoliko
boljše rezultate !rot so doseženi v
panogi »Brest« Cerknica. Vsa
ostala podjetja imajo precej slabše re7lllltate klot so v republiki.
Raz,pravo o delovnem času so
na predlog predsednika tov. Teliča odložill do prihodnje. seje o bčins'ke skupščine.

Zbora sta

sprejela

naslednje

odilokie:
l. Odlok o začasnem f1n ansiranju proračunskih potreb občine
Cerknica za čas od l. l. do 31. 3.
1968.
2. Odlok o najemu kratkoroč
nega posojila. Posojilo 3.000,00 N
din bodo najeli iz rezervDiega
sklada občine in ga morajo vrniti
do konca leta 1968 iz rednih proračunsikih s~edstev . Uporabili ga
bodo za proračunske izdatke ter
za kritje proračunski h sredstev, ki
doteka:jo neenakomerno.
3. Odlok o rebalan su proraču na
občine Cerknica. V proračunu so
se zmanjšale postavke za k atere
so ugotovili, da niso nujne. Ta
sredstva so prenesli na ostale dejavnosti.
4. Odlok o minimalnih tehnič
nih normativih za vzdrrevanje
stanovanjskih hiš in p osh:JVn ih

prostorov v družbeni lastnini ter
o načinu delitve sredstev za investicij·s lro in tekoče vrorževanje.
5. Odlok o ustanovitvi javnega
pravobranilstva občine Cerknica.
6. Odiok o določitvi ustanov, zavodov, manjših delovnih .i n ostalih organizacij ter organih drlavne uprave, ki morajo ustanoviti
organe va:rstva ·pred naravnim,i in
ostalimi hudimi nesrečami .
7. Odlok o dopolnitvi odloka o
povišanju prodajnih cen. v občini
Cerknica. Odlok se tiče cen
mleka.
8. Sklep o pooblastilu arhiva za
opravljanje &lužbe varstva arhivskega gradiva,
F. Mele
KAKO SO SPLUžENE CESTE?
· S cestami imamo pravzaprav rozl ične probleme, ki pa so vsi v tesni zvezi z vprašanjem denarja. Vsi
ti problemi pa so povezani z nikol nico ni, ki se ponavlja ~at refren.
N imamo cest, nimamo denarja
za asfaltiranje že zgrajenih cest, ni mamo dovolj denarja za njihovo
redno in kvalitetno vzdrževanje, nimamo, nimamo .. .
Posebne težave povzroča zimsko
vzdrževanje oziramo pluženje cest,
kar nam v letošnji, ne ravno prizanesljivi zimi dokazujejo naše ceste.
Pri tem ni glavni problem denar,
pač pa neustrezna sredstva za či
ščenje cest in nestrokovno vodstvo,
kar potrjuje zapoznelost vseh akcij.
Dokaz za to nam je lahko magistrala občinska cesta na relaciji
od Grahovega do Unca. Asfalt vidimo samo takrat, ko ekipa za či 
ščenje priskoči na pomo~ odjuga.
Snežna plast, ki ostane pcr pluženju,
j e predebela, do bi ja lah ko kasneje potresna sol razjedla . Dvomim,
da vozniki motornih vozil hvalijo sol,
ki cesto samo razm e hča, avtomobilom pa na nezaščitenih mestih
u spešno spreminja barvo. Po treh
štirih takih zimah postane priljubljeni fičko odlični dodatek pri proizvodnji železa.
Zanimivo se tudi ožijo širine posameznih cest, če jih veter le nekajkrat zamete. Nazadnje ostanejo
sam o še steze za pešče. Mogoče
bo kdo ob tej nestrokovni kritiki jezen ali pa se bo samo pomilovalno
nasmehnil. če bi bil prizadet samo
jaz, potem naj bo tako ali drugače . Ker pa je od dobri h cestnih zvez
odvisno tudi proizvodnja 1400 član
skega kolektiva, bi bilo prav, da bi
o teh problemih spregovorili odgovorni ljudje v o b či ni.
;;:;;

