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Smo v tistem obdobju poslovnega leta, ko je potrebno ugotavljati, kako se izvaja, kaj se je
že in kaj se še ni opravilo od tistega, kar narekuje resolucija o
poslovni politiki letošnjega leta.
Ze sedanji podatki kažejo, da bomo letos dosegli predvidene poslovne rezultate tako v pogledu
obsega proizvodnje in rentabilnosti, medtem ko so osebni dohodki
že sedaj na tisti višini, ki je bila
predvidena za konec poslovnega
leta. Ta ugotovitev velja seveda
za podjetje kot celoto. Po posameznih poslovnih enotah pa so
določena odstopanja. Vzroki za
to so tako notranji kot zunanji.
Ko v našem podjetju ugotavljamo sedanje stanje v širšem smislu in ko danes lahko dokaj natančno ocenimo poslovnost letošnjega leta, je hkrati potrebno, da
usmerimo razglabljanja o poslovnih možnostih za leto 1969. Tu
gre za analiziranje splošnih pogojev na tržišču in v proizvodnji,
iz česar mora slediti proizvodno
prodajni program tako po obsegu, asortimentu in vrednosti. Drugi nič manj važni problemi pa 'SO,
kako, na kakšen način pristopiti
k izvajanju omenjenega programa z namenom, da prihodnje leto dosežemo še večje poslovne .
uspehe. Gre za pravilno in smotrno porazdelitev dela, kar velja
za podjetje, poslovne enote in
vsakega izmed nas članov kolektiva. Poiskati je potrebno najbolj
racionalne oblike poslovanja, pri
čemer je nujno, da z večjo smelastjo uveljavljamo moderne poslovne prijeme na vseh delovnih
toriščib. Cilj vseh teh prizadevanj je kolektivno in osebno zadovoljstvo.
Zato ni prav nič slučajno, da je
centralni delavski svet že v letošnji resoluciji postavil zahtevo
pred glavnega direktorja, da s
strokovnimi sodelavci preanalizira. celotno poslovanje podjetja z
rokom do konca tega leta. Vsebina te naloge je v tem, da se ugotovi poslovno stanje po vseh deloviščih, še posebej strokovnih in
kjer je le mogoče, da se zastarele, enostavne in primitivne oblike
in delovne metode zamenjajo s
sodobnejšimi. Torej gre tu za zelo obsežno in odgovorno nalogo,
ki v fazi strokovnega proučeva
nja bremeni predvsem strokovni
kader, še posebej pa vodilni.
·
Rezultati in stališča teh razglablja.nj in odgovornega dela
bodo posredovani širšim posvetovanjem po vseh poslovnih enotah
in . končno predloženi delavskim
svetom v odločanje .
Pri vsem tem pa že sedaj lahko ugotovimo dve značilnosti, ki
nam otežkočata to delo. Prva
značilnost je v tem, da prihodnje
leto predstavlja za nas poleg tekočih še zelo težko dodatno nalogo, to je modernizacijo skoraj
vseh naših proizvodnih kapacitet.
Saj gre za to, da se bodo naše
kapacitete povečale skoraj za eno
tretjino. To_rej moramo zagotovi-

ti po eni strani normalni in najboljši tok proizvodnje, po drugi
strani pa na čimbolj hiter in
strokovno
tehnično
natančen
način sistematično izvajati nove
premestitve strojev ter naprav in
montažo novih. V ta. namen že delamo na natančnem načrtovanju
akcij, ki morajo imeti poleg drugega za cilj, da se nova delovna
sredstva takoj po montaži vključujejo v proizvodnjo. Ta naloga
zahteva posebno pozornost za zagotovitev organizacijskih in kadrovskih pogojev.
Druga značilnost, ki je za nas
pravzaprav stalna motnja, pa je v
naslednjem. Naša tehnologija, proizvodni programi, tržna usmerjenost in trdnost naših pozicij
predvsem na zunanjem trgu zahtevajo od nas, da vodilno dolgoročnejšo in ustaljeno politiko. Poleg tega. je specifičnost naše notranje organizacije, kot so samostojnost poslovnih enot, delitvena
razmerja· v širšem in ožjem ekonomskem smislu, tudi faktor, ki
zahteva določeno umirjenost in
večjo. stalnost. Proti temu obojemu pa imamo zelo nemiren in
stalno spreminjajoč se gospodarski
instrumentarij s strani družbenih
organov. N~prestano spreminjanje instrumentov v uvozno-izvozni dejavnosti, spremembe v raz-

nih prispevkih, carinah itd., nam
povzročajo v tej na-ši dolgoročnej- ·
ši orientaciji in našem notranjem
organizacijskem sisteinu dokajšnje preglavice. V teko.čem poslovanju povzroča to negotovost pri
kalkulacijah in delitvenem sistemu, pri investicijskih naložbah pa
često probleme, katerim še tako
razvit smisel za napredek in odgovorost nista kos. Za pristop in
izvajanje opisane naloge je že izdelana metodologija, ki je razvrščena v 10 glavnih poslovno podjetniških področjih, ta pa so razdeljena na 71 vsebinsko funkcionalnih delov. Sestavljene so tudi
strokovne delovne skupine skupno
s koordinacijsko mentorsko s kupino, ki povezuje 13 specializiranih delovnih skupin. Naštete skupine bodo zaključile delo do konca novembra,· tako da bi lahko
dali celoten material v javno razpravo v prvi polovici decembra.
Pri vsem tem pa mislim, da je
nujno, da »Brestov Obzornik« o
sami akciji in aktualnih problemih iz okvira te naloge posebej
in tekoče obvešča celoten kolektiv. Z obveščanjem bomo dosegli
možnosti in pogoje, da lahko
vsakdo tudi aktivno sodeluje pri
tej za vse nas nadvse pomembni
nalogi.
Jože Lesar

Obisk kupca
Mesec september je že nekaj let
nazaj mesec priprave novih vzorcev, mesec, v katerem so zaključuje za leto dni naprej največji
posel vsakega leta prodaja
glasbenih omaric za ZDA.
Tudi letos je gospod Philip
Morse, prezident firme ·iz New
Yorka, priŠel v podjetje, da sklene nov letni dogovor za dobavo
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glas benih omaric v 1969. letu.
Skupaj z njim je dopotoval tudi
gospod Robson, eden njegovih
strokovnih sodelavcev. V razgovorih so sodelovali tudi predstavniki zagrebškega podjetjaExportdrvo, in sicer bivši generalni direktor L. Mondo, sedanji generalni direktor D. Jerbic s svojimi sodelavci in D. Rakijaš, prezident

Gospod Morse s sodelavcem na obisku v Brestu

Dnevna soba FLORIDA na Zagrebškem velesejmu
podjetja EWP, New York.
Ob obisku tov. T. Kebeta in F.
Turka pri firmi MORSE v ZDA,
je bilo dogovorjeno, kakšne vzorce naj pripravi BREST do prihoda gospoda Morseja. Vzorčne delavnice v Cerknici in Martinjaku
so od julija do avgusta pripravile
vrsto novih modelov. Skupaj je
bilo pripravljenih 31 novih variant glasbenih omaric.
Tako široka in kvalitetna priprava modelov je ·g. Morsa presenetila. Iz prikazanega je videl,
da je BREST zainteresiran na izdelavi še bolj zahtevnih omaric,
še več, videl je, da BREST ostaja
še naprej odločujoč partner te velike mednarodne kooperacije. Ne
samo to, tudi dosledno izvajanje
dogovorov v preteklih letih, pa
tudi letošnje dobave, ki so za 36
odstotkov večje kot lani in so bile
pravočasno dobavljene kupcu, je
potrdilo resnost BRESTA.
Razgovori z gospodom Morsom
so trajali tri dni. Gotovo se bo- ·
ste vprašali, čemu toliko časa, ko
je pa vse tako dobro pripravljeno. Res, dobra priprava je bila
samo del te celote. Potrebno pa je
bilo rešiti vrsto vprašanj, od či
sto tehničnih do najbolj težkih
ekonomskih.
Tako eni in drugi strani med
razgoveri ni bilo vseeno, kakšni
bodo finančni efekti novega po- .
sla za
1969. leto.
Izmenjava
mnenj, dokazovanje objektivnih
vzrokov, utemeljevanje novega
kvalitetnega premika, vse to je
imelo za cilj doseči zadovoljstvo
obeh strani, saj je le tako doseženi sporazum baza za uspešnost
sodelovanja. Po dolgotrajnih in
utrudljivih razgovorih je na kraju drugega dne prišlo do soglasja
o količinah, rokih dobav. in cenah.
Kljub prizadevanju, da bi
uspeli dobiti tudi naročilo za TP
Martinjak, nam to ni uspelo.
Vzrok je iskati s:uno v ceni, saj
so bili pripravljeni vzorci brez
napake in stilsko v redu. Razgovori o tem se bodo nadaljevali v
zadnjih dneh septembra. TP Martinjak bo pripravil nove vzorce in
cene.
Pogovor o dobavi 80.000 glasbenih omaric, ki naj jih izdela TP
Cerknica od novembra 1968 do
novembra 1969 v vrednosti n ad
2,600.000 $, je napravljen.

Prepričani smo, da bo tudi TP
Martinjak dobila naročilo za izdelavo glasbenih omaric v vrednosti okrog 300.000 $.
Ta skupni znesek pa znaša že
več, kot letos načrtovani skupni
izvoz podjetja na konvertibilno
področje.

Morda se niti ne zavedamo, kako velik je obseg tega naročila.
To cenijo predvsem tisti, ki prejemajo naročila iz meseca v mesec, kjer se izdelki stalno menjavajo, so majhne serije itd. Firma
MORSE stalno širi svojo dejavnost, to pa je tudi zagotovilo
uspešnosti dolgoročnega poslovanja in tehničnega sodelovanja. Po
drugi strani -pa daje temu poslu
poseben pomen dosežena kvalitetna raven naših izdelkov.

DOPISUJTE V
BRESTOV
OBZORNIK,
VASE GLASILO!

. Gospod Morse je med svojim
bivanjem obiskal tudi akademskega slikarja Lojzeta Perka v
Dolenji vasi. Kljub težavnim dvodnevnim razgovorom je obisk pri
slikarju napravil · nanj globok
vtis. Kasneje je dejal, da lahko
iskreno reče, da bo ta obisk zanj
nepoz!iben in eden najlepših srečanj. Romantična okolica in družabnost ter portretiranje gospoda
Morsa, vse to je vplivalo na potek obiska. Velika slika Cerkniškega jezera bo v trajen spomin
na obisk krasila poslovni prostor
firme Morse v New Yorku.
Ob zaključku razgovorov na kosilu v Postojni je gospod Morse
zaželel, da bi v novem poslovnem
letu izvajali dogovore prav tako
uspešno kot dosedaj, želeč pri t em
vse dobro vsem Brest ovim proizvajalcem glasbenih omaric.
Nadaljevanje razgovorov o naročilu modelov za TP Martinjak
bomo vodili v Zagrebu. O rezultatu teh razgovorov bomo poročali v naslednji številki.
D. Trotovšek

BRESTOV OBZORNIK

l

Kako napreduje gospodarstvo vTP Martinjak
V letu 1966 smo si v poslovni
politiki postavili med dru,gim tudi, da bomo v Tovarni pohištva
Martinjak spremenili program
proizvodnje tako, da bomo namesto enostavnega pohištva danske izvedbe začeli proizvajati zahtevnejše stilno pohištvo.
Začetek je bil zelo razveseljiv,
saj smo s prvimi pošiljkami zadovoljili kupce tako po kvaliteti
kot po rokih. V I. polletju 1967
smo imeli že zelo jasen program.

je temeljito razpravljal o rezultatih gospodarjenja in spr ejel tudi
ukrepe, na osnovi katerih naj bi
do }tonca leta dosegli načrtovane
gospodar ske rezultate in uskladili
osebne dohodke z doseženimi rezultati.
V zadnjih letih je Tovarna pohištva Martinjak doseženi dohodek delila na osebne dohodke in
sklade takole:

