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Kredit mednarodne banke za modernizacijo proizvodnje
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Stanje tehnoloških kapacitet v Brestu je doseglo tako stopnjo izkoriščanja, ki zahteva za zagotovite v nadaljnjega naraščanja obsega pro izvodnje nova ·investicijska vlaganja.
Iz tnveSificijskih vlaganj , ki smo jih
izvršili v zadnjih letih, vidimo, da so
imele investicije predvsem značaj
nadomesN!ev oziroma zamenjav iztrošene strojne opreme, ki je bila
finansi rana iz sredstev amortizacije.
S lem ko ugofavljamo, da je naša
tehnolog ija pov.sem blizu oplimalizacije izkor iščanfa, se poslavlja tud i vprašanje, kje je izhod iz ta kega
stanja.
Brest je podjelje, ki plasira 48 OJo
svoje celatne realizacije na najzehtevnejša in zelo konkurenčna zahodna tr ž i šča. To pomeni, da se je
Brest široko vklju či l v medna rodno
delitev dela, kjer se srečuje ne le s
konkurenco, ki je s stališča produktivnosti delovne sile na visoki ravni,
temveč predvsem s konkurenco, ki
veča obseg proizvodnje, izboljšuje
kvaliteto, znižuje stroške itd. z nenehno in hitro modernizacijo strojnega p otenciala, ki ga nud i nagel
razvoj tehnike. Ta razvoj pa vp liva
na podjelje v dveh smereh. Z ene
strani ima odraz na zastaranju tehnike proizvodnje, uporabljenih lehnološ·kih procesov in opreme in s
tem na zaoslajanju produktivnost i
dela in ekonomi č·nosti, !er na upadanju rentab ilnosti. Po drugi stran i
pa dekJje na zastaranje samih proizvodov, kajti novi izdelki imajo boljše tehnične in ekonomske značil no 
sli, večjq uporabno vrednost in potiskajo stare pro izvode s tržišča. Nikakor ne moremo zanvkati, da je s
takimi d isproporci v tehnični opremljenosti 'zahodnih industrijskih podjetij ·in na·š ih, možna uspeš na konkurenca le za ceno nizkih osebnih
dohodkov. Ta ra2ko rak v breme
osebnih dohodkov ali pa na ko nto
razširjene reprodu kcije, kar pqmen i
v ·končni konsEl'kvenci stečaj podjelja, je še večji, če upošte vamo obstoječe fiskalne me re o katerih smo
že pisali (npr. 33 °/o carinska stopnja za uvo'2 strojne opreme za proizvodnjo poh ištva, pravilno stimuliranje izvoza na ko.nvertibilno področje , kre ditna polit ika itd.).
Ce iz luščimo iz le ugotovitve zaključek, vid im o, da je može n več j i
odsko k v rasli osebni h dohodkov in
razširjene repro dukcije od sedanjega stanja v našem podjelju le s
komple ksnejšo m od e rnizacijo te hnoLogije, s če mer pa ne trdim, d a so
v celoti i zč rpane možnosti večje ra~li osebnih d o hod kov in a·kumulaoije pri obstoječi tehnologiji.
Osnovni name n ce lotne investicije je:
1. Modernizacija in delna zamenjava izrabljene strojne oprem e (s
Slla l išč a f izične dotrajanosti a li ekonoms·ke zasta relosti).
2. Izpopolnitev p ro izvodno-tehnoloških postop kov pri predelavi in
obdelavi lesa z uvedbo najustreznejše sodobne tehnologije na področju
fina lne predelave lesa, v povezavi
s primarno proizvodnjo in pospeševan-jem specializacije pro i"Zvodnje.
3. Rekonstrukcija pro izvodnih . kapacitet lverke.
4. Ustrezna izpopolnitev obstoje čih energefs·kih naprav in gradben ih
objektov.
Ker gre za kompleksne jšo investicijo je razumljivo, da so potrebna

zanjo relativno v iso ka sredstva. Predračunska vrednos-t 'investicije znaša
2491 · m ilij onov starih d inarjev, od
lega 550' mil!ijonov dinarjev za obraina sredstva, ki bodo potrebna pri
povečanem obsegu proizvodnje.
Razumlj ivo je, da Brest ne razpolaga s folikšnimi sredstvi, d a bi v
celoti izvršil investicijo iz lastnih
sredstev e n'kralno, zalo so se samoupravni organi že lani meseca jul1ja
odloči li, da se izvrši modernizacija
proi·zvod nje tudi z najetjem dolgoro čni h kreditov.
V iskanju najboljših rešitev smo se
o dloči l i za najetje dolgo r očnega kredita pri Mednarodn i banki za obnovo in razvoj Washington za uvoz
opreme in dolgoročnega kredita pri
Kreditni banki in hranilnici Ljublja na
za pla č ilo stroškov uvoza in doma če
opreme.
Rekapifulacija virov investicije je
(v milijonih S din) :

sle deča

-

lja, anal ize tr ž i šča, izraču na predvidenih rezu ltatov, strokovnost vodilnih oseb .;td. Kljub zaostrenim kriterijem analiziran-ja so bili s sedanjim stanjem in i zračuni Bresta zadovoljni, iako da po njihovem mnenju ne bo ra zlogov za odklonite v
naš ega zahtevka.
Poroči lo ekspertov bo v aprilu obravnaval direktorij Mednarodne b a nke, dokončno pa bo sklepal o odobritvi kredita upravni odbor Mednarod (le banke. Predvidevamo, da
bomo o tem , al i imamo odobre n
kred it aH ne seznanjeni v mesecu
maju ali ju ni ju.
Vsekakor je lo dolg postopek, ki
pa se zelo iz p la ča , saj daje Mednarodna banka kredit pod zelo ugodnimi pogoji 12 lel po dob i investiranja in ] Ufo obre stni me ri, medlem
ko bomo dob ili kredit pri Kred itni
banki za dobo 8 let in 9 Ofo obrestn i meri.

Mednarodna banka claje kred i!e
le večjim pod jeljem s širšo konce pcijo razvoja, p odjeljem, ki ne upoštevajo samo ieljo po kapitalu, lemv eč računajo tud i z drug imi korislmi, kol opr. b istvenim izboljšanjem
poslovanja, tehnolog ije, o rganiza.
cije, plasmaja itd.
Za·nimivo je, da je pri na s še vedno zelo malo takih projektov, ki izhajajo i znov ih širših tehničn i h, posl ovnih in organizacijs kih kon c~ p cij,
širše 11li ožj e zasnovane veliko seri jske in v i sokokonkurenčne p roizvodnje z ustreznim i proizvodn imi strošk i in drugim i pogo ji, ki ji h dikt ira
današnji tempo razvoja v svetu.
Po odobritvi kred ita Mednarodne
b<1nke, bo moralo podjelje vsake Iri
mesece poši ljali v Wash ington kratka poročila o doseganju svojih rezultatov. Vir odp la čevanja kredita
bodo lastna sredstva rete ncijske kvote .

Ker s!a oba kredita relativno ze lo
ugodna ne bo v času odplačeva n ja
trpe la niti akumulaci ja niti standard
zaposlen ih.
Po program u se bodo inves ticijska vlaganja rzvrš ila v le tih 1968 ;n
1969, s tem da so na p redvideno
dinam iko možna tudi delna odstopanja (čas odobr itve kredita, nova
oprema z bol jšimi učink i in podobno).
Čep rav nastopa Brest pri investiciji kot celota, bodo v njej poslovne enote samostojno udeležene tako
z višino lastnih sredstev kol tud i s
pogoji odpla čeva n ja. Poslovne enole bodo torej v celoti samostoj ne
nosilke investicij in bodo p revzemala kredite (tako eks terne kol interne med poslovnimi enotam:) v
brom e svojih lastnih sreds1ev po~
slavnega skla da.
(Na do ~ jeva nj e na 4. stra ni)

Me dnarodna b anka
$ 677 .482
846,9
Kreditna banka Lj ubljana 550,0
1094,1
laslna sredstva
· Skupaj 2491,0

Rekapifulac ija · inve sticij vsebuje
vsa invesficijS>ka vlaganja na osno-vi
kaleri·h je napravljen investicijski
program, ki je bil dostavljen kot seslavni del investicijs-kega zahtevka
obema bankama.
Brest je razši·ril v letu 1967 svo je
poslovno tehnično sode lovanje na
dva pom embna slovenska proizvajalca pohištva: Stol iz Kamnika in
Novoles iz Novega mesta in skupaj
z njima vložil skupni zahtevek za
od o britev kredi~ a pri Mednarodni
banki v višini 1 ,702.694 $.
· Medna rodna banka, ki ra zpolaga z
dolo če nimi sred stvi 109 držav č lan ic,
daje le tos drugi č posojilo v viš ini
15 milijonov dolarje v, medlem ko je
znaša lo lanskoletno posojilo 12 milijonov dolarjev. Lani sla -dobili lo
posojilo v Sloveniji TAM Maribor in
Sladkogorska tovarna papi rja.
Za le tošnje •posoji lo je bilo predloženo Mednarodni bank i 24 programov za modernizacijo jugoslovanske industrije. Na o snovi programov je Me dnarodna ban ka i-zbrala
za o žji izbor sede m projektov: projekt Brest - N6voles - Stol (1 ,7
milijona $) in proje•kte : Valjarne bakra - S. P. Krcun, Titova Užice (3,5
milij. $), Rt~ d a rsko me ta lurško k e m ič
nega kombi nata Trepča (1 ,4 mil ij. $),
Tovarne motorj e v Rakovica (3,5 milij. $), Ladjedeln ice Viktor Le nac, Rijeka (1 milijon $), Eleklroind ustrije
Niš (1 ,8 milij. $ ) 'in Mariboske tekstilne tova rne, Maribor (2 milijona $).
Naknadno je priše l v ožji izbor
tudi projekt modernizac·ije pro izvodnje tova rne s muči in športnega orodja Elan iz Beg unj .
Konec m eseca januarja je prtšla
za mesec d,ni v , Jug oslavijo skupina
ireh e kspe rtov Mednarodne ban•ke
(2 ekonomista in inženir t e hničn e
smeri), ki je podrobno analizirala
vsa p odjelja, ki so prišla v ožji izbor. V našem podjetju so· bili eksperti trikrat. Ogleda!i so si tovarno
·pohiŠ!Iva v Cerknici· in tovarno poh ištva v Martinjaku ter razstavljene
eksponate pohištva. Zelo podrobn o
so p regledovali zlasti dokum e r:~la c i 
jo in Hnančne rezultate, pos lovanja v
pretekl ih štirih le ti-h, renome pod je-

Tako so videli ,F lorido' -

izdelek TP Cerknica. bralci beogra jske Borbe
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Svetovna trgovina
s pohištvom
Pogosto slišimo, da je BREST
najvec]l jugoslovans-ki izvoznik
pohištva. Vprašujemo se, kolikšna
je njegova udeležba v svetovni trgovini s pohištvom. Podatki, ki
smo jih imeli na voljo, so bili iz
r3.znih -statističnih virov. Inštitut
za lesno industrijo iz Ljubljane je
objavil v biltenu Poslovnega združ~nja LES (št. 12167) podatke o
uvozu in izvozu pohištva. Podat-ke
iz tega poročila želimo posredovati tudi bralcem Obzornika, saj
jih ·kot proizvajalce izdelkov lesne induS'trije prav gotovo zanimajo, zlasti še, ker ima BREST znaten delež v mednarodni delitvi
dela.
Na vprašanje, kolikšno vrednost
pohištva uvozijo posamezne države, najdemo odgovor v naslednjem pregledu:

v letu 1966 pri tem udeležen z 0,3
milijona dolarjev ali z 0,01 °/o.
Tudi EFTA uveljavlja svojo politiko. Poglejmo, kako je ta sku'Pnost 1966. leta izmenjavala pohištvo med seboj in kako je nabavljala iz ostalih ·področij_ Za primer smo izbrali:

likšen je obseg mednarodne menjave, pokaže pa nam tudi, kje je
pohištvena industrija že toliko razvita, da lahko po pokritju potreb
doma izvaža svoje izdelke. Poseben pregled nam pok<iže poveča
nje obsega menjave od 335 milijonov v 1964. letu na 488,5 milijav milijonih dolarjev
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Iz preg·l eda vidimo, da 488 mimega trga vpliva še na stotine
do 35 Ofo. EGS je močneje zastolijonov dolarjev prometa s pohištvom na mednarodnem tržišču ni pana pri uvozu v te države kot drugih, predvsem pa .političnih dejavnikov, ki jih zagovarjajo čla
majhna postavka v mednarodni pri izvozu. Vzhodne države so zatrgovini. BREST je 1966. leta izvo- ·S topane z 19 °/o, medtem ko so v
nice skupnosti. Vemo le to, da boEGS komaj z 2,3 °/o.
zil na to področje za 1,4 milijonov
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držav, ki so pomembnejši uvozležba pri celotnem našem izvozu
2,5 0/o, medtem ko j e pri EGS udeniki pohištva. Te države so predna to področje v 1967. letu daje
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1965
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-~_!)_6~964
113
129
100
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113
129
135
112
91
120

Indeks
1966
- - - - - __ll!!i~:!96~ -

Obisk v Sovjetski zvezi
Iz pregleda vidimo, da so države
EGS uvozile v 1966. letu kar 75 Ofo
iz svoje ekonomske s kupnosti, to
je, iz evropske gospodarske skupnosti. Jugoslavija je udeležena
skoraj še enkrat toliko kot vzhodne države, vendar več kot trikrat
:q~anj kot države EFTA. V skupni
»ostali« sodeluje LR Kitajska, ki
je leta 1966 uvozila v Francijo za
3,8 milijona -dolarjev pohištva,
ZDA so l,ldelež.ene...z .3,3 milijona
dolarjev. Ostalo odpade na Španijo, Hongkong itd. BREST je bil .