__________________ ·-.---:.-_- .. -- .. ----·
PISMO UREDNISTU

Kolektivu B resta se zahvaljujemo za p ozornost do upokoj.e ncev.
Nepozabno je bilo tovariško srečanje ob dvajset letnici Brestovega obstoja . Z veseljem in zanimanjeb prebiram novice v Brestovem obzonniku.
Se enkrat hvala vsem. V letošnjem letu pa želim kolektivu dober poslovni uspeh.
Purkart Jožefa
Gor. Otave 6

SPLOSNO GRADBENO PODJETJE GRADISCE CERKNICA
G R A D I V CERKNICI

stanovanja za prodajo
v Cerknici bodo stanovanja· vseljiv:a v 22 stanovanjski stolpič
v mesecu JUNIJU 1968.
Na razpolago bo za kupce:
17 dVlOSObnih stanovanj po ceni
a 76.046,80 N din
1 enoinpol sobno s tanovanje po ceni
a 67.211,45 N din
2 enosobna stanovanja po ceni
a 53.518,71 N din
2 samski sobi po ceni
a 22.528,16 N din
Stanovanja bodo ogrevana s centralno kurjavo, opl1'eDlljene kopalnice in skupinsko TV anteno.
Vsa stanovanja bado zgrajena za prodajo in jih lahko kupijo delovne organizacije in posamezniki.
·
Poorobne informacije lahko interesenti dobe osebno na
. upravi podjetja v Cerknici, Cesta 4. maja 80, ali po telefonu
št. 790- 04 Certknica.

·.. ·

· Prepričon sem, da bi tak sestavek

vsokdo prebral z zanimanjem, posebno še, ker bi s prispevki zunanjih sodelavcev postal naš časopis
še bolj aktualen.
F. Hvala

ZAKAJ KULTURNO-PROSVETNA DEJAVNOST V CERKNICI
NE MORE ZAZIVETI?
O vprašanju klulturno-prosvetne
dejavnast;i že več let razpravljajo
v ra21ličnih družbeno-političnih
organizacijah, društvih, krajevnih
skupnostih, največkrat pa na cesti in v lokalih. V endar samo razpravljaj-o za rešitev tega vprašanja, pa ne store nič. Zelel bi na
kratko opisati vzroke za tako st a nje in p ovedati svoje mnenje, kako naj bi se lotili konkretnega
dela, da bi oživeli kulturno-prosvetno dejavnost.
V prvih povoj.n}h letih je bila
kulturno-prosvetna dejavnost zelo
pestra. Naj naštejem le nekaj zvrsti te dejavnosti: dramsko sekcija,
mešani pevski zbQI", folklorna
skupina, godba na pihala, instrumentalni kivintet, knj ižnica ter
razne podobne oblike izživljanja,
da ne naštevam še Šlportnih dejavnosti. V vse te dejavnosti so
bili vključeni ljudje različnih poklicev in starosti. Idej ni in strokovni vodje vseh teh de javnooti
so bili Z'Lasti prosvetni delaVCi iz
šol ter nekateri veterani, ki so bili
vključeni v »SOKOL« v bivši Jugoslaviji.
Ioz leta v leto pa se je v Cerknici spreminjala miselnost ljudi, s
se je spreminj·a l tudi odnos do sodelovanja in prostovoljnega dela
v kulturno-prosvetnih dejavnostih. PrOISIVetni delavci iz šol so
menili, da za organi~ cijo in vodenje te dejavnosti niso poklicani
samo oni, temveč tudli. drugi šol.ani
ljudje, na primer tehniki in inženkji iz tovarn, pa tudi drugi izobraženi ljudje i·z podjetij in ustanov. Vendar le-ti niso imeli posluha za prostovoljrno delo. Vsakdo j·e gledal le svoje lastne interese in se ni menil za to, kaj se
dogaja v njegovem okolju. Kljub
temu pa je še vedno bila tr&:ta volja do prosiovoljnega dela pri ljude h , katerim so Cerknica in bližnje vasi rojstni kraj. Vendar večina teh ljudi ni bila šolana, da
bi bila sposobna napraviti kaj več
od amaterskega sodelovanja v
r aznih zvrsteh kulturno-prosvetne
dejaVlllosti, temveč s o pričakovali
s!Jrokovno pomoč od ljudi, ki so
prihajali iz raznih šol . Toda ni hče
od teh ni bil pripravljen k.arkoli
storiti za kultul'nO- prosvetn i napredek Cerknice.
Poleg tega, da ni bilo nikogar,
ki bi vodil ra·zne oblike kulturnoprosvetne de javnosti, pa je vseskozi velik proble m prostorov, saj
v Cerknici niso zgradili nobenega
prostora v povojnem obdobju za
kulturno prosvetno dejavnost, ampak se še danes razvija vsa ta dejavnost (os~al je pravzaprav le še
k ino) v zaprašenem in dotrajanem domu ••Partizana«. C:e k temu
prištejem še večni problem fin.anč nih sredstev.
potem lahko
za ključim z razvojem vse dosedanje kulturno- prosvetne dejavnosti.
Toda kaj stQI"iti sedaj, ko ni
ostaJo ničesar od kulturno- prosvetne dejavnosti.
Ob že ugotovlje ne m dejstvu o
spremenjeni miselnosti lj udi, pa
tudi ob splošno d o•gnanem dej stvu, da &o nekdanje oblike kul turnega izživljanja preživele, nam
preostane še edina oblika kulturnega izživljanja gostovanje profesionalnih
ku! turno-prosvetnih
skupin, ki naj bi popestrile prosti
čas delovnih ljudi s sodobnejšimi
oblfkami prireditev, ki . j'ih že dolgo časa organiziraj<O po mestih v
svetu, pa tudi pri nas v neposredni bližini, v Ljubljani, Postojni,
Korpn1 in d:I'4god. Za vse to je p otrebna le organizacija in pa seveda tudi den arna sredstva, ki na j
jih v te namene zbirajo v okviru
krajevne sk.upnosti.
F. T avželj

