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lasilo delovne sku

Gradnja nove tovarne ivernih plošč
Bralci BRESTOVEGA OBZORNIKA so imeli priložnost že večkrat
brati o pripravah na gradnjo nove tovarne ivernih plošč. Naj omenimo, da so priprave trajale vse od leta 1971 do letošnje pomladi,
ko smo začeli z gradbenimi deli. Težave iz pripravljalne faze, čeprav
jih ni bilo malo, so za nami. Za člane delovne skupnosti bo zato
vsekakor bolj zanimiva informacija, kaj je od zasaditve prve lopate
do danes narejenega in kakšni so izgledi za pravočasno izgotovitev
gradbenih del.
nanjo kanalizacijo za padavinske
vode. Poda•tek, da je 'POloženih
v zemljo 550 tm cevi, pove obseg
tovl1Stnih del. Potrebno je bilo
odstraniti 30.000 !kubičnih metrov
vrhnje rplasti zemlje ter ;napeljati
in utrd1ti 28.000 .kubičnih metrov
nasilpa. Cestišč za pristop h gla-vnim objektom nove tovarne je
zgrajenih za okrog 10.000 kvadratnih metrov. Vse to so dela, ki optično za nepoznavalca ne pomenijo dosti, vendar jih je bilo
potrebno oprav.iti, da je delo lahko normalno napredovalo.
Dru:&a pomembna faza del se
je ·p ricela z izoko,pi za toč.1..ovne

Gradbena dela, .ki .predstavljajo pomembno pozicijo v finančni
konstrukciji, bomo zaradi lažje
pre~tave razdelili na .posamez·
ne /tehnološke faze. Da bo za
:bralce bol j razumljivo, bo razdelitev napravljena ta:ko, kot jo
lahko zasledi posame1..nik, ki ni
gradbenilk, spremlja pa dela občasno.

Znano je, da je bi'la lokacija,
na :k 811:eri bo stala .prihodnja tovarna iver.nih plošč, urban~•stič
no -p opolnoma nepripravljena.
Zato je bilo .p otrebno v sklopu
zemeljs kih del, če jih označimo
kot prvo fazo, izdelati vso zu.

temelje in njihovo betoniranje
za prihodnjo glavno to'Var.niš-ko
halo na površini 12.000 -kvadra,ttnih metrov.
Z dokončanjem teh del so bili
dani pogoji za pričetek nasled·
nje gradbene faze, to je pos.tavljanje stebrov ter ostalih delov
betonske konstru!kcije hale. V to
delo je vključeno ·t udi pokrivanje
strehe ter zidanje sten. Ta dela
se .i~vajajo v istem času. H itreje
napreduje tpOSt<Wljanje s·tebrov,
medtem ko montaža ostalih d elov ter pokrlvanje nekoliko počasneje .poteka. Globalno ocenjujemo, da je zgrajena .tretjina
gla-vne rtovarniš'ke h ale. Vzporedno delajo tudi notranjo kanalizacijo hale.
Za Brest kot invest~torja je
nadvse .pomembno, da -b o glavna
tova:rni!Šk a hala zgrajena do konca letošnjega Jeta. Tedaj začnejo
pr.ihajati že prve pošilJke uvozne opreme, ki jq bo potrebno
v.srkladišči-ti
oziroma nekoliko
kasneje monrt:irati. Glede na bližajočo zimo bo moral izvajalec
za·stavi.ti vse organizacijske in
druge ukrepe, da bo to delo
opravil.
Pri,pravlj alna dela tečejo tudi
na 1zdel<Wi samostojnih manjših
objektov, v katerih bodo postavljeni ioverači, prostor za ~ekance,
žagovino i·t d. Treba bo začeti tudi
z i'Zldela-vo žerjavne proge na skladišču surovme za portalni žerjav,
katerega dobava je predvidena
na !koncu februarja prihodnjega
leta. To so v .glavnem dela, ki
tečejo oziroma so tik pred začet
kom.
bgledi za .pravočasno dokončanje tpO •terminskem planu zastavljenih del so dobri. Lahko
pa vsak nepredvideni zastoj v
gradnj i poruši zastavl jene načrte.
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Delavci, ud delajo ·V 1nvesticijslci. -skupini, pa poleg operativnih
del !l1adzora gradnje rešujejo še
odp11ta tehnična vprašanja za ne~~teno prihodnje delo. OpravlJaJO ra!Zgovore s proizvajalci domače opreme, ki jo bo .potrebno
do ,začetka mo111taže opreme do?av.iti. Pr~pravljajo izdelavo proJektov za vso ostalo opremo, ki
bo z uvoženo preds<tavljala celoto nove ·tovarne.
Kljub temu, da je rok za začetek poskusnega obratovanja
nove tovarne predviden za konec
leta 1975, je potrebno krepko
delati, če hočemo, da bomo v <tem
čas u napra-v ili vse, ·k ar nas še
čaka. Pred·vsenn pa je v tem trenutku pomembno, da gradbena
dela na glavni •tovarniški hali
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pravočasno končamo. PrepričaJni

plošč

Nova tovarna ivernih
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smo, da nam bodo .tudi sodela'Vci
iz osrt:alih temeljnih organizacij
pomagali pri uresnič6Vanju investicijskega programa, katerega
so s.prej eli.
D. Mazij

že dobiva svoje obrise
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Najlepši trenutek ob

zaključni

slovesnosti. BREST prvi!

Peta lesarijada četrta zmaga
Več

o tem velikem tekmovanju berite na 4. in S. strani!

Pred kongresom mladine
Od 2. do 4. oktobra letos se bodo v Moravcih pri Murski Soboti
zbrali delegati mladinskih organizacij iz vse naše republike. na IX.
kongresu Zveze mlachlne Slovenije, da bi pregledali in ocenili dosedanje delo in si zadali nove naloge za prihodnje.
Priprave na kongres so tekle skozi vse leto. Celotni program mladine se je nanašal na akcijo »Mladi delavci pred kongresi«, ki je bila
sprožena oktobra lani. V zvezi s tem smo med drugim tudi pri nas
na BRESTU ustanovil~ aktiv mladih delavcev Skupnih d ejavnosti,
v skladu z načeli o nalogah socialist-ične mladine. Tako imajo sedaj
vsi deli našega podjetja svoj aktiv mladih delavcev.
Pričakujemo,

da bo IX. kongres potrdil dolžnosti, ki nam jih
nalagajo ustava in sklepi VII. kongresa ZKS in X. kongresa ZKJ.
Misl!jm, da bomo naloge, ki nam jih bo zastavil IX. kongres ZMS,
uspešno izpolnjevali.
D. MODIC
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BRESTOV OBZORNIK

Ocena gospodarjenja v

občini

POSLOVNI REZULTATI GOSPODARSKIH ORGANIZACIJ V l. POLLETJU 1974 V OBČINI CERKNICA
Kot že nekajkrat doslej objavljamo oceno gospodarjenja v občini
Cerknica, tokrat v I. polletju leta 1974. Gradivo je pripravila komisija
za programiranje pri občinski skupščini, ki tekoče spremlja gospodarska gbanja in gospodarske rezultate v občini Iz gradiva objavljamo zaradi stiske s prostorom samo uvodni del.
Organizacije združenega dela v
gos podarstvu občine Cerknica so
oblikovale letošnji plan gospo·
darskega razvoja na :podlaggi izrabe opt·i malnih tpOslovnih možnosti. V predvidevanjih .inflacije
in njenih posledic pa so uporab- ·
ljale merila resolucije o d.rlWbeno ekonomski politiki SR Slovenije z,a leto 1974.
Omenjena resolucija, ki jo je
treba smatrati kot naj-širši družbeni dogovor o skupnih nalogah
samoupravnih nosilcev razvoja v
republiki, določa skladno s politiko v zveznem merilu naloge v·
družbeno ekonomS'kem razvoju
zlasti na naslednjih področjih:
- krepitev samoupravljanja z
odločnim uresničevanjem nove
ustave na vseh področj-ih in ravneh,
- .posp ešitev gospodarske rasti
ob uveljavljanju kvalitetnih elementov ·gospodarjenja,
- zagotovitev večje stopnje sta·
bilnosti s !pOSpeševanjem gospodarske rasti v proizvodnji in v
povečani ponudbi z obvladovanjem delitvenih odnosov in ukrepi s protiinflacijsko usmer.i tvijo.
V ta namen je bilo sprejetih
več
pro1:Hnflacijskih akcij!Sk:ih
programov na rawri or.gan:rizaoij
združenega dela, organov republike ja} federacije.
Resolucija o družbeno ekonomskem razvoju SR Slovenije za
leto 1974 je predvidevala razvojne cilje 2llasti v dosežk.ih rasti
proizvodnje, celotnega dohodka,
družbene ga proizvoda, zaposlenosti, produktivnosti, realnih oseb·
nih dohodkov, investicij in družbeni porabi.
Ocene gospodarskih gibanj v
I. polletju 1974 v Sloveniji kažejo,
da razvoj p resega predvidene dosežke.
Na gospodarsko aktivnost j,n
visoko konjunkturo so v Jugoslaviji in Sloveniji v veliki meri
vplivali družbeni ukrepi za selektivno dinamiziranje proizvodnje in povpraševanja.
Gospodarska aktivnost, ~i je
lani določeno obdobje stagnirala,
je ·ob koncu leta oživela in se j e
v I. polletju letos odvijala na zelo visoki ravni.
Splošni družbeno ekonomski
pogoj.i v državi in naši r epubliki
so vplivali na izjemno vasoke poslovne rezultate gospodarstva v
naši obči ni.