Prav tedaj pa se je zmanjšala kupcev. Cena za to ni bila majhstopnja kvalitete, kar je povzrona. Razdrobljenost proizvodnje,
čilo vrsto težav, ki so nam zna- . majhne serije, večj i stroški in
ostali faktorji so vplivali tudi na
ne. Ko so organi upravljanja v
gospodarski rezultat. Poglejmo
lanskem letu razpravljali o vzrosamo nekater e rezultate:
kih takega stanj a, niso mogli oceniti daljnosežnih posledic slabe
- proizvodnja se je v primerV odstotkih
kvalitete. Kupci so izgubili zajavi z istim obdobjem lanskega
osebni
upanje in čez noč je padel ugled
leta povečala za 30 °/o,
Skladi
Dohodek dt>hodki
- dohodek se je zmanjšal za
tovarne. Sedaj lahko ugotovimo,
da je trajalo leto dni, da si je 3 °/o, medtem ko so se osebni do1965
84
16
.100
tovarna s kvalitetnejšo proizvod- hodki povečali za 33 Ofo. Končni
1966
100
93
7
rezultat tovarne je tako negatinjo pridobila izgubljeno zaupanje
86
14
100
1967
ven.
Te številke nas opozarjajo na
V letošnjem letu bi morali dodva problema:
seči enako razmerje osebnih do- ·
l. Posledice napak, ki jih nahodkov in skladov, to je 86 °/o
pravimo v poslovanju posebno še
osebnih dohodkov in 14 Ofo skla·v odnosu do tržišča, so dolgoroč
dov, da bi zadostili najmanjšim
nejše.
potrebam
razširjene
repro2. Posledice se odražajo na dodukcije, t o je za udeležbo krediseženem dohodku, torej tudi na
tiranja proizvodnih postopkov.
Na tako raznolikem jugoslo- poleg najmanjših izdelkov, ki gre- osebnem dohodku in skladih.
Z zadnjimi dobavami izdelkov
Osebni dohodki se ne morejo
vanskem področju, od Jesenic do
do tudi zelo dobro v promet. V
je Tovarna pohištva Martinjak
Bi tole, od Kopra na zahodu pa
odmaknjenih področjih, kjer je gibati neodvisno od rezultatov
dosegla pri važnejših kupcih tigospodarjenja. Ze v letu 1966 so
do Niša na vzhodu, vsepovsod industrija še nerazvita, kupna
naše poslovne enote samostojno sti ugled, ki daje jamstvo za
dobimo trgovine, v katerih so naši
moč prebivalstva pa nizka, kjer
izdelki. Marsikdo si težko pred- še vedno prevladujejo stari obiugotavljale in delile dohodek v · razvoj poslov. Pričakovati je
boljše pogoje za proizvodnjo, saj
stavlja trgovino v centralni Bos- čaji, čeprav se že dolgo čuti vpliv skladu s smernicami sprejet e poni ali Srbiji, v kateri je naše ponovega življenja, pa se prodajajo slovne politike in načrta. V okviru se naročila povečujejo tako, da so
hištvo. Pa je to le res. Kljub te- naši manjši izelki. Seveda je popodjetja ni nobenih centralnih zmogljivosti tovarne zasedene za
več mesecev. Znan je tudi že okmu, da je v Jugoslaviji cela vrsta vpraševanje po manjšem pohištvu sredstev, ki bi izravnavala ali polesno industrijskih podjetij, ki pogojeno z majhnimi stanovanj- krivala razlike med osebnimi do- virni program za prihodnje leto.
proizvajajo pohištvo, je našemu
Vzporedno z izboljšanjem tržne
hodki in doseženim dohodkom.
skimi prostori. Zelo dobro se v
kolektivu uspelo osvojiti celotno teh predelih prodajajo TV vitri- Poslovne enote so n a osnovi načr situacije je tudi dokončno utrjen
jugoslovansko tržišče. .
ne, sekreterji F-65 ter vitrine tov dolžne ustvarjati tolikšno vi- program modernizacije. Iz tega
Morda bo marsikoga bolj zaMetka. Prav povsod, tako v me- šino ostanka dohodka, kolikor je sledi, da je perspektiva jasnejša,
kot je bila v letošnjem letu. Iznimalo vprašanje, kaj se največ
stu, kot na podeželju, pa se je
potrebno za zagotovitev razširprodaja po posa_q1eznih področjih. uveljavil stol Sardan.
jene reprodukcije. Tudi v načrtu kušnje lanskega leta pa bi morale
Velike razlike v razvitosti posaza II. polletje letošnjega leta je biti v svarilo nam vsem. BrezMočan vpliv mesta in razvijameznih predelov, kupna moč pre- joče se industrije, ki je vse moč 
določeno, koliko mora minimalno
pogojno bo potrebno obdržati k vabivalstva, navade in običaji, traYsaka poslovna enota ustvariti na liteto naših proizvodov in izboljnejši, vse bolj ruši stare nazore
dicija, miselnost ljudi ter še ce-, ter vnaša nov duh v življenje obstoječa osnovna in obratna srešati servis, po drugi strani pa tela vrst a drugih dejavnikov vpliva,
~stva ostanka dohodka za razpožiti k znižanju stroškov na enoto
tamkajšnjih ljudi.
da sta povpraševanje in prodaja
reditev v poslovni sklad poslovproizvoda.
Prodaja našega kvalitetnega
zelo različni od področja do pone enote.
Od doslednega izvajanja ukrepohištva
se,
čeprav počasi, vztrajdročja. Kaj hitro lahko ugotoviDa bi zagotovi).i najmanj po- pov delavskega sveta Tovarne pono
širi
proti
jugu
dežele.
mo, da je v Sloveniji nasploh zetrebna najmanjša sredstva za raz- hištva Martinjak, k akor tudi priProdaja pohištva na določenem
lo veliko povpraševanje in seveširjeno reprodukcijo, je potrebno zadevanja skupnih strokovnih
področj u je močno odvisna od
da tudi p rodaja vseh naših izdelstalno vsklajevanje dohodkov z služb so odvisni tudi b oljši gospokov. Trg zahteva kvalitetne izdel- kupne moči prebivalstva, od tradoseženimi · rezultati. Delavski darski rezultati v prihodnjem obdicije, od novih gradenj 'in še od svet Tovarne pohištva Martinjak dobju.
ke, razumlj ivo pa je, da so takšni
J. Hren
cele
vrste
drugih
nič
manj
poizdelki tudi temu primerno dražmembnih
dejavnikov.
Računati
ji. Podobne zahteve zasledujemo
tudi v vseh večjih središčih naše moramo, da bo tok širjenja prodaje kvalitetnega pohištva proti
širiJ.e domovine (Zagreb, Osijek,
jugu vedno hitrejši. Omenjeno trReka, Split, Beograd, Novi Sad,
žišče je obširno, zato moramo raSkopje, Sarajevo, Tuzla itd.). Z
čunati z njil,n. Zasledovati morarazvojem industrije v vseh večjih
mo želje in potrebe tega področja.
središčih ter s porastom življenjskega standarda se spreminjajo
Na potovanju skozi j užne preporabnikove želje in potrebe, ki dele naše države opažamo velike
se odražajo na tržišču. V razvitih spremembe. Gradijo se nove mopredelih naše države se v glav- derne zgradbe na vasi in v me-·
nem prodajo vsi naši najkvalitetstu in tega bo vsak dan več.
Poslovna situacija v TP Marvarni uspelo pridobiti nazaj kupnej ši izdelki (Daniela, Florida, je- Opremiti jih bo treba, tudi z natinjak je v zadnjem času sproži- ce, ki so šele pr,ed letom dni oddilnica Living in drugi), seveda šimi izdelki.
T. Zele
la veliko aktivnost samoupravnih
povedali sodelovanje. K temu
organov in strokovnih služb. Ta
uspehu je prispevala svoj odloaktivnost se je začela izražati v
čilni d elež kvaliteta, roki odpreiskanju poti in možnosti za dose- me in odločnost samoupravnih orgo takih poslovnih rezultatov, ki
ganov, ki so zahtevali od vseh
bodo t ovarni povrnili ugled kvastrokovnih služb znotraj poslovne
litetnega proizvajalca, hkrati pa enote in skupnih strokovnih služb
pogoje za rentabilno poslovanje.
večjo
doslednost in zavzetost
V tem sestavku je povzeta vrsta v vseh poslovnih dogajanjih.
zaključkov in sklepov, ki so bili
Samoupravni organi v TP Marsprejeti na zadnjih sejah samotinjak se zavedajo svoje vloge v
upravnih organov v TP Martinsedanji stopnji decentraliziranih
jak.
odnosov v Brestu, zato v prvi vrS tem, ko je tovarna pred dosti zahtevajo rešitev problemov
brim letom začela uvajati nov
od svojih lastnih kadrov, nikakor
proizvodni asortiment stilnega popa ne morejo dovoliti, da se ne
hištva in začela opuščati proiz- rešijo tudi tisti problemi, ki niso
vodnjo klasičnega pohištva, si je
samo območje lastnih kadrov,
zastavila odgovornejše naloge,
temveč tudi tistih, ki (iajejo serkajti izdelava stilnega pohištva vis.
zahteva mnogo več časa za priKolektiv poslovne enote je sepravo dela kot tudi za samo proizvodnjo. Pri tem pa ni važen sa- znanjen s trenutnim stanjem gospodarjenja v TP Martinjak, zato
mo čas, temveč zlasti strokovnost,
se v celoti zaveda svoje odgovortako kadrov, ki delajo na pripravi posla, kot tistih, ki proizvaja- . nosti do sklepov samoupravnih
organov, ki vodijo k normalizajo. Ker vse to še ni bilo dobro
ciji poslovnosti tovarne.
premišljeno, so kmalu pričele prihajati reklamaeije, ki jih je moKolektiv se zaveda, da je narala tovarna drago plačati. Ta
predek tovarne v njegovih lastnih
nagib p a je narekoval, da se rokah, zato je tudi z razumevamora v TP Martinjak marsikaj
njem sprejel odločitev samoupraspremeniti, zlasti pa, da strokovni
vnih organov, da se bodo izplakadri kot tudi neposredni proizčevali taki osebni dohodki, kot
vajalci posvetijo več pozornosti
jih dovoljuje delitveno razmerje
osebni odgovornosti za kvalitet- med s)dadi. Vsakomur je namreč
no delo. Ta osebna odgovornost jasno, da se ne more več pojesti,
pa mora biti podprta s tem, da
kot se pridela, pa tudi na juima tovarna zagotovljen dolgo- trišnji dan je treba misliti.
ročni proizvodni asortiment, kajti
Podobne težave so že bile tako
v takih pogojih je mogoče sproti
v Martinjaku kot v drugih poodkrivati napake in jih hkrati tuslovnih enotah, toda vztrajnost in
di pravoča sno reševati.
prizadevno delo, tako samoupravKer vsega tega v TP Martinnih organov kot vsega kolektiva,
jak ni bilo, je prišlo tudi do testa rešila že marsikateri še težji
ga, da je tovarna v I. polletju 1968 problem, zato tudi ni bojazni za
poslovala nerentabilno. Kljub
izhod iz sedanjega stanja v TP
slabšim ekonomskim rezultatom,
Martinjak.
Vzorčni izdelek Tovarne pohištva Martinjak
kot so bili predvideni, pa je toF . Tavželj

Kje vse v Jugoslaviji
pr oda jamo naše izdelke

Samotipravni organi
v TP Martinj ak
za boliš~ gospodarjenje

Obramba stvar
nas vseh
Sedanje razmere v svetu ponovno dokazujejo, kako upravičena je naša zamisel o vsesplošnem ljudskem odporu proti morebitnemu napadalcu. Zamisel
vseljudske obrambe izhaja iz naše družbeno politične ureditve,
gospodarske moči in geografsko
strateškega položaja naše države.
Neizčrpne vire imamo tudi v naših bogatih izkušnjah iz narodnoosvobodilnega boja, pa tudi iz izkušenj drugih ljudstev pri njihovem boju za svobodo in neodvisnost.
Nova zakonodaja s področja
narodne obrambe nam omogoča
uresničevanje načela vsesplošnega ljudskega odpora.
Bistvo naše zamisli je v organiziranem in usklajenem angažiranju vseh sil in sredstev za preprečevanje sovražnikove agresije,
tako na fronti, kakor tudi v lastnem in so:vražnikovem zaledju.
Vse to zahteva vrsto novih ukrepov, zlasti v organizaciji in usklajevanju delovanja operativnih
enot na fronti, partizanskih in teritorialnih enot v zaledju in
splošnem odporu vsega prebivalstva.
Stanje v m ednarodnih odnosih
je še en razlog več, da se pripravimo na obrambo svoje neodvisnosti in na samostojno samouprav~jalsko pot razvoja.
Mi se ne pripravljamo na kakršnokoli vojno, temveč na obrambo neodvisnosti in samostojne poti v razvoju naše družbe.
Jugoslovanska armada ima zelo
pomembno nalogo predvsem v za,
četnem obdobju vojne, v tem da
prepreči in onemogoči sovražniku globoke prodore, hkrati pa v
sodelovanju s partizanskimi in teritorialnimi enotami zdrobi sovražnikovo ofenzivno moč.
Prav tako pomembna pa je v
vsesplošnem ljudskem odporu
udeležba vsakega prebivalca. Tu
gre ne le za organizirano izvajanje priprav vseh razpoložljivih
sredstev za odpor, temveč tudi za
aktivno udeležbo v neposrednem
boju s sovražnikom, ki ima različne _oblike, diverzantskih akcij,
oborozenega boja, propagandne
dejavnosti itd.
Dobro organizirano prebivalstvo in krepitev varnosti imata v
vsesploš nem ljudskem odporu,
celo ob sovražnikov! okupaciji
o~očilno vlogo. To nam dokazuj~
pruner tako iz naše narodno osvobodilne borbe, kakor tudi boJ
drugih narodov, . ki so se in se še
borijo za svojo svobodo, neodvisnost in enakopravnost.
Priprave prebivalstva za obrambo države in krepitev varnosti so stalne naloge nas vseh. Obr~~bna moč bi bila omejena, če
b1 JO obravnavali izključno v zvezi s pristojnostmi nekaterih državnih organov. To so naloge, lo
morajo biti element vsakdanje
družbeno politične aktivnosti na
vseh področjih našega življenja
so sestavni del prizadevanj de~
lovnih ljudi v samoupravnem sistemu.
V tem smislu obstaja še naprej
aktualna naloga, ki jo je postavil Izvršni komite CK ZKJ junija
lani, da je potrebno predvsem v
organizacijah Zveze komunistov
Socialistične zveze, organizacijah
borcev, sindikatih, Zvezi mladine
in drugih organizacijah sistematično vzgajati naše občane, da bf
se okrepila njihova politična zavest in vse tisto, kar krepi var.
nost države, nj en ugled in obrambno sposobnost.
Ce so mir, neodv isnost in varnost pogoj za naše neovirano življenj e, potem je razumljivo, da
mora imeti vsak občan jasno določene pravice in obveznosti v organizirani obrambi družbe.
Naši občani so subjekti zavestne obrambe svoje države.
To pomeni, da se mora budnost
naših ljudi okrepiti in to ne le
takrat, kadar se razmere v svetu
zaostre, kot je to bilo na primer
lam ob napadu Izraela na arabske dežele ali pred kratkim ob
dogodkih
na
Cehoslovaškem1
ampak moramo biti stalno pripravljeni za organizirano in odločno samoobrambo.
J . Telič

p
G
n
d.
d.
Žt

o:
01
v
1'1

SI

n
d·
r:
O]

n

ft
Ol

41
\

n·
J•
p
PI
OJ

ne

l.

B

BRESTOV OBZORNIK

3

Sprehod sem in tja
po zagrebškem velesejmu
Ponovno so se za leto dni zaogledal le tisti, ki je dobil p oprla vrata letošnjega 75. mednasebno izkaznico za t a k ogled, to
rodnega sejma v Zagrebu, na kaje predvsem dom ači in inozeinski
terem je razstavljalo 1250 domak upci. Posebnost vseh r azstavlječih in 5000 tujih razstavlj alcev iz
nih regalov je viišna 238 cm , to
52 dr žav. Nekatere od držav udepomeni, da bo kupec posamezne
leženk, t o je Brazilija, Kolumbielemente lahko dokupoval posaja, Kenija in M algaška republika mezno in jih po svojem okusu seso letos PfviČ predstavile svoje . stavljal. K akšnih drugih novosti
izdelke na jesenskem sejmu v Zapri pohištvu ni bilo opaziti.