Pod »ostali« so pri ZDA upoštevani: Japonska z 8,3, Š.pani:ja s
3,3, Hongkong s 3,0, Mehika z 1,7,
Tajvan z 1,3 milijona dolarjev itd.
Iz pregleda vidimo, da znaša
skupni uvoz v ZDA 1966. leta 81
milijonov dolarjev in da pa je pri
tem Jugoslavija ·udeležena s. 7,1
milijonov dolarjev. BREST je udeležen z 1,4 Ofo pri celotnem izv.o zu
v ZDA, v izvozu iz Jugoslavije v
ZDA pa z 8,8-0fo. · ·
Teh nekaj podatkov iz treh
glavnih področij nam pokaže, ko-

V prejšnji številki našega glasila smo poročali, da je KO sindikata sklenil, da pošlje enega od
svojih članov na strokovni izlet v
SZ. Na seji, ki je bila v začetku
marca, so odločili, da se na stroške sindikata udeleži izleta predsednik KO tovariš Lončar Srečo,
na stroške podjetja pa tovariš
Tavželj Frane.
Odločili so še, da bosta morala
po prihoda z izleta predložiti poročilo in opraviti predavanja po
poslovnih enotah o vtisib z izleta.

Stllna ;edilnica -

izdelek TP Martinjak

Ob reelekciji
Letošnje leto je mnogo delovnih organizacij v katerih bo i~
vršena reelekcija. direktorjev in
drugih s Statutom določenih vodilnih delavcev.
V zvezi s tem priobčujemo aktualen članek objavljen na na~lovni strani Dela 11. marca 1968.
Ceprav v našem podjetju letos
ne bo reelekcije, bi morali tudi mi
analizirati vzroke zakaj na razpise za vodilna delovna mesta ni zanimanja.. Statistični podatki nam
kažejo zelo veliko število brezposelnih strokovnjakov. To brezpo!jelnost pa lahko označimo le za
prividno, če jo apliciramo na konkretno prakso. Naše podjetje že
dalj časa povprašuje po določenih
profilih kadrov (npr. ekonomisti),
ki jih tudi z objavami v dnevnem
tisku ne more dobiti. Zlasti se
kaže to vprašanje pomembno sedaj, ko smo pred novo investicijo,

ki zahteva tudi

večjo strokovnost
in nekatere nove ka!lre.
Spremenjen sistem gospodarjenja, ki zahteva večjo odgovornost,
angažiranje in določeno !Samostojnost vodilnih ljudi v podjetju,
vpliva na to, da se redki strokovni ka.dri odločajo za ta delovna
mesta.
Zavedati se moramo, da je raz.
pon stimulacije med vodilnimi ka,
dri na odgovornih delovnih mestib.
in kadri, ki delajo na konkretnih
specializiranih delih premajhen.
Zato ni slučaj, da je danes v Slo·
veniji v 12 večjih podjetjih, ki niso ekonomsko slaba, odprto vpra.
šanje zasedbe delovnega mesta direktorja.
Tako stanje nas navaja k temu,
da je potrebno pravilno usmerjati
kadrovsko politiko zlasti s sistemom napredovanja lastnih !ta!lrov
in s pravilnim sistemom štipendi·
ranja.
D. Mlinar

Kje dobiti direktorja?
Vedno so bile težave, ka.dar koli
se je pojavila potreba, da bi morali zamenjati tega ali onega direktorja. V zadnjem času pa se
čedalje bolj pojavlja drugačna težava: kje dobiti direktorja?
Na nekatere (tudi večkrat ponovljene) razpise !Se ne javi ustrezen kandidat, tako da se je precej
delovnih organizacij znašlo že v
pravcati zadregi. Predvsem velja
to za nekatera velika podjetja, ne
samo za tista., ki jim v zaostrenih
gospodarskih razmerah ni ravno z
rožicami postlano, marveč celo za
taka, ki uspešno gospodarijo. To
daje tehten povod za razmišljanje
o vzrokih.
Prejkone !Se posamezni interesenti ne javljajo na razpis (zlasti
ne na prvega) zato, ker so še ved no prepričani, da je le-ta prilagojen človeku, ki ga je vplivni »nekdo« že vnaprej določil za bodočega direktorja. Takšni previdnosti interesentov botrujejo izkušnje iz preteklosti Želeli bi jim toda ali res moremo? - zatrditi,
da smo takšno prakso vendarle že
pustili za seboj.
Tega ali onega morda mika, da
bi kandidiral za direktorja., vendar pomišlja: »ln če ne bom uspel? Kaj bo tedaj z mojim ugledom? Utegne se zgoditi, da bi s
tem zamajal celo svoj sedanji trdni položaj!«
Nekatere delovne organiza-Cije
odvračajo ustrezne kandidate s

pretogimi formalnimi razpisnimi
pogoji.
Očitno je tudi materialna sti·
mulacija preskromna, da bi stro•
kovnjake res vabila na izpostav.
ljeno direktorsko funkcijo, na ka·
tero pritiska teža vseh poglavit·
nih dogajanj v podjetju. Ljudje,
ki bi bili primerni kandidati, raje
opravljajo manj odgovorno delOj
saj razmeroma majhno razliko pri
zaslužku lahko nadomestijo dru·
gače, na mnogo lažji način.
Se zlasti pa ne 5memo mimo
ugotovitve, da smo precej raz·
vrednotili tudi družbeni ugled direktorske funkcije. Zamera za to
gre vsem nam, ker smo se nava·
dili pozabljati na ustrezno javno
družbeno priznanje neštetim res
zaslužnim direktorjem ter drugim.~
strokovnjakom ali pa zara.di posa.
meznih črnih primerov gledamo
nanje celo kot na birokrate in parazite. S tem s amo prilivamo
mezdnemu gledanju na direktorje.,
namesto da bi le-te vse bolj uve·
ljavljali zlasti tudi - kar so po
ustavi - kot pomembne organe
samoupravljanja.
Zato prihajamo v paradoksno
situacijo, da prav zdaj, ko čedalje
bolj potrebujemo na direktorskih
mestih sposobne in družbeno za•
vzete, razgleda.ne organizatorje, sodobne poslovne aktivnosti, kažejo
tisti, na katere računamo, čeda·
lje manj interesa za te funkcije'~

BR~STOV OBZORNIK

Urbanistični načrt

Cerknice· v razpravi
V času od 1. marca 1968 d o 31.
rn<1rca 1968 je bil Ila vpogledu urbanistični načrt Cerknice. Le malo
občanov si je ogledalo, kako naj
Cerknica izgleda v bodoče, kaj vse
je še storiti, da bo kra·j mogel v bodoče zadovoljevali 4000 prebivalcev, kolikor tih predvidevajo urbanisti, za č-as 30 let.
Poleg samih načriov, katerega en
·primerek ima mo na fotografiji, urbanistični načri obsega tudi obširno
študijo, tako o zgodovinskih, sedanj ih in bodočih dejstvih in načrtih.
Iz zgodovine Cerknice samo nekaj
podatkov izpred druge svetovne vojne. Cerknic-a je bila že zgodaj naseljena . V tržišču, lo je majhnem hribu
nad Dolenjo vasjo so odkrili gradbišče haiJ;sfalls•ke dobe. Tristo metrov nad Ce~knico se na široki terasi v pomolu Slivnice prav dobro
vidi ogromno, z nasipi utrjeno gra<.Hšče iz ilirske dobe. Ta predel je
mor..:tl biti naseljen že v prazgodovinski dobi.
Iz rrmskih časov ni znalnejših izkopanin. Kdaj je dobila Cerknica
tržne pravice, nam ni oz nano; koi trg
se ozna č uje zelo pozno. Ne more
biti dvoma, da je doledanja vas posta la trg; tudi tloris, ki kaže gruča
sto razporeditev domov brez izrazitega ali po načrtu zasnovanega tržnega p rostora priča o razvoju vasi.
Cerknica je dobro uspevala, ko
se je razvil živahni promet v Trst.
Ker je bilo območje polja neprehodno, je bil na prehod skozi Cerknice vezan ves promet iz Loške doline in iz Blok, saj je bloški prehod
uporabljala tedaj večina Dolenjske.
Cerknica je bila zlasti važna postojanka v času lovorjenja soli, ~u so
bila ve lika skladišča soli.
Prehod na železnišk i promet je
Cerknico močno priz-adel. Od najbližje postaje na g lavni železn ici
pro,ti Trstu je ostala oddaljena. 6 km.
Zato je izgubil·a primat vodilnega
;gosp.odarskega naselja za .širše podTočje. V lej situaciji je uspešno napredoval R-akek, kljub temu da so
ostale v Cerknici številne tržne funkcije; postala je sedež sodnega okraja. Da se v Cerknici n i ra.zvil:a obri
Jn industrija, je poleg zgoraj omenjene situacije pripomoglo še pomanjkanje močnejše vodne si le ter

premoga. Poleg običajne trgovine
podeželskega upravnega in gospodarSikega središča je b ila posebno
pomembna lesna trgovin-a. Cerkniš·ko
polje obdajajo z vseh stran i ogromni gordovi. Cerknišca nudi za kraško pokrajino zelo ugodno vodno
silo. Na njej s~ se vrstile številne
žage prav do Begunj, ki so tudi same poslale manj ši center lesne trgovine in žagarske obrti.
Urbanisti so veliko zgradb posl·avili pod spomeniško varstvo. Poleg
cer·kve in taborov, še vse področje
Tabora, Gerbičevo, Parlrzansko in
del Notranjske ceste, cerkev sv. Roka in okolico, ter levo stran ceste
4. ma}a od Bresta do mostu. To pa
pomeni, da se na tem področju ne
sme brez posebnega dovolje·nja rušiti, spreminj.at.i ali na novo postavljati objekte. To dovoljenje pa odobri
Zavod za spcmeniš-ko va~tvo SRS.
Na ta način hočejo urban isti zaščititi
starinski izgled obsto ječih
zgradb, kajli vsa·k kraj leži, da ohrani del 51iarega, saj vemo , da to vse
bo~j dobiva na turističn i zanimivosti
in veljavi. Saj ne gre, da bi le
·zgradbe bile še slabše, gre za to,
da bi jih čim bolj - vsa.) na zunaj
in v okolici ured ili, ta·ko da bi obdržale podobo v kateri so naslaja·le.
Ali tabori p rirejeni v turistične namene ne bi bili bo lj zanimivi, kol
so sedaj.
Druga znači lno st urbanističneg a
načrta je, kje urbanisti žele poslaviti stanovanjske "Zgra·d be in bodočo
lokacijo, športne objekie in podobno.
D oloči l i so, da naj bi se Cerknica
širila proii Dolenji vasi oziroma Jezeru, nova šola in športni objekti naj
bi bili v bližini pokopališča. Ostane
za izpopolnitev še Kamna qorica, ob
Nofranjs·ki cesti del Vidma, za vrtovi in Peščenek.
Kje se bo gradilo in •kdaj na posameznih predelih, odloča še posebni . zazida lni načrt, katerega osnova
je urban fstičn i načrt .
Kaj pa ceste? Cest je predvidenih
več. Skozi naselje, pa tudi obvozna. Pustimo obvezno, bolj prav bi
b ilo, da gre skozi n-aselje. ·Paziti bo
treba, da se ne ponovi v Cerknici
listo, kol takrat, ko so čez Rakek
potegn ili železnico, Cerknice pa od-

maknili. Pozdraviti je predlog ureditve ceste, ki bi šla za občino in
katere realizacija naj bi bila kmalu.
Predvideli so tudi t urist i čno cesto ·
Ra•kilna-Jezero verjetno pa je
še daleč do njene ~zg radnje. V samem načrtu je mostov, kot v Parizu
na reki Seini.
Urbanist i so obdelali !udi vprašanja s področja kanalizacije, vodovoda in eleklrrke. Mnogo milijonov
bo potrebno, da se iz nič nekaj napravi, zlasti kar se nanaša na kanalize~cijo. Velik transformator se obela v naj-krajšem času. Kaj pa razsvetljava Cerknice?

Cez 30 lel predvidevajo 4000 prebivalcev. Razen industrije BREST ne
omenja~jo druge, niti niso določili
dodatne industrijske cone. Ali bodo res vsi na Brestu in v turizmu?
V 30 let ih bo morda že še kaj zraslo? Zaradi lega bi bilo prav, da urbanist rezervira že sedaj lak prosfor. Ne moremo mu reči, kakšna naj
bi bila la nova industrija - golovo
je, da lesna najbrž ne!
Z izdelavo urbanist ič nega načrta
je Cerknica mnogo pridobila, saj je
ta osnova dolgoročnemu ra·zvoju, zlasli pa zagotavlja rasi kraja v urejenem industrijskem in turističn em smislu.
Fotografija vam kaže zazidalne
otoke in spomeniško varstvo, ter
meje mestnega območJa .
Ra>zprava je zaključena, sedaj bo
o načrtu razpravljala m sklepala občinska skupščina.
F. s·auman

SKRITI TALENTI
Odkar si morajo delavci sami
plačevati prevoz na delo z avtobusi, se je ugotovilo, da so med
:njimi tudi posamezni skriti »ta: lenti«. Pred kratkim je namreč
kontrola SAP zasačila mladega
.fanta,. ki.je spretno ponaredil me! sečno vozovnico.
Zadnjo besedo bo '\•erjctno imel
sodnik za prekrške.