letu 1973, je dosežena s 54 Ofo. Dosežki v I. polletju 1974 so za
63 Ofo vJ·š ji .!rot v lanskem I. polletj u (poprečj e v SRS 39 Ofo).
Takšna razlika med dosežki celotnega dohodka v republiki in
v naši občini izvira iz dokaj velike razlike v strukturi gospodarstva.
Ravno dosežki celotnega dohodka kažejo na prebijanje z resolucijo predvidenih cilje an da
nam letos ne bo možno zadržati
inflacije na predvideni ravni.
Vzrokov za to je več; med njimi
je zelo vpliven nenormalen obseg
inflacije v svetovnih razmerah.
Celo najbolj razvite države bodo
po ocenah analize evropske grupacije OECD dosegle inflacijo
med 11 do 25 Ofo.
Y.plivi teh zunanjih neskladij
se kažejo v tem, da so uvozne
cene zlasti repromaterialov letos
v poprečju narasle za 54 Ofo. To
je .povzročilo pritisk na cene v
prOizvodnji in izzvalo poras t cen
industrijskih proizvodov za 21 Ofo
v I. polletju. S tem se je konkurenčna sposobnost :izvoza zmanjšala an n astala je nevarnost za
stagnacijo rasti proizvodnje. Ker
bi to ogrozilo celotni koncept
ekonomskega razvoja, so bili
s prejeti ukrepi za večjo dinamiko notranje potrošnje. Opravljene so bile korekture osebnih dohodlrov v samoupravnih sporazumih, sproščena je bila večja
masa potrošniških kredit ov v v~-

lih kot v lanskem l. polletju, letošnji dosežek družbenega proizvoda za več kot 60 Ofo višji, podjetniška akumulacija pa skoraj
za 100 Ofo. Ob teh visokih dosežkih
pa je racionalnost gospodarjenja
oziroma produktivnost narasla za
8,5 Ofo. Razumljivo je, da tak položaj ne stimulira interesa in prizadevanj vsakodnevne skrbi za
racionalnejšo proizvodnjo ter
večjo produktivnost dela v organizacijah združenega dela, kar bi
normalno moralo biti primarna
skrb združenega dela.
Ker se po nekaterih realnih
ocenah situacija v zunanjem svetu umirja v Sicer nakazani višji
stopnji, bo to nujno izzvalo ukrepe za večjo stabilnost v naši gospodarski politiki. Med te ukrepe
sodi kot najvažnejše:
- vzdrževati je treba sedanjo
stopnjo realne gospodarske rasti,
ker je le ob sorazmemo visoki
rasti proizvodnje .in dohodka mogoče reševati probleme na področju
investicij ter osebne,
skupne in splošne porabe v okvirih, . pr~dvidenih z resoLucijo in
zagotoviti problem ravnotežja
med rastjo proizvodnje ;in po·
vpraševanja, ob čemer je treba
tudi z družbenimi ukrepi zagotovi ti večjo ekspanzijo v izvozu.
V sedanjem času se kaže še
ve dno n ezadostna povezanost
ekonomskega sistema z ukrepi tekoče ekonomske politike in razvojne usmeritve. To ima 2!a posledico razkorak med planiranim
in dejans~ razvojem in nestabilnost gospodarskih gibanj. Vendar v sedanjem položaju ne bi
smeli podcenje vati doseženih
ugodnih ·r ezultatov in naših po-

posledica razmer, ki veljajo za
rast celotnega dohodka.
Tudi za gospodarstvo naše občine se kaže nenormalno visoka
rast strošlrov proizvodnje, zlasti
pri cenah surovin in drugih re·
promaterialov. Tako so na primer porasle cene gozdnim proizvvodom več kot za 100 Ofo v letu
dni.

Problem, ki resno pridobi-va na
teži, je obremenjevanje gospodarstva. Zlasti velja to za zakonske obveznosti, ki so narasle
za 74 Ofo, čeprav je plansko predvidevanje bilo višje za 13 Ofo v primeri z letom 1973.
Tendence naraščanja so tudi
pri ostalih obveznostih skupne
in splošne :porabe. To je zelo resno vprašanje, saj sedanji neurejeni sistem omogoča parcialne
in n eracionalne pritiske na akumulacijo gospodarstva. Obstoj
takšnega sedanjega sistema bi
lahko začel ogrožati reproduktivno sposobnost gospodarstva.
Nujno je, da se izdela in uveljavi prek Izv-ršnega sveta SR Slo·
venije ·i zdelani koncept, da se do·
ločijo minimalni normativi za
področja in ravni skupne in splošne porabe in to že za poslovno
leto 1975 s t em, da se hkrati analizira racionalna upravičenos t sedanje razvejanosti družbene nadgradnje.
Obračunana
AMORTIZACIJA
je dosegla stopnjo 46 Ofo v primeri
s planom. Vzrok je v tem, ker
kljub zastavitvi zajetnih ·i nvesticij niso bile v tem času v ronde
osnovnih sredstev še vključene
nove vrednosti. Skvb za amortizacijo je v naših organizacijah
roruženega dela zelo pozitivna,

čini.

V gradivu je zatem še tabelarični prikaz
osnovnih elementov gospodarjenja po or·
ganizacijah združenega dela s pojasnili.
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GOSPODARSKI REZULTATI
ORGANIZACIJ ZDRUžENEGA
DELA V OBčiNI CERKNICA
V I. POLLETJU 1974
Rast PROIZVODNJE, ki je bila
že z letnim planom predvidena
za 37 °/o nad proizvodnjo v letu
1973, je dosegla 49 Ofo plana , kar
predstavlja prekoračitev glede na
to, da je rast proizvodnje v II.
polletju normalno z ajetnejša. Dosežki v I. polletju so za 29 Ofo višji
kot v enakem obdobju lani in so
enaki dosežkom v SR Sloveniji.
Ti dosežki so pomembnejši tudi zato , ker so se v velikem delu
našega gospodarstva obnavljali
novi programi proizvodnje, kar
zaradi neutečenosti le-t eh povzroča manjši proizvodni obseg. Glavni vzrok prog-r amskim spremembam je do kraja nesmiselni an
neoprav,ičljiv še vedno pretežno
administrativni sistem politike
cen.
V I. polletju ni bilo proizvodnih zastojev zaradi oskrbe s potrebnimi repromateriali, čeprav
se t ežave na t em področju stopnjujejo. Tudi pri vključevanju
·potr ebn ih novih delavcev ni bilo
posebnih težav, čeprav moških
delavcev ni moč pridobiti.
Rast CELOTNEGA DOHODKA,
ki je bila z letnim planom predvidena za 34 Ofo nad realizacijo v

so netto osebni dohodki na zaposlenega dosegli višino 20 Ofo, v republiškem poprečju pa 23 Ofo napram enakemu obdobju lani. Po
podatkih Zavoda za planiranje
SR Slovenije so v opazovanem
obdobju življenjski stroški porasli za 22 Ofo, kar pomeni, da so pri
nas v gospodarstvu izplačani
osebni dohodki nekaj pod realno
ravnijo, vendar je pri tem treba
upoštevati, da v našem azračunu
ni upoštevana poslovna uspešnost.
OSTANEK DOHODKA je letos
predviden za%% v.išjd, kot je b<il
dosežen lani. Dosežek v I. polletju 64 Ofo letnega plana predsta'V•l ja s'koraj toliko, kot je bH dosežen v celotnem lanskem letu. Tudi to je rezultat razmer letošnjih
gospodarskih gibanj . Ob tem pa
je treba upoštevati predvidene
restrikcije na področju obratnih,
zlasti pa potrošnišk·i h kreditov in
bo verjetno g}avnina ostanka morala izpopolnjevati z restrikcij ami nastale praznine.
INVESTICIJE V OSNOVNA
SREDSTVA gospodarstva naše
občine so zastavljene kot je
znano - v velikem obsegu in so
za letos planirane v višini 166 milijonov din. Odvijajo se po :planu,
saj j e bilo v prvem polletju izvršenih naložb v višini 84 milijonov din, kar znaša polovico letnega plana. Tako znaša udeležba
letošnjih naložb 53 Ofo od doseženega družbenega proizvoda (tovrstne naložbe v SRS znašajo
32 Ofo od družbenega proizvoda v
SRS).
Naložbe v DRUžBENI STANDARD so v I. polletju dosežene
le s 40 Ofo v primeri s planom,
zlasti zaostaja stanovanjska izgradnja, saj je dosegla v prvem
polletju komaj 34 Ofo ·predvidenega &tanovanjskega plana. Za tako
skoraj neodpustljivo zaostajanje
se smatra kot glavni vzrok neizdelan in nedosledna izvajan .k on·
cept stanovanjske poHtike v ob-

....
Nove naložbe -

--~

nove možnosti za gospodarski napredek

šini 70 Ofo več kot lani in poveča
na denarna masa v državi od
planiranega povečanja v letošnjem letu za 24 Ofo je dosežena že
stopnja 38 Ofo več km pred letom
dni.
Ti ukrepi so omogočili porast
kupne moči prebivalstva za 30 Ofo.
Posledica vseh teh dogajanj je
bila visoka konjunktura, predvsem na 'domačem trgu, tako da
je povpraševanje preseglo tekočo
proizvodnjo .in absorbiralo praktično vse stare zaloge iz proizvodnje. Ta p rimer je značilen tudi za gospodarstvo v naši občini,
kar se izraža ravno v stopnji tako visokega dosežka celotnega
dohodka.
Ob tem lahko ugotavljamo, da
je imelo samo gospodarstvo majhen vpliv na tekoče gospodarjenje in da so zunanji vplivi odločilni na pogoje gospodar jenj a in
njihove rezultate. Tudi če vzamemo primer gospodarstva v naši občini, ugotovimo, da j e ob
skoraj en akih delovnih potencia-

tencialnih možnosti za razvoj v
o kviru svetovne konjunkture ter
v pogojih našega političnega sistema in položaja.
Treb a je pospešiti delo pri oblikovanju elemento v ekonomskega sistema v skladu z u stavo in
sprejetimi ·političnimi dokumenti
s t em, da se v vse večji meri
uvelja vlja samoupravno razreševanje teh vprašanj. Pristop k ·r azr eševanju odprtih problemov p a
je nuj en, ker so v naših organizacijah združenega dela, zlasti
večjih, otipljivi maki, ki kažejo
na približevanje stagnacije, zlasti
v plasiranju proizvodnje.
Rast DRUžBENEGA PROIZVODA gospodarstva naše občine,
ki j e bila z letnim .planom p redvidena za 23 Ofo nad realizacijo
družben ega p roizvoda v letu 1973,
je dosežena s 53 Ofo, kar predstavlja dokajšen p resežek v letnem
planu. Dosežki I. polletja so v
primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 61 Ofo (poprečje v SRS
okrog 40 0/o). Takšen rezultat je

kar se kaže v tem, da ta dosega
pri n as 114 Ofo nad minimalno
predpisano, v SRS pa 76 Ofo.
Po .planu naj bi bilo ~TEVILO
ZAPOSLENIH višje za 6 Ofo v primeri z lanskim letom. V I. polle tju je zaposlenost za 3 Ofo večja
kot lansko I. polletje (SRS 4,4 Ofo).
Ob številu zaposlenih, ki v
masi ni problematično, se kažejo
kritične vrzeli po strokovnih kadrih od srednjih do visokih profilov, zlasti tehnične in ekonomske smeri.
Zaradi izredne aktualnosti tega
problema bi bilo potrebno izdelati posebno analizo k adrovske
problematike, povezano z iz,polnjevanjem srednjero čnega programa kadrovske politike v naši
občini.

PRODUKTI VNOST je že v I.
polletju dosežena v višini le tnega
plana, in sicer 8,5 Ofo (SRS 6 %)
OSEBNI DOHODKI so v organizacijah združenega dela v obči
ni nominalno rasli počasneje kot
v poprečju SR Slovenije. Pri nas

ODSLEJ AVTOBUSNI
PREVOZI DELAVCEV
DRAŽJI
že ·v prejiŠnjd oštevillki s mo pisali, da se bo prevoz delavcev na
delo m z dela rpockažil.
.Poslovni <SVet temeljne organizacije rzx:lruženega dela Tovarne
pob.išrtva Cerknica je na zadnji
seji potrdi•! novo pogodbo o storitvah rza IJlrevoz na delo in z
dela.
P.red tem je bil organiziran sestanek med predstavniki SAP in
BREST, !Ila klllterem je b:i:J. dosežen popravek posameznih določil popl<be. SAP ne bo obrem enjeval naše :temeljne organizacije 'V času šolskih počitnic, v ča
su šollskega pouka je sokoristnik
tega avtobusa TIS Cet.kndca za
dodatne Sotroške na a><>Sameznili
progah.
Z novo pogodbo SAP zaračuna
va dnevno za prevoz delavcev za
v.se proge 2.143,25 dinarjev.
Nova rpogodba prične veljalti s
l. julijem letos.