1

Obiskovalci jesenskega zagr ebškega velesejma si ogledujejo
Brestov paviljon
grebu. Prirediteljem sejma vreme ni bilo najbolj naklonjeno, sicer pa to ni vplivalo na razpoloženje obis kovalcev, saj se je v
času sejma neprestano pomikala
množica ljudi iz paviljona v paviljon. Priznati moramo, da je zagrebški jesenski velesejem postal
ena vodilnih gospodarskih manifes tacij v Evropi. To nam potrjuje tudi veliko zanimanje, proizvajalcev in poslovnih ljudi z vsega sveta. Stevilne novosti na le~
tošnjem velesejmu so razstavila
tuja in domača podjetja, ki proizvajajo v glavnem za široko porabo. Seveda pa ni manjkalo nov ih izdelkov tudi n a področju industrijskih p·o djetij, kmetijstva,
rudarstva, gradbeništva in drugih
panog. To so zlasti različni stroji
in naprave, ki so jih izdelala velika podjetja kovinske industrije.
Oglejmo si najprej, kaj j e novega v industriji p ohištva. Sprehajam se v paviljonu, kjer med
ostalimi slovenskimi podjetji razstavlja tudi naše podjetj~, in sic~r
kombinirano omaro 032, Da nielo
v novi izvedbi in nekaj stilnega
pohištva. Ugotavljam, da našo
standardno DANIELO z m anjšimi spremembami razstavlja »VRBAS« Banja Luka na razstavnem
prostoru SIPADA, pri Bosanski
Gradiški pa zapazim našo jedilnico L YVING. Malo čudno pogledam in stopim bliže, da si ogledam notranjost regala, vendar me
že takoj, ko odprem vrata b ifeja,
opozori predstavnik SIPADA z
opazko, da ni dovoljeno odpirati
vrat in si ogledovati okovje ter
notranjost omare. Mislim si, kakšna natančnost, če bi le-to uporabili vsaj še pri izdelavi, in odidem naprej k MARLESU. Tu je
razstavlj ena zelo lepa kompletna
oprema kuhinje v moderni oranžni barvi, kombinirani z orehovim.
furnirjem.
Posrečena
izvedba
omenjenih elementov vabi veliko
število ljudi dan za dnem. SLOVENIJALES razstavlja svoj naj novejši izdelek regala, katerega
je mogoče spremeniti v ležišče.
Pri STOLU Kamnik so tokrat
predstavili fotelje in stole za
opremo kinodvoran, n adalje je
nekaj novih foteljev, namenjenih
za pisarne. Tovarna pohištva MEBLO Nova Gorica pa si je letošnje leto omislila kar dva razstav.:
na prostora. V paviljonu, kjer j e
stalna trgovina MEBLA, so bili
razstavljeni le izdelki, ki so na
razpolago kupcem v trgovinah,
medtem ko so imeli novejše izdelke oziroma program izdelkov
za leto 1969 razstavljen v poslopju nove šole i zven sejemskega
prostora. Ta program si je lahko

Naš razstavni prostor tudi tokrat ni ostal osamljen. Povpraševanje p o naših izdelkih je zelo
veliko in marsikatero pripombo
od strani porabnikov, zakaj ni

našega pohištva v trgovinah, smo
morali opravičiti. Kombinirana
omara 032 je bila središče pozornosti, nič manjše pa ni zanimanje
za našo standardno FLORIDO in
DANIELO. Stilno pohištvo na letošnjem sejmu ni vzbujalo tako
velike pozornosti obiskovalcev,
mogoče zaradi še dokaj skromnega tapeciranja. Naši stalni kupci,
predvsem s področja Srbije, Makedonij e in B osne zelo pogrešaJO
TV vitrine in vitrine METKA,
kajti navedeni a rtikli na teh tržiščih še vedno predstavljajo izdelek številka ena.
Med ostalimi · paviljon! je bil
prav gotovo za vsak ega porabnika zanimiv paviljon, v katerem
je razstavljala Perzija. Krasne
perzijske preproge so bile našim
porabnikom na razpolago za nakup . Zadnje dni sejm a je bila zaloga le-teh že popolnoma razprodana, n e glede na to, da je bila
cena takšne preproge 2,5 krat 1,5
od 3500 do 5500 N din. Prav tako
so tu na samem r azstavnem prostoru prodajali tudi ost ale suvenirje manjše vrednosti, od r aznovrstnega nakita do stenskih oblog, slik, čajnih servisov in silka.
Sedaj ob zaključku sejma, k o
preverjam rezultate, ugotavljam,
da ni najvažnejši le posh?vni
uspeh, ki nam ga takšen sejem
nudi. Prav nič manj ni pomembna že sama udeležba p odjetja na
sejmu, kar pomeni, da nas bodo
poleg domačih kupcev še b!Jlj
spozna li tudi i nozemski. Samostojna udeležba na zagrebškem
in n jemu sor odnih sejmih j e pravzaprav že delno zagotovilo, da
podj etje, ki samostojno razstavlja, pri tako veliki k onkurenci v
svetu r es že n ekaj p omeni. Prepričana sem, da se je naše podjetje tudi na letošnjem sejmu pokazalo v pravi luči proizvajalca
kvalitetnega pohištva, ki ga tržišče potrebuje.
.P. Zumer

ke :ra ·prvo polletje 1968 v p rimerjavi z istim obdobjem leta 1967.
.Proizvodnja v TP Cerknica je porasla :ra indeks 115,4, produktivnost,
merjena z neto produktom (novo
ustvarj eno vredn<Mtjo), za indeks
131,9, produkllvnost, merjena :r
vrednostjo proizvodnje na časovno
enoto, pa :r'a indeks 119,1; pri Istočasnem poraslu osebnih dohodkov
za indeks 140.
Znano je, da so bila v poslovni
politiki za leto 1968 ukinjena sredstva :ra kolektivno porabo in bila

prenesena na sredsfYa za osebne
dohodke. Zaradi tega 50 se osebni
dohodki povečali za 11 Ofo, te upollevamo ta prenos ln navedene podatke ,primerjamo, potem vidimo, da
je odve~ vsaka zaskrbljenost, ter da
se osebni dohodki gibljejo v skladu
s produktivnostjo dela.
Ker so podatki, ki jih je obra-vnaval koordinacij~! odbor, neto ~ni
in vnalajo med člani kolektiva unedo, b.i bil~ prav, da se v bodoče
objavljajo samo podatki, ki so resnični.
T. Kebe

Obisk pri akademskem
slikarju Lojzetu 1 Perku.
Ka·dar se popo.lnik poda iz Cerknice prot-i skrajnemu za hodnemu delu Cerk.n iŠ<kega jezera - proH Kar1-ovic·i - se na ·koncu Dolenje vasi
sreč.a s po·s ebno idiličnim krajem,
kjer poleg cer-kvice sv. Lovrenca v
napol obnovljeni »mežnarijl« biva
in ustvarja aka<:lemski slikar Lojze
PERKO.
Dohod do njegovega •kraljestva je
možen s-amo peš, kaj!~ tudi to sodi
k poseb nosti njegove tipično notranjske hi·š e, ogF'aljene s pravo slar-o ·kmečko leso, obdana s starim
drevjem in cvetjem; <fla njegovem
vrtu p a je iz starih štorov, ki iih ;e
o b li·kovala na rava, domača fo•rma viva v malem.

pičen

prostor umetnibJ, kajti po policah je ogrom na množina raznih Čo•
pičev, steklenic in steklen ičk kot v
lekarni, palete polne barv, stene pa
krasijo s•kice, začeii portreti in starine. Ob stenah so zač eta razna
platna, na stojalu pa stoji skoraj do-kon ča na podoba Erazma Predjamskega. Podoba, ki je zahlevala ogromno študija v muzeju in univerzite tni knjižnici, kaže veličastno podobo nekdanjega poglava rja Pred jams·kega gradu v družbi svojih prijateljev - vo·l čjakov. Ko člove·k občud uje to umetni-no, mu pogled mimogrede uide na gledaJiške rekvizite - ogrinjala, me č Hel., ki so služili ume tnrku, da je podoba deja•n-

Delež Bresta v jugoslovanski
pohištveni industriji
Povzetek doseženih r ezultatov BRESTA v lanskem letu (vir za to
so podatki Gospodarske zbornice SR Slovenije) daje v primerjavi s
podatki pohištvene .jugoslovan ske industrije (131 podjetij), zelo zanimive rezultat e. BREST zavzema med 131 j ugoslovanskimi podjetji
pohištvene industrije:
- po številu zaposlenih 4. mesto,
- po višini ustvarjenega celotnega dohodka 3. mesto,
- po višini ustvarjenega neto produkta 2. mesto,
- po višini ustvarjenega obsega akumulacije 2. mesto,
- po višini ustvarjenega izvoza 1. mesto.
Primerjava ranžirne vrste jugoslovanskih podjetij pohištvene industrije nam pove, da je BREST v samem vrhu, da j e gospodarnejši
od podjetij, ki imajo celo višji celotni dohodek. Primer: po celotnem
dohodku j e v ranžirni vrsti 3., medtem ko j e po doseženi akumulaciji
2. itd.
.
Po dosežen em izvozu je BREST na 1. mestu, kar pomeni, da se je
BREST uspešno vključil v reformo in m ednarodno delitev dela. T o pa
je eden važnih pogojev nadaljnjega perspektivnega razvoja BRESTA.
Se popolnejšo sliko o pomenu BRESTA v jugoslovanski pohištveni
industriji in uspešnosti njegovega gospodarejnja nam kažejo deleži
BRESTA v tej razvrstitvi, ki znašajo:
- v številu zaposlenih
2,92~/o
- v celotnem dohodku
3,65 •to
- v izplačanih osebnih dohodkih 3,83 •to
- v neto proizvodu
4,24 O/o
- v skladih
7,44 Ofo
- v izvozu pohištva
9,00 °/o
V lesni industriji SR Slovenije znaša delež BRESTA 5,4 Ofo v celotnem dohodku in 8,9 °/o v doseženem izvozu.
Prikazani podatki nazorno kažejo pomen BRESTA v jugoslovanski p ohištveni industriji in lesni industriji SR Slovenije. Se bolj pa
nam kažejo ti rezultati uspešnost gospodarjerija in nenehnega progresivnega razvoja BRESTA, ki je pogojen z vključevanjem v mednarodno delitev dela in privzemanjem znanstvenih dosežkov v t ehniki in
tehnologiji. Prav zaradi tega menimo, da bo predvidena modernizacija
in rekonstrukcija zmogljivosti omo go čila še hitrejšo r ast in razvoj
BRESTA in da se bo delež BRESTA v jugoslovanski pohištveni industriji in lesni industriji SR Slovenije še zvečal.
B. Mišič

Akademski slikar Lojze Perko v ateljeju
Obisk na Lojze tovem domu je
vsa·kokrat posebno doživetje. Ob
prihodu -te pozdravi p ~ijetna melodi ja •iz starodavne glasbooe skrinje
muzejske vrednosti, <ki pa po zvoku
~n tehn iki v n ičemer ne zaostaja za
sodobnimi glasbenimi stvar-itvami.
Obi~jno se tudi dogodi, da iz prvega 1\'adstropja ateljeja zasl·išiš prisrčen pozdrav cl oveka, ki mu je
vsakdo pr.ijatelj in ·Id vsa.k.oga r po
svcje cen i.
Zadnji obis'k pri njem mi je dokazal, da •je posebnež svo je v rste,
pravi bohem, ljubitelj s~a.re s lovens·ke .~judske ume tnosti, kajti njegovi
proslo~i so okrašen i ·z ze lo starimi
primer·ki poslikanih panjskih k-onč
nic, nabožnih slik ljudskih ume lni·kov, slika nih na steklo in drugih
umetnin, k•i •jih vnelo zbira. Tudi sto
in več let sta re 'kmečke skrin je ·kras'ijo njegovo hHo.
Posebnost je atelje. Berni obfskovalec b i si misHI, da je p riše l v razkopano, zelo neurejeno »malarsko«
de lavnico, venda·r -ni ia~ko. To je ti-

sko verodostojen prikaz nekdanjega mogočnika. Portret bo nedvomno vreden občudovanja bodo či h
obi·s·kovalcev Predjamskega gradu.
Tud i -klepet z Lojzetom je nadvse
pris rčen, še posebno, ko govori o
našem predelu slovens•ke zemlje, o
na:šem jezeru, Sneiniku, o strnicah,
ko govori o ljubezni do lega košč
ka sveta, ki ga upodablja in ohranja na papirju in -platnih v vseh mogočih s-lika·rsk.hi tehnikah. Se posebej pa zasanja no pogleda skozi okno ate ljeja, kadar pogovor nanese
na p rlrete o lro>k, ·ki ji h upodablja s
posebnim čulom, zalo mu tudi ti
porlref.i da:jo največ nolranjega ndovol·jslva nad last-nim delom.
>~Ljubim to :remljo ln ljudi: Ustvarjanje je trpljenje, Iti Je ~lojeno :r
ljubeznijo. Dajali svojemu .narodu
je umetnikova dolf nost in nalog'a.
Za to f rtev je potreben cel ~loveklte
Tako mi je o b slovesu najinega bežnega srečanja dejal 'Priljubljeni s lovenski ume tnik - Lojze PERKO.
J.Mele

Zaskrbljenost sindikatov
V zapisniku koordinacijskega odbora sindikata, ki je imel sejo 11.
avgusta letos, je med drugim navedeno, da je sindikalna podrufnica
Tovarne pohillva Cerknica zaskrbljena zaradi večanja osebnih dohodkov nad .produktivnostjo dela. Navedeni so tudi podatki, da so osebni dohodki porasli :ra 41 Ofo, .produkl~vncnt pa le :ra 18 Ofo. Ker se
omenjena podatka ne •ujemala :r deJanskim stanjem, čutim ,potrebo, da
kot odgovoren .delavec TP Cerknica dam usfre:rno pojasnilo.
Predvsem mi·s lim, da bi moral koordinacijski odbor sindikata rupo -

lagati s ,poda•ki, ki 50 naj bli:ru
resnici. Kdo je koord inacijskemu odboru dal podatke, mi sicer ni :rnan(l, dejstvo pa je, da so f»Odatki
dokaj stari in se ne nanalajo na
produktivnost, temve~ na obseg proi:rvodnje.
Indeks proi:rvodnje in indeks
.produktiv-nosli .p'a nista isti postavki. To sta dva ,povsem ra:rlilna pojma. Obseg proizvodnJe lahko povečamo, ne da bi .s e ·povečala produkfivncnt.
Da bodo bralci in člani sindikata
pravilno Inform irani, navajam podaf·

Perkova idila
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Teze za sestavo poslovne politike 1969
Glavni direktor je v svojem
navedel glavne misli in
probleme o poslovni politiki za
leto 1969. Sedaj lahko že govorimo o ustaljenih načinih oblikovanja poslovne politike. Ker se je
tako oblikovanje in sprejemanje
poslovne politike pokazalo kot zelo uspešen usmerjevalec gospodarjenja, želimo tudi letos začeti
široko akcijo za vsebinsko obliko~
vanje poslovne politike za leto
1969, ki naj zajame čim širši krog
zaposlenih, tako da bo poslovna
politika dejanski dogovor samoupravljalcev. S tem namenom posredujemo vsebinske teze poslovne politike za leto 1969, po področjih in skupinah, ki ·bodo nosilci oblikovanja predlogov za
posamezna področja.
Prvo imenovani strokovni delavci so vodje skupin. Da bi lahko že posamezna področja pripravili čim kvalitetnejše predloge, vabimo člane kolektiva k sodelovanju. Svoje predloge posredujte posameznim .skupinam. S
sprejetjem perspektivnega razvoja SR Slovenije bodo strokovne
službe BRESTA pripravile tudi
dolgoročnejši
program razvoja
BRESTA, ki bo upošteval smernice o razvoju SR Slovenije.
članku