Staro se umika novemu!

O stroških in gibanju
stroškov v zadnjih 3 letih.
cijski s troški in osebni dohodki.
Hkrati s poslovno d ejavnostjo
gospodarske organizacije nastaja- Vendar je dinamika n ara š čanj a
jo tudi njeni s troški poslovanja. stroškov zaostajala za dinamiko
Zato brez p oznavanja stroš-kov ni naraščanja celotnega d ohodka zaradi povečevanja obsega proizvodmogoče zamisliti dobrega gospodarja. Izdela>Va kalkulacij ni Te- nje in delovanja fiksnih stroško·v ,
s čemer je nara ščal dobiček podzultat le finančnih predpisov, temjetja.
več zlasti podlaga za !poslovne odZanimivo je gibanje s troškovnih
ločitve gospodarskih organizacij,
ker je od višine doseženih stroškov vrst, ki so ene vrste investicij, kar
v strukturi realiza cije odvisen dc- je zlasti značilno za stroške izotb raževanja ka'Cira. Sedanji stroški
biček kot merilo gospodarjenja
za izobraževanje kadra se bodo
v sakega podjetja.
V ;Preteklem obdobju se v.pra- obrestovali v kvalitetnem izšolašanju stroškov ni posvečala večja nem kadru, ki bo sposoben uspešpozornost, ker sta relativno po- no nadaljevati reprodukcijski promanjkanje proizvodov in zaš čita ces podjetja.
Za stroške amortizacije je znadomačih proizvajalcev pred zunanjimi konkurenti omogočala pročilno, da s o v letu 1967 narasli,
dajo proizvodov ne glede na do- kar je posledica :pravilno zastavsežene stroške proizvodnje. Ravno ljenih stopenj amortizacije osnovv sedanjem času prehoda na trž- nih sredstev. Po s prostitvi zakona
ni gospodarski mehanizem dobiva
o maks~malnih amortizacijskih
vprašanje stroškov vedno večji stopnjah v letu 1967 je podjetje
pomen in je eden bis!Nenih fakdoločilo take amortizacijske s toptorjev stabilizacije gospodarstva.
nje, ki ·se približujejo funkcionalV našem .podjetju je bila dinanim in ekonomskim amortizacijmika stroškov z ozirom na obseg s kim stopnjam. Tako povečanj e
in stru.k turo proizvodnje• dokaj .--, strošlrov amortizacije je ·torej rerazlična. Da bi bolje r azumeli gizultat pravilno zastavljene p olitibanje stroškov v zadnjih treh leke amortiziranja in reinvestiranja
· tih, dajemo s lede~o razpredelnico:
osnovnih sredstev, ki imaj o z naSTRUKTURA STROSKOV POSLOVANJA
PO PLACANI REALIZACIJI
1965

Celotni dohodek
5.035,0
Stroški p oslov anja
3.125,4
Od tega:
- a mortizacija
109,5
- investicijsko vzdr ževan je
70,7
- s trošk i za izobraževanje kadra
31,7
Doh odek
1.909,6
Dinam ičen sk ok s troškov (lastne
cene} se kaže zlasti v reformnem
letu 1966. Povečeva nj e cen reprom a teriala je zniževala dobiček p odjet ja. Tudi v letu 1967 je čuti ti
p or ast str oškov, vendar je ta 'POrast v skladu s poveče v anj em ob sega proizvodnje. Zar adi delovanja fik snih stroškov pa so celotn i
stroški naraš čali počas neje od celotnega doh odka in dob ička pod jetja.
·
Materialni str oški in storitve
predstavlja jo glavnino lastn e cene
in so se p ovečevali skladno s poveč evanj em obsega proizvodnje.
Na dinamiko teh stroškovnih vrst
pa je vplivala t udi spr ememb a
asortimana v tovarnah finalnih
proizvodov in p ovečevanje cen su r ovin za p rimarne tovarne. Kvalitetnejša obdelava proizvodov in
prehod n a proizvodnjo st ilnega p ohištva sta zahtevala t udi k valitetnejši in dra žji repr om a terial in
kvalitetn o vloženo k onkretno delo, s čemer so naraščali r epr oduk-
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predav anjem tehnike vedno kra jšo dobo amor tiziranja.
Za za klj u ček lah ko ugotovimo,
da je v.p rašanje stroškov izredno
pom embno, da plan iranje in
spremljanje str ošk ov ni stvar sam o raču n sk e službe in evidence.
Analiza strošk ov poslovanja se
prične že pri plan ir an ju strošk ov,
a nalizi tr ga in v pr ipravi dela in
se m ed poslov nim procesom prilagajajo optimal n im strošk ovnim
vlagan jem.
V bodočem p oslovanj u lahko
pr ičakujem o zaradi modernizacije in investicijskih vl aganj narašč anje fiksnih str oškov in strošk ov m inulega dela (amortizacija
ipd .} ter s povečev anj em obsega
pr oizvodnje naraš čanj e osebn ih
.doh odkov in d o b ičk a podjetja .
Vendar je p ovsem jasn o, da bo
treba na področju gibanja strošk ov s k onkretnimi an alizami in
ukrepi sproti izvajati r acionalizaB. Mišič
cijo s troškov.

O,BMOČJA ZA K4TERA SE
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,Transporter nova pridobitev BRESTA
Strpšk>i tran~porta ..gotovih izdel-kov
Ker gre za invest icijo, ki se bo
rentirala v približno enem letu, so
: predstavljajo v podjetju 2 Ofo celotnega dohodka.. Da .bi optimalizirali
strokovne službe po skraršanem postopku
samoiniciativ·no
nabavile
' tra·nsportne stroške smo pripravili že
transporter iz deviznih sredstei,r :re' v .letu ·1967 in )e'fos vrsto analiz, ki
· ~o :pokazale, da je najcenejši prevoz
tencije. Tarnsporler smo uvozil i iz
· S lransporlerj.em vagonov. TransporIla lije.
Kljub vsem svojim prednostim, pa
ter je ·posebna vrsta vozila; ki ima
ima transporter tudi svojo hibo, kaj: priklopnik na katerem prevaža žeti zaradi svoje širine in tež.e vozila,
' lezniške vagone . T.;~ tran5port j.e zlabo potrebno izvrš iti delno rekon' sli pri·kladen za potrebe pohištvene
proizvcx:lnje, kajti stalna preklada- · strukcijo ceste Cerknica-Ra·kek. Ker
nam makadamska cesta logatec. nja :povzročajo reklamacije in dodal. ne stroške, ·ki pomenijo h·krati tudi . Rakek ni delala ovir, smo zaenkrat
· solidnost uslug do kupca. Poleg teh
pustili vozilo pred Narodno ban'ko
in sodiščem na Rakeku (na sl·iki).
·prednosti bo zmanjšal transport čas
Da bi č i mprej preizkus ili vozilo in
nakladanja in prekladanja .za ca. 13
milijonov S din (ii stroški niso zacesto Cerknica-Rakek, ki jo je osni
jeli v 2 °/o transportnih stroških), medpri·tis-k že tako in ta•ko izmaličil, botem ko se bodo stroški transporta
mo v ponedeljek 1. aprila prepeznižali za ca. 1 Ofo.
ljali s pomočjo delavcev cestnega

podjetja, ki skrbi za kvaliteto ceste
transporter pred
skladišče tovarne pohištva v Cerknici. Ker 9 re za poi·zkus, pri katerem
bo potrebno tudi most preko Cerknišce utrdili s posebnimi podporniki,
je možno, da bo cesta Cerknica·Ra•kek od 1O. do 15. ure, ko bo vozilo pre'dvidoma v Cerknici, zaprta
za ves pro.me!.
Treba je poudari.ti, da bo del sredstev za prilagoditev ceste novemu
transportu prispevala občinska skupščina iz komunalnega sklada.
Vsi, ki žele prisostvovali temu
slavnostnemu trenutku prihoda transparterja v Cerknice, lahko pridejo
ob 15. uri pred skladršče TP Cefknica, ·kjer ·bodo videli nakladanje
prvega železniškega vagona v Cerknici.

' Il. reda, vozilo -

V odvisnosti od gibanja cen v
lesm in ·papirni industriji se bodo.
.morale. g~bati tudi cene gozdnim
asortimentom.
·
Uvoz kvalitetne jelove cel uloze
iz Avstrije, iz kp.tere imajo v papirnicah za okrog 30 Ofo boljši izkori·s tek kot iz domače, bo prav
gotovo vplival na znižanje cen celuloz!i, za katero lahko trdimo, da
je bila glede na hlodw .ino do sedaj preplačana.

Pritisk na cene bukovega
nega lesa se je že odrazil pri
nah hladovine trdih listavcev,
se bodo le težko obdržale na
danji ravni.
Hlodovina iglavcev bo verj
še nekaj časa zadrža'la sedanje
ne. Od konjuil'kture v prodaji
ganega lesa na evropskem in
mačem tržišču pa je odvisno,
ji bodo cene narasle ali bodo
le.
F.

Obetajo se nam dobro .
pripravljene delavske igre
Na prvi seji štaba za organizaCIJO prvomajskih delavskih
Brestu so sprejeli program tekmovanja, seznam nagrad in se
rili o ostalih nalogah, ki jih bo treba opraviti. Letošnje
igre bodo v nedeljo, 28: aprila 1968. Sklenili so, da bodo t ...l""""•n...ra.n,lii!
v naslednjih disciplinah:
v spomladanskem krosu, šahu, namiznem tenisu, streljanju z zračno
puško, balinanju, · odbojki, kegljarnju in ocenjevalni vožnji z
bili, mot~!"ji in m(.'l!)edi.
Tekmovanje bo moštveno. Vsa moštva, ki si bodo priborila
mesto, bodo dobila pokale, ostali dve pa diplome.
Pri tekmovanju v krosu in ocenjevalni vožnji pa bodo podelili.
priznanja .posameznikom.
Sklenili so še, da bodo vsi tekmovalci dobili m a lico, udeležencem
ocenjevalne vožnje pa bOdo v r nili tudi stroške za gorivo.
Vsa tekmovanja bodo v prostorih in na igriščih Bresta, razen oce·
njevalne vožnje in krosa.
Novost pri letošnjih delavskih igrah bo, da ekipe ne bodo zastopale
sindikalnih podružnic, temveč . podjetja. Tekmovala b odo torej
podjetij in ustanov.
K s&delov!).nj)l bodo povabili še predstavnike JLA in znane "'n~~'f";~,o
v občini.·
·
Sklenili so tudi, da bodo v sodelov anju z družbeno - političnimi organizacijami v občini organizirali na predvečer p r vega maja svečani
sprevod, ki bo izrazil solidarnost z bojem vietnamskega ljudstva za
neo.d visnost.
·
Zaključek sprevoda bo pred Brestom, kjer bo svečana
Za izvedbo ognjemeta bodo k sodelovanju povabili J L A
kresove pa b!ldo pripravili mladinci.
Za predsednika· štaba so določili tovariša Jožeta Hrena. V štabu
upajo, da bo spričo letošnjih zgodnjih priprav organizacija delavskih
iger in proslave res dobro uspela.
š. Bogovči~ .