J . Klančar
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Zagrebški velesejem
Jesenski Zagrebški mednarodni velesejem, sto deveti po vrsti;
lahko uvrščamo med največje tovrstne prireditve v Evropi. Tako je
na letošnjem jesenskem velesejmu sodelovalo 1.300 domačih razstavljalcev na 165.000 kvadratnih metrih razstavnega prostora in 5.000
tujih razstavljalcev iz 53 držav z vseh kontinentov na 105.000 kvadratnih metrih razstavnega prostora.
Na velesejmu je sodelovalo 110 gradivom, saj smo obiskovalcem
jugoslovanskih podjetij lesne in- lahko nudili prospekte vseh izdustrije na 25.776 kvad.r atnih me- delkov, ki so v proizvodnji.
trlh razstavnega prostora, med
Za ugotovitve uspešnosti nasU..
njimi tudi Brest na 216 kvadrat- pa na tej manifestaclji bomo monih metrih razstavnega prostora. raU še malo počakati. Poslovnih
Vzeto v celoti .p omeni jesenski obiskov je bilo na pretek, doseZagrebški mednarodni velesejem ženih je bilo precej naročil in
prikaz dosežkov jugoslovanskega vzpostavljenih nekaj novih stikov
gospodarstm in vsuodbuianje bi- s kupci. Analiza, ki jo bo pripralateralnega in mednarodnega e- vila prodajna služba, bo pokazakonomskega sodelovanja z deže- la končni učinek ndega nastopa.
lami Vzhodne Evrope in deželaOstali jugoslovanski proizvami Zahoda, predvsem pa z dej alcl pohištva so pokazall predžeJami v razvoju.
vsem svoje standardne prograBrest je letos predstavil obis- me, med njimi tudi nekaj novokovalcem in poslovnim partner- sti. Videli smo nekaj »originaljem celotni proizvodni program nih« kopij pohištva, ki se je popohištva. Poleg izdelkov, ki so javilo na trgu že pred pol leta
že v prodaji (Dragica, Living ex- ali malo več.
tra, Katarina, Tanja, Julija, DeNe bi rad dajal celovite ocene
tel, Trenta, Gregor, Vega 74, GA- pohištvenega dela zagrebškega
MA in Snežnik) smo pokazali še sejma, vendar lahko trdim, da
vzorce ploskovnega programa sejem ni prlnesel nobenih novoKanin in vzorca sedežnih garni- sti in pomembnega napredka ne
tur Julija in Pelikan.
v dizajnu in ne v kvaliteti! Upam,
Ce ocenjujemo naš razstavni da vsi proizvajalci hranijo svoje
prostor, potem moramo ločiti »adute« za beograjski Salon porazstavljeno blago oziroma izdel- hištva v novemb.letos. V. Harmel Iz Brestovega proizvodnega programa ke od idejne rešitve razstavnega. ".$4L#l ·. .-,ii~ · - ~~-
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od rešitve prejšnjih let. Ker smo
verjetno zadnjič razstavljan na
tem razstavnem prostoru, je škoda, da nismo vnesli nekaj sprememb, ki bi poživile videz in
omogočile kvalitetnejšo predstavitev programa. Postavitve izdelkov v okolje so bile zelo siromašne. Lahko trdim, da se dajo
na primer s programom Dragica
prikazati mnogo lepše in tudi
funkcionalnejše postavitve, kot
so bile v posameznih ambientih.
Poglavje zase je bila predstavitev ploskovnega programa Kanin. Namesto predstavitve uporabnosti, funkcionalnosti in možnosti dokompletacije ostalega jelovega programa smo prikazali
zmazek. Namesto prikaza komponibilnosti programa smo pokazali nekaj »sestavčkov« dvomljive estetske in funkcionalne vrednosti. Namesto kvalitete smo
prikazali ,.§lamparijoc brez primere. Tako na primer polovica
»sestavčkov« ni imela ročajev, v
sestavu so bili elementi, ki jih
v programu ni in podobno.
Napake, ki so bile storjene,
naj bodo poduk in resno razmišljanje za boljšo predstavitev našega programa na prihodnjih sejmih, predvsem na Beograjskem
salonu pohištva novembra letos.
Obiskovalci sejma in poslovni
partnerji so kljub prej naštetim
napakam izražali pohvale predvsem o uporabnosti ;in estetskem
videzu večine razstavljenih izdelkov. Od novosti je žela splošne
pohvale sedežna garnitura Urška,
verjetno zaradi zelo lepega tapet·
niškega blaga. Letos smo bili za
razliko od mnogih razstavljalcev
dobro opremljeni s prospektnim
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delegatski sistem

že mnogokrat je bila v zadnjem obdobju našega družbenega razvoji poudarjena misel, da ni mogoče razviti resnična samoupravna
razmerja brez ustreznega obveščanja. Zato ni naključje, da nova
ustava - temelj naše samoupravne socialistične družbe - daje
obveščanju poseben poudarek. Globlje vsebinske zahteve pa daje
temu področju vgraditev delegatskega sistema, ene izmed bistvenih
novosti v samoupravnih odnosih. Zato je prav v zadnjem ča5U
mnogo razmišljanj in razprav - na najrazličnejših organih in ravneh - o delovanju informiranja v delegatskem sistemu.
POTREBE PO CELOVITEM
INFORMIRANJU
V SlQVeniji je bilo izvoljenih
okrog 4000 članov delegacij in de-

leg.art:ov - ISamo v skupščins.kem
si.rstemu. Ce !k 1temu dodamo še
delegate v .druge temeljne •samoUIPraJWle skupnosti, se rto število
močno JPOVeča. S t em je bilo
uresničeno temeljno hotenje, da
bi delo'll'lli ljudje n~osredno od1oča.1i. o MSeh bistvenih družbenih in proizvodnih vprašanjih,
:ki jiih neposredno zadevajo.
Nedvomno :pa najboljši sm.i'Sel
delegattskega si.rsotema ne bo zaž,ivel, če delovni človek - občan
.ne ibo temeljito in.formi.ren o SIVojem :položaju ;v temeljni organizaciji llldruženega dela in o njenem gospodarjenju, o ikrajevni
SlkUjplllos.ti :ter o njenem delu, o
delu in problemih illteresnfu
slt;upnOSiti, o glavnih razmerjih
d elitve dohodka ·i n drugih Vlpraša.njih, ki so :v ZNezi oz n jegovim
življenjs.k.ilm okoljem. Prav v tem
rarz:vejanem <in celovitem obveščanju morajo imeti delegacije
in delegati pomembno vlogo.

gotovih izdelkov
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SLABOSTI V INFORMIRANJU
Po piWih ugotovitvah informiranje .v delegatskem os.istemu še
rri ·p ov·s em .za2ivelo. Isto lahko
ugotavljamo tudi v naši delovni
organizaciji, IPa naj gre z:a :tok
informacij med ,t emeljnimi organizacijao:m ali med njimi ter kraj6Wlimi in interesnimi &lrupnostmi ali motra•j temeljnih organizacij.
Nedivomno je temel!jn.im organizacijam !pOSredovanih dovolj
informacij. Vprašan.ie pa .i e, ali
so dovolj !Učinkovite in dovolj
d'OStqp.ne slehernemu članu delovne ·s kuipnosti.
Za seje organov upravljanja dobivajo delegatti dovolj gradiva.
Vendar .tudi ob .t em ugot>a:vljamo
še VI1Sto s labosti:
- !POgosto ISO zaradi naglice
i)redlogi premalo pripravljeni;
- podatki so podani premalo
primerjalno dn ne omogocajo :primerjave svojega položaja z dru·
gimi;
- ~odatki redkokdaj omogočajo l!Zbiro med več variantami;
- premalo ISO nakazane !pOsledice sprejetih sklepov;
- pogosto je .g radivo pisano
·v f!:eŽko razumlJivem jeziku.
Nedvomno te in druge s labosti ovirajo učinkovito delo delegacij.
Naslednje ·v prašanje je, kako
pcxteka 1ok informiranja med dele~ati in člani d elovne skupnosti.
Ali se delegati z delovno skupnostjo oziroma delaJVIsdtim ISVe.t om TOZD d ovolj posvetujejo,
preden gredo zastopat temeljno
organizacijo? In drugo, ali svojo
samoupravno ·sredino d01volj informirajo o 151Prejetih sklepih?
Vs ek:a:lror •b o potrebno ·t udi ta
v;prašanje temeljito !Proučiti.
Se vedno j e !POmanjkljiv rudi
povr atni tok informacij. Premalo
je zbiranja pripomb, ;predlogov
in s.ploh odmevov na do!očene
s'k.lepe oziroma samoupravne akte, ali ;pa Jtli odmev·i ostanejo v
zCI!prtem krogu in llliso ;posredovani .na ustrezna mesta. Bolj kot
doslej Ibo treba ViliJlOS'I:avi.ti redne
dv09lllenne informacije: od delovnih ljudi k delegaciji !in od
delegacije k delovnim Ijudem.
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KDO JE ODGOVOREN ZA

INFORMIRANJE

V !prvi vrsti je treba poudariti,
da je infomniranje del dolžnosti
deloWle .skmmosti in del samouprav.nih dofžnosti in pravic vseh
samouprasvljalcev. Informiranje
je del samoupravnih odnosov, zato ISO .zanj odgovorni vsi člani
delovne slropnosti 'V okviru svojih rednih delovnih in samoupravnih pravic in dolžnosti.
!Posebno odgovornost za oblvešča.nje pa imajo samoupra'ITJli organi, delegacije in s-trokovne
službe, odgovorne za :to !pOdroč
je. Om.eniJti velja, da pri nas :premalo si.rste.matično deluje iln.formati.V:na s.1užba, ki bi morala biti
odgovorna rza s·trokovno obdelavo informacij, za U&trezen sistem
informiranja .in ,za IS}stem obveščanj a v 'temeljnih organizacijah.
Ob tem velja opozor1Vi. še na
pooamerlllle informacijske tokove

v delegatskem sistemu, ki jih
premalo UJpOrabljamo:
- delegatska linija (o njej je
že !bilo govora),
- sredstva jaWlega obvešča
nja - od osrednjih in loka:ln..ih
gla!Sil do gla'S:ila delovne s-kupnooSti, infuvmacijskih listov v temeljnih . organizacijah, biltena,
·razgla.snega !Si:stema, oglasnih
desk, rz;borov delavcev, dopisov
itd.•
- s pcxmočjo družbeno..politič
nih organizacij.