Delavske špo.rtne igre ·198.8 da ali' ne?.
Tradicionalnih deLavskih športnih i~ BRESTA, ki so jih do
sedaj organizirali na delavski
praznik i. maj, v pDeteklem letu
ni bilo. Vsem nam je znano, da
smo v letu 1967 praznovali 20-letnico BRESTA. Zato so nameravali delavske igre prestaviti in jih
vključiti v program praznovanja
te oblet·nice. Na sestanku odibora
za praznovanje so sklenili, da b odo delavske igre odpovedali kljub
razposlanim vabilom. Odločitev
odbora, da športne igre odpovedo,
je bi1a enostranska in premalo
prernišljena. Na ožjem ·področju
Cerknice ima naš kombinat dve
poslovni enoti z več ·kot 1000 zaposlenimi. V teh enotah dela več
kot 20% mladincev, ki so v dobi
duševnega in fizičnega razvoja.
Tej mladini, ki je potrebna zdravega duha, ne nudimo ničesar, razen neposrednega proizvodnjega
procesa. Da se tako delo ne bi nadaljevalo, morajo odgovorni, zlasti
Koordinacijski odbor sindikata,
bolj zavestno in z večjo voljo podpirati želje že tako maloštevilne
m ladine po športnem delovanju.
Pred nami je leto 1968. Casa bo
dovolj, da pretekle naJpake in neodgovornosti popravimo in vsaj

Pravnik

tradicionalne delaVSike
i:gre nadaljujemo.
Po:goji za delo so. V letu 1967
je bil BREST pobudnik in finanč
nik za zgraditev rokometnega
igrišča J)ri osemletki v CerknicL
Za ustanovitev sekcije za rokomet ali celo košarko je mLadina
odgovO'Nla, da vsaj delno opraviči
vložena sredstva, ki niso bila
majhna. Poživiti bi morali delovanj.e kegljaškega kluba, strelske
sekoije itd. Težko je organizirati
delavske igre brez akti~ga. in
sistematičnega
dela. Dooedanja
organizacija je b ila kratkla, samo
občasna in ni · rodila zali-elenih re·
zultatov.
C:e hočemo nadaljevati z delav·
skimi igrami, potem pripravimo
že sedaj program celotne prireditve in organizirajmo sistematične
treninge. Mladinska organizacija
in sindikat naj bosta pobudnika
akcije, lronkretno ol"ganizacijo pa
naj prevzamejo strokovne službe.
Zadinji čas je, da se začnemo za.
vedati, da ustvarja dobra športna
vzgoja zdravega in prod:uktivnej ~
šega delavca, zato moramo
titi tej aktivnosti
podjetju tudi
s strokovnega stališča posebno pozornost.
F . Kranjc