A. ORGANIZACIJA
l. Ocena organizacije proizvodnih
poslovnih enot
2. Ocena organizacije v SKS
3. Prilagoditev organizacije glede na razvojni prograr.n
4. Studij dela
5. · Statistična kontrola
6. Sister.n finega nač rtovanja proizvodnje
Predlog pripravijo:
Karlo Me4ugorac
Tone Kebe
Franc Levec
Rok: 25. november 1968
B. TRžiSCE- PRODAJA
l. Analiza dosežene prodaje na

inozer.nskem tržišču prir.nerjalno z načrtor.n in preteklir.n obdobjer.n
2. Analiza dosežene prodaje na
dor.načer.n tržišču primerjalno
z načrtor.n in preteklir.n obdobjer.n
3. Bistveni dejavniki., ki so vplivali na plasr.na dor.na
4. Bistveni dej avniki, ki so vplivali na plasr.na v inozer.nstvu
5. Analiza izvajanja prodajne
politike v letu 1968
6. Najboljša razvojna splošna
sr.ner obsega prodaje (upoštevaje analizo tržišča in zr.nogljivosti proizvodnje v letu
1969)
7. Razvojna splošna smer asorti-

r.nenta prodaje
8. Predlog prodajnih r.netod
9. Predlog politike prodajnih cen
10. Predlog politike plačilnih pogojev in zalog izdelkov ter
ostali ukrepi za izvajanje prodajne politike v letu 1969
Predlog pripravijo:
Za finalo:
Dušan Trotovšek
Franc Turk
Anton Zele
Rok: 15. oktober 1968
Za primarno:

Franc Mele
Rado Udovič
Franc Urh
Rok: 15. oktober 1968
C. TRZISCE -

NABAVA

1. Analize nabave r.nateriala v letu 1968:

a) iz domačega trga,
b) iz uvoza
2. Analiza zunanjih in notranjih
dejavnikov, ki vplivajo na določanje nabavne politike, kot
npr.: devizni režim, carinski režir.n, ostali družbeno ekonor.nski instrumenti, politika proizvodnje, proizvodni prograr.n,
tehnološka raven proizvodnega
postopka, načrtovanje proizvodnje ter standardizacija in
tipizacija materiala
3. Pregled r.nožnosti nabave posar.neznih važnejših materialov,
predlog izbire nabavnih področij

4. Predlog izbire dobavitelJEV za

važnejše r.nateriale, kriteriji cene, kvalitete, pravočasne nabave, plačilni pogoji
5. Predlog »A« skupine r.naterialov, za katere bo potrebno določiti
najboljše gospodarsko
naročilo

6. Predlog nabavnih r.netod: kate-

re materiale bor.no nabavljali
posredno, katere neposredno
7. Predlog politike varnostne rezerve - zaloge r.nateriala normativi zalog
8. Analiza odstopanja od predvidenih nabavnih cen in predlog
cen za leto 1969
9. Ostali ukrepi za realizacijo nabavne politike
Predlog pripravijo:
Za material, furnir in plošče :
F ranc Kerin
Stane Strukelj
Drago Modec
Rok: 31. oktober 1968
Za hlodovino, žagan les:
Franc Mele
Milan Modic
Franc Urh
Rok: 31. oktober 1968
D. PROIZVODNJA
l. Izračun izkoriščanja kapacitet
2. Razvojna splošna smer obsega

proizvodnje
3. Razvojna splošna smer asorti-

menta proizvodnje
4. Programska specializacija

proizvodnje po poslovnih enotah

5. Delitev proizvodnega prograr.na r.ned poslovnir.ni enotar.ni
6. Medsebojni tehnično ekonomski odnosi med posar.neznir.ni
poslovnimi enotami
7. Kooperacijski odnosi z drugimi podjetji
8. Proizvodni prograr.n za leto
1969 z alternativnir.ni r.nožnostr.ni
9. Produktivnos t, ekonor.ničnos t
in rentabilnost ob najboljši
razvojni splošni smeri
10. Proizvodni stroški pri najboljši proizvodnji in drugi por.ner.nbni učinki
Predlog pripravijo:
Za. finalo:
Branko Mišič
Janez Mele
Karel Bahun

Gradnja. transformatorske postaje v TP Martinjak

Jože Resnik
Rudi Biza.j
Rok: 31. oktober 1968
Za. primarno:
Franc Mele
Anton Pišek
Alojz Hiti
Rok: 31. oktober 1968
E. FINANCNA POLITIKA
l. Analiza obratnih sredstev in
načrt

obratnih sredstev

2. Predlog virov financiranja ob-

ratnih sredstev

3. Analiza osnovnih sredstev in

predlog financiranja novih investicij in rekonstrukcij
4. Analiza sredstev· skupne porabe in predlog financiranja
sredstev skupne porabe
5. Politika poravnave terjatev in
predvideni ukrepi
6. Politika obveznosti do dobaviteljev in predvideni ukrepi
7. Porabniški krediti
8. Zar.nudne obresti, kasaskonti
in podobno
9. Sistem načrta, evidence in
analiz
10. Sister.n kontrole
Predlog pripravijo:
Danilo Mlinar
Tone Kebe
Tone Perovnik
Rok: 15. november 1968
F . INVESTICIJSKA POLITIKA
l. Investicijski prograr.n osnovnih
sredstev:
- gradbeni objekti,
- oprer.na: dor.nača, uvozna,
-ostalo.
2. Učinki novih investicij
3. Realizacija investicijskega prograr.na:
- prevzer.n opreme,
- montaža oprer.ne,
- priučevanje in uvajanje
tehnike in postopkov,
- organizacija delovnih r.nest
4. Studij najboljših investicijskih
in tehnoloških rešitev na pod ročju žag
5. Prograr.n investicij v družbeni
standard:
- stanovanjska gradnja:
- blokovska,
- individualna
- splošna poraba:
- komunalna gradnja
Predlqg pripravijo:
Ivan Jurkovič
Drago Mazij
Tone Zigmund
Rok: 15. november 1968
G. KADROVSKA POLITIKA
l. Politika sprejer.nanja in odpušč;mja

2. Politika napredovanja in prer.neščanja

3. Potilika izobraževanja in stro-

kovnega izpopolnjevanja
4. Informiranje
5. Medsebojni odnosi

6. Ukrepi za izvajanje kadrovske
politike v letu 1969
Predlog pripravijo:
Vojko Ha.rmel
Janez Otoničar
Jože Klančar
Rok: 15. november 1968
H. POLITIKA DELITVE
l. Analiza delitve dohodka na
sklade in osebne dohodke v
zadnjih petih letih
2. Analiza potreb za posamezne
sklade glede na razvoj in predlog:
- za osnovna sredstva,
- za sredst va skupne porab e,
- za obratna sredstva,
- za neobvezni rezervni sklad
- za obvezni rezervni sklad,
3. Analiza gibanja sredstev za
osebne dohodke in predlog
4. Delitev·· osebnih dohodkov:
- osnove nagrajevanja,
- r.nerila nagrajevanja,
- metode za določanje r.neril
5. Sistem določanja in spremljanja delitve dohodka in osebnih
dohodkov
Predlog pripravijo:
Danilo Mlinar
Vojko Harmel
Franc Hvala
Lojze Oblak
Rok: 20. november 1968
I. EKONOMSKI INSTRUMENTI
l. Analiza uspešnosti ekonor.nskih
instrur.nentov za leto 1968
2. Predlog ekonomskih instru-

mentov za leto 1969:
- sistem realizacije,
- sister.n vrednotenja zalog,
- s istem izračunavanja pogojev gospodarjenja:
- poprečne evropske cene,
- poseben dobiček,
- interne premije
- amortizacija,
- investicijsko vzdrževanje,
- retencijska d evizna sredstva,
- devizna sredstva globalne
devizne kvote,
- skupne obveznosti podjetja,
-ostalo
3. Ultrepi za izvajanje ekonor.nskih instrumentov v letu 1969
Predlog pripravijo:
·Danilo Mlinar
Branko Mišič
Franc Strukelj
Rok: 25. november 1968
J. ZAKONODAJA IN SPLOSNA
DEJAVNOST
l. Statut podjetja
2. Pravilnik o urejanju delovnih
razr.nerij
3. Pravilnik o d elitvi dohodka in
osebnih dohodkov

Prvič

4. Pravilnik o varnosti pri delu
5. Pravilnik o požarni varnosti
6. Ostali pravilniki in poslovniki
7. Ostal-a dejavnost s splošno
pravnega področja
Predlog pripravijo:
Zdravko Zabukovec
Franc Levec
Franc Zigmund
Rok: 30. november 1968
K. SKUPINA ZA KOORDINACIJO
Jože Lesar
Jože Hren
Dušan Trotovšek
Danilo Mlinar
Jože Resnik
Anton Pišek
Naloge:
I. Iz obdelanega materiala posameznih skupi n pripravijo:
a) Uskladitev predlogov skupin
b) Osnutek poslovne politike
c) Predlog ukrepov za izved)lo
poslovne politike
d) Opredelitev operativnih nalog
II. Posreduje predlog poslovne
politike v javno obravnavo

na sejmu »MODE« in v Beogradu

Be.ograd s svojo bližnjo ok<>lico,
pa tudi ost·ali večji kraji v SR Srbij.i,
p<>stajajo iz leta v leto zanimivejše
tržfšče na~ih izdel•kov.
91atistika nam pove, da smo v
zadnjih 3 letih prodali na .to področje 27 °/o pohištven ih izdelkov, namenjenih <::IGmoač emu trgu. Gotovo
pa je Beograd s skoraj milijonom
prebiva.Jcev, v tem odstotku udeležen z največjim deležem.
V •le!Q.-šnjem letu je v Srbiji prodaja do konca a·vgusta obsegala <>d
prodaje na domačem trgu naslednji
promet :
- od prodaje primarnih •iz<::lelko\· 6 °/o,
- od prodaje pohi>Šiva 25 Ofo.
Povsem ·nepravi lno bi bilo, da bi
še napraj vztrajali samo na zagrebšloih in ljubljans·kih sejemskih prireditvah, enega najbolj iperspekt.ivn ih trži.šč pa na sejmih ne obiskovali. Sejem pohištva in notranje
opreme v Beogradu je postal že
zelo znan.
V Beogradu je Slove n ijales priredil že več razstav pohištva. Izdelki FLORIDA, DAN IELA, .LIVING imajo še danes ·največ 1Jbčudovakev in
kupcev. Zal je tega blaga vse premalo, la ko da morajo kupci nanj
ča1ka.f.i tudi po več mesecev.
Mnogo kupcev v Beog-radu že pozna poh!ištvo BRES.TA. PrijetnG je v
uradih a•li hotelih, kjer srečaš kup-

ce našega pohištva, slišati zadovoljstvo nad ·kvaliteto in funkcionalnostjo nwših izdelkov. Takih .pr~me rov
je vse več.
Da bi pokaza li naše ·izdel•ke in
navezali vse več no111ih poslovnih
stikov, smo se v načrtu p ropaga-ndnih nastopov ra letošnje leto odločiti, <:la se sejma v Beogradu udeležimo.
Ka-kšne so naše naloge <>b prvem
nastopu?
Pokaza'li borno vodilnost BRESTA
pni obli-k ovanju sodobnih dnevnih
sob.
Pok~;,;ali bomo ·izdelke iz programa za leto 1969.
- i<er je sejem komercialnega značaja, bomo prod-a jali izdelke in sklepali •kupčije za nove izdei ke iz programa za leliJ 1969.
Obseg našega razstavnega prostora ne bo t-olikšen, ·kol v Ljubljani 'd<li Zagrebu. Na 80m 2 bomo razstavili novo FLORIDO, DANIRO v
palisandru in vrsto s~i l n·ih fo,f eljev in
omaric.
Vprašanje je, ali bomo s le m nastopom dosegli priznanja? Priznanja so razpisana za • izde~ke in za
ureditev ra·zstavnega praslora. Casa
imamo oovolj, samo lemelji·lo se
moramo !pripraviti.
SeJem pohištva in notra-nje 1Jpreme bo v času od 11 . do 20. oktobra
le tos.
D. Trot<>všek
t
~

Novo naročilo stiskalnic za Ameriko
Kupec naših glasbenih or.naric Morse je ponovno naročil še 10
r.nontažnih stiskalnic. Naročilo je razveseljivo iz dveh razlogov: zaradi. ;azširitve ~roizvodnega prograr.na glasbenega pohištva in ker r.neh?mcna delavn1ca tako povečuje izvoz strojne oprer.ne na konvertibllno področje. Zastopnik pri Exportdrvu v Zagrebu je r.nalo v šali
mal?. zares, izjavil, da je Brest poleg tega, da je naj~ečji izvoznik
pohistva v Jugoslaviji, tudi največji izvoznik strojne oprer.ne za
Ameriko. Kupec je s konstrukcijo stiskalnic zadovoljen. Pri sedanj em
novem naročilu stiskalnic zahteva sar.no drugačne dimenzije srednjega dela stiskalnice, kar je pogojeno z novimi konstrukcijar.ni in r.nerar.ni glasbenih or.naric.
To pa zahteva preureditev sedanjega sistema, ki s e bistveno sicer
ne bo spremenil. Srednji del je potrebno preurediti tudi na že do·?avlje~h napravah. Doslej je kupcu dobavljenih 8 stiskalnic novejsega t1pa. Prav ta:ko smo kupcu dobavili tudi vzorčno stiskalnico, na
kateri so u gotovili možnost hitrejšega postopka r.nontaže glasbenega
pohištva.
Naročilo stiskalnic je ozko povezano tudi z ekonor.nsko rent abilnostjo r.nehanične delavnice. Cena ure v r.nehanični delavnici se ni
sprer.nenila že dve leti in je rentabilnost na r.neji izgube. Na to vpliva
zlasti podražitev orodja, gorivo in povečanje osebnih dohodkov. Predvi~evamo, da ceno ure d.o novega leta ne bi povečali, ar.npak iščemo
pnmerne pogodbene zaklJučke, v katerih so stroški proizvodnje manjši.

Vrednost 10 stisk alnic predstavlja 11.500 $ ali 150.000 N din. Za
izdelavo bo potrebnih 2500 delovnih ur, kar za zr.nogljivost mehanične
delavnice nikakor ni majhno število. Poleg tega pa pripravljar.no še
tekoče vzdrževanje in del investicij, kot je ogrevanje novega prostora
nanosa lakov, instalacije za dovod lakov iz centralnega skladišča
stojke za pokončno sušenje itd.
'
Iz navedenega je videti, da je mehanična delavnica tre~utno polno
zaposlena, saj je rok za izdelavo stiskalnic 30. januar 1969.