-O-

Nedvomno je bito za uč:illlko
Wto obveščanje "' naši delovni
organizaciji že mnogo storjenega, a premalo, da bi lahko bili
zadovoljni. Zato je namen tega
sestavka predvsem opozor.itti na
slabosti in na .naloge, ki rterjajo
poglobljeno in &istematič.no ~raz·
reševanje najosnovnejših vprašanj •s področja informiranja.
B. Levec

Sejmomanija?
Kakor vsako spomlad in jesen, se je tudi letos razvila živahna
razprava o pomembnosti sodelovanja na Zagrebškem velesejmu.
Deževali so argumenti za in proti, na koncu pa je spet zmagal
argument: sodelovanje na velesejmu je obvezno, ker na njem sodelujejo vsi pohištvenlki Jugoslavije.
Zakaj ta uvod? Jugoslavijo je,
vsaj tako kaže, ;poleg festivalomanije, skoraj vsakotedenskih
Sklicev različnih IS·impozijev in podobnega, zajela tudi maraija sejmQV ilD. razstav. Tako je bilo oziroma bo letos IV Jugoslaviji vsaj
10 do 12 sejmov, na katerih bi
Brest -lahko oziroma »moral« sodelovati. Vsi ·ti sejmi so splošni
!in nič bolj ali manj namenjeni
trgovskim podjetjem, 1lci privalbIjajo :potrošni•k a z raUičnimi sejemskimi popus-ti, nagradnimi
žrebanji in podobnim. Komerci·
alni USipehi takih sejmov so za
proizvodna podjetja navadno
manjše 'Vrednosti. Verjetno imajo še največ od takega sejma
zabaviščarji rter prodajalci ·kiča
in nesmiiSelnih igrač.
Edini vsakoletni specializirani
sejem 1p0hištva v Jugoslaviji je
jeseni "' Beogradu, vsako drugo
leto pa je v Ljubljani Salon pohišwa. Salon :pohištva v Beogradu je v zadnjih letih zelo napredoval !PO kvaliteti razstavljenega
blaga, pa tudi 1p0 udeležbi, ljubljanski salon pa stagnira. Na

__._ _ _
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obeh saio.nih pohiš1lven.iki :pokažemo movosti proizvodnih programov, 'takih, ·k i ISO že v faa:i
.p roizvodnje, IPa tudi takih, ki
so namenjeni zbiranju nagrad in
nikoli ne dožive redne :proizvodnje. Glede na IPOIDemb.nost obeh
salonov, predvsem salona v Beogradu, je na njih sodelovanje Brest a OBVEZNO.
Nujnost izvoza naših izdelkov
zahteva rtudi sodelovanje na 'Sejmili in razsta<vah pohi-štva v rtuji.ni. Vsako l eto sodelujemo na
štirih .do šestih :sejmih in razstavah pohištva v Evropi.
Ce sešotejemo »obve7JD.osti« za
sodelovmje .B resta na domačih
dn tuj-ih sejmih in razstavah, vidimo, da Jbi morali letno sodelovati na 14 do 18 sejmih in raz·statVah .p ohištva. Ce vemo, da so
skoraj :vsi ~Sejmi v dveh do treh
spomladanskih in jesemskih mesecih, 'Vidimo, da bi »morali« •sodelovati poprečno na t reh sejmih
mesečno v sezoni.
že doseqanja selekcija sodelovanja na s ejmih je izločila vr-sto
~Konec na 4. strani)
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Peta tesarijada-četrta zmaga Bresta
BRESTOVI ŠPORTNIKI ŽE ČETRTIČ ZAPORED ZMAGOVALCI NAŠIH TRADICIONALNIH ŠPORTNIH IGER
smole, prejeli nekaj poceni golov, tesno izgubili, a so si kljub
temu priborili odlično šesto mesto.
Vrstni red: l. Lipa, 2. LIP Bled,
3. GLIN, . . . 6. Brest itd.

Ob prijetnem jesenskem soncu je bila 13. in 14. septembra
1974 v organizaciji poslovnega združenja LES in pod pokroviteljstvom Slovenijalesa na Kodeljevem v Ljubljani peta lesarijada. Na njej je sodelovalo 43 slovenskih lesno-industrijskih
podjetij z več kot 1700 tekmovalci.
·
SLOVESNA OTVORITEV

•

V jUJtranjih urah, ko se je sonce ·komaj prebija-lo skozi meglo,
je bilo v športnem parku Kodeljevo že V'Se žilvo. Srečanje starih
znancev in lpi"ijateljev iz vseh krajev Slovenije,
sti·ski rok
...
-- · · • - ·- - •
.. _ ....._ . , _
Nataneno ob napovedani uri
se je pričela slovesna otvor.i•t ev
~'WI'I:.~ v -=-v

'

industrije, igre op a je odprl ·pokrovitelj prireditve, generalni direkitor Slovenijalesa, •t ovariš Anton Petkovšek.
Nato še himna, zastava se je
povzpela na drog.
Tekmovalci so •se razšli na .t ekmovališ-če z željo, da bi čim
uspešneje zastopali o1rvoje delovne
kolek•t ive.

šAHISTI -

Sa~hist i so imeli zelo •t ežko predtcl<movalno skupino in po ogorčenih bojih j=irm je le za pol toč
ke ušla uvvstitev v finalno skupino. Zato IJla so v skupini za
uwsti<tev od 9. do 16. mes•t a suvereno rvladali in z naskokom
S rtočk premočno zmagali.
Vrstni red: l. Stol, 2. Tovarna
meril, 3. Elan, ... 9. Brest itd.

BALINARJI -

še zadnji športni pozdrav po finalni tekmi Vrstni red: l. Brest, 2. LIP
Bled, 3. Savinja itd.
SREBRO KEGLJACEM

S slovesne otvoritve pete lesarijade
iger. Godba na pihala, zastarvonoše, za•s.tava lesarijade in nato so
pričele prihajati športne eldpe.
Najprej BREST - trikratni rzmagovalec lesarijad, burno pozdravljen od gledalcev, nato oSitale ekipe, zast opnice 43 podjetij .
Sode luj oče je najprej pozdravil predsednik organizacijskega
komiteja tovariš Ivan Urh, ki je
posebej poudari'! <pamen rte rvelike
Šlpor.tne manifestacije. Zatem je
sodelujoč.im zaželel čim več tekmovalnih uspehov rtovar.iš Janko
Goleš, pred.sednik republiškega
odbora sindilkata delavcev lesne

KAKO SO
TEKMOVALI NAŠl?

Kegljači so iz leta v leto boljši. Odpr:to :kegljišče v Cerknici
jim je omogočilo Tedne priprave
in široko iiZ.biro za prrvo ekipo.
Tudi oni so tekmovali že v petek
in postavi.Ii rezultat, ki so ga
ostali 'lovili - prehi.tel jih je le
Meblo. VseJkakor bo uspešni nastop lepa ~odbuda za prihodnje
delo. Najboljša 'V ekipi sta bila
Kos (231 kegljev) in Brence (228
kegljev).
Vrstni red: l. Meblo 1274, 2.
Brest 1244, 3. Elan 1213 kegljev
itd.

STRELKE -

žE V PETEK ZLATE
KEGLJAVKE
Kegljavke so nastopile že v
petek, tako da so v .soboto le
nestllPno čakale, ali bodo ohra-

odbojkarice

STRELCI SPET PRI VRHU
Strelci tudi tokrat niso rawča
rali. Svojim dosedanjim številn im ll'spehom so dodali še enega
in .prispevali precej rtočk v skup-

SOLIDNO

Tudi balinarji :So· se solidno odrezali. V .svoji skupini s.o z enim
samim ;porazom zasedli drugo
mesto, :ka•r je bilo tudi pričako
vati. Ndihov :uspešni nastop jim
je v končni uvrstitvi med enaindvaj.setimi ekipami navrgel solidno deseto mesto.
Vrstni r ed: 1.. Inles, 2. Javor, 3.
L~sonit, . . . 10. Brest itd.

BRON

Naše strelke že leta marljivo
vadijo in tekmujejo, pa so tudi
tok rat dokazale svoj o kvaliteto.
Na vseh dosedanjih lesarijadah
so bile pri vrhu in tudi tokrat

Veselje ob zmagi odbojkaric v finalu
ni seŠ!tevek. To smo od njih tudi

pričakovali ,

ODBOJKARJI - MALCE
RAZOCARANJA IN SMOLE

NOGOMETASI -

Odboj1karj i so imeli težko predtekmovailno skupino, a jim je
kljub :temu uspelo z borbeno igro doseči eno 21mago, lk:i pa jim
ni ;pomagala ik ;:vidnejši uvrstitvi .
Vmes je namTeč posegla odloči
čitev za zeleno mizo, ·ki je nič
kri:ve naše odbojkarje portisnila
za nekaj mes•t navzdol. U.pa·t i je,
da •b o letošnja slabša uvuti!tev
spodbuda za prihodnje še res.nej·
še delo.
Vrstni red: l. Novoles, 2. Meb·
lo, 3. Marles, 13. Brest itd.

saj so bi.li na vseh
dosedanjih lesarijadah pri rvrhu.
NajbolJša sta bila Mahne (244
krogov) •i n Kebe (242 ·k rogov).
Vrstni red: l. LIP Sl. Konjice
1194, 2. Stol 1186, 3. Elan 1179,
. . . 5. Brest 1171 krogov itd.

Sejmomanija?
(Nadaljevanje s 3. strani)
komercialno nezaniomivih !Sejmov,
kljub temu pa b o potrelm·a ponovna naliza ·vseh ·sejmov, ki bobo ·v letu 1975. Poleg ·s troškov,
ki na~stajajo s s odelovanjem na
sejmih, tSe pojavlja še vr.sta skoraj nepremagljirvih ovir, ·k i niso
samo na Brestu , ampak v večini,
če ne :v vseh delovnih organizacijah lesne industrije. Naj naŠ·t ejem nekaj osnovnih:
- fi~ično je -skoraj nemogoče
pripravi-ti zadostno število vzorcev, ki naj nastopajo na oposamez.ni.h s ejmih;
- sejmi -se skoraj .praviloma
časovno prekri:vajo, !kar pomeni,
da dva do trije · sejmi SOVipadajo;
- kadrovs:ko smo nes·posobni
(ne !Samo na Brestu) ;pošiljaoti na
sejme komercialna zastopništva
in to rv ča:su praviloma največje
sez'Olllske prodaje ;pohištva;
-'ker :m ,k oordinacije med jugoslovanskimi pohištveniki <D.a
sejemskih nastopih, predvsem v
tujilni, :p ride največkrat do lagodne •konkurence, .sti1nega prekrirvanja razstavljenih izdelkov
in .podobnega.
Skra ini ča:s ,ie, da se proizvajalci lesne industrije v okviru
svojih poslovnih :združenj in v
okviru gospodarskih e.bornic dogovore o kriterijih za nastope na
domačih in 1ujih sejmih in Tazstavah pohišo~va .
V. Harmel

NEKAJ SMOLE

ODLICNO

Za nogometaše je bilo t ekmovanje nedvoumno najbolj naporno. že v :petek •so mo.rali odigrati
štiri naporne in trde tekme, da
so se .i z svoje s kupine uvrstili
v finale. V soboto so imeli nekaj
Brestovi kegljaški ekipi -

zlato in srebro

nile najboljši rezultat. Ceprav je
večina kegljala nekoliko slabše
kort običajno , <So ostale premočno
na rvrhu, kar je nedvomno posledica daljših sistematičnih in
vztrajnih priprav. Daleč na jbol iši
rezuLtat je dosegla Danica Modic
(205 !kegljev).
Vrstni red: l. Brest 1060, 2.
Meblo 1024, 3. Savinja 938 kegljev itd.
ODBOJKARICE

KONčNO

PRVE

Odboj..karice so že vsa leta pri
vrhu nastopajočih na lesarijadah.
Tokrat s.o končno le uspele vestne pri.?rave so rodile sadove.
Z dopardlj1vo 1n napadalno igro
v vseh tekmah ISo se končno le
dok.opale do prvega zlata. Za ta
uspeh je zaslužna celotna eki;pa,
najboljša pa je bila Erna Zunič.

so trazrveselile svoje številne navijače . Tako .so tudi one obogatile bogato Brestovo zbirko športnih priznanj. Najboljši rezuLtat
je dosegla Tavčarjeva (153 ·k rogorv).

