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Poslovna politika 1968 sprejeta 
Potem, ko je bil predlog poslovne 

politike za lelo 1968 obravnavan s 
celotnim koleklivom, jo je v mesecu 
marcu z nekalerimi dopolnilvami 
sprejel Centralni delavski svel. 

Kljub temeljilim obravnavam po
slovne p0clitike lahko relemo, da v 
kolektivu ni bilo pripomb in predlo
gov, ki bi menjali njene osnovne 
smernice. lz analize obravnav lahko 
z'akljulimo, da so bile nekatere pri
.pombe le na ukinitev dodatka na 
stalnOcSt in na ukinitev sofinansiranja 
gradnje individualnih stanc>vanj brez 
predhodnega varlevanja lastnih 
sredstev delavc·a opri banki. 

Poslovna politika je razdeljena v 
pet poglavij: 

- s.plolna nalela, 
- ekonomske inslrumente, 
- finansiranje Jzobrafevanja 

kadrov, 
- iz,popolnitve sistema delitve 

dohodka in 
- negospodarsko polrolnjo 

$Fedsfev. 
Ker .so bile zn'alilnosfi poslovne 

polifike 1968 podrobneje prezenti
rane bralcem fe v 3. Jtevilki Obzor
nika, born v sestavku nanizal le ne
katere zakljulke opo posameznih po
glavjih. 

SploJna nalela vsebuje.jo zakljul
ke na osnovi katerih je potrebno: 

1. Zastavili tako poslovno politiko, 
k'atere osnovna cilja bosta: 

a) sodobna, kompleksna In funk
cionalna organlxacija 

b) optimalna ekonomii!nost :poslo
vanja. 

V Ia namen je potrebno formirati 
posebno strokovno komisljo, ki jo 
bo vodil glavni dlrektor. 

2. Henehno krepitl in p0$pele
vali sislem dogovarjanfa med samo
atpravnimi organi oposlovnih enot o 
skupnih .poslovnih Hcijah vkljui!no 
s sredslvi za razlfrjeno re,produk
cijo. 

llhodili!e in vsebina leh delovanj 
mora bili v kvalitetnih .slrokovnlh in 
ekonomskih analizah. 

Ekonomski instrumenli za Jeto 1968 
femeljij.o na aplikaciji obstojei!ih sl
stemov: 

NAS PRVI MAJ 
PRVI MAJ, PRAZNIK DELAVSKEGA RAZREDA IN VSEH DELOVNIH 

LJUDI SVETA, PROSLAVLJAMO KOT PRAZNIK DELA. PRVI MAJ NAM 
DAJE NAVDIH IN SPODBUDO ZA NOVA PRIZADEVANJA, DA SI ZIV
LJENJE NAPRAVIMO LEPSE IN POLNEJSE. 

TUDI LETOSNJI PRVI MAJ BOMO DOCAKALI Z VELIKIMI DELOV
NIMI USPEHI PA TUDI USPEHI V RAZVIJANJU SAMOUPRAVE. 

NACELA POSLOVNE POLITIKE ZA LETO 1968 ZE KAZEJO SVOJE 
REZULTATE. DVIG OBSEGA PROIZVODNJE, PRIZADEVANJE ZA CIM 
USPESNEJ.~E VKLJUCEVANJE NA MEDNARODNO TRZISCE, SKRB ZA 
KVALITETNO RAVEN NASIR IZDELKOV, VSE TO SO NASA PRIZADE
VANJA, POGOJENA Z NACELI GOSPODARSKE REFORME. VSAKA NASA 
POSLOVNA ENOTA, VSAK NAS DELOVNI CLOVEK VE, DA GRE TU ZA 
NEKAJ VELIKEGA. ODLOCITEV ZA VELIKO INVESTICIJSKO AKCIJO 
V LETIH 1968/1969 JE POTRDITEV VISOKE ZAVESTI IN PREPRICANJA, 
DA BO TUDI TO PRISPEV ALO K LEPSEMU IN POLNEJSEMU ZIVLJENJU 
DELOVNIH LJUDI NASEGA KOLEKTIVA. 

TA NASA PRIZADEVANJA ZA STABILIZACIJO GOSPODARSTVA, 
ZA VECJO PROIZVODNOST DELA, ZA TRDNI DINAR- SO POGOJI, DA 
SE SE BOLJ RAZMAHNE SAMOUPRAVLJANJE, DA BO GOSPODARSKI 
POLOZAJ CLOVEKA VSE BOLJ NEODVISEN. 

PRED NAMI JE SE VRST A VPRASANJ, KI JIH BOMO MORALI RE
SITI. NAJVAZNEJSE PA JE, DA BI VSAK DELOVNI CLOVEK, NA VSA
KEM DELOVNEM MESTU, PRISEL DO PREPRICANJA, DA JE PREDVSEM 
OD NJEGA, OD NEPOSREDNEGA DEMOKRATICNEGA ODNOSA, ZA KA
TEREGA SE POTEGUJE, ODVISNA NJEGOVA SEDANJOST IN NJEGOVA 
PRIHODNOST. 

RAZVILI SMO SAMOUPRAVO, VRSTA KOMISIJ JE DOBILA NOVE 
DOLZNOSTI IN PRAVICE. BORITI SE MORAMO, DA BODO TI N:OVI 
ORGANISE BOLJ RAZVILI SVOJO DEJAVNOST IN SE VEC PRISPEVALI 
K PR.IHODNJEMU RAZVOJU SAMOUPRAVE. 

VEDNO VECJI OBSEG, VEDNO VECJA TEZAVNOST OBVLADOVANJA 
PROIZV.ODNJE IN NJE REALIZACIJA NAS SILl, DA SE Z DOLOCENIMI 
ORGANIZACIJSKIMI UKREPI PRIPRAVIMO NA SE VECJI OBSEG, NA 
SE VECJE TEZAVE OBVLADOVANJA. TA NALOGA PA ZAHTEVA OD 
VS.4.KEGA CLANA KOLEKTIVA SE VEC IN VEC UCENJA, VEC POBUD. 

SMO ZA MIR, ZA UTRJEVANJE MIRU, SOLIDARNI SMO Z OSVOBO
DILNIM BOJEM ZATIRANIH NARODOV IN VSEH, KI SE BORIJO ZA 
NACIONALNO SVOBODO, DEMOKRACIJO IN SOCIALIZEM. 

TAK JE NAS PRVI MAJ! POLN RAZMISLJANJA IN ISKANJA, VESE
LJA NAD USPEHI, POLN ZELJA ZA PRIHODNOST. 

CESTIT AMO CLAN OM KOLEKTIV A BREST, P A TUDI OST ALIM DE
LOVNIM LJUDEM NASE KOMUNE K PRVEMU MAJU IN ZELIMO, DA BI 
TUDl V PRIHODNJE DOSEGLI MNOGO USPEHOV V DELU IN ZIVLJENJU. 

UREDNISTVO 

- povprMnih evro.pskih cen 
- ekstra dobicka in 
- internih premij, leprav je mol-

no, da zlasll v ll . .polletju zaradi ved
no veljega v.pliva trfiJla na obliko
vanje cen, izgubijo ti sistemi na ve
ljavi, ki so jo imeli do letolnjega 
leta. 

Ekonoms.ki instrumenli vsebujejo 
.med drugim tudi nekatere pomemb
ne :tadolfitve strokovnih slufb kot 
npr.: izdelavo sistema vrednotenja 
zalog polizdelkov In gofovih izdel
kov po direktnih stroJklh (brez re
fije), izdelav.o sistema amorlizacije, 
ki bo zagotavljal zblranje sredstev 
v vilini flzllne ali ekonomske amor
liziranosll s.trojne opreme, izdelavo 
fehnike frgovanja s ka.pifalom, ki se 
mora nenehno oplajall, izdelavo si
stema vari!evanja delavcev za grad
njo stanovanjsk•h proslorov po krl
teriju: delavec- banka - opodjelfa 
it d. 