v

o~govarja

V drugi številki »Brestovega obDeLavka z otrokom, starim
zo.vnika« ste objavili odgovor, da o >em mesecev, ima torej
delati štiri ure na dan n e
je delavka z octrokorn, · starim do
osem mesecev, dolžna nekatere na to, ali traja v poslovni
delovni teden šest ali pet
dneve v tednu delati tudi po 5 ur
pravti.oo je namreč d:elavki
dnevno v poslovni enoti, ki je
zagotovljena poSebna zaščita
uvedla 42-urni delovni teden s
di otroka in n e zaradi sebe.
povprečno tremi prostimi sobotaje m mora b iti te zaščite, če
mi v m esecu.
uveljavi, deležna vsak dan· in
T akšna razlaga določbe 40. čle
C'dvisna od trajanja
na TZDR nima v zakon u nobene
tedna.
opore in utemeljenosti. Zakon je
In še 'terminološka
čisto določen: de lavki -materi z
odgovor se nanaša na
otrokom, ki še ni star osem mes·e mater otroka, ki še ni star
cev, izrecno p riznava pravico demesecev in na njeno pravico
v tej določbi nesporno jasen in skrajšanega delovnega časa;
nan·a ša .pa se na
·
lati štiri ure n a dan (in ne 24 u r
na teden!). Oim delavka s svojim
co, pri kateri spl oh ne ·moremo
zahtevkom uveljavlja to pravico, voriti o sk!r.ajšanem delovnem
ji mona delovna skupnost to omosu, ke r ima kot porodnica
gočiti ne glede na to, koliko dedo porodniškega
lovnih dni v tednu delajo. Delovje namreč razlikovati
na skupnost ne more z nikakršpraV'ni status delavke z nh-oknm
nim dogovorom trajanje te pravido osem mesecev starosti
ce spremeniti, pa čeprav uvede
tusa, ki ga je deležna delavka
petdnevni delovni teden. Ni namporodnica.
R. Miklič
reč res, da se doJočba 40. člena
nanaša samo na časovno razporeditev pri šestdnevnem delovnem NAGRADE IZ 3.
tednu, saj zakon v 56. členu predvideva možnost petdnevnega delovnega tedna, ne da bi na realizacijo te možnosti vezal kakršnokoli S<prernembo dnevnega delovnega č.asa delavki-materi otroka,
star~ do osem mesecev, ki uvel javlja svojo pravico do . k.rajšega
delovrn.ega časa. S tem, da je priznal takšni delavki pravico do
štiriurnega dela na dan, ni zakon
n ikjer in z n ičemer hlcr'ati določil, da mora njen celotedenski del ovni čas znašati skupaj 24 ur.
Brestov OBZORNIK
Razlaga, da mora »skupni delovni
kolektiva BREST CE:RJtNIC
čas delavca s štiriurnim dnevnim
Glavni in odgovorni
delovnim časom znašati 24 ur tedensko«, j e h udo samovoljrna in nilo Mlinar - Urejuje
ne upošteva dnevne zaščite ma- · ški odbor: Vojko Bar mel,
tere z otrokom. Njene praV'ice ni Hvala, Silva Ileršič, Tone
Danilo Mlinar, Darja
mogoče i~načiti z možnostmi, ki
jih daje zakon za zaposl:itev z naj- Franc Tavželj, Dušan Trot<lvš:ek
manj polovico ·polnega delovnega ing. Vlado Usenik časa.
na CZP *Kočevski tisk~, K<lčeVJII