Vrstni red: l. Jelovica 454, 2.
LIP Sl. Konjice 441, 3. Brest 437
krogov itd.
TUDI šAHISTKE BRON
Srvoj dragoceni delež k skupnemu uspehu .so prispevale tudi šahist-ke. Samo za .točko jim je
ušlo s-rebrno odličje, vendar smo
tudi z bronom lahko več kot zadovoljni, saj s o pokazale borbeno
in !prodorno igro.
Vrstni red: l. Elan 21,5, 2. Novoles 19, 3. Brest 18 točk itd.

Nogometaši so pripravili vrsto razburljivih trenutkov
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Peta lesarijada - četrta zmaga
PRICAKOVANJE PRED
RAZGLASITVIJO
Ta!ko se je tekmovanje sklenilo. Mirne duše lahko .t rdimo,
da ·v šrtevHni Brestovi ekipi ni bilo sla~bega 'POSameznika, da je
vsaJ.< :po svojih močeh in sposobnostih storil vse, da bi dostojno
zastopal barve -BTesta, tri-krrutnega zmagovalca Lesa-r ijade. Zato
so Brestovci mirno ,pričakovali
razgla:sirtev rezulta1ov.
Na ponovno zmagoslavje ·SO računali le na rt:ihem, zavedali pa so
se, da bo uvrstirtev viSO'ka, saj
mara dolgotrajno in sistematič
no delo rodi•ti ·s adove.

sten pečat tej veliki športni prireditvi.
športne :igre so minile v zares
športnem .in prijateljskem ·v zdušju in so se še enkrat predstavile
kot resnična manifestacija prija-

teljst-va in športnega srečanja dela<Vcev lesne industrije Slovenije.
Prihodnja •l esarijada bo menda
v Mar·ib01ru v organi;zaciji Marlesa.
B. Levec

PREGLED OSVOJENIH PLAKET
zlata srebrna bronasta
l.
2.
3.
4.

S.

BREST SPET PRVI!

6.
7.
8.
9.

Raz~a-sitev

"I"ezul1atov je bHa
nataneno ob napovedanem času.
Kar petkrart: so se predstavniki
Brestovih ekip !POVzpeli na zmagovalne ostopnice po pla!kete. Seveda, ob navdušenju šttevilnih
Brestovcev, pa tudi drugih tekmovalcev, saj so si Brestove ekipe ,pridobile -s svojim skromnim
in &pontmim obnašanjem Š•tevilne
pristaše.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

BREST - Cerknica
MEBLO - Nova Gorica
NOVOLES - Novo mesto
LIP - Sl. Konjice
STOL - Kamnik
ELAN - Begunje
LIPA- Ajdovščina
JELOVICA - Skofja Loka
INLES - Ribnica
LIP - Bled
JAVOR- Pivka
TOVARNA MERIL- SI. Gradec
SAVINJA - Celje
MARLES- Maribor
GLIN - Nazarje
LESONIT - Ilir. Bistrica

2

1

1
1
1

2

1
1

2

1
1
1
3

1

Brestovi šahisti sredi zagrizenih bojev

1

1
2

1
1
2
1
1

1

SKUPNA
UVRSTITEV EKIP
J. BREST Cerknica
193
2. STOL Kamnik
172
3. ELAN Begunje
155
4. MARLES Maribor
150
5. MEBLO N. Gorica
146
6. LESONIT Il. Bistrica
137
7. NOVOLES Novo mesto
125
8. LIP Bled
122
9. JELOVICA Skofja Loka llO
10. JAVOR Pivka
106
11. LIPA Ajdovščina
103
12. LIP Slov. Konjice
98
13. TM Slovenj Gradec
98
14. GLI Slovenj Gradec
96
15. LIKO Vrhnika
95
16. LI Kočevje
89
17. SAVINJA Celje
77
18. NOVA OPREMA Sl. Gradec 72
19. INLES Ribnica
71
20. KLI Logatec
69

29. JELKA Begunje
(Sodelovalo je 43 ekip)

Le t o s

Brestova ekipa v slavnostnem sprevodu
Najlepši je bil .t renutek, ko se
lepi prehodni pokal zmagovalcu
lesarijade ob ·v iharnem na>vdušenju spet za>blestel v rokah Brestovega ;predstavni-ka.
Res lepo priznanje Brestove·
mu rekreativnemu športu: Brest
štirikrat zapored zmagovalec
športnih iger delavcev lesne industrije Slovenije! Zavidljiv uspeh, ki tudi zavezuje. Zavezuje
k še bolj sistematičnemu delu
vseh športnih panog. Zavezuje
organizatorje športne rekreacije,
da bi ta dejavnost postala še bolj
množična. Zavezuje, da bi pais·
kali tudi nove oblike športne rekreacije, ki bo še bliže slehernemu delovnemu človeku.
ODLICNA ORGANIZACIJA
Ob ·k oncu velja omeniti še, da
je bila organizacilja fesaTijade
odlična. Tekmovalni dcl je tekel
nemoteno in po programu, sojenje je bilo zelo dobro. Prav tako
g,ta tudi ~Z aključna in zla·sti otvoritvena s la:vesnost dali :svojevr-

šTEVILNE ČESTITKE
Ob izrednem uspehu -

četrti

zmagi na lesarijadah -

so

čestitk.

Med drugimi so jim čestitali predsednik slku.pščine občine
Cevknica Slavko Tornič, predsednik. občinskega ie:vršnega
· sveta Janez Pa>kiž, sekretar občinske konference 'ZNeze komunistov Jože Frank, P'redsednik občinskega sind·i kalnega
sveta Edo

!Lenarčič

in druJgi.

S fotoaparatom na
letošnji lesarijadi

40

le sesti

Medobčinske
letne dela>vS<ke
š;por.t ne igre Primorske in Notranj.ske .so bile letos v Postojni,
22. 5eptembra.
Na :teh igrah je sodelovalo deset občin v desetih panogah v
mošlci konkurenci, in sicer v košarl<ii, rokometu, malem tDogometu, namiznem tenisu, baJlinanju,
šahu, lkegljanj.u, odbojki, in v
strelja-nju.
Našo občino so zastopale naslednje ekirpe: Brest Cer.k.nica strebja.nje, šah, mali nogomet, odboj·ka lin namizni tenis, Gradišče
Cerkmrica je dalo ekilpo v balinanju, Kov.inopla.stika Lož pa ekipo v lkegtjanju.
Uvr&titev ekip:
Srt:relja-nje
2. mes.to,
k egljanje
3. mesto,
bai'i.!nanje
4. mesto,
4. mesto,
odbojlka
7. m esto,
šah
na>mizni tenis
8. mesto.

Brestovi š.pontnilti rtudi .letos dobili precej

Tudi odbojkarji so pokazali borbeno igro

Ekipa v malem nogometu je
bila di.sk:vaJlifiicirana zaradi nepod{p.ilsane zdravstvene izkaznice.
Po propozicijah je moral imeti
v.sa'k rt:ekmova1ec podpisano z.draV!Stveno iz-k aznico, ka>tere potrditev časovno ni presegla mesec
dni.
KJOnčna

razvrstitev:
Točke

1. Nova Gorica
2. •Postojna
3. KQ~Per
4. Ilinska Bistrica
S. Idrija
6. Cerknica
7. Tdhmin
8. .Sežana
9. AjdO<Všč.ina
10. Logatec

456

390
362
336
324

322

306
274
252

Brestova balinarska ektp·a

172

.Sodelovalo je 85 ekip ali 52 sindi'lrnlnih organizacij z več kot
640 te:kmova>lci.
Tudi letošnje ~gre so p.okazale
veliko množičnost in športno zagnanost. Vse to doka.zruje, da delaV!S'ke športn e igre iz dneva v
dan pri:dobivajo -n a pomenu, da
je štpor.t VISa:kdanja potreba delovnega atoveka.
Pnipomnil hi, da je bila zaradi
neenalk:ega kvi.tenija sodnikov v
posameznih panogah oškodovana
naša ekipa v malem noe:ometu, in
sicer kar za 46 točk. Te točke bi
bist<Veno .spremenile končni vrstni :red. Da je sodniški zbor naredil napatko, je port::rdi:la tudi razglasirtev rezultatov v malem nogometu, ko ni bilo ne konca ne
kraja negodovanja.
Da bi se takim neprjjetnostim
v prihodnje izognili, bi morali biti ISodni?lki zbor nevtralen.
A. Otoniča:r