Razstava·pohištva vBeogradu
Končno

•

lll

Cene hlodovini
žaganemu lesu sproscene

Meseca februarj a so se po
.sklep u Zveznega izvr šnega sv e ta
sprostile do t edaj administrativno
določene cen e naslednj im izdelkom:
h lodovini iglavcev in listavcev,

KREDIT MEDNARODNE BANKE
ZA MODERNIZACIJO PROIZVODNJE

(Na d a lje va nje s 1. stra n i)
Za z aključek na j nave d e m še ne šte v ilk, ki so rez im e invest ic ijs keqa p rog rama oziroma bodo u č in
ki ·izvršenih inve stic ij.
- c elotni dohodek bo po inve stira nju (leta 1970) znašal 11 milijard S din oziroma 63 Ofo več kot
pre d investiri!·nje m,
- o sebni dohodki se b odo poveča li v mas i za 53 °/o, na zap o sle nega pa 45 °/o oziroma na 120.000
·s d in,
- s·klad i se bodo poveča l i za
·102 Ofo,
· - število zaposlenih bo večj e za
8 °/o,
. - izvoz bo povečan za 70 Of o in
:b o znašal 4 ,700.000 $ itd.
Povse m logi č n o je, d a s to inve·sticijo ne bo v celoti rešeno vp ra..o
.šanj e modernizacije podje tja za daljše č asovno obdobje , kajti mO;dernizac ija je nenehni proces re produkcije , ki ga diktira naprede k z·nanosti
~ n tehnike in ved no večje za hte ve
po pc:>tro šniš·kih dobrinah.
'D. Miiriar
~aj

modernizacija transporta tudi pri nas

vv

- jelovi cel ulozi,
- celulozi mehkih listavcev,
- žaganem u lesu iglavcev in listavcev ,
la•d•ij skem u padu,
vezanim ploščam,
- p anel ploščam ,
- umetnim pl oščam.
Sproščanj e cen administra tivnih
spon v lesni ind ustriji se je prič elo julija 1967, ko s o sprejeli
sklep, d a pod jetja lesne s tr oke
la hko prosto oblikuj ejo cen e za
vse vrste pohištva . Ce zasledujemo prem ike v cen ah pohiš tva, v idimo, da so ost ale na isti ra<vni
kot so b ile p r ej, le, d a .so se za
poos:amezn e skup ine kv alitetn ega
pohištva cen e zviša le, za m a nj
k valitetno pa znižale. P odobno je
tudi ·pri leseni embalaži, kjer se
cene že dalj čas a svobodno oblik u jej o in p ad ajo iz le ta v le to.
Ko ocenj u jemo čas , v kater em
so spr ej eli sklep o ·sprostitvi cen ,
lahko u gotov imo, da s o d ej ansko
bili pogoji za tako odločitev . Sit uacija n a tržišču z gozdnimi asor tim en ti in reza:~im lesom je bila
v tem času naslednja :
- Veliki vetrolomi v Avstr iji,
Nem čij i in Svici so vplivali n a cen e rezanega lesa na evropskem
tdišču. T e držav e so se v zadn jem času .:pojavile k ot konkuren ca na n ašem t r ad icionalnem t ržiš č u, v Italij i. Zar adi velike .pon udb e s o se cene rezan em u lesu
letos že znižale na i-talijanskem in
fra ncoskem t r gu.
- Na ist1h trgih se pojavljajo .
kot novi k onkuren ti tudi vzhodnoevr opske d ržave, Sov je tska zveza
in Romunija . Zato se je v le tu dni

zelo zmanji;al izvoz trdih listavcev, kar je v plivalo t udi na
zniževanje nj ihovih cen n a dom a čem trgu .
- Vojna med Izr aelom in arabskimi držav ami j e imela za p osledico zaprt S ueški kan a l. Zato se
j e prev.oz v d ežele Srednjega vzhoda •podražil za-približn o 8 dolarjev za m 3 lesa. S tem je takoj pren eh al izvoz r ezanega lesa v te države, ·k i ·so kot d ežele v razvoj u
kupovale ogrome količ ine lesa za
gra dben ištvo, pr edvsem v slabši
k akO'Vosti.
- Vsi ti premiki n a sve tovnem
trgu in p a u voz avstrijsk e j elove
celuloze za papirnice in ruskega
rezanega lesa v našo državo so
povzročili večj o ponudbo n a domačem trg u.
- V istem čas u je do mač a l esn a in dustrija precej zmanjšala p or abo lesa in se pr eusmerila na
druge m a teriale, predvsem na
iverne plošče.
- Gradnja st anova n j in ind u strij-skih obj ektov j e zaradi investicijs k e p olitike d elno v sta gnaciji. Grad bena podje tja so zmanjšala •pora b o lesa in v glavnem
up orabljaj o železn e konstr u kcij e.
Ob n anizan ih dej stvih vidimo,
d a je bil sklep o sprostitvi cen
sprejet v čas u, ko sta se ponudba
in pov.praševanje sk oraj ura vnovesili 'in k o vsi znaki kažejo, d a
b o :pon udba kmalu postala večj a
od p O'V'praševa nj a. Za to lahko pričakujemo, d a bo tržišče na rek ovale d iferenciacije cen med bolj šimi in slabš imi kvalitetami. Zelo
verj etno p a j e, d a v ' popreč ju cen e ne b odo narasle.

Slovenijales je v ·'Domu sindikatov ·na Trgu M'll>rksa in :Engelsa
v Beogradu organiziral razstavo
,i>Ohištva slovenske · in ostale jugoslovanske proizvodnje. Na njej
so bili razstavljeni. izdelki, ki jih
ima Slovenijales v svojem prodajnem programu_,
Razstava je po· dosedanjih ugotovitvah dobro uspela, saj Si jo je
ogledalo več deset tisoč ljudi. Ugotoviti moramo, da je bila razstava
organizirana v pravem času in na
pravem kraju. Tudi ureditev je
bila dobra, morda malo preveč
preprosta in za naš ok us ·premalo
bog-ata. O razs tav i so pisali največji jugoslovanski časop isi, radio
in televizija pa sta posvetila razs t-avi posebne oddaje. Več tisoč l etalwv po panojih in v vozilih
me::tnega prome ta je še posebe j
opozarjaJo na razstavo.
BREST Cerlmi.::a je razstavil
poleg vitrin' tudi svoj najnovejši
program večjega pohiš tva, tipa
DANIELA, LIVING in FLORIDA.
Poglejte, kaj je objav ila BORBA pod sliko FLORI DE:
Iz razg ovora s p redstavniko111

Vzorčni

Slovenijales a tov. S. Markovicem
iz Beograda, ki· je bil pobudnik,
organizator in ·vodja. te razstave,
smo lahko ugotovili, da je bilo za
naše izdelke veliko zanimanja. Po.
sebno so se obiskovalci zanimali
za Florido in Danielo. Tudi Living
je našel mnogo naročnikov. Več~
število posameznega pohištva SC!,
prodali vnaprej, še v času, ko -se
šele začenja nova proizvodnja
primer Daniele.
Brestovi izdelki so bili razstav,
ljeni v spodnjem delu razstavnega prostora. lmpozantnoct
in estetsko oblikovana D aniela st~
dajali celotni razstavi še posebeJ)
pomen.
R a zsta va je zapr ta. .. ., ...,,,.a,,.
izdelki so proda ni, š e premalo
je bilo. Naša naloga in na loga
govine j e, da sedaj tržiš ču
mo, kar smo poka.za.li. Prenri i\a~ti'
smo, da tak o organizirane
ve mnog o pripomorejo k r".<7.v,,;,r·
po~ lov. Zato tudi podpira mo tež.
n j o tr gov skih organizacij za organ iziranje razstav, ~aj je to skladno
z našo propag andno politiko.
D. Trotovšek

izdelek T P Ma rtin jak

s

BRESTOV OBZORNIK

·Kako so potekale pro.sla ve
'j),..~ ~Za letošnJI prazn1k Dneva žena so
.o dbori SRESTA dobro .po-

-si.ri d ~ka ln.i
skrbel~.

V Tovarni pohfštva Martinjak so
pr.os'lavo organizirali v menzi. Po' v~b.ljene so bile vse zaposlene žene.
' Udeležba je <bila zelo dobra, saj se
je vabilu odzva lo čez sedemdeset
zaposlenih žen. · Učenci osnovne šole ·Grahovo so izvedli kulturni spored, ansambel »Breslovih fa ntov« pa
je skrbel za veselo vzduije.

varne ive rnih plošč. lene, ki stanujejo v oddaljenih krajih pa so imele
_pros lavo v glavnih središči h kol so;
Rakitna, Otave, .lilce, Cajnarji in Velike Bloke.

Nekaj

statističnih

V tem sestavku bi rad prikazal
nekaj statističnih zanimivosti o
proizvodih in proizvodnem programu Tovarne .p ohištva Cerkni<;a. Velik del zaposlenih, zlasti
mlajših, ne ve, od kdaj in v kakšnih količinah proizvajamo posamezne' izdelke. Zato sem -se odločil, da s ta·belo pokažem, kako je
rastla in upadala proizvodnja naših proizvodov v posameznih letih.

zanimivosti

22.000 kosov l etno pri dosedanjih

proizvodnih .p ogojih.
Drugi izdelek, ki smo ga proizvajati najdalj, je bila pisalna miza SSSR. To mizo smo proizvajali v
glavnem za izvoz v Sovjetsko zvezo. Le manjše količine smo proizvajali <tudi z~ · jug-oslovanski trg.
Proizvodnjo smo morali .opustiti
zaradi povišanih proizvodnih stroškov in zvišane prodajne cene.

razmE:r, modne muhe tržišča, do
nedavnega izključno proizvodnja
po naročilu itn.
Menim, da bi bilo potrebno izdelati temeljitejše analize in študij o možnosti za proiz\·odnj:> enega ali drugega izdelka v obliki
masovne proizvodnje. Temeljite
tržne analize bi morale dati odgovor na to. Razumljivo je, da bi
bila masovna proizvodnja mnogo

Med že nami iz Skupnih strokovni-h sluib so izovršili anketo z namenom, da b i ugotovil i kaj že-ne želijo.
Več i n a ~i h so bile zalo, da b i ime-~~~~~~~~~~PIs
_a_
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~~~~~~~~~~~~~~~~-G
~
O~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VitriJle
Fl on'da
I rv i n
L'lvmg
.
1e pros1avo nekje izven Cerknice. Izdelek
Leto TV vt'trt'na
mize SSSR S ekret er K av č SLB
Metka
o:narlca
lelja je razumljiva, saj na SKS v--~--~~-~--~---~~~--~~---~-~~~~proizv. kom. proizv. kom. proizv. kom. proizv. kom. proizv. kom. proizv. kom. proizv. kom. prolzv. kom. prol,v. kom.
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1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
•1966
1967

729
1.816
1.046
2.187
.2.3?4
3.817
4.229
4.116
6.183
11.049
14.037
14.999

2.545
3.591
5.778
8.152
U.969
16.198
20.314
26.497
37.546
51.583
66.582

3.945
2.542
3.396
1.697
1.977
5.618
6.294
5.153
2.510
3.108

6.487
9.883
11.580
13.557 3.129
19.175
893
25.469 2.563
30.622 4.279
33.132 12.828
36.240 10.515
5.999

Iz pregle:ia vidimo, da je najstarejši izdelek radio oziroma TV
vitrina. Radio vi-trina je bila eden
izmed prvih furniranih kosov pohištva, izdelanih v Tovarni pohištva Cerknica. Na ta izdelek smo
prvi v Jugo-slaviji začeli nanašati
polyester. To je bil revolucionaren do-sežek v tedanji -p roizvodnji površinske obdelave pohištva.
Iz pregleda proizvodnje v posameznih letih je videti, da počasi,
a vztrajno nara šča. Nekoliko več
ji skok ·p roizvodnje je bil v letu
1965. Po ocenah naj bi ta iroelek
dosegel vrh s količino ·približno

-- --· - - -

3.344
4.022
3.117
6.461
58
1.000
6.585
4.825 .ll.286
1.534 1.592 8.077 9.077
10.864 11.025 22.311
23.692 17.781 40.092 9.664 11.256 15.690 24.767
34.207 15.083 55.i75 11.246 22.502 31.720 56.487
5.999 61.174 12.0ll 34.513 56.103 112.59J
40.206

Ostali izdelki imajo mnogo krajšo dobo, razen mor:ia sekretarja
in kavča SLB. ·Slednjega smo letos črtali iz proizvodnega programa, ker nam je povzročal <tehn ološke težave, pojavila ·pa se je tudi konkurenčna proizv:>d.nja.
Vse druge izdel:ke smo v ·proizvodni program vnesli pr~ nekaj
leti ali šele lani. Mislim, da ob
teh podatkih lahko vidimo, da je
naša ·.proizvodnja dokaj ·razdrobljena, malo-serijska. O velikoserijski ali masovni proiozvodnji sploh
ni moč govoriti. Za takp stanje je
več vzrokov: Nestabilnost tržnih

1.207
1.500

2.707

650

650

300

200

cenejša od sedanje .
Po podatkih, ki jih i:namo, predstavljajo indirektni stroški 25,8 ~~.
celotne strukture. To se pravi, da
je pri vsakih 1000 dinarjih stroškov 258 din indirektnih s troškov,
ki niso sorazmerni z obsegom proizvodnje.
I zračun i kažejo, da b i pri desetkratnem povečanju proizvodnje
nekega izdelka lahko znižali proizvodne stroške za 30 °/o. Menim,
da 'b i se morale s takimi in podobnimi analizami ukvarjati strokovne službe, če hočemo biti učinko 
viti na tržišču.
T. Kebe

Veselo razpoložene delavke iz Cerknice praznujejo svoj praznik

!ene ~ s'o bile z organizacijo zelo
zadovoljne. Povedale so, da tako
lepq ni pil9. l_ela doslej .
,. ,N~koliko leže je šlo z organizacij9 ..pros.lave . v Tovarni pohištva
C,~rknica .. V l!'!j poslovni ·e noti je
oko!i <tOD ~ens k. , Večina njih se vozi
na del.o iz Uoc;a, ~.ake'ki!, Rč!ki l ne,
f)lc, B~gu.ni .i,n Blok.'
. J.a.: Ž~f,le . iz Cerknice in bližnje
fl'ko.licf! ·- . Rakek<!, Unca in Begu·nj
sp, 9rganizirali pr.os lavo v ·me nzi ter
P.PSk!P.el.i ,za _prevoz. Proslave se je
~eležilo č~= 200 žen. Priključile so
~e .~e · ž.en~ iz Be: ~e nske žage in To-

lanskem letu niso imeli nobenega
izleta.
Izvršni odbor sindikata jim Le organiziral proslavo v Rakovem Skocja·nu. Proslave se je udeležilo 27
žena.
Tudi v Tovarni lesnih ·i zdelkov Stilri trg so poskrbeli, da so zaposlene
žene svoj praznik dobro pros lavile.
Proslavo so OTganizirali v gostilni
Pudob. Na p roslavo je p rišlo čez .5 0
žena.
Vse stroške pros lav dneva žena so
krile sind.kal ne podružnice iz zalo
namenjenih sredstev.
Bogovičič

! · /'

Solska mladina Osnovne šole Grahovo je za Dan žena pripravila pester
prog-ram ženam - delavkam TP Martinjak, kar je pripomoglo k še
boljšemu počutju