Ji'. Kranjc
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BRESTOV OBZO RNik

Dalo in problemi mladih
V razgovorih s predstavniki
mladinskih aktivov v Tovarni pohištva Cerknica in Tovarni pohištva Martinjak smo jih povprašali o
njihovem delu, načrtih, mnenju o
aktualnih problemih v podjetju,
doma in v svetu, o problematiki v
poslovnih enotah, uveljavljanju
mladih v organih samoupravljanja, o njihovem kulturnem in
športnem življenju ter o predlogih za popestritev dela.
O svojem delu in programu so
nam povedali:
V mladinskem oktivu TP Cerknica imajo razporejena delo po
posameznih komisijah. Kulturno
zabavna komisija občasno prireja
mladinske plese, plesne vaje in
srečanja z mladinskimi aktivi izven Cerknice. Komisija za šport ·
je s pomočjo občinskega komiteja ZMS organizirala športna srečanja z aktivi iz Postojne in :Zirov. Organiziran je bil tudi izlet
n a Veliko planino, ki so se ga
mladinci udeležili v velikem številu.
Za izvedbo tega programa je
koordinacijski odbor sindikata
dodelil mladinskemu aktivu TP
Cerknica 2000 N din.

O problematiki poslovne enote
in podjetja so mladinci omenjali
predvsem naslednje: za mladince
je največji problem pomanjkanje
izdelkov, kar onemogoča zadovoljitev vedno večje porabe na domačem trgu. Izražajo pa upanje,
da bo z opravljeno modernizacijo
in rekonstrukcijo ta problem odpravljen, saj se bo obseg proizvodnje povečal za več kot 60 Ofo.
V tovarni pohištva· Martinjak
sodelujejo mladi pri reševanju
problemov podjetja in poslovne
enote predvsem s svojimi predlogi. So primeri, da se aktivno
vključijo v reševanje konkretnih
zadolžitev, pri tem pa bi potrebovali več pomoči starejših tovarišev.
O samoupravljanju in vključe
vanju mladih v SIJ.moupravne organe imajo člani mladinskega aktiva tovarne pohištva Cerknica
mišljenje, da v organih samoupravljanja ne morejo uspeti zaradi nezaupanja članov samoupravljanja do dela mladih in
slabe povezave mladincev z mladinskim aktivom, slabe povezave
med aktivom in organi upravljanja in podobno.
'.

Kljub napetim odnosom v svetu, doma že tretje leto uspešno
uresničujemo gospodarsko reformo, menijo mladinci TP Cerknica. Uspehi v BRESTU so več kot
zadovoljivi, saj smo v tem času
obseg proizvodnje pri enakem
številu zaposlenih skoraj podvojili. Tako povečan obseg se je odrazil tudi na rasti osebnih dohodkov zaposlenih, ki so se v tem
času tudi skoraj podvojili.
Vse doslej smo gospodarsko reformo izvajali v redu. Za naprej
pa jih skrbijo nekateri ekonomski ukrepi, ki so napovedani za
prihodnje leto.
Mladinci v TP Martinjak mislijo, da je reforma že prinesla
marsikaj novega in dobrega, vendar se še vedno prepočasi u veljavlja na vseh področjih. Pri
uresničevanju ciljev je potrebna
večja doslednost, lahko bi tudi
mladi več prispevali k temu, če
bi jih podrobneje seznanjali z
vsemi njenimi zahtevami in nalogami.
Aktivu mladih, ki v tovarni
združuje precejšnje število članov
kolektiva, ni vseeno, kakšen je
proizvodni program, ali je zagotovljena njihova bodočnost, ali
poslovna enota dela po izdelanem·
jasnem programu, ali se širi in
sprejema na delo nove mlade ljudi, ki čakajo na zaposlitev. Vsi ti

problemi so preveč odmaknjeni vanj udeležujejo vsi slušatelji.
od njih.
Slušatelji morajo po pogodbi
Misli mladih o rekreaciji, šporzaključiti študij do 197i.leta. Res,
t u in kulturi so v .TP Cerknica
da imajo za študij še tri leta časa,
osredotočene na željo po razširivendar pa morajo do diplome
tvi dela in sodelovanja z drugimi
opraviti še vsak po osemnajst izmladinskimi aktivi. V uresniče pitov, kar pa nikakor ni malo.
vanju svojega programa bi nujno
J. Otoničar
potrebovali lastni prostor- mladinski klub. V programu imajo
tudi zgraditev nove 40 m skakalnice v Begunjah, udejstvujejo pa
se tudi v TVD Partizan Cerknica,
kjer so dosegli že lepe rezultate.
Vprašanje:
Rekreacija za rias mnogo poOb nekaterih dogodkih v drumeni, tako pravijo mladi iz toZ1Dl oziroma v svojem življenju
varne pohištva Martinjak. Orgaima delavec pravico do nekajnizirali smo že več izletov in sre- dnevne plačane odsotnosti z dela.
čanj. Na ta način spoznavamo
Kateri so ti primeri, koliko dni
druge kraje in delo mladih ljudi,
odsotnosti dovoljuje posamezni
širimo si obzorje in si želimo, da
primer in kako se štejejo dnevi,
bi bilo tega čimveč.
če je vmes sobota, nedelja ali
Boljše rezultate pri svojem dedrug dela prost dan:
lu bi dosegali če bi sindikat kot
Odgovor:
pokrovitelj mladih, Zveza komuClen 56 pravilnika o urejanju
nistov pa njihov idejni vodja, s · delovnih razmerij dovoljuje odše večjo skrbnostjo kot doslej, iz- sotnost z dela v naslednjih privajala to svojo nalogo.
merih:
Zastavljajo si tudi vprašanje,
l. ob smrti ožjega družinskega
kaj mislijo starejši o mladih in člana 3 dni,
njihovem delu. V lastnem odgo2. ob sklenitvi zakonske zveze
3 dni,
voru pravijo, da mladi čutijo soodgovornost za razvoj podjetja.
3. ob odhodu na odsluženje voVendar pa se vprašujejo, kako jaškega roka 2 dni,
bodo ob sedanjem vključevanju v
4. ob odhodu n a vojaške vaje
samoupravljanje pozneje lahko 1 dan,
prevzemali bremena starejših.
5. ob rojstvu otroka 3 dni
Pripravljeni smo delati vse, kar
6. za polaganje izpita na .Jišjih
bo v prid razvoja BRESTA, ak- šolah 3 dni in
tivno hočemo sodelovati pri grad8. za polaganje izpita na visonji samoupravnega socializma, je kih šolah 4 dni.
bila sklepna misel mladincev
Ob izjemnih socialnih razmeobeh aktivov.
rah lahko delavec zaprosi za plačano odsotnost z dela do 3 dni o
T. Zigmund - T. Perovnik
čemer odloča upravni odbor poslovne enote.
Tu v glavnem ne more priti do
dejas.nosti. Drugi del vprašanja
p a b1 utegnil povzročiti različna

Pra vni k odgovarja

Zopet nagrajevanje na osnovi
prihranka materiala
:Ze pred daljšim časom je bil izdelan sistem nagrajevanja na osnovi prihranka materiala, ki pa
se je izvajal le določeno obdobje.
Pri tem nagrajevanju so bili udeleženi vsi delavci, ki so pri svojem delu uporabljali reprodukcijski material. V tovarni pohištva
Martinjak predstavljajo glavnino
proizvodnih stroškov surovine
(bukov žagan les) in laki.
Omenili smo že, da je sistem
nagrajevanja na podlagi prihrankov materiala že obstajal, vendar je bil opuščen. V zadnjem ča
su se je pokazala potreba za
uvedbo nagrajevanja glede n a
prihranjeni material. Prav zaradi
t-ega so strokovne službe dobile
nalogo, da že obstoječi sistem nagrajevanja na podlagi prihranjenega materiala razčlenijo, dopolnijo in pripravijo predloge in sistem nagrajevanja. Tako priprav-

V razgovoru o mladih je sodeloval tudi tov. Slavko Albreht
iz TP Martinjak
Pri delu pa jih ovira predvsem
oddaljenost med zaposlenimi in
delo v več izmenah, kar se najbolj odraža pri zbliževanju med
mladinci v raznih oblikah družbenega in klubskega življen ja·.
V mladinskem aktivu TP Martinjak so nam povedali, d a so organizirali predavanja in zabavne
prireditve; s prostovoljnim delom
so pred prazniki pomagali pri
ureditvi tovarne in podobno. Prav
tako so večkrat organitirali kulturne in športne prireditve, vendar je bila udeležba slaba. Pokazali so voljo do dela, pogrešajo
pa starejšega in izkušenega vodjo, ki bi jih predvsem usmerjal
pr( njihovem delu.

Iz razgovora lahko ugotovimo,
da mladi v organih upravlj anja
nimajo svojih predstavnikov.
Predstavniki mladinskega aktiva Tovarne pohištva Martinjak
pa ugotavljajo, da je kolektiv poslovne enote razmeroma mlad,
zato bi morali imeti mladega
predstavnika v samoupra~nih
organih. Ni jim vseeno, ali se v
samoupravnih organih razpravlja
in sklepa o njihovih problemih,
ne da bi tudi ont povedali o tem,
kaj mislijo. Prepričani so, da bodo dobili v bodoče več mest v samoupravnih organih, ker se bodo
le t ako vzgojili v samoupravljalce
in bodo kasneje lahko sami vzgajali nove mlade kadre.

Mladinec Janez Žnidaršič (levo) v pogovoru s tov. Perovnikom
o problemih mladine v TP Cerknica
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tolmačenja, namreč:

ljen sistem bo predložen organom upravljanja v potrditev. Sistem n agrajevanja na podlagi prihranjenega materiala je pozitiven
korak k poglabljanju načel nagrajevanja, kar bo vplivalo tudi
na izboljšanje ekonomičnosti proizvodnje. Pri tem ne smemo pozabiti na kvaliteto, ker se lahko
zgodi, da bi posamezniki na škodo kvalitete povečevali osebne
dohodke, kar pa onemogoča sistem nagrajevanja po kvaliteti in
pa vsakomesečna kontrola izvajanja sistema nagrajevanja glede na prihranek materiala.
Sistem nagrajevanja glede na
prihranek materiala naj bi stopil
v veljavo s l. 10. 1968, za kar je
potrebno, da se do konca meseca
septembra izdela metodologija za
obračunavanje in spremljanje nagrajevanja na osnovi prihranka
materiala.
M. Mihevc

Zakaj slušatelji VEKŠ
ne d·elajo izpitov?

Jeseni leta 1965 se je na Višjo
ekonomsko komercialno šolo vpisalo deset n aših delavcev. Z vpisom so dobili statuts izrednih študentov. Pet delavcev je razporejenih na takih delovnih mestih,
kjer morajo imeti, po analitični
oceni delovnih mest, delavci višjo šolo. Ostali delavci - slušatelji VEKS - pa so razporejeni
n a delovnih mestih, kj er se ta šola ne za~teva. •
Cilj BRESTA in slušateljev je
bil v tem, da si delavci s študijem pridobijo višjo šolsko izobrazbo in s tem zagotovijo večj e
znanj e, ki je potrebno pri opravljanju zahtevnejših nalog na delovnih mestih, ki jih že zasedajo,
istočasno pa si us tvarijo pogoje
za napredovanje n a še zaht evnej. ša delovna mesta.
Delavska univerza Cerknica je
pričela s predavanji o snovi iz
posameznih predmetov z namenom, .da slušateljem omogoči lažje obvladovanje snovi, s tem pa
tudi hitrejše opravljanje izpitov.
:Ze takoj v začetku p a smo ugotovili, da niso vsi slušatelji zadovoljni z načinom študija. Predavanja so bila zelo slabo obiskana. Nekateri so se odločili, d a bodo študirali sami brez pomoči

- da se sobota, nedelja in drugi prosti dnevi vštejejo v dopust
določen po čl. 56, ali,
'
- da se ne vštej ejo.
Rešitev nam nudi prvi odstavek čl. 56 omenjenega pravilnika
ki se glasi:
'
Do plačane odsotnosti z dela
ima delavec pravico v naslednjih primerih: ...
Besedi »plačane odsotnosti« torej označujeta, da gre za dneve,
· ko bi delavec sicer moral delati.
Ker v soboto, nedeljo in ob praznikih praviloma ne dela, ampak
so ti dnevi dela prosti za vse ne
pomenijo nobene posebne ugodnosti za posameznika. Dnevi iz
čl. 56 pa pomenijo posebno ugodnost, ki jo je deležen le posameznik v izjemnih pramerih in jih
torej ne gre všteti v dneve ki so
že tako prosti.
'
Pri tem pa bo potrebno upoštevati nekatere logične omejitve.
Tako npr. nekdo, ki se mu je rodil otrok v maju, ne bo izrabil
dopusta po čl. 56 šele v avgustu
ali decembru in podobno. Z drugimi b esedami : plačano odsotnost
je potrebno uveljavljati neposredno v dneh, kadar pride do primera, ki tako odsotnost dovoljuje.
Z. Zabukovec

Kadrovske spremembe
v avgusta ·1988

predavateljev, drugi niso imeli ča
s a itd.
Zaradi tega so predavanja v letu 1967 odpadla, študij pa je bil
prepuščen vsakemu posamezniku.
Zaradi razmeroma neorganiziranega študija so slu šat elji VEKS
dosegli pri študiju skromne rezultate. Samo en slušatelj ima
opravljenih s edem izpitov, eden
štiri izpite, štirje slušatelji tri izpite, ostali štirje slušatelji pa doslej niso opravili še nobenega izpita. Vse izpit e· so slušatelji opravili še v letu 1966. V letu 1967 in
letos pa niso opravili nobenega izpita. Res, da bi morali slušatelji
po programu izpitov v tem času
opravljati izpite iz matematike in
statistike, ki sta med najtežjim!,
vendar bi v enem letu in pol lahko opravili vsaj ta dva izpita.
Stroški študija za en ega slušatelja znašajo 1500 N din. To so
sredstva podjetja, ki jih b o potrebno opravičiti , kar pa bo možno le z resnim študijem in opravljanjem predpisanih izpitov. .
Odnosa slušateljev VEKS do
študija ne moremo opravičevati.
Ker so predavanja u spešen pripomoček pri š tudiju, bo treba ponovno začeti s predavanji, seved a le pod pogojem, da se preda-
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TP CERKNICA
Prifli: Miro %agar - delavec (vrnil
. se je iz JLA)
Odili: Danica lnidaršič - delavka,
sporuumno, Miloš Obren,
odšel je v JLA
T.P MARTINJAK
Prišli : Milan $ega- delavec, Janez
Kranjc - delavec, Milena
Hiti - ·kemijski tehnik
Odšli: Jofe Ošaben in Joie Zadnik
- delavca, odšfa sta v JLA
TLI STARI TRG
PrBii: Ivan La vrič - delavec
Odšli: Vinko Krafevec - delavec,
sporuumno
TIP CERKNICA
Prilli: Anton Abrahamsberg
delavec (iz JLA)
Od!li: Anton Strle - sprejet samo
za d o ločen čas
SKS CERKNICA
Pri!li: Tomai Puc - VK tapetnik
B% CERKNICA - Ni sprememb
DR CERKNICA - Ni sprememb