Tudi šabistke so se dobro odrezale
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NAŠI LJUDJE
Na koncu je pripomnil, da bi
mi lahlro še marsikaj !POVedal,
da so to samo grobi izvlečki iz
njegovega življenja. Sicer je ~a
začel ka.r od :začetka: »Tako Je
to z menoj. Rodil sem se v Liki
kot pl'Vi izmed petih otrok. Tam
je trdo .ž·i vljenje doma, .skopa
1iška zemlja daje zelo malo, ik~r
sem občutil že takoj ·v .mladih
letih. Oče ISe je ikmalu začel !pOgovarja!ti, da bo .treba iti po svetu im. da :ne ·boš kruha stradal,
je rekel, !Se boš ~el učit za IJ?eka!«
Uibagal je SVOJega oče:ta m 'I'<'?S
odšel v U!k v Banat, kJer se Je
učil pri nemškem mojstru IPelke
kruha. Ko je STIPE K.LOBUCAR
odha~jal o d doma, je bhl še tako
shrbote:n, da ga je oče .postavil
na vJak. Uč.na doba mu Je potekla po štJirih letih. Ves ·t a čas so
ponoči pekli ·kruh, podnevi :pa so
ga nosili okrog -&trankam. La&tnik !Pekarne je samo gledal, kaIro jih bo čimbolj izkoristil.
»Vsa ta ·l eta nisem nikoli med
odpadki videl :toliko kruha, kot
ga videvam danes. Danes je kruh
samo e.a en dan, drugi dan je že
prestar in ga zmečemo v k oš. Danes živimo drugače, čas nas priganja, vse ~re hitro, tudi kruh
menda !Prehitro in povdno zmesija.«
Med vojno :se je vrnil domov.
Medtem mu je padel brat v partizanih dn tudi sa~m je hotel v
partizane, pa mu je namero preprečH oče, .k i ni hotel, da bi. izgubil v vojski še •k akšnega osma.
Talroj IPO rvojni je bil mobiliziran v JLA in je takrart: !prvič f!ll'išel z 9. brigado v Slovenijo. Kot
vojak je opravljal svoje delo po
Sloveruji, 1947. leta so JSe ustavili
v Cerknici IPI'i Gorjupu, nekaj ča·
sa tu pekli kruh, še malo v Logatcu, pa je odslužH svoj dolg
domovini. Tu pri •n as mu Je bilo
všeč, .zato se je 1948. leta v:rnil
nazaj v Cerknico, kjer •se je takoj zaposlil na tedanjem LIP.
»To že vsak rve, kako rSe je Itakrat v prvih povojnih letih dela·
lo. Bili smo :skromni, udarniški,
k.ot se reče, ledino !Smo orali. Delal .sem vse, kar mi je .prišlo pod
roko, pri zidarju, pri mizarju, še
največ opri .p:leskarju, da mi ni
bilo nobeno delo .tuje. Lahko rečem, da me je Brest :po tej plati
zgradil, kot sem ·t udi jaz pomagal graditi njega. Tako je šlo deset let, dokler me ni spet rzvaJbilo
moje delo pri ikruhu. Ponudila se
mi je priložnost, pa sem šel za
peka na Rakek in sicer kot priva1ni:k. Pa ni šlo dolgo, vse je
bilo že preveč zastarelo in .izrabljeno. Po treh 1etih 'Sem obupal
in se zaposlil za nekaj časa v pekarni v Cerknici. Dodelava! sem
si hlšo tu IV Cerknici; začetek
gradnje ni bil ravno lahek. Pomagal .sem ~judem, da s o ·t udi
oni meni pomagali. Ta mi je kaj
pr.ipelj al, oni mi je dal kallclno
hojo, pa sem si počasi rzJbil to
svoje domovanje.«
Januarja 1eta 1962 je prišel na
lrverko in :tam je t udi -še sedaj.
>~Delo poznas, nedelje, noči ...
V.se to kaže, da me na stara leta
čaka :p odobno delo !kOlt sem ga
imel, ko sem ISe učil. PonoO.i ni
ravno lahko, ampak na:vadil sem
se. Samo doma .mora biti :p~dne
Y.i mir. To sedaj imam, ika1j:ti otroci so že odra'Sli. Sicer se počutim kaD:' WI'avega in roJ. se mi,
bolj ko delam, boljši !Sem. Sicer
sem pa biJ. letos v toplicah, kar
je zelo tkoristno za starej<še .Jjudi.
Sa~mo deset dni je premalo;
zdravniki pravijo: če se hočeš
pozdraviti, moraš v.saj ti'i leta po
toliko dni (prebiti ·V .t oplicah.«
Med pogovorom sem opazil, da
natančno ve Y.se pomembnejše
datume, mejnilke svojega živUjenja, opazi~ sem njegovo veliko
spo&tovan·je do staršev, .k er oče
rova beseda je vedno obveljala.
»Odnos otrok do Sltaršev in
sploh do IS'tarej-ših je danes čisto
nekaj drugega, kot je bilo pri nas.
Moja generacija lima bogat življenje;piJs. Prešla je vojno, .po njej
graditev, nekaj smo dali skozi ...
Mladi danes v odnosu do na-s .t ega nekaiko ne priznajo. V.sak si
misN: jarz imam šole in to je 'V'Se.
Mioslim, da temu ni tako, tudi
življenjske izkušnje nekaj veljajo. V'S!i!k gleda, da bi dobil čim

Dve

tehnični

Potreba po novem aktu o teh·
i2Jbolj'Šavah se čuti najbolj
takrat, ko posamezni delavci pri·
javijo tehnično izboljšavo in ko
je treba too izboljšavo primerno
nagraditi. Tako je tudi sedaj, ko
sta delavca II. strojne iz tovarne
pohištva Cerknica Janez Zgonc in
Anton Vovk predložila tehnični
izboljšavi.
Ob tej priložnosti smo oba
predlagatelja povprašali, kako
sta prišla do ideje, do predloga
o tehnični izboljšavi.
Janez Zgonc pravi, da se nje·
gov predlog nanaša n a izpopol·
nitev vodila na namiznem rezkar·
ju in sicer tako, da bo s t em :'?·
dilom mogoče z eno operaciJO

ničnih

večji

kos kruha na čim lažji naOin, da mu ne bi bilo .treba nič
delati.
»Milslim, da ni vse, če ljudem
damo tovarno, nud:i.ti jdm moramo tudi duhovne dobrine. Tega
v našem krajou ni ali pa zelo malo. !Ni kulturnih prireclitev, ni
zabave. Tega smo sami krivi,
taki smo . .Povsod vidiš kupe smeti, .imamo smetišče, pa imamo
tudi ljudi, ki nosijo in mečejo
košare z odpadki i.:n drugo ša~o
kjerkoli. Samo malo se ooreJO
levo desno in če jtih nobeden ne
vidi, se v trenUJtku .znebijo svoje
prtljage. !Polne neosnage. F. Mulec

Kontrola kvalitete
~Nadaljervalllje iz prejšnje

š-tevilke)

urejanju razvojruih in telmo>loških a'ktiv:nooti. Pri :tem moramo
izhajati iz dveh osnovnih načel:
- osnova za ocenjevanje kakovosti je tehnično-tehnološka
dokumentacija, pri čemer se kot
dober iildelek .smatra tisti, ki ustreza zahtevam dokumentacije;
- podatki o kakovos·ti morajo
zaj eti vse lrzdelke, ne .glede J?.a ·~o,
ali se je slaba ·k akovost :poJavila
ali ne.
Na osnovi tega naj informacija
o kakovosti vsebuje !Predvsem naslednje podatke:

Z VIDIKA TEHNOLOGIJE
Informacije .s ·Stali šča človeka
morajo natančno in <Številčno ovrednoteno definirati stanje !kakovos·ti, 'kajti edi.:no na.tačni in
t rdni podMki so 'la:hko osnova za
UIS!Peš.ne ikonstrukc;:ijskc:; in. <tehnološke uikrepe za !!ZbolJšanJe kakovosti.
Iz :tega iz~aja, ~a se m~ra ~a
potrebe ureJevan:Ja razvoJne m
konstrukcijske
dokumentacije
ter .tehnologije vzpostarv1ti v :podjetjou predvsem drugi in •tretji informacijski okrog (!Slika 2).

stall. sč l'

In:l.'o:t·JoJ.a ci,iski krogi v pod,i etju s

v

=

cena za 1 'kos X 0 /o izmeta

X ltzdelana .količina.

S P OUDARKOM
NA EKONOMIKO
Ce se l;očemo dokopati do dejanskih podMkov o •Stroških iz
te katc -,;~: rije (katl:egorije ka:ko·
vos.ti) G:: moramo oprijeti moder.nili muod o informati·k i le s
širokopo.tez.no vs1opno informatiko, ki .lc1a izrazito ,t ežnjo !I'azparcelir::ti materialne, r~ijske
in ostale ~. tro.ške tako, da Jih po
temeljiti analizi VZROKA NASTAJAN]-'\ g nJIPiramo rv določe·
nem »kontu«. Med ostalimi priz-

izboljšavi

narediti dve zarezi za ročaj na
klopnih vratih za Dragico.
»Kako ste prišli do ideje za ra·
cionalizacijo na tej operaciji?«
»Po prejšnji tehnološki rešit~i
sem z vodilom lahko napravJl
samo eno zarezo za ročaj, potem
pa sem moral za drugi zarez vso
operacijo ponoviti. Ob tem pa
sem imel veliko dela s preklada·
njem v zložaj, transportiranjem
in z zamenjavo vodila.«
Tone Vovk pa je predlagal iz·
boljršavo na šabloni za zarezovanje lukenj za ročaj na čelu predalov. Z -izpopolnjeno šablono pa
se zareže ob luknji za ročaj, ne
da se premešča šaJblona ali jemlj e z mize rezkarja.
»Kako ste rprišli do ideje, do
predloga za tehnično izboljša
vo?«
»Motilo me je, da se moral šab·
lono stalno umikati z mize in za
vsak zarez šablono ponovno na·
tikati na trn.<<
»Ali menite, da je mogoče še
več stvari racionalizirati.«
»Da veliko stvari hi se dalo z
razmiŠljanjem racionalizi!a~, n<'?·
katere pa tudi z dodatnuru pnpomočki ali delovnimi napravami.«
Naj predlagateljema za teJ:mič
no Jzboljošavo izrazimo pnzna.
nje ilil. se ob tej priložnosti obrnemo na kolektiv z vabilom, naj po
svojih sposobnostih in izkušnjah
pomagajo pri tehničnih rešitvah.
Samoupravni organi, ki jim bC?s ta tehnični izbolJšavi predložem,
pa morajo poiskati način in mož·
nost za primerno nagrado za uvedeno tehnično izboljšavo.

kakov osti

.skica. 2
Sistem celovi·te ·kontrole kaikovosti zahteva sodelovanje rvseh
služb iaJ. oddeLkov rv podjetju pri
zagotavljanju in (proizvajanju kakovostnih ii:zdel:kov, !Pri čemer zavzema tako imenovana pripravljalna fa.za novega izdelka (razvoj, tehnologija ...) glavno vlogo.
Vendar pa mora biti celotna dejavnost, rkli. zadeva .k akovost, usmerj ena z enega mesta. To pomeni, da je treba vse informacije o kakovosti •sistematično zbi·rati, obdelovati in llJSmerjati v
.selktorju za .kakovost.
l. V naj&jem krogu ~Sota !POvezani neposredna operativna .tehnična kontrola in proizvodnja.
Tu se obravnavajo in odstranjujejo slučajnos:tne dnevne na.pail!:e,
'ki 111iso vzročno povezane z dokumentacijo ·i n ,proiz·v odnimi
sredstvi, temrveč v .glavnem z a!ktiv:nostjo ljudi 111 .n eposredni proizvodnJi. To je !pOdročje informacij cza neposrednega proizvajalca, kar je ibilo opisano v !pOglavju informacije IS stališča človeka.
2. V rvečjem krogu obravnavajo 111apal<e, ki .so na osnovi analize ocenjene :kot kritične in ki
ne morejo biti odstranjene samo
v ·s;tiku s IProizovodnjo, temveč
· morajo IPr.i tem sodelovati tudi
ljudje, ki proirzJvodnjo :pripravljajo.
3. Končno
imamo
najširši
krog, kjer se zbirajo \Poda~tiki o
napakah, ki ·s e pojaviJO v i:zJkoriščanju.