Kje smo z osebnimi dohodki?
hodokov :po I : polletju 1968 pa je
da zaslužijo nekateri zaposleni na
danes še težko reči.
Brestu milijon. in več · starih diPri vprašanj u osebnih dohodnarjev mesečno. Iz .tabele lahko
kov, pa je morda še bolj aktualno
vidimo, da so ta·ke izjave plod nenačeti problem dohodkov zasebodgovornih ljudi, ki ho čejo ust~ar
nega sektorja, ki je v večini prijati v kolektivu nezdrave odnose.
merov nekontroliran in osebnih
Dejansko obstajajo tudi v Slodohodkov zaposlenih v družbenih
veniji podjetja v katerih prejemslužbah, zavodih itd., ·k aterih naki posameznikov dosežej o ali celo
vadno ne omenjamo v nobenih
presežejo mili jon starih dinarjev
analjzah in jih ne publiciramo.
mesečno. Zlasti Visoki osebni do·
D. Mlinar
hodki so v nekaterih trgovskih or- .
ganizacfjah, bankah itd., za katere
je bil konec leta 1967 sprejet zakon o zamrznjenih osebnih 'dohodk ih. Ta .zakon je zamrznil
Vprašanje: Ali je prvi odstavek
osebne dohodke 182 del ovnim orčlena 55 ·prav.Uni·ka o ur ejanju deganizacijall} v Sloveniji. s 15.000
zaposlenimi. Zamrznjenje osebnih lovnih razmerij Industrije pohištva BREST Cerknica v skladu s
dohodkov Ibo trajalo do konca I.
temeljnim zakonom o delovnih
polletja 1968. Povsem jasno je, da
s tem ukrepom vprašanje osebnih razmerjih?
Po določbi navedenega člena
dohodkov v navedenih organizacilahko izjemoma koristi redni letni
jah ni rešenp, kako p a bo teklo
dopust v naslednjem letu delavka,
dogovarjanje o delitvi osebnih do·ki je bila v preteklem letu na porodniškem dopUIStu in ji delovna
skupnost ni omogočila izrabiti vseTP
TLI Iverka
BZ Skupne Skupaj StrukTP
ga dopoota. Ta dopust pa mora
Raz.poni
Cerknica Martin. .s. trg Cerknica Cerk. službe
tura
- -- -nastopiti s prvim dnem, •k o ji preV N din
teče porodniški dopust.
od 401- 500
2
8
10
0.9
Odgovor: Delavec (delavka) mood 501---{iOO
21
33
11
ra praviloma izrabiti letni dopust
4
2
71
6.3
od 601- 700
101
68
18
v v-sakem koledarskem letu. Le,
5
5
7
204
18.0
od 701~00
če ga je nastopil-a pred prvim ja152
55
18
10
3
260
23.0
22
od 801- 1000
nuarjem - torej še v starem le158
92
35
22
7
14
328
29.0
od 1101- 1300
-tu- ga lahko nadaljuje do k onca;
66
27
30
26
9
16
174
15.3
se pravi: ga ne pren ese, ampak
od 1301-1700
4
3
22
72
6.4
33
3
7
od 1701~2200
3
nad.al j <.~je z njim brez -p resledka
2
11
. 1.0
6
od 2201-3200
v novem letu, dokler mu ne po1
1
.0.1
2
teče (1., 2. in 7. odstavek čl. 63
TZDR).
Skupaj 1.132
100.0
Izjemoma zakon dopušča, da
prenesejo letni dopust iz tekoče 
ga v naslednje koledarsko leto le
člani posadk morskih in rečnih
Izvoz v jan. in feb. pod Jopo stat
trgovskih ladij in delavci, ki delajo v t u jini (7. od-stave!{ d. 63
V primerjavi obdobja januar- prevoza do luke ali železnice so
TZDR). Drugih primerov zakon ne
februar z istim v preteklem letu
v p orastu.
predvideva. Nihče drugi, torej tuugotavljamo, da je letušnji izvoz
Kako se gibljejo ti stroški, kaže
di ne delavka, ·ki je izrabila .popohištva višji za 116 °/o, to je še sledeči pregled:
rodniški dopust, pri tem pa po
enkrat toliko in še malo več.
Porast je izključno v inozemsvoji a li opo krivdi delovne skupNa prvem mestu so ZDA tako skih stroških. To povečanje je nan osti ni izrabila rednega letnega
po vrednosti, kot po največjem
stalo predvsem zaradi povečanja dopusta, ne more prenesti le-tega
povečanju za dolo čeno izvozno poladijskih tovornin.
v prihodnje leto. Ce je kriva dedročje. Tudi izvoz na ostala konTo je samo nekaj statističnih lovna organizacija, da delavka
vertibilna področja je v porastu.
pudatkov, ki naj prikažejo, kakšletnega dopusta .ni izkori•stila, sme
V izvozu vodi EXPORTDRVO.
na je naša usmeritev 'in rezultat delavka .uveljavljati odškodninski
Prodajni stroški brez stroškov prvih dveh mesecev te-kočega leta. zahtevek. Očitno je torej, da do·ločba prvega odstavka čl. 55 omev .,.
l. fe bruar 67
l. februa L 68
njenega pravilnika ni skladna z
določ-bami temeljnega zakona o
domači
delovnih razmerjih in jo bo tr.eba
6,2
spremeniti, do tedaj pa uporab·6,8
ljati zakon.
Z. Zabukovec
· V prvih dveh mesecih letošnjega:· leta je znašal poprečni neto
mesečni osebni dohodek na zaposlenega v podjetju 909 novih dinarjev, ·kar pomen i, da so se letos •pavečali osebni dohodki naspr-oti lanskemu .celomemu .poprečju, ko so znašali 821 N dinarjev mesečno neto na zaposlenega za indeks 111.
V naslednji razpredelnici prikazujemo gibanje net-o o-sebnih dohodkov na zaposlenega po poslovnih enotah in številu zaposlenih
po višillli prejemkov za mesec februar. Pr!pominjamo, da so v razpredelnici upoštevani vsi delavci
s polnim delovnim časom vključ
no z glavnim direktorjem. Delavci, •k i so bili v februarju na belovanju ali so imeli druge apraViičene ali neupraovičene izostanke v
t abeli niso prikazani.
V zadnjem času smo slišali v
p odjetju in i2lven njega govorice,

Pravnik odgovarja

- --
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Iz dela samoupravnih organov
TP CERKNICA
Minulo je dober mesec dni odkar so se organi upravljanja v Tovarni pohištva Cerknica konstituirali in že so sprejeti sklepi, ki
so bistvenega pomena za poslovanje v letu 1968.
Na prvi seji delavskega sveta je
bil za predsedntika izvoljen Koče
var Mirko, ki dela v tehnični pripravi dela kot analitik časa. Za
predsednika upravnega odbora pa
je bil izvoljen Kebe Jože - tehnolog rezil. Izvoljene so bile stalne komisije, in sicer:
- kadrovska komisija, predsednik Melcinda Jože,
- komisija za varnost pri delu
in požarno varnost, predsednik
Horvat Mirko,
poizvdovalno discrplinska
komisija, predsednik Gornik Jože,
in komisija za vrednotenje delovnih mest, predsednik Lovše
Ivan.
Vse te komisije bomo imele pristojnost odločanja na prvi stopnji
o zadevah iz njihovega področja,
brž ko bo sprejet novi statut. Zoper njihovo odločitev pa bo pritožbeni organ delavski svet, le za
komisijo za vrednotenje de'lovnih
mest bo pritožbena instanca komisija za analitično oceno delovnih mest podjetja.
Poleg izvoljenih ·komisij je bila
imenovana še komisija za ugotavljanje materialne škode
predsednik te komisije pa je
Skarja Anton.
Dne 13. marca je delavski svet
potrdil predlog nove organizacije
tehnične priprave dela. Z novo organizacijo nastaja nova delitev
dela.
Strokovna ugotovitev je, da bodo z novo organizacijo posamezna
delovna ·mesta raz-bremenjena za
40 Ofo.
Novost v novi delitvi dela je ta,
da se <prenese normiranje materialov v tehnološko služho. Normiranje materialov bo odslej stvar
tehnologov. Administrativno delo,
ki je doslej obremenjevala tehno-

števanju normalnih >količin neloge se skoncentrira na delovdokončane proizvodnje.
no mesto »ad!rninistracijacc. T oZa ·potreb e modelne delavnice
varna bo razdeljena na več tehje treba nabaviti visokoturni nadnoloških področij. Vzpostavljena
mizni rezkar in m izni rezkar za
bo vhodna kontrola. Organizirana
bo skupna strojepisnica v splošni potrebe proizvodnje. Sedanja stroja sta že amortizirana, pa tudi
službi, s čemer bo delo strojepisja racionalizirano. Izračunavanje skoraj neuporabna, zato je nabakalkulacij se iz konstrukcije pre- va nujna.
V delavno razmerje bodo sprenese v plansko analitsko službo.
jeli pet novih delavcev.
Po sklepu delavskega sveta zač
ne veljati nova delitev dela s l.
aprilom 1968. S tem pa dobivajo
BAZENSKA ZAGA
delovna mesta, zla-s ti v pripravi
dela nove zahteve, zato jih bo treNa primopredajni seji delavba na novo ovrednotiti. Z n ovo
skega sveta so bili sprejeti naorganizacijo bo uresničena sodobslednji važnejši s klepi:
na organizacijska oblika delovne- Za novega predsedn ika DS
ga mesta tehnologa.
je izvoljen Benčina Jože.
Tudi sklep o reviziji ocen de- Izvoljen je nov upravni odlovnih mest po kvalifikacijski
bor in naslednje komisije pri DS:
&trukturi, oziroma po zahtevah izl. kadrovsko izobraževalna koobrazbe je velikega pomena pomisija,
sebno še, ker se ugotavlja, da za2. komisija za varnost pri delu
ht evana izobrazba ni pravilno doin požarno varnost,
ločena po posameznih delovnih
3. poizvedovalno
di-sciplinska
mestih.
komisija,
Upravni odbor pa je dne 14.
4. komisija za vrednotenje demarca 1968 sprejel sklep, da je lovnih mest.
n ujno organizirati vsakega 5. v
- Sprejet je plan proizvodnje
mesecu strokovne konference, ki in prodaje za mesec marec 1968.
se jih morajo udeleževati instruk- Sprejet je sklep, da se natorji, delavci iz tehnične priprave
bavi rezervni elektromotor v izdela, direktor ter delavci ostalih
vedbi POL-OS, ker .pri večkrat
strokovnih služb. Ta sklep je nem pregoretju že obstoječega naupravni odbor sprejel na podlagi stajajo večje motnje v proizvodugotovitve, da so sestanki pred
nji.
lansirnim planom z instruktorji
Na priporočilo občinskega odpremalo informativni.
bora RK, se plača izgubljeni dan
tistim delavcem, ki se bodo v
dneh 29. in 30. aprila letos udeTP MARTINJAK
ležili krvodajalske akcije.
Novoizvoljeni delavski svet je
soglasno sklenil, da bodo celotni
ostanek dohodka iz leta 1967 namenili za in'Vesticije v zgradbe in
novo strojno opremo.
O normativih časa so sklenili, da
•b odo že ustaljene normative spreminjali ta-k rat, ko se bodo spreV tem članku želimo seznaniti
menili pogoji dela in dq jih ne
člane kolektiva z možnostjo, da z
bodo •povečevali zgolj zaradi f inamenskim varčevanjem sami, ali
zične· .produktiY.nosti.
sl«rpaj s podjetjem pridob'ijo poStrokovne službe so dolžne pri
trebna sredstva za gradnjo h iš ali
sestavljanju planov zagotoviti normalen potek proizvodnje ob upo- nakup stanovanja. Takšno zbiranje sredstev je znano in se je dobro obneslo tudi v razvitih državah. Poglejmo, kako je, če posameznik varč uje sam :
Posameznik sklene z banko pogodbo, da bo v enakih pologih
varčeval dolo čeno obdobje. Pri
tem lahko spreminja varčevalne
pogodbo tako, da podaljša ali
skrajša dobo varčevanja.
Varčevalec, ki sklene z banko
posojilno pogodbo, dobi posojilo:
13 mesecev

Namensko

Zakaj tako •••

' lo od pri-

Za

varče

valne dobo

2
3
4
5
6
7
8

Primer funkcionalne ureditve okolice poslopja strokovnih služb
v TP Mro.rtinj?,k
Kaže, cla bodo uspehi na delavskih igrah zelo dobri Sportniki na plan!

(najkrajša doba)
leti
leta
leta
let
let
let
let

hranjenega
zneska

80 °/o
100 Ofo
125 °/o

150 °/u
175 Ofo
200 °/u
225 Ofo
250 Ofo itd.