---
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BRESTOV OBZORNIK
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di·li tudi na njih. Pr.iV'Iačne melodije, ki jih izvabljajo Havajd iz svojih značilnih ·i nstrumentov, se pr·iNekoliko poWka po napornem
ležejo -še tako razvajenim ušesom in
potovanju po džungli nam ;e kar
ne moreš si kaj, da ne bi prisluhnil.
prav prišlo, .toda zanimivosti, ki" so
Nisi še dobro vslop jl, že si okrašen
še pred nami, imajo 4udi svojo priz veli-klim vencem svežih cvetlic
vlačnost in že smo na obisku pri
okrog vratu . Le·pofa in prij-aznost
J>oline2'1ijc.ih. Nekoč sem bral, da so
havajskii.h deklet je splo·š-na znana,
lo pritlika-vci, ·komaj 130 do 150 cm
toda mis•lim, da so prav v lem raju,
visoki, ,f oda čeprav so res nekoHko
•ki so ga ustvarili .fukaj, ti zbrane najnizke rasli, ni mogoče govoriti o
lepše. Na zelo omejenem prostoru
pritlrkavcih; nasprotno, zelo so prije pričara n a vsa lepota Hava-jskih
jetni .in ·inte-ligentni ljudje. Z njihootokov, takšna, kol je resnična.
vo pomočjo smo ·imel'i priložnost
Ogledaš si lahko značilno hava>js·ko
obiskali vrh orjaške sekvoje, ki ravasico z morjem, ·obalo, drevjem in
sle v samem Di-s neylandu, seveda
cvetličnimi gredicami. Prav tako
na območju, ki sodi pod neposredimaš možnost posluilili se njihovih
no upravo -samih pravih f>olinezijnarodnih kuiFnar.ičnih dobrot in na
. cev. Morda ne bo odveč, če povem,
koncu, ·k:&kor vedno, pelje, ples, izda je sekvoja orja-ško drevo, ki je
visoko nekaj nad 50 metrov rn ima . razi ljubezni in privrženosti svojim
izročilom in ·starim običajem, ki so
s·podaj premer 6 do 7 m.
;ih stoletja gojili njihovi predniki.
Tudi Polinezijci nam posredujejo
Ali ·si lahko •predstavlja.fe vas, v
svoje življenjs·k:e ob~čaje, ·lako v
ka1er·i živijo afriš ki črnci? Mnogi smo
borbi za svoj obstanek, kakor .tudi
lih videli v filmih, ve nda1' si je tasvoje stra-sti in .radosti, predvsem v
obliki znaoilnih plesov z poudarja- ·ko .izvirno grajene, kot tiste, ki smo
jih ·obiskali, težko predstavliali. Res
nim gestikuliranjem in ·njim svojslso okrogle slamnata ko:Jibe, ki so
venim peljem, ki je za nasša ušesa
pokrile z močvirno travo in mahom,
že s·koraj molitev •in joka·nje istospremenje ne v prodajalne spominčasno .
·kov, vendar imaš občutek, da si neOd narodov ·Oceanije so menda
kje v zapuščenem delu centralne
z.a Evropejca na<jbolj poznani HavaAfrike. Tudi prodajalci v lej vasi so
ji, zalo smo se za trenutek pomu(Nadaljevanje
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št. 11)

Tone Kebe in Franc Turk pod vznožjem Matterhorna v Disneylandu

Strokovne zanimivosti
NAJVECJI IVERNI STROJ
Izdelan je bil pred kratkim v Zahodni Nemčiji. Z njim lahko
proizvajajo iveri iz hlodov, debelih do 45 cm in do 2 m dolgih. Os s
premerom 750 mm ima 60 nožev. Poganja jo motor močan 320 kW.
Iverni stroj je 30 ton težak, 6 m dolg, 3 m visok in proizvede na uro
14.000 kg popolnoma suhih iveri (deb. 0,4 m). To pomeni, da predela
stroj na 1 uro 50 do 60 prostornih metrov lesa (2 vagona).
STffiiSTRANSKI SKOBELNI STROJ
Ameriška firma P ack K. L. Co je izdelala novi štiristranski skobelni stroj, ki ima v eni izmeni tolikšno zmogljivost kot 3 normalni
stroji v 3 izmenah. Dela s pomikom 240 m/min (naši stroji imajo pomik 10m/min) in letno predela okrog 140.000 m 8 lesa (TP Martinjak
predela letno 6-7000 m 3 lesa). Podajanje in odvzemanje stroja je
mehanizirano, saj ga delavci ne morejo posluževati. Stroj stane okrog
300.000 dolarjev (375 milijonov S din).
OKNA IZ ZAGOVINE
Tovarna (M. I. M.) iz Francije izdeluje okna iz žagovine. V rabi je
že okrog 3,500.000 oken, ki so se dobro obnesla. Uporabljajo žagovino
bora in jelke, ki jo osušijo na O 0/o vlage in nato zlepijo pod pritiskom
350 kg/m1 pri 170° C, z dodatkom fenolnih lepil. Specifična teža elementov j e 1,4 g/m1• Tako izdelane elemente zmozničijo, površinsko obdelajo s potapljanjem, umetno osušijo in opremijo z nylonskimi tečaji.
NOVA TEHNIKA POVRSINSKE OBDELAVE
Pri površinski obdelavi lesa z laki, ki vsebujejo topila, je mogoče
prihraniti na prostoru, času in napravah z dvigom temperature od soo na 1.350 C. Pri soo C je čas sušenja glede na količino nanosa nekaj minut. V sušilnikib, ki delajo pri 1350 C pa se čas sušenja
zmanjša na nekaj sekund. Pri tem postopku kompresor (s filtri) skozi
številne šobe vpihava vroč zrak skupaj s plini na površino izdelkov.
Pri tem se segreje samo lakirana površina in ne les. mapi se odvedejo z gibajočim se zrakom, ne da bi se pri tem tvorili mehurčki laka.
Se bolj presenetljive pa so zadnje vesti o novih metodah sušenja
polyestra, po katerih naj bi bilo možno 6 minut po nanosu polyestra
le-tega že površinsko obdelovati - brusiti in polirati. V ta namen izdelan polyester utrjujejo z ultravioletnimi žarki. Do sedaj nam je
znano le, da so investicije za opremo in energijo majhne, viš je pa
so cene polyestra.
dipl. inž. I. Jurkovič
občutno

vsi pristni Crnci, tako da dostojno
reprezenlirajo :z;načilno~ti, 1ki so lu
prik-azane. Nekako na sredini vasic~
igra črn~ki orkester, -ker pa so zvak1
le nekoJ.iko neobičajni, si to ogledam .iz 11eposredne Wižine. Težko je
verjeli, da šest črnsl<!ih mladeničev
z .raoznimi pripomočki ig ra na navadnih bencinskih sodih. Kako se jim je
posrečilo izvabljati melodije iz tako
preprost.ih, a obenem .ta.~o nenav-a_dnih glasbi·!, je samo nJihova sknvnosl.
Ko zapuščamo zadovoljni la de~
Disneylanda, zagledamo pred seb?J
~kalnati vrh visoke gore. Iz skalmh
votlin pada v eleganlnih slapovih
voda v globoke soteske, ki nadaljujejo s·vojo nezadržno pot navzdo.l.
Nekaj veojih in manjših hu~ournl
kov se prebija po razbra.z danlh steriah tega velič·astnega oča1k>a, ki. se
mi zdi nekoliko znan, pa se mkakor ne morem spomnii:ti, ·kje sem ga
že videl. Sele ko se približamo prav
do vznožja hr.iba, nam napis pove,
da je -t o povzetek -samega vrha Ma~
lerhorna (Peninske Alpe - 4505 m)
zgrajen ·iz blokov granlta, Na s-am
vrh je speljana žičnica, gondol_e neumorno vozijo radovedne tumte v
treh smereh. Skoda, da nismo imeli
časa pov<Zpeti se na s-am vrh, morda bi vid etli spodaj še okaj zanimivega.
V neposredni bliž:ini Matlerhor,na
je velika gneča, predvsem miadih
ljudi; ko se ji približamo, ugolpvimo, da se nam nudi pri·l ožnost za
ježo na osedlanih .k-onjih in to po
zelo skrbno ·izbrani ·sle2'1i s·kozi gozd
in travrrike ter cvellične naosade. Odl očili smo se pa raje za ogled podmornic. Naj takoj povem, da so to
prave podmornice; za nekaj drobiža se pe~ješ 20 minu~! pod vodo,
ki je vedno čista, v vodi pa je mogoče videti rll'Ziične vrste rib, od
najmanjših do največjih.
Prav lako je v območju, kjer voLijo po·dmornice, na stotine vr~!
podvodnih rasHin in alg, lako da
ima obis·koval ec res možnost videti
svet, ki ni vsakomur dostopen. Mnogi se odločijo za ponovni ogled, če
pri prvem niso bi·l·i .dovolj pozorni
na dogajanja pod vodo.
Velik det površ-ine v Disneylandu
je namenjen za zabavo mladine. Tu
so vrtilj.atki, od klasičnih za najmanjše, pa do najmodernejših, •kjer se v
'dokaj drznih vornjah peltješ z avioni raznih Hpov, pa do raket, ki li
poženejo k~i v g.lavo. Kdor želi, se
lahko vrli in poskakuje v k-avnih
skodelicah (seveda prtmernih ve·likosti), voziš se ·l ahko v avtomobilih
raznih ve·likosti, od električnih do
pravih di~kalnih, važno je, da či m
več porabiš in da si zadovo'ljen.
S svojim polepom po Disneylandu .pridemo tudi do mogočn ih maket, ki v naravni veli-kosti predstavljajo raz.ne vr.sle raket, lako !~ste, -ki
so že bile ·izstrelje na v vesolje, •ka-kor tu di tiste, ki jih šele pripravljajo za 1zslre'lilev. Videti •je, da Amerikanci zelo pozorno spremljajo razvoj raketne tehnike, ·ker je v lem
delu zabavFŠČa vedno veliko obiskovalcev. Tem ·so na voljo zelo obširni
podatki (na posebnih tpanojih) o vrsli in nazivu rakete, o datum-u izdelave, lastnoslih ~n 11amenu, za ka.t ~
rega je bi la rakel-a z-grajena, datum
•izslrelitve, ·kdo je vodil raketo, ime
avslronavta, do katere stopnje se
pr-edvideva še ra•z voj določene vrsle ra-ket in podobno. V glavnem
je vedno poudarjeno, da je raketna
tehnika •in njen razvoj namenjen
predvsem v miroljubne .namene za
raziS'kavo vesolja in ~a pomoč člo 
veštvu; če bo res tako, •nam bo pokazal a pr.ihodnost.
Na ·koncu obiska stopamo v dvorano, ki se imenuje ,,PRIHODNOST«.
Tukaj so ·poudarjeni in 'na vel.ika·nski h grafikah pribzani najnove§ši
uspehi znanos•i na področju biologije in zdravstva (produciranje življenja ,j n rastlin v -epruveia·h, presadilve srca in posamez·ni.h delov lelere itd.). Nadalje so prikazani zelo
drzni na č rti v zvezi z me lioracijo velikanskih puščavskih predel-ov, ki naj
bi v b ližnji bodočnosti postali evefoči vrt in nov vir hra11e za člove
štvo, katerega število ze•lo hitro narašča. Tukaj so V·klljuče n i tud i proje kti za zelo ceneno prede lavo morske vode "' sladko piJno vodo, irete re v nekaterih predelih sveta zelo
primanjkuje.

Napredek elekf.ronike je neslrokovnernu človeku težko opisali, venda r na tem področju napovedujejo
tol.iko neverjetnih dosežkov; da v
bližnji prihodnosti rMni roboti, ki
bodo nadomestili človeka pr·i najdelfka.inejših delih, ne bodo več
utvara, ampa·k resničnost. le sedaj
poizkušajo razna prometna sredstva
(vlake, avtomobHe in ce.lo avione),
ki voz.ijo brez ljudi, .torej usmerjane iz določenega elektronskega centra, in človek še vedno išče še več

in boljše, kar smo se tukaj lahko
prepričali.

Ne vem, če sem u.spel vsaj nekol·i·ko razumljivo opisati naš obisk
v DISNEYLANDU, vendar, ko smo
zapuščali la kraj, sem ugotovil, da
to ni samo zabavišče, temveč tudi
zelo skrbno organizirana vzgojna institucij-a. Se več, ko sem izračunal
izdafke obiska te institucije, sem
ugotovil, da ima lak,šno pod-jetje tudi ekonomske osnove za nadaljnji
razvOij in obstoj.
F. Turk

Varovanje premoženja
je odgov·orna naloga
Gospodarska podjetja so po
zakonu dolžna varovati premoženje. V našem podjetju je ta naloga zaupana vratarski službi. Organizacija in delo službe zavarovanja pa sodi v neposredno pristojnost upravnega odbora podjetja. Za pravilno opravljanje
službe zavarovanja so odgovorni
direktorji poslovnih enot.
Glede na oddaljenost poslovnih
enot n ašega podjetj a je služba zavarovanja organizirana v krajih,
kjer so poslovne enote. Tako imajo Tov.arna pohištva Cerknica ,
Tovarna ivernih plošč, Bazenska
žaga in skupne službe enotno
službo zavarovanja, ki organizacijsko sodi v pristojnost Tovarne
pohištva Cerknica.
Naloge, ki jih imajo vratarji
oziroma · služba zavarovanja premoženja, so velike in odgovorne,
predvsem pa mora vsak vratar:
- paziti in varovati stavbe,
stroje, surovine, izdelke, polizdelke in drugo premoženje skupnosti BRESTA,
- odkrivati in preprečevati
vse pojave, ki lahko spravijo v
nevarnost življenje članov delovne skuprtosti ali prizadenejo škodo,
nepoklicanim
- prepreč evati
osebam dostop na varovano področje,

- odkrivati kazniva dejanja in
njihove storilce,
- preverjati dokumente oseb,
ki odnašajo ali prinašajo v varovano območje kakršne koli predmete,

Gradišče

.:_ preprečevati odhode članov
kolektiva iz varovanega območja
v času njihovega dela, če za to
ni izdano posebno dovoljenje,
· -

sodelovati z organi civilne
v zadevah, ki zadevajo zavarovanje premoženja pred požarom in elementarnimi nesreča
mi itd.
Da služba zavarovanja lahko
nemoteno opravlja svoje delo, da
ima pregled in kontrolo nad varovanim območjem, je dovoljen
vstop in izstop iz zavarovanega
območja samo pri glavnem vhodu. Izjemoma je dovoljen vstop
in izstop pri stranskih vratih voinikom vprežnih in motornih vozil, ki dostavljajo surovine. Odvoz izdelkov, materialov, surovin,
orodja in opreme pa je dovoljen
le pri glavnem vhodu.
N avedel sem osnovne naloge
službe varovanja premoženja z
namenom, da opozorim tiste čla
ne kolektiva, ki čestokrat vratarje pri opravljanju službe žalijo ali
se skrajno predrzno vedejo do
teh delavcev.
zaščite