Za urejanje razvojno - konstrukcijske dokumentacije in
·t ehnologije s ta pomembna .predvsem zadnja dva informac1josko
- krmilna kroga kakovosti, pri
čemer mora biti tehnologija informacij prirejena namenu, ki
naj ga •te informacije imajo p ri

a) NAZIV IZDELKA oziroma
.sestavnega dela ter njegovo kons trukcijsko ali ·t ehnološko pripadnost - oŠifro;
rb ) DELOVNO OPERACIJO, serijo, naziv dobavi•telja dn šifro
dobarvitelja za vhodni material;
c) DELOVNO MESTO, kjer se
izdelek izdeluje:
- delovno enoto,
- stroškovno mesto,
- šifro stroja ali deloV'llega
mesta;
d) število izdelanih, pregledanih in slabih kosov, pri čemer
morajo bi<ti slabi kosi (kosovno
ali v odstotlk:i.h) grupirani na:
- i'ZIIlet,
-!POpravilo,
- obdelovalni izmet ali proizvodni izmet,
- materialni ·i zm et ali tovarniški izmet,
- iQ;ločeno (.delarvec) ali :poizkusni .kosi;
e) OSt·rino rk ontroliranja (AO
QL, AQL ...) (velja za vhodno in
prew:emno •kon:trolo);
f) označbo delavca, urejevalca,
·ki je izdelek izdelal oziroma uredil stroj iaJ. orodje;
g) povzročitelja ·s labe kakovosti·
h) natl:ančno oMač'bo napake;
- označbo napake na osnovi
šifracije s katalogom n apak (obdelava reklamacij),
- označbo napake z izdelano
kontrolno tehnologijo in šiframi
posameznih kontrolnih kr.iteri·
jev;
i) napake morajo biti ovrednotene - oponderirane, za kar je
običajno v ra:bi S stopenj - razredov (glej točko d);
j) vrednost slabe kakovosti (v)
pri čemer se vrednos·t izmeta v
primeru vzorčnega pregleda izračunava po formuli:

Janez Zgonc, delavec pri nadmiznem rezkanju
nan1m1 stroški mora nastati
"konto kakovosti«, one pa enos ta:vno registracijsko mesto »riziko
proizvodnje<<, ki normalno govori
le o določenih stroških izmeta in
poprav.H - o nekakovosti.
(Nadaljevanje ~r.ihodnji.č)
F. Hrastntk

Tone Vovk -

V tehnološko službo smo se šli
pozanimat, ali sta ti predloženi
tehnični izbolJšavi sprejemljivi
Povedali so nam, da sta .i zboljšav.i izvirni in uporabni in da gre
v obeh primerih za racionalizacijo, ki povzroča časovni prihranek.
J. Klančar

Tovarna pohištva Cerknica
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Podpisani samoupravni sporazumi
nje kmetijstva z motivacijo prevelike obremenitve oziroma nujnosti, da postane ta problematika skrb vse družbene skupnosti.
Tako ostaja v veljavi dosedanji
sporazum, ki pa seveda združuje
znatno manj,ša denarna sredst va.
K ·podpisu samoupravnih sporazumov ni pristopila tudi Nanos
Postojna - TOZD Trgovina Rakek. Niso soglašali z datumom
začetka oddvajanja sredstev, pri
sporazumu za potrebe financiTanja ljudske obrambe pa je sporna višina prispev.ka.
Na s'kupnem sestanlru ~podpi
snikov so ugotovili, da je velika
večina delovnih ljudi razumela
potrebe posebnega soli.<iarnega
financiranja nekaterih skupnih
potreb. Tako izražena solidarnost pa terja seveda smotrno :in
načrtno potrošnjo ter primerno
informiranje o njej. Enotni so
biij.i tudi v mnenju, naj tiste TOZD,
ki samoupravnih sporazumov niso podpisale v .p redloženem tekstu, le-te ponovno (do kon ca leta)
obravnavajo oziroma sprejmejo.
V nasprotnem primeru se določi
veljavnost vseh samoupra:vnih
sporazumov vsem TOZD samo za
leto 1974. DodaN je treba še, da
je ·p ristopila k sofinanciranju
krajevnih skupnosti več kot polovica obrtnikov in pri njih zaposlenih delavcev.
F. STERLE

DELOVNI LJUDJE SO Z RAZUMEVANJEM SPREJELI POTREBO ZA FINANCIRANJE KRAJEVNIH S KUPNOSTI, CE STNEGA
SKLADA IN DRžAVNE KARTE TER LJUDSKE OBRAMBE. SAMOUPRAVNE SPORAZUME SO PODPI S ALE SKORAJ VSE TEMELJNE
ORGANIZACIJE ZDR UZENEGA DELA.

je začela šele v začetku junija,
pred letnimi dopusti, zato moramo z razumevanjem obravnavati zamu dneže, ki so odgovorili
na zahtevek občinske skupščine
šele 20. avgusta.
Nekatere temeljne organizacije
združenega dela s predlaganimi
določili samoupravnih sporazumov niso soglašale, zato je izvršni svet skupščine občine Cerknica poskušal z usklajevalnimi razgovori doseči podpis sporazumov
v predlagani vsebini.
Zaradi nesoglašanja s predlogi samoupravnih sporazumov,
ponekod zaradi nepoznavanja ali
slab še obveščenosti, niso podpisale samoupravnih sporazumov
naslednje TOZD: vse TOZD Kovinoplastike z edinim zadržkom, da
bi veljavnost samou pravnih sporazumov vsako leto znova po potrebi podaljševali, če bi po analizi dela potrošnikov sporazumov
ugotovili, da je to potrebno (gre
za s~razume z večletno veljavnoStJO).
GG Postojna - TOZD Gozdarstvo Cerknica in TOZD Snežnik
Stari trg nista podpisali predlaganega novega srporacuma za financiranje sklada za pospeševa-

DruŽJbe.ni dogovor na ravni r epublike in občine o osnovah programiranja in oblikovanja sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974 je limitiral najvišjo mogočo višino obremenitve
osebnih dohodkov. Zato občinski
proračun ni mogel kriti nujnih
potreb sofinanciranja krajevnih
skupnosti, cestnega sklada (občinske ceste) :in državne karte
ter ljudske obrambe v občini
Cerknica.
Za naštete dejavnosti bi bilo
zato potrebno poiskati nov način
financiTanja, vir znotraj naših
možnosti.
Skupščina občine Cerknica je
obvestila o nastalem položaju ;vse
temeljne organizacije združenega
dela in delovne ljudi v občini .ter
pripravila predlog rešitve s prispevki v okviru samoupravnega
sporazumevanja. Razprave o ·podpisu predlaganih samoupravnih
sporazumov so potekale precej
različno, v nekaterih temeljnih
organizacijah so samoupravne
sporazume obravnavali na zborih delovnih slrupnosti, ponekod
pa samo v okviru organov upravljanja, ta:ko pač, kot jim veleva
notranja zakonodaja. Akc,i ja se

Delo še ni
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~a področj u kmetijstv~ je ~u
titl .hrstven napredek pn vtkl]učevanju kmetov v izpolnjevanje
in uresničevande socialističnih
odnosov.

se reštJtiejo konkretna vprašanja
organirzaci1 in širše
skupnosti.
V oSamoupravne ·sporazume je
~eljana solidarnost in vzaje.rnnost, kar omogoča stabilnejše socia:lno :varnost delavcev in dejans:ko povez:ovanje !Združenega dela
v n<ljporih za uresničevanje u'Sta:vnih načel.
Skupne sluŽibe so organizirane
tako, da je onemogočeno njihovo od'ločanje v imenu temeLjnih
..
.
or.ganiZacrJ.
Ceprav ocenjujemo .p ozitivne
spremembe na področju lllvelja:v!janja ustaVIllih načel, pa moramo u gotoviJti, da proces ne !pOteka na VISeh relacijah v sxn.islu
dejanskih potreb.
Ugotovimo la.hiko, da delagatski sistem še ni rzaživel v pravem
smislu ustavnih načel. I nformacije dele~atov v širše chužbene
skuipnosti so skope ali j:ih celo ni.
Delegacije in delegati se ne posvetujejo redno s svojimi voli:vci,
prav .tako pa ne obveščajo deilavcev o rezultatih, stališčih in
·s klepih, ,izoblikova:nih na predstavn.iŠ>kib organih. Zato je naloga vseh naprednih sil uveljavljanje delegatskega sis-tema in
neposredni vpliv delavcev na
VISeh ravneh dMbeno-ekonomskega in političnega rarwoja.
'Delavska dront·r ola je v večini
<temeljnih organizacij kolliStitui.rana, venuar še ·v edno ni zaživela.
Tudi v .tistih temeljnih organizacijah, kjer so odbori delavske
kontrole že imeli seje in razprave, so le..te zgolj formalne. Odbore del;wske kontrole še vedno
jemljejo kot in'Šipekcijske organe
m ne organe neposrednih proizvajalcev, ki so v rokah delavcev
in :v njihovem imenu i.zpolnjujejo:
- trajni nadzor nad uresniče
vanj em dogovorov, sporazumov in
odločitev, nad u porabo družbe·
Il'ih sredstev, uresničevanj em sa·teme~jnih
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.Prebivalce n~ega malega mesta že dalj časa :v ~poznih nočnih
umh vznemirja hrumeč ~ropot >>kolibrijev«, ker ISO jim njihovi lastmki
sneH glušni:ke. Obupani meščani imajo zadnje upanje v določila temeljnega zakona o :varnosti cestnega prometa, ·k i stopijo :v veljavo
l. olct:obra letos, da jih bo :s pomočjo odgovornih organov rešil te
hude nadloge.

moupravnih pravic ,j.n dolžnosti
dela:vcev,
- dolgoročno in 's istematično
,s premljanje in uresničevanje ,intereoov delavcev,
- spremljanje sodelovanja temeljnih organ'i2acij 2 občani, ki
delajo z za.sebnimi sred-stvi,
povezovanje
- sistematično
del~s.ke •k ontrole na v,s eh ·r avneh združenega dela.

Občinski komite Zveze kom unistov Cerknica je na eni svojih p reteklih sej imenoval koordinacijsko komisijo za spremljanje uresničevanja ustavnih načel. V okviru te komisije so obllkovane podkomlsije (grupe) za spremljanje uresničevanj a ustavnih načel v krajevnih skupnostih, interesnih skupnostih in v združenem delu.