Ker sem fe pri slanovanjskem 
v.prafanju se born navezal na dllep 
Cenlralnega delavskega sveta, ki 
pravl, da je ,potrebno delavcem, kl 
so zai!eli z gradnjo stanovanjskih hiJ 
.pred aprilom 1967 (to pomeni do 
roka, ko je DS s.,prejel nove oblike 
finansiranja gradenj z obvezni·m var
i!evanjem .posameznikov pri bankah), 
pa so iz socialnih razlogov priJII z 
izgradnjo hil do ploli!e fele letos, 
zagotovili laslna sredstva za kredi
tiranje v vilini vsaj 5000 H din. 

Takih pr.imerov je v podjelju se
dem in jih komisija za stanovanjska 
vpralanja fe obravnava. 

Finansiranje izobtafevanja kadrov 
vsebuje predvsem naslednje novi
tete: 

1. Sislem nlpendiranja kadrov je 
polrebno .postaviti na nove temelje 
kot so: polrebe «adrov po profilih, 
inleligenlni kvocient - testiranje, 
nai!in finansiranja, nai!in s,premljanja 
lludija, priorilete izobrafevanja last
nega kadra itd. 

2. Vse investicije v razlirjeno re
produkcijo ali modernizacijo morajo 
imeli zaqotovljeno ustrezno kadrov-

sko zasedbo po zahtevanih profilih 
kadrov. 

3. Ugofoviti je polrebno kaklne so 
,polrebe po izobrafevanju dolo~enih 
profilov kadrov v neposredni p ro
izvodnjl in v zvezi s tern sestavili 
kompleksen dolgorocni plan izobra
fevanja. 

V .poglavju izpopolnilve sistema 
delitve dohodka je novost v dolo
clivi okonkrelnih razmerij: skladl za 
reprodukcijo nasprofi vlofenim 
~redstvom po poslovnih enolah s ci
ljem ugotovilve minimalne akumula
cije. Poleg tega predvideva poglav
je tudl vrsto nalog strokovnih sluib, 
ki so usmerjen·a v mese~no, trome
sei!no in ;polletno ugofavljanje in 
analiziranje dosefenih ekonomskih 
rezultalov. 

Ha ,podrolju negospodarske po
frofnje je sprejeta poslovna politika 
1968 zagotovila: 

1. Ukinitev kolektivne potrolnje, 
na osnovi katere so se zaposlenim 
.povel!ali nominalni osebni dohodki 
v povprel!ju opodjetja :ta 8,4 °/o. Ob
rai!un pove~anja se je izvrlil z oseb
nimi dohodki za mesec marec, s tern 
da se je izplai!ala tudi razlika pove
~anja za mesec januar in februar. 

V ,prihodnje se bodo merila :ta 
ukinjeno kolektlvno potrolnjo pove
.Cale osnove meril nagrajevanja (ce
niki del). 

l. Zaostala neizplalana razlika na
domestil za prevoze (K-15), kl se 
letos ukinja, se je izplai!afa v me
secu aprilu in sicer 50 H din neto 
zaposlenim po kriteriju upravii!encev 
nekdanjega dodatka K-15. 

3. Da delavski svefi po·slovnih enol 
doloi!ijo krilerije po katerih bodo 
subvencionirali rekreacijo ali zdrav
ljenje delovno ali zdravstveno pri
zadetlh delavcev z daljlim delovnim 
stafem v podjelju. 

4. Sistem napredovanja kadrov. 
5. Sistem nadome~tll za minulo de

lo delavcem, kl pred upokojilvll" ni
majo takega u~inka, kot so ga irneli 
pred to dobo. 

D. Mlinar 
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Za ucinkovito delo -
visj a strokovna raven 

Na seji CDS 21. marca lelos so za 
predsednika izvolili tovarisa Antona 
Baudka. Vecina zaposlenih pozna 
lovarisa Baudka, vendar ne bo ad
vee, ce povem, da je sef proizvod
nje v Tov.arni pohislva v Cerknici. 
V tej poslovni enoli se je tudi zacela 
njegova pot industrijskega delavca, 
visokokvaliftciranega mizarja, sedaj 
pa koncuje sludij na ViSji soli za or
ganizacijo deJa v Kranju. 

Da bi ga cimbolj neposredno spo
znali, sva se dogovorila, da mi bo v 
zvezi s svojo novo funkcijo odgovo
ril na nekaj vprasanj. 

Kaj fi pomeni funkcija predsedni
ka CDSI 

bHi jasni. Ce pa !ega ne vema, po
tem pomeni, da nas sislem izobra
ievanja v podjelju ne usfreza. 

Kaj menil o stopnji razvoja samo
upravljanja pri nas in kaj bi lahko 
tu le napravilil 

Kadar govorimo o doseieni stop
nji razvoja, ne sme mo videti izjeme, 
ampak moramo obravnavati rast sa
moupravnega sistema kat celote. 
Jasno pa je, da smo sa vedno v 
razvojni lazi, v iskaniu naiucmkovi
lejsega i·n najboljsega. Zalo -imam 
obcasne zasloje za posledico !ega. 

Opcnne so razlike v sodelovanju 
clanov v obratnih OS in v CDS. Tu 
je z-a ucinkovilo dele polrebna vis
ja slrokovna raven, ki pa je se ni
mamo vsi. Ker dostikraf tudi nima
mo razciscenih pojmov, kdo je ne
posredni proizvaja·lec, se borimo pri · 
iz-biranju za neko namisljeno st.ruk
luro. 

Eden izmed vainih v:z:rokov :z:a lre
nutno navidezno nezainteresiranos-1 
je prepozno in nestrokovno priprav
ljeno grad ivo. 

Katero podrocje imal za najmanj 
obdelano ozirom·a cemu bodo mora
li organi upravljanja posvetili najvec 
pozornoslil 

Organi up ravljanjil bode morali 
posvelili najvec po:z:ornosfi koncep
lu o prihodnjem razvoju podjetja, 
pogumnejsemu uvajanju doseikov 
znanosti in tehnike, ·kadrovskemu 
vprasanju in skrbi :z:a delov.nega clo
veka. 

Kako ocenjujel vlogo tovarnilke
ga Iiska nasploh in kako ocenjujel 
dosedanja p rizadevanja Brestovega 
obzornikal 

Menim, da je vloga .fovarni~kega 
Iis-ka zelo pomembna :z:a o bvescanje 
delavcev. Koleklivnih sestankov •kljub 
nFhovi zastarelosti se ne more na
domestiti, ker ga ni vedno pri roki, 
ko b i bil potreben. 

Brestov obz-ornik? No )a, sicer pa 
raje poca-kaj na Ieino s-pricevalo . 

F. Hvala 

Ker se vedno !raja obdobje, v ka
lerem ures·nicujemo cilje gospodar
s·ke in druibene reforme, obdobje 
izrednih priz-adevanj za cimbolj smo
trno gospodarjenje z druibenfmi 
sredstvi, za viSji iivljenjski standard 
in druge pridob~lve, ni teiko ugolo
viti, da je pred samoupravnimi or
gani zelo odgovorna naloga, ki bi 
se je moral zavedati vsak samoupra
vljalec. Pri !em predsednik ni in ne 
more bili izjema. 

Proizvodnja v pr11em 
tromeseeju 1968 

Ti si !e -star ubresfovectr. Dolgo 
casa pa si bil odsoten zaradi dela v 
obcinskem sindikalnem svetu. Kot 
predsednik tega organa sf bil !e za· 
radi dela povexan z delovnimi ko
lektivi. Povej, prosim, kaklne razlike 
si opazil v odnosih, ko si se vrnil 
v fovarnol Ali si imel kof .predsed
nik obcinskega sindikalnega svefa o 
tem drugacne -predstavel 

Ce ob !em vprasanju mislis na ad
nose v koleklivu Tovame pohislva 
v Cerknici, polem bi dejal, da so se 
li odnosi spremenili in da so boljsi 
kot sem pricakova.J. Menim tudi, da 
n i umeslno govorili o zaprlosli ko
lektiva do drugih, kar je bile v b lii
nji p rete klosti p ri nekalerih zelo po
pularna, vendar neupravice na snov 
za besedicenje. 