Privarčevane zn eske banka obrestuje z 1 Ofo obrestno mero. Ko
i7:polni. pogoje varčevalne pogodbe, dobi varčevalec pravico do posojila po 2 ~~~ obrestni meri. Ce pa
p oleg posameznika pri varčevanju
sodelu je tudi gospodarska organizacija, potem stvar teče takole:
Posameznik v dveh letih prihrani 20.000 N din, nakar dobi posojilo 20.000 N din. Ce se v varčevanje vključi še gospodarska organizacija npr. z zneskom 40.000
N din in že po desetih mesecih
dobi posojilo v višini 175 Ofo (70.000
N din) naloženega zneska. Tako je
na razpolago 110.000 N din posojila, ki ga dobi delavec, ki se je
skupaj ;z gospodar sko organizacijo vključil v varčevanje. Vsekakor je to poenostavljen <primer in
je treba pri pridobivanju posojila
opraviti še nekatera tehnična
vprašanja; vendar je t o druga
tematika.
Namen tega članka je bil le,
opozoriti na možnost za tp ridobitev namenskih sredstev za stanovanjsko izgradnjo.
In kaj smo v našem podjetju
n aredili, da b i na t ak način omogočili članom kolektiva namens ka

Predsednik DS TP Cerknica tov.

Kočevar

'Važnejši sklepi UO
- Za novega predsednika UO
je izvoljen Mevc Anton.
- Delavcu Sernel Adolfu se
odobri 1-mesečni brezplačni do·pust za popravilo gospodarskega
poslopja, ki mu ga je uničil požar
lansko leto.
IVERKA
Na primopredajni seji delavskega sveta je ·b il za predsednika
delavskega sveta iZ'Voljen tov.
Braniselj Jože, za predsednika
upravnega odbora pa tov. Snoj
Jože.
Izvoljene so bile tudi št iri stalne •komisije:

varčevanje

Mirko na primopredajni

-

kadrovska komisija,
komisija za varnost p ri del
in požarno varnost,
- poizvedovalno d .itsctpliriska
komisija,
- komiiSija za vrednotenje dl
!ovnih mest.
Clani delavskega sveta so spn
jeli realni predvideni fizični oo
seg proi:z:vodnje, ki ga bo možrc
realizirati z obrazloženimi ukr~
Zlasti važno je, d a se utrdi d~
lovna disciplina, katere priman
kuje zlasti v nekaterih izmenah
Delavski svet je zahteval, &
mora komi:sija za vrednotenje d
!ovnih mest izvršiti revizijo ra~
nov ocen med posameznimi deo
lovnimi mesti.

za gradnjo hiš

sredstva za stanovanjsko izgradnjo?
Ze leta 1965 je bil širši posvet
zainteresiranih članov kolektiva,
na katerem so ·se seznanili z osnovnimi pogoji namenskega varčevanja za stanovanjsko izgradnjo. Govorili smo z enim izmed
udeležencev tega .posveta tov.
Francetom Bajtom, ki že 18 mesecev namensko varčuje pri Kreditni banki 'in hranilnici Ljubljana. Tov. Bajt se je obvezal za obvezno dveletno namensko varče 
vanje, ki bo enako privarčevane
mu znesku. Povprašal sem ga, kaj
meni o taki obliki namenskega
varčevanja.

- Menim, da je ta oblika namenskega varčevanja zelo koristna in da je celo malo pozno orga-

nizirana. Prav bi bilo, da bi splo~
na služba Skupnih služb sezn ani!l
člane Xalektiva s to oblliko varčt4
vanja, ker je z dokaj ugodiiinf
pogoji namens kega varčevanja s
znanjen le ožji krQg delavcev.
Prav gotovo ·bi bilo umestno 1
koristno, da bi tudi .podjetje sod
lovalo pri namenskem varčevanj
za izgradnjo individualnih stan()l
vanjskih hiš. Pri tem bi morai
imeti prednost pridob ivanja posOI
jil za stanovanjsko izgradnjo tis
delavci, ki so se vključili v na•
mensko varčevanje. Prav gotoV\
pa ne bi smeli pozab iti še ostaliT
dejaVIllikov k ot so socialno stanj
višina osebnih dohodkov ipd.
Zahvalili :;mo se tov. Bajtu 7J
odgovor in m u zaželeli, da bi čitru
prej prišel do stanovanja. B. Miš~

Razdeljevanje Brestovega obzornika
Vedno pogosteje se dogaja, da
kolektiva ne prejmejo Brestavega obzornrka. Zgodi pa se tud i,
da nekateri Obzornika ne vzamejo,
če prav so ga dobil·i na d e lovno mesto. Gre torej za dva pojava, ki
vsak po svoje terjala rešitev.
Brestov obzornik tis-kamo v 1700
izvodih. Od lega je namenjeno za
dela vce v podjelju 1450 izvodov,
ostali pa so za upokojence, delavce
pri vojakih in d ruge. Vidi mo to rej,
da lahko vsak delavec dobi svoj
izvod Obzornika, vprašanje je le ,
kako zagotoviti, da bo razdeljen res
vsem. Vsa·ka poslovna enota je razdeljena na oddelke, službe -~pd . Ali
ne bi mogli najti v vsaki enoti č l o
veka, ki b i skrbel za razdeljeva nje
v prvi, drug i in če je treba, tudi v
tretji ~zmeni v posamezni h odd elkih.
O b zorn ik je g lasilo delovnega
kolektiva ·in name nje n ·kolektivu. Prav
gotovo · je v vsaki enoti č lovek, ki
ima toliko razumevanja, da bo to
delo z veselj e m spreje l. Tisti, ki vsako stvar ogodrnjajo, bodo tudi tol
Takšno rardelj evanje glasila bi bilo
p rav golovo boljše od dosedanjih
oblik, ko so ga dajali v mape, delili p ri vrali! rju •ipd. Stvar poslovnih
enot je, kako se bodo lega lolile;
to je sa mo pred log .
.
Se večji problem _pa je, da Obzorn;k ostaja v mapah, da je č l ano m kolektiva vseeno, ali ga dobijo ali ne.
Prav gotovo Obzorni·k ni niti zabavno niti vers-ko č ti vo. Obzornik je nač lan i

pisan v pr~.<i vrsti za delavce poe)
jetja, izdajamo ga za!:o, da delavd
pišejo v njem o podjetju in o ži
ljenju v njem. Prav slaba informir~
nost o ra-z nih p roblemih, ki jih r&
šujejo v samoupravnih organih, pt
naj bo v delavskem svetu ali <ko.
misijah, je bila vzrok, da delavo
malo vedo o dogajanju v podjetjlf
Pogosto so č l ani Ich organov pOl
zna li le svoje delovno mesto, ze~
malo pa so vedeli o delu poslovn~
e not, da ne govorimo o delu cel o~
nega podjetja.
To je najbolj očitno med mladim
delavci. Namesto, da bi si izpopo
njevali znanje še s stvarmi, ki zadevajo vsakega člana kolektiva, ·le·b
mislijo, da je to stvar drugih. Re~
šo la rim je dala malo .:znanja o sa.
moupravlja nju, še manj pa o strr>
kovnih vp ra~ anjih. Kako -naj se h
lj udje v prihodnje izobražujejo, n<~<
predujejo? Saj je treba do dobr
poznali podjelje, v katere m· dela~
Naloga obzo rnika je čimveč povedali o podjelju, o njegovem ra.zVOJ~
problemih in uspehih vsakomur, Pf
naj bo novinec ali sla ri delavec.
Morda so nekateri članki težko ra.
zumlj ivi. Mor.da? Ali ne bi mogl
sindrkal a li mladina organizirali ra~
prave o posame znih problem ih? NI
teh razpravah bi sodelovali č lant
uredniškega odbora in ·pisci člal)r
kov. Tudi lo je ena ~zmed oblik zt
zb li·ža nje in sodelovanje med uredo
ni štvom in bralci.
D. Trot~dek
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BRESTOV OBZORHIK

Brestov obzornik gostuje
Seja

občinske skupščine

Konec februarja

je bila seja
Cerknica. Odborniki obeh zborov ·so razpravljali predvsem o ukrepih, ki se nanašajo na zagotovitev finančnega
proračuna občine. Izglasovali so v
glavnem enake prispevke, kot so
veljali v letu 1967. Spremembe so
nastale pri občinskem prispevku
iz osebnega dohodka, ki se je
zmanjšal na 4,74 °/o, medtem ko
je bil lani 5,2 {)/o. Zmanjšal se je
davek na !Strojne žage za predelavo lesa oo 800 N din na 500 N
din s tem, da lastniku, ki da žago
zapečatiti,
ni potrebno plačati
davka. Povečal se je davek, ki ga
oplačujejo privatniki za <tujo delovno silo v pavšalnem znesku.
Razprava o davčnih osnovah in
prispevkih je bila zelo živahna,
vendar je ob koncu prišlo do incidenta, ko sta dva odbornika občinskega zbora z žaljivimi bese:..
dami obtožila lesno industrijo, da
izvaja prmsk na kmete in ustvarja siromaštvo na v asi. Odbornika
sta m ed drugim tudi blatila po·k ojnega narodnega hero ja Janeza
Hribarja in obtoževala naše republiške poslance, da ničesar. ne
storijo za občino. Talld nekontrolirani izbruhi posameznih odborni~ov prav gotovo ne bodo prispevali k reševanju problematike, saj
se tako samo zaostrujejo medsebojni odnosi in se poraja n ezaupanje med najbolj odgovornimi
ljudmi v občini . Menim, da bi morala predsednika zborov, ·podpredsednik ali predsednik občine takoj reagirati na ta-ke izbruhe, ne
Skupščine
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občine.

Skup ščina je v svojem delu
sprejela naslednje važnejše sklepe:
l. Določila je komunalne takse
za cestna motorna vozila v zasebni lastnini, ki se •g ibljejo:
- za tovorna vozila od 400 d o
10.000 N din od tone nosilnosti,
- za vlečna vozila od 130 do
270 N din v odvisnosti od KM,
- za osebne avtomobile in kombinirana vozila od 80 do 1500 N
din glede na delovno prostornino
motorja,
- za motorna kolesa od 30 do
60 N din glede na delovno prostornino motorja.
2. Sprejela je odlok, ki zagotavlja !Sredstva za f inansiranje vzgoje in izobraževanja.
3. Zmanjšala je občinski prometni davek za uslužnostni razrez hlodovine s 50 na 35 °/o od
vrednosti usluge.
4. Odločila se je, da sklada
skupne porabe gospodarskih organizacij v letu 1968 ne obd avči.
5. V podjetju KOVINOSE RVIS
Unec se zaradi neurejenih notranjih odnosov in !Slabega odnosa d o
dela uvede !prisilna uprava.
6. Dala je •soglasje skupnosti socialnega zavarovanja, da uvede
poseben prispevek od osebnih dohodkov, ki se pridobijo z dopolnilnim delom izven r ednega delovnega razmerja.
F. Mele

Delovna disciplina ·vzrok za prisilno upravo
Na za-dnji seji Občinske skupki je bila 26. februarja leotos, smo med drugim razpravljali
tudi o · prošnji Kovinus ervfsa iz
Unca, naj skupščina v tej organizaciji u vede prisilno up ravo. V
svoji prošnji so člani kolektiva zapisali, da je delovna disciplina v
podjetju takšna, da je z normalnimi ukrepi ni mogoče popraviti.
Vodilni ljudje, zlasti direktor tega
podjetja, so si mnogo prizadevali,
da bi organizacijo, ki šteje okrog
50 članov, spravili na čvrste noge.
Vsa priza-devanja .pa so bila zaman. Odnos i v kolektivu so bili
taki, da jih z normalnimi ukrepi
ni bilo mogoče popraviti. Poslušnost v kolektivu je popolnoma odpovedala, delovna disciplina in od~
nos do dela sta bila nemogoča. Delavci <SO iz službe uhajali po vseh
mogočih privatnih opravkih, namesto da bi delali. Skupina, ki so
jo poslali v Pulo na montažna dela se je hodila kopat, namesto da
bi delala.
Spričo takega stanja je prišlo
do razcepitve med Jelko iz Begunj
in tem servisom. Računali so, d a
bo ta odcepitev kolektiv streznila,
ker je bil tako bolj neposredno
ščine,

in

pa pasivno spremljati potek ·dogodkov in dovoliti, da se žali ljudi, ki so vse svoje življenjske sile posvetili delu za h itrejši razvoj

odvi-sen od svojih delovnih rezultatov. Temu ni bilo t ako. V kolektivu so bili še naprej nemogoči
odnosi.
Takš no stanje je povzročilo, da
so vodilni ljudje odpovedali delovno razmerje in odšli na druga
delovna mesta. Delavski svet pa
je bil prisiljen poseči .po najhujšem, zap rositi Občinsko skupšči
no, n a j uvede v kolektivu prisilno
upravo.
Občin ska skup ščina je predlog
o prisilni upravi z večino glasov
sprejela, ker je edino v tem videla rešitev, da se k olektiv ohrani.
Kaj je pravzaprav prisilna upr a va? Prvi njen ukrep je razpustitev organov u pravljanja in imenovanje prisilnega u pravitelja. V
času prisilne uprave podjetje vodi in upravlja prisilni upravitelj.
Ta lahko o vseh zadevah odloča
sam, njegovi s klepi s o dokon čni.
Vprašam se, kje je bila zavest tega kolektiva, ki je s svojimi odnosi pripeljal organizacijo v tak
položaj. Ali ne gre morda v t em
primeru celo za sovražne elemente, ki nastopajo proti naši stvarnosti?
T. Kebe
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Seja izvršnih. organov
. '.
političnih organtzacJJ
Na tSkupni seji Komiteja občin
ske konference ZK, predseds tva
Občinskega
sindikalnega sveta,
predsedstva Občinskega zbora ZB
NOV in Izvršilnega odbora občin
ske konference SZDL so člani t eh
organov polit ično ocenili d elovanje odbornikov Skup ščin e · občine
Cerknica .
Clani forumov družb e no-'Politič
nih organizacij so ugotovili, da se
v za-dnjih letih periodično pojavljajo izbruhi posameznih odbornikov, ki ustvarjajo politične konflikte in napetosti v naši občini.
Ocenili ISO' tudi vzroke za "to', ·da se
v občinski skup šč ini Ž€1 dalj časa
yodita dve politiki, in siCer :
- politikq napredka in ·konservativna politi-ka, ki vl eče nazaj.