•

V prejšnjem mesecu je bila ~edno bogata gobarska bera. Najgobice so bile redno na iedilnem :listu v vseh mogočih
kuharskih inačicah. Zaradi gob}ih utitkov se promet v ambulanti
našega malega mesta .ni bist>ve.no povečal. Je pa opamo porasla upor aba toaletnega papirja. nopisniki poročajo, da Je podoben primer
tudi v ostalih gobarskih središčih :na velli.ko ·v eselje ..Sladkogorske«.
različnejše

končano

OCENA URESNIČEVANJA USTAVNIH NAČEL
V ORGANIZACIJAH ZDRUžENEGA DELA
NAšl OBČINI

Clani !komisije za sprernl~antie
ustav.nih načel v organizacijah
združenega dela so v ne.poSII"ednih razgovorih s pred&tavniki
družben01>0li:tičnili organizacij v
temel:jnih organizacijah pregledali
dosedanjo aktivnost na področju
uveljavlJanja ustavnih načel. Na
podll.agi razgovorov je pripravl~ena posebna analiza. O tej analiZi
je 1r~ravljal občinslci komite
Zveze Jromuni.stov Cerknica in
Občin'Siki sindiikalni svet Cer.k:nica na rarlŠi.rjenih 'Sejah. Osmwne
značHnos.ti ~n ugotovistve analize
bi lahko strnili v nekaj naj:važneišiih ~področjih.
t.JstanavljanJe ~temeljnih organi;zaciJj in uveljavljanje uS'taWJ.ih
načel je potekalo usklajeno in
u.spe&no (kljub nekaterim znanw
zastojem v Kmetijski zadrugi},
tako da je formalno-prawa pot
v določeih rokih.
ures.riiče.na
Prav gotovo se IS to ugatovit>vijo
ne moremo zadovoljiti, saj pomeni konstituiranje temeljnih orgamizacij uveljavljanje novih družbeno-ekonomskih odnosov, v katerih si delavci zagotavljajo neodtujljivost svojih s amouprav~
pra'Vic m enakopraven položa) v
upravljanju družbene reprodukcije in drugih družbenih zadev.
S tem pa se dejansko uresničuje
pra:vica delavca, da upravlja s
:pogoji, sredstvi in rezultMi svoJega in združenega dela.
Prav gotovo moramo ugotoviti
~oritivne spremembe, Jd se kazejo v večji zainteresiranosti delavcev za pogoje in rezultate dela za delitev doseženega dohod·k~, in splošno porabo ter za investicijska vlaganja in per51pek.
tivno gospodarjenje.
Porprejšnji centralni delavski
sveti v organizacijah združenega
dela sedaj -le verificirajo sklepe
temeljnih organizaci1, ta'k o da je
odtujevanje odločanJa o rezultatih dela odipTavJjeno, čutiti je
večji napor za obveščanje 9-e}avcev prek zborov delavcev, k Jer

S podpisa samoupravnih sporazumov

Na podlagi analize .in razJprave
so izoblikovani sklepi, ki obvezujejo vse napredne si:le za pospešeno uresničevanje ustavnih
načel. Pri tem je :potrebno posve1li.ti več pozornosti obveščanju
delavcev, uresničevanju načel delavske kontrole in uveljavljanju
delegatslkega S'i&tema na vseh
•področj.ih. P~av tako je potrebno
analizirati in oceniti integracijske
procese, zlasti pri povezovanju
proizv.odnje in trgovine. Moramo
se zavzeti, da je v vsaki .temeljni
organizaciji pripravljen srednjeročni .r azvojni program, ker le
tako zagatavljamo materialno
podlago za razvoj m.krepi-tev vloge neposrednih proizvajalcev.

Aktualni posnetek: zajetje vode (iz potoka) za vodovod

ZLATI ČASl STARIH
Na Vrhniki se v novem domu
upokojem:ev končujejo zadnja
gradbena dela. Ce bodo tudi obrtniška dela dosegla pravo zmogljivost, bo novi dom nared za vselitev v zgorlnji jeseni letos.
Lepo bo :lliveti v domu na Vrhniki. V tem domu bodo živeli upokojenci tako, kot živijo upokojenci v najrazvitejših državah sveta.
V tem domu upokojenci ne bodo
»varovanci«, niti QO nJihovo domovanje »azil« za opešane starce!
Mnogi bodo to življenje v domu
lahko imenovali »zlati čas za ljudi v letih«.
Kdo bi opisal vse domislice arhitektov, gradbenikov in ostalih
izvajalcev del? Sicer je še vse v
skeletu, toda po razporeditvi notranjih prostorov, po številnih
balkonih, terasah ter po okolici
doma, ki se bo tako čudovito ujemala z gozdnato okolico vrhniških hribov, se zdi, da bo to dalo
sliko hotela visoke kategorije, :me
pa ustanove za nastanitev dedov
i n babic. Tam bodo živeli 1iudje,
ki se spominjajo vsega dobrega
in hudega iz davnih dni. Tam bo-

Komisije bodo rl delom nadaljevaile, tako da bo omogočen
stalen pregled nad uveljavljanjem ustaVinih nač el. To je naloga vseh progresivnih sil, 'ker se
tako uveljavljajo cilji razvoja
družbeno-e:konomslcih odnosov v
naši dru2Jl>i, začrtani :z ustavo.
B. MISIC
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do živeli ljudje, ki bodo našli varnost pred jutrišnjim dnem, nikdar za zavestnimi ali podzavestnimi mislimi, da je upokojenec
»odvr že.DI«, poza1blje.n človek.
Gradnje domov za upokojence
so pravzaprav začetek novega, sodobnega vidika socialne zaščite
starih ljudi. Dom bo imel še posebno nalogo »pomlajevanja« ljudi s prirejanjem izletov v naravo,
obiskov rar.znih naravnih in zgodovinskih :zmamenri.tosti, predvsem pa obiskov kulturno umetniških prireditev v bližnji Ljubljani, kar je bilo naši najstarejši
generaciji neznanka. Med prihodnjimi stanovalci doma bodo tudi
ljudje, ki imajo še svojega delovnega konjička. Tudi njim bo treba omogočiti, da bodo še naprej
živeli svoj svet, dati jim bo treba nekakšno delovno terapijo.
Sklep o gradnji doma na Vrhniki in združevanju sredstev za
gradnjo je bil z vso ,p ohvalo sprejet od družbenih organov, ker bo
s tem omogočeno, da bo v nekaj
letih zgrajen dom poleg Vrhnike
še v Cerknici in Logatcu.

BRESTOV OBZQRNIK
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Naši upokojenci
V TOZD Tovarna pohištva
Cerknica je v zadnjem času pre·
ldnilo delovno razmerje zaradi u·
pokojitve več delavcev:
1. Vidmar. Franc iz Begunj
delavec v masivni progi,
2. Kraševec Tone iz Ponikevdelavec v montaži,
3. Kakša Fani iz Cerknice delavka v furnirnici,
5. Jenček Elica iz Cerknice delavka v furnimici,
6. Turk Branko iz Goračev lesni tehnik,
7. Matičič Jelka iz Rakeka- delavka v površinskih oddelkih.
Vsi ti navedeni delavci so bili
zaposleni v naši tovarni več let.
Delovni kolektiv TOZD TP Cerk·
nica jim želi, da bi se v pokoju
počutili kar najbolje.
Delovna skupnost TOZD
TP Cerknica

RAZPIS
Po daljšem času smo vam spet
pripravili nagradno križanko »Peta lesariada«. Da bi vas še
spodbudili k reševanju, smo namenili nekaj nagrad:
l. nagrada - 150 din
2. nagrada - 100 din
3. nagrada SO din
10 nagrad po 10 din.
Rešitve s pripisom >>Nagradna
križanka« pošljite uredniškemu
odboru najkasneje do 23. oktobra
1974. Pri reševanju vam želimo
dosti ~abave, pri žrebanju pa obi·
lo sreče!

Brestov obzomik, glasilo delovne
skupnosti Brest Cerknica. Glavni
in odgovorni urednik Božo LEVEC. Ureja uredniški odbor:
Ivanka GODESA, Mirko GERSAK, Marija GRBEC, Jože KLANCAR, Božo LEVEC, Branko MISIC, Franc MLAKAR, Danilo
MLINAR, Franc MULEC, Miha
SEPEC in Zdravko ZABUKOVEC.
Tiska železniška tiskarna v Ljubljani. Naklada 2300 izvodov

Filmi v oktobru
Cenjene obiskovalce kina obveda se od l. oktobra prično
večerne predstave ob 19.30.
ščamo,

3. 10. ob 19.30 - ameriški film
BOMBA IZ KANSAS. CITYJA.
Akcijski film. V 'glavni vlogi
Raquel Welch.
5. 10. ob 19.30 in 6. 10 ob 16.00 NEPREMAGLJIVI SAM WALLASH. Western. Igra Robert
Wood.
6. 10. ob 19.30 - ameriški film
HOLANDSKA ZVEZA. Krimi·
nalka. Igra Sven Bertha!.
7. 10. ob 19.30 - ameriški film
SUZANA IN JEREMY. Drama.
Igra Robby B enson.
10. 10. ob 19.30 - ameriški film
KRVAVI PREGON. Western.
Igra Oliver Reed.
12. 10. ob 17.00 - ameriški film
SLAVNI MORNAR POPAJ. Ri·
sanka.
12. 10. ob 19.30 - ameriški film
UPOR SUžNJEV. Fantastični
film. Igra Roddy McDowall.

13. 10. ob 16.00 in 19.30 - ameriški film GETAWAY - POBEG. Kriminalka. V glavni vlo·
gi Steve McQueen.
14. 10. ob 19.30 - ameriški film
PRIDE SABATA - MRTEV SI.
Western. Igra Lee van Cleef.
17. 10. ob 19. 30 - ameriški film
VZLJUBIL BOS MOJO MAMO.
Drama. Igra Patty Duke.
19. 10. ob 19.30 in 20. 10. ob 16.00
- ameriški film VSE MESTO
JE KRIVO. Western. Igra Dana
Andrews.
20. 10. ob 19.30 - francoski film
MARSEILLSKI KLAN. Krimi·
nalka. Igra Jean Paul Belmon·
do.
21. 10. ob 19.30 - ameriški filin
SITO MESTO. Drama. Igra
· Stach Keatch.
24. 10. ob 19.30 - francoski film
ZMESNJAVA ZA MORILCA.
Kriminalka. I gra S.ilvia Koschi·
na.
26. 10. ob 19.30 in 27. 10. ob 16.00
italijanski film KALIBER 9.
Kriminalka. Igra Mario Adolf.

OEN.

27 10. ob 19.30 - ameriški film
SUPER FLY. Pustolovski film.
Igra Ron O'Neal.
28. 10. ob 19.30 - ameriški film
JAZ SEM SARTANA, TVOJA
SMRT. Western. Igra John Garko.
31. 10. ob 19.30 - francoski film
!POLICAJ. Kriminalka. Igra
Alain Delon.

EKSKURZIJA

V MEBLO
20. septembra letos je društvo
inženirjev in ,t ehnikov lesai1Sltva,
aktiv Brest Cet1knica, organiziral
strokovno ekskurzijo v novogo·
riški Meblo. Iz našega aktiva je
šlo na ekslwrzijo 41 članov.
Po svojem namenu je ekskur·
zija uspela. Dobro bi bilo, da bi
takšnih strokovnih srečanj organizirali rveč.
Prav bi bilo, da hi se prihodnjih organiziTanih strokovnih
srečanj oziroma ekJskurzij udeležili ·vsi, saj ima naš aktiv 80 čla
nov.