CDS je sprejel poslovno politiko 
za letolnje leto. Kaj menll o .pripra
vah za sprejetje in o vsebini poslov
ne politikel 

Priprave v kolektivih za spre je lje 
poslovne polifi.ke zil lelosnje lela so 
bile po moji oceni vse~kakor obsei
nejse kat v preteklih leiih. V leh 
pripravah je inlem:ivno sodelovalo 
precejsnje stevilo clanov kolekliva. 
Ce dodamo k !emu se vse razprave, 
ki so bile o rganizirane v -Ia namen 
in mnenja fer predloge, ki so jih 
izrazil i v kolektivih, potem imamo 
vse pogoje, d a sprejeto FJ'Oslovno 
politiko ludi realiziramo. Menim na
mrec, da so bile vse razprave ne
formalen referendum, na k.alerem je 
predlog poslovne politike dobil za
upnico vecine. . 

Osnovna vsebina poslovne politi
ke je sodobna, ce lovila in funkcio
nalna o rganizadja in optima·lna eko
nomicnosl. Menim, da je za uspesno 
poslovnosl to nujno potrebno. 

Ali menll, da so smotrl take po
slovne ,polltike dovolj jasni vsakemu 
zaposlenemu I 

V prvih treh rnesecih leta 1968 
je bila v podjetju dosezena vred
nost proizvodnje 2,1 rnilijarde sta
ri.h ctin po prodajnih cenah fco 
tovarna. Proizvoctnja v istern ob
dooju lani, preracunana •po cenah, 
veljavnih za leta 1968, pa je bila 
1,8 milijarde starih dinarjev. 

Podje~je je v primeri z istim 
lanskim obdobjem letos povecalo 
vrednostni obseg proizvodnje za 
16 OJo. Po posameznih poslovnih 
eaotah pa nam primerjava med 
letosnjo .in lansko proizvodnjo p o
kaze naslednje: 

TP Cerknica je v primerjavi z 
i..stim obdobjern lani povecala le
tos proizvodnjo za 18 Of0• Vred
nost proizvodnje v I. tromeseeju 
1968 znasa 94:i,5 milijona starm 
ain. Asortiman proizvodnje se ad 
lanskega leta ni •bistveno spreme
nil. Spremenila :pa se je struktura 
asornmana protzvodnje. Izredno 
se je povecala proizvoanja glasbe
nih omaric, kar je posleaica pove
c.:anega narocila J:tupca v Ameriki, 
ki je povecal narocilo od lanskega 
leta 2.a 29 "l o. 

TP Ma.rtinja.k je povecala vred
nostni ot>seg proizvodnje za 12 °/o 
v primeri z lanskim obdobjern. 
Proizvodnja v obdobju januar
marec 1968 znasa 38:.!,7 milijona 
starih din. Povecanje proizvodnje 
v letosnjem letu temelji predvsem 
na kooperaciji s poslovno enoto 
TLI Stari trg za proizvodnjo stra
nic Sar.ctan. Letosnji novi proiz
vod je jedilna garnitura MARY. 
Asortiman proizvodnje pa je ostal 
v glavnern is-ti kat lani. 

TLI Sta.ri trg je v I. tromesecju 
1968 dosegla vrednost proizvodnje 
344,7 milljona starih din. V pri
meri z istim obdobjern lani je p o
vecala proizvodnjo za 34 ~/o. Pro
izvodnja se je povecala pred\l'sern 
na racun manjse proizvodnje za
bojev in vecje proizvodnje stranic 
za stole Sardan v kooperaciji s 
poslovno enoto TP Martinjak. 

TIP Cerknica letos ne povecuje 
obsega proizvodnje. Proizvodnja 
se giolje v enakern obsegu kat la
ni. vrednost proizvodnje v I. tro
mesecju 1968 xnasa 2711,3 milijona 
starih din. Ta poslovna enota ne 
• povecuje proizvodnje zaradi opti
rnalizacije kapacitet in kvalitet
nejsih izdelkov. 

BZ Cerknica. Proizvodnja prvih 
treh mesecev leta 1968 znasa 139,9 
milijona -starih din. Primerjava 
letoonje proizvodnje z lanskolet
no narn kaze, da se je letos pro
izvodnja povecala za 12 °/o. V tej 
poslovni enoti se je spremenila 
struktura asortirilana proizvodnje. 
Najveeji odstotek 1proizvodnje 
predstavJ.ja proizvodnja 'bukovega 
zaganega lesa, rnedtern ko je lani 
v tern obdobju :predstavljal naj
vecji odstotek proizvodnje jelov 
zagan les. 

Dinamika dosezenega obsega 
proizvodnje v I. trornesecju letos 
nam pove, da bo podjetje v letu 
1968 v primeri z lanskim letom 
povecalo obseg proizvodnje in da 
bo doseglo zastavljene planske re
zultate. 

v. Borstnik 

BRESTOV OBZORHil 

Nagrajevanje zaposlenih 
po kvaliteti dela v TPM 

Pogoj za uspesno delo v vsaki proizvodni organizaciji je pole& 
kolicinskega obsega proizvodnje tudi kvaliteta. Razumljivo je, da Je 
kolicinski obseg pogojen s kvalitetnim, saj v normalnih pogojih nekva. 
litetnega blaga ni mogoce prodati. 

Ta rnedsebojna povezanost je v zadnjih dveh, treh letih vse oolJ 
ocitna tudi v TP Martinjak. Dejstvo je, da se v TP Martinjak v zad· 
njih nekaj letih poveeuje obseg proizvodnje za pribli.Zno 20 °/o letno, 
kar pa ni pogojeno s povecano storilnostjo niti s povecanjem delovmb 
povrsin. Temu naglemu narascanju ne sledi zacasna studija predvsem 
organizacije dela in kadrovskih vprasanj. Vzporedno .pa tudi nismo 
proucevali raznih mater ialnih spodbud in smo opustili vsako premi· 
ranje. Edina prava osnova za obr acun dohodka neposredni:h delavcev 
je bila vrednost delovnega mesta ter dosezena norma. Tak sistem je 
stimuliral delavca pred"'Sern za doseganje in preseganje norme, ker 
se je to neposredno odraialo pri njegovih prejemkih. 

Neizbe2:ne posledice takega dela so ·bile: 

- vrstiti so se pricele reklamacije tudi za razmeroma preprosle 
izdelke; 

- nismo dosegali mesecnih planov; 
- mesecni prejemki imajo relativno tendenco padanja; 
- v kolektivu so se priceli ·pojavljati nezdravi odnosi. 

Ko smo zaradi reklamacij poostrili koncno kontrolo in priceli lz. 
delke ali elernente vracati v popravilo, je crbracun pokazal porazne 
rezultate. Na osnovi tega je DS PE sklenil, da je treba .prouciti in pri· 
praviti predlog za nagrajevanje ·po kvaliteti. 

Pri proucevanju premialnih sistemov srno se odlocili za takSen 
sistem nagrajevanja, ki ga nekatera sorodna .podjetja z uspehom upo· 
rabljajo. Po tern sistemu sluzi za obracun prejemkov poleg kolicine 
tudi kvaliteta opravljenega dela. 

Osnove za odmero osebnega dohodka so: 

1. odstotki dopustnih napak, 
2. stopnje in<tenzivnosti napak in 
3. faktorji za pomembnost dela. 

V odstotke dopustnih napak je po delovnih mestih upostevan tisti 
odstotek napak, ki nujno nastane pri nastavltvi stroja, o·brabi rezila, 
napake v lesu ltd. Dopustni odstotki napak so doloceni za vsa delovna 
mesta v tovarni. 