Istočasno velja opozorilo tistim
članom kolektiva, ki ne spoštu-

jejo ukrepov za varovanje premoženja. V prihodnje bo potrebno 'tako vedenje šteti k ot kršenje
delovne dolžnosti. Vratarji oziroma služba zavarovanja pa mora v
prihodnje dosledneje opravljati
službo zavarovanja in izvajati
ukrepe, ki so v t a namen predpisani.
J. Klančar

na Cerkniškem jezeru je oživelo

Delavci SGP ,,Gradišča« so že
nekaj metrov v podzemnem tunelu, ve11dar jih močno ovira pri
delu stalno deževje. Tunelska
dela izvaja. posebna skupina delavcev gradbenega podjetja Primorje iz Ajdovščine.
Projekt
stalnejše
ojezeritve
Cerkniškega jezera predvideva
zabetoniranje Male in Velike Karlovice, pri Rakovem Mostku nov
vodni tok, opremljen z zapornico. Na ta način b o vodni tok obšel ožine v Veliki Karlovici in
pridobil štiri metre padca. Velika
Karlovica je doslej požirala 32
kubičnih metrov vode na sekundo, novi vtok pri zapornici pa bo
imel požiralnost 40 kubičnih metrov vode na sekundo.
Za k asn ejše popolnejše tesnjenje Cerkniškega jezera je pred-

videno še zacementiranje največ
jih ponikalnic jamskega zaliva,
delno Rakovega mostka, Svinjske
jame, Kamenja in Narte. Pozneje morda tudi Rešeta, Vodonosa,
Retja, Ponikve in Lovišča
Ker denarna sredstva še niso
zagotovljen a za popolno dograditeb vseh objektov na Cerkniškem
jezeru, bo v letošnjem l etu SGP
Gradišč e zgradilo le predor, ki bo
dolg 30 metrov. Ta dela bodo veljala okrog 40 milijonov starih dinarjev. Prav toliko pa je v letošnjem letu tudi razpoložljivih sredstev.
Gradbeni odbor predvideva, da
se bodo lahko vsa dela zaklj učila
v prihodnjem letu, ko bi vgradili pred predor železno zapornice
in zabetonirali Veliko in Malo
Karlovice.
D . Mazi

Novi umetni požiralnik pri Karlov!ci za Dolenjo vasjo
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Iz dela samoupravnih organov
TP CERKNICA

Upravni odbor Tovarne pohištva Cerknica je na 9. seji dne
6. septembra 1968 sprejel naslednje sklepe:
- skladiščnik gotovih izdelkov naj se pokliče na odgovornost, ker bi moral kontrolirati
evidenčne zapiske učinka odpremnih dejavcev, jih pa ni,
- komisija, ki ·je ugotavljala
pravilnost obračuna osebnih dohodkov odpremnih delavcev, je
dolžna, da za mesec julij in avgust izdela analizo in ugotovi dejansko težo blaga, ki je bilo v tem
obdobju izdelano in odpremljeno,
- do l. oktobra je dolžna strokovna služba (tehnolog zavijalnice) izdelati nov akord odpreme,
ki bi temeljil na primopredaji,
- strokovna· služba bi morala
popraviti akord odpremnih delavcev, takoj ko je nastala sprememba oziroma ko se je pričelo
nakladanje na kamion s pomočjo
viličarja ,

- za vsa režijska dela, ki jih
med delovnim časom opravljajo
delavci v odpremi, mora šef službe izdelati dovoljenje s posebnim
režij skim lističem,

f

~
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- popravi naj se sklep 8. redne seje UO, s katerim je bil dan
v poizkusni obračun akord, ki ga
je predlagala strokovna služba za
odpremne delavce, in sicer tako,
da ta akord ni poizkusen, ampak
se do potrditve novega akorda
obračunavajo osebni dohodki odpremnih delavcev po tem akordu,
ki je veljaven,
- do n aslednje seje se mora
pripraviti poročilo glede povračila stroškov carine na račun izvoznega repromateriala, ki je v
artiklih, ki se izvažajo,
- upravni odbor je potrdil, oz.
sprejel načrt za mesec september.
Z načinom načrtovanja mora biti
skladišče za II. strojno napolnjeno s polizdelki in bo tako omogočena izpopolnitev pri montaži izdelkov,
- šef proizvodnje naj se opozori, da organizira v masivni progi točno ovidenco o izdelanih masivnih elementih,
- upravni odbor potrdi spremembe cenikov del za ekonom sko enoto montaže. Prav tako je
potrdil spremembe cenika za
glasbene omarice 7201-2 na fazi
obdelave spodnjega in gornjega

hrbtišča.

Glede cenikov, ki jih je
analitik časa predlagal na 8. seji,
je UO mnenja, da se sklep o odobritvi teh cenikov popravi spremenijo se časi izdelave, Iti jih
ugotovi analitik časa, ne pa tudi
ceniki. Analitik časa je dolžan
ponovno analizirati izdelavne ča
se v tem oddelku,
- cenike del, ki se jih želi
spremeniti v proizvodnji, predlagajo strokovne službe. Celoten
material pa mora biti dostavljen
članom UO pred sejo,
- v razrezu plošč oziroma klejarni naj se organizira individualne norme. Tehnološka služba
naj določi datum, do katerega se
morajo
postaviti individualni
akordi,
- zaradi neaktivnosti nekaterih članov upravnega odbora jih
je treba opozoriti na moralno odgovornost, ki jo imajo do članov
kolektiva,
- upravni odbor pooblašča direktorja, da v času odsotnosti
vodje služb in delavcev, ki so na
vojaških vajah, samostojno ukrepa in organizacijsko rešuje in odloča o nadomeščanju.

TP MARTINJAK

Dela:;,ski -svet TP Martinjak je
na seji 26. julija 1968 sprejel naslednje sklepe:
- izdela n aj se rebalans načrta
za II. polletje 1968 v skladu z novim ·programom,
- v celoti naj se dosledno izvajajo že sprejeti ukrepi za realizacijo načrta proizvodnje za II.
polletje 1968, ki so bili sprejeti na
103. seji DS TPM,
- normativi časa se morajo
uskladiti in se čim bolj približati
realnejšim potrebam časa,
- nagrajevanje režijskih služb
naj bo predvsem odvisno od poprečno dosežene vrednosti točke
proizvodnih EE, ne glede na obstoječa merila nagrajevanja,
- strokovne službe naj izdelajo sistem nagrajevanja za prihranek materiala, zlasti surovin
in lakov,
- o v seh kooperacijskih poslih s poslovnimi enotami Bresta
in drugimi podjetji s klepa pogodbe dokončno sama PE Martinjak
- kadri iz SKS pa pri tem raziskujejo le ponudbe,
- pred vsakim mesečnim obračunom osebnih dohodkov se
mora izdelati analiza doseženega
ostanka dohodka ter izplačati take osebne dohodke, ki bodo v

Kako uredimo dnevno sobovBrestovih blokih
Ce imate umetniške slike, jih
namestite n a proste stene B in D.
Izogibajte se fotografij iz raznih
koledarjev, ker ne ustrezajo tako
bogati sobi, kot je Daniela.
Ce postavimo dve sliki skupaj
horizontalno ali vertikalno, moramo paziti, da sta enako okvirjeni.
Zavese so najlepše bele prozorne brez vzorca ali pa z rahlim
vzorcem (ne rože). Zelo intimno
delujejo tudi zavese z rahlo rjavim odtenkom. Na steni C naj
segajo 10 cm od tal in naj pokrijejo celo steno. Na steni A pa toliko, da segajo nekaj centimetrov
za komodo ali pisalno mizo, če ta
pokrije prostor med vrati in oma-

I. varianta
Soba je dimenzije 5,3m X 3,6 m ,
ima dvoje vrat, dvo in trodelno
okno in k amin, kar je videti
s skice.
Najprej pripravimo sobo. Parket dobro očistimo in ga namažemo z loščili. Lahko ga tudi lakiramo. Lakiran parket deluje bolj
prijetno, če sijajno površino matiramo.
Ker smo se odločili za dnevno
sobo DANIELA v teaku, moramo
temu primerno obarvati stene. Na
teak gre lepo temno zelena barva; če vas temna barva moti, se

A
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lahko odločite za kombinacijo
b arv. Steno označeno z A in B
pobarvate s temno zeleno barvo,
s tena C in D pa je lahko svetl_ejša, mora pa biti iste barve; t o
dosežemo tako, da dodamo tem ni b arvi belo.
Preden postavimo pohištvo, zapremo vrata, ki vodijo iz dnevne
sobe v kuhinjo, snamemo kljuke
in vrata prelepimo s teakovo samolepljivo tap~to. Ce vrata, ki
vodijo v kuhinjo, n e zapremo, izgubimo koristno površino.

o
dnevna soba
brestov blok
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Postavitev pohištva
Ob steno A postavimo omaro
DANIELA, pod dvodelno okno pa
pisalno mizo (v teaku) in tako dobimo delovni kot; če tega ne potrebujemo, postavimo na to mesto
visoko komodo.
Ob steno D med kaminom in
kotom namestimo trosed Daniela
(zlato rumeno tapetniško blago), v

kot pa skrinjo za posteljnino, od
garniture Ko-032, ki je oblikovno
prilagojena tudi za DANIELO.
Skrinja nam obenem služi kot
kotna mizica, kamor lahko postaVimo svetilko ali kakšen dekoracijki predmet.
Stena B je za vrati, je deloma v
mrtvem kotu, zato na to mesto

postavimo sobne rastline.
Med omaro in trosedom namestimo klubsko mizico Danielo in
dva fotelja.
K arnise naj bodo lesene, teakove. Na steni A nad dvodelno okno segajo od sten e B do omare
Daniela - na steni C pa gre po
vsej dolžini.

M
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ro. Ce ostane vmes večji p1vstor
naj b odo zavese do tal.
Pod klubsko mizicopoložite preprogo, ki naj ne bo večja od 3 X 2
m . Najlepša bo svetlo drap enobarvna.
Stropno svetlobno telo (stropna
svetilka) ne sme biti preveč upadljivo, priporočil vam bi enega od
mnogih, izdelanega v lesu ali furnirju,· ki ga dobite v Ljubljani pri
Interierju ali Borcu. V teh dveh trgovinah boste dobili tudi razne
prtiče in dekoracijske predmete, s
katerimi boste obogatili vašo sobo.
E. Vidovič

skladu z delitvenim razmerjem
med skladi in osebnimi dohodki,
- kadri skupnih strokovnih
služb, ki delajo izključno za PE
TP Martinjak, naj bodo nagrajevani po enakih kriterijih, kot režijski kadri iz TP Martinjak, saj
bo le tako prišlo do tesnejšega
sodelovanja. Sistem takega nagrajevanja naj izdela SKS do l.
oktobra 1968,
- glede na ob stoječe tržne
razmere in zaradinejasnega proizvodnega programa ter trenutno
še vedno zastarelega strojnega
parka in nemogočih delovnih
prostorov predlaga DS PE TPM
CDS začasno znižanje prispevkov,
ki jih plačuje TP Martinjak
skupnim službam,
- TLI Stari t rg se bremeni za
vso škodo, ki je nastala v kooperacijskih poslih po njegovi krivdi.

Kje se začne
proizvodnja
Z obiskom kupca iz Amerike in
s sklenjeno pogodbo za 80.000
glasbenih omaric smo vsi lahko
zadovoljni. Tudi Zagrebški sejem
je mimo in lahko rečemo, da smo
z razstavljenimi izdelki ponovno ·
dosegli velik uspeh. Kako so potekale priprave za ta dva in vse
podobne dogodke?
Svetovni trg je zelo muhast in
neustaljen. Ce hočemo uspešno
sodelovati v okolju svetovne proizvodnj e, se moramo prilagoditi
pogostim spremembam in vse
bolj razvajenim željam porabnikov pohištva. Kako naj to dosežemo? Dolga je pot od prvotne
ideje do usm ~ritve proizvoda v
serijo. Važen člen v verigi je vsekakor izdelava vzorca. Zakaj rabimo vzorec? V prvi vrsti zato,
da bi trgu oziroma kupcu pokazali, kaj lahko naredimo, da izboljšamo t ehnologijo izdelave ali
konstrukcijo dol očenega izdelka,
da bi preizkusili novo okovje ali
nove materiale, ki se nam ponujajo na tržišču in podobno. Zaradi
tega je potrebno, da pri izdelavi
novega vzorca obvezno sodeluje
tehnolog, ki si prizadeva, da najde za našo proizvodnjo najbolj
ustrezne tehnološ ke rešitve, ter
konstruktor, ki išče najenostavnejše konstrukcij ske rešitve, upoštevaje zahteve in želje kupca.
Največkrat
je rok izdelave
vzorca tako kratek, da je izključeno sodelovanje teh dv eh važnih
strokovnih služb. V takih primerih pride do polnega izraza iznajdljivost delavcev vzorčne delavnice, njihova strokovnost in
poznavanje tehnologije v tovarni.
Podatki o zahtevah kupca ali
pa o osnovni ideji projektanta so
večkrat tako pomanjkljivi, da je
potrebno iskati rešitve pri sami
izdelavi vzorca. Zaradi kratkega
roka lahko rečemo, da naši delav ci v vzorčni delavnici niti ·-nimajo določenega delovnega časa.
Ce je potrebno, delajo noč in dan,
samo da so vzorci pripravljeni tako, kot je bilo dogovorjeno, od
česa r pa je večkrat odvisen tudi
namen celotnega del a.
Strinjam se s trditvijo vodje
vzorčne delavnice, tovarišem Jožetom Adamičem, ki pravi, da se
prav v vzorčni delavnici začne
proizvodnja. Včasih smo improvizirati in komaj spravili kakšen
vzorec n a sejem. Sedaj lahk.o rečemo, da n aši vzor ci dostojno
predstavlj ajo proizvodnjo BRESTA na vsaki domači pa tudi mednarodni razstavi.
Kaj bi bilo potrebno izboljšati
v svoji delavnici, smo vprašali
vodjo delavnice. Radi bi nabavili
nekaj pripomočkov ter moznlčar 
ko, tako da bi izdelava v zorca potekala kolikor toliko normalno.
2al nimamo prostora za »arhiviranje vzorcev«. Mar ne bi bilo
lepo, če bi imeli shranj ene vse
doslej narejene vzorce, da bi imeli vsaj prvi pri nas izdelani tip
glasben e omarice. Na ta način bi
imeli t akoj pregl ed razvoja pohištva do sedanje stopnje. Dobro izdelan vzorec naj še naprej predstavlj a porabnikom naše izdelke,
istočasno pa n aj pomaga k dobri
pripravi proizvodnje.
Inž. N. Medugorac
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Prvo

t~kmovanje
ribičev

Dolgoletna težnja članov in vodstva ribiške družine Cerknica, da
bi organizirali športno tekmovanje v ribiških panogah, se je letos
končno uresničilo. C:eprav je bilo
to tekmovanje prvo, je vzbudilo
med članstvom družine veliko zanimanje.
Tekmovanje je obsegalo dve
panogi, metanje obtežilnika v cilj
in metanje obtežilnika v daljavo.
Tekmovanje je potekalo v prijetnem sončnem dnevu v Rakovem Skocjanu.
Tekmovalni komisiji se je prijavilo 23 članov. Vsak tekmovalec je imel v vsaki panogi pravico do dveh metov. Vsak met pa
se je točkoval z ustreznim številom točk, odvisno od tega, kdo je
vrgel obtežilnik bliže k cilju v
prvi panogi, v drugi panogi ·tekmovanja pa se je točkovala dosežena daljina meta. Tekmovanje je
privabilo tudi precejšnje število
gledalcev, ki so spodbujali tekmovalce za čimvečji »ulov in odlov«.
Prehodni pokal RD Cerknica in
tri brezplačne ribolovne dovolil-