Eden glavnih vzrokov je v slabo
pripravljenem gr adivu za seje občinske skupščine, svetov, komisij,
zbore volilcev in ostale oblike družbenega upravljanja. Osnova za
presojo in odl očanje mora biti pripr avljena dokumentacija, ki v-s estransko osvetljuje dol oče n problem. Primer zadnje seje občin
ske skupščine kaže, da ni z anali.:.
zami obdelanih specifičnih problemov za naše !področje. Ker tega
ni, je odb ornikom težko realno in
d okumentirano razpravljati in odločati. Tako stanj e lahko izkoriščajo posamezni·ki, ki s svojimi
demagoškimi izvajami vplivaj-o n a
,določeno sredino in povzročaj-o videz anarhičnosti, po drugi s trani
pa tak sis tem dela pospešuje lo-

kalizem in us tvarja ugodne pogoje za kritizerstvo in osebna napadanja delovnih družbeno-politič
nih delavcev. Jasno je, koliko nam
delovni sposobni k adri pomenijo,
zato ne moremo in ne smemo dopustiti, da jim z neodgovornimi
razpravami in negativnim delovanjem nekaterih odbornikov in drugih, odvzamemo voljo in vnemo
za delo 'V smeri progres a na gospodarskem in družbeno politič
nem področju .
Ze večkrat so ·bili obravnavani
problemi izboljšanja delovanja
uprave, vendar zaman. Postavlja
se vprašanje odgovornosti ljudi,
ki so po svojem položaju zadolženi za strokov-no d elo uprave, ozir oma posameznih služb v upravi.
Po daljši izčrpni razpravi so izvršni organi političnih organizacij
·s prejeli vrsto sklepov in zahtev,
da ·b i <Sedanje stanje temeljito
spremenili in omogočili boljše delovanje občinske skupščine, svetov, k omisij, zborov volilcev in
drugih obHk družbenega upravljanja.
Med drugim so sklenili:
- napraviti ose m ora n ova organizacijska shema uprave občinske
s kupščine in da se morajo napraviti v upravi ustrezne kadrovske
spremembe.
Na :naslednjih sejah obč~nske
skupščine se mora n a
podlagi

Mesečne

strokovne analize obravnavati
problematika vasi, posebej je potrebno tudi obravnavati analizo
davčne politike do kmetov in
obrtnikov ter ugotoviti vzroke
slabe izterjave d avčni h ob veznosti.
Materiali za seje !Skupščine, svetov in komisij morajo biti v prihodnje bolj strokovno in pravočasno pdpravljeni.
Organizira naj se seminar za
odbornike občinske skupščine obeh
zborov o vlogi odbornika in konkretni gospodarski pro.blematiki v
občini in SFRJ.
S stališč i, ki so bila sprejeta na
seji izvršnih organov političnih
organizacij naj s e seznanijo ustrezni organi.
Clani forumov družbeno politič
nih organizacij - komite občin
ske konference ZK, Izvr šni odbor občinske konference SZDL,
predsedstvo občinskega s indikalnega sveta in predsedstvo občin
s kega odbora Zveze združenj borcev NOV obsojajo izjave odbornikov Mihelčič Janeza in Martinčič
Vinka •n a zadnji seji občinske
skupščine, katere se nanašajo na
p oslance, posebno na tov. Lesarja,
na pokojnega Janeza Hdbarja, na
Dachau na 'Va'si in proti družbeni
ureditvi.
Od doslednega izvajanja sklepov in sta lišč, ki so bila sprejeta
na tej seji je odvisno boljše delovanje celotnega samoupravnega
sistema v občini in s tem tudi izv ajanja sprejete politike v praksi.
J. Hren

vozovnice - problem vozačev

V tovarno pohištva. BREST Cerknica se vozi na delo 175 delavcev.
Od letošnjega januarja. plačujejo
delavci prevozne stroške sami. Da
pa bi si podjetje SAP zagotovilo
ekonomsko ceno prevozov, si morajo delavci oskrbeti mesečne vozovnice, ki povzročajo precej hude krvi med vozači. Zaradi plače 
vanja prevoznih stroškov z mesečnimi vozovnicami ni upoštevana odsotnost delavca (letni dopust, bolniška itd.). Ceprav se v
tistih dneh ne vozi, mora kljub
temu plačati.
Po drugi strani pa p·od:jetje SAP
sporoča., da število vm;ačev pada
in da postajajo za njih ti prevozi
nerentabilni.

Odkar delavci plačujejo prevozne stroške sami, se je število prevoznikov zm.anjšalo za 44 delavcev. Zaradi ugodnih vremenskih
razmer in bližajoče se pomladi,
število vozačev stalno pada.
To resno ogroža obstoj prevozov. Podjetje SAP pa prosi za saniranje stroškov prevoza. V zvezi s tem menim, da tisti delavci,
ki so se odrekli prevoza samo v
poletnem ča.su, nimajo prav, saj
se la.h.ko zgodi, da bo zaradi tega
prevoz ukinjen. Ce pa bi prišlo
do tega, se pojavi vprašanje, kako ·naj· hodijo na.· del~> delavci s
področja Zilc in Rakitne m;iroma,
kako bo z njihovo zaposlitvijo.
J. Klančar

SAP- ovi a.vtobasi pred Brestom

Občinska

konferenca SZDL

Občinska k onferenca SZDL, ki
je bila 5. marca 1968, je pravzaprav r ealizirala sklepe lanske letne konference SZDL o vprašanju
kulturnega življenja v občini. Dosedanje oblike pri reševanju tega
vprašanja niso r odile zadovoljiv ih
rezulta·tov, čeprav so imenovali pri
ro občinske konference sz sekcijo, ki n a j bi spremljala in r eševala ta vprašanja. Na terenu je
zavladalo mrtvilo in vedno večj e
nesklad je med m ater ialno in duhovno rastjo društva. Prav zaradi teh pojavov so tudi sklicali
občinsko k onferenco SZDL. Razprava udeleženih na k onferenci je
pokazala in osvetlila celotno d osedanjo problematiko kulture od
materialnih, organ izacijskih ter
ostalih problemov. Na kulturnoprosv etnem polju so se premalo
angažirali s trokovnjaki iz indus trije in ostalih gospodarskih p<ldročij v občini. Mnenja, da so za
organiziranje na jr azlične j ših oblik

kulturnega delovanja poklicani samo prosvetni delavci, v današn jem času niso več opra'Vič ljiva .
Struktura prebivalstva in splošna
raven znanja in izobrazb e se danes kažeta v drugačni luči kot nekdaj in razumljivo bi bilo, da bo
tudi zanimanje za kulturno-prosvetno dejavn ost večje. Vsi, ki so
sodelovali v r azpr avi, so menili,
da je materialna osnova sicer nuj na, ne bi p a ·s mela biti edin i izhod
v r eševanju kulturnih problemov.
Kulture ni mogoče kupiti. Ugotavljali so, da so zanimanje, 'VOlja in
hotenje še vedno tisto, kar mora
pr edstav ljati osnovo vsake akcije.
To n a jbolje dokazuje dosedanja
praksa nekaterih kulturnih društev v občini, ki s o d o sedaj aktivno delovala brez ·kakšne posebne finančne :pomoči od zunaj.
Da bi popravili, ka r je bilo zamujenega in da 'bi kulturno-pros vetna dejavnost sedanjih kulturnih u·s tan ov in društev, ki zaradi

Nov proizvod TP Martinjak
najrazličnejših ovir, niso mogl a
aktivno delovati zaživela, je n a
predlog ro občinska konferenca
sprejela tudi nekatere sklepe.
Ustanovili so Občinski svet Zveze kulturno-prosvetnih organizacij z devetimi člani, ki zastopaj o
vse poglav.i tne nosilce -kuturnoprosvetne dejavnosti. Vloga tega
sveta •b o predvsem v ·k oordinaciji
dela kuloturno-•prosvetnih skupin
na terenu, zbiranju in delitvi finančnih s redstev kulturnim skupinam, skratka, spreml jal bo celotni razvoj kulturnega življenja
v občini. Najvišji organ je skupščina ZKPO. Formirali so tudi
sklad pri Občinskem svetu ZKPO,
iz ka-terega n aj bi reševali materialna vprašanja društev. Sredstva v osklad se b odo zbirala iz
prora čun a občinske skupščine, prispevk ov delovnih organizacij, lastnih virov ter iz raznih drugih dohodkov.
Na konferenci so si bili edini,
da b o tako organizirana kulturnoprosvetna dejavnost v občini vzp odbudila delo vseh kulturno-prosvetnih ustanov, ki so zaradi najrazličnej ših težav doslej slab odelovale, ali pa delo s ploh ni zaživelo. Gotovo pa je, da sama organizacija, pa naj b o še tako dobr o zastavljena, p a tudi sam o
gmotna sredstva ne morejo r ešiti
mrtvila v kulturnem življenju. Potrebno bo tej dejavnosti nuditi
vsestransko pomoč in zajeti v to
delo ka r največ ljudi, ki živijo na
tem območju in ki imajo s misel za
takšno delovanje.
Mazi Drago, dipl. ing.

V dobrega. pol leta. je bilo v
Cerknici dvakrat slišati signal sirene o budi elementarni nesre či,
ki pride v poštev ob poplavi, ,požaru ali potresu.
Prvič je sirena zatulila jeseni
leta 1967 zara.di obvestila, da gori
Blošček na Blokah. Načelnik oddelka za. notranje zadeve pri skupščini občine Cerknica je mobiliziral za gašenje požara vojake iz
garnizona. Velike Bloke, prišlo p a.
je tudi nekaj ljudi iz Cerknice.
Ko so prispeli na označeno mesto,
so ugotovili, da požara sploh ni
bilo, le gozdarji so čistili gmajno.
Podoben alarm je bil 13. marca
1968. Za gašenje požara. n a. Kamni
gorici, ki se je po obvestilih širil
v gm;d, so bili takoj poslani krajevni gasilci s kompletno gasilsko
opremo, šolarji osemletke v Cerknici in gasilci Tovarne pohištva
Cerknica. Zahtevali so celo, da
proizvodni obrati v Cerknici nebajo z delom in gredo gasit požar,
čeprav še niso u gotovili njegovega
obsega. Sele kasneje so ugotovili,
da. tolikšna mobilizacija. ljudi ni
potrebna, ker je bil požar praktično že pogašen.
Oba. primera potrjujeta., da ima
strah lahko včasih zelo velike oči.
Priznavamo sicer veliko skrb odgovornih ljudi za. družbeno lastnino, vendar menimo, da. taki deloma neupravičeni alarmi več
škodijo k ot koristijo. Po eni strani na.stajajo nepotrebni stroški, po
drugi pa pri ljudeh vzbujajo negotovost in ob resnični nesreči
lahko pride do manjšega. odziva.
Zaradi tega bi bilo bolj smotrno,
da. bi v prihodnje najprej ugotovili, za kakšno nesrečo gre in šele
na.to dali signal s sireno.
· J. Kovšca. - F . Mele
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"Blagor tebi, že spel greš v Ameriko!<<
T•a ko in podobno komentirajo
znanci in prija-t elji, ko se odpravljaš na obisk poslovnim partnerjem
onstran oceana. Seveda ima vsak
pri lem v m-islih udobno in imenitna ·potovanje, ki ga lahko izko risliš
tudi za turistične namene : za ogled
z:namenitosti dežele, v k·atero poluješ. Ker je v tem le nekaj resnice,
že lim na kratko opisa~i svoje zadnje potovanje v Združene države
Amerike.
START- LETALIŠČE V ZAGREBU
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Rešitve križanke pošljite do 15.
aprila 1968 na naslov: Uredniški
odbor Brestovega obzornika.

POVISANJE CARINE
V letošnjem marcu so bile spremenjene carinske stopnje za uvoz
ivernih plošč od 5°/o na 10 Ofo, prospektov in· drugega materiala, tis ka :-lega v tujini v jezikih jugo-

Fin ančni načrt

NAGRADE IZ PRE.JSNJE
STEVILKE

sindikata sprej et

l . nagrada - 50 N din - Mrak
Ivanka, TP Cerknica;
2. nagrada - 30 N d in - Bombač_
Boris, C. 4. maja 93 ;
3. nagrada - 10 N din - Lovko
Marjana, SKS ;
.
4. nagrada - 10 N din_- Zumer
Pepca, SKS.