Pri stopnji intenzivnosti napak so napake ovrednotene. Locimo 
napake po naslednjih stopnjah: _ intenziV'nost 0.5, 

- intenzivnost 1.0, 
- intenzivnost 3.0. 

Napake z intenz~vnostjo 0.5 so ta.kSne, da jih lahko odstrani de
lavec sam. Napake intenzivnosti 1.0 je treba popravljati na specializi
ranem delovnern mestu, medtem ko so napake intenzivnosti 3.0 ci
sti skart . 

S faktorjem za pomembnost dela se ovrednoti neposredni vpliv 
delavca na nastanek napake. Ta faktor je tern vecji, cim vecji v.pliv 
ima delavec na kvaliteto dela in cim zahtevnejse delo opravlja. Faktor 
ima razpon od 10 do 30 °/o. 

Sistem kontrole temelji na statisticni metodi. Leteci kontrolor 
pregleda dnevno 5 do 10 delovnih mest. Na vsakem delovnem mestu 
ugotovi kolicino do tedaj narejenih elementov. Na osnovi t abele doloCi 
velikost vzorca, ki ga pregleda. 

Z uporabo faktorja intenzivnosti se napake pokazejo .v enem 
pod a tim. Primer: 

1. Pri pregledu vzorca 200 kosov je bila ugotovljena taksna raz
poreditev napak: 

2 napaki intenzivnosti 
3 napake intenzivnosti 
1 napaka intenzivnosti 

0.5 
1.0 
3.0 

Skupno stevilo napak je: 
2 X 0.5 = 1 
3 X 1.0 = 3 
1 X 3.0 = 3 

7 

Odsto-tek napak = skupno stevilo napak X 100 
vel. vzorca 

7 X 100 
Odstotek = 

200 
= 3.5 Ofo 

P rimer obracuna osebnega do
h odka (dohodka, odbitka) 

Na n ekem delovnem mestu je 
faktor pom embnost dela 10. Dopu
sten odstotek napak je 2 Ofo. Pri 
pregledu je bilo ugotovljeno skup
no 3.5 t fo napak. 

Dopustni odstotek napak- ugo
tovljeni odstotek napak = 2 - 3 . 5 
= - 1.5 °/o 

Osebni dohodek se zni.Za za : 
razlika v napakah X faktor za po
membnost dela = - 1.5 Ofo X 10 = 
- 15 Ofo 

Ta razlika se obracunava samo 
v zasluzku za dneve, ko je bila 
kontrola. V to stimulacijo je vklju
cen tudi instruktor oddelka. Nje
ga se premira na osnovi poprecja 
oddelka po n aslednjem obrazcu: 

Poprecni delez oddelka X stevilo 
odpravljenih delovnih dni 

stevilo delovnih dni v mesecu 

Cilj opisanega sistema je torei 
materialna stimulacija za kvalite
to dela, nekako priznanje za vest
nest in kvaliteto, s cimer se ·bo bi
stveno popravilo sedanje stanje. 

Ce vema, kaj je z nacelom delilve 
po delu, polem mislim, da morajo Za tapecira.no stilno pohi.Stvo je bilo na sejmu veliko zanimanja J. R esnik 
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»Brest<< na spomladanskem 

zagrebskem velesejmu 
Slikovna reportaza o spomla

danskem zagrebskem velesejmu, 
ki je bil od 13. do 21. aprila 1968, 
vam lahko le delno pokaze, da je 
tudi tokrat BREST presenetil s 
svojimi izdelki. 

v cern je to vresenecenje? 
Na 13-6m2 razstavnega prostora, v 

nekdanjem ruskem paviljonu, smo 
razstavili vrsto novih izdelkov. 
Posebno zanimanje je bilo za no
vo IStensko omaro, ·sestavljeno iz 
sedmih in pol samostojnih ele
mentov 1,008 m sirokih in 2,185 m 
visokih. Vsak je posebej obliko
van in apremljen. Zanirnivosti ce
lotne omare se kazejo predvsem 
v naslednjih posebnostih: vgraje
ni so zvooniki s prikljuckom na 
radio i:n gramofon (rprva stereo iz
vedba). Televizor lahko 'PQtegne
mo iz omare na posebni kovinski 
napravi, ki omogoca, da ga lahko 
dbracamo v eno ali drugo stran. 

V enem od elemen·tov je vgra
jena poleg sekreterske m izice tu
di jeklena blagajna. Vse poli-ce, pa 
·tudi notranjost bara in sekreterja 
so razsvetljene. 

»In cena?« ·boste vprasali. Brez 
radia in ·televizorja stane izdelek 
v maloprodaji 16.200 N din. S pro
izvodnjo bomo verjetno zaceli je
seni ali pa sele pri.hodnje leto. 
Zakaj? Odlocili smo se za prodajo 
po elementih! Zagotoviti sklad
no3t furnirja pa ni malo. Verjetno 
bo prva proizvodnja stekla naprej , 
le za tiste elemente, za katere je 
najvecje zanimanje. Morda pride
me .tako se prej do nove visoko
kvalitetne stenske omare. 

DANIELA je presenetila z novo 
tapeciranimi, mnogo bo.gatejsimi 
in udobnejsimi fotelji in zofo, ki 
bo lahko sluzila tudi za spanje. 

FLORIDA je dabila okrasno le
tev, pod ka-tero je svetilka, doda
tek, ki po svoje mnogo prvpomore 
k obogatitvi te prakticne dnevne 
sob e. 

LIVING, z novimi stoli, pritegne 
obiskovalce s svojo opremo, da je 
kaj. 

Novost, ki poleg stenske omare 
najbolj privlaci, je tudi stilno po-

hgtvo. P osebno pozornost vzbuja 
mehkotni obcutek sedenja na fo
teljih in zofah, ki na pogled niso 
najbolj posrecene, vendar na sej
mu boljsega sedenja ni bilo. 

To pot je s.ulno pohistvo -
omara, kredenca MERY, stoli, fo
telji, zofe - dobilo pravo mesto. 
Dodati bi morali se stilne sekre
terje in kompleti bi imeli se vecji 
ucinek. 

Razstavni prostor je bil estet
sko opremljen, tako da je obisko
valec lahko ocenil kvaliteto izdel
kov - BREST - POHI.STVO. 

D. Trotovsek 

Na za.grebskem velesejmu smo se predstavili z novo 8 m dolgo omaro, z vgra.jenimi napravami stereo 
ozvocenja., barom, blagajno, sekreterjem, gra.mofonskim in televizijskim delom 

Living v izlolbi 
Slovenijales 

V poslovni zgradbi podjetja Slo
venijales v L jubljani na vogalu 
Kidriceve in Beethovnove ulice 
ima Slovenijales razstavni prostor. 
Mnogo casa je moralo preteci, da 
je tudi Brestov izdelek nasel pot 
v ta rprootor. 

To je zelo reprezentancen pro
stor, saj gredo mimo njega vsi 
mali in veliki kupci pohistva iz 
vsega sveta. Pogled se jim rprav 
gotovo us tavi na raxstavljenem 
predmetu, ki mora ravno zato biti 
po svoji kvaliteti brezhiben. 

Ali :smo z razstavljenim LIVIN
GOM v tikovi izvedbi lahko zado
voljni? Ne! Nihce ne ugovarja 

kvaliteti izdelka, saj .pravijo, da 
je dober, vendar v slabi obleki. 
Ta s labost se kaze v dokaj pisa
nem tikovem furnirju na omari in 
mizi, medtem 'ko so stoli slabo 
obdelani na tik. Neenakomerno 
naneseno luzilo se :zxii tako, k ot da 
gledas hrbet ze·bre. Ali naj bo •to 
TOP pohistvo? 

Proizvodnja •bo tej ugotovitvi 
verjetno ugovarjala. Ze tako dra
gi furnir bo z izboljsanjem se 
drazji. S sedanjim nacinom nana
sanja luZila ni mogoce drugace. 

Radi ali neradi homo tudi pri 
pohiStvu morali preiti na dve ali 
vee razlicnih kvaUtet. Razlika se 

mora pokazati v ceni. Zakaj ne 
bi pri okrojenju furnirja nagraje
vali krojilce tudi po odstotkih do
sezenega rprvorazrednega blaga? 
To so misli, ki se porajajo ob t ern, 
da h ocemo postati proizvajalci 
TOP pohistva. Ali bo ta vsa .pro
izvodnja ali samo del? Preprican 
sem, da je tu polno vprasanj za 
polemiko o lepi in grdi obleki na
sih, sicer dragrh in dobrih izdel
kov. Kar zadeva luzenje pa skoraj 
ne bi izgubljal besed. Predvsem 
gre tu za kvalitetno izenacenje 
barvnih tonov. Dober in drag stol. 
Opraviano dobro se eno od zadnjih 
operacij in ne samo, da gre mimo. 
Ce ne znamo drugace luziti, se je 
treba tega nauciti. Ni vse dobro, 
kar gre iz tovarne samo, da gre. 
Living je razstavljen, l]udje ga 
gledajo, obcudujejo, zelijo. Morda 
je lahko :prav ta living osnova za 
sirso razpravo o nasem TOP po
hiStvu. 

Poslovna polilika 
srnoler nas vseh 
Kmalu potem, ko so izvolili no

vi Centralni upravni odbor, s em 
njegovemu rpredsedniku, tov. Tav
zlju, zastavil nekaj v.prasanj. 

Vpra.Sanje: 
Pred Industrijo pohistva BREST 

Cerknica je vrsta pomembnih na
log: povecan izvoz, velika investi
cijska vlaganja., izpopolnitev pro
izvodnega progra.ma, nova orga-

niza.cija. dela itd. Kaksne so na
loge Centralnega upra.vnega od
bora, ka.terega predsednik si? Ka
ko se pocutiS v tej vlogi in kaksno 
pomoc prieakujes od ostalih cia
nov Upravnega odbora, strokov
nih duzb in vsega. kolektiva? 

Odgovor: 
Nedvomno je letosnje leto naj

pomemJbnejse, kar zadeva r azvoj 
BREST-a. To .pa zlasti zato, ker 
bo zacel BREST s svojo najvecjo 
investicijo v vsem d osedanjem 
obdobju. Modernizirali bomo pro
izvodnjo, katere cilj je izboljsati 
delovne pogoje, povecati obseg 
proizvodnje, osvojiii nov, sodob
nejsi s til proizvodnega asortima
na, •povecati izvoz in postati kon
kurencni proizvajalcem pohiStva 
v ze razvitem svetu. Vse to je za 
upravni odbor podjetja glavna 
naloga v razpravah, pa tudi v za
kljuckih. Menim, da bo Upravni 
odbor podjetja kos nalogam, seve
da s sodelovanjem vseh Clanov. 
Od ostalih clanov Upravnega ad
bora pricakujem, da se bodo ak
tivno posvetili opravljanju svoje 
funkcije. Zelim, da bi bili pri 
sprejemanju sklepov enotni, ka
dar bi sklepali o stvareh, ki bi 
bile v prid BREST-u. Nasi sklepi 
pa bodo m orali najti svoj odraz 
v delu strokovnih sluzb, zato bo
do m orale le-te svoje delo izva
jati dosledneje in bolj odgovorno. 
Zakljucki upravnega odbora pa 
bodo plodnejsi, ce bodo v razpra
vah o vseh vamejsih vprasanjih 
sodelovali tudi ostali clani ko
lektiva . 

Vprasanje: 
V podjetju pripravlja.jo nov sta

tut, ki bo imel vrsto vsebinskih 
sprememb, ki se nanasajo na vse
bino in metodo dela centralnega 
upravnega. odbora. Kaksne so te 
spremembe in kako jib ocenjujes 
v zvezi z nalogami centra.lnega 
upravnega odbora? 

Odgovor: 
Dinamicni razvoj druzbenih od

nosov v nasi druzbi zahteva iz 
dneva v dan nove naloge in obli
ke dela. To v veliki meri V!pliva 
tudi na vsa .nasa dogajanja v 
BREST-u. V .prvi V·rsti bo treba 
vso naso notranjo zakonoda jo pri
lagoditi 'konkretni :praksi, ob tern 
pa upostevati zakonska dolocila. 
Ker sem ze sam sodeloval v raz
govorih o spremembah notranje 
zakonodaje, lahko povem, da gre 
pri 1:em za spremembe, ki se na
nasajo ·predvsem na deliiev pri-

stojnosti v delu samoupravnih or
ganov, :pri <!emer je mocan pouda
rek na decentralizaciji. Pomemb
ne bodo tudi nove oblike v vse
bini dela komi:sij pri vseh delav
skih svetih. Predla.gali so, naj ·bi 
imele tudi te komisije odlocujoeo 
funkcijo, tako kot sedaj upravni 
odbori. To IPa .pomeni, da ne bo 
o vsem odlocal en sam organ, am
pak bo delo razdeljeno po vsebini 
na razne komisije. Tako bo mnogo 
lazje priti do realnih in pametnih 
zakljuckov, saj so v te k omisije 
izvoljen i taki clani kolektiva, ·ki 
poznajo podrocje dela, ki naj ga 
obravnava posamezna komisija. 

Vprasanje: 
Eden izmed pogojev za uspes

nejse delo organov upravljanja v 
podjetju je obvescanje samo
upravljalcev o vseh vaiinejsih 
stvareh. Ali mislis, da je doseda
nje obvescanje zadovoljivo in kaj 
bi bilo treba izboljsati? 

Odgovor: 
Ker je ena izmed mojih delov

nih dolznosti na >delovnem mestu 
dajanje informacij , ose ne bi ho
tel apravicevati, ce vsi clani ko
lektiva ne dobijo dovolj informa
cij o dogodkih v BREST-u. Ena 
izmed oblik informiranja je Bre
stov obzornik, ki pa po mojem ne 
more clanov kolektiva seznanjati 
z dogodki, ki so se zivi in aktual
ni. Ker izide enkrat mesecno, nc 
more obve~cati sproti. Kljub te
mu pa vsaj v grabih obrisih se
znanja z dogodkl preteklega m c
seca in nakazuje osnoV'!lo proble
matiko za prihodnje. Menim, rla 
moramo vsi strokovni kadri, ki 
kakorkoli delamo z ljudmi, sezna
n jati v razgovorih le-te o vseh 
dogodkih, kl se ticejo celotnega 
kolek·tiva. Zlasti mislim, da bi mo
rali tak stik vzddevati clani sa
moupravnih organov ter instruk
torski kader. Velik pomen v ob
vesca·nju pa ima n edvomno ze sa
ma .prlprava gradiva za 'Seje sa
moupravnih organov. Gradivo bi 
morali na vseh ravneh sa:no
upravnih organov pripravljatl v 
vee variantah in jih clanom pra
vocasno rposredovati. To pa je 
osnovni pogoj, da se clan enega 
ali drugega samoupravnega orga
na ze sam seznani s .problemi, o 
katerih lahko razpravlja in pri
speva svoje mnenje ter tudi gla
suje za naj:primernejsi sklep. Me
nim tudi, da bi morali dopolniti 
vsebino Biltena, k i ga dobivajo 
strokovni kadr i. Zdi se mi, da v 
Biltenu manjkajo zakljucki z raz
nih strokovnih posvetov, sestan
kov ali simpozijev. 

Vpra.Sanje: 
Imas se kaksno misel, ki bi jo 

v zacetku predsednikovanja cen
tralnemu upravnemu odboru rad 
povedal clan om kolektiva? 

Odgovor: 
Zelel bi, da bi pri uresnicevanju 

poslovne poUtike za letosnje leto 
aktivno osodelovali vsi clani BRE
ST-a. Upravni odbor :podjetja bo 
pri .tern gledal na to, da bi za
stavljene naloge v celoti izpolnili. 

Mislim, da delim mnenje z vsem 
clanstvom kolektiva, da bi radi 
dosegli cimboljse delovne rezulta
te ter ustvarili se b oljse pogoje za 
osebni in dru~beni standard ter 
pri tern gledali tudi na nail jut ri. 

F. Levee 
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Pomen · industrijskih prog 
lljihove prednosti • 

Ill 
Vse vecji razvoj tehnike in kon

kurence na trZisl:u zahteva od go
spodarskih organizacij, da cedalje 
vee sredstev namenjajo za mo
dernejso opremo proizvodnje. V 
nasem podjetju smo se znasli pred 
dvema v:prasanjema: ali naj se 
odloeimo za skupinsk~ tehnologijo 
ali za linijsko? Pri nekaterih po
gojih ima prednost ena, pri dru
gih pa druga. Prav zaradi tega so 
strokovnjaki v dilemi, kateri si
stem ima vee prednosti. 

zlasti ipa elektricna energija, 
okrog tristokrat cenejsa od Clove
ske. Vsak komentar je torej Qd
vec, v katero smer naj se razvi
jamo. Pri ·taki tehnologiji ,pa mo
ra biti organizacija dela brewib
na, zato bo potreba po dobrih or-

ganizatorjih vedno vec]a in bodo 
le-ti nosili poglavitno breme. 

Ta sestavek naj bi sprozil po
lemiko in boj mnenj, da bi s tern 
prispevali k iskanju najboljsih re
sitev. 

T. Kebe 

Grupna tehnologija zahteva vee 
delovnih prostorov, ker je za vsa
ko operacijo ali sk\lJpino operacij 
potreben doloeen prostor za med
fazno skladiscenje blaga. Nepri
merno bolj elasticna je pri spre
membah proizvodnega programa, 
ker se lazje in hitreje ·prilagaja 
spremenjenim zahtevam. Delovna 
sila je intenzivneje izkoriseena, 
ker morebitni krajsi zastoji ne 
vplivajo na obrat~vanje ostalih 
strojev in naprav, delavci pa lah
ko tudi .sami sodelujejo pri od
stranjevanju napake. Taka lahko 
proizvajamo manjse serije. 

Predlog subv.enefoniranja 
oddi~a v jav~i : razpravi Pogled na del razstavisca zagrebskega. velesejma 

Linijska tehnologija ima vrsto 
prednosti: stroji so med seboj po
vezani z raznimi prevoznimi na
pravami, zato je potrebno mnogo 
manj delovne sile v tehnoloskem 
procesu kot pri grupni tehnologiji. 
Ta si'stem zahteva velike serije, 
ker je menjavanje cele linije stro
jev mnogo poeasnejse. Prav taka 
zahteva standardizacijo in tipiza
cijo proizvodov. V nedovrseni 
proizvodnji je neprimerno manj 
vezanih sredstev, ker je proces 
mnogo hltrejsi. Sinhronizacija v 
kapacitetah posameznih strojev, 
povezanih v linijo, mora biti po
polnoma vsklajena, ritem ,pa je 
odvisen od prvega stroja. Vzdrie
vanje s redstev mora ·biti brezhib
no, ce hoeemo prepreciti zastoje. 

Nekateri strokovnjaki zagovar
jajo prednosti grupne, drugi pa 
prednosti linijske tehnologije. Sem 
med :tistimi, ki zagovarjajo linij
sko tehnologijo, ker menim, da 
ima vec tprednosti, predvsem eko
nomskih. Poceni proizvodnja je 
mnoziona proizvodnja. Kolikor 
bolj se odmikamo od tega nacina, 
toliko visji so proizvodnl s-troski 
za enoto proizvoda. Poleg mnozic
ne proizvodnje poznamo se serij
sko in individualno proizvodnjo. 
Serijska se deli na veliko-serijsko, 
srednje-serijsko in malo-serijsko 
proizvodnjo. Linijska proizv~dnja 
zahteva mnogo vel: strookov v 
pripravi proizvodnje. Torej je po
udarek na umskem delu, pred
vsem na pripravi dela. Ko proiz
vodnja stece, so proizvodni stro
ski relativno majhni, ker je pro
izvodnja moono mehanizirana. 
Znano je namrec, da je mehanska, 

Centralni delavski ·svet je na Cerknica, ki predlog obravnava in 
primopredajni seji doe 21. 3, 1968 ga po .potrebi dnpolni. 

mesecni dohodek 
na dru1linskega 

clana 
do 300 N din 

'I• subvenclje 
na osebnl 
dohodek 

od 301 do 400 N din 
od 401 do 500 N din 
nad 501 N din 

100 
75 
50 
25 

·sprejel sklep, da naj Delavski Sindikalna podruznica obvesti 
sveti poslovnih enot doloeijo na- vse delavce, ki so prisli v izbor 
cin kako :bodo _delovno_ in zd~a:r- ' 0 momosti subvencioniranega od
stveno _pr1Zadet1:delav:1 .. Z dalJ,S~ . 9iha. Del.avec si pre&kr-bi mnenje 
d~lo:vm.n: casom ~~lezm subven- zdravnika m dokazuo· 0 mesecnem 
(',lonrranJ~ rekreac:lJe. . p'ovprecnem dohodku na d~- Stroski subvencioniranega od-

V zvez1. s t~· Je ~elaY.ski svet skega clana in ju posreduje taj- · diha bremene sredstva sklada 
TP Cerknica .J.:ia ~VOJl se]l Ob:fa~- · nistvu p oslovne ehote. slrupne porabe PE, v kolikor teh 
naval problematlko subvenc10p..1- . . . · . 
ranja od.diha delovno in· zdrav- T.aJn~&tvo posloyn~ enote ~bere sredstev ni na r82lp()lago .pa sred-
stveno prizadetili delavcev. z~ravmska mnenJa. 1·n potrdila . o stva, ki so namenjena za osebne 

v kolektivu je vee delavcev, ki <;~:ohodku ~redlaga~. delavcev m dohodke. 
~0 v casu izgradnje Bresta na Jih _dopoln1 ~ podatki o delovne~ Cas, ki ga delavec ·prebije na 
svojih delovnih mestih iztrosilf sta~u, mnen]u e,!c~nomske enote m subvencioniranem oddihu, oziro
velik del svoje zivljenjske energi- S?Clalne~ .poloza]u ter •poda de- ma rekreaciji, se steje v redni let-
je, so fizicno izcrpani in niso kos lavskemu svetu v obravnavo. . ni dopust. 
intenzivnejsim zahtevam dela na Delavski svet razpravlja o vseh Poslovna enota subvencionira 
delovnem mestu. . ·predlozenih kandidatih in pri svo- oddih: v 1irajanju najvec 21 kole-

Takim delavcem je toyarna .po- jili odlocitvah ·prvenstveno upo- · . darskih dni. 
hiStva Cerknica dolzna. v mejah &teva: Za -delavce,. ki so po tern pred-
moZfiostl omogociti subvencioni- logu .potrebni rekreacije doloci 
ran oodih oziroma ·rekreacijo. - mnenje ekonoms.ke enote in : kraj rekreacije pristojni zdravnik. 

Delavski- svet je dal v javno sindikata ., Po k oncani rekreaciji je delavec 
razpravo 'kriterij in postopek za ~ mnenje z<;ravn~a~ dolzan l}llredloziti potrdila raeun-
dosego s ubvencioniranega .oddiha. Pri dolocanju.pr-lori:tetnega vrst- . ski sl'llZbi, ki so v zvezi s stroski 
Ker bodo tudi ostale poslovne nega reda daje delavski svet pred- rekreacije. 
enote razpravljale o tern proble- nost bivsim borcem in invalidom Clane kolektiva va:bimo k sode-
mu bomo nanizali nekaj znacilno- dela. lovanju v javni razpravi. Predlo-
sti .tega odloka. ge in ·pripombe na predlog DS TP 

Delavec pridobi pravico do sub- Delavcem' s povpreonimi mesec- Cerknica poslji-te v tajnistvo TP 
vencionirane rekreacije zaradi fi- nimi dohodlti na druZinskega cla- Cerlmica ali pa na Uredniski 'od
ziene in zdravstvene ize:rpanosti na (v preteklem letu) pripada na- bor Brestovega obzornika. 
na ;podlagi naslednjih pogojev: slednja stopnja subvencije: UredniSki odbor 

1. dolgoletni staz na Brestu, 
2. mnenje ekonomske enote in 

sindikata, 
3. zdravnikovo pdporoeilo. 
Za dolgoletni staz na Brestu se 

smatra nad 15 let neprekinjene 
dobe. v to dobo se steje tudi va
jeniSka doba in doba prebita na 
delu v druzbeno politicnih organi
zacijah, ce je delavec odsel spo
razumno s podjetjem. 

Ekonomska enota :na sestanku 
razpravlja o delavcih, ki· iztpolnju
jejo kri-terij delovnega staza. V 
razpravi ekonomska enota izbere 
tiste delavce, ki so s svojim delom 
pokazali, da so d obri delavci, da 
so bili v svoji enoti zgled ostalim 
delavcem in da niso vee kos za
htevam delovnega mesta. Eko
nomska enota posreduje svoj pre
dlog sindikalni podruznici TP 

Napredovanje kadrov 
Sklep zadnje seje Centralnega' 

delavskega sveta o napredovanju 
kadrov je dal osnove za to, da se 
napredovanje kadrov ~bdela iz 
sirsih vidikov. ' 

Napredovanje kadrov je prav 
gotovo eden izmed vaznejsih se
stavnih delov kadrovske politike. 
Vsak clovek je ze po naravi tak, 
da tezi k boljsemu, bolj zahtev
nemu in koncno k takemu delu~ 
ki mu prinese boljsi materialni 
polozaj in boljse mesto v druZbL 
Pravi1no urejen sistem na:predo
vanja pa bo prav gotovo pripo-

mogel 'k izboljsanju medsebojnih 
odnosov v kolektivu, kar pa bo 
imelo za posledico veeji delovni 
elan in koneno veejo storilnost. 
Sistem napredovanja bi m oral v 
svojih naeelih ·brez dvoma upo
stevati naslednje momente: 
- znanje, tako IPrakticno kot 

. teoretieno, 
- uspesnoot delavca na d elovnem 

mestu - preseganje nomnati
vov ali visja ose!Jna ocena, 

- psihofizicne &po'sobnosti de
lavca. 

Napredovanje naj bi se izvaja
lo v okviru delovnih mest, k i jih 
pokriva posamezen poklic. Prak
ticno naj bi to izgledalo taka, da 
bi bil vsak na novo sprejeti dela
vec razporejen na najniZje delov
no mesto, ki ga pokriva dolocen 
poklic. Npr.: poklic iprofila eko
nomski -tehnik pokriva kar 28 de
lovnfu mest v celem podjetju, od 
najnizjega in verjetno najmanj 
:zahtevnega knjigovodja osebnih 
dohodkov, preko bolj zahtevnega 
fakturista, do najbolj zahtevnega 
planer - analitik. Napredovanje 
na delovno mesto izven svojega 
poklica, na 'delovno mes-to, kjer 
se zahteva vee znanja kot ga de
jansko posameznik ima, naj bi 
bilo le v <primeru, ce se posamez
nik izobra2uje in dosega studijsko 
boljse uspehe. 

Pa.viljon Bresta. na. zagrebSken:t v~lesejmu 

Na·predovanje naj bi bilo ob
ravnavano javno. Za izpraznjeno 
bolj zahtevno delovno mesto bi 
bilo potrebno objaviti interni raz
glas, 'kadrovske komisije :pa bi v 
sodelovanju s psihologom izbrale 
naj'bolj sposobne kandidate. Pri 
napredovanju n e bi smela delati 
kakSnih posebnih ovir zaposlitev v 
po~ameznih poslovnih enotah •(po
sebno to velja za rezij·ske delav
ce). Sposobni d elavci bi brez upo
stevanja gornjega nacela ne imeli 
moznosti na.predovati, posebno to 
velja za poslovne enote, kjer je 
manjse stevilo del~vnih mest. Do-

sedanji nacin na:predovanja je b 
vee ali manj nenacrten, lahko re
cem prepuscen stihiji. Sposobne. 
ga delavca, ·ki ima dovolj znan!4 
in sposobnosti in ki dosega pr. 
delu nadpov:preene uspehe na 
vadno sefi oziroma instruktor 
ljub osumno cuvajo vedno n 
enem in istem del~vnem mes~ 
ceprav ·bi bil sposoben opravljaij 
mnogo bolj zahtevna dela. D! 
boljsih delovnih mest prihajaJ 
navadno novinci - zacetniki, ka1 
pa je popolnoma v nasprotju 
pravilnimi naceli kadrovanja. 

Le nekaj nastetih problema 
napredovanja naj bi bilo za osno· 
vo pri izdelavi predloga sistemJ 
napredovanja. Vsekakor pa jl 
treba upostevati v sistemu kon
·struktivne predloge vseh delav. 
cev, ker •bo na tak n acin siste~ 
napredovanja veliko laije uve. 
ljavljati v praksi. 

J . Otonicar 

Brest in 
amerisko trzisce 

V sestavku Vtisi s potovanja 
Ameriko sem ze omenil, da it 
ameri&ko ·tdisce zelo razsezno 11 
zanimivo, ceprav je tudi domaet 
industrija dokaj razvit'a in mOC. 
na. Veckrat me kdo vprasa: >>Kalt 
pa vendar gre toliko pohistva il 
ali ne bo enkrat trZisee zapolnieo 
no ttudi v Ameriki?« 

Mislim, da ne pretiravam, ~ 
trdim, da nam je trzisee v Ame
r iki sicer poznano, vendar je w 
koriscenih le del moznosti za Sill 
delovanje z ameriSkimi uvoznikl 
predvsem pa z ameriskimi proib 
vodnimi podjetji. 

Velika je moznosti za sodelov~ 
nje oz. -kooperacijo z renomirani 
mi ·tovarnami (pri -tern se omej~ 
jem na tovarne pohistva), ki Zel 
lijo sodelovati - seveda pod pol 
gojem, da se posel strok~vno abo 
dela in pripravi in da je parthe 
sol.iden, tako v kvaliteti kot tu<l 
v dobavah. Zal je mnogo sief# 
dobro za-&tavljenih poslov pr 
padlo, ne zaradi nesolidnosti ene
ga ali drugega partnerja, temvd 
je bil vzrok v preveli!q razdal 
med proizvajalcem v Jugoslav· 
in ameriskim kupcem - koope. 
rantom. V -vsakem .poslu namre: 
nastajajo doloceni -problemi, ki SJ 
morajo odklanjati sproti in z met! 
sebojnim razumevanjem. Zato Si 
potrebni veekratni strokovni Sl' 

stanki, ker je najveckrat nem01 
goce urediti IJ)ismeno. Pismeif pr) 
govor je bil namrec mnogokr~ 
okarakter iziran kot -pretiravan, 
kupca onstran Oceana, ceprav it 
le-ta najveckrat 'bil upravi~e! 
prigovarjati, taka kvalitet i izd\4 
la nega blaga, kakor tudi embala. 
zi in drugim pomanjkljivostim. 

