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lasilo delovne sku

Javne razprave pred 8. kongresom Zveze sindikatov Slovenije
se iztekajo. Med skrbno pripravljenim gradivom so tudi osnutki
kongresa sklepov, izmed katerih objavljamo osnutek sklepa 14.

Pred kongresom sindikata

OBVEŠČANJE IN SAMOUPRAVNO

KOMUNICIRANJE

Obdobje, ki se pravkar konje izzvenelo v znamenju priprav na osmi kongres Zveze sindikatov Slovenije. Po vsej Sloveniji so se sestajale osnovne
organizacije sindikata in temeljito razpravljale o predloženih
kongresnih dokumentih. Tudi v
naši občini so osnovne organiza·
cije sindikata posvetne kongresnemu gradivu vso pozornost.
Ugotavljamo pa lahko, da bl bila
predkongresna aktivnost v ob·
čini še bolj živahna, če ne bl
sovpadala z zelo vellldm dogod·
kom za našo občino, vojaško vajo »Jesen 74«. Kljub temu ugotavljamo, da so našl delovni ljud·
je seznanjeni s kongresnlml do·
kumenti in da je bila v naši
občini izražena enotna podpora
začrtani usmeritvi prihodnjega
delovanja Zveze sindikatov. Vse
razprave so izzvenele z enotno
mislijo: »Nič, kar je za delavca
pomembnega - brez sindikata.«
Kaj pomeni kongres za sin·
dikate? Kongres Zveze sindikatov
Slovenije ln Zveze sindikatov Jugoslavije naj bosta delovni dogovor delegatov za dosledno
uresničevanje vsega, kar smo zapisali v ustavo in dokumente
desetega kongresa Zveze komu·
nistov Jugoslavije in sedmega
kongresa Zveze komunistov Slo·
venije. Pri tem velja podčrtati,
da v prihodnje ne rabimo sklepov, Id bi ponavljali ustavo all
stališča
partijskih kongresov,
temveč rabimo sklepe, ki bodo
čim .natančneje opredelili, kaj so
v naslednjem obdobju prvenstve·
čuje,

Vsestransko, celovito, pravočasno i n predvsem delavcem ra~um
ljivo obveščanje t er razvit e samoupravne komunikacije so eden
osnovnih pogojev, da se delavci v · združenem del u lahko tvorno
vključujejo v celoten splet samoupravnih odnosov in v polit ično
delovwzje. Obveščati in biti obveščen je ena i~me d neodtujljivih
dolžnosti in pravic sanzoupravljal cev. Zato smo sindikati:
- povečali svoj vpl iv na vsebino in načine medsebojnega ob·
veščanja i n samoupravtzega komuniciranja;
- v osnovnih organizacijah sindikata terjali nenehno posodab·
ljanje obveščanja, pri čemer bomo odločno zahtevali uporabo tistih
načznov obveščanja, ki zagotavljajo neposrednost, ki omogočajo
i zmenjavanje mnenj in usklajevanje stališč ter nadzor nad uresničevanjem dogovorjenega;
.
- spodbujali v temeljnih organizacijah zdru ženega dela nač rtn o
delovanje samoupravnih delovnih skupin ali drugih primernih obliTe, ki omogočajo spro tno sod elovanj e čimvečjega števila samo·
upravljalcev v samoupravnih procesih;
.
- zagotavljali, da bodo zbori delavcev sklicani pravo časno, in·
formacije in gradiva popolna, predlogi odločitev ponudeni v varian·
tait, predvidene posledice take ali drugačne odločitve, znani sprejeti sklepi, odgovorni nosilci za njihovo uresničit ev in možna kontrole: 1zad njihovim uresničevanjem;
- odklanjali prakso sklicevanja masovnih zborov delavcev, z ob·
sežnimi dnevnimi r edi, ob neustreznem času kot izključno obliko
samoupravnega odločanja delavcev;
- skladno s svojo ustrezno odgovornostjo v delegatskih odnosih
zagotavljali vsem delegacijam in delegatom delavcev temeljnih or·
ganizacij ~druženega dela pogoje za njihovo delovanje. To predvsem
pomeni seznanjenost po načelih iz tega sklepa, načr tno delovanje,
možnost ~a usklajevanje s tališč. Kot pomemben pogoj za delovanje
del egacij smatramo n jihovo nenehno in organiztrano d ružbenoekonomsko in politično izobraževanje;
- v vsaki občini ustanovil i v okviru tamkajšnje organizacije
zveze sindikatov komisijo za obveščanje, katere naloga je na osnovi
sprejetih stališč v sindikatih usklajevati delo tistih, k i v temeljnih
in drugih organizacijah združenga dela odgovarjajo za obveščanje
delav cev v združenem delu in za obveščanje o delovanju sindikatov;
- še nadalje razvi jali in širili možnosti za uveljavljanje glasil
delovnih skupnosti, občasn i h biltenov, dru~t_ih učinkovitih sr edstev
obveščanja v zdmženem delu, razis kovali njt110vo učin-kovitost v proc esih samoupravnega komuniciranja, sprejemali. ustrezna s tališča
za njihovo nadaljnje izpopolnjevanje ter v zvezi s tem storili vse,
da postanejo sredstva obveščanja samoupravljalcev in hkrati javne
tribune pod izrazitim vplivom družbenopolitičnih organizacij;
- glasilo Zveze sindikatov Slovenije Delavsko enotnost in njene
pub likacije še nadalje razvijali ter posodabljali, da bodo vedno
holj učinkovita sredstva za družbenopo litično aktivnost sindikatov.
V njih 'bo poudarek na takem načinu in vsebini , ki bos ta odražala
pe reče vrobleme združenega del a, omogočal a izmeniavanje samoupravnih izkušenj in odražal a rezultat e družbenopolitične aktivnosti
predvsem si ndikatov, da bi t ako postali vplivno sredstvo ter pomoč
delegatom v procesih samoupravnega odločanja;
- omogočali vsem s red stvom javnega ob veščanja sproten vpo·
gled in vpliv na naše delovanie. Tako bomo tudi ta sr edstva ob·
11eščanja vključili v uspešnejše reševanje vprašanj, ki so ustavne
in statutrr.me naloge sindikatov v ra~vijanju samoupravnih družbenoekonomskih odt10sov.
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ne naloge sindikata, do kdaj je sklop vprdanj_ zajema uresniče
treba te sklepe uresničiti ln kdo vanje delegatskega sistema v
je za uresničitev odgovoren. Ra· praksi. V sklopu teh vprašanj
bimo torej sklepe za spodbudo je potrebno obdelati funkcioni·
pri delovanju vseh naših članov, ranje delegatskega sistema v
ne le organov ali posameznih združenem delu, · v dru,žbenopoll·
aktivistov. To je tem bolj po· tičnih skupnostih, v interesnih
trebno, ker se zavedamo, da smo skupnostih in obravnavati vprasindikati predvsem mi - člani, šanje delegatskega sistema navse ostalo pa so pripomočki in sproti uresničevanju vloge sin·
sredstva za naše prihodnje ak· . dikata. ~esti sklop vprašanj za.
elje. To osnovno izhodišče je . jema usposabljanje delavcev upoštevano tudi v statutu o or· delegatov za ustrezno opravljadikatov in Zveze sindikatov. Os· nje vloge delegata.- Sedmi sklop
mi kongres naj torej pomeni ak·
vprašanj zajema mesto in soeljo za čimprejšnjo, čimboljšo in delovanje sindikata v sistemu
čimbolj
dosledno uresničitev družbenega dogovora · in samo·
ustavnih določU.
upravnega sporazumevanja. Os·
mi sklop vprašanj _predstavljajo
V
d
tih
mi
k
k
·
o umen
za os
ongres tiste ustavne obveznosti sindlka·
SO jasno začrtana področja za
ta, ob katerih ustava posebej imedelovanje in prihodnjo usmer- nuje sindikat kot organizacijo de·
jenost sindikatov in Zveze sin· lavcev.
dikatov: Težt§če je dano sklopu
osmih vprašanj.
Ob vsem tem želimo osmemu
Prvo vprašanje obsega afirma- . kongresu -Zveze -sindikatOV · Slo..:r... ,_
venije in delegatom, Id ;nas bodo
c i jo dela kot osnovo maten.iuae· na -k ongresu zastopali, . uspešno
ga in družbenega položaja- čloN
veka. Drugi · s~lop obra\>nava · ih plodno delo. ·_. aj' : končam z
ustavno načelo 0 enakem druž· · besedami: »Novo- ustavno vlogo
benoekonomskem položaju de- in odgovornost sindik~tov bomo
lavcev v različnih_ . dejavnostih. · mo~li uresničevait vSI. Le tako
Uresiličltev teh načel bo' najbolj · · bo sindikat_to, kar mora biti -:
vplivala na vse oblike organlzi. · organizirana akcija delavcev za
ranja in delovanja ·naših organi- · konkretno izboljšanje. njihovih
zacij. Tretji sklop vp~ašanf je razmer za reševanje njihovih
graditev neposrednega samo- .
'
.
•
upravljanja, zlasti pa je posvečen . problemov, za uresmčevanje nji·
kon-stituiranju in prihodnji no- .. hovih interesov, za popolno ures·
tranji graditvi organizacij zdru- _ničevanje samoupr~vljanja, kar
ženega dela. Cetrtl sklop vpra- je naš temeljni razredni interes.«
šanj predstavlja samoupravno
povezovanje in integracije_. Peti
E. Lenarčič .
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PREDSEDSTVO SOCIALISTICNE REPUBLIKE
SLOVENIJE
SKUPSCINA OBCINE CE R K N 1 C A
Za uspešno izvedbo združene taktične vaje »JESEN 74« na območju občin Cerknica in Ribnica, v kateri so učinkovito sodelovali vsi dejavniki splošnega ljudskega odpora, delovni ljudje in
občani, i zr e k a Predsedstvo Socialistične republike Slovenije
POSEBNO PRIZNANJE
Predsedstvo SR Slovenije je na podlagi poročil vodstva vaje in
osebnega vpogleda v organizacijo, priprave in izvedbo vaje zelo
ugodno oc~nilo delovanje političnih in oblastnih vodstev občin
Cerknica in Ribnica. Posebno pozitivno je ocenjeno množično
vključevanje delovnih ljudi in občanov, ki so kljub težkim terenskim in vremenskim pogojem z veliko zavestjo in moralnopolitično odgovornostjo izpolnjevali svoje ustavne pravice in
dolžnosti, ki jih imajo po konceptu splošnega ljudskega odpora.
Pridobljene izkušnje so dragocen prispevek v nadaljnjem dograjevanju in krepitvi obrambnih priprav ter izpopolnjevanju
koncepta splošnega ljudskega odpora na celotnem območju SR
Slovenije in SFR Jugoslavije.
Predsednik
Sergej Kraigher

Gospodarjenje v devetih mesecih
PROIZVODNJA KAžE RAST ZA 311 ODSTOTKOV, PRODAJA PO·
HISTVA ZA 48 ODSTOTKOV, žAGANEGA LESA ZA 100 ODSTOT·
KOV NAD LASTNIMI REZULTATI. LZVOZ NA PLANIRANI RAVNI. OSEBNI DOHODKI NA ZAPOSLENEGA KREPKO NAoD LAST·
N IM POPRECJEM. POKAZATELJI AIKUMUUTIVNOSTI V ME·
JAH LETNEGA PLANA.

PROIZVODNJA
V začetku leta smo v planu
zastavili dokaj visok obseg pro·
izvodnje, rezultati devetmesečne
ga obračuna pa kažejo, da so bili
cilji usklajeni z možnostmi. V
devetmesečnem obdobju smo dosegli 76 °/o letnega plana, v pri·
meri z enakim obdobjem lani
pa je obseg proizvodnje višji za
31 °/o. Zlasti je ugoden porast obsega proizvodnje v finalni proizvodnji, posebej če upoštevamo,
da so dosežene stopnje rasti ob·
sega proizvodnje realizirane z relativno manjšim številom zaposlenih. K temu je ugodno prispevala sprememba asortimana in
povečanje serij, prav tako pa tudi uvedba novih prijemov na področju organicije in vodenja pro·
izvodnje.
Na področju proizvodnje žaganega lesa pa so pozitivno vplivale vremenske razmere v začet
ku letošnjega leta.

PRODAJA

Prebivalstvu

občine

Cerknica

Ob uspešni vaji »lesen 74« čutim o prijetno dolžnost, da se zahvalimo vsem, ki so v njej kakorkoli sodelovali i n po svojih močeh
prispevali k njenemu uspehu.
Nedvomno je vaja pokazala, da so naši občani p ripravljeni zavestno braniti naše revolucionarne pridobitve in na najbolj humanih
temeljih zgrajene samoupravne odnose, braniti našo samostojno
pot v graditvi nove družbe. Vaja je pokazala tudi v eliko pripravljenost naših oboroženih enot, predvsem pa uspešnost in učinkovito s t
koncepta splošnega l judskega odpora.
·
V vsakem t renutku, na v sakem koraku je bilo čutiti, kako sleherni
občan z vsem srcem po svoje prispeva k odporu proti napadalcu.
Od pionirčka, ki je skrival v šolski torbici l etake, do stare ženice,
ki j e stregla premoče nim partizanom in teritorialcem, od kurirja,
ki se je v deževnih nočeh prebijal skozi gozdove, do obveščevalcfl,
ki je bdel nad gibanji napadalca . .. Ne moremo mimo požrtvovalnosti enot civilne zaščtte, narodne obrambe, part izanskih in
teritorialnih enot, ki so v dežju in snegu uspešno izpolnjeval e svoje
naloge. Krajevne skupnosti, delovne organizacije, šol e, mladinska
in druge organizacije so v pogojih okupacije dosledno izpolnj evale
vnaprej zastavljene nač rte in odloke občinskega vodstva. Tudi sredstva javnega obveščanja v težavnih pogojih niso odpovedala.
. Nemogoče j e našt evati vse, ki so postali neločljivi del splošnega
ljudskega odpora, ki j e našel svojo konkretno vsebino na sl ehernem
delčku no tranjske zemlje. Ce bi hoteli še koga posebej izdvojiti
v vaji, potem so to prebivalci vseh krajev občine, ki so se nesebično
odrekali svojem u kosu kruha in prostora za borce, s katerimi so
ži veli z vsem srcem.
Prav ta vaja j e pokazala v eliko enotnost v sega prebivalstva v boju
za samostojnost i n za ohranit ev vsega, kar smo v našem dosedanjem
revolucionarnem razvoju zgradili. Prav zato smo prepričani, da bomo
prav tako enotni v naših sedanjih prizadevanji h za čimbo lj humane
človeške odnose, za čim boljše gospodarske rezultate, za nove delovne
zmage!
Skupščina i n družbeno-politične
orga~1izacije občine Cerknica

Izredno ugodna konjunktura
na področju plasmaja pohištva
v začetku letošnjega leta (vse do
meseca maja) se kaže v pospešeni realizaciji pohištva. Tako je
prodaja pohištva za 48 Ofo nad re·
zultati prodaje v enakem obdobju lani. Od meseca junija pa prodaja ni napredovala z enako stop·
njo rasti, kar je posledica zmanjšanega potenciala potrošniških
posojil, slabše konjunkturne se·
zone in delno uvajanje noyega
proizvodnega asortimenta na tr gu. Ta ocena velja predvsem za
sedežno in kuhinj-sko pohišt vo.
Moramo ugotoviti, da je bil plasman pohištva zlasti na področju
Slovenije in Hrvatske.
Izvoz pohištva iz leta v leto
stagnira, če ne celo pada, kar
pa je rezultat različnih dejavni-

Z

zak lju čka

Dragi

kov: inflacija, slaba konkurenč·
nost na zahodnih trlličih, spremembe v zahtevah tujih potrošnikov, nespremenjeni stimulans
izvoza in pa stalne valutne sp remembe. Glavno potencialno tržišče
furniranega pohištva je
vzhodno tržišče, vendar se na
tem področju kljub stalnim sti·
kom prodaja bistveno ne povečuje.

FINA.l\ICNI REZULTITI
Letos je na evropskem trgu
vladala izredna konjunktura pri
prodaji žaganega lesa, kar se kaže tudi v rezultatih. Obratna sredstva naraščajo, vendar ugotavljamo, da smo na tem področju
dosegli ugodnejše rezultate kot
v enakem obdobju lani. Tako
znaša koeficient obračanja obratnih sredstev za letošnje obdobje
devetih mesecev 1,58, kar je za
33 °/o več kot lani.
K hitrejšemu obračanju obratnih sredstev je prispevala ugodna prodaja in racionalizacija pri
nabavi repromaterialov. Likvidnost podjetja se je proti koncu
devetmesečnega obdobja poslab·
šala, saj so plačilni roki kupcev
nad dosedanjim poprečjem. Prav
gotovo nam ne gre v prid pomanjkanje potrošniških posojil,
saj je znano, da je pohištvo izde·
lek trajnejše vrednosti in se ve·
činoma prodaja na kredit.
Pomanjkanje potrošniških posojil se kaže v slabši prodaji in
s tem v ma njših poslovnih rezultatih. Ostanek dohodka je višji
kot v enakem obdobju lani, kljub
podražitvam surovin ln repromaterialov. Moramo omeniti, da se
je izdelani program aktivnosti
t emeljnih organizacij po polletni
ugotovitvi slabe akumulativnosti
v TOZD TP Martinjak in TOZD
TP Stari trg pričel uspešno izvajati, kar se kaže v ugodnej-

vaj »Jesen 74«

N otranjci~

dragi prijatelji!

Zadnje d ni so enote Notranjskega partizanskega odreda šle skozi
vasi Pokoj išče, Zavrh, Padež, Dobec, Bezuljak, Kožljek, Knežja njiva,
Sv. Ana, Podš teberg, Sv. Stefan in Podlož. Bili smo vaši gostje.
Prišli smo pod noč in v dežj u . Blatni, mokri in utr ujeni. Prijazno
ste nam odprli vrata in nas povabili v hišo. Peči so bile toplo zakurjene, v š tedi!nikih je gorelo, da smo se lahko odpočili in osušili.
Pon udili s te nam od svojega vse, kar premore vaša vasica. Odstopili
s te nam svoje sobe, napravili s te prostor v seniku, da smo lahko
prespali na suhem. Največ pa je bila vredna vaša prijazna beseda.
Nič se niste pritoževali, ko smo vam nosili blato v hišo. Za vsa. -k ogar ste imeli nasmeh in prijazno vabilo: »Saj je še en prostorček
· hiši ; vs topite in se pogrej te.«
Veliko smo vam dolžni in radi bi se van1 zahvalili. Vam, mama,
ki ste nas sprejeli pod streho in nam tolikokrat s kuhali čaja , juhe.
Yam, oče, ki ste s topili v shrambo in nam natočili kozarček »krat. kega«. Ne samo enkrat. »Za zdravje,« ste dejali. In vama, fant in
c;lekle, ki s ta budno spremljala gibanje modrih in nas sproti o vsem
. obveščala. Vsem bi se radi zahvalili : hvala za vse, kar ste v teh
dneh s torili za nas, da smo se počutili kot doma, med svojimi.
Se nečesa smo veseli. Danes vemo: če bo šlo kdaj zares in se
.. bomo morali . boriti proti pravemu sovražniku, bomo v vas našli
trdno oporo, kot tokrat. Tudi zato vam moramo reči hvala.
BORCI NOTRANJSKEGA
PARTIZANSKEGA ODREDA

šib rezultatih teh temeijnih organizacij.
Bistveno naraščanje zakonske
in pogodbene obvemosti. Tp je
tudi rezultat sprememb v sistemu zajemanja in prikazovanja
prispevkov za družbeno potroš·
njo (del teh se je lani izdvajal
iz bruto osebnih dohodkov, letos so v zakonskih obvemostih).

OSEBNI DOHODKI
Osebni dohodki na zaposlenega
so letos doseženi na ravni 2342
dinarjev in so porasli glede na
celotno obdobje lanskega leta za
22 6 /o. Porast osebnih dohodkov
je čutiti od meseca marca letos,
kar pomeni, da bo letna stopnja
rasti osebnih dohodkov še ugodnejša.

-0Prav gotovo doseženi rezultati
obvezujejo k še večji aktivnosti
v prihodnjem obdobju, kar pa
naj se pokaže v ugodnejših rezultatih in povečanju dohodka vseh
temeljnih organizacij. Samo s
skupnimi napori lahko zagotovimo dosego plansko dogovorjenih ciljev. Tako pa prispevamo
k povečanju osebnega in družbenega standarda.
B . MJJič

Plan za
prihodnje leto
v izdelavi
Na podlagi sprejete planske
metodologtij.e za izdelavo plana za
leto 1975 <So strokovne službe
pripravile .prvi osnu tek plana
p roizvodnje in prodaje. O tem
osnutku je .t ekla Tazprava na
strokovnrh posvetih, ta.k!o .da nam
preostane izdelava !Pl"edUoga plana za razpravo na zborih de'lavcev po <temeljnih o rganJi2:acijah .
Prav gotovo bodo posamezne postaVIke 'V ;planu med razpravo in
sprejemanjem dožitVele določene
pqpravke, .vendaT menimo, da je
potrebno delavce sprot.i informirati.
Plan za leto 1975 bomo spreje1i po ocenah do konca novembra, ta.Jro da bi za nooledmje •leto
iJ?eli pravočasno zastavljene ci}J e gospodar.ske •politike.
Prv•i rezcl<ta<ti :kažejo, da bodo
temeljne organizacije .proizvedle
v naslednjem Jetu (sedanje cene)
izdelkov v vrednosti 450.000.000
dinarjev. Celotni dohodek :Se b o
po ocenah gibal
na ravni
465.000.000 dinarjev. U~ezn:o temu bodo tudi oselmi dohodki
naraščali v Sk-ladu JS !Pfod1.l!k.tivnoS!jo . dela in r~~ati gospodarJenJ a po temel(j!Ilih organizacijah.
P.lan za leto 1975 temelji na
oceni tržnih zahtev a.sortimana
in na kapaci-tetah temeljnrl:h organizacij. Pri tem naj omenimo,
da so programi proizvodnje po
temeljni'h o:Pgani:zacijah tPri:lago·
jeni in USiklajeni z dejanSkimi
možnootm:i. V ,planu bo .prilkazama ~tivnos t potrebnih spre·
memb, ki bo.do posledica gospo·
darskih tokov v letu 1975, tako
da bo lebni plan istočasno tudi
stabi-lizaoi-jski instrument v naši
delovni organizaoiji.
V•se akltivnos ti 'V planu b odo
temelj ile na načelih iz samoupravnega sporazuma o zdrušitvi
in družbeno ekonomske poLitil<e.
B. Mišič
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Potrošniški krediti
spodbuda prodaje
OBDOBJE KONJUNKTURE, S KAT•ERO SI JE .POTROšNIK OB
MOCNIH INFLACIJSKIH GI:BANJIH LN ZAMRZNJENIH CENAH
ISKAL PROSTOR .POD SONCEM, JE ZA NAMI. RESDA JE INFLACIJA OSTA:LA, ",ZAMRZNJENE CENE« TUDI, KONCNO, TUDI POTROšNIK JE OSTAL, LE KONJUNKTURA JE IZGINILA. V DOBRSNI MERI JE IZGINILA TUDI ZA .PRODAJO ·POHišTVA.
Problemi. plasmaja so se za- niške kredite proizvajalcem popo- hištva, medtem ko so v Sloveniji
ra- prisotni vsi trije sistemi, s tem,
zumljivo, saj ob zamrznjenih ce. · da. je sistem potrošniškega krenah edino produktivnost in naj- ditiranja proizvajalcev najbolj v
večja
racionalizacija uspešno povojih. Vsekakor tako razlicna
kljubujeta dvigu cen surovin in politika kreditiranja ni v skladu
reprodukcijskih materialov. Od z ustavo določeno enotnostjo ju·
vsega pohištva- ki ga prodajo goslovanskega trga.
slovenska podjetja na domačem
Znano je, da je pohištvo titrgu, odpade na Slovenijo pri- pična trajna potrošna dobrina
bližno tretjino. Ostalo je treba
večje vrednosti, katere plasmaja
ali izvoziti ali prodati v ostalih si brez kreditiranja ni mogoče
republikah.
zamisliti (pri nas se za gotovino
Izvoz pohištva je sploh poseb- proda okrog 40 °/o pohištva).
no vprašanje, ki ga naš devizni Brest je bil med pobudniki raz·
sistem še ni zadovoljivo rešil. ličnih poslovnih sestankov, na kaOb tem se poleg sistemov za- terih je prevladovalo mnenje, da
pornih carin držav uvoznic in je treba potrošniško kreditiranje
stalnih valutnih sprememb sre. rešiti sistematsko in ga poenočujemo že z vrsto vprašanj. Tako
titi za vso državo. Verjetno bi
ostaja ne dovolj stimulativen si- bila najbolj smotrna rešitev ta,
stem stimulacij od premiranja da bi banke neposredno krediti·
do povrnitve nekaterih stroškov rale potrošnika, potrošniku pa bi
oziroma dela stroškov izvoza (re. bila prepuščena izbira blaga z
fakcije); slej ko prej se sreču
enotnimi plačilnimi pogoji.
jemo s sistemom visokih uvoznih
Seveda bi bil tak sistem za nas
carin in drugih dajatev na uvoz
sprejeniljiv le tedaj, če bi doopreme, ki jo zahteva sodobna sledno, brez izjem, deloval na
tehnologija v razmerah svetovne. celotnem jugoslovanskem trgu.
ga trga, predsvem pa s proble- Dokler pa bodo v drugih repubmom stroškovne inflacije. Vse to likah vztrajali pri pretežnem kreima negativne posledice na kon- ditiranju proizvodnje, vsekakor
kurenčni sposobnosti naših izkaže tudi v Sloveniji vsaj začas
delkov, zato tudi delež proizvod- no poiskati tak način kreditiranje, namenjen izvozu, upada. Pri nja, Id bi bil prilagojen splošni
izvozu nastopa sicer še vrsta dru- jugoslovanski pra:k.si. Prav zato
gih težav, kot na primer neenoten pozdravljamo odločitev Ljubljan·
nastop proizvajalcev pohištva na ske banke, ki je z nekaterimi
vzhodnih tržiščih, premalo ob- ukrepi za izvedbo poslovne polidelana tržišča dežel v razvoju, tike za leto 1975 pokazala dovolj
vendar to ni tema sestavka.
razumevanja za reševanje, oziroSplet problemov, ki izhajajo ma bolje rečeno, prilagajanje poiz ekonomsko nedodelanega deviznega sistema, tudi Brest vedno bolj potiska na domače tržišče. To pa ne pomeni, da si
Brest ne prizadeva obdržati in
širiti pozicij na zunanjih tržiščih.
V tako politiko prodaje nas silijo
potrebe po ustrezni akumulaciji
za zagotovitev razširjene reprodukcije in standarda zaposlenih.
Konec s eptembra je billa rv SloSkratka, ·prisiljeni smo se poslu- veniji na obisku partijska delega·
ževati take politike plasmaja, Id cija DLR Severne Koreje. Vodil
jo večina proizvajalcev pohištva jo je namestlni:k sekretarja Cenkot ustaljeno politiko uporablja tralnega komiteja. Delegacija je
že leta in leta. Zavedamo se,
da morajo biti dolgoročna izho- imela študijsko nalogo, da pro.u6ude delaovSko .samoupravljanje
dišča drugačna, vendar ne le za
Brest, temveč tudi za druge pro- pri lllaJS. Kot vemo, rie DLR Seizvajalce iz naše in drugih panog verna Koreja geografis.ko in poligospodarstva.
Pri prodaji pohištva na doma· tičmo m ed dovema velidcim.a sociali:stičnima državama, med Sovčem trgu pa se srečujemo predvsem z vprašanjem potrošniške· jeDSiko zvezo 1n LR Kitajsko, ki
ga kreditiranja. Znano je, da je poskruša;ta vp'livati na rcwvoj sona področju potrošniškega kre·
ditiranja v jugoslovanskem trž- cializma DLR Severne Koreje.
nem prostoru več različnih banč Vendar Ita !Social.istična država
nih sistemov: od dajanja potroš- kljub vpl1vom in 'PrirtJits.k.om od
niških posojil proizvajalcem blaga, dajanja potrošniških posojil zUJilaj ubira 'lastno . rpcxt raQ'Noja
trgovski mreži, do dajanja po- in graditve ·ter išče pota, 9:ci bi
trošniških posojil neposredno bi:J.a .J a9tna njim.
potrošniku prek bančnega pulta.
Vrilsok.i gostje ISO .si ob dbilsku
Predvsem za ostale republike j e
na Brestu z zanimanjem ogledali
značilno, da dajejo banke potroščeli zaostrovati. Proizvodnja
~tva naglo narašča. To je

-

litike potrošniškega kreditiranja
že ugotovljenim razmeram v drugih republikah. Med drugimi je
Ljubljanska banka sprejela za le.
to 1975 naslednje sklepe:
l. da bo povečala sredstva za
potrošniško kreditiranje, s tem
da mora vsaka podružnica ba.l1·
ke plasirati v ta namen najmanj
60°/o hranilnih vlog na v.poglea
in depozitov do enega leta (nekatere podružnice so dosegle doslej samo 40 %),
2. da podružnica, v kolikor sama ne plasira sredstev, ta sredstva združuje pri centrali za potrebe kreditiranja ostalih podružnic,
3. da ukine odobravanje potrošniških posojil prek trgovtne
in tako postopoma sprosti SOO
milijonov dinarjev sredstev za
dodatno kreditiranje proizvodnje
in povečanje neposrednega kredi·
tiranja prek banke,
4. da pri neposrednem kreditiranju prek banke veže odobritev potrošniškega posojila na
varčevalce
oziroma poslovne
partnerje banke.
Brest je sicer vse do letos več
ali manj uspešno reševal potrošniško kreditiranje s pomočjo poslovne banke, letos pa je s pomanjkanjem sredstev prišlo to
kreditiranje v slepo ulico. Tako
smo morali za uspešno prodajo
plasirati v potrošniške kredite
del lastnih sredstev poslovnega
sklada. Ta sredstva pa so seveda
omejena, zlasti še, če računamo
na visok obseg lastnih investicijskih vlaganj.
Zato ocenjujemo ukrepe Ljubljanske banke za pozitivne, saj
pričakujemo od njih več sredstev tudi za plasma naših izdelkov na področju celotnega jugo".Jovanskega trga.
D. Mlinar

Sedežna garnitura URSKA

Razmerja vSlovenijalesu pod lopo
CILJ NOVE USTAVE JE, DA OB DELOVANJU TRGA, KI SE MU
NE MOREMO I.ZO.GNITI, ZAGOTOVIMO, DA O PRESEZENEM
DELU ODLOCA, KDOR GA JE USTVARIL. NE SMEMO ZANIKATI
POMEMBNOSTI DELA, KI GA OPRAVUA TRGOVINA, KER JE
NJENO DELO DRU1:.BBNO P.OMEMBNO. TREBA PA JE ZAGOTOVITI, DA PRAVILNO V.RBDNOTIMO NJBNO DELO IN DAMO
TRGOVINI POLOžAJ, KI JI GRE.
To so bile osrednje mi.sli ud&
ležencev jpOSebnega sestanka
-predsta.vn~kov VJSeh delovnih organizacij, ~druženlih v sestaVlljeno orgaatizacijo združenega dela
Slovenijales rprokvodnja tin trgovina Ljubljana, •k i je b11 v Preddvoru na Gorem:Jske.m. Na ISe.sd:anku 'S'ta bila .t udi naša pred&tavnika.
Osnova za .kritično presojo
medsebojnih r azrneritj so bile
ugotovitve j.z pretresa &porazuma
o združitvi v sestavljeno or.g ani-

Visok obisk
na Brestu

Iz. TOZD TLI Stari trg

proizvoch1jo iveiUl.ih plošč v TIP
in proizvodnjo pohišt-va v TP
Ceroon:ica ter razstavljeno pohiš-tvo v našem saionu.
Po 013ledu tovarn in pohri.Š!tva
v salonu je bil kratek rarz.govor,
na katerem .so sodelovali (pred•Stavni!ki po%tičnih orgam.irzacij.
Goste smo .seznanili z .r azvojem
delan.>skega samoupr a<V1janja in z
vlogo ·s amoupravljalca, lkii. mu je
dana z novo usta'V.o. Obraxložili
smo j:im tudi delo in vl'OgQ poliltičnih organizacij pri r azvoju
dela'VISkega samoupravlj anja, o benero pa jih <t!udi semamlil.i rS celotnim r.azvojem (podjetja.
Gostje so .se zel:o (pohvalno izrazili o naš em porl(jetj.u in so se
še posebtno zanimaili za delo mladine in mladimke organ.i.zaoije
ter rzaželleli celo1lnemu .ko1eik.tivu
še hitrejši razvoj .jn še več UJSpehov pri izgradnji samoupra:Wtega
sociail.klma in boljšega jutrišnjega življenja.
J. Gornik

zacijo, k i .g a j e nBIPravila delovna skupina na seminarju za sekretarje občinskih komitejev
ZKS in člano.v CK ZKS.
Poleg u gotov1tve, da je :vrsta
zadev v sporazwnu praVJNno za·
<!;tarvlijen.i!h, ·s o bile poudarjene tilU·
di .g lavne napalke, ki so na ·k ratko ,povedano naslednje:
- razmer.ja med delovnimi organizacijami temelje rpreveč na
.komercicrlnih, mMlJj llla samoupraVIllih .r azmerjih, sl.utitli je, da
•si je hotela trgovina zagotoviti
.primarnejši tpoložaj;
-pri medsebojnih Tazmei'Ijih
nasi;lcev IS(piOiatruma s ta vzajemnost in oo1idarnoot ~Skoraj povsem zata-j~li;
- določi:la o ugotav.L janju dohodka ia:J. o njegovem II'a:z.poreljanju 1s o preveč medla;
- manjlk:ajo kxmkretna določi
la 0 odlnos.ih liJ slrupn·i h lllalOifuah;
- orgaatirzacija 1UJPra!V1ljanja je
obdelana v glavnem !Skozi a><>S~o
vodne organe, 'Premalo S'kOZii
vršiJI.ne, ltako da v bi,st'Wl poslovodni n rus.topajo •ko.t i:ZIVr&ilni, kar
·n i na mestu;
- ·sk:urpne JSlužbe, lki delajo za
seS'tavtllieno organizacijo, bi morale b~ti jasneje opredeljene.

Predstavll'li.kli delovnih oDganizacij so u§Otoviki., da 'SO vrsto
omenjenih in tudi dru~Ph nepravHnosti oclkrili že s am1 od spre.
jema sporazuma do danes i.n da
.so nova JStališča v o:kJv.i.ru zalinlteres.iranih delovallh organi!zacij re.Iativno jrus.no .poSitavlljena. Samo
vprašanje časa je, da se nBIPa.č.na
ra:zmeraj na novo furmailino uredijo s samoupravnimi splošnimi
a:klti. P.ni. ftem .so udelecženci skrupno ugotav.ljahi, da ne ISIIJ.e.tno trgovine postavljati .k ot neke vsemogočne sile s prioritetno V'logo, pa
tudi ne .zaiti v drugQ ·s krajnost
in jo imeti tkot nekadclen nepottreben <bwaJSt tproizvodnje. Obravnavati jo moramo kot druilbeno
priznano delo, jo ~pmmeilllo oceniti in ji dlllti ustrezno me&to v
družbeni delitvi dela. Verjetno
je Lresnica, da sta proizvodnja in
trgov·i na ~interesno ozko povezani, ·SkrHa v rt:Pdžtvi, ·k i jo je izrazil eden o d udeležencev, ki je
dej~l, da bo tudi ~proizvodnja bolje ž ivela, če bo trgovina usrpeš·n a.
Ob razglab.l!janju ISO .prisotni
sprožili še vrsto 'V(praŠanJ:
- o s labi 'POVezavi leSille indu!:ltri.je s •s urovinsko barw (z gozdarji),
- o neka terih nera:zčiščenih
odnosih znotraj sestavljene organizacije i:n
- o zamudi nekatere držaVille
:z.alk:onoda;je, pomembne za področje gospoda:nStrva.
Zaradi .pomanj:kanja časa so
se dogovorlli za natančn ejše re.
ševanje omen,jenih in drugih zadev v rposebnih s trokovnih organi:lliranih telesdh. Z. Zabukovec
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Splošni ljudski odpor je ujel
v dejavnost slehernega občana
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Ob uvajanju Work-factorja
PROBLEMATIKA OB UVAJANJU
WORK-FACTOR METODE ZA DOLOČANJE
NORMATIVOV čASA
Znano je, da smo se na Brestu po dolgotrajni ln vsestranski obravnavi lani OdločW, da za normiranJe osvojimo WORK-FACTOR
metodo. Kaldne prednosti ima in kaj je Wokr-Factor metoda sploh,
smo že :večkrat pisali v našem glasilu. Kljub temu verjetno .ne· ho
odveč, če znova povemo, da je to metoda, .Id omogoča vnaprej določati čase normative. Na osnovi ltudije gibov so strokovnjaki
izobllkovali standarde za osnovne glbe, .Id se uporabljajo pri vsaki
človdki aktivnosti, razen pri kreativnem delu. Na osnovi analize
dela lahko za vsako delo ·vnaprej določimo čas, .Id je za to potreben.
Delo s to metodo torej lahko merimo, zato je tudi kollčlna dela
odmerjena pravllneje in pravičneje.
Razumljivo pa je, da se taiko
kot pri .v.saJti novosti .tudi pri tej
pojaJVljajo tteža<ve. Le-te bi lahko
razde!Hi na .t ri ;področja:
- na sociološke,
- ekonomske in
- na psihološke.
Težave pa so predvsem subjekltivne in ISe .kažejo v raxlič
nem pristqpu pri uvajanju metode.
, .Najprej bom skušal obdelati
posamezna vprašanja, kot so našteta v [prejšnjem odstavku. Ljudje, če gledamo s 5iršega zornega
kota, aH p a delavci, če govorimo
o 1X>srumemem ;podjetju, ·tova.ru:M,
a:h organizacijski enoti, imajo izreden občutek za ;pravičnost.
Vendar se ta običaJno oblikuje
tako, da sebe, SVOJe ,sposobnosti !Precenjujemo oziroma sebe
iaJ.kl.Jučujemo od objektivizil'anja.
Zalto se mlUISikaj dqpušča, če
prav je na ·v idez vs akomur jasno,
da pri tem ni pravičnosti . Ljudje
·pa .se s .tem .sprijaznijo, ·t o jemljejo kot dejstvo in ISO pripravljeni .t ako 'Stanje obdržati. Poruši1!i rte odnose je zelo težko in
zahteva ogromno napora, s.trpnosti, !pOtrpežljivosti in preu>riče
vanja. Kljub temu se pri določenem delu delavcu :pojavlja
dvom, ali je predlagano stanje
boliše, pravtičnejše, kot je bilo
preJšnje, čeprav so. za to ustrezni dokazi in analize.
Reči moram, da smo ;to vprašanje v naši rtovarni ·r elativno
zelo hirtro obvladali in z dokazcr
vanjem ;predočili, da dejan-s ko
gre za novo ·k valiteto v medsebojll'ih odnosih, kjer naj ne bi
več m er.i:Ji dela s štoperico in ·subjcl<tiV!D.o ocenjevali .stopnjo učin
ka, rtemveč naj bi delo merili n a
osnovi vnaprej določenih ča·sov
in IS tem dosegli mnogo pravič
nejše ..nagrajevanje IPO delu.
Da .smo na tem področju der
se&'li ·bistven premik, nam. dokaZUJejo !pOdatki. Po dosedanjem
načinu nagrajevanja smo dosegali naslednje :razpone od &"ednje - poprečne IVIl"ednosti točke.
(Navedel bom ~Sam.o zadnje štiri
mesece· in jih .primerjal z mesecem avgustom, Jd je bil obračunan že :po nO'Vili Work Factor normartivih):
V a p rilu je bilo odstopanje od
srednje poprečne vrednosti toč·
ke. minus 25 in plus 25 Ofo. Abso1utna razlika ~e tbila torej SO
odstotkov. V maJu je bila ta razlika minus 21 Ofo, plus pa 19 OJo.
V juniju v minus 23 O/o v plus
3 Ofo, v jul·iju pa minus 38 OJo in
p1us 17 OJo. Ce bi izplačali take
r azlike v osebnih dohodkih, bi
bilo v kolektivu prav gotovo nezadovoljstvo. Da m do teh razlik
prihajalo, je nad .t em bdel S'Vet
za osebne dohodke in te s·tvari
u5klajal.
V avgustu je bil ta razpon
mnogo manj~i, čeprav .še <vedno
nerzadovoljiv. .Dosegli smo vrednost 4 Ofo pod \Srednjo vrednostjo
in 12 OJo nad <Sredn1o v.rednostjo.
Absolu1lna razlika .se je torej bistveno zmanjšala, je pa še vedno
nesprejemljiva. Treba ibo delati
na .t em, da 5e ta odnos še popravi.
Očitno je, da je s torjen velik
napredek v !Siistemu nagrajevanj a, ki pa · še .v edno ne .n udi zadovoljivega občutka pravičnosti.
Vendar moramo upo~tevati, da
je to pl;:Vi m esec in da bomo sisteril. pilili ·i n vzdrževali naprej
do..zadovoLjive ·stopnje.

Ekonomske tteža:ve se pojavlja·
jo v t em, ·ker učinkovitosti znanja, ki je bilo posredovano in
pridobljeno, ne moremo meriti
z U!9treznimi mer.sk.imi enotami
tako kot deske, ;plošče, furnir ali
pohištvo. Zato se zelo pogosto
pojMT.ljajo svprašanj3:r ali ni bila
cena, ki smo do placali, ~reviscr
ka? Ali bo .t a vsota !VrnJena amortizirana? In !temu !pOdobno.
Reči moraa:n, da analize kažejo, da bodo ta sredstva vrnjena
v zelo k.ratlkem času. Od januarja do aprila meseca smo trošiti
za kubični meter predelanih s urovin 75,89 delovnih ur, od maja
pa do avgusta, ko .smo .preirLkušali norma-ti<ve in :startali rz. njimi
v :proizvodnjo, pa .smo dosegli
51,84 delovnih ur za kubični meter predelanih surovin. Indeks v
poras.tu .produ:ktiVIIloSti je •t orej
146 ali .produkltivnost je <v tem
obdobju pora!S'la za 46 Ofo • .Se drugače !pOvedano. Ce bi ·delali z
enakim tempom, 1kot smo v pr:vih
š·ti·rih mesecih, bi rza ena!k obseg
proiz:vodnje !pOtrebovali 125 novih delaJVcev, ali 'P.a bi :bil obseg
.proi.zvodnje a:nanJši za 2,5 miliJarde .starih dinarjev.
Ce bi bil obseg ·t oliko nižj-i,
bi delali na stopnji renta:bilncr
s.ti, :tako pa ocenjujemo, da bomo dobiček iz ;prvega :polletja
skoraj podvojili. Ekonomsko je
bila Jtorej aikoija povsem upravičena.

Glede na .psihološka vprašanja
se ,p ojavljajo .pri posameznikih
n•.:katere težave. .lV.Lioslijo . si: po
starem -sistemu normiranja sem

imel tako normo in sem zasluž-il
toliko. Po novem ,p a je norma
drugačna, običajno večja in zaslužim toli:ko .kot prej ali ipOSa·
meznik rtJudi manj. Misli .t eh posamez:nikov se ne spuščajo v Ito,
ali je bila prej norma ,p ravilna
ali ne, a.'li je bil osebni · dohodek
ustrezen vloženemu delu ali ne.
Logično sklepajo: če zdaj 'Več delajo; bi morali ttudi več zaslužiti.
Ne zavedajo pa se, da so do zdaj
delali premalo oziroma so preje·
mali prevelik osebni dohodek v
pr·imeri z vloženim delom. Seve·
da •s o tak-šni primeri redki :in
osamljeni.
Drugo vprašanje je obvešče
nost delavcev, kaj Je UipOŠtevano.
v normo. . Torej gre za branje·
a:na:li.z. Delavci bi morali imeti
na.tanč.no :predstavo, :kateri elementi dela so upoštevani v normo ~n šele, če .t i elementi niiso
pravimo oblikovani in upošJtevani, bi morali zahtevati od analitikov in ia:J.stru:ktorjev, da delo
takq oblikujejo in upoštevajo.
Na tem področju zelo šeP,amo.
Dogaja .se, da ISO analize površne
in da delavci delajo povsem drug;ače, kot je z analizo zamišljeno
in predvideno. To povrzroča, da
p osamezniki norm ne dosegajo,
ker delajo drugače, manj i"acio·
nalno 1rot bi lab:ko, če bi upoštevali analizo.
Težave ISe .p ojavljajo v doslednosti, srtrcxkavnosti. m subjeklti.vnosti. Zaradi :takih zadev prihaja
do slabega mnenja o metodi sa·
mi. Ce ima dobro orodje •v Tokah
slab delavec, bosta kvaliteta in
učinek dela niua in obratno,
če do:bro orodje uporablja dober
in strokovno u-sposobljen d ela·
vec, bosta učinek in kvaliteta
dela dobra. S rtem ne mislim
reči, da analitiki ne znajo upo·
rahljati m etode. Pojav1ja pa se
površnost, i.k:i j e posledica neodgovornega pristopa k analizi in
normiranju. Računamo, da bomo
ta 'ViPrašanja s časom odp·ra'Vili.
Ne domišljam si, da .sem s tem
sestavkam obdelal ·v so ;problemarti.ko. Zajel sem le glavne obrise 'Vprašanj, lk:i se ob uvajanju
Work Factor m etode porajajo.
Zaželeno bi bi:lo, d,a se na to temo še kdo oglasi od tistih, ki so
za .to bolj ip<>klicani. To pa so
brez dvoma a:naHtii.k:i.
T. Kebe

De·lavska· .kontrola
Pojav delavske kontrole ni povsem (!lOV .v naši lllSt~i illl zakonski pTa!k.si. Ze med narodncr
osvobodillinim bojem ISO uvedli
dela~ke ZaJU,pnike ·i n .kasneje
ljudsike ~k:.torje kot posebne
ol:illke •k ontrole. Takoj po I\IO'jm
je biJa UtVedena družbena kO.DJtr<r
la, ki pa očimo ni bi:la zadO'V<r
LJiva. ·No ve razse:žnos.ti je dobila
dela<v>ska kontrola :z IUIVedbo samoupra'Vl:janja in :z izvolitvijo d elavskih .svertO'V ·ter dru~ih organov u,pravl1janja. Delavska .koo·
trola je bila talkrat organizirooa
pretežno v ·U pravnem aparM.u.
Ta ikonrtrola 1111 prišla do iziraza,
•p roces ni !Stekel, :ker oo !Se samoupravni orga!Ili obi1iikava:lli p o mani formuLi: delavski s.vert u pravni odbor - direlct:or. ·
Politični dakumeort:i ISO pogosto
opozarjalJi. na v.pratšanje dclaVISike
kontrole. :Naj omenimo iz nedav-nega obdobja ~pisma predsednika
1n izvr;šnega biroja ZKJ, sklepe
seje predseclJstva ZKJ, II. k ongres ISamoupravljalcev. Jugoslavije in .kongresa ZK po posameznih renmblikah. s tem žel!i.mo le
opozorilti., da pojav delcw.ske samoupravne kontrole ni ipOWem.
nOv, v 111ovem ustavnem &istemu
dobiJva Je •k valitetno novo vsebjno.·

Kontrola •je bistveni element
Z njo prevenjamo,
kaiko se izpolnj uje. vse tbs.to, kar
je bilo dogovorjeno - sld.enjeno. Zato je .koDJtrola · Illlljn.i sestav.rii del v:sakega d.Mbenega sistema, kar je tudi sestavni d el
V'Sa!lce odločirtve. Predvsem je
upr~ljanja.

treba .poudari•ti, da orgaa1 .samoupravne del8!VS!ke koiJtrole ni organ .nad samou,praVI!lim.i organri
iiil zato ne more odločalti. F.unlkcija delav.ske kontrole j e predvsem preventivna. Iz rtega izhaja,
da imaJjo organi delavske kO!lltrole glede na svoje pristojnOISti
.p redvsem nas.lediilje dol.mosti:
- -da opozarjajo na pojave ne·
zakonitosti m nepravi!Jnosti pri
d elu,
- da dajejo pripombe in predloge v zvezi z odlkriotimi nepravi-lnostmi.
To je seveda ·l e nekalj dolžnos ti delaVISke lk0Il1t..role.

Proizvodnja je stekla
KAKO POTEKA PROIZVODNJA IZDELKOV
IZ POLVURETA!NA
Prv.im zač~tnim korakom pri osvajanju proizvodnje različnih
izdelkov iz polyuretanskib mas je botrovalo spoznanje, da je na Brestu potrebno, da se poleg ustaljene proizvodnje pobi.štvenlli Izdelkov
osvoji še nova tehnologija, ki ne bi temeljila na lesu kot osnovni su·
rovini, da pa bi vseeno služila lesnopredelovalni all kaki drugi indu·
strjski panogi.

Ko se je na Brestu ~eta 1972
zaposl!il nov inženir kemije, Je
začel delafti z vso :resnostjo rn
odgovornos.tjo, ·ki žal ni zn ačilna
za v..se mlade strokovnjake, ki
pr.ihajajo med nas, na razvoju
za Brest nove ,t ehnologije, to j e
proizvodnje .izdelkov .iz .polyuretanSkih ma'S.
Za potrebe raziskovalne dejavnosti je bi'! nabavljen manjši
stroj rza vlivanje različnih izdel·
kov, na karterem se je začelo z
raa:.bskovanjem in osvajanjem bove rpro.izvoc:linje in novih izdeLkov.
Potrebno j e bilo osvojiti tehnologijo ~delave kalupov, razi5kati
pol~etatliSke materia:l.e, pa tudi
tržišče in njegove zahteve ·i n potrebe po •t aki p roizvodnji.
Zato ~ e bilo izdelanih več ViZOrcev .i2 trde pene, med drug1im
tudi vrata za kuhinje, ohišja za
televirzijtske aparate 'i n okraski za
pohištvo. Ko je bila proizvodnja
iz ·trdih polyuretans.klih mas osvojena do stopnje, ko bi lahko
pričeli -s proizvodnjo, je prišlo
tlo spoznanja, da illimamo ustrezne telmologije za oplemenitenje
teh i.zdel:kov, kjer bi jlim. dali der
končni ;videz in vrednost. Ker pa
smo se odločili tudi .za nove investicije, to je gradnjo nO'Ve tovame ivernih p:loš.č in nO'Ve žage
ter skladišča su:rO'Vin na Marofu,
ni •b ilo rza to u streznih finančnih
sredstev. Zato je .nasta;Io rudi
vprašanje, ali ·bl s.ploh nadaljevali z rwzri!skavrumi proizvodnje iz
poly.uretansk.ih mas.
Strokovni organ, ki je razpravljal o tem vprašanju, je zavzel
stališče, da nadaljujemo z raziskovalnim delom na področju izdelkov iz mehke pene, ld se lahko upora:bljajo v tapetništvu,
av-tomobilski, motorni .in drugi
industriji. Ker je obvladovanje
tehno1ogij e i2ldel:kov iz mehke pe-

ne mnogo lažje kot i,z trde pene,
je bila ta zelo hitro os.vojena in
taiko se je pr.ičelo z vlivanjem
pi\fiih izdeLkov- sedežev za stil·
ne stole fla Novoles že v aprilu.
Med tem časom pa je delawki
svet Tovarne ivernih plošč skleni:l, da se proizvodnJa prenese
v Tovarno i'Vernih plošč, v prodzvod.no lopo, v kateri je bila
opuščena iJr<>izvodnja azberes.t
pdo.šč. Z minimalnimi stroški smo
priredili stavbo in irz.delali ogreval'lli .kanal ter 'Skladišče . Ko je
bi:l.a izdelana prva .količina izdelkov, 6000 sedežev za Novoles,
smo prenesli s.troj v nove prostore, !kjer .se je že začelo <S proiZT.Odnjo sedežev za stole L 3 L 4 za Tovarno pohištva Martinjak.
V sedanjem oddelku bo zaposlenih enajst delavcev, in s.i.cer
predvsem ženska delovna sila.
Proi.z.vodnja bo o.rga.rrizirana v
dveh izmenah. Letno v..rednos-t
proizvodnje planiramo v vred·
n osti 7,000.000 din ali 630.000 din
na zaposlenega . Planiramo, da bo
10 Ofo .ostanka čistega dohodka,
kar je zelo lep rezultaJt, če upo·
števamo, da bo dosežen os stro·
jem, .ki je bil nabavJ.jen za ra:zi·
skovalno dejavnost in z min.imaa·
nimi stroški, ki so hill vloženi v
rekonst:rukcijo oddelka, saj se
bodo vrnili prej .kot v enem letu.
Iz tega je v.id.eti, da je bila od·
ločirtev d elavslkega sveta TOZD
Tova•rne ivernih plošč. pravilna,
saj je s ,tem pokazal, d a gleda na
prihodnost.
Zaposleni v TO<vaiilli ivernih
plošč .gledajo optimistično v pri·
ho dnost, .ker se pri njih rarzvija
nova dejavnost, ki jim b o nudlila
tudi za vnaprej vsakdanji !kos
'k ruha, •k ot ga jim •je st ara tO'Var·
na.
J. Gornik

Iz povedanega je jasno, da orgaaJ.i delavske ·l rontrole niso organi pregona, 1oi bi apraV'bjali
zaslišanje, !Preiskave, določali
kazni in !pOdobno.
Ce še upoštevamo, da lahlko
orga1111Samoupravne delaV'Sike kontrole s s vojimi u gotovitvami,
mnooji in seznanja;njem delav·
cev o 1\J:gotovJjenih pojaJVih pri
uresni čevanju in varstvu pravic
delavcev v medsebojnih razmerjih .pri delu .sproži !POStopek ltudi
na morebiltni odpoklic ongana, ki
ravna v nasprotju z dO'ločbami
samoupravnih !Splošnih alktov,
patem je dopusta:J.a otrdi-tev, .da
so la:hko organi samoupravne delavske lk:on.t role z upora:bo sredstev, ld ·jih dajejo usrtaJVa in zakoni, zelo ubnkov.i.tli, čeprav n e
morejo odločati niti ukrepati,
aarupak samo opozarjrujo na ne·
A. Mramor
pravilaJ.oo1i.
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Pravnik odgovarja

NAŠI LJUDJE
>>P.i,š em nerad, pdpovedujem pa
z zadoV'Olj,stvom, če me kdo vpra·
ša o moji preteklooti in o ~po
m1nih,« je dejal France LUNKA,
rojen 1926 v žerO'V'llici, :kjer tudi
stanuje, zaposlen v TOZD TP
Mar.timja:k na delovnem mestu
modelni mizar.
Ko sem ga .prosa naj mi pove
nekaj o ·svojem življenju, je pripovedoval :
»Že ·kot deček, s tar ,t rinajst
let, 'to je bHo še pred vojno, sem
se zaposlil pri Premrovu v Martinjaiku. Naša družina je štela
osem članov, zapoSil.en .pa je bil
samo oče. Doma ni~o imeli ničesar razen .skromnega doma in
nekaj njilv, kar pa je b.ilo viSekakor premrulo za preživljanje tako
velilke družine.
Ko se je rzačela vojna, sva z
očetom ~e 1941. 'l eta prenehala z
delom pr.i Premrovu. Op;ravljal
sem Tazličn.a -dela, ;predvsem pa
sem delal !Pri .kmetih, da sem se
sikromno •p reživljal.
Leta 1943, ob Jtalija.n!Siki kapirtulaciji, sem stopil v narodnoosvobodil.nl baj. Lahko ·trdim, da so
b-ili zame •tež:ki trenU'tki in nič me
ni .stram povedati, da me je prv.i
učil ~rokovati .s puško moj oče.
Cas de ooveda z na.glico ,t ekel
naprej in rtudi jaz sem hitro obvladal vse partizanske veščme.
Veselil !Sem se zmage :nad fašiz-

mom, pa tega nisem mogel povsem do.ti.veti. Jeseni d.eta 1944,
ko !Sem bil v pa:troli •k ot borec
Notrand·skega odreda, so me unenada na Radljeku ujeli domobranci. O grozotah, :ki so jih :Počenjali nad menoj, lahko pnča
moJ nos, saj se še sedaj pozna
velika brazgotina. Po večkratnih
za-slišanjih sem bil prepeljan, tako :kot ostati, v nemška taborišča
in ·t am izstradan in izmučen dočakal zaželena sV'Obodo.
·
Takoj po vojni sem se leta
194~ spet rza;poslil :p ri Pr.emrovu
v Martiujalku. Od ·l eta 1947, Jeo
je billa :nacionalizacija, pa vse do
danes sem nadalJeval pot v isti
tovarni, v Tovarni pohištva Martinjak.
Med svojo zaposlitvijo sem delal !Ila -različnih delovnih mestih.
Skoraj ru billo s-troja, iki ga ne
bi preizllrusil in ob njem izpopolnjeval !Svoje rznanje.«
Ko sem .g a prosil, naj ,pove
kaJj več o •tem obdobju svojega
živLjenja, je dejal:
»NaJtežji časi so bili .ta!kra-1:,
ko .sem delal pri gatru, na prepihu, vJagi Jn mrazu; ne§tetak!rat
sem imel ·trde prste od mraza,
da jih sploh čutil nisem. Se huje
pa de bilo ne ·samo za mene, ampaJk cza vse ta·krart zaposlene, ko
nam je leta 1954 pogorela ,t ovarna. O tem je bi-lo že veli:ko za-

Vprašanje:
Pisali ste že o povrnitvi stro~kov za prevoz na delo in z
dela. Venaar me zanima še, ali
mi pripada povračilo stroškov.
za prevoze na delo m z dela, ker
se vozim z lastnim osebnim avto·
mobilom?
Odgovor:
Glede na različne primere v
zvezi z omenjenimi prevozi se je
na podlagi 12. člena 7. prilloge
spora-zuma o oblikovanju dohod·
ka ter o <ielitvi dohodika in oseb·
nih dohodkov izoblikovala .v delov.ni organizacij,i naslednj-a praksa:
Samo, kjer ni javnih prevoz·
nih sred.s.tev (avtobus, v1lllk) v
kraj, kjer deJavec biva, lanka
uporahlja lastno prev=o sredstvo (na primer osebni avtomObil), venaar se tak prevoz obračuna !Primerjalno po ceni aVltobusa, ki .v elja na enaik.i oziroma
podobni relaciji. Kadar taiko obračunani stroški presegajo 10 od·
stotkov planiranega kal:kulativ.nega oseo.nega do.oodika, je de·
lavec upravičen do regresa, .k.i po·
krije srroš.ke .n ad tem weskom.
Letos znaša 10 odstotkov plam.i.ranega kal:k.ulatiV'Ilega osebnega
dohodka 134,50 din, l{ar pomeni,
da delovna organizacija krije
stroške prevoza, ki presegajo to
v-soto.

pisanega in ne bi .rad panaVJljal.
Omenil bi -samo to, da ob roruženih močeh, volji in zavesti ni
stvar.i, ki ue ne bi bilo mogoče
obvladati.
Nii!koli ne bom ,p ozabil tudi našega prehoda od ga!lanterijske
p;roizvodnje (izdelave obešailnikov) na zahtevnej-še izdel!ke, na
izdelavo srtolov in fote~jev, posebno če !Pomislim, '<ia smo za.
čeli Z 'l"OČnO primitivno rzxieUavo.
Sedaj že vrsto let delam v model!ni delavnici. Z delom .s em še
kar zadovoljen,« je zaključil
France IS pripombo, da si želi
samo :zxiravja, ISaj ga zadnja leta
pogosto ob-iskuje bolezen, vsidrana i.z .pretelclosti. Pr1pomnil je še,
da želi, da hi tudi mlajši dela'Vci
s .svojim prizadevanjem odpravili
še tiste pomanj!lclijJvosti, ki jih
oni niso mogli.
I. Skrabec

VPRASANJE: Ali se s-me delav-

cu. Id je

M-1\lEl\lJJ\ 11\l KRITIKi\
PRED ZAČETKOM
NOVE
IZOBRA2EVALNE
SEZONE
(ŠE ENKRAT)
Nekako z obžalovanjem ugotavl:jamo ob ČJlanku ~od gornjim nasiovom v prejšnJi števnki
Brestovega obzori:cika, da pri nas
ni čut~ti pravega zanimanja za
študaj na srednjih in poklicnih
šolah. Portem pa še spodbudno
povabilo za morebirtne interesute, nruj se pozanimajo rza ta način šolanja v kadrovski službi.
ln .res se zgodi, da greš tja po
info.I11Tlaoije. ·P redvsem zato, ker
pričakuj eš
kakšno spodbudo
kakršnokoli oblilk:o pomoči ·s strani podjetja za čas šolanja. Taiko
je namreč pri mnogih podjetjih.
.ce kaj ta:kega pričakuJeš, lahko
takoj odideš, morda rahlo razočaran, VISe!ka'kor pa p.repriča:n,
kako grdo si se motil. Rad bi se
na primer v.pisal na srednjo večemo šolo, .ki je v Postojni, pa
se ne moreš zarad~ izmenskega
dela. Dela samo v popoldanSkem
času ti ne morejo naj/ti. Lahko
si ga poiščeš sam, <izven !tega IPOdje~ja. Lahlko se ·v pišeš v Ljubljani izredno na ustrezno ·š olo.
Lahko? Da, toda ne pričakuj nikakršne oblike stimulacije in tudi o kakem študijskem do;pusrtu
ni govora.

Tak način šolanja pa si že akusil, plačal <Si šolnino, težko dobil
dan rednega dopusrta za opravlja.n6e izpita, na predavanja težjih predmetov ,talka ni!Si mogel
in Sl obupal. Brž -te poučijo, da
je izredno izobraževanje samo za
SPOSOBNE, s;~Ioh pa imajo tu
prednosrt (olaJšave) tisti, ki že
zasedajo me!Sta, za :katera se zahteva določena izobra7Jba, lili l?a
te seveda še nimajo. Ugotovijo
in •t e tudi prepričajo, da (pač nisi
dovolj adprte .g lave za .iz:reda:l.o
šolanje, na redno večerno pa ne
moreš zaradi že prej ODnenjene
narave svojega dela. Brest 1ti sicer ne ,povuoča nobenih .t ežav :in
seveda se načelno lahko v.pilšeš
na Sorbono ali na Harward,
tudi redno, samo da si vsak dan
na svojem delovnem mestu. Lah·
ko .w di ~aš ali vse živ1jenje
prežilv.iš na istem mestu, ker naj
bi ti bilo ItO tako usojeno ali
da greš šrt!iri, osem ali deset iet
dopo~dne .pometat cesto, po.poJ.dne in zvečer pa v ~olske klo,pi..
Ob takem načinu dajanja .nasvetov in pmnoči o izobraževanju osvojih zaposlenili nitkar še
ne priča:lmJmo .pretliranega navala na šolanJe na omenjenih.šotah.
F. Mulec

IN ŠE ODGOVOR
Sama ugotovitev v gornjem sestavrku, da za srednje in poliliane
šole ni pravega zanimanja, je

neopravičeno

očltno

preskopa, zato jo skušamo ·sedaj dopoln.i1i.
V mislih smo imeli ugotovitev,
da morda podjetje premalo skrbi
za kader s srednješolsko izobrazbo - :posebno še poklicnih šol.
Truko je Poklicna lesna šala v
Skof.j.i Loki odpr.la tudi izredni
študij za mizarJe. S.tudij je organiziran dopisno. Iz posame:lJD.i.h
predmetov ~a hodi kandida.t opravljat izp1>te rv Skofjo Loko.
Gornjo ugotov.~tev, da nam
manjlka tudi delavcev polclicnih
šol, :podkrepimo lahko še s strukturo zapos·leni:h. Pri tem vidimo,
da primanjkuje !kadrov z visdko
in v-išjo šolo, zagotovljenih bodisi s štipendisti ali. ·i zrednimi
študenti. Torej, če bodo v.si ti
kadri prišli, bomo imeli zapoln~en vrh, rt:emeljev· pa ne bo ·i n
se na.m talka struktura lahko zruši.
Trditev, da se pri izbir.i in odobritvi ugodnosti, ki jih podjetje
daje izrednemu ·š tudentu, upošteva le umska sposobnost, ne IVZdrži, -saj le-.te ·ni.nuu;no. teleli pa bi
pr.i ta'ki izbiri imeti tudi ta podatek. Uspeh pred leti dokončane
šole ne pomeni mnogo, več nam
povedo prizadevnost pri delu lin
uspehi na delovnem mestu. Korelacija med delom in učenjem
pa je !Precejšnja.
želimo, da bi čimveč zaposlenih !Pridobilo ustrezno izobrarz:bo.
žal smo morali letos marsikoga
zavrnirtli zaracli pamanjkanja finančnih sredstev.
F. Turšič

PRESKRBA Z OZIMNICO
Kalk.or že nekaj let zapored, se
je Brest tudi letos odločil za
preskrb-o ozimnice svojim delavcem. Namen celotne organizacije
je oskrlbeti ozimnico po dostopnih cenah. Zato se je organizaoi~a
družbene p;rehran.e v sodelovanju
s sindikatom odločila za nablWo
ozimnice od neposrednih proizvaja!lcev.
Tako smo že nabavili in proda...i delavcem okrog 30 tao !kvalitetnega krompirja IPO ceni: igor
po 1,33 din za kHogram, cvetnik po 1,45 din za kilogram. Te
.k:iOličine krompirja smo kupili pni
KZ Sloga v Kranju. Nabavilti .pa
moramo še krompir za portrebe
obratov družbene prehrane v
Cer'knici in v Starem tr.g;u. Tudi
te količine dobavljamo neposredno od proitzvajalcev iz Most pri
Kranju.
Poleg krompirja smo nabavili
tudi ja:bol:ka, prav tako od neposrednih <pToizvajalcev iz Hmezada v Celju in obraJta MerOISan
v Petrovčah. Kupru smo le kvali.tetna zimska jabolka nalj.b-olj

Nova restavracija
v TLI Stari trg

Na posebni svečanosti so dobili
solidarnostnega sklada
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dela - reclmo en dan - zmanjAatl osebni dohodek pri meseč
nem obračunu kljub temu, da
so denarne kazni prepovedane?
ODGoVOR: V omenjenem pdmeru ne gre .za kazen, zato je
tak ukrep upravičen. Gre v bistvu za to, da delovna !Skupnost
ne iz.plača dela, :ki ni bil.o opravljeno. Odgovor je s tem izčrpan,
vendar ne bo odveč, če si ob tej
pPHOŽlnosti ogledamo, kaj prinaša novega republiš-ki zakon o

medsebojnih razmerj,i h delavcev
v :Združenem delu na področju
disci:plinsikih ukrepov. Da bi bilo
razumevanje razlike lažje, naj zapišem, da so bili doslej z zakonom določeni naslednji ukrepi:
opomin, javni opomin, zadnji
j<w.ni opomin in izključitev iz
delovne skupnosti.
Novi zalkon pa določa, da se
smejo zaradi kršitve obveznosti
izreči delavcu naslednj-i Uikrepi:
-opomin,
- ja'Vlli Qpomin,
- začasna razporeditev delavca na drugo delovno mesto, za
katero se zahteva ista ali .ne,.
posredno nižja ~Stopnja -strokov,
ne izobrazbe določenega po'k lica
o:oiroma smeri al-i stroke, največ
za dobo enega leta,
- od!Sta'Vitev delavca z vodilnega delovnega ·mes<ta, .
- prenehanje las-tnosti delavca
v .združenem delu zaradi <takšne
kršitve obveznosti, s ·k atero huje
krši skupne interese dru~h delavcev a•l i temeljne or.garuzaoije.
Novi zakon ~e v tem .p ogledu
videti bolj živlJenjski. V pdmerjavi 5 prejšnjim, ki je vse- do
zadnjega ukrepa - izključitev predv·ideval le qpomine, ki so za
mnoge bili neprijeten. a vendarle papirnati bav-bav, skuša
prestopnike opozoriti in ji:h s
·s tqp.njevanjem neprijetnosti pripraviti do :resnega obravnavanja
delO'VInih dolmost:i. Kljub na videz hujšim l.l!k.repom gre v bistvu za -bolj !proučen pili.-stQp do
kršiteljev. Da je .t o res, nam potrjuje tudi novost i:ste~a zakona,
po kateri Jahk:o delav01 v temeljni organizaciji izrečejo ukrep
»prenehanje la!Stnosrti delavca«
'tudi pogoJno <tako, da se odloži
i.zvr§itev :izrečenega ukrepa za
čas, ki ne sme ·b iti daljši od enega leta s po~ojem, da se .ta uBm-ep
.ne bo izvrš1:l, če delarvec rv tem
času ne stori nove krš~t'Ve obveznosti.
Z. Zabukovec

znanih sor:t po ceni 320 .in 325
din za kilogram pri ~roizvaja!l.cu.
K tej ceni smo p;r1šteli še stroške, kot so prevoz, strolli za razlcladanje in za prodajo. Skupna
cena je torej 3.40 din za lcilogram.
s ceniuni do sedaj nabav'ljenih
ozimnic so bili odjemalci v g;l.avnem za:dovoljllli. Vendar !Smo slišali pripombe, da je cena jabolk
previsoka. V trgov.ini so prodajali določeno količino jab-olik. po
2.80 din za kilogram. Verjetno je
bila nekaterim kUipCem premalo
:zmana razlika v . ceni glede na
kvaliterto in vrsto jabolk.
V načrtti iinamo še nabavo
drugih ozAmni.c, :kort so čebula, zelje, fižol in že znane Erta - pakete.
·
Mislimo, da je tako preskrbovanje ozimn.ice našim delovnim
ljudem potrebno, saj jim prihranimo predvrsem čas, ko bi sami
.tekali od trgovine do ZaiSebnikov,
da bi si na!kupili potrebno sadje
i~ zelenj~vo za zimo.
J. Urbas

\

\
\

V nekdanji zgradbi zabojame
smo .preured:ili .prostore za novo
delavsko restavracijo. Ta:ko bo
v bližnji prihodnosti začela obratovati tudi :p.ri nas lepo urejena in .prostorna r estavracija.
De'laVIska restavracija ima trentlltno 228 abonentov lin .se v sedanjih pogojih vrstimo na malico rv treh izmenah. V novih prostorih pa ·bo lahko maLicalo 160
delavcev hkrati.
Nešteto kritičnih besed je bilo
že izrečenih na račun utesnjenih
prostorov in ootcrlih pomanjkljivosti v dosedanjih pogoj-ih, kar
pa bo v splošno korist abonentov v najbližji prihodnosti urejeno.
M. Sepec

.
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O INVENTIVNI DEJAVNOSTI
2:IVIMO V CASU HITREGA TEHNICNEGA RAZVOJA, TAKO
DA SE NE ZAVEDAMO POVSEM, KAKO HITRO SE S.PRBMI!NJAJO'
NACINI I.Z.DELAVE IN LZDELAVNI MATERIAL V INDUSTRIJI
POHJ.STVA NA PRIMER SMO D02:IVBLI REVOLUCIONARNO
SPREMEMBO Z IZNAJDBO !VERNE PLOSCE IN S TEM TUDI
SPREMEMBO TEHNOLOGIJE. VEDNO LAHKO PRICAKUJEMO
NOVE POMEMBNE DOSE2:K.E, KAJTI ZNANOST, TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA SE NEZADR2:NO RAZVIJAJO.
Pogosto pa bl lahko konkretno
delo ali proizvodni potek izpeljali bolj preprosto, kvalitetno
all bolje izkorlstlll na!e zmogljivosti. Za doseganje najbolj ekonomičnega delovnega poteka se
morajo zavzeti vsi delavci v organizaciji ln v ta namen vložiti
vse svoje sposobosti. Samo izpolnjevanje določene naloge ni dovolj, temveč moramo nenehno ustvarjalno iskati možnosti, da delo poenostavimo ln si prizadevati
za gospodarnejši delovni potek.
Ta dodatna obremenitev pa mora
biti materialno stimulirana, organizirana in tudi ustrezno moralno podprta.
Vse novosti, tehnične Izboljšave, organizacijske Izboljšave, Iskanje novih tlillč all cenejšega
materlala ln podobno označuje
mo s pojmom INVENTIVNA D&
JAVNOST (inventiven = domiseln, lmajdljlv).
Oblike lnventivne dejavnosti
so:
-

izwn,

- inovaclja,
- racionalizacija,
- iniciativni predlog.
IZUM je popolnoma nova tehnološka Iznajdba, s katero se reši
posamezno tehnično vprašanje in
se lahko patentira, kar pomeni
pravico do določenega denarnega
nadomestila za izkoriščanje izu.
ma tudi v drugih tovarnah doma all na tujem.
INOVACIJA (novotarlja) je tedaj, kadar se vpelje nova metoda v proizvodnji, novo delovno
sredstvo, osvojijo nova tržišča,
pridobi nov vir surovin all kaj
podobnega.
RACIONALIZACIJA (rado razum) obsega tehnične izboljšave, tehnične rešitve z uporabo
znanih sredstev in posto)?kO'I(. To
so vSi ukrepi, ki povečujejo storllnost dela, kvaliteto, varnost
:\)rl delu, all zmanjšujejo stroške
(na primer prihranek pri materialu). Sem spadajo tudi vse izboljšave na področju administracije, planiranje, knjigovodstvo in
različni organizacijski ukrepi.
INICIATIVNI predlogi so predlogi Izboljšav, ki niso povsem
izoblikovane, ali pa kakšne manjše Izboljšave.
Stopnjo lnventivne dejavnosti
v posamezni državi merimo s številom prijavljenih patentov na
m.llljon prebivalcev. Podatki kažejo, da ima Jugoslavija zelo ma·
lo novih patentov ln da so pred
nami celo manj razvite države.
Zaskrbljujoče v na!l državi je
tudi to, da je večina prijavljenih
patentov rezultat d ela posameznikov in ne rezultat namensko or·
ganlziranega skupinskega dela v
lnstitutih all tovarnah, kot je vse
več primerov v razvitejših državah.
Vzrok za takšno stanje je tudi
Takon o patentih ln tehničnih
izboljšavah (Iz leta 1960), ki je
po lzldu zavrl število patentov,
namesto, da bi jih 'POspešil. Zakon
je neustrezen predvsem zato, ker
je postopek za ·s amo prijavo patenta zamotan ln dolgotrajen.
Nerešeno je tudi vprašanje pravice izumitelja do izuma, ki je
nastal v pod.ietju, in na sploh materialna odškodnina. Strokovni
delavci v razvoju, konstrukciji,
tehnologiji nimajo pravice avtor·
stva (ln odškodnine) v primeru
tehničnih Izboljšav
(samo za
izwn). Tako .niso spodbujenl k
inventivnl dejavnosti delavci, ki
so za to najbolj usposobljeni ln
imajo največje možnosti. Zakon
tudi ne priznava racionalizacije,
dosežene v adm.lnlstracljl, transportu, blagovnem prometu ln podobnem.
Pomembno je tudi, kako je u·
rejeno področje tehničnih izboljšav v delovni organizaciji. Različne ankete so pokazale, da je

tudi tukaj stanje porazno. Redka
so podjetja, kjer imajo primerno
organizirano ln spodbujeno takšno dejavnost. Takšno podjetje je
na primer Zelezarna - Jesenice,
kjer beležijo vrsto tehničnih izboljšav ln celo izumov. Povsem
drugače je to organizirano v razvitih državah, kjer se lahko
sklepa (po objavljenih podatkih),
da je dajanje vsaj inlclativnih
predlogov zajelo večino delavcev
v podjetjih.
Kot posebnost bi omenil Japonsko, ki je bila mana po kupovanju ln posnemanju tehnič
nih rešitev, vendar so lnventivno

dejavnost spodbujali v takem
obsegu, ~ je zajela celotno prebivalstvo in so celo otroci prišli
do nekaterih izumov. .
V našem· podjetju je v veljavi
pravilnik o nagrajevanju tehnič
nih izboljšav ·ln mu je osnova
že omenjeni zakon o patentih,
tako da ne ustreza ln je tudi pomanjkljiv.
V tem času smo imeli prijavljenih več tehničnih izboljšav, ki
pa so bile največkrat rezultat
trenutnega zanimanja posamezaika.
Samoupravni sporazum o združitvi predvideva tudi nov pravilnik za pospeševanje tehničnih in
drugih izboljšav. Vzporedno s
tem pravilnikom bi bilo potreb·
no organizirano spodbuditi inventivno dejavnost, tako bl bila
organizirana akcija, ki bi zaintereslrala zaposlene za tako dejavnost.
M. Geršak

Kontrola kvalitete
Nadaljevanje iz prejšnje številke
NOVA ORGANIZACIJA
KONTROLNE SLUZBE
V TOVARNI POIDSTVA BREST
Ob pogledu na predlog .n ove
organizac.ijoske s heme se bo ·v erjetno marsikdo vprašal, zakaj je
potrebna nova organizacija kontrolne sl~be ali po novem, operativne tehnične kontrole, zakaj
spremembe in kaj pravzaprav ;pome.ni. Zato ibom skušal na krat!ko
in čimbolj razwnljivo opisa-ti njeno iimkcijo.
.
Kontrolna služba je bila v naši temeljni organizaciji že do sedaj (praiV 'tako <tudi v ostalih temeljnih organizacijah Bresta),
vendar j e hila tehnično in organizacijsko nepopolna.
l . OSNOVE (novega) SISTEMA KAKOVOSTI:
Temeljni pogoj tega sistema je
defi:ndcija postopka ozkoma •t eh nično-tehnološka dokumentacija
(tehnološki postopki, nabavne m
prodajne pogodbe, programiranje in definiranje poslovanja).
Na OS!Ilovi te .tehnično-tehnološke
dokumentaci-je se nato v službi
operaJtivne ,tehnične kontrole
(OTK) pripravi program oziroma
tehnologija dela kontrole in
spremljanja •k akovosti.
Bis·t vo
·p rograma
kontrole
kvalitete je: kje, kdaj, ka-j, s čim
in kako kontrolirati; .si stem vzor čenja; sistem linfarmaoij in organizacija dela. ·P o izdelanem programu sledi sama 'k ontrola in
spremljanje kakovosti, ·k i poteka
v vhodni kontroli (VK), tte.koči
kontroli (TK) postopka sprem~j anje dela avtok(X[J.trolorjev :ter
ocenjevanje njihove u spešnooti
in točnoS'ti .dela v m e dfa.zni ali
prevzemni kontroLi (PK), končni
kont roli (KK) in kontroli sredstev za delo (kontrola orodij,
strojev in d elovnih naprav).
S ;pomočjo definiranega sistema informacij -se ti podatki o
kakovosti 7lberejo in obdelajo, analizirajo in dopolnijo t er ·V končni obl~ki kot .dnevna, ·tede.ns'ka
a li mesečna poročila .posreduj ejo
vsem zainteresiranim oziroma
odgovor-nim v podjetju, ki lahko
te podatke o kakovosti uporabljajo pri ustvarjanju boljše poslovne •J?Olimke .p odJetja in za izboljšanJe kakovosti ter gospodarjenja v c eloti.
Opisani 'Sistem kakovosti zaheva uporabo n ajmodernejših metod in tehnik kont role, pa tudi
uP.Orabo
matematično-stati stič
nih m etod z vsemi n jihovimi širokimi možnos tmi. Zato p rav
gotovo ni težko uvideti vseS'transke koristi novega sistema.

niti di:sciplinsko podrejena proizvodnim tlddelkom, v katerih
nadzorujejo :kakovost, sicer ne bi
mogla objektivno opravljati svojih na!log.
- Za ka!kovost izdeLkov načel
no odgovarja n eposredni proizvajalec. OTK le ugotavlja in opozarja na kakovost ·ter je zato odgovoren za na:tačnost ugotavljanj a in r eklamacije.
- Edina osnova za ugotavljanje •k akovasti je lkonsnrukcij9ka
in tehnološka dok!llmentacija in
se smatra ko t dober proizNod Ie
Hsti, 'k i jima v celoti ustreza.
-Končno oceno o !kakovosti
daje vedno »Služba kakovosti«.
- Pri ocenjevanj u ·k akovos ti
ne sme .l'l!iko1i .priti do pogajanja med provzročitelj em '5ol.abe
kakovosti im. kontrolo.rjem.
- »Služba .k ak ovosti« mo.ra delovati tudi vzgojno - v podjetju,
pa tudi pri dobavi,telju in !kooperantih mora do seč i »duh kakovosti«.
- ·P mizvodi morajo prehajati
iz oddelka v oddelek na osnovi
p revzema (PK). Prevzame i.n pregleda jih prevzemni kon~ro lor in
šele po njegovJ ugotovitvi kvalitete in Uiporabnost i jih preda n aprej •v predelavo.
- Operativna tehnična kontrola mora s svojimi ana!lizami i.n
poročili ustvariti osnovo za ;povezovanje !kakovosti ·s 'Stmmlat ivnim nagrajevanjem za neposrednega proizvajalca in za vse tiste, ki \llplivajo na .kakovost (izdelava prav.iJ.nika o samokOIIJJtroli
in tkakovostni n ormi).
- Stimulativno nagrajevanje
v operaroivni t ehnični ·k ontroli mora !hiti odvisno le od natančnosti
del a - to je, od oce.njevanja
ka.koVOSlti illl n e od količine ISJ.abe kakovosti.
- V pr~meru, da delavci operativne tehnične k ontrole n e
i'llpolnjujejo svojih dolžnosti, j ih

Iz TOZD TP Martinjak

• •
Cepljenje proti gr1p1
l e zopet se bližamo ti!Stemu
delu leta, k o :se pojavlja vse več
prehladnih obolenj in .tudi .gri.pa.
Ker pa Skor aj ne mine leto,
k o na •t em m es-tu ne bi nekaj
zapilsa:J.i o cepljenju proti gripi,
naj !Va'S letos samo Jnformatilvno
seznanim, za!ka:j rz:n.ova "~rožlja
mo« s cepijenjem prati g.riJpi.
Le-to se je namreč iz časa, ko
je bilo še skoraj obvezno, .pa do
lani več .kot trikrat zmanjšalo,
vsaj za BREST .t o v ellja!
In lkaj je t emu vzrok? Reaikcij
po cepljenju n.i b.iio toliko, s aj
smo že nekaj let cepili z mrtvo
vakci.no. Morda je nekaj resnice
tudi v tem, da so bolezenski
znaki gripe, posebno .njene 'komplikacije, na moč podobne vsaj za laika - zn akom drugih
banaLnih prehladnih obolenj .
Marsillkdo namreč šteje že navaden prehlad za gripo in ima cepljenje proti gr.i.pi :za neUSipeš.no,
če zboli za »prehladom«. Tudi
to je .morda vzrok, zakaj ŠlteviJo
cepljenih proti gri;pi - llerjetno
tudi sam akt cepljenja - :vedno
boLj ·u pada, da \Se u speh tega
cepljenja ne vidi ta.ko !kot na
primer pr~ cepljen:j u proti črnim
kozam, kjer .se po določooem
čas u pokaže, kdo je in kdo n i
pridobil odpornos·t i proti cepljeni
bo-lezni. .
Kljub vsemu prej o.menjem.emu pa bi morali težiti za čim
bolj množičnim cepljenjem ~judi .
obramem 1Jrimeru bi namreč
imeli več JPOtoocialnih možnosti
za obolenje od gripe :kot pa sicer. ln .morda je prav t o, poleg
že omenjene zaščite z določenim
sejem, največja zasluga cepljenja. Ce namreč pogledamo n ekatere, •k i so se redno i.n množično cepili p roti gr.i.pi, je bilo
teh obolenj .manj v nasprotju z
cmimi, kjer so bili slab o >~pre
cepljeni« ali pa \S·ploh niso bili
cepljeni.
T·renutno še 'llia:namo podatkov,
ki b i govonili o epidemiji gripe
v Evropi. K.1jub t emu pa ne s m emo čakati, da do epidemije pride, iin se moramo že pQprej zavarova•ti s cepljenjem. .Predvidevamo - če ni p v.i:šlo do epidemij e - .da bi bi:la .n!l!jbrž pov.z-ročena s 1
ti:pom A2 Povt Chuilimers,
če pa ep~demije ne bi •P.OV.Z.roč.il
prej omenje.ni .soj, j e :pmčakovati
epidemlijo griJpe s tipom B Hong
Kong.

Zato sedaj - kot je bilo to
tudi že vsa prejšnja leta - pozivam. vse v ·tovarni, da se v čim
večj em š tevilu prijavijo za cepljenje proti gripi. Z množičnim
cepl:je.njem bomo zavnLi šiTjenj e
gripe v kolektivih, kjer bo cepljenje opravlje.no.
dr.A. Smalc

BRESTSOPOKROVITELJ
MEDNARODNEGA
EXLIBRIS KONGRESA
Brestov obzornik je že poročal
o ve1iJkem u spehu akcije za izdelavo otroških el<Jslibrisov, katere pQikrovi.teJoj.ica je bila lndus·tri~a pohiŠJtva Brest. Razstava
najbolj uspelih otroških ekslibrisov je bila vključena !Jludi v program 15. mednarodnega ek.g1ibri s
kongresa, ki je bil od 19. do 22.
septembra na Bledu. Na ekls.k!urzij.i v Ljublja-no so udeleženci
kongresa obi:skali tudi Narodno
i:n univerzi-tetno knji.?mico, kjer
je bila zelo lepo pr.iJpravoljena razstava otroških ekislibrisov. Ker
je hil Brest pokrovitelj te akcije,
je .s tem postal tudi eden izm ed
.s apokrov1teljev
mednarodnega
ekslibris ·l wngresa.
Zbrani ekslibristi iz vseh evropskih dežel in iz Kanade so
bili izredno presenečeni nad otroškimi eks'librisi, saj kaj takega
niso prič akovali. Na pJena.rni
kongresni seji, n a ka.teri so bili
delegati ekslibris dr.uštev, so s.klenfli, naj se akcija za .imdelavo
otroš.k1h eks1lbr.isov izpelje še po
d rugih dr:žavah - postane naj
tmej mednarodna. Uspeh domače aikcije za otroški ek:.slibris je
to.r~ prestopil meje in gre po
vsej Evropi. Na ta il.l'speh so še
.p osebej lahko ponosni člani delovne skupnosti Bresta, ·ki je aikaij o !Sploh omogočila v takšni
ob'Hki, kot je bi.:la p otem izpetja:na.
R . Pavlovec
1/

Osnovna načela organizacije in
funkcioniranja operativne tehnične kontrole (OTK)
Pll'·i novi »-službi kakovosti« mor amo upoštevati naslednja osnovna načela :
- Operativna tehnična kontrola ne sme biti niti strokovno

je potrebno iz omenjene službe
premestiti.
(Konec v prihodnji števiLki)
F. Hrastnilk
;.
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Slavnostna seja občinske skupščine
BRESTOVI ŠPORTNIKI DOBILI PRIZNANJE ZA
VZTRAJNO DELO IN USPEHE
19. at~kobra je bila v Bre&tovi
restavraciji slavnostna seja Slkupščine O'bčine Cenk!nica. Poleg delegaitov skupščine in predsednikov njem.ili organov ter p.reds.tavniikov javnega iii:vljenja ISO !bii:li na
seji tPreži'Veli borci napalda na
Lw, Ud je bil 19. okltabra 1941.
leta in še drugi povab1jenci. Posebna delegacija Je !pOložila med
sejo venec k spomeniku padlih
borcev v Cerknici in s .tem v
imenu vseh občanov :počastila
spoani41 na •junaška dejanja 'VISeh ,
ki .so padli !Za •s vobodo.

činska s.kru.pščina ob ~SVojem ~praz
niku za vddne dosežke šiJršega
pomena, ki imajo ·S1Vojo podlago
v dolgoletnejših prizadevanjih,
objavil 1etošnje dob.itnrike in obrazložil razJoge za tako odločitev.
PrLzn.anja .so prejelrl.:
- delovna organizacija Kovinoplastika Lož n. sol. o. - za gospodarska prizadevanja, zlasti še
pri odpiranju novih delovnih
mest na manj razvitih področ
jih,
- odbor za šport in rekreacijo pri sindikatu BRESTA - za
organizirano in vztrajno delo na
področju delavskega športa, katerega rezultati so štirikratne za·
poredne zmage na republiških

sindikalnih športnih igrah delavcev lesne industrije (LESARIJADAH),
- združenje rezervnih vojaških starešin - za uspešno organizacijsko delo na svojem področju, ki je prišlo do izraza
zlasti ob združeni vaji »Jesen
74«.
Cer.kni~ka god'ba na pihaila je
~ 1krajšim, a kvadi.tet'llim koncertom p od IVods.tvom didgenta Lavriča 'P(>Udari'la IS'lovesnost .seje in
,P0'9krbela za tprimeren z.a.ldjučelc.

Po kos1lu so .s.i. ude'leženai ogle·
da'Ji v Salonu ~pohištva BREST
likovno ra:lJStavo dveh znanih
pa·r ti:zanskih zdrav~tve.nih delav·
cev, ·iln .sicer zdTavnke .Danice
Bern in zdravn~ka Aleksandra
Gala-Petra.
Z. Zabukovec

Slavnostna seja

občinske skupščine

Nova organiziranost mladih
Od 2. do 4. oktobra je bil v Moravcih pri Murski Soboti 9. kongres Zveze socialistične mladine Slovenije. Na kongresu se je zbralo
480 delegatov in 209 gostov. Med delegati je bilo 351 mladih komunistov. Več kot polovico delegatov je bila iz vrst mladih delavcev, zastopani pa so bili tudi študentje in dijaki, mladi kmetovalci, mladi iz JLA in iz drugih specializiranih organizacij.

Svet likov in · barv
RAZSTAVA SLIKARSKIH DEL TOMAŽA
GOSTINČARJA

Veliko odličje Brestovim športnikom: podelitev priznanja >>19. oktober«
Urvodne in pozdrarvne besede
je izre!k:el F.ranc ~avželj, !Predsednik družbenopolitičnega 'Zbora. Slavnostni govor 1pa je imel
predsedati.k skiupšOi.ne ·Slav\k:o Tornič. V njem je apozori.l na napore, 'k i so .jih v ;pretelkllem Jetu
vlagali občani -za naprededc mojih !krajev in občine !kot celote.
I~razil ·je 1Judi zadovol:jiStvo, da
je 'VOjaška vaja "Jesen 74« !pOkazala, da ISmo občanrl e:not·Illih misli in odločnih dejanj, .kar je nedvomno .velilkega !POmena, če v
teh nemilrnih časih pnide do kakršnekoli agresije. Ob tko.ncu je
čestiltal v.sem ,priiSOt·nim in vsem
ostalim občanom ob občinskem
'P'fC~Wiku in jim zaželel. še več
.prihodnjih u spehov.
V nada•l jev.amju seje je predlsednilk. ikontiisije za dodeljevanje
~priznanj 19. oktober«, pOISebnih
pri:z.nanj, ·k i jJh iPodeljuje ob-

24. oktobra 1974 je bila v Brestovem Salonu od~rta razstarva
'Slik Tomacža Gostilllcavja iz Ljubljane.
RalllStav.o je odipvl pi:sate.lj Tomo Reb0'1j, ki je .na kratko orisal 't udi iUJlletni!lwvo življenje in
delo. Po uvodni predstavitvi je
bH .dokaj :zanimiv ·ku~t=i rrog ram, za katerega je poskvbe avoor sam. V njem so •sodelovali
te:oc ~t glasbenikov simfoničmega
orkestra RTV Ljubljana z gla.sbo &kladatellja Franceta ·LaiDIJ?reta in <recita:torja :z deli Polone
Gosti.nčaTjeve in Marjana Stancerja.
Z !Zanimanjem smo 'Soi. ogledovali razstwlj.ne slike. VISak si je
ustvarH !SVQJe la9tno rnnel!lje o
delu, v .kart:ero .j e umetnitk prenesel trenutke .svojega ži'V'ljenja,
svojih hotenj, čusrt;ev in !Ile nazadnje tudi tisto .resnico, brez katere ne more pri ustvarjanju. ViSak
si lahko p ostavlja nešteto vprašanj, na katera pa-lahko odgovori
le avtor sam, ki je svojevrsm.o
zapolnil amenjen koš č ek s1ilkarskega ;platna. Našel je SVIOj lastni
iilraz, izraz, ·k i ga ni mogel do-

bHi niti od profesorjev niti mu
ga .ni mO@la .d ati knjiga. To je izraz, ki izvira iz nj ega 'Samega.
Ko gledamo slike, se ne rzaveda.mo, da ·s o .nekatere J.zme.d njlh
nastajale v .nemogočih !pOgojih.
Takrat, ko je Jmel slikar samo
še čopič, rbarve in •s voj ustvaTjalni jaz. Njegove ·slike ISO mu •kruh,
saj živi .izrecno le od S'1ikanja.
Sam slikar pove o sebi:
>>S:li'kaJti •s em začel že .p·ri svojih dvanajstih letih, kajti mnoge
9tvari sem hotel za !Vedno ohraniti .na pla:tnu Jn s tem pOISre.dno v sebi. Nihče me ni silil k
čopiču iin k barvam, sam sem si
odprl pot v -svet ustvarjanja, ker
sem čutil, da se edilllo pr~ .slikanju resnično sprO's-tim i!n izpovem hotenje, ki je cnarašča•lo v
meni, dcxkler nrsem segel ;po čo
piču in ga prenesel na platno.
S !Svojimi deli sem počaiSi napredoval, •vedno sam, brez vjlliva
drugih. Zato sem se včaiSih lllbal,
da moje .delo ne bi bi•l o pOV<sem
sprejemljivo . Vendar sem bi'! prijetno presenečen, iko 1s em v~del,
da so bi;!e vse maje dotedanje
razsta'Ve dobro ob.islkane in da
so ljudje sprejeli :tudi moje 'delo
kot delo &lilkarja.
Ce sam ocenim odnos ljudi
do moj ega dela, .sodim, da gledajo nanj preveč optično, !Ile dojamejo v .popo'lnooti maj~h miiSli,
p-re nesenih na platno. Moja misel .pa je - osebna izpoved, ljudje !Sami. Velitko ,POII1tretiram, .kajti ·t o je naj~ahtevn~ši del ustvarjanja. Podati hočem irnraz IJ?OSamemllka. To je nadibtYlj .značilni
del !Slikars tva, najlbolj neposredno ·soočanje z lj.udani. Sicer pa
so motiJvi mojih •slik vse, ka-r me
im~presiDarira.«

Tomaž Gostin-čar je ' ži:vahen,
sogovcmni:k. Ne moti ga,
če nekatere njegove ·swaritve ljudem niso .p o:vsem ra'Ziumljive. Nasprotno - pravi, da je •tO znamenje, -da se je ·l e povz.pel nad
poprečno vsakdan~OSit. Pravi še,
da bi lahko Slovenci več uSit'VarjaLi na kulturnih ibra.zde'h, saj
smo dovolj ustvarjaini ni samoiniciativni, a morda, kar zadeva
ku~turo , .preveč Jagodni da
ne rečemo, leni.
Zami•9li.mo se malo ob tem i.n
če ne bomo delovali aiktivno, IVlsaj
spremljajmo naše umetmike, ki
se ;potrudijo s S'VOjimi deli do
nas v Cerknici.
A. Purkart
s,proščen

Kulturni program ob razstavi Tomaža
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Prvi dan je bUo plena-rno zasedanje, na katerem sta limela
uvodno .besedo ,predsedniik: ZSMS
Ljubo J a:snič in pred:Sed.n:ik CK
ZKS France Poprit. Ko.ngres j e
soglasno Sprejel poročilo o delu
med 8. in 9. kongresom. ·
Dmgi dan rje ·delo potak:alo po
posameznih ·k omi sijah.
Komisija za družbeno ekonomske odnose, kmetijstvo in socialno politiko je razpravljala z naslednjimi vprašanji:
- odnos do rudars-tva in načrtnost razvoja rudarstva,
- ·s tanovanJska 'Problematika,
- •J?I'Oblemat.ilk.a. ner312'Nitih ;področiJ ~prepočasno JU:resničevanje

nalog v kmetijstvu, kjer mladina
še danes nima !Prave pei1Spektive),
.
- 'SOcialna 'V.arnost 'kmetov in
upoš.tevanje n~ihovega minulega
dela,
- OS111esnaževamje dkolja,
- vlključevan:je invalidne mladine v pro.i:lNodno dello (načelo
humcmosti).
Komisija za vzgojo in izobraževanje, idejno politično delo ter
kulturo· se je zavzemala:
- za hitrejšo refurmo ~oj
no izobraževalnega si'Stema, za
načvtnejše ·VtYdenje kadrov,ske ipoHthke, za bolj'Ši gmotni ~položaj
vzgojno izobraževalnih 'lllStamov,
za g·r adnjo šoLSkih in :k.ulrturnih
objekto.v i111 !pOdobno;
- za razvi-Janje 1samouprarv.nih
o:inosov v šolah (tkjer naj bi bH
učenec resn~čno .suhjekt učmo
vzogoj•nega .procesa).
Komisija za organiziranost in
razvoj, statut, kadrovsko politiko ln mednarodno dejavnost je
razpravljala:
- o 1problemih in delovnih izkušnjah iP·ri uvajanju nove organizircmosti slovenske miadine,
- o sodelovan iu z družbenopo1i110niimi O'I'garii:zacijami, o t ežavah, •k i nastajajo pri delovanju ~tivov mladih dclarvcev in
n)ihovi vlogi v temeljnih or-ganiZacijah, o načmu !pOIVezovanja
š tudentov v novi organizaciji in
o !Sitatutu.
Komisija za krajevne skupnosti, specializirane organizacije in
JLA je razpravljala:
- o ikolekltivne.m član'Sitvl\1 specializira!lllih organizacij (IIlotranja
organiziTanost le-teh mora ~s.lo
neti !Ila samou,pr.a'Vllih načeLih),
- o mlad'iookern turizmu,
- o pri.pra'V'ljanju večjih mladi.ruSkih delovnih akdj (!nerazvita
področja)
.
- o ~ljučevanju 'V 1koncep.t
SLO ter o •t e9nejši :povezavi z
V<I'\Stnilci v JU.
Tretji dan so delegalti '~ejeli
res.oiucijo in akcijski .program
do leta 1976. I;z,voli!lli ISO ;tudi konferenco ZSMS in predsedstvo RK
ZSMS .ter za 'Predlsedmika Ljuba
Jaisniča in za sekretarja Zdeallka
Ma.lija.
.
Mladi, doslej orgaiili~nuti v
ra.z.l:ičriih organizacijah, so se zaves·tno zdru2lili v enotno organizacijo ZSMS.
S sprejemom resO'luai1 in akcijSkega. .programa 'SO se odprle
široke mOžnosti dejavnos ti, tako

-

da se bo •PO svojih želoja:h in :interesih :J.ahko Vikl.jučevaJ. v delo
vsak mla:dinec. :S e pOISebno !Veli!k
poudarek pa je bil dan dejaVIIlostli v oonovnih or~anirzaaijah mladih delavcev, .deJaVIIlooti mladih
v ·krajevnih .slculpa:J.ostih in 'Sipecializi•randh enotah.
Delarw;ka mladima bo or.ganmrana v temeljnih organizacijah
in povezana ,z .delom rsinditkalm.ih
organizacij in Zvezo d<:omunisttov.
V konferencah mladih delavcev
na občins.ki ra'Wli bo .imela v novi
organirz:ira-nosti •glaV!l'lo
vlogo,
:idejno aikci;j:sko jedro .nove organizacije IPa bo pred.S>tavl1alo delo
mlad~h !komunistov, ki de1ujejo
v ZSMS.
V ZSMS •bodo mladi delavci
uve.lljaovljali delega:tske odnose
(odpravo dosedanjih slaibo.sti folll.l1lllSkega dela .in odtuljevanja
vodstva od želja in hotenj mladih).
V temelj.n ~h orgamizacijah, :krajeVillili. .sk.U:PnOIStih in šolah V1Seih
stopenj bo seda•j mladillla enO'tno
organizirana v osnovno or~aniza
cijo ZSMS. V organizaCijo se
v:s.topa prostovoljno.
»Ob svojem kong·res.u ti obljtuhljamo, da .se. bomo z uče
njem i!n delom enotno in roruženi v ZSMS skupaj z ZKJ in
V'Semi na~prednimi silami v naši
d.r užbi bre~kompromi:sno borili
za ohranitev im razvijanje velikih ,pri'<i'ohi.tev NOB in revolucije, da tb omo ra21Vijali jn utrjeva:li našo •samoupravno socialistično skupnost brM.skih n arodov in narodnosti in si !pTizadeva'li, da pod vodstvom ZK .s .teboj
na čelu dosežemo dokončno !Prevlado delavskega ·raz.reda :in vseh
delovnih ljudi "' !Ilašem družbenem žiwjooju.
Dra-gi tovariš T·ITO! V•si mladi v Sloveniojj sli želimo, da :bi nas
še dolgo vodila tvoja revOil.udonarna zaow;etost, modrost lim. mladostna tSVežina.«
D. Modic in
I. Likar

-

-

BRESTOV OBZORNIK
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Iskra v Cajnarjih
18. oktobra, dan pred občin za 8S milijonov dolarjev. Prihodskim praznikom, je bila v Caj- nje leto bo imelo združeno podnarjih otvor.itev obrata temeljne jetje že 41.000 zaposlenih, leta
organizacije združenega dela to- 1980 pa že SS.OOO zaposlenih.
varne elektronskih naprav TEN
Prihodnje leto bo imelo podStegno Ljubljana-Siška.
jetje 1,3 miLijarde dolarjev akuTa temeU.j na organizacija je v mulacije, leta 1980 pa že 4 misestaMu roruženega -P?djetja elek- lijaroe. Skupno nameravajo pritTokovinske industnje. V obratu hodnje leto izvozni za 144 miliCajnarje je trenl.lltno zaposlenih jonov dolarjev, leta 1980 pa naj
20 delavcev. V dokaj udobnih, bi izvoz dosegel 520 miLijonov
sicer malce utesnjenih prostorih, dolarjev, uvoz pa bi bil za 100
-sestavljajo v tem obratu po zelo miliijonov dolarjev manjši.
dobro izdelanem tehnološkem poPreds.ta.vni.kom podjetja Iskre
stqpku ojačevalce za Diktafon.
:se je v imenu skupščine · občine
Tovariš LOGAR, predsednik
in v imenu družbenopoZdruženega podjetja Ble'k:troko- Cerknica
htičnih organizacij zahvaiil. za
vinske indUIStrije Iskra, je na sve- or&aniziranje vzornega ohrata v
čani otvoritvi deja=l, da je obrat
CaJnarjih predseclaliik izvršnega
v Cajnarjih jedro prihodnjega sveta
občine tovardš Janez Parazvoja Iskre na· področju No- · kiž.
.
tranjske. Iskra je razširjena kar
V pogovoru z delavci smo ugo.na 20 občin Slovenije, če pa pri
tem upoš·t evamo še podjetje Go- tovili, da imajo urejeno tudi pre.r enje, ki se je v zadnjem času hrano, da bodo v .najkraj·š em ča
integ·riralo z Iskro, pa se to pod- su volili delegata v dela.V"s.ki svet
temeU.jne organizacije in da imajetje razširja kar na 36 občin .
V Združenem podjetju ele.k-tro- jo že i2lvo1jenega si.nd-i;kalnega poi.ndlllstride je trei111ltno zaposlenih verjenika.
36.000 delavcev in je doseglo najNaj loolektivu v Cajnarjih zaželimo veliko delovnih uspehov,
višjo stopnjo integracije.
Je zelo uspešno usmer.jeno na istočasno pa želimo, da bi bil
izvoz, saj trenutno izvaža kar za ta obrat resatično jedro prihod50 milijonov dolarjev letno, s to- ·nje~a razvoja indus-trije v tem
varno Gorenje skupaj pa izvaža kraJu.
J. Klančar

FILMI V NOVEMBRU
l. 11. ob 16.00 in 19.30- amer:iški

film TARZANOVA GROBNA TISINA. PustolovSik.i film. V glavni vlogi Ron Ely.
2. 11. ob 19.30 in 3. 11. ob 16.00 ameriški fhlm JEKLENA PTICA. Pustolovski fi.lm. Igra Jane
Fonda.
3. 11. ob 19.30 - amerišk.i. film
KORZISKO
MAS CEVANJE.
Kriminalka. V glavni vlogi Senta Berger.
4. 11. ob 19.30 - francoski film
OBSEDNO STANJE. Politična
drama. Igra Y~es Mont ain.
7. 11. ob 19.30 - itaJ.iojan:Ski filin
KRVAVI OPIJ. Pustolovski
film. Igra Fausta Tozzi.
9. 11. ob 19.30 in 10. 11. ob 16.00 ameriški film SERIF NA DIVJEM ZAHODU. Komedija. Igra
Jerwi Lew.ils.
10. 11. ob 19.30 - i.ta1ijan•ski film
DEKAMERON. Erotična komedija. I gra Franco Citlti.
11. 11. ob 19.30 - ameriški film
IMENUJEJO ME ALELUJA.
Western. V glavni vlogi George HiMon.
14. 11. ob 19.30 - ameriški film
LEV MED GANGSTERJI. Kriminallka. V glaWli vlogi Lee
Marvin.
16. 11. ob 19.30 in 17. 11. ob 16.00
- ameriš.'kli film DANES MENI, JUTRI TEBI. Western. V
gl-avni v·logi Bud Spencer.
17. 11. ob 19.30 - .francoski film
DON JUAN JE BILA žENSKA.
Ljubezenski f.i.lm. V glavni vlogi Brigitte Bardet.
17. 11. ob 19.30 - ameriški film
PUSTOLOVCA V ZRAKU. Pus.tolovski film. Igra Terence
Hill.
21. 11. ob 19.30 - amerišk~ fi:Lm
TEXSAS JOE. Wes~ern . -l&lra
Anthony Steffan.

22. 11. ob .19.30 - francoski fi>lm
ZADNJI TANGO V PARIZU.
Drama. V gla'Vni vlogi Marion
B.rando.
MladJnl do 16. leta prepovedano!
23. 11. ob 19.30 in 24. 11. ob 16.00
- amerišk.i film KRALJICA ZA
1000 DNI. Zgodovilns.ki film. V
glavni vlogi Richard Burton.
24. 11. ob 16.30 - francos-ki film
ZADNJI TANGO V PARIZU.
Drama V glavni vlogi MarJon
Brando.
Mladini do 16. leta prepove·
dano!
25. 11. ob 19.30 - ameriški mm
NOCNA PATROLA. Kriminalka. Igra George C. Scott.
28. 11. ob 19.30 - ameriški film
OBRACUN PRI ZAPUSCENEM
RUDNIKU. Pustolovski film.
Igra Thomas Hunter.
29. 11. ob 16.00 in 19.30 - francoski film VESELI REGRUTI.
Komedija. Igrajo Les Scharlotes.
30. 11. ob 16.00 in ob 19.30 f.iran coski film ALFREDOVE
NEZGODE. Komedija. Igra Pier e Richard.

Brestov obzornik, 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 MISI(:, Franc MLAKAR, Danilo
MLINAR, Franc MULEC, Miha
SEPEC in Zdravko ZABUKOVEC.
Tiska železniška tiskarna v Ljubljani. Naklada 2300 Izvodov

Brest drugi

Proizvcd.ni prostor novega obrata v Cajnarjih
RESITEV NAGRADNE
KRI:lANKE
ITA- BAS - NAL- UMEN V LJUBLJANI - TEKMOVANJE
- SAIGON - L- NOVOLES KRIM - VIR - TP - KRAJI
- ATIK.A - A- REDUKTOR K - LICITIRANJE - SL ATERIRANJE - AAR - JR MUTIRATI- DASA- A- GRM
- HOCEVAR - ROTOR - ILA
- SKLEROZA- BAJADERA ALA - CENIK - ABAK KRONE - ALISON - ISTRA NELA - CELICA - IKEBANA
OA - ENODNEVNICE - ·
EMU - KESON - NR - DM
- CINJENJE - IST - TI AISHILOS - ALJASKA - REGRAT l.AMINARNOST JENKO - UTVARA - ND BATA - HLEV- AlDA- PIA
- AA - AVITAMINOZA - MERI - KS - MT - ETAN ODILE - LENKA - PAV CIROSTRATUS -JOGA- IDRO
- OR - PELEPONEZ - LR ODBOJKA - NOVATOR - TEK
- BRESTOVCI - OGINO OSA
IZID žREBANJA
Do določenega roka je prispelo
58 rešitev. Komisija je pregledala vse rešitve in ugotovila, da je
bilo le osem pravilnih, zato so
vse nagrajene.
Za nagrade so bili izžrebani:
Turk - Skraba Mira, Nova vas
12, 61385 Nova vas; 150 dJn
Turk Franci, 61000 Ljubljana Galjevica 55/5; 100 din
Truden France, Snežnik, 61386
Stari trg pri Ložu; 50 din.
Po 10 din pa dobijo: Mišič Joža, . Videm 2a, Cerknica, Fani
Vinkler, Rakek, Heroja Iztoka 7.
Marija Udovič- Skupne dejavno,
sti BREST, Iva Zigmund, Cerk·
nica, c. 4. maja 70a, Miroslav
Winkler, Rakek, Heroja Iztoka 7.
Nagrajencem iskreno čestita
mo! Nagrade lahko dvignejo v
blagajni skupnih dejavnosti, ostalim pa jih bomo poslali po. pošti.
. ..

Nogometaši doslej
uspešno ·nastopajo
Krepko srno prestopiH v drugo polovioo jesenskega tekmovanja v Lj;ubljanski podzve'Mli ligi.
Zdi se potrebno, da naše zvoote
gledalce seznan.imo z doseženimi
rezultati in prveootveno les.tvko.
Bojujemo se na treh frontah in
na v.seh treh z velikim •U!S1pehom.
Clani so po 8. kolu (z eno zaos-talo tekmo) po zmagi na.d doslej vodilnimi Vodicami z rezultatom 4:2 prevzeli vodtstvo. Ocenj ujemo, da ob takšn.i borbenosti
in želji po čim boljši uvrstitvi
kot doslej računamo · na· uvrs.titev med prvo trojico. Do konca
jesenskega d ela igramo še v Domžalah in v Ribnici ter doma z
Apnarjem in zaostalo tekmo iz
6. kola z Grosupljem.
Mladinsko moštvo igra z i·s.timi
klubi kot člani, vendar nimajo
dOS>tojnega nasprotnika. Prava
šk!oda je, da sedanji s~stem onemogoča napTedovanje brez uspeha članske vrs-te. Res je da odličen naraščaj pogojuje tudi uspehe člalllov. To je poroštvo, da
odhični pionirji postanejo odlični
mladinci in rezu1tat .te~a je tudi,
da člallli trenutno vodiJO.
(:lani:
7 20-11 10
l. Cerknica
7 18- 15 9
2. Vodice
6 15-6
8
3. Ribnica
4. Grosuplje
7 13-9
7
6 9-S
7
S. Mengeš
7 12-11 7
6. Podpeč
7 1S-18 7
7. Mirna
8. Borovnica
7 13-1S 6
8 7-14 6
9. Alpnar
10. Domžale
7 8-13 s
8 8-16 s
11. Lnduplati
12. Rakek
7 16-21 4
Mladinci:
l. Cerknica
7 39-5
14
Pionirji:
2. Cerknica
6 18-4 10
F. Kranjc

V počastitev letošnjega občin
skega pra2lllli.ka so bila tudi športna tekmovanja; Kovinoplastlika
Lož je organiz·irala tradicionalne
§portne igre sindikatov Bresta,
Kovinoplastike, Lame (Dekani)
in T.itana (Kamnik).
Rezultati:
Streljanje (ž): 1. Brest
Streljanje (m): 2. Brest
Kegljanje (ž): l. Brest
Kegljanje (m): Brest ni nastopU
Namitmli terns: 2. Brest
Sah: 2: Brest
Končna razvrstitev:
l. Ti•t an 19 točk, 2. Brest 17,
3. KoV"inopla•s tika 13, 4. Lama
7 točk.
Brestovi športniki so tako svojim dosedanjim us pehom dodali
še enega, vendar s prikousom neresnosti. Nerazumljivo in nedopustno je namreč, da Brestova
kegljaška moška ekipa kljub velikemu zaledju ni US>pela za =tekmovanje ·pripraV"iti š-t-iT·i h kegljačev. Pri •tem ne gre toli~ko za to,
da je Brest zaradi tega izgubil
končno zmago, pač pa za skrajno malomaren odnos kegljačev
do tega tekmovanja.
B. Levec

Košarkarji
letos peti
Košarkarji KK Cerknica so že
detoš.nje tekmovalllje v
II. :s'lovenski Ngi - zahod. Jesenski del tekmovanja je bil še
uspešnejši, ek.i:pa je. igra'la iz tekme v tekmo bo}1e in močno popravila svojo spomladans-ko uvrstatev. To je še en dokaz, kako
potrebna bi hHa telovadnica za
·sistematlične priprave •n a tekmovanja, zlas-ti v kvalitetmejših razkončali

redih.
Končna

lestvica:

l. SALONIT Anh. 18 17 1 34

2. AET Tolmin
18 16 2 32
3. KRAS Sežana 18 13 5 26
4. TIK Kobarid 18 10 8 20
S. CERKNICA
18 9 9 18
6. K.LADIVAR žiri 18 8 10 16
7. IDRIJA
18 7 11 14
8. GROSIST N. G. 18 6 12 12
9. PIVKA
18 4 14 12
10. GORENJA VAS 18 O 18 O
Letos so se v tekmovanja
vključil>i tudi mladinci, kar je
poro9tvo za še uspeš·n ejšo cel1kn išoko košal1karsko prihodnost.
Ek~pa -si je hitro pnidobHa izlmšnje in je na tekmovanju sJQupnosti notranjsko-koprske regije
zasedla odlično drugo mesto za
Koprom in pred Postojno, Pivko,
Lesonitom in Sežano.
Letošnja uspehi v~bujajo upravičeno upanje, oda bodo priliodnje sezone še uspešnejše.
B. Levec