Si nd ikal ne podružnice Bresta so
na zahte vo KO si nd ikata fe bruarja
le tos izdelitle na č rt- ·st-roškov za redno delo v tem letu.
Skupno bi podružni'ce za svojo
dejavnost rabile 79.920,00 N din.
Če upošleva:mo, da o sla-ne podruž nicam od po-brane č lan ar in e le
20.456,45 N din, ·bi -moralo torej podjetje naka•zati še dotacijo v znes•ku
59.463,55 N d in.
Ker pa je podj e lje leto s name nilo
večja fi n a nč na sredstva v združe ne
inve st;cije , je r-a zumljivo, da so nastale težave pri od lo ča nju o viši ni
dotadj sindi'katu i-n za o sla le dejavnosti izven podjetja.
Nel se ji KO, ki je bila febru arja, so
č l a ne obve stil i, da je podjelje nameni lo sindika tu tri mili jone S d-in
dotacije.
.
.
Č l-ani so sporočilo spre je li z razumevanjem. V ra l!p ravi pa so si
b il i edini, da spričo nekoliko ma-njše dotacije od · plan·iranih stroškov
sindikal no d e lo ne sme Ir-peti.
Soorazumeli so se, da bodo ;zvedli le li-s te akcije, ki vključuj ejo
naj širš i krog č lanstva in bodo teme ljile na skrbno pripra-vljenih programih.
Skle nili so še, da bodo nakazane
Iri milijone S din razdelili sindikatnim podruž ni cam ·g le de na št e viiG
. S. BogovC!ič
zaposlenih.

RESITEV NAGRADNE
KRIZANKE IZ PREJSNJE
STEVILKE (VODORAVNO):
CASANOVA, MARTINJAK, ROKA, ERA, ZIMAST, IC, SENEN,
RAKI, EFEKT, A, JUNIJ, KI DRI(';, SREDINA, SLI, LASTOVICA,OPASAN,POANTA,O,OTONICA, ll, KP, REN, FERENC,
URF, TL, KOPEL, AMPER, DIR,
TINKA, RAMA, RJAVE, ETNA,
AT, VANILI N, OAZA,, E, O, KRJ A VELJ, NOR.

BRESTOV OBZORNIK- GLASILO KOLEKTIVA BREST CERKNICA Glavni in odgovorni
urednik Danilo Mlinar - Urejuje
uredniški odbor: Vojko Harmel,
Franc Hvala, Silva lleršič, Tone
Kebe, Danilo Mlinar, Darja. Petrič,
Franc Tavželj, Dušan Trotovšek
in ing. Vlado Usenik Tiska·
Zelezniška tiskarna, Ljubljana

slovanskih narodov pa od 18 Ofo na
30 °/o.

O

.

To zvišanje carinske stopnje za
uvoz ivernih .plošč se bo odrazilo :
v proizvodnih kalkulacijah, pri iz- .
delkih za domače trži šče. Pri iz- :
voznih izdelkih bomo zahtevali po·· ·
vrnitev carine, kar nam omogo- \
čajo sedanji predpisi. Cene teh iz- ·
delkov se ne bodo spremenile.
,
T udi carina za reklamno gradi- '
vo, tiskano v tujini v jugoslovan- ·:
skih jezikih (naši katalogi so ti- :
skani v italiji) se je občutno zvišal a. Namen zaščitnih carin ni v ·
tem; da · bi zavarovali slabo proizvodnjo, temveč, da bi sl eh erno
dejav nost prisilili, naj bi se mer ila po evropskih kriterijih za
kvaliteto in ceno. Vsemu temu se
mora prilagoditi tudi pohištvena
in dustrij a Jugoslavije.
SGP >>GRADISCE« CERKNICA
Enota za stanovanjsko
gospodarstvo
razpisuje
JAVNO LICITACIJO
naslednjih stanovanjskih h iš:
l. Stanovanjska hiša, Cerknica,
c. 4. maja 29.
Izklicna cena je 76.573,23 N din,
2. Stanovanjska hiša, Cerknica,
Notranjska cesta -47.
.
Izklicna cena je -37.405,30 N din.
Licitacija bo dne 5. aprila 1968 s
pričetkom ob 9. uri v pisarni referenta za gradnje (stara uprava,
pritličje desno). Vsak udeleženec
licitacije mora pred pričetkom licitacije položiti 5 Of0 i:iklicne cime
kot varščino, sicer se licitacije ne
more- udeležiti. Prednost odkupa
imajo sedanji stanovalci.

Ko po carinskih formalnostih udobno sedeš v CARAVELLO JAT, ti je
malo •l esno pri srcu, ·saj bomo leleli 10.000 metrov visoko in s hitrostjo 950 ·km na uro. INi mnogo ča
sa za ta·k:šna razmi-šljanja, ker smo
že v zraku ·i n v slabi uri že pristanemo v Munchnu. Tam do-bimo nove sopotnike in v dobre pol ure
smo že na poli proti Pariz-u, kjer so
ntl letališču ORL Y letalske zveze z
vsem svetom . To je istočasno tudi
zadnji s.li·k s kopnim, dokler čez sedem ur in pol ne stopiš na Ila največjega mesla v Ameriki, v New
Yorku .
Vendar ni vedno la·ko preprosto
potovali z letalom čez "Južo«. Pogosto letalo zaide v močne z račne
tokove, ki so zel·o podobni vrlincem
in povzročajo pilotom veli·ke težave, potni-k om pa neprijetne občutke,
če ne celo strah.
:Le pred pristankom lahko iz zraka vidiš razsežnosti in posebnosti
New Y-orka, še bolj pa·, ko slepiš na
trdno Ila tega velemesta.
Navadno so letališča precej oddalj ena od mestnih sre-dišč, zato je
tudi newyorš-ko mednarodno letališče JOHN F. KENNEDY oddaljeno od
mesta okrog 20 -milj. Nedaleč od
mednarodnega lelal•i šča je tud i letal išče z-a notranji p romet LA GUARDIA, ki ima im e po uglednem
nek-danjem žu-panu mesta New Yorka. Ti dve letališči nista edini v mes;lu, vendar so vse važnejše zveze z
zunanjim svetom .in nolranjosljo
Amerike ravno na teh dveh. Težko
je opisali promet na teh leta l iščih.
Naj bo dovolj le podatek, da se
dnevno dvi-g a ·in spušča v New Yorku čez tisoč le tal vseh velikosti. Seveda pa povezuje lo mesto z notranjostjo tudi mo č no železniško in
a·vlobusno omrežje. Newyo rčanom je
na voljo okrog 15.000 taksi jev in
6000 avtobusov za loka lni oziroma
mestni promet. Če k temu dodamo
še, da ima vsaka družina vsaj po en
osebni av-tomobil, potem ni lreba
dvomili, da so kljub dokaj dobri organizaciji prometa na cestah in ave nijah lega velemesta, 'ki ima danes
okrog 11 milijonov prebivalcev, ve like gneče.
Ne w York je nedvomno tudi eno
izmed najvažnejš-i h g ospodarsko-finan č nih središč ZDA. Tukaj se shajajo gospodarstveniki in mogoč n i fi nančniki iz Am e rike in iz o sta lega
sve ta. Tu·kaj je svetovno z nano banč
niško s redi,šče WALLSTREET - po
naše bi !e mu re kli Bančniš-ka ufica
- kamor se steka la denar in zla to
najbogatejših dru žb in posameznikov.
Ko že g ovor im o New Yorku; mo ram poudarili, d a ima -t o meslo pomembno vlogo tudi v pomorskih
z vezah z vsem i celinami. Za nas Evrope jce je newyorš-ko pristanišče
e no izmed najva žne jš-ih pristan išč na
sve tu. Lahko rečem , da 90 °/o vsega
b lagovneg-a prometa med Jugoslavijo in Ameri·ko prefovorijo ravno v
le m pristanišč u . Morda je zanimiv
tudi podatek, da ima New York pribl ižno toliko opre ra livne obale kolima Sloven ija c e lo-In e morske obale.
Zato ni slu čajn o , da so vsa važnejša gospodarska p redstavništva
(tudi jugoslovanska) prav v New
Yotku .
Izmed jugos lovans·k ih podjetij, ki
imajo svoja predstavništva v ZDA,
se. pr-a vi v New Yorku, so za nas
važne jša :
EXPORTEUROPEAN WOOD DRVO, WOOD FURN ITURE - SLOVENIJA LES, UNITED TRADE COR·P.,
YUGO EXPORT CORPORATION, GENERALEXPORT CORPORA TI ON, INTER PROMET in še nekatera druga.
Omenjena preds tavništva se ukvarjajo z ra zis•kavo ameri-š kega in delno tud i kanad skega trži šča , iz b irajo
za interesira ne kupce in nave zu je jo

poslovne stike z družbami, ··tov
narji in trgovci.
Nekatera izmed o menjen ih pre
stavni·š iev se pečaj-o samo z uvo!Qf
pohiš1va iz Jugoslavije v ZDA in
nijimi imamo tudi mi največ paslo
nih stikov, kar zaV'Isi od veli-kosti -~
:zanimivosti -posla, ki ga pripravi~
in sklenejo. Znano je, da je ame~
ško tržišče zelo razsežno in tudi d1
kaj z-animivo. V to deželo izvaža~
poleg poh i~tva, ki sem ga defno il
omenil, tudi izdelke iz ste-kfa, alunit
nija, pločevine, žeblje, izdelke pr
hrambene industrije, zdr<!vilna zeJi
šča, gozdne sadeže in vrsto druga
finalnih in polfinalnih proizvodov.
V prvih povojnih letih, ko je bl
lrgovs•ka me-njava med Jugoslavijo
ZDA še v začetni fazi, je pač · zad'~
stovalo samo predstavništvo, ki j
kol sem že omenil, · s-krbelo za a.
lo!no poslovanje - od priprave· ~
sla do .s klenitve kupni·h in prodajo
pogodb in še na-prej do rea ljz<J CI~
le-leh. Vendar so podjelja, ki ~
proizvaja l.a za lo tržišče, kmalu ug'(),
lovila, da v mnogih -primerih ne m'd
rejo v celoti zadovoljifi kupca, fJI
tudi ne vpl-i vati na medsebojno 11
boljšanje poslov brez neposredn
stikov med kupcem in proizvaja
cem.
K sreči je tudi vodstvo našega
podjelja zelo dobro ocenilo, da !
neposredni stiki s kupcem ali kOl
operanlom najboljše zagotovilo z
medseboj•no razumevanje in · utrjevanje posl-o vnih s1i-kov.
Vsekakor so občasne obi·s ke -kuP.!
cev narekovali ekonomski i-nter~
P.roizvajalca, sa j je v neposredne~
re~evanju medsebojni-h p roblemo
(reklamacije, dobavni ro'k•i, celleJ
vzorci itd.) več možnosti za s.pora!
zum, ki bo zadovoljil obe stran
Istočasno ima predstavni-k rproizvoQ.
ne9a podjetja možnoSII sam ana l iz~
rali pogoje trž išča , modele, cene 1 ~
vrsto drugih e lement-ov, ki lahkopo
zitivno vplivajo na prodajno pol
liko na nekem tržišču, v -tem primeru v Ameriki.
Omel'lil .se m, da -je amed&ko .-Iri
šče zelo ra-z sežno, rad pa bi poudall
ril, da je tudi ameriška pohištvent
industrija dokaj močna in v naciol
nalnem stilu pohi~lva tudi brezpOi
gojno konkur e nčna . UvO'Z pohišlv
iz drugih dežel je zelo majhen ·
se omejuje v glavnem na določen!
pohištvo. Zelo cenjeno in iskana ij
še vedno s-kandinavsko· pohištvo, Pt
ludi italijanski in šrpans·ki stil, ta*'
da smo tudi mi ponudil_i. našim -kupo
cem nekatere vrste sedežnega f>O'
hištva v teh stilih.
Ni !reba poudarjati, da je -p risot
no~! na lrži•š č u -najbol-jše poroštvo i
zagotovitev naroč i l. Naročila la·hka
ob stalnem strku s kupci in u-poštevanjem njihovih po1reb in želja tudi
dosežemo. Za· prime r na j omenili'
firme MORSE, G ERDAU, FUTORIA~
in dru.ge.
Proizva jam-o pa fudi za vrsto p txr
jel ij - kupce v, ki niso samo v Nel\
Yorku. Zato se na·ša potovanja li~
nana~ajo samo ·na obisk preds-tavn~
šlev v New Yorku, te mveč tu-di
notranj osti dežele.
Na e ne m izmed p otovanj sem ime.
priložnost obiskali Sa n Francisco '?
Los Angeles n-a zahodni am~ riš~
obali. Med Ne w Yorkom in Kalifal·
nijo (v tej d ržavi sta na m reč ·omenjeni mesli), je veli·kans·ka razdaljlt
Letal ski -po le t med njima tra ja to.
liko časa kot med Parizom i'n Ne
York-om.
Za San Francisco prav;jo -domači n
in tujci, ki so ga imeli priložno;
obiskati, da je najiepše mesto ll1l
svetu, čeprav je za ZDA sorazmerng
majhno, saj ima le okrog_. 2 m il ij_o~
prebivalcev. Tudi v San Frqncisc
imam o Jugoslovani nek!aj pred stav
ništev, ki pa so v glavnem z.asiOJ)-o'
niki kovinske in prehr~mbene indu'l
sirije. Večje zani-manje za naše prOo'
izvode, pohi-š tvo, je v Lqs Angeles
ki gil štejejo za gospodp rsko ved ~
šče za~odne oba!e. Pri tem n;~prai1i
omeniti tudi filmsko -s re dišče HOLY
WOOD, ki je v nepos're dni b ližin
tega mesta.
Zavedam s·e , da se m v tem se
slaV'ku bralce samo d e lno obvestil ~
lem , kaj počne na potovanju zastop>
nik podjelja in kako vidi d eželo, ~
jo obi šče. Vendar je to skoraj nemo
goče opisati v · enein same m sestav
ku, zato bom poskuša t opisati Ici ~~
v eni izme d prihodntih številk OO
zornika.
F. Tink