Nagradna

cerkniških

nice je osvojil Janez Intihar, ki
· je zbral 125 točk, drugo mesto in
dve brezplačni ribolovni dovolilnici je osvojil Karel Bahun s
119 točkami, tretje m esto in eno
brezplačno ribolovno dovolilnico
pa je osvojil Franc Tavželj s 114

eo~
•
•
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Z novim šolskim letom se je V prvem mesecu šolanja jim najpouk v prvem letniku tehveč težav provzročata konstrukniške šole lesne stroke. V razredu
cijsko risanje in opisna geom,eje 26 dijakov, od tega 18 fantov.
trija, vendar jim predavatelji
Sestav po spolu je pogoj e n z možsnov zelo dobro razložijo. Z urninostjo zaposlitve dijakov po konkom so zadovoljni, saj imajo
čani šoli na delovnih mestih v
dnevno le 5 do 6 ur predavanj.
BRESTU.
Imajo pa zelo veliko domačih naDijaki so imeli v osmem razre- log, tako da jih nekateri rešujejo
pozno v noč, vendar ni zaradi tedu osemletke naslednje u spehe:
ga nobenega negodovan ja, ker se
- dva dijaka odličen uspeh,
že sedaj zavedajo resnosti študija.
- trinajst dijakov prav dober
Starši nekaterih dijakov bodo težuspeh,
ko zmogli stroške vzdrževanja,
- deset dijakov dober uspeh in
posebno starši t istih dijakov, ki
- le en dijak zadosten uspeh.
morajo zaradi oddaljenosti stanovati izven domačega kraja. NekaVsi dijaki so opravljali tudi
teri so se že, drugi pa se bodo
sprejemne izpite na matični šoli
verjetno še obrnili za pomoč na
v Ljubljani in jih tudi uspešno
opravili.
BREST, da bi jim vsaj delno priDijaki so v razgovoru povedali : speval k stroškom šolanja.
- da so se odločili za študij na
Zadovoljni so, ker s o brezplač
tehniški šoli lesne smeri predno dobili knjige in skripta od divsem zaradi tega, ker se bodo po
jakov . četrtega letnika. Tudi nekončanem šolanju lahko zaposlili
katere druge pripomočke, ki jih
v podjetju BREST. Studij v Cerrabijo v šoli, so dobili brezplačno.
knici je za njihove starše veliko . Vse stroške namreč plača BREST.
cenejši kot v Ljublj ani ali kate· Zadovoljstvo in optimizem med
rem drugem mestu izven kraja
dijaki prvega letnika je na višku,
bivanja. V šolo se v glavnem voželimo jim, da bi bilo tako vsa
zijo s kolesi ali hodijo peš. Le pet
dijakov si je moralo v Cerknici štiri leta, kolikor bo trajal njihov
ali okolici p reskrbeti stanovanje. ·študij.
J. Otoničar

Vsak lik pomeni neko številko,
enaki liki pa iste · številke. Z logičnim vstavljanjem številk namesto narisanih likov boste rešili nalogo. Da bo laže, vam povemo, da se za oznako, ki nastopa
štirikrat, skriva številka 2.
Vztrajajte pri nalogi, dokler je
ne rešite! Začnite od spodaj!

Nagrade
l.
2.
3.
4.

nagrada
nagrada
nagrada
nagrada

50 din
30 din
1 O din
10 din

Rešitve pošljite do 14. septembra.

pričel

BRESTOV . OBZORNIK - GLASILO
KOLEKTIVA. BREST CERKNICA Glavni in odgovorni urednik Danilo
Mlinar - Urejuje uredniiki odbor:
Stefan BogovC:ič, Vojko Harmel, Jane% Hren, Franc Hvala, Tone Kebe,
Jofica Matičič, Danilo Mlinar, Franc
Tavželj, Dulan Trotovlek Tiska
%eleznilka tiskarna, Ljubljana

6. Julka Zbačnik, delavka v TP
Cerknica, dobi sobo Marjana Matičiča (kot pogoj za zasedbo stanovanja je realizacija p'ogojev
navedenih v prošnji).
7. Vlado Korošec, referent p rodaje v skupnih službah, dobi stanovanje inž. Vlada Usenika.
8. Zofija Novak, delavka v skupnih službah, dobi stanovanje
Anice Rudolf.
9 •.Marija Sivec, delavka v TP
Cerknica, dobi stanovanje Zofije
Novak.
Stanovanje inž. Stane ta Stavdoharja ostane trenutno v rezervi.
Poleg teh s tanovanjskih prostorov, ki ostanejo na razpolago
po preselitvi delavc~v v lastna
stanovanja, so bili razdeljeni tudi stanovanjski prostori v novo zgrajenem bloku »D«. V njem so
pridobili stanovanja naslednji delavci:
1. Janez Stefančič, TP Martinjak,
·
2. Slavka Kovač, TP Cerknica,
3. Pavla Zakrajšek, skupne
službe,
4. Jože Kajtna, TP Martinjak,
5. Alojz Kebe, TP Cer.knica,

-

naloga

-

80+

CDO
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Nagrade
iz 11. številke
Brestovega obzornika prejmejo:
l. nagrada 50 N din Lidija
Ule, Cerknica, Cesta na Jezero,
2. nagrada 30 N din Franc
Jurkovič, Ježica 48 a, Ljubljana.
3. nagrada 10 N din - Marija
Stare, Peščenk, Cerknica.
4. nagrada 10 N din Iva
Skrij, Peščenk, Cerknica.
Pravilna
rešitev:
molekula,
amoralen, karirana, A res, nit, go·
dan, k, ni, morilka, rom, m, Atila,
materija, novost, regali, iva, bo·
tanik, MK, Polde, ebonit, a, Ur,
enotera, Rim, Litvanec, Lame, Ita,
analiiik, sin, terorizem, Reka, Itaoa, plamen, ritem, molek, ni, A,
lija, Atamani.

Prvi asfaltni obvoz
Večletno odlaganje za dokonč
no ureditev ceste na severnem
delu Tovarne pohištva Cerknica
je končno pri kraju. Prvotno je
bilo mišljena, da bi asfaltirali samo cesto, ki poteka ob oddelkih
priprave površin, II. strojnice in
dalje do oddelka masivn a proga.
Postavljena pa je bila tudi zahteva po ureditvi okolice pred kotlovnico, klejarno in pripravo površin ter mehanično delavnico, da
bi se na navedenih mestih odpravilo večno blato i n se izboljšala ·
možnost čiščenja ostružkov. Na
področj u navedenih oddelkov so
namreč osredotočene vse ventilacijske naprave cerkniškega bazena.
Komu naj koristi asfaltirana
cesta? Predvsem transportnim
sr edstvom notranjega prevoza za
prevoz odpadkov surovin iz Iverke in bazenske žage, dovozu ma-

teriala, kot je žagan les, furnir
prevozu polizdelkov itd. Strošek
asfaltiranja predstavlja s pripravo cestišča , izdelavo robnikov in
dovozov okrog 12 milijonov S din.
Ta investicija se bo obrestoval~
že v nekaj letih, še posebno zar a di tega, ker strokovnjaki zago
tavljajo, da s primernim vzdrže.
vanjem odtokov in kanalizacije
taka cesta pri hitrosti 20 km na
uro vzdrži brez večji h poprav1l
tudi do 30 let.
V kolikor bi primerjali vse
stroške vzdrževanja navedenih
cestišč za nekaj let nazaj, lahko
ugotovimo, da so stroški gradnje
ustreznih cestišč manjši kot pa
vzdrževanje samo.
Upam, d a v prihodnje ne bo na
vrsti samo skrb za ureditev notranjosti objektov, ampak tudi za
ureditev zunanjih transportnih
poti in okolice.
F. Kranjc

Nova diplomanta
V mesecu septembru sta uspešno zaključila študij dva naša sodelavca. Tovariš Tone Bavdek iz
TP Cerknica je končal študij na
Višji šoli za. organizacijo dela v
Kranju, tovarišica Tita Perovnik
iz skupnih strokovnih služb pa
Višjo ekonomsko komercialno šolo v Mariboru.
K doseženemu uspehu jima
iskreno čestitamo!
Sodelavci

No vi stanovanjski prostori so razdeljeni
Na 201. redni seji Centralnega
upravnega odbora podjetja Brest
so bili razdeljeni razpoložljivi
stanovanjski prostori. Razdelitev
stanovanj je bila opravljena na
podlagi predloga komisije za stanovanjska vprašanja. Komisija za
stanovanjska vprašanja je proučila vse prispele prošnje in na
podlagi že znanih kriterijev sestavila predlog zasedbe razpoložljivih stanovanjskih prostorov. Po
sklepu Centralnega upravnega
odbora so bili razdeljeni stanovanjski prostori naslednjim delavcem:
1. Ratko Stomatovič, delavec
TP Martinjak, dobi stanovanje
Milana Kobala v Grahovem, ko
se ta izseli.·
2. Dušan Bajc, delavec v TP
Cerknica, dobi stanovanje Zinke
Skubic, ko se ta izseli.
Cerknica dobi stanovanje Duša3. Olga Zemljak, delavka TP
na Bajca, ko se ta izseli.
4. Fani Oblak, delavka v TP
Cerknica, dobi sobo Olge Zemljak,
ko se ta izseli.
5. Marjan Matičič, delavec na
Bž Cerknica, dobi stanovanje Jožeta Snoja, ko se ta izseli.
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F. Tavželj

Razgovor z dijaki prvega
letnika tehniške šole

cm
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točkami.

Nagrade je po končanem tekmovanju razdelil predsednik RD
Cerknica tov. Anton Kebe, ki je
ob podelitvi nagrad zaželel v prihodnjem letu še večjo udeležbo
in še večji športni uspeh vsem
članom družine. Zatem so se ribiči in gostje zbrali ob tabornem
ognju ter v prijetnem vzdušju
pripovedovali vesele dogodivšči
ne v pretekli ribolovni sezoni. Za
zakusko je poskrbel nekdanji partizanski kuhar in ekonom Lojz
Kašč etov, ki je pripravil okusne
čevapčiče in klene na žaru, z dobro kapljico pa je postregel Janez
Kranjc.
Takih srečanj si ribiči še želimo, na prihodnje tekmovanje pa
vabimo tudi ostale člane.

••

rač~nska

6. Franc Zigmund, s kupne
službe,
7. Jože Bavec, TP Cerknica,
8. J ože Konestabo, TP Cerknica,
9. lvanka Zelič, TP Cerknica,
10. Anica Pečjak, TP Cerknica,
11. Jože Obreza, TP Cerknica,
12. Tone Perovnik, skupne
službe,
13. Evgen Pazič, TP Cerknica,
14. Alojz Urh, TP Cerknica.
Prav tako je določeno, da irilata prednostno pravico pri zasedbi
prvih prostih stanovanj Danica
Arko in Ivo Stefan.
B. Mi šič

Pa še to • • •
e

Program proizvodnje je bil dosežen do konca. meseca avgusta s
63,4 Ofo. Najvišji odstotek doseganja letnega programa je do~egla Bazenska žaga Cerknica, in
sicer 71,7 °/o, medtem Ito je najnižji odstotek dosegla TP Martinjak· 61,5 °/o.

• Z avgustom se je zaradi povečanja prometnega davka za 39 °/o
za kurilno olje, podražila kWh
lastne električne energije za 7 °/o.

Asfaltiranje poti okrog TP Cerknica

Sto let osnovne šole
GRAHOVO
Hkrati z odkritjem spomenika
padlim borcem in žrtvam faši stičnega terorja praznuje Osnovna šola Grahovo stoletnico svojega obstoja.
Sto let zgodovine te prosvetnokulturne ustanove je dolgo obdobje za sorazme rno tako majhn o vas kot je Grahovo. Prva enorazrednica se je v tedaj še skromno hišo vselila leta 1868. Z leti
ji je tedanja duali sti čn a AvstroOgrska d odajala še nove učilnice.
Na prelomu st oletja je postala
popolna osnovna šola. Selska kronika, napisana z lepim, uradniškim r okopisom v tedanjem slogu, nam lepo časovno prikaže
vso rast in razvoj šole. Pozornost
vzbujajo odlomki, ki izpričujejo
tesno povezanost učiteljev s prebivalstvom v šolskem okolišu, in
učna snov, ki jo je šola posveča 
la kmetij stvu. Nedvomno je, da
je šola znala približati snov učen
cem in da so iz nj e izšli dobri
kmetovalci in tudi n ekateri vidni
stro.~ovnj aki.
Viharna leta prve polovice našega stoletj a tudi grahovski šoli
niso prizanesla. Doživela in preživela je prvo svetovno· vojno,
kraljevska Jugoslavija ji je dala
nov videz in učno vzgojno vseb ~ no. Posebno tragična so· bila

l eta med drugo svetovno vojno,
k i so zapustila vidne sledi na šolski zgradbi. Domačini se še dobro spominjajo, da je ob b ombnem napadu na Grahovo zgubila
življenje učiteljica s te šole.
V tem kra tkem sestavku je skoraj nemogoče opisati vse spre,
membe, ki jih je šola doživljala
po zadnji vojni. Ko je iz štirirazrednice nastajala popolna osemletka; je iz u tesn jen osti iskala nove prostore in končno pred trem1
leti dobila svoj o današnjo, spodobno zuna njost. Ne bi bilo napačn o, če ne bi ob tem omenili
pripravljenosti in velike pomoč1
okoliškega prebivalstva pri dozidavi dotrajanega šolskega poslopja ter TP Martinjak, ki je z m aterialno in denarno podporo prevzela patronat nad Osnovno šolo
Grahovo.
V nedeljo, 29.· septembra, smo
svečano praznovali visoki jubileJ.
Zbranemu prebivalstvu in povabljenim gostom, med katerimi so
nam bili še posebno dragi nekdanji učitelji z grahovske šole,
smo prikazali kratek kulturni
program, n ato pa smo jih povabili na skromno zakusko. Ob prijetnem kramljanju in obujanju
spominov je grahovska šola prestopila prag v drugo stoletje svojega delovanja.