Poseben problem za oba par 
nerja so ·bili in so se vedno dok~ 
visoki prevozni r iziki. Ugotavljiji 
mo namrec, da se zelo velik odl 
itotek p ohiStva poskoduje ravnJ 
pri transportu od tovarne prow 
vajalca do kupca. Ni vedno lahkl 
doloeiti .primerno embalazo, da b 
pohistvo prispelo do kupca 
bre.zhibnem stanju. Seveda je zell 
mnog6 odvisno od manipulacije 
sami tovarni proizvajalca, ·poteQ 
v pri:staniscih, taka na Reki, k~ 
kor tudi v New Yorku in sed 
mnogo faktorjev, ki vplivajo Iii 



\ BRESTOV OIZORNIK 

! Normativi pred ureditvijo? 
Uporaba stimulativnih metod 

notranje razdelitve osebnih do
hodkov je eden izmed va.Znejsih 
faktorjev za izpopolnjevanje po
slovanja, doseganje boljsih eko
nomskih ucinkov oin izboljsanja 
notranjih odnosov v kolekt ivu. Iz
popolnjevanje sistema notranje 
razdeli:tve, to je oblike materialne 
stimulacije, je tre'ba smatrati kot 
stalen proces. Sistem delitve 
osebnih dohodkov je najbolj sti
mulativen takrat, kadar zainte
resira delavca, da uporabi vse 
svoje sposobnosti za uspesnejse 
delo na svojem delovnem mestu, 
kakor tudi da vsakemu delavcu 
zbudi zanimanje za cim uspesnej
se delo na slehernem delovnern 
mestu podjetja. Pri tern meniva, 
da je vsako postavljanje zgornjih 
mej v moznostih za doseganje 
osebnih dohodkov destimulativno 
in v nasprotju z nacelom nagra
jevanja po delu. 

Zanimalo IIlaju je, kako gledajo 
na obstojeca merila nagrajevanja 
delavci v tovarni pohiStva Marti
njak. Za kratek razgovor sva po
prosila dva delavca. Dovolite, da 
jih .predstaviva: 

Miro KordiS, star 34 let, dela
vec pri v-isokoturnem rezkarju, 12 
let zaposlen pri Brestu, stanujoc 
v Loskem potoku; 

Ludvik Jemec, star 34 let, dela
vec opri odpremi, 10 let delavec 
Bresta, stanujoc v Zerovnici. 

VISINA MESECNEGA OSE-
BNEGA DOHODKA? 

Kordis: 100.000 starih din. 
Jemec: 90.000 starih din. 
VASI OSEBNI DOHODKI 

SO RELATIVNO VISOKI, KJE 
MENITE, DA SO VZROKI, DA 
IMAJO NEKATERI DELAVCI 
NIZKE OSEBNE DOHODKE? 

Kordis: Delarn na delovnem 
mestJu, ki je .po analiticni oceni 
visoko ocenjeno (15. razred) · in 
kjer je in ten21ivnost dela .pogojena 
s strojno kapaci'teto. Norrnativ 
presegam za eno uro dnevno. 
Vecji razponi na enakih delovnih 
mestth se kazejo v .povrsinskih 
oddelkih, ki so manj rnehanizira- · 
ni in kjer prihaja do izraza spret
nost in delavnost. Vzrok za dis
proporce je iskati predvsern v 
stalnih spremembah norrnativov, 
ki vz,bujajo pri delavcih negoto
vost. 

Jernec: Moje delo je stalno nor
mirano, delno pa sem placan po 
casu. Normirano delo rni prinese 
cca 50.000 starih din rnesecno. 
Zelel bi, da ·bi bila vsa rnoja dela 
normirana, ker smatram, da sem 

BREST IN AMERISKO TRZISCE 

Nadaljevanje s 4. strani 

to ali bo kupec s kvalrteto zado
voljen all ne. 
· Kakor je veHka razdalja pro
blematicna za kvaliteto prevoza, 
tako tukaj nastaja tudi vpr asanje 
prevoznih stroskov. Stroski pre
voza .se namrec iz leta v leto po
vecujejo in .pri mnogih pohistve
nih izdelk.ih doseiejo tudi 25 Ofo 
komercialne vrednosti blaga. 

Razumljivo je, da trgovanje z 
Ameriko ni niti lahko niti eno
stavno. Kdor hoce na tern trliScu 
doseci r ezultate, mora ·biti vedno 
pripravljen, tako na .poslovne ri
zike, kakor tudi na to, da si v 
proizvodnji ne dovoli nobenih od
stopanj v kvaliteti, dobavnih ro
kih, embalazi in manipulaciji. 

Torej kdo lahko proizvaja pod 
takimi pogoji? Trdim, da samo 
solidna in tehnicno dobro oprern
ljena podjetja. 

Pa se nekaj! Vsakdo kdor pro
izvaja za Ameriko in tega trzisca 
ni nikoli obiskal, ni videl, ne mo
re razumeti koliko raznih faktor
jev vpliva na vprasanje ali bo 
sklenjen oposel res dal pricakova
ne rezultate, ali pa •bo samo :po
vzrocil mnogo tezav in nobenih 
ekonomskih koristi. 

Torej le ni slucajno, da smo 
najvecji proizvajalec pohistva za 
amerisko trziSce v Jugoslaviji. 

F. Turk 

s placilom po casu prikrajsan pri 
osebnem dohodku. 

ALI BI LAHKO PRI SEDA
NJI ORGANIZACIJI SE PO
VECALA STORILNOST? 

Kordis - Jemec: Ne. 
VIDIV A, DA VSEBUJE VAS 

FAZNI CENIK TAKO DINAR
SKO KOT TUDI CASOVNO 
VREDNOST IZDELKA - FA
ZE. GLEDE NA TO, DA SE 
CA.SI ZARADI REALNOSTI 
PLANIRANJA NUJNO NE
NEHNO ZNIZUJEJO, MENI
V A, DA PRIKAZOV ANJE CA
SOV PSIHOLOSKO DESTI
MULIRA DELAVCA V TEZ
NJI ZA DOSEGANJE KOLI
CINSKO VISJEGA OBSEGA. 
SMATRAVA, DA JE PLANI
RANJE IN ANALIZIRANJE 
PORABE CASA STV AR PLA
NERJEV, TEHNOLOGOV, 
AN ALITIKOV IN OST ALIH 
STROKOVNIH DELAVCEV IN 
DA JE ZA DELAVCA PRI
MARNEGA POMENA CENA 
OSEBNIH DOHODKOV IZDE
LANEGA ARTIKLA. ALI SO
GLASATA Z NASIMI DOM
NEVAMI? 

Kordis: Menim, da je dovolj, da 
razpolagarno na delovnem rnestu 
le s faznim dinarskim cenikom 
osebnih dohodkov, s tern, da se 
ceniki del lahko spremenijo le o'b 
sprernenjenem tehnoloskem po
stopku, oziroma da ostanejo v ve
ljavi vsaj eno leto. 

Jemec: Nasi normativi se v ce
loti preveckrat spremenijo, tako 
s staliSca casov kot cenikov del, 
vendar kljub temu niso realni. 
Poglejte samo primer: pri nakla
danju stolov tipa Sardan in Rak 
imam enako ceno 0,70 starih din 
za kos, ceprav tehta stol Sardan 
3 kg in stol Rak 3,5 kg, kar po
meni, da dvi~em pri nakladanju 
stolov Rak cca 200 kg dnevno vee, 
kot pri nakladanju stolov Sardan. 
Takih primerov lahko navedem 
se vel!. 

· KAJ MENITE 0 UVEDBI 
NAGRAJEVANJA NA KVA
LITETO DEL? 

Vsekakor bo to nagrajevanje 
pozitivno, bojim se le, da ne be
do napake predhodnih delovnih 
m est ugotovljene na mojem de
lovnem mestu, kar bi pomenilo 
bremenitev mojih osebnih dohod
kov. · 

Jemec: Pri tern nagrajevanju je 
morda nevarnost le v njegovem 
doslednem izvajanju na vseh de
lovnih rnestih, kjer so mozna od
stopanja v kvaