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NOV SISTEM . . ...,. za normtran)e cas a 
Qsrednji \ielavski svet je na 

144. redni seji razpravljal o gradi
ranja ~asa. 
vu glede novega na~ina normi
ranje casa pomemben za vse za-

Ker je sprejeti nacin za normi
poslene v proizvodnji, bi radi naj
sir5i krog proizvajalcev seznanili 
z osnovnimi podatki o novi me
todi. 

Ciani osrednjega delavskega 
sveta so z veliko pozornostjo raz
pravljali o novih metodah pri 
normiranju casa in so soglasno 
sklenili, da bodo v prihodnje v 
Brestovi proizvodnji uporabljali 
za normiranje ~asa nacin studije 
del a. 

Prikazal born osnovne znacilno
sti dosedan]ega na~ina normira
nja casa, predvsem slabosti tega 
na~ina; na kratko born nanizal 
glavne znacilnosti in postopke 
novo sprejetega nacina, na koncu 
pa born navedel sklepe osrednje
ga delavskega sveta o uvedbi na
cina studije dela. 

KRATEK OPIS SEDANJEGA 
NACINA NORMIRANJA CASA 

v nasem podjetju imamo v gla
, ........ ""\ r>'\cin ;":kustvenega normi
ranja casa. Imamo pa tudi pri
mere, ko nasi normirci uporab
ljajo povzemanje v proizvodnji, 
ali pa statisticne podatke doseda
njega doseganja .norm. 

Tak nacin normiranja so zaradi 
slabosti opustili v vseh podjetjih, 
kjer imajo sodobno proizvodno 
organizacijo dela. Osnovne slabo
bosti tega nacina so: 

Letos je poteklo petind:vaj
set let, odkar so po!itieni pred
stavniki vseh jugoslovanskih 
narodov na zgodovinskem zase
danju AVNOJ 29. novembra 
1943. leta pos.tavili temelje no
vi Jugoslaviji. Vsako leto obu
jamo spomin na 29. november, 
vsako leto obnavljamo Zivo iz
rocilo medvojne krvave in po
vojne socialisticne revolucije, 
predvsem pa zaupanje v ustvar
jalne sposobnosti in moe da
nasnjega delovnega cloveka. s 
ponosom se lahko ozremo na 
prehojeno pot. Z vsem tistim, 
kar smo stori!i doslej, ko smo 
gradili novo socialisticno druz
bo, s tistim, kar smo v boju in 
delu storili v svoji dezeLi in na 
mednarodnem toriScu, smo si 
pridobili ugled. Na vse to smo 
lahko ponosni, obenem pa nam 
daje nove dolznosti, da z po
novninti napori nadaljujemo 
nas razvoj. 

Ko ob slavnostnem dnevu 
primerjamo na.se dosezke z do-

- pri postavljanju norme ne 
uposteva organizacijske irreditve 
delovnega mesta, · 

- pri povzemanju casa ne upo
steva prizadevnosti, 

-:- povzeti podatki niso dovolj 
analizirani, tako da v normi niso 
upostevani vsi dejavniki, ki vpli
vajo na uresnicenje postavljene 
norme. 

Taka postavljena norma ni in 
ne more biti resnicna, kar nam 
onemogoca nadaljnje izpopolnje
vanje organizacije dela. Prav za
radi tega imamo: 

- velika neupravicena odsto
panja v doseganju norm na de
lovnih mestih, kar nam rusi na
celo nagrajevanja po delu in po
vzroca slabe odnose, 

- kalkulacije izdelkov so ne
realne, v stikih s kupci nastajajo 
teiave, ker se ne moremo zane
sti na casovne postavke, 

- prav tako imamo tezave pri 
nacrtovanju proizvodnje. Nacrto
valci proizvodnje redko uporab
ljajo te case v casovnem doloca
nju proizvodnje, ker je praksa 
pokazala, da casi ne ustrezajo res
nicni zasedbi delovnih mest. 

To so pravi vzroki za slabo 
usklajevanje prdizvodnje ter ne
pravocasno preskrbo z materia
lorn in drugimi delovnimi pripo
mo~ki. 

Niso pa posledice samo v tern, 
kajti taksna politika normiranja 
je pripeljala · do napacnega poj
movanja same norme. Na norma 
gledamo kot na sredstvo za ·Od
merjanje osebnega dohodka de
lavca, kar je povsem napacno. 
Norma. ni edino ·sredstvo za 
ustvarjanje osebnega · dohodka, 
kajti na osebni dohodek vpliva 
tudi: 

- organizacijsk~ ureditev po
sameznega delovnega mesta in ce
lotna organizacija poslovne enote, 

.- organizacijska in strokovna 
sposobnost delavca in njemu nad
rejenih, 

- pripravljenost dela (da je 
vse in pravocasno· pripravljeno), 

- tehnoloska opremljenost de
lovnega mesta, 

- kakovost materiala itd. 
Razen tega imamo poleg nor

me tudi druge spodbujalne dejav
nike, ki mocno vplivajo na oseb
ni dohodek. 

lz vsebine 
- BREST na TV zaslonih 
- · Spet nova analitiena ocena? 
- Boljsi sedsebojni odnosi 

sezki doma in v svetu; lahko 
ugotovimo, da smo tudi v zad
-njem letu nadaljevali s priza
devanji kolektiva pri nenehni 
graditvi Bresta v proizvajalca 
najsodobnejsega pohistva za 
domace in tuje trzisce in da so 
bili naSi samoupravljalci spo
sobni ustvariti nove kvalitetne 
dosezke. 

Druzbena in gospodarska re
forma nista stvar, o kateri v 
nasem · kolektivu samo govori
mo, temvec nam rezuZtati deZa 
izpncuJeJO prizadevanje za 
boljsi gmotni polozaj vsakega 
delavca, poslovne enote in pod
jetja. Samoupravljanje se je v 
nasem · kolektivu globoko zako
reninilo. Pogumno lahko gle
damo prihodnost, ki pa bo za
htevala se kvalitetnejse delo, se 
vecjo strokovnost in se boZj or:. 
ganizirano delo zavestnih in 
discipliniranih ljudi socialistic
ne samoupravljalske skupnosti. 

inz. J. Hren 

- Proizvodni pr<>gram pohiStva 
za leto 1969 

- Mnenja in kritika 

Ce pogledamo nasa normo s sir-' 
sega stalisca, vidimo, da mora 
norma postati organizacijsko me
rilo za vse d.ruge prijeme v proiz
vodnji. Vzporedno z rekonstruk
cijo nasih poslovnih enot, istocas
no, ko uvajamo novo tehnologi
jo, moramo teziti za najvecjim 
moznim izkoristkom vlozenih 
sredstev. Da bi to dosegli, mora
roo poseci po nekaterih organiza
cijskih prijemih kot so natancno 
nacrtevanje proizvodnje, nadzQr 
nad kakovostjo itd. · 

Vse to pa bomo lahko dosegli z 
opustitvijo sedanjega nacina nor
miranja casa in z uvedbo novega 
nacina, ki bo poudaril organiz.a
cijska vprasanja proizvodnje. Tak 
nacin normiranja bo nase ilormir
ce spremenil v organizatorje de
lovnih mest; to pa je tisto, kar 
nam sedaj v proizvodnji manjka. 

S takSnim postopkom bi prisli 
do vrste preudamih ukrepov na 
podrocju tehnologije, materiala in 
ne nazadnje do pametnih norma
tivov casa. Glede na to, da gre za 
korenite spremembe, bomo to do
segli s popolno zamenjavo dose-· 
danjega nacina normiranja in z 
zavzetostjo najbolj odgovornih v 
podjetju. 

Na osnovi nasih raziskav smo 
ugotovili, da sta za BREST pri
merna dva nacina, ki se med se
boj bistveno ne razlikujeta, to sta 
»REFA« (sistem Zahodne Nemci
je) in »STUDIJ DELA« ·(sistem 
zagrebskega instituta za produk-

STEVILKA U 

Prvi rezultati st~dija dela 'TP Martinjak v :vsakodnevni praksi . 

PRED SPREJEMANJEM 
LETNEGA NACRTA .. ·-. 

Racunsko nacrtovahii oddelek: 
Skupnih sluzb je ze izdelal me
todologijo in navoclila za sestavo 
naerta za leto 1969 in I. polletje 
leta 1969. V tej metodologiji so · 
.tocno dolocene naloge posamez
nih sluzb in posameznikov z n3.
tancno dolocenimi roki · za izde
lavo posameznih sestavin letnega 
nacrta. Raeunsko nacrtovalni od
delek Skupnih sluib. pa je dol- · 
ian, da usklajuje sestavo vseh po
rocil k nacrtu in dokoncno sesta
vi predlog letnega in polletnega 
nacrta osrednjim organom upra~
Ijanja. Rok za dostavo nacrta os
rednjim organom upravljanja je 
konee meseea decembra leta 1968. 

Nacrt kot notranje sredstvo, vo
dilo in gibalo v gospodarjenju po
djetja doloca naloge poslovnih 
enot za naslednje obdobje, s tem 
da. za.gotavlja nenehno narasca

. nje proizvajalnosti, ekonomicno-
sti, pridobitnosti in akumulativ
nosti in s tem · napredek poslov
nih enot in eelotnega. podjetja. 
Nacrt doloca odnose v gospodar
jenju med poslovnimi enotaml 
ter ZJIDanjimi poslovnimi druia.b
niki. 

Tako predvidevamo tudi v na
slednjem letu vecjo proizvodnjo 
in· proda.jo, izvoz . ter financni 
uspeb, kar utrjuje ·razvojno pot 

tivnost dela). Glede na to, da na
~in »Studij dela« za razliko od 
nacina »Refa« bolj poudarja orga
nizacijsko ureditev delovnega me
sta, smo se odlocili za· ta sistem. 

KRATEK OPIS SISTEMA 
•STUDIJ DELA« 

Studij dela je metoda znanstve
nega, logicnega in celovitega ana
liziranja na~ina dela, da bi 

- poiskali najbolj ekonomicen 
nacin dela, da bi 

- dolocili cas izdelave, potre
ben poprecno spretnemu in do
lo.ceno kvalificiranemu delavcu 
za izpolnitev dekega dela z obi
cajnim prizadevanjem ob obicaj-
ni utrudljivosti. . 
· Nacin normiranja casa se deli 
na podrocje poenostavitve dela 

in zagotavlja uspesen n~da.)jDJi 
ra.zvoj Bresta. 

In zakaj toliko }Jriprav· ok.oll 
nacrta? 

V trinem gospodarstvu je po
slovanje podjetja 'odvisno od nje
gove aktivnosti pri dolocanju in 

. ocenjevanju dogodkov na. gosp~
darskem podrocju. Vsako prepu
scanje nakljucju pomeili nedelav
nost podjetja in nesposobnost pri 
spremljanju dogodkov na podr.oc
ju gospodarstva, hitrem prilaga
ja.nju spremembam, neznaliko 
proizvodnje za daljse obdobje, kar 
na sploh pomeni, da je tako pod
jetje ze vnaprej obsojeno na slab
lie uspebe. Dobro nacrtovati pro
izvodnjo in prodajo, uspesno pro
izvajati in prodajati, pomeni do
segati velike financn~ tispehe in 
visoke osebne dohodke ter visoko 
akumulacijo. 

Prav zato je sesta.va nacrta s 
tocno dolocitvijo posameznih po
drocij kot so proizvodnja, proda
ja, izvoz, financni nacrt in drugo 
izredno pomembna. naloga, v ka
tero se morajo vkljuciti vse stro
kovne sluibe poslovnih enot in 
celotnega podjetja. ker ielimo za 
prihodnje obdobje se bolje stro
kovno pripraviti nacrt, ki bo us
pesno gibalo gospodarjenja. 

B. !Wfsi'P 

(studij dela) in na podrocje po
enostavitve dela (studij dela) in 
na podrocje povzemanja, analizi
ranja in izracuna norme (studij 
casa). 

Poenostavitev dela (studij dela) 
ima naslednje razvojne stopnje': 

- · odlocitev, katero delovno 
mesto bomo snemali, 

- razvoj sodelovanja. Z naso 
odlocitvijo moramo seznaniti vse 
tis.te, ki imajo kakrsenkoli stik '_s 
tern d~lovnim mestom, 

- povzemamo sedanje stanje, 
- analiziramo (poiscemo iz-

boljsave) sedanjega stanja, 
- Q.olo~imo novi (izboljsani) 

nacin dela, 
- sprernljamo r ezuJtate (nad

zorujemo) nov na~in dela, 
Nadaljevanje na 4. strani · 
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Proizvodni program za leto 1969 
TP Cerknica 

2e lani smo se resneje lotili izbire oziroma. ukinjeil.ja nedonosnega 
proizvodnega. programa in uvajanja novih izdelkov. Tako smo na 
primer izlocili kavc SLB, pisalne mize SSRS in omejili proizvodnjo 
sekreterjev. Namesto teh smo priceli s proizvodnjo jedilnic LIVIG, 
dnevnih sob DANIELA, FLORIDA in TV-ba.ra.. Sedaj lahko· ugotav
ljamo, da je bilo na.Se ra.vnanje pravilno, saj ugotavljamo neprimerno 
boljse uspehe kot lani Celotni dohodek se bo povecal za vee kot 
30 •to, osebni dohodki za priblizno prav toliko, ostanek dohodka pa 
se bo povecal za vee kot 100 Ofo. ·' 

Za leto 1969 smo predvideli novo izbiro. Tako bomo iz programa 
crtali sekreter, ker je ekonomsko nezanimiv, pa tudi TV-bar, ceprav 
je cena zadovoljiva, so pa kolicine tako majhne, da bi eno najboljsih 
serij prodajali vse leto. Mnogo manj bomo proizvajali tudi vitrino 
ETKA.. obcutneje pa bomo povecali proizvodnjo dnevne sobe DA
NIELA in FLORIDA, katerih kvaliteto bomo se izboljsali. V programu 
bodo ostale se jedilnlca LIVING in TV-vitrine, ki jih bomo delali v 
sodelovanju z Gabrom. To je ves program, namenjen domacemu trgu. 

Poleg tega bomo morali izdelati okrog 80.000 gla.sbenih omaric za iz-
voz v ZDA. .. . . . 

Celotni obseg proizvodnje bi morali v ·primer.Javi z letosnjim letom 
· povecati za 25 °/o in bi dosegal 5,4 milijarde dinarjev. Zaradi takSnega 
programa smo prisli do zakljucka, da velikost serij lahko podvojimo, ' 
k:er bo zelo ugodno vplivalo na. proizvodnost in ostale · ekonomske 
ucinke. T. Kebe 

T p· Martinjak 
Leto§nje leto je bilo za TP Mar

tinjak leto iskanja in prizadevanj 
za .osvojitev in ustalitev novega 
proizvodnega programa. Proiz
vodni program naj bi zajemal 
predvsem serijsko proizvodnjo 
stilnih foteljev za izvoz ter razne 

stole in sedeme garniture · za do
mace tdisce. Osnovno vodilo v 
delu poslovne enote je doseganje 

. kakovosti in odpremnih ro~ov, za 
domaci trg pa izpopolnit~v pro
grama z novimi, kakovostnirp.i se
deinimi garniturarhi. S prizadeva-

Garniture y bodo tudi v proizvodn·em progra.mu 1969 

njem prodajne slu.Zbe in vseh za
poslenih v TP Martinjak je ta 
cilj skoraj v celoti doseZen. 

Proizvodni program za leto 1969 
lahko razdelirno na stiri skupine: 
stilni fotelji, stoli, ohisja za zvoc
nike in tapetnHiki izdelki. 

Stilni fotelji so glavna proiz
vodnja in so namenjeni predvsem 
za izvoz. Za leto 1969 osvajamo 
sest novih foteljev, ki bodo pro
izvajani v vecjih serijah, predvi
dorna v vsern letu. To je velik 
uspeh glede na sedanJO razdrob
ljeno izbiro in majhne kolicine. 

Stoli, za katere bodo vecino se
stavnih delov izdelovali v TLI 
Stari trg so preracunani na letno 
zmogljivost 230 do 250 tisoc kosov. 
Sem sodijo stoli SARDAN in LI
VING za dornaci trg, za izvoz pa 
stoli RAK, RAK-B, ISTOK . in 
SVEDSKI STOL. 

OhiSja za zvocnike so v TP 
Martinjak nov izdelek, rnislimo 
pa, da irnajo precejsnjo prihod
nost. V zacetku jih sami ne borno v 
celoti proizvajali, ker se nimamo 
potrebnih strojev in prostorov, ra
cunamo pa, da bodo izpolnjeni vsi 
pogoji v drugern polletju 1969. 
T~petniski izdelki so namenjeni 

domacemu trgu in bodo poleg se
danjil). stilnih garnitur y-35, y-19 
in y-70 dopolnjeni se z sedezno 
garnituro DANIELA in FLORI
DO, ki sta v proizvodnem pro
grarnu TP Cerlalica. 

Taksen sestav proizvodnje za
hteva tudi drugacen odnos do ka
kovosti izdelkov. 2e rnajhna ne
previdnost ima lahko velike po
sledice. Zato bomo morali se na
dalje izpopolnjevati pripravo pro
i-zvodnje, popraviti odnos do dela, 
uporabljati razne kontrolne pri
pornocke, nadomestiti ze izrablje
ne stroje z novimi, uvesti vrsto 
pripomockov za brusenj"e, pove'
cati delovne povrsine, izpopolniti 
notranji transport itd: ~ na ta 
nacin bo nasa proizvodnja tudi 
cenena, hkrati pa bomo rnorali tu
di zagotoviti skladno rast razsir
jene reprodUkcije in osebnih do-
hodkov. · · .. 

Ob tako izpopblnjenern proiz
vodnem programu in op dejstvu, 
da imarno proizvodne zmogljivo
sti zasedene za leto dni v naprej 
t er z dodatnimi napori vseh za
poslenih bomo lahko povecali fi
zicni obseg proizvodnje za naj
manj 35 Ofo glede na l eto 1968 in 
obenern zagotovili potrebno eko
nomicnost in donosriost poslova-
n ja. F . Levee 

Spet nova analiticna ocena·? 
Analiticna ocena delovnih mest 

je· ze ob spre3etja in uvedbi po
vzrocila precej razprav, ker je ru_. 
sila stare odnose, predvsem pa 
proizvodnih delovnih mest. Ob 
uvedbi analiticne ocene je bil na 
osrednjem delavskem svetu spre
jet razpon med najnizjim in naj
visjim delovnim mestom v raz
merju · 1 : 5. Poleg tega osnovnega 
razpona za celotno podjetje se je 
bistveno povecal tudi razpon na 
proizvodnih delovnih mestih od 
prejsnjega 1 : 1,32 na novega 1 :. 
2,21. Ker so poveeani razponi med 
delovnimi mesti in natancno do
locene . zahteve zaradi izobrazbe 
in prakticnega. znanja zelo pouda
rili in v bistvu povecali vlogo 
pravilne kadrovske politike, je bil 
istocasno sprejet tudi sklep, da se 
razporedijo delavci na lJStre~na 
delovna me5ta. · · · 

Ko zaslediljemo izvajanje ome
njenih dveh nacel v praksi, labko 
ugotovimo nekatera odstopanja. Z 
izlocitvijo najviSjega delovnega 
mesta iz analiticne ocene in z uki
nitvUo zadnji.h treh razredov za
radi te.hnoloskih, organizacijskih 
in. drugih sprememb se je osnovni 
razpon zmanj§al na 1 : 3,95. S tem 
se je istocasno zmanjsal tudi raz-· · 
POD. · na proizvajalnib delovnih 
mestib na I : 2,05. To pomeni, da 
se poeasi priblizujemo stanju, ki 
analiticne ocene. 
je -bilo v veljavi ·pred uvedbo 

Kadrovska razporeditev delav
cev je uspela v glavnem Ie na 
rezijskih delovnih mestib. v ne
posredni proizvodnji vecjih pre
mikov v tej smeri ·ni bilo. K tak
snemu stanju je se pripomoglo 
dejstvo, da nimamo ·izdelanega 
notranjega ustroja in meril na
predovauja od enostavnejsih· na. 
zahtevnejsa delovna mesta. Za
radi tega se · dejansko dogaja, da 
dobri delavci s primernim teore
ticnim in prakticnim znanjem 
ostajajo na nizje ocenjenih delov
nib mestih, novinci in dela vci z 
neustreznim znanjem pa so raz
porejeni na zahtevnej5a delovna 
mesta. Ocene o kvaliteti delavca 
so v glavnem prepu8cene instruk
torjem in je zaradi . tega logicno, 
da sposobne delavce zadrzujejo v 
svojih oddelkib in jim ne nudijo 
moznosti napredovanja, ker se 
boje novih · nepozn~nib }judi. 

Poleg navedenib odstopanj od 
zacrtane poti je komisija. za 
ovrednotenje delovnih mest pri 
osrednjem delavskem svetu ug.o.
tovila, da se dogajajo tudi nasled
nje pomanjkljivosti: 

- samovoljno izdajanje odlocb 
o ocenitvi delovnib mest, ki niso 
v skladu z · analiUcno oceno de
lovnih mest, · 

- odstopanje od sklepa osred
njega delavskega sv·eta o starost
ni meji, do katere se u:veljavlja
jo ·odbitne ·tol!ke za. nianjso ·izob-

razbo od zahtevane, 
- priznavanje neustrezne sol

ske izobrazbe za ustrezno. Za. pri
mer naj povem, da je bila po
klicna zidarska sola. priznana za 
ustrezno, ceprav je bila za delov
no mesto postavljena zahteva po 
poklicni mlzarski soli, 

-... poslovne enote spreminjajd 
nazive in opise delovnih mest z 
motivom, da se povecajo ocene de
lovnib mest kljub temu, da se v 
bistvu nis0 spremenile, 

- na delovnib mestih z niZjo 
oceno se v nekih primerih posta
vijo visji ceniki za enoto proiz
voda, . kar · ob koncu izravnava 
osebne dohodke. 

Ta kriticni pregled na.pak in 
odstopanj od zacrtane poti · sem 
prikazal z namenom, da. se za
ustavi nakijucnost, ki vlada na 
tem podrocju. Osrednji delavski 
svet je ·o tern . ze razpravljal in 
sprejel ustrezne sklepe. Ne glede 
na to, pa sem mnenja, da se roo
ramo v resoluciji o poslovni poll
tiki .za leto 1969 natancno oprede: 
liti, za kaksne razpone smo v po
djetju, kakSno na.predovaino po
litiko bomo vodili in kakSen je 
na§ odnos do strokovne izobraz
tudi vsi zavestno izpoinjevati, si
be. Sklepe pa, moramo v praksi 
cer se bo cez dv.e, tri leta pono~o · 
poka.zala potreba po novi a.n·an
ticnl ocenl delovnib mest. 

.F. Mele 

BRESTOV OBZORMIK 

Koliko casa prebiJemo 
na delu 

S tern sestavkom bi zelel seznaniti bralce o tern, koliko casa pre
bijemo na delu v tovarniskih prostorih. Podatki, ki sern jih uposteval, 
segajo pet let nazaj, ker se mmenil, da je tolikSno obdobje dovolj 
veliko, da bi lahko opozoril na nekatere teznje, ki jih je opaziti v ob
segu in izkoriscanju delovnega casa. 

Tabela 1: Cas, ki ga prezivimo na delu v tovarniskern objektu 
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2 g.~:S )~~ QJ ~Qj~ .c -'<"' _.:S:: 

41'"' 41!!:! 41 ll.>s:: '"'>Cri .'0::>41 '0:3 '0:.. 
..l ::>'"~ ~!o :;.>:5 ~ s::'" s::41 

.!J::M- o ... P. .... .0 . ... > 
ell P. 41 A. '" ~~ ~ O'tl N 

1963 1,186.471 543 2.185 100 100 
1964 1,326.204 631 2.101 96,1 96,1 
1965 1,355.739 701 1.933 88,4 92 
1966 1,292.938 668 1.935 88,5 100,1 
1967 1,276.763 681 1.874 85,7 96,8 

Iz cetrtega stolpca lahko ugotovimo, da se je v petih letih ~as, ki 
ga delavci prezivijo pri delu, zmanj!lal od 2.185 ur na 1.874 ali za 
311 ur rnanj, kar predstavlja skor aj polnih 39 delovnih dni. Zanimivi 
.so tudi podatki v petem stolpcu, .k i nam kazejo, kako se je dejanski 
delovni ~as v posameznem letu skrajsal v primerjavi z letom 1963, 
ki sem ga vzel za osnovo. Taka lahko ugotovimo, da smo skrajsali de
lovni cas v letu 1964 za 3,9 Ofo, v letu 1965 za 11,6 0/o, na isti ravni smo 
ostali v letu 1966, medtem ko se je v letu 1967 znova skrajsal za 
14,3 °/o. 

Zanirnivi so tudi podatki v sestern stolpcu, k i nam kazejo, .kako se 
je delovni cas skrajseval iz leta v leta. 

Poglejrno 1\e, kako smo v tern obdobju izkoriscali redni letni odmor. 

Tabela 2: Redni letni odmor 

Stev. delovnlh Indeks 
Leto · dnl odsotnosti baza Veril!.n! lndeks 

za·radl odmora 1963 

1963 14,5 100 100 
1964 16,7 115,1 115,1 
1965 17,2 118,6 102,9 
1966 16,9 196,5 98,2 
196'7 18,1 124.,8 107,1 

V drugern stolpcu sem nanizal poprecno stevilo delovnih dni rednega 
letnega odmora na zaposlenega delavca. Podatek nam sicer ne da po
po~noma jasne slike, ker pride na posameznega delavca prav gotovo 
nekaj ve~ odmora, kot ga kazejo podatki v stolpcu. To tudi ni bil na
men, ker sern v tej tabeii skusal prikazati le to, kako se giblje visina 
letnega odmora. 

lz pregleda je jasno videti, da je cutiti temjo k povecevanju dni 
odmora, saj je v petih letih n arastel za 3,6 delovnega dne na posa
_meznika, ali skoraj .za cetrtino. 

Ostalih podatkov ne born komentiral, ker so jasni in podobJ1i ka~pr 
v prvi tabeli. 

. . 
Tabela 3: Bolniski in porodniiiki dopust 

.Popre~no Popre~no 
verl:fni stev. delovnih §tev. delovnlh Indeks 

Leta . u r na zapo- dni na zapo- baza !963 indeks 
slenega slenega 

1963 134 16,7 100 100 
1964 181 22,~ 135 135 
1965 l75 21,8 130 96,4 
1966 191 23,8 142 1.09 
1967 204 26;7 159 112 

Kakor pri letnem odmoru, je tudi pri bolniskern stalezu in porod
niskern dopustu videti, da naras~a. le da mnogo bolj izrazito. V tern 
obdobju je . porodniSki in bolniski dopust narastel za polnih 10 dni 
ali 80 d~lovnih ur .. Prav nic cudt).o ni torej, ce so blagajne socialnegl\ 
zavarovanja prazne. Posledice so iz podatkov o~itno vidne. Kje so 
vzroki? Mertirn, da je eden · izrned najvaznejsih izkoriii~anje zdrav
stvenih delavcev, ali pa ~jihova pretirana humanost, ko dajejo bol
niiike qopuste za vsako m alenkost. Ce bomo tako n adaljevali, bomo 
kmalu polovico delovnega casa prebili izven tovarnisk.ih sten. Zato 
nam je Zavod za socialno zavarovanje dolocil dodatno pr ispevno stop
njo; ki bo za leta 1968 znasala vee kot 26,000.000 dinarjev ali okrog 
35.000 din na vsakega zaposlenega. Ali se upraviceno n e vprasamo, 
kdo so tisti, k.i tako neusmiljeno izkoriS~ajo dobre strani -socialnega 
zavarovanja? Prav taka se sprasujemo, ali ne b~ bilo srnotrno spre
meniti nekatera dolo~na· pravilnika o nadomest ilu osebnega dohodka 
zaradi bolezni. Prav gotovo je, da bo treba nekaj popraviti, ker ni mo
goce tako nadaljevati. 

Vse to, kar sem omenjal, se nanasa izkljucno na Tovarno pohistva 
Cerknica, menim pa, da je podobno tudi v drugih poslovnih enotah. 

Ce k vsernu ternu pristejemo se polurni odmor zaradi toplega obro
ka, ki .na leta znasa se -132 delovnih ur, in precej ilegalnih odrnorov, 
ki so prav gotovo se toliksni, potem ugotovimo, da mese~no delamo 
najve~ okrog 130 delovnih ur ali · komaj 16 delovnih dni. Tako malo 
pa ne delajo nikjer na svetu. V ZDA imajo na primer. ·40-urni delovni 
teden, vendar mora· ta cas delavec prebiti na delu. P ri nas imamo z. 
ustavo zajamcen 42~urni delovni teden, ce odstejemo pol ure na dan 
za topl~ obrok,. potem delarno dejansko kornaj 39 ur. V tern pogledu 
smo torej pred ZDA. 

Ker rnoramo o v"sern tern, ~ar sem v tern ~lanku omenil, govoriti z 
vidika · stroskov, potem n as rnorajo teznje, kamor se posarnezne kate
gorije gibljejo, resno ·zaskrbeti, -saj se konec koncev vse to odra.Za !ll\ 
osebnem standardu nas vseh in celotne dru.Zbene skupnosti. Predvsem 
pa bi bilo potrebno izdelati podrobno analizo o vseh, k i se pogosto 
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I BRESTOV OBZORNIK 

I . 

1. BREST NA TV ZASLONIH 
J 

• I 

I 

·: 

Dne 13. novembra se je na malih zaslonih v T V dnevniku zopet po
javil BREST. Tokrat ga je nas stari znanec s televijiskih zaslonov, 
tov. Plesa, s svojo tehnicno ekipo predstavil slovenski javnosti kot 
primer podjet ja, ki se je zelo uspesno vkljucilo v gospodarsko refor 
mo in ki se vedno bolj utrjuje v vrhu jugoslovanskib izvoznikov. 

Svoj komentar, ki ga v celoti objavljamo, je zelo nazorno utemc
ljil s pes trimi prika zi rasti podjetja v grafikonih. Oddajo so posneli v 
Tovarni pohiStva Cerknica. 

P a poglejmo, k aj je tov. Plesa ugotovil o BRESTU v tej televizijsk i 
oddaji: 

- Rekordna proizvodnja v oktobru - · tak naslov bi lahko dali na
sem,.u danasnjemu raz~ljanju o uspehih slovensltega gospodarstva v 
preteklem mesecu. lndustrijska proizvodnja je bila namrec skoraj za 
15 Dfo vecja kakor lani, izvoz pa celo za 13 °/o. Sarno ta dva podatka 
nam povesta, da se razveseljivo in optimisticno nadaljujejo ugodne 
razmere slovenskega g·ospodarstva v cnem izmed najteijih let naiie 
gospodarske r eforme. 

- Dokaze za omenjene stevilke tokrat n e iscemo v popreenih u :;p e 
hih slovenske industrije kot celote, niti v popreenih uspehih posamez
nih panog. Poglejmo raje primer nekega kolektiva, ki je gotovo zelo 
mnogo prispeval k temu, da so rezultati tako ugodni. 

- Leta in leta deJa, studija proizvodnega. programa, a.nalize trzisca, 
prest udirane najboljse rasti podjetja so bila potrebna, da ta kolektiv 
pomeni danes enega izmed najveejih slovenskih in tudi jugoslovanskih 
izvoznikov. 

- Stevilke so mnogokrat kaj dolgoeasne, toda v tern primeru nam 
lepo pokazejo to, kar sem prej povedal. Vrednost bruto proizvodnje 
te tovarne je bila - da se povrnemo samo nekaj let nazaj - ieta 1963 
nekaj vee kot 5 milijard s din, eez dve leti je bila stevilka ze mnogo 
vecja in je dosegla ze skoraj 7 milijard, letos pa ne bo mnogo manjsa 
kot 10 milijard. Proizvodnja je torej rasla neprekinjeno brez velikih 
nenormalnib in konjunkturnib skokov, ampak zavestno, nacrtno in 
v skladu z zmogljivostmi proizvodnih zmogljivosti in delavcev. 

- Dokazimo to trditev: stevilo zaposlenih se v vseh teh petib letih 
ni bistveno povecalo; toda kako se je spremenil njihov sestav, njihova 
kvalifikacija in kako se se spremenile njihove delovne navade ob so
dobni organizaciji proizvodnega postopka - to pa je ie tema, ki ne 
sodi podropneje v naiie razmiSljanje. 

- In, ko govorimo o splosnem ali posamienem padanju akumulativ
nosti slovenskega gospodarstva, nam primer tega kolektiva dokazuje 
prav nasprotno. Skoraj milijardo dinarjev dohodka so dosegli leta 1963. 
Cez dve leti se je dohodek le malo povecal, letos pa bo znasal ze vee 
ltot 3 milijarde 200 milijonov S dinarjev. Taka velika sposobnost ko
lektiva je bila seveda tudi osnovni pogoj, da. so lahko dobili ustrezne 
domace in tuje kredite za nadaljnjo razsiritev proizvodnje. 

- Pane samo to; stanje na jugoslovanskem,· pa tudi na mednarod
nem trgu kapitala je tako, da samo z domaco prodajo in uspehi na do
maeem trgu ni moe vee dobiti potrebnih investicijskih sredstev. Za. ta 
kolektiv geslo - vkljueevanje v mednarodno delltev dela in v izvoz 
zdalec ni samo beseda dneva, tudi tu so stevilke zanimive in prese
netljive. Leta 1963 so izvozili za nekaj manj kot 2 milijona ameriskih 
dolarjev svojega blaga, leta 1965 je ostala stevilka skoraj ista, pred 
koncem letosnjega leta pa bodo ze dosegli 3 milijone dolarjev. 

Zadnji posvet · pred snemanjem, tovar is Pies a in snemalec se bosta 
kmaln postavila vsak v svojo vlogo 

- Za pribodnje leto predvidevajo izvoz v vrednosti 4 milijonov ame
r iskih dolarjev. Od tega imajo ze dobre tri cetrtine poslov zakljneenih, 
vee kot 90 Gfo izvoza pa je usmerjenega na konvertibilno triisce, od 
tega pa spet vecina v Zdruzene drzave Amerike. 

- BREST v Cerknici je torej kolektiv, o katerem govorimo. Vse to, 
kar .smo povedali o njihovih brez dvoma odlicnib uspehih, pa gotovo 
ni sa.mo posledica odliene in zavestne usmerjenosti proizvodnega pro
grama pohiStva celotne slovenske pohiStvene industrije. In kako do
bro bi bilo, ce bi tak naein integracije lahko dosegli tudi v vsej jugo
slovanski tovrstni industriji, saj predstavlja izvoz pohiStva in lesa 
vee kot 8 °/o. 

Koliko casa prebijemo 
na delu 

Nadaljevanje z 2. strani 
zatekajo k zdravniski pomoci in ugotoviti, ali jim je bila ta pomoc de
jansko potrebna ali ne in iz kaksnih vzrok ov. 

Vse, ki se pogosto zatekajo k zdravniski pomoci, bi bilo t reba 'poslati 
na specialni pregled; ce ne gre drugace, tudi na tovarniske stroske. 
Na osnovi rezul tatov tega pregleda bi lahko ustrezno ukrepali. Tu mi
slim na ustrezno namestitev na ustrezno delovno mesto, ustr ezno za
scito sredstev in podobn o. 

Seveda ne bo manjkalo tudi takSnih delavcev, ki simulirajo. Le-te 
pa bo treba javno k ri tizir ati oziroma poseci tudi po strozj ih m erilih. 

T . Kebe 

Snemanje je pricelo, tovaris Ple5a je za okolje izbral montaini oddelek TP Cerknica 

·notjSi meds·ebojni odnosi 
Na.Sa zakonodaja posebej po

udarja· vlogo neposrednega proiz
vajalca - delavca. Za razliko od 
drugih nesocialistienih oblik pro
izvodnje smo uvedli - ra.zlicne 
oblike samoupravljanja, v kate
rib delavci neposredno in posred
no odlollajo o vseh dogajanjib v 
podjetju. Tudi statut in pravil
niki v BRESTU poudarjajo skrb 
za cloveka, za njegov druibeni in 
osebni standard. Iz vsega ~ega 
lahko sklepamo, da posveCa.mo 
ljudem veliko skrb. 

Pred seboj imam rezultate an
kete o odnosih med lniitruktorji 
in delavci v eni nasih poslovnih 
enot. Ob analiziranju odgovorov 
na vpraiianja, zastavljena v an
keti, pa se nehote pojavi misel, 
da so vsa nacela o skrbi za }judi 
bolj ali manj le z besedami raz
glasena in da se to naeelo skoraj 
v celoti omeji zgolj na zagotav
ljanje staridarda, t ako z osebnimi 
dohodki kot tudi z vlaganji v dru
zbeni standard zaposlenih. Odgo
vori namree kai ejo, da v vsako
dnevnem delu sodelavcem sploh 
ne posvecamo pozornosti. Tovari
s tvo v pravem smislu besede se v 
hitrem utripu i ivljenja mnogo
krat izgubi. Namesto tega pa se 
pojavlja zaprtost vase, ki mnogo
krat meji na egoizem. Namen an
kete je bil ugotoviti mnenje de
lavcev o odnosih med sodelavci 
v oddelkih in o odnosih med in
struktorji in dela.vci. 

Zanimalo nas je predvsem mne
nje delavcev o vsakodnevni skrbi 
in za.nimanju instruktorjev za nji
hove uspehe in neuspehe pri de
lu, za njihove osebne teiave in 
podobno. 

Na kratko se born dotaknil od
govorov, ki najbolje prikazejo na
se nezanimanje za svoje sodelav
ce. 

Na vpraSa.nje, ali se nas in
struktor zanima tudi za vase 
osebne teiave, smo dobili nasled
nje odgovore: 

- vedno se zanima tudi za mo
je osebne tezave; tako je odgo
vorilo 5 °/o anketiranih; 

- precej se zanima za moje 
osebne teiave; tako je odgovori
lo 9 6fo anketiranih; 

- vcasih se zanima za mo)e 
osebne tezave; tako je odgovorilo 
22 °/o anketiranih; 

- redkokdaj se zanima za mo
je osebne teiave; t ako je odgo
vorilo 17 •to anketiranih; 

- moje osebne teiave ga sploh 
ne zanimajo; tako je odgovorilo 
47 Ofo anketirani.h. 

Mislim, da so odgovori dovolj 
zgovorni in da nam kazejo, kakli
n i so odnosi, kl niso v redu niti 
iz moralnib niti iz or ganizacijsko 
proizvodnih pogledih. Teiko, ce 
ne skoraj nemogoce, je voditi od
delek in s sodelavci dosecl naj
vellje proizvodne rezultate, ce 0 

sodelavcih nicesar ne vemo ozi
roma j ib niti ne poznamo. Kai e, 
da poudarjamo samo formalistic
no vodenje p rokvodnje, moreblt-

ne uspehe ali neuspehe pa isce
mo drngod. 

Tudi vpraSa.nje, ali ste kdaj de
le?ini priznanja oziroma pohvale 
od vasega i.nstruktorJa za dobro 
opravljeno delo, nam je dalo re
zultate, nad katerimi se lahko za
mislimo: 

- vselej mi daje priznanje za 
opravljeno delo; tako je odgovo
rilo 14 % anketlranih; 

- za dobro opravljeno delo 
najde pogosto tudi pohvalne be
sede; tako je odgov0rilo 17 °/o an
ketiranib; 

- vcasih dobro opravljeno de
Io pohvali, vcasih pa tudi ne; ta
ko je odgovorilo 29 Dfo anketira-
nih; · 

- redkokdaj izrece pohvalo za 
dobro opravljeno delo; tako je od
govorilo 15 Ofo a.Iiketiranih; 

- ne daje nikakr5nega prizna
nja za dobro opravljeno delo; ta
ko je odgovorilo 25 Ofo anketira
nih. 

S takimi odgovori ne moremo 
biti zadovoljni. Cetrtina delavcev 
izjavlja, da ne dobi nikakrsnega 
priznanja za dobro opravljeno de
lo. Vsi poznamo nacelo delitve 
osebnih dohodkov po opravljenem 
delu. Prepriean sem, da velja ena
ko naeelo tudi za ostale nemate-. 
ria.lne oblike nagrajevanja. Pri 
nas o tern tega ne moremo trditi. 
Tako so dobri delavci prikrajiia
ni. Drnga, prav tako vaina okol
nost, ki izvira iz t ega, je vsem 
dobro znan ncinek take ali drn
gacne oblike nagrajevanja za us
pehe pri delu. Vsi soglasamo, da 
dosega BREST boljse delovne In 
poslovne reznltate tudi zaradi 
ustreznega mater.ialnega nagra
jevanja, ki nenehno narasca. Pre
prican sem, da bi z dosledno upo
rabo nematerialnega nagra jeva
nja kot dopolnila k osebnim do
hodkom, rezultate dela, kl jib se
daj dosegamo, se povecali. Da de
lo instruktorjev z ljudmi ni v re
du, nam kazejo tndi odgovori de
Iavcev na vpra!ianje: »Ce b l mo
gli izbirati, koga bi raje lzbrali?c 
Ob vpraiianju sta bila na voljo 
dva odgovora, in sicer: 

- instruktorja, ki je dober 
strokovnjak, a iina slabe odnose 
do ljudi; tak.o je odgovorilo 62 Ofo 
anketiranih; 

- inst ruktorja, ki je slab stro
kovnjak, a ima zelo dobre ·odnose 
do }judi; tako je odgovorilo 38 •r. 
anketiranih. 

Na prvi pogled je rezultat ugp
den, vendar ni tako. Kar 38 Dfo 
anketiranih bolj pou'darja dobre 
odnose kakor dobro strokovnost. 
Poznamo odgovore na prejSnja 
vpraiianja, zato labko trdimo, da 
je takSno' poudarjanje odnosov 
med ljndmi razumljivo. · 

Mislim, da sem z odgovori na 
ta tri vprasanja dovolj jasno opo
zoril na. slabostl, ki jib moramo 
popraviti. Vsekakor pa moramo 
najprej poiskati vzroke za takSno 
stanje. Soglasam z mnenji, da smo 
do sedaj posveliali premalo po
zornosti ljudem, na5im sodelav
cem. Vse prevec smo bill zagle
dani v tehnoloska in tehnokratska 
vprasanja proizvodnje. Tako sta
nje je ljudem otopilo moralno cn
teenost. Vodilni in strokovni ka
der, ki bi moral b iti nosilec do
brih medsebojnih odnosov, mno
gokrat ne enti potrebe po dobrih 
odnosih. So posamezniki, ki tezijo 
za dobrimi odnosi, kar je videti iz 
analize ankete, saj delavci oce
njujejo nekatere instruktorje bi
stveno drugace, kot je poprecje 
podatkov. Poleg zapostavljanja 
humanisticnih teienj v proizvod
nji p a je vzrok takemn s tanju tu
di popolno n eznanje o oblikah in 
postopkih dela z ljudmi, ki naj 
imajo namen doseci prijetno in 
tovarisko delovno vzduiije m ed 
zaposlenimi. 

V vsakodnevnem iivljenju sicer 
sami sebe prepricujemo o tern, da 
se na vse probleme pri delu z 
ljndmi na sploh zelo dobro spo
znamo. V resnicl pa o t em vemo 
malo. Naloga nas vseh je, da tako 
stanje popravimo. Pripravljamo 
sicer seminar za inStruktorje, ki 
bo dal prakticne napotke o delu 
z ljndmi, vendar je to premalo. 
Smo ob koncu leta, v casu, ko 
pripravljamo poslovno politiko za 
prihodnje leto; zato moramov t ern 
kolektivnem dogovoru o. deln v 
pribodnje dati mesto in poudarek 
tudi zahtevl po skrbnem negova 
nju dobrih, tovariSkih odnosov 
med ljudmi V. Harmel 

EKONOMS KE ZANIMIVOSTI 
- Izvoz BRESTA v casu od januarja do septembra letos pred

stavlja 3,02 Ofo celotnega izvoza lesne industrije SFR Jugoslavije. Ce
lotni izvoz p redstavlja celotni izvoz ne glede na sestav podrocij. (Vir; 
Indeks - Zvezni zavod za statistiko, st. 11, 1968.) . 

- P oprecni osebni dohodki na zaposlenega v podjetju za cas od 
januarja do septembra letos so znasali 1012 N din. V casu od januarja 
do avgusta 1968 pa so zna§ali poprecni osebni dohodki na zaposlenega 
v lesni industriji SR Slovenije 839 N din. V enakem obdobju pa so 
narasli s tro§ki ii.vljenjskih potrebscin za 4,2 Ofo. 
~ Letni n acrt p roizvodnje je bil do konca meseca oktobra dosezen 

z 81,1 Ofo. Nad normalno dinamiko doseganja letn~ga nacrta proiz
vodnje so Bazenska zaga in Iverka Cerknica, medtem ko je najm anj
so dinamiko dosegla TP Martinjak 78,8 Ofo. Dosedan ja temja nam za
gotavlja, da bo letni n acrt p roizvodnje dosezen stoodstotno. 
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·.Pise direktor ·poslovne enote 
V Brestovem obzorniku je le 

. redko zaslediti kakSen clanek, k i 
.bi kakrkoli omenjal Bazensko za
go. Zato je v podjetju prav go
tovo precej delavcev, ki zelo ma
lo ali celo nic ne vedo o delu te 
:najmanjse poslovne enote. V tem 
.kratkem sestavku bom poskuSal 
.nanizati vsaj n ekaj vaznejsih po
datkov. 

Bazensko zago so zgradill; da bi 
nadomestila vse ostale zagarske 
.obrate na cerkniskem podrocju, 
ki so pripadali BRESTU in v ka
terih so bila delovna sredstva ta
ko izrabljena, da je bila zamenja
va nujna. 

· S poizkusnim obratovanjem: no
ve zage smo priceli v jeseni leta 
1964, ko smo ukinili zago Krajc. 
Leto pozneje smo ustanovili zago 
;n a- Rakeku in ob koncu leta 1966 
·se zago v Dolenji vasi. . 

Tako smo dosegli prvotni na
men in je bila proizvodnja treh 
obratov zdruzena v Bazenski zagL 

Zaradi stalnega spreminjanja 
·razpolozljivih zmogljivosti je do 
tega casa vsako primerjanje o . 

zadnjih letih dobra tretjina za 
lastno porabo . 

Vsa leta, odkar deluje, dosega 
poslovna enota zadovoljive. po
slovne uspehe, kljub tez.avam, ki 
so pogoste v proizvodnji, pa tudi 

. na trilicu. Tudi za tekoce leto 
lahko ze sklepamo, da bo uspes
no. Po dosedanjih dosezkih oce
njujemo, da bo fizicni obseg pro
izvodnje za 4 Ofo visji kot leta 
1967, nacrt za leto 1968 pa bomo 
presegli za pribliZno 8 Ofo. Pred
vsem pa je vaino to, da je . po
slovna enota ustvarila programi
rani letni ostanek dohodka ze do 
k onca TII.-tromesecja. 

Kot v vseh ostalih poslovnih · 
enotah, je tudi pri _nas produktiv
nost narascala· iz leta v leto. S 
tem smo dosegli stopnjo, p ri ka-. 
teri bi bilo vsako novo poveceva
nje . prej skodljivo kot koristno. 
Letos smo dali vee poudarka 
vrednostnemu izplenu, kar j1~ iz 
dosedanjih dosezkov sodec tudi 
pr avilno. 

s tem ko smo po nasih ocenah 
in analizah dosegli skoraj najbolj-

· Polnojarmenicar Bazenske zage· pri svojem delu 

-gibanju obsega proizvodnje ne
realno. 

Z ukinitvijo ze omenjenih obra
tov in rastjo proizvodnje v pre
delovalnih obratih se je spreme
nil tudi sestav proizvodnje na Ba
zenski zagi, od katere odpade v 

se izkorj.scanje zmogljivosti in 
proizvodnosti, pa se nam postav
lja vpr asanje, kako v bodoce z 
notranjo zakonodajo zagotoviti 
nadaljnjo rast osebnih dohodkov 
in standarda zaposlenih. 

A. Hiti 

OBISK PRI IT ALIJ ANSKEM 
POD JETJU JESSE 

Blizu Udin je majhno italijan
sko . mes:tece Francenigo. V tern 
mestecu ima svoje poslovne pro
store znano podjetje Jesse, ki ima 
blizu dve veliki tovarni pohistva. 
V starejsi delajo spalnice, v dru
gi, ki je na novo zgrajena in je 
pricela s p roizvodnjo maja, pa 

·kombinirane omare. Da bi si delo 
v tovarni laie predstavljali, ne 
bo odvec, ce jo predstavim z ne
k aterimi podatki. 

Skupna zazidalna povrsina me
ri 28.000 m 2• V tovarni je zapo
P9Slenih okrog 200 delavcev. Na 
enega delavca pride torej priblli
n o 140m2• zazidalne pokrite povr
sine, kar je precej n ad evropsko 
normo, ki je dolocena na 100m2• 

Celotna investicija je stala dve in 
pol milijarde lir ali pet milijard 
dinarjev. Dnevno proizvedejo 300 
kombiniranih om ar ali eno in pol 
na zaposlenega. 

Takoj, ko stopis v prostore, se 
pred teboj razgrne ogromna po
vrsina lepih, svetlih in urejenih 
tovarniSkih prostorov. Mene je si-, 

· cer bolj zanimala tehnologija gle
de na stilni proizvodni program, 
na katerega se pocasi pripravlja-

. mo. tudi. prLnas. 
- : -Zacnimo kar pri masivni progi. 
· .Zanimivo je, da taksne masivne 

proge, kot pri nas, prakticno ni. 
·. v __ masivni progi imajo celilnik, 

tracno zago in . stiri stiristranske 
skobelne stroje .. Nobenih rezkar
jev, formatk, brusilnih strojev, 
struznic, moznicark itd . V furnir
nicUmajo tri kuperj e, ki spajajo 

furnir z najlonsko nitko po cik
cak sistemu, in en e skarje. Stroji 
delajo n ormalno, talco kot so nam 
pokazali na sejmu v Ljubljani. 
Zanimivo je, da nimajo n obenJh 
tezav z odpiranjem spojev ali pre
bijanjem n itke skozi povrsino. 

V klejarni im ajo eno enoetafuo 
stikalnico, pri }{ateri delajo samo 
trije delavci. Pobiranje sestavnih 
delov, ki pridejo iz stiskalnice, je 
avtomaticno. 

V _ploskovni obdelavi imajo na
peljani dve progi - liniji. Stroji 
so postavljeni v ra vni vrsti po 
naslednjem vrstnem redu: for
matka, furnirka robov, druga for
matka, druga furnirka borov, mo
znicarka. Vsi stroji so nemske 
proizvodnje. Tudi v tem oddelku, 
razen enega nadmiznega rezkarja 
in dolbilke kljucavnic, nisem vi
del nobenih obdelovalnih strojev. 
Posebno zanimivo je, da imajo 
bru5enje furnirja v traku tik pred 
·luienjem. Torej so vse brusenje 
prenesli iz druge strojne delav
nice v pripravo povrsin, ki je na
peljana skupaj z nanosom. Torej 
so iz treh oddelkov vse skupaj 
zdruiili v enega. To so organizi
rali takole: kontaktno brusenje, 
tracno brusenje, krtacenje, luze
nje, susen je - prvi nanos, suse
nje, b rusenje - dtugi nanos in 
ponovno susenje ter drugo . bru
senje. Vse te razvojne stopnje, ki 
sem jih omenil, so v tr aku tako, 
da imajo prakticno . samo en ega 
delavca, .ki vstavlja sestavne dele 
v kontaktno brusilko, ostali de-

lavci pa samo strezejo strojem in 
nadzirajo progo. Na v&ej progi je 
pet ali sest delav cev. Luienja v 
nasem smislu sploh nimajo, vse 
opravljo vrtece se brizgalne pi
stole. 

Zanimivo je tudi, da nimajo 
brizgalnih kabin. Sestavne dele 
brizgajo tam, kjer normalno po 
tehnoloskem postopku tece njiho
va pot. Brizgalne pistole so plila
g0jene t_ako, da jih namestijo na 
originalno embalaio in tcikoj bri
zgajo. Zamislite si, kakSna. ogrom-

. na racionalizacija je-to, saj ni po
treben ·prevoz sestavnih delov do 

. brlzgalne kabine. 

V montazi imajo osem nepretr
gano premikajocih se trakov, na 

katerih montirajo p ohiStvo in po
sluiujejo monterje s potrebnimi 
sestavnimi deli. Vse pohiStvo, ze 
zmontirano, ponovno prebrizga
jo in mu dajo koncni videz. V 
montazi in v skladiscu gotovih iz
delkov imajo tudi okrog 3000 tm 
transportnega traku. Pohistva ne 
ambalirajo, ker je prevoz tako 
urejen, da to ni potrebno. 

V tern sestavku sem hotel le 
bezno predstaviti tovarno, ki je po 
svoj i organizacijskih prijemih da
lec pred nami, po tehnoloskih 
sredstvih pa smo si zelo blizu. Ko 
bomo pri nas prisli do te stopnje 
organizacije, se bo prav gotovo 
p ojavilo vprasanje, kam z odvec-
no delovno silC;J. T . Kebe 

Sodelovanje med poslovnimi 
enotami pri zaposlovanju 

Da se takoj zavarujem pred 
ocitki, da speljujem vodo na svoj 
mlin, moram pojasniti tole: 

- vern, da je kadrovska politi
ka, razen redkih izjem, v pristoj
nosti poslovnih enot. 
· Poslovne enote so dolme zago
toviti izpolnjevanje najboljsih po
slovnih rezultatov in s tern kot 
celovit del podjetja uresnicevati 
cilje, ki si jib postavimo s poslov
no politiko. 

Nacelo socialisticnega humaniz
ma je prav gotovo osnova za zna
ni relt: pravega cloveka na pravo 
mesto, ki v zaostrenih pogojih go
spodarjenja izgublja svoj nekdaj 
zelo poudarjeni socialni prizvok 
in dobiva cedalje bolj svoj smisel 
v teznjah za izbolj5anje rezulta
tov. Mislim, da smo se v pretek-
1osti prevec ubadali samo s pro
blemom, katere oblike decentra
lizacije so najucinkovitejse oziro
ma smo se kot decentralizirane 
poslovne enote zaprli v svoj krog 
delovanja in so bile povezovalne 
niti premalo organske. Za tako 
stanje bi sicer lahko nav~dli vrsto 
vzrokov, ki pa bi bili najveokrat 
prestiZno obarvani v dolocenih 
pogojih gospodarjenja. 

Zaradi teh in drugih vzrokov 
je bilo zaposlovanje nenacrtno, 
neusklajeno. V novejsem ·casu 
lahko ugotovimo v primerjavi s 
prejsnjim stanjem bistven napre
dek. Prizadevati si bomo morali, 
da bomo sistem izpopolnili. 

1965 1966 

Predvsem menim, da mora za
poslovanje postati usklajena ak
cija vseh poslovnih enot. Zakaj? 

Delovni po~oji in zdravstveno 
stanje zaposlenih sta osnova in 
poglavitna vzroka za zastavljeno 
vpra5anje. V tovarni ivernih plosc 
delajo nekateri ze celo vrsto let. 
Ker v preteklosti nismo posv~cali 
delovni zasciti dovolj pozornosti, 
imamo precej primerov, . Ita iz 
zdravstvenih razlogov zahtevamo 
premestitev na c:irugo delovno me
sto. Glavni, vzroki so : 

ropot in okvara slusnih orga
nov, plini in prah ter s tem po
vezana obolenja dibalnih orga
nov. . 
Kam premestiti cloveka, ce . pa 

so najboljsi delovni pogoji na naj
bolj mirnem a,li najmanj pra,snem 
delovnem mestu samo malo izpod 
zgornje dovoljene meje? 

Brez sodelovanja med poslov
nimi enotami tega problema ne 
bomo resili. Mislim celo, da bi 
morali te stvari urediti enotno za 
vse podjetje. 

Pregled bolovanj. po posamez
nih letib nam pove, da se le-ta 
povecujejo s »Starostjo« tovarne. 
• Mislim, da se ni prepozno, ce 
predlagam, da bi morali v intere
su posameznika, poslovnih enot in 
podjetja te · stvari pretehtati in da 
bi morali ustrezne zakljucke vne
sti v predlog poslovne politike za 
pribodnej Ieto. F. Hvala 

1967 1968 

Bolovanja do 30 dni 2,42 °/o 3,20 °/o 3,92 °/o 4,07 °/o od vseh moznih ur 

Bolovanja nad 30 dni 0,90 °/o 1,00 °/o 1,10 Ofo 3,61 °/o od vseh moinih ur 

NOV SISTEM ZA NORMIRANJE CASA 
Nadaljevanje s 1. strani 

- ko nadzor pokaie, da je dal 
nov nacin dela dobre rezultate in 
da je delavec sprejel to metodo 
dela za svojo metodo, se lotimo 
ustalitve delovnega mesta, t o je 
koncne ureditve delovnega mesta. 
Za delovno mes to pravimo, da je 
u staljeno, ce so izpolnjeni nasled
nji pogoji: 

1. stroji, orodje, kalupi in pri
p omocki morajo biti vedno brez
h ibno pripravljeni za delo, 

2. varnostne naprave morajo 
biti vedno brezhibne, · delavci pa 
pouceni, kako jih je treba upo-
raoljati, . 

3. orodje, material in predmet 
dela morajo biti postavljeni bli
zu delavca, to je v obsegu obi
cajnega dosega rok, 

4. polozaj orodja, materiala in 
pretlmeta dela mora biti natanc
no dolocen in razporejen po vrst
nem · redu, kot ga delavec upo
rablja, 

5. pri delu mora biti opusceno 
vse tisto, kar je nepotrebno ali 
odvecno, -

6. vsa orodja, merila in pripo
mocki morajo b iti p ostavljeni t a
ko, da so najlaze dosegljivi, 

7. delo je treba opravljati na 
p odlagi natancno dolocenih listin, 
predpisov in navodil, 

8. delavec mora biti poucen o 
delu , 

9. delovno mesto in prostor 
· okrog delavnega mesta morata 
· biti tako urejena, da delavcu one
mogocata najprimernejsi polozaj 

· telesa v varnostnem in fiziolo-

skem smislu, . 
10. pogoje dela in okolja je tre

b a prilagajati tako, da bodo v za
dovoljivem stanju. 

Snemanje, analiza in izracun 
norme (studij casa) pa ima na
slednje razvojne stopnje: 

- razvoj sodelovanja. Delavca 
moramo seznaniti z n acinom oce
njevanja prizadevnosti, 

- opravimo poizkusno povze
manje casa, 

- dolocimo potrebno stevilo 
posnetkov, 

- povzamemo cas - ocenjuje- · 
mo prizadevnost, 

- seznanimo delavca z oceno 
prizadevnosti in z drugimi rezul
tati povzemanja, 

- analiziramo . povzeti cas, 
- izracun norme - uvrstitev 

casovnih podatkov v tabele in 
grafikone (standardizacija povze
tih casov), 

- spremljamo doseganje nor
me v proizvodnji. 

Da bi bil cim sirsi krog bralcev 
- clanov kolektiva - seznanjen 
s sklepi, ki jih je osrednji delav
ski svet sprejel v zvezi z novim 
nacinom normiranja casa, nava
jam sprejete sklepe: 

1. vse poslovne enote BRESTA 
morajo za dolocan]e tehnicnih 
normativov casa na posameznih 
proizvodnih delovnih mestih v 
priho\inje uporabljati metodo 
»Studij dela«, 

2. upravni odbor podjetja dolo
ci za vsako poslovno enoto pose
bej rok, do katerega m orajo biti 

· opravljene posamezne naloge (i 
struktaia, ustrezna kadrovska Z!IJ 
sedba, postavitev normativov itd~ 

3. upravni odb or podjetja upo
steva pri dolocanju nalog in r 
kov stopnjo, do katere je posa 
mezna enota ze pri.Sla na podr 
ju uveljavitve tega nacina. 
Cerknica in TP Martinjak mora· 
do 31. decembra 1972. leta doloei 
za vsa proizvodna delovna mes 
tehnicne normative casa po sist 
mu »Studij dela«. 

Ostale poslovne enot e moraj 
v letu 1969 zaceti z osnovnimi na 
logami, · ki so potrebne za uvelja, 
vitev tega n_acina, . 

4. za organizacijo izpolnitve na 
log v zvezi z u vedbo nacina ».Stu 
dij dela« je odgovoren v poslov 
ni enoti predvsem direktor p 
slovne enote, . 

5. pri izvajanju nalog - zlastl 
iristruktaze in zacetku uvajanJ 
nacrna - bo odgovor nim nudil 
pomoc proizvodno tehnicni orga
nizator, 

6. direk tor poslovne enote J 
dolian porocati ob zakljucku vsa. 
kega cetrtletja glavnemu dirck· 
t or ju o delu v zvezi z uveljavitvi
jo nacina »Studij dela«, · 

7. proizvodno tehnicni organ~.
zator je dolzan predlagati glavn~
mu d irektorju podjetja naloge, ki 
naj jih opravijo v posamezni po· 
slovni enoti, in rok, do katerega 
naj bodo naloge izpolnjene. 

Se posebej je proizvodno teh· 
nicni organizator dolzan nadzoro. 
vati pra vilnost in pravocasnost 
izvajanja nalog v v.seh poslovnih 
enotah in o tem porocati glavne,. 
mu direktorju ob vsakem zakljuc
ku cetrtletja. 

8. ta sklep naj zacno vsi odgo
vorni takoj uresnicevati. 

dipl.inz. Karlo Medjugorac 
Opomba urednistva: Pricujo6t 

sestavek nam daje tudi delni od
govor na vprasanje v 13. stevilki 
Brestovega obzornika: »Zakaj 
takSne razlike v deli tvi osebnih 
dohodkov?« 

Svez veter na 
podrocju. rekreacije 
. 2e vee l et, posebno pa zadnje 

dni, je ob letnih oddihih cutin 
nekaksno nepovezanost in boi za 
goste. 

P ri vsem tem pa vecina pocit
niskih domov nasih pdojetij zi
votari s 70 Ofo kapaciteto. Prav za
to je obalni sindikalni svet v Ko
pru prejsnji mesec sklical posve
tovanje, ki so se ga udele2.ill 
predstavniki devetih sindikalnlll 
svetov z obalnih podrocij, Pri 
morske, Notranjske in predstav
niki podjetij, ki imajo tam svoje 
pocitniske domove. 

Razpravljali so o predlogu Alpe 
Adria, da bi se vsi pocitniski do
movi pridruzili njihovemu podje
tju. 

Predstavniki s predlogom niso 
soglasali, k er so menili, da je to 
podjetje prevec skomercializira
no in ne bi sluiilo tistemu name
nu, za katerega je b ilo dejansko 
ustanov lj eno. 

Po daljsi in temeljiti razpravi 
so sklenili, da bo posebna komi
sija pripravila elaborat z vsemt 
potrebnimi predlogi za ustanovi
tev pocitniske skupnosti, v kateri 
bi bile vse obcine prisotnih pred
st avnikov in zainteresirane go
spodarske organizacije. 

Osnovni namen te skupnosti bi 
bil, da bi" r azpoloZlj ive zmoglji
vosti ne glede na cas, · izkoriscaU 
po zelo ugodnih pogojih s posre
dovanjem ustrezne recepcijske 
sluibe. 

Pri vsem t ern bi se prizadevali, 
da bi delavci z obalnih podrocii 
izkoriscali svoj letni oddih v no
tranjosti nase dezele (predvsem 
na Notran jskem in Goriskem). De
lavci iz nasih krajev pa bi SVO} 

letni oddih izkoriScali v pocitm
skih domovih skupnosti na obal
nem podrocju. 

Delavci nasega podjetja bi v 
okviru te skupnosti imeli korist v 
tem, ker bi bilo veliko moZilosti 
z organizacijo cenenih rezervacij 
v razlicnih krajih. 

Nekaj je torej steklo, rezultati 
pa bodo znani kmalu, ko bo ko
misija koncala delo. 

0 podrobnostih bomo se para-
call. S. Bogovci~ 



BRESTOV OBZORNIIl 

Razgovor z delavci v Tll Stari T rg 
VTovarni lesnih izdelkovv Sta

rem trgu smo se zapletli v krajl§e 
pogovore z delavci, ki so zapo
sleni v zagalnici. 

Najprej smo prosili za razgo
vor tovarisa Viktorja Mulca. 

- Na katerem delovnem mestu 
delate? Kaj nam lahko poveste o 
:;vojem delu? 

- Zelim, da bi se v Tovarni 
lesnih izdelkov Stari trg naredilo 
kaj novega in ce se zai'lne delati, 
naj bi bilo to spomladi, ko imamo 
pred seboj se vso sezono, in ne na 
zimo, kot je sedaj primer s po
daljsevan,jem stolarne. 

Pripomnil bi tudi rad, da bi bi
la potrebna vecja povezava med 

Tisoce kubikov Iesa razzaga stroj pod vescim upravljanjem 
polnojarmenicarjev v TLI 

- Sem polnojarmenicar pri 
J>Olnojarmeniku Bulle. Tukaj de
lam ze petnajst let. V TLI Stari 
trg pa sem zaposlen ze dvajset 
let in spremljam razvoj Marifo 
vse od povojne dobe. Prvih pet 
let sem delal na skladiscu zaga
nega lesa. Proizvodnja je v tem 
casu narasla skoraj za sto odstot
kov, vendar ni to zasluga novih 
strojev ali modernizacije, ampak 
vecje prizadevnosti delavcev. Pred 
dvajsetimi leti so bili stroji novi, 
se neizrabljeni, pa od njih nismo · 
dobili toliko, kot danes. 

- Kako ste zadovoljni s svo
jim delovnim mestom? 

- Delovno mesto mi ustreza, 
ceprav je delo vcasih zelo na
porno in skoraj pretezko. Trudim 
se, da dela polnojarmenik z vso 
zmogljivostjo, :vendar pa veclist
na kr()zna Za.ga tezko dohaja. To 
je tudi ozko grlo na Za.gi. 

- Kaj bi bilo treba po vasem 
mnenju izboljsati na vasem de
lovnem mestu, da bi dosegli vecje 
uspehe? 

poslovnimi enotami, da bi kdaj 
tudi nam kdo priskocil na pomoc, 
da v takih primerih ne bi poudar
jali, da mora ·deiati poslovna eno
ta sama." Vcasih sem videl vecjo 
povezavo kot da.nes. 

Na vprasanje, ali prebira Bre
stov obzornik, je tovaris Mule od
govoril, da vsega prebere, da pa 

moral zaradi zdravstvenih razlo
gov to delo zapustiti. 

- Kako ste zadovoljni z oseb
nimi dohodki? 

- Nato vpraSa.nje ne bi odgo
voril. 

- Kaj je treba po vasem mne
nju v brusilnici izboljsati? 

- Brezpogojno je treba naba
viti nov stroj za bru5enje rezkar
jev v stolarni, ker jib sedaj no
simo brusit v Kovinoplastiko. Mi
slim, da bi s stroski, ki smo jib 
imeli z brusenjem v Kovinopla
stiki, ze Iahko placali novi stroj. 
Poleg tega jih nekaj brusijo sami 
delavci, ki pri tem stroju delajo 
in preprican sem, da bi lahko v 
tem casu naredili okrog 300 stra
nic vei'l. 

Tudi tovaris Kocevar se prito
zuje, da cuti premalo povezave z 
ostalimi poslovnimi enotami. 

Na koncu je pripomnil, da rad 
prebira Brestov obzornik, vendar 
tudi on pogresa Clanke o njihovi 
poslovni enoti. 

Na krliscu smo prosili za raz
govor tovarisa Janeza .AlmaJerja. 

- Tovaris Almajer, na katerem 
delovnem mestu ste zaposleni? 

- Zaposlen sem na krliScu, po
leg tega pa sprejemam dovoz hlo
dovine v popoldaoskem casu. 

- Koliko casa pa ste ze zapo-
sleni ·na obratu? . 

- Na poslovni enoti dela.m sti
ri leta. Sem sem priSel iz gozd
nega obrata. Sneznik. 

- Kako ste zadovoljni s svojim 
delovnim mestom? 

- Z delovnim mestom sem z~
dovoljen. Se bolje bi bilo, ee bi 
bilo oase krlisce malo bolj ure
jeoo. Ob deievnih dneh je cez in 
cez preplavljeno z blatom in vodo. 
Na krliscu smo delav~zposta.v-

- Ob teh strojih in teh delov-. 
nih postopkih ne moremo prica
kovati vecjih uspehov. NaSa. zaga 
je stara in je priSla do konca svo
jih moci. Mislim, da je treba na
baviti nove stroje, uvesti nov de
lovni postopek, na kratko receno: 
zago je treba modemizirati. Vei'l
krat so nam obljubljali, da bomo 
zago rekonstruirali ali zgradili 
novo, vendar je ostalo le pri ob
ljubah. Vsi delavci, zaposleni na 
Marofu, zelijo, da bi zago cim
prej rekonstruirali. 

Brusac Vinko Kocevar 

- Ali ste clan samoupravnih 
organov v podjetju? 

- Letos nisem niti clan uprav
nega odbora niti delavskega sve
ta, bil pa sem pretekla. leta. 

- Kaj mislite o gospodarjenju 
v poslovni enoti? 

pogresa v njem clanke iz svoje 
poslovne enote. 

Ker smo bili ravno na zagi, smo 
se ustavili se v brusilnici pri bru
sacu tovarisu Vinku Kocevarju. 

- Koliko casa ste zaposleni v 
TLI Stari trg? 

- V tej poslovni enoti sem za
poslen ze stirinajst let. v zacetku 
sem neka.j casa opravljal delo 
polnojarmenicarja, vendar sem 

Velike skla.dovnice hlodovine ca.kajo · na razrez 

ljeni vsem vremenskim neugod
nostim. Mislim, pa. ne samo jaz, 
ampak tudi ostali delavci, da v 
nasi poslovni enoti v okviru kom
binata BREST premalo izboljsu-

. jemo delovne pogoje, predvsem za. 
tiste delavce, ki so izpostavljeni 
vremenskim neugodnostim in fi
zicnemu naporu. 

Ce pogledamo krliSce ali pa 
skladisce bukovega zaganega le
sa in ga primerjamo z ostalirili 
zagami, ki imajo enako ali . pa se 
manjso zmogljivost . in so sodob
no urejene in modemizirane, ta.
koj vidimo obcutno razliko. Mi
slim, da so se po dvajsetih letih 
s tako veliko akumulacijo, ki jo 
je oa.Sa poslovn'a enota imela, de
lovni pogoji zelo malo izboljsali. 
Zelim, da bi to v prihodnje na
doknadili. 

- Ali ste morda clan samo
upravnih organov? 

- Sem clan upravnega odbora 
se do zacetka prihodnjega leta. 
Mislim, da je delo samoupravnih 
organov dobro. 

- Kako pa vi gledate na go
s.podarjenje v poslovn.l enoti? 

- Mislim, da poslovna enota v 
danih moznostih in pristojnostih 

· gospodari kar dobro. .. -
- Da, res je, je pripomnil to-

varg Andrejcic, ki nam je bil 
tudi voljan odgovarjati na na§a 
vprasanja. 

- Tukaj delam pet let. Prej 
sem bil zaposlen v Kmetijski za
drugi v Starem trgu. S svojim de-
1om sem zadovoljen, vendar mi
slim, da je glede na vremenske 
neugodnosti premalo ~cenjeoo. 

J 

Sicer pa se ne pritofujem; da le 
ne bi prislo do sla.b!iega, pa bi bi-
~ do~~ . 

Tovaris Andrejcic ni !:!Ian sa
moupravnih organov in se· cez 
njihovo delo ne pritoruje. · 

Vsi pa zelijo, da bi Obzornik ob
javljal cimvec clankov iz njihove 
poslovne enote. T. PiSek 

0 -SEBNI DOBODKI 
na skupnih sl uzba··h 

Poslovna enota Skupnih sluzb 
samostojno oblikuje in deli celot
ni dohodek. Za oblikovanje celot
nega dohodka Skupnih sluib cen
tralni delavski svet doloci vsako 
leto z letnim nacrtom odstotek 
deleza Skupnih sluib na doseze
nem dohodku poslovnih enot. Ce 
dohodek poslovnih enot nara5ca, 
narasca tudi celotni dohodek po
slovne enote Skupnih sluib in ob
ratno. 

V skladu s tako oblikovani.m 
celotnim dohodkom gospodarijo 
Skupne sluzbe, tako da po odbit
ku stroskov poslovanja in oseb
nih dohodkov na koncu poslov
nega leta dosezejo tudi potrebno 
akumulativnost za prihodnjo re
produkcijo. Osebni dohodki so to
re] odvisni od doseZenega celot
nega dohodka poslovne enote 
Skupnih sluzb in ekonomicnosti 
poslovanja poslovne enote Skup
nih sluib. Eno izmed nacelnih me
ril za oblikovanje osebnih dohod
kov posameznega delavca je pla
cana realizacija, vendar je zgor
nja meja osebnih dohodkov do
sezeni dohodek enote. 

Nacelo nagrajevanja, o katerem 
nameravarn spregovoriti, je togo 
in nespodbudno. Nacelo po oprav
.ljenem delu je skrito in zanemar
jeno, saj so posamezniki v sluZ
bah, ki nimajo nikakrsnega vpli
va na placano realizacijo, gmotno 
povsem odvisni od dosezene pia
cane realizacije, ne glede na koli
cino in kakovost opravljenega de
·la. Res je, da skusa to do neke 
mere uskladiti osebno ocenjeva
nje, vendar v pogojih postavlje

. nih mej pozitivnega ali negativ-
nega odstopanj a tudi osebna oce
nitev nima predvidene ucinkovi
tosti. 

Placana realizacija je celo ne
spodbudno nacelo, razen za pro
dajno sluzbo, ker se osebni "do
hodki posameznika oblikujejo ne
odvisno od njegovega opravljene
ga dela. Tr.eba je poiskati SJ?.Od
budnejsa nacela za nagrajevanje 
rezijskih delavcev, kot so c'eniki 
del na vseh mestih, kjer j'e to 
mogoce. Na ostalih delovnih me
stih po sluZbah pa naj bi se na 
primer 70 °/o osebnega dohodka 
formiralo na podlagi nacrtovane
ga ali dosezenega dohodka eno
te, 30 Ofo pa .bi predstavljal ne
posredni vpliv sluibe. Na. primer: 
placano realizacijo in prodajne 
cene za prodajno sluzbo, nabav
ne cene i:n dobavne roke za pro
dajno in racunsko nacrtovalno 
sluibo itd. · 

s tern dosezemo vecjo materi
alno zainteresiranost slehernega 
posameznika v enoti za dosega
nje cim ugodnejsih poslovnib: re
zultatov. Spodbudnost sluibe pa 
bo poleg vecje proznosti osebnih 
dohodkov vplivala na kolicino in 
kakovost opravljenega dela v po
slovni enoti Skupnih sluzb. 

S . tern sem prikazal le en roo
zen nacin spodbudnega nag~:;lje
vanja. Ne trdimo, da je ravno 
najboljsi, saj se zavedamo, da je 
dolocevanje nacel za delitev oseb
nih dohodkov teZavna naloga, Za
to je potrebno pri izpolnjevanju . 
te naloge sodelovanje ne .le ·stro• 
kovnega kadra, temvec sleherne
ga delavca v poslovni enoti Skup
nih sluib. 

Osebni dohodki posameznika 
naj postanejo rezultat kolicine in 
kakovosti opravljenega dela, kar 
tudi pogojuje boljse delo poslov
ne enote Skupnih sluib. 

B. Misic 

.Pravnik odgovarja 
VPRASANJE Krsil sem delov

no doi.Znost; zdaj me nekateri so
delavci strasijo, da je to groba 
krsitev, drugi pa menijo, da gre 
le za lazjo krsitev. Kdo lahko od
loci o tern, za kaksno vrsto kr
sitve gre v posarneznem prime
ru? 

ODGOVOR: Zakon loci Iazje in 
teije krsitve delovnih razmerij. 
Na.tancneje pa. opredeljuje pojem 
enih in drugih Brestor pravilnik 
o urejanju delovnih razmerij. 

CI. 72 tega pravilnika se glasi: 
Za lazjo krsitev delovnih doiZ

nosti se steje vsaka krsitev, ki 
je storjeoa iz malomarnosti ali 
namerno, pa ne povzroili vecjih 
posledic in ni ponovljena v roku 
enega leta. 

TeZje krsitve pa so PO cl. 73 vse 
ponovno storjene lazje krsitve in 
krsitve, ki jib clan delovne skup
nosti stori z namenom naga.jaoja, 
oskodovanja ali koristoljubja, ter 
krSitve, ki imajo teZje material
ne, moraine ali druge posledice. 
Zlasti pa se po dolocilih tega ele
na stejejo za tezje krsitve delov
nih doiZnosti naslednje: 

1. samovoljna odsotnost z de
Ja vee kot tri di:li, 

2. izzivanje nereda ali pretepa 
v casu dela., 

3. neopravicena odklonitev de
Ja, ki ga je posameznik dolza.n 
opravljati, 

4. ponarejanje listin s podroc
ja delovnih razmerij in financnih 
listin, 

5. neupostevanje predpisov in 
normativov v zvezi z va.rstvom 
pri delu, · 

6.protipra.vno prilascanje pre
mozeoja BRESTA, 

7. krsenje dolocil o poslovni 
tajnosti, . 

8. nevestno opravljanje cuvaj
ske sluzbe, 

9. pogosta vinjenost med de-
1om, . 

10. pogosto zamujanje ali dru
gacna odsotnost z dela, 

11. zloraba polozaja all pr-eko
ra.Cenje pooblastil, 

12. nevestno, malomarno delo, 
13. malomaren in neobjektiven 

odnos odgovornih dela.vcev do de
la samoupravnih organov. 

Vidimo torej, da je zveeine lah
ko ugotoviti, za kakSno krSitev 
gre v konkretnih primerih in bo 
krsitev le redko taka, da bi se 
bilo tezko odlociti, v katero sku
pino naj jo uvrstimo. Potem bi 
to bila pae neke vrste »srednje 
tezka.« krsitev delovnih dolznosti 
in temu primeren tudi izreceni 
ukrep. Z.Za.bukoveo 

ALI VESTE .. • 

Na seji so med drugim razprav
ljali o poslovanju poslovne eno
te, o osebnih dohodkih in delov
ni disciplini zaposlenih. 

Sklenili so ·se, da bo podrui
nica regresirala vsem clanom 
kupljeno ozimnico v vi~ini 20 od
stotkov. 

. . . da vodstvo strelske druZine 
BREST ze vee mesecev premis
ljuje, kam z stopetdeset tisoci sta
rih dinarjev, ki so jih dobili od 
koordinacijskega odbora sindika
ta za pospesevanje strelske de
javnosti? 

Ta tr enutek zatisja so izkoristi
li ucenci TSS, ki z izposojenimi 
puskami pridno vadijo. 

Pa naj se kdo porece, da nase 
organizacije ne delajo! 

. .. da je bil na leto~njem levu 
polhov najboljsi med Brestovimi 
polharji tovariS Joze Mulec. Ujel 
je cez tristo petdeset polhov. 

Na drugem mestu je tovari~ 
Franc Tavzelj z okoli tristo polhi. 
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Ali so nacela nagrajevanja 
v praksi dowolj ur.esnieeoa? 

Ko analiziramo sistem delitve 
osebnih dohodkov in ga primer
jamo s sorodnimi podjetji, lahko 
ugotovimo, da je nagrajevanje v 
BRESTU doseglo relativno viso
ko stopnjo, da zagotavljajo na
~ini delitve dohodka skladno rast 
akumulacije in osebnih dohod
kov, da vsebujejo pravilniki o de
litvi osebnih dohodkov svojevrst
nosti, ki so .pogoj doseganja bolj
sih rezultatov in da smo celo v 
nekaterih sestavinah delitve oseb
nih dohodkov prehiteli razvojne 
oblike doloeenih nacel nagrajeva
nja. Lahko reeemo, da smo z ob
likovanjem osebnih dohodkov po
sameznikov dosegli zelo dobre 
na~rtne resitve, ki pa jih v dolo
~eni praksi nismo najbolje upo
rabili. 

Z gotovostjo lahko trdimo, da 
smo z imalitsko oceno delovnih 
mest postavili resnicne osnove 
delitvenih odnosov. Dobra uvelja
vitev sistema analiti~ne ocene, se 
je pokazala zlasti pri cenikih del, 
ki so osnova za nagrajevanje ne
posrednih proizvajalcev, seveda 
razvoj tehnike in tehnologije, iz
popolnitve organizacije itd., ne
nehno povzrocajo nove kvalitetne 
spremembe v ustvarjanju in de
litvi osebnih dohodkov. Ceprav se 
kaze dobra uveljavitev nacina 
imaliticne ocene in ostalih nacinov 
delitve ose):mih dohodkov pri 
ustvarjanju in delitvi osebnih do
hodkov rezijskih delavcev, se prav 
na tern podrocju odra.Zajo po na
jinem mnenju nesoglasja nasproti 
delitvi osebnih dohodkov prOiz
vodnih delavcev. In v cern se ka
zejo ta nasprotja? 

Ce hoeeva nesoglasja odkriti, 
morava upostevati obstojeee na
grajevanje rezijskih delavcev, ka
terega naein temelji: 

- na obsegu proizvodnje ozi
roma ylacane realizacije (SKS), 

- osebne ocene posameznika. 
Prav osebna ocena pa je me

rilo delitve osebnih dohodkov, za 
katerega meniva, da je trenutno 
prevec subjektiven in potreben 
popravk. Ta subjektivnost izhaja: 

1. iz nenacrtnega nadzorovanja 
kakovosti in koli~ine dela. Oseb
na ocena je po nacrtu odraz dela 
delavca v preteklih sestih mese
cih, uporablja pa se za· naslednje 
sestmesecno obdobje. Osebna oce
na lahko poveca ali zmanjsa oseb
ni dohodek deravca do 20 OJo. Me
niva, da bi lahko izloeili subjek
tivnost osebnega · ocenjevanja in 
dosegli ·enotno merilo ocenjeva
nja rned slu:Zbami z vsaj mesee
nim to~kovanjem kadrov po na
cinu, ki bi razclenjeval morda 
samo negativnosti pri delu posa
meznika, s tern da bi ostalo oce-

njevanje easovno nespremenjeno, 
vsota sestmeseenih negativnih 
toek, ki bi se lahko locile glede na 
tezino negativnosti, pa bi bilo me-
rilo ocenjevanja delavca. · 

2. Iz nepravilnega obravnava
nja solske izobrazbe. 

Izhajajoc iz 1. odstavka 7. elena 
ustave SFRJ, ki pravi: »samo delo 
in uspehi dela doloeajo material
ni in druzbeni polozaj cloveka«, 
lahko zakljuciva, da sola nikakor 
ne more biti merilo nagrajevanja 
(Marx: Delo je edini tvorec vred
nosti), pac pa osnovno merilo za 
zasedbo delovnih mest. Pridob
ljena solska izobrazba omogoca 
delavcu zasedbo zahtevnejsega 
delovnega mesta, hkrati pa daje 
moznosti, da z uporabo teorije v 
praksi dose:ie vee kvalitetno opra
vljenega dela ins tern visje oseb
ne dohodke. 

V nasem dolocenem nagrajeva
nju reZijskih delavcev se · ka.Ze 
vloga solske izobrazbe v dveh 
smereh: 

a) delavcu na delovnem mestu, 
ki zahteva ustrezno izobrazbo, se 
lahko odvisno od delaveeve solske 
izobrazbe odbija osebni dohodek 
do 15 OJo. -Ta odbitek je stalen in 
odvisen od kvalitete sele pri nad
popreCni osebni oceni, kl ze zago
tavlja povecanje 10 OJo osebnega 
dohodka delavca v okviru slu:Zbe 
po osebni ocenitvi. 

b) To pa je ze drugi problem, 
ki sill ocenjevalca k subjektiviz
mu, s tern da v nekaterih prime
rih poveea ocenjevalec kadrom, 
kl nimajo ustrezne izobrazbe, 
osebno oceno na tako raven, ki 
zagotovi delavcu tudi priznanje 
sole, s tern pa tudi povecanje 
osebnih dohodkov na 25 in vee 
odstotkov. 

Ceprav meniva, da sola ni me
rilo nagrajevanja, pa hkrati ugo
tavljava, da bi bilo realneje, ce 
se priznava sola pri 100 OJo osebni 
ocenitvi, ki pomeni, da delavec 
opr.avi delo po normalnih zahte
vah delovnega mesta, ali pa da bi 
se upostevala stopnjujoca se lest
vica priznavanja izobrazbe pri 
osebnem ocenjevanJu. 

Pri tern nastaja tudi problem, 
kako obravnavati razliko, kl na
s taja kot posledica neizplacanih 
osebnih dohodkov na racun izo
brazbe. Medtem ko je to vprasa
nje za kadre, kl pogodbeno stu
dirajo, zacasno reseno z obveznim 
rezervnim· skladom osebnih do
hodkov (delavci, ki bodo v po
godbenem roku koneali solo, bodo 
iz tega sklada dobili povrnje·ne 
osebne dohodke - V. tocka siste
ma za spremljanje studijskih 
uspehov izrednih slusateljev Bre
sta), pa ostaja odprto vprasanje, 

Dijaki prvera letm.ka TS prl pouku 

kam usmeriti neizplacane osebne 
dohodke kadrov, ki svojega zna
nja ne izpopolnjujejo na ustrez
nih solah. Vsekakor te razlike ne 
bi smele poveeevati osebne do
hodke ostalih delavcev, kar pa 
samo s predpisano najmanjso 
akumulacijo za razsirjeno repro
dukcijo ni prepreceno. Ko dolo
eamo najmanjso akumulacijo z 
nacrtom, namrec upostevamo, da 
delavci na delovnih mestih v po
precJU zadovoljujejo zahtevam 
delovnih mest. · 

Zavedava se, da je vsaj v seda
njih pogojih merilo n agrajevanja 
po delu zelo relativno, vendar pa 
je po drugi strani upostevanje 
solske izobrazbe v merilih nagra
jevanja kategorija, ki se da iz
kljuciti iz relativnosti nagrajeva
nja po opravljenem delu. 
· V analitskl ocenitvi je za po
samezna delo-:::na mesta dolocena 
izobrazba tudi po posameznih 
smereh. Dejstvo pa je, da posa
mezni kadri zasedajo delovna me
sta, za katera kadrovska komisija 
formalno ne prizna dolocene sol
ske izobrazbe delavca, po drugi 
strani pa profil njegove izobraz
be zadosca dejansk.im potrebam 
delovnega mesta (primer: delovno 
mesto strojepiske zahteva admi
nistrativno dvoletno solo, delavka 
pa ima dvoletni administrativni 
te~aj, kl po sedanji zahtevi anali
ti~ne ocene formalno ne ustreza). 
Zahtevnost profila delovnega me
sta naj bo temeljno vodilo glede 
obsega, vrste in stopnje strokov
ne izobrazbe, ne pa togo dolocen 
ocrt solskega sistema. 

Povsem razumljivo je, da je tre
ba vztrajati glede delovnih mest, 
ki zahtevajo viSjo in visoko izo;
brazbo, na postavljenih zahtevah, 
hkrati pa je treba uvideti, da so 
dela zlasti na delovnih mestih, ki 
zahtevajo ozko specializacijo (npr. 
materialni knjigovodja, strojni 
knjigovodja itd.) primerljiva z de
lovnimi mesti v proizvodnji in ki 
zahtevajo predvsem dolocene iz
kusnje.- Ne moreva mimo tega, da 
je sola prvenstveno merilo za 
sprejem delavca v delovno raz
merje in da je edina pravilno, da 
ostane kot najpdmeinb.nejse me
rilo v analitski ocenitVi oziroma 
sprejemanju delavca na qelo. 
Mnenja · sva, da je treba kadre, 
ki. ze .delaj9 v podjetju na takS
nih, bolj ali. manj mehansk.ih de
lih, obravnavati drugace. Delavce, 
ki nain na teh delovnih mestih 
ustrezajo, je treba testirati in ob 
uspesno izdelanem testu dati no
tranje potrdilo o moznosti zased
be dolocenega delovnega mesta, 
kar je obravnavala tudi poslov
na politika za leto 1968. 

S taklm .postopkom resevanja 
kadrovske zasedbe delovnih mest 
v r azvojni stopnji izboljsevanja 
kadrovskega sestava, bi bila po 
najinem mnenju lahko uposteva
na enaka merila delitve osebnih 
dohoclkov tako za proizvodna kot 
za rezijska delovna mesta, kajti 
vse obravnavane sestavne dele 
vkljucujejo v proizvodnji ze sami 
ceniki del. Misic-Mlinar 

BRESTOV OBZORNIK 

Slabo nrejene pristojnosti 
za vrednotenje delovnib mest 

S sistemom o analiti~ni oceni 
delovnih mest smo brez dvoma 
naredili korak naprej glede vred
notenja delovnih mest, ki se v 
nasem podjetju izraza s stevilom 
tock. Zlasti se, ko se spominja
mo, kako smo vrednotili delovna 
mesta brez dolo~enega naeina. 
Imenovali smo komisije, kl so na 
sestankih barantale o vrednosti 
zahtev delovnega mesta; kdor je 
znal zahteve bolfe in lepse ute
meljiti, je dosegel viSjo ceno za 
delovno mesto. Tak nacin pa je 
bil kriv.ieen in neobjekt iven. 

Osnovni kazalec za vrednotenje 
delovnega mesta po veljavnem 
sistemu za vrednotenje delovnih 
mest je opis 1n analiza delovnega 
mesta. Iz opisa so vidne naloge 
na dolovnem mestu, iz analize pa 
zahteve in stopnje zahtev, od ka
terih je odvisno stevilo tock. 

Kljub vsemu pa iz izkusnje ve
ma, da je poleg tega potrebno po
znati se vee. Ciani komisije, ki 
ocenjujejo delovno mesto, mora
jo poznati osnovni namen in po
men delovnega mesta, podrobne
je morajo poznati pogoje dela, 
nevarnost nesre~, pline, paro, 
prah, umazanost, za kar bi mo
rale sicer obstajati meritve, ce 
hoee komisija res objektivno oce-
niti delovno mesto. · 

Zato se mi zdi, da ne more po
vsem objektivno ocenjevati vred
nost delovnih mest osrednja ko
misija za vrednotenje delovnih 
mest, ker je vecina clanov te ko
misije ze toliko odmaknjena od 
podrobnejsega poznavanja delov
nega mesta, da posamezni ~lani 
podaja jo mnenja, k.i niso r ezultat 
celotnega poznavanja razmer na 
delovnem mestu. 

Po izjavah predstavnikov iz PE 
le-ti pogosto zapadejo vplivom in 
mnenju ostalih clanov komisije, 
ki zavzemajo stalisce o oceni brez 
trdne osnove. 

Po drugi strani pa se pri tern 
pojavlja se en problem, in sicer 
ta, da se pri vrednotenju pri
merjajo zahteve delovnih mest z 
zahtevami delovnih mest drugih 
poslovnih enot. Istoeasno pa nam 
je znano, da so zahteve z enakimi 
imeni . delovnih mest po· poslov
nih enotah specificno razli~ne. Ni 
utemeljena trditev, da je vred
nost delovnega mesta miznega ali 
rtadmiznega rezkarja v TPC ena
ka delovnemu mestu v TPM; tu 
so vazni tudi delovni postopki, ki 
se opravljajo glede na pomen ar
tikla. 

Hkra.ti pa · se mi zdi, da je os
rednja komisija za vrednotenje 
delovnih mest poleg nelogicnosti 
tudi nepraktiena. Clani te komi
sije delajo po vseh poslovnih eno
tah, zato je te:Zko doseei udelez
bo; ce pa ni udelezbe, se sestanek 
prelozi in s tern tudi ocenitev de
lovnega mesta. Rezultat tega je, 
da na poslovnih enotah cakamo 
na oceno tudi do pol leta. Iz vseh 
teh razlogov naj bi se ta pristoj
nost prenesla na komisije za 
vrednotenje delovnih mest po
slovnih eliot. Naj sponrnim, da 
so te komisije bile izvoljene na 
prvi seji DS PE s tajnim glasova
njem. 

Osrednja komisija za vrednote
nje delovnih mest pa naj ostane 
za poslovne enote pritozbena in
stanca, za delovna mesta z viso
ko in visjo izobrazbo pa pristojen 
organ za vrednotenje delovnih 
mest. J. Klancar 

·ovomesecni uspehi dijakov 
Teh.nicne sole na resetu 

Pouk -na oddelkih Tehniske sole !raja v solskem letu 1968/69 i.e dva 
meseca. Dijaki ·so v lem casu redno sledili preda.vanjem in bili za znanje, 
ki so ga pridobili, iudi ocenjeni. 0 ucnem uspehu so r-azpravljali na prvi 
ocenjevalni. konferenci v Ljubljani. 

Uspehi so bili naslednji: 

vseh dijcrkov 
pozil·ivno ocenjenih 
s slabimi ocenami 
neocenjeni 

Vsi 
dljoloi 

49 
17 
31 

1 

.,, 

100 °io 
34,5 °/o 
63,5 °/o 

20/o 

Prvi lelnlk 
itev<ilo .,, 

26 100 11/o 
7 27 OJo 

18 69 °/o 
40Jo 

23 
10 
13 

Cetrli letnik 
stevilo .,, 

100 
43,5 
56,5 . 

, Podrob·na razclenrlev uspeh11 d ijakov, ki imajo nezadoslne ocene, pa 
nam daje tako sliko: 

Vsi Prvi lelnik Cotrti letnlk 

d ijok•i 
.,. ;tev.llo ltevilo .,, .,, 

vsi dijaki"s slabimi ocenami 31 63,5 OJo 18 69 OJo 13 56,5 
z eno slabo oceno 15 30,8 Ofo 7 26,9 OJo 8 34,8 
z dvema slabimo ocenama 8 16,7 OJo 4 15,3 OJo 4 17,4 
s lremi slabimi ocenami 3 6,2_0/o 2 7,7 °/o 4,3 
s S:tirimi slabimi ocenami 3 6,2 °/o 3 11,4 °/o 
s petimi a li vee sla-bimi oc. 2 40Jo 2 7,7 °/o 

lz leh pregledov •je videli, da je bilo brez negalivnih ocen v obeh lat
nikih le 17 dijakov, ali 34,5 Ofo, kar je vsekakor nizek odstotek Res, da so 
bila merila ocenjevaryja ostra in · da je odstotek USipeha v prvem lelniku 
nizji kot v celr.lem. Vsekakor . pa si bo !reba prizadevali, da tbi uspehe iz
boljsali. Se posebej problema1icni so tisti dijaki, ki imajo ~tiri in vee ne
zadostnih ocen. Taki bodo konec solskega •leta ocene zelo tezko popravili, 
Tisti dijaki, ki imajo -tri nezadoslne ocene, bodo s pridnostjo do ko·nca 
leta lahko vse ocene se popraYili. 

EdE\n izmed osnovnih ukrepov za tzbolj!anje uspeha je, da mora vod· 
slvo oddelkov lesno sodelovali s slarSi". Y:si sladi, ·kalerih olroci so imeli 
slabe ocene, so bili o lem ze obvesceni. Bolj <p<>drobno se lahko vsak 
izmed sta rsev pogovori .s posameznimi predavalelji na rodi~el·jskem se
stanku, ki bo se v novembru. Tam bodo slar~i imeli moznost, da se po
drobno seznan ija z uspehi svojih sinov -in hcera, dijakov Tehnis-ke !ole. 

Slabe uspe.he bi lahko verjelno izboljsali s lesnejsimi sliki med st.adi, 
dijaki, preclaV'a•lelji in vodslvom oddelkov, cesar doslej ni bilo. 

J. Ofonicar 



BRESTOV OBZORMIK 

ZnaCilnosti pravilnika o varstvu 
• pr1 • 

ICa delu TP Cerkn 
Potrebe po natancnejsi ureditvi 

vprasanj iz varstva pri d~lu se 
porajajo ze dalj easa. K temu nas, 
poleg zakonskih doloeil, eedalje 
bolj sili tudi ekonomienost poslo
vanja. Stroski, ki jih povzrocajo 
poskodbe pri delu, se nenehno 
vecajo. Izgubam, ki jih ima po
slovna enota zaradi izgubljenih 
delovnih dni, premescanja delov
nih invalidov na ustreznejsa de
lovna mesta, uvajanja novih de
lavcev, placevanja osebnih dohod
kov za izgubljene delovne dneve 
(do 30 dni), so se pridruzili se 
stroski za zdravljenje poskodova
nih delavcev. Zlasti v zadnjem 
casu zahteva Zavod za socialno 
zavarovanje povrnitev vseh stro
skov za zdravljenje oseb, ki so se 
ponesrecile zaradi pomanjkljivih 
varnostnih ukrepov. Za pomanj
kljive varnostne ukrepe pa na
vadno stejejo ze malenkostne ne
popolnosti pri zasciti rezil ali dru
gih gibljivih delov strojev, nedo
sledno upostevanje predpisanih 
navodil za varno delo, nepouce
nost delavca o varnem nacinu de
la oziroma, ce delavceva pouce
nost ni dokumentirana. J asno je, 
da kljub stevilnim izpopolnitvam 
na podroeju varstva pri delu se 
vedno najdemo napake, ki zvra
cajo krivde za poskodbe na de
lovno organizacijo, s tern pa se
veda tudi stroske, ki jih povzro
eajo. 

Ker pravilnik o varstvu pri de
lu natancno doloca ukrepe za za
varovanje ljudi pri delu, razme
juje odgovornost posameznikov 
za izvajanje varstva pri delu, ki 
jih poslovni enoti nalagajo zako
niti predpisi ter urejuje tudi s te
vilna druga v.prasanja iz varstva 
pri delu, bo z njegovim sprejet
jem in doslednim izvajanjem ne
dvomno mocno upadlo stevilo po
skodb pri delu, s tern pa tudi 
st roski, ki jih povzrocajo. Osnu
tek pravilnika, ki je te dni v jav
ni razpravi, je razdeljen na: 

- splosni del, 
- posebni (tehniski) del in 
- priloge pravilnika. 
Posebnost v zgradbi pravilnika 

je predvsem v tern, da so vsa na
tancnejsa doloeila o vamem delu 
na posameznih delovnih mestih 
zbrana v prilogah. Ker te lahko, 
na osnovi temeljnih dolocil v pra
vilniku, spreminja in dopolnjuje 
ze komisija delavskega sveta za 
varnost pri delu, jih je mogoee 
hitro spreminjati in prilagajati 
(brez javne razprave). Taka ela
sticnost je pogosto zelo potrebna, 
saj se na primer po zamenjavi ne
kega stroja z modernejsim lahko 
povsem spremenijo: -

- delovni pogoji, 
- navodila za varno delo, · 
- potrebe' po osebnih zascitnih 

sredstvib, 
- potrebni obseg znanja iz 

varstva pri delu delavcev, ki s 
strojem upravljajo, 

- seznam naprav, ki jib je tre
ba obcasno preizkusati. 

Ker so prav ta dolocila, ki se 
najpogosteje spreminjajo v pri:
logab, bi lahko ob budnem spre
minjanju sprememb v proizvod
riji tovarne in u s treznem prilaga
janju zahtev iz varstva pri delu, 
pravilnik nenehno uporaben. 

Splosni del · pravilnika ureja 
predvsem organizacijo varstva pri 
delu, obveznosti odgovornih oseb 
na tern podrocju, pravice in ob-

. veznosti oseb pri delu, prouceva
nje in vzgajanje, pogoje za delo 
na zdravju skodljivib delovnih 
mestih ipd. Zlasti natancno je 
opredeljena pristojnos t in odgo
vornost posameznikov za izpol
njevanje zahtev iz varst va pri de
lu. Obseg teh obvezposti je v te
sni povezavi z njibovimi delovni
mi mesti. J asno je namree, d:a 
mora biti za varstvo pri delu od
govoren sleberni delavec v po
slovni enoti, vsak na svojem po
droeju dela. · 

N·aslednje poglavje pravilnika 
ureja nacin poveeanja varnosti pri 

· delu. Ravno na tern podrocju je 
bilo doslej zelo m alo storjenega. 
Slehernemu na novo sprejetemu 
delavcu je bil uNtelj in vzgojitelj 
insb;uktor, ki pa za to navadno 

nima dovolj casa. Ob taki obliki 
poueevanja ni cudno, da je nezna
nje tako pogosto med vzroki ne
sree pri. delu. Po doloebab pra
vilnika je to urejeno takole: 

a) slehernega na novo sprejete
ga delavca, ki ne bo imel ustrez
ne kvaliiikacije, bo mogoce raz
porediti samo k nenevarnemu de
lu (kot na primer pomocnika pri 
stroju ipd.). Hkrati bo dolocen tu
di starejsi, strokovno dobro uspo
sobljen delavec, ki bo dolzan na 
novo sprejetega delavca strokov
no uvajati. Med tako imenovano 
pripravnisko. dobo bo moral re
ferent za varstvo pri delu delav
ca pouciti o varstvu pri delu po 
programu, ki je dolocen s pra
vilnikom. Ob koncu pripravniske 
dobe bo delavec delal izpit, na 
katerem bo strokovna komisija 
ugotovila, ali je delavec sposoben 
samostojno opravljatl dolocena 
dela ali. ne, 

b) izpit iz varstva pri delu bo
do morali opravljati tudi vsi osta
li delavci. Vendar samo iz varstva 
pri delu (ne tudi iz stroko~nosti). 
Pred opravljanjem izpita bodo 
dobili ustrezno gradivo in poslu
sali krajse predavanje. Izpit bo 
v obliki izpolnjevanja u strezne
ga testa, 

c) delavcem, ki so na vodilnih 
delovnih mestih in tistim, ki 
opravljajo nevarna ali za varstvo 
pri delu zlasti pomembna dela 
(tebnologi ipd.), bodo znanje iz 
varstva pri delu vsako leto znova 
preizkusali. 

S takim poucevanjem hi proble
me na tern podroeju nedvomno 
povsem resili. Hkra ti hi razbre
menili tudi instruktorje, tako da 
bi le-ti imeli vee casa za orga
nizacijo dela v oddelku in za nad
zorstvo, kako delavci sprejeta do
loeila o varstvu pri delu uposte
vajo in uresnieujejo. 

Delovna mesta s posebnimi de
lovnimi pogoji oziroma tista, kjer 
z'aradi skodljivih vplivov delov
nega okolja se zlasti lahko pride 
do poskodb pri delu in zdravstve
nih okvar, so v pravilniku na
tancno dolocena, enako tudi po
goji, ki jih morajo izpopolnjevati 
tisti, ki delajo na teb delovnih 
mestih. Dela, ki sodijo v to sku-

pino, so opredeljena v treb sku
pinah: 

a) dela, kjer so moznosti tezjih 
poskodb. Sem sodijo predvsem 
dela na visinab nad 4,5 m in po
pravila naprav pod elektricnim 
tokom. Kot pogoj za delo na vi
sinah so ustrezne psihofizicne spo
sobnosti delavcev (ne smejo ime
ti motenj v ravnotezju, bolezni, ki 
povzroeajo trenutne izgube zave
sti ipd.), za popravila naprav pod 
elektrienim tokom pa ustrezne 
strokovne sposobnosti. Razen te
ga pravilnik natancno doloea tu
di ukrepe, ki jib morajo delavci 
upostevati med opravljanjem ta
kih del, 

b) dela v ropotu nad 80 fonov. 
Taka delovna mesta so v poslov
ni enoti zlasti stevilna. Ker Je 
okvara sluba v zadnjih letih opre
deljna kot poklicna bolezen, 
okvara sluba pa se sorazmerno s 
casom dela v ropotu nenehno ve
cajo, je smotrno obravnavanje in 
resevanje tega problema se zlasti 
pomembno. Po dolocbah pravil
nika bo treba vsem delavcem, ki 
delajo v cezmernem ropotu, sta
nje slu5nib organov vsako leto 
pregledati in ljudi z delno okva
ro sluha premestiti na delovno 
mesto, kjer ropot ne presega do
loeene meje. Razen tega bodo mo
rali vsi zaposleni v ropotu obvez
no uporabljati ustrezno zascrtno 
sredstvo (antifonsko vato, usesne 
skoljke), 

c) dela v nezdravem okolju. 
Med ta pristevamo zlasti dela v 
povr~inskib oddelkib in klejarni. 
Taka dela bodo smell opravljati 
samo nad 18 let stari in ustrezno 
zdravi delavci. Zdravstveno spo
sobnost za opravljanje takih del 
ugotavlja zdravnik, specialist za 
medlcino dela, na obveznih prvih 
in obeasnih zdravniSkih pregle
dih, ki morajo biti vsaj enkrat 
letno. Osebe, ki delajo na takih 
delovnib mestih, imajo pravico 
tudi do desetminutnega odmora 
po drugi in sesti uri deJa ter do 
pol litra krepilne ali osvdujoce 
pijaee dnevno. 

0 ostalih znaeilnostih pravilni
ka bomo govorili v prihodnji ste-
vilki. V. Znidarsil! 

Letos .ne bo hude zime 
Ce bi se pod tem prispavkom 

podpiS<!I vsaj ·po.pularni Vramenko, 
potem bi naslovu mogoee kdo tudi 
ver.jel. Tako 1pa . .. nikar ne prica
kujte dolgorocne vramenske na-po
vedi, naslov je le 'kllaiba z-a lisle, 
ki ·ima'jo na sklrbi ulice na-iih naselij 
in ces.te IV. reda. Njihova uspesnos t 
a~i neuspeinost ·je v zimskih mese
cih res odvisna od vremena. Za nas 
pa so redno vzdrievane in ociicene 
cesle ·pogoj, da bomo normll'lno .pri
hajali na delo in dosegali ustrezne 
d elo.,.ne razu~t!l'le. 

Komunalno stanovanjsko podjelje 
v Carknici ima na skrbi ciscenje sne
ga s cesl IV. reda. 

Za redno pluienje in pos~panje 
vseh eelS! pradvidevajo, da bodo r-a
bili ·pribliino 60.000 din; koliksen del 
potrebne vsote jim bo obcinska 
skup$ci~a lahko _dodelila, pa ie ne 
vedo. . 

Ker imajo za pluzenje snaga na 
voljo samo ·kamion in 1raktor z vlec
nimi plugi, so za vecino cest mo
Fali s~leniti pogodbe za pluienja, s 
Kmat'ijsko z-adrugo Cerknica, Gozd
nim gospodarst-vo:m iz Postojne fer 
tudi s Ceslnim podjatjem iz Ljublja
na. Temu bi lahko rekli fudi koope
racija. Ta beseda pa lahko zveni 
vcasih zelo neprijetno, hkrali :z: ne
U'Strernimi rezultati. 

.Zelef1 moramo, da to pot ne b i 
.bilo ta.ko. 

Pris-tojni tova~ii i s .Komunalno st-a
novanjskaga podjetja zatrjujejo, da 
bodo ob :z:ados1nih fina.ncni-h sred
stvih ceste v zimskem casu redno 
ociScene. 

Tudi mi si ielimo blage in kratke 
:z:ima. 

In kaj pravijo predslavnik·i ob
cinske uprave, ki jim je znana tes
noba obCinslkega proracuna. 

V pogovoru s ·lov. Tornicem sem 
rved~l, da so v znesku 360.000 -din, 
.ia kirlerega je podpi-sana pogodb11 
s Komuna.lno stanovanjskim podja
tjem za ..adriev<!rnje cest v letu 1968, 
vsleta tudi ·sreds~va :z:a pluienje in 
•posipanje cest v le1osnjem letu. To
rej dodatnih sredstev ne bo. Vpra
sanje je, ce smo lahko se bre:z: skrbi 
za dobro ocHcene ceste. Tudi za le
tosnjo zimo se slabo krie, da bomo 
ime~i pra-vocasno ocisceno ceslo 
med Uncem in ·Pia-nino. Pred z.acet
kom klanca proti Pla-ninskemu polju 
je na-mrec nnas 17. vz,por~nik<<. 

Odgovornim 4ovariSem v Ceslnem 
podjetju v Kopru bi rad povedal, da 
bi bill Notranjci nadvse srecni, ko 
bi imeil cesto tudi pozimi ta.ko ure
jano kot poleti. Zato tim priporq
ccrm, ·da se pustijo prepricati od svo
jih ljubljanskih kolegov, da bi bilo 
bolj smotrno, ca ·bi ces1o pluiilo 

· Cestno .podjetje jo:z: Ljubljana. Se
veda jim bodo morali O'dstopiti z11 
Ia odsek predvidena sredSIIva . 

Tovariii iz Kopra I Razgovori o 
tern menda 1lacejo ie nekaj l~t. Bo
dite bolj elasticni, ·kot so oni v Pa
rf:z:u, in Notra-njci va-m bodo zafo -
hvaleinil 

Obeli, da ne bomo ostajafi v za
metih, so dobri, ce nam bo ie :z:i
ma pomagcrla, pa smo na konju. Po-
:z:or, poledi<:al F. Hvala 

BRESTOV OBZORMIK - GUSILO 
KOLEKTIV A BREST CERKMICA -
Glavnt in odgovornl urednlk Danilo 
MHnar - Urejuje urednllld odbor: 
Stefan Bogovflf, VoJko Harme.l, Ia
nez Hren, Franc Hvala, Tone Kebe, 
Jofica Matllll, Danllo Mltnar, Franc 
Tavfelj, Du!an Trotovlek - Tlska 

Zeleznllka tlskarna, LJu~IJana 
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Teorija oplemenjuje prakso 

Tecaj za deiavce rezkalce 
Sodobna tebnologija ne zabteva 

kvalificiranega delavca v klasie
nem smislu, ampak delavca, ki 
se je sposoben hitro prilagoditi 
novim delovnim postopkom. Te
ga pa je zmozen le delavec, ki 
ima poleg praktienih izkusenj tu
di teoretieno znanje. 

Prav to pa je osnovni namen 
naerta izobra.Zevanja, ki ga je 
upravni odbor TP Cerknica spre
jel letosnjo pomlad. Naert izobra
zevanja predvideva vee teeajev 
in seminarjev za delo na kljuc
nih delovnih mestih v proizvod
nji ali za taka delovna mesta, ki 
zahtevajo specializacijo. Sredi ok
tobra je bil po tern nacrtu orga
niziran najprej teeaj za delavce, 
kl delajo pri rezkalnih strojih. 
Teeaj obiskuje 24 delavcev in za
jema 50 ucnih ur, zakljueen pa 
bo sredi januarja 1969. Po kon
canem teeaju bodo udelezenci 
opravili izpit, ter dobili sprieeva
lo, ki bo v okviru podjetja upo
stevano kot kvalifikacijsko spri
cevalo, oziroma bo to dokaz 0 

specializaciji. Tako strokovno 
izobrazbo si bodo pridobili tudi 
udelezenci ostalib tecajev, ki jih 
je potrebno pospeseno orgimizira
ti v tej izobrazevalni sezoni. Pri
pominjam, da bo spricevalo o spe
cializaciji upo§tevano tudi pri si
stemu razporejanja na delovna 
mesta oziroma pri zabtevab de
lovnih mest, glede na analiticno 
oceno delovnib mest. 

Strokovno izpopolnjevanje de
lavcev, ki delajo v neposredni 
proizvodnji, ' je glavna dolilnost 
pristojnih :;luib in osnovni po
goj za doseganje veeje storilnosti. 

Potreba po sposobnosti delav
cev raste istoeasno s tehnicnimi 
napredki, zato je potrebno izpo
polnjevanje delavcev v proizvod
nji organizirati z nacrtom izobra
zevanja, ki bo programsko res 
prilagojen nalogam na delovnem 
m estu in ki bo omogoeal delav
cem s~alno izpopolnjevanje za 
boljse delo in jib usposabljal tudi 
za nove delovne naloge. 

J. Klancar 

Nail znanl zblralec znaek 

v danasnjem casu si ljudje na 
razne naeine krajsajo prosti cas. 
Eden izmed mnogih je ta, da zbi
rajo star denar, znamke, gojijo 
roze in podobno. 

Tokrat je beseda o zbiralcu raz
novrstnih znack. 

Najbolj poznan tovrstni zbira
lec na Brestu je nas voznik Joze 
Kranjc. Dobil sem ga doma v 
skromnem stanovanju, v krogu 
svoje se mlade druiline. 

Ko sem mu povedal, s kak~nim 
namenom sem prise!, je bil takoj 
priprav1jen na razgovor. 

Povedal je, da znaeke zbira od 
takrat, ko je zaeel voziti delavski 
avtobus na Brestu, toref pred tre
mi leti. 

!rna jib kar lepo zbirko iz vee 
drlav. Na dveb klobukih jib je 
pripel kar l!ez sedemdeset. 

Najbolj so mu vsec tiste iz Pia
nice in Avstrije. 

Povedal je, da ima tudi po
mome zbiralc~ znack, ki zbirajo 
zanj, le dodatni prostor za »par
k.iranje« mora se dobiti. 

Sicer pa to ni J oZ'etov edini ko
njicek. Grad! namree n ovo hiso 
in veeino svojega prostega casa, 
ki ga ravno nima dosti, izkoristi 
pri gra!fnji. . S. Bogovcic 

KegiJUICe: da all "e 
. Spet se· je zacela sezona kuglja
skega spor.ta. Vneti Jportnikl in vod
stvo kegljaskega kluba B'REST so se 
:z:brali 1in ·sest&Vili -program dela za 
sezono 1968/69. Vsem .sindikalnim 
podruinicam i:z: obmocja Cerknice 
so ~poslali vabila z ieljo, da bi se 
cHTivee ljudi vldjucilo v fekrealivoo 
kegljanje, v adini lport, ki ja v 
Cerkinicl ia n~kaj let naji•ivahnejii. 
Vod~IV'O kluba je prepricano, da bo 
odziv bolj Jtevilen, kot v pretekl·ih 
lefih. Mladina iz TP Cerknica pa se 
je kar sama prijavila za kegljaiki 
sport. Mladincl so na svoji konfe
renci sklenili organ1zirati pes.tro iz
fivljanje mladine in so si tudi ure
diti svoj k,hib v pros-torih kegljiSca. 
• Za keglja'nje se iorej 'zanima zlasti 

roladi·na., :z:all'j pa bi tudi starejsi mo
ral! 4meti vee posluhe. ·Pojavile pa 
~ se nove leiave, .to ja vpraianje 

sredstev za no;malno delovanje klu
ba, se ·pril<vi, za ·placito posiavljacev 
in pravozov igralcev na republiske 
tekmovanja. Ker ie n.i nikogar, -ki bi 
razumel, s kakinimi financnimi te
lavami se klub iz leta v leto pre
bija, bi bil cas, da b i se vs-aj spom
nili 'lllladine, ki se ieli vkljuc1ti v or
ganiLirano delovanje. 

Ce torej letos na bo nikogar, ki 
bi financno podprl keglja~ki . klub1 
potem se lahko od icegljirikega 
iporta v Cerknici pos.lovimo. Ce bo 
prillo do tega, bo -velika 9koda za 
ves ••rud, ki so ga vloiill oa tern po
drocju, Je vecja ikoda pa za obje~t, 
·ki so ga zgradill v te namena. 0 
tern, kaj bo s kegljiicem, naj spra
govorijo vs-i tisti, ki bi. klub lahko 
fihanen_o podprli •. C>. vse!fl,_kar se bo 
:z:godllo, bomo javnost obveicali. 

F. Tavielj 

'\ 
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Brestov obzornik gostuje 
Pred. kongresom ZKS 

Priprave .na VI. kongres Zveze druibeno ekonomski sistem, v ka
koinunistov Slovenije, ki se bo 'terem delovni ljudje v ·delovnih 
zal!el 9. decembra, sovpadajo ·s organizacijah samostojno gospo
povecanimi napori vseh delovnih darijo in razpolagajo z vel!ino 
ljudi za nadaljnjo uveljavitev sa- . ustvarjenih sredstev. Pre"dvsem 
moupravljanja, uresnil!evanje go- ·. po reformi se pojavlja zahteva, 
spodarske in drui):lene i'eforme, : da morajo delovni ljudje ).lstvar
razvijanje socialistil!nib druibe- jati vecje' ·dohodke predvsem z 
nih oanosov na vseh podrocjih bolj§im delom in ne toliko s pri
na!iega · zivljenja, predvsem pa ·s . tiskom · na zunanje dejavnike. Za
~repitvijo idejno politil!ne enot- to je na podrocju organizacije de
nosti Zveze komunistov v smislu la in delitve dohodkov l!utiti vee
stalls<! resoludje VII. plenuma je napore pri iskanju· boljsih r.e
CK. ZKS. .· sitev za oblikovanje in delitev 

Na vseh dosedanjih razpravah, dohodka v. delovnih enotah in pa 
ki so bile v republiki ali .obcini; spodbudne oblik~ delitve dohod
so izrazili potrebo, naj bo kongres ka na posameznika. Predkongres
izrazito delovni sestanek .delega- na razprava je ta prizadevanja 
tov vseh slovenskih komunistov z mocno podprla, na kongresu pa. 
jasno opredeljenimi cilji in nalo- bode sprejeli stali§ca, ki bode 
gami. podprla hitrejsi samoupravni raz-

Osnovna tema razprave na kon- voj delovnih organizacij. 
gresu naj bi bila idejno politil!na Pri celoviti razpravi o prihod
vpJ7asnja in dileme druibeno po- njem razvoju se moramo zaveda
liticnega in gospodarskega pred- ti, da Zyeza ·komunistov ne more 
loga o razvoju Slovenije. 0 tern je neposredno resevati vse.h proble
bilo v nasi obcini.ze vee razprav, mov, ker je to stvar. samouprav
ki jih je organiziral obcmski ko- nih in predstavniSkih organov, da 
mite, predvsem pa komisija za pa smo komunisti za resevanje 
dru:Zbeno ekonomske odnose. Na osnovnih politicnih dilem in za 
teh sestankih so P<;)Udarjali,_ da ,so pravilni nadaljnji razvoj. najbolj 
na~oge komuni~tov predvsez:n na odgovorni. 
idejno politicnem obmocju, ko bo · Na kongresu bodo posebej raz
treba oblikovati predlog za hiter pravljali tudi 0 nadaljnje~ .uve
in sl;tladen druzbeno politicni in ljavljanju vloge slovenskih ko
gost)odarski razvoj Slovenije. munistov v okviru ZK Jugosla
. komunisti se moramo aktivno 

vije. Poudariti moramo, da ima 
Zveza komunistov Slovenije ze od 
svoje ustanovitve naprej jasen 
program o nacionalnem vprasa
nju, ki ga je tudi uspesno rese
vala. Odgovornost ZK za nadalj
nji socialistlcni razvoj Slovenije v 
samoupravno, moderno organizi
rano nacionalno in politicno skup
nost se je v zadnjih letih se po
·vecala. Potrebna so prizadevanja 
za druzbeni napredek slovenske
ga naroda v okvir.u jugoslo.vanske 
samoupravne skupnosti. Kongre
su bodo predlozili tudi nov statut 
Zveze komunistov Slovenije. 

2e dalj casa razpravljamo o re
organizaciji ZK, ki jo je v tern 
.c'asu treba vsebinsko se poglobiti. 
Na cisnovi kriticne ocene doseda
nje reorganizacije ZK in dose~e
nih rezultatov bo kongres zaklJU
cil razvojno stopnjo v preobliko
vanju Zveze komunistov ·v sodob
no idejno politicno enotno, demo
kr~ticno in ucinkov'ito politicno 
organizacijo. Zato tudi od kongre
sa pricakujemo, · da njegova vse
bina ne bode le dolgi govori, am
pak, da bo z bojem mnenj zago
tovljena idejno pqlitil!na in de
lovna enotnost komunistov: 

N asim . delegaom na VI. kongre
su ZKS, tovarisem Tonetu Gorni
ku Naffi Polakovi in Jo:Zetu Tis
lerju predvsem pa clanu nasega 
kolektiva Francu Tavzlju, zelimo 
mnogo uspesnega del~ v pripra
vah na kongres, pa tudi na sa-
mem kongresu. F. Levee 

vkljuciti v razpravo in izdelavo 
osnutka o dolgorocnem razvoju 
Slovenije in s tern v zvezi tudi 
nase obcine. Tezisce odgovornosti 
in priprav je prav gotovo v skup
scini in njenih organih ter raz
nih druibenih in politicnih usta
novah, komunisti pa se mormo 
v vseh· razvojnih stopnjah poglob
ljeno idejno in politicno bojevati 
za napredne misli, predloge . in 
stalisca. 

Kaj .je s cerkniskim vodovodom? 

Pri oblikovanju nadaljnjega 
razvoja je treba upostevati nas 

Znano je, daje voda, ki tece 'iz 
pip v nasih stanovanj.ih \' Cerk
nici, .na Rakeku, na un·cu, v Iya
njem selu, Dolenji vasi, Dolenjem 
jezeru in se v nekaterih krajih, 
ki jih napaja cerkniski vodo:vod, 
neprimerna ·za )lzivanje. To nam 
potrjujejo izvidi zivilsko kemic
nega laboratorija Zavoda za 

zdravstveno varstvo SRS v Ljub
ljani, kamor sanitarna inspekcija 
Sob Cerknica posilja vzorce vode, 
vzete. na raznih mestih, na bioke
micni pregled. V glavnem so iz
vidi eilake vsebine: pregledani 
vzorec vode ne ustreza dolocilom 
o normali. za uporabo pitne vode. 
Tudi zadnji izvidi iz meseca ok-

. Novi proizvodni prostori za TP Martinjak 
Izredno ugodne vremenske raz

mere so izvajalcu gradbenih del v 
Martinjaku podjetju Gradisce iz 
Cerknice omogocile, da je se pred 
zimo zgradil novo proizvodno lo
pe do prve stopnje. Take bodo 
sedaj lahko pod streho nadalje
vali dela pri notranji ureditvi lo
pe. 

Objekt je grajen v sodobnem 
slogu, take da bo . dnevna svet
loba sevala v notranjost tudi s 
stropa. Z dokoncno zgraditvijo te 

lope bo TP Martinjak pridobila 
ustrezno proizvodno povi:sino, 
kjer ·bo mogoce mnogo la.Ze.izpol
njevati proizvodne obveznosti do 
kupcev. Doslej je namrec - po
leg ostalega ·.:.._ zaviral proizvod
njo prav. neustrezni pr.oiz'vodni 
prostor. Gradnja objekt.a ne vpli
va ·na zastoje v proizvodnji, ker 
servisne sluzbe . pravocasnq pre
ur~jajo energetske in druge vire, 
ki so · potrebni za proizvodnjo in 
ki so speljani prav tam, kjer gra-

dijo novo lope. Nemogoce pa so 
delovne razmere za strokovne slu
zbe, ki morajo delati praktil!no v 
prostorih na samem gradiscu. 
Kljub . teikim delovnim pogojem 
pa dele v strokovnih sluibah n e 
zastaja, ker ljudje vedo, da bode 
koncno le zgrajeni proizvodni pro
stori, ki so ze vseskozi problem, 
pa bode tudi delovni prostori za 
strokovne sluibe. F. Tavzelj 

Okostje nove tovarniske hale v TP Martinjak 

tobra imajo isto vsebino. Zdi se, 
da, se imamo .same srel!i in mor
da nasi odpornosti zahvaliti, da 
na nasem podrocju se nismo ime
li vecje epidemije tifusa ali pa-
ratifusa. . 

Zakaj je stanje take kriti~no? 
Sedanje vodovodno omrezje so 

postavili leta 1905 in je bilo po 
takratnih izracunih zadostno pod 
pogojem, da je poraba vode na 
osebo dnevno 30 litrov, na glavo 
zivine pa 50 litrQ.:l. Upostevali so 
tudi ostale porabnike (zeleznica 
itd.), take da bi bila dnevna po
raba vode 672.000 litrov ali okoli 
8 litrov v sekundi. Vso to porabo 
naj bi kril izvir v Podslivnici. 

Iz tega zajetja pritece poprec-· 
no 9,8 litra vode na sekundo in 
bi kolicina vode morala zadosca
ti, ce 

- bi tudi leta 1968 imeli enake 
potrebe kakor leta 1905, 

- bi vodovodno omrezje ob
navljali in rekonst.rl.!irali v pra
vilnih obdobjlh. 

Tega ni bile. Zasilna pomoc j~; 
iz potoka pri rezervoarju samem, 
bile same dodatno crpanje vode 
kar pa· je treba imeti ·za same za
casno resitev. 

Po projektu rekonstrukcije vo
dovodnega omrezja povzemamo, 
da je treba za nase sedanje po
trebe imeti taksen vodovod, ki 
bi omogocal poprecno dnevno po
rabo vode na prebivalca 400 li
trov. v tej stevilki je vracunana 
poraba vseh odjemalcev vode na 
nasem podrocju oziroma na po
drocju, ki ga pokriva sedanji cer
kniski vodovod. Za take porabo je 
potreben v novem vodovodnem 
omrezju pretok priblizno ~6 litrov 

Pred v.rati je Dedek Mraz 
Ze leta n11zaj nasi malcki neslrpno 

prica.kujejo novolelno pra.znovanje. 
In spel se n.aglo blifa cas, ko bo 

prec;l ·nase duri slopil DEDEK MRAZ. 
Kako je z lelosnjo organizacijo? 

Ali bo 'Ia srecni dan spei forma·lno 
odprav-ljen z razdel il·vijo daril, ki 
jih bodo zaposleni starsi odnesli 
olrokom domov? 

Vsek.akor je po-frebno, da b i na
menska finanlna sreds~va bolj smo
lrno irkorislili. Z malo lruda in .do
bre volje bi lahko orga.nizirali lepo 
prireditev v. okviru podje!ja, n~ ka
lero bi zaposle.ni sl.arii pripelj.ali svo
je otroke. Na priredilvi bi podelje
vanje daril vsekakor bolje uspelo, 
saj b i olrokom oslalo v lepem ~po-
minu. S. Bogovcic 

Nagrade 
lzirebani re~evalci nagr.adne ra

cunske naloge iz 14. S.ievilke Breslo
vega obzornika: 

1. n11gra-da 50 N din Mef.ka Stefan
cic, T·P Marlinjak, 

2. nagr.a,da 30 N din Arrlon Mlakar, 
TLI s.tari irg, · 

3. nagr.ada 10 N din Janez Kvaler
nik, TLI Slari lrg, 

4. nagrada 10 N din Taljana Hr.b
lan, Pescenk '22, Cerknica. 

Bralcem se opra.vicujemo, ker za
radi tehnicnih ovir nagradne kriian

·ke nismo uspeli uvrslili v to Slevil-
ko. Uredniilvo 

BRESTOV OBZORHIK 

na sekundo, to je priblizno stiri
krat vee, kakor je bile izracuna-
no leta 1905. . 

Tudi sedan ji projekt racuna z 
izvirom v Podslivnici in z vodo iz 
potoka Cerkni§cica - seveda v 
tehnicno popolnem sistemu fil
trov in sterilizacije vode. Izvir v 
Martinjaku je presibak za vklju
citev v ta vodovodni sistem. 

Nujna dela pri rekonstrukciji 
so: 

1. Zamenjava dotrajanega vo
dovodnega omrezja skladno z na
povedjo urbanistov 0 vecjf pora
bi vode. 

2. Ureditev ciscenja vode. 
Predr.acuni teh zares nujnih del 

so priblizno 500 milijonov starih 
diriarjev. 

Z vidika zdravstvenega stan
darda prebivalstva je rekonstruk-
cija nujna! · 

Verno, da je prebivalstvo na re
ferendumu odklonilo predlog o 
samoprlspevku za financiranje 
modernizacije vodovoda. Ni moe 
trditi, da obcani niso poznali po
trebe · Pfil rekonstrukciji. 

Torej··moramo iskati vzroke za 
odklonitev drugod. Mislim, da Je 
potrebno pred novim referendu
mom natancno dolociti vse teh· 
nicne, financne in organizacijske 
postavke, ·da bode ljudje vedeli, 
zakaj, v kaksnem casu in pod 
kakshiin nadzorom bo rekon
st'rukcija. Skorajda sem prepri
can, da obcani - ce bi vse to ve
deli - · tudi ob prvem referen
dumu n:e bi zavrnili te resnicno 
prvenstvene potrebe: rekonstruk
Cijo vodovoda Cerknica-Rakek. 

· dr. Boris Kravanja 

NEKAJ 0 KUHARSTVU 

. Da si Dolenjci veckral privoscijo 
·kaksno 1posebnost, je ie_ dolgo zna
no (beseda je le o posameznikih), 
Pos~bno krepka je 1brla tale : 
Dogaialo se je v gosiilni nekako 

ta·kole: Osem moza•ka·rjev ·je sedelo 
za miza-mi in iulilo fra'ketjcke. Ob 
!em se jim je zaholel primeren pri
grizek. Pa se ogla·si S'lari zna·nec s 
po9te in pove, da ima doma iivega 
jazbeca. Molceca druiba se je na 
mah r.aziivela. Predlagali so, naj gre 
ponj. Gospodinja je b ila iudi pri 
volji ;pripravit-i pecenko, le za po
rabljeno masl ' naj b i vsak nekaj pri
maknil. 

Rece-no - slorjeno. MoZ.akar je 
slopil domov, na n itro obsodil psa 
na smrl, ga dal iz koie, odslranil 
vse vidne -:znake njegovega rodu m 
ga prinesel zbrani druibi. 
~ez dve uri je bili! socna pecenka 

ie na mizi. V rekordnem casu je od 
"jazbec11« osialo le -nekaj koicic. 

Ko je lorej bila pojedi·na konca· 
na, se je nekdanji laslni·k "j-11zbecau 
za vsak primer posla.vil zraven od
prlih vra1 in sporocil, kaksnega iz
voril je bila' pecenka. Sir.ah je b1l 
odvec, z vecerjo so biil vsi zado
voljni. "Le se p rines i,« so mu sve-
lovali. . 

Dogodek sicer ni' ·nic po1ebnega, 
saj imajo nekateri narodi pasje meso 
za poslaslico. 

Le mesarji in laslniki psov bodo 
zaceli razmisljG<Ii, kaj bo, ce bodo 
podabno prakso :vaceli posplose· 
vati. S. Bogovcic 

14. december - . krvodajalska akcija 
V letu .1967 smo krvoda.jalci v obcini Cerknica dosegli d~loce.~i n~

crt s 113 Ofo in bili tako na zasl11Zenem 2. mestu med vserm obcmskJ· 
mi odbori RK v Sloveniji. Prav gotovo lahko ugotovimo, da. takega 
uspeha ne bi dosegli, ce ne bi med obcani nalie obcine prevladovalo 
pravilno mnenje, da. je to NASA akcija, ker je namenjena predvsem 
nam samim. · ·-

Tudi v 1968. letu smo lie kar dobro zaceli. Pri spomladanski akC!JI 
se je Tovarna pohistva BREST kar dobro odrezala, ce_Pra'= s~o ~re
pricani, da je v kolektivu se mnogo predvsem mlad1h }JUdi, k1 so 
bili ze skoraj pripravljeni dati kri, pa jib je vedno kaj motilo . . Neka 
a.nketa je namrec pokazala, da· je med nami priblizno 48 Ofo takih, ki 
so pripravljeni dati kri, pa. je do danes se niso dali. Kar najvec taklb 
novih, mladih - poleg starih, ze preizku8enih krvodajalcev .- Ze· 
limo zbrati v soboto 14. decembra zjutraj, ko nas bo.do posebm avto
busi odpeljali v Ljubljano na Zavod za transfuzijo SRS. 

Pozivamo vse clane Vasega kolektiva, naj prislubnejo vabilu ob
cinskega odbora itdecega kriza v Cerknici in sodelujejo v akciji 14. de-
cembra. . 

Pozivamo vse clalie nase organizacije v Vasem kolektivu, da do H. 
dec·embra pridobijo kar najvec mladih ljodi - novih clanov krvoda· 
jalske druzine. · · 

0 prijavah in ostalih podrobnostih boste se obvesceni. 
Sodelujte v krvodajalski akciji, ki bo· v soboto 14. decembra 1968! 

Predsednik obcinskega odbora 
RK Cerknica 

dr. Boris Kravanja. 
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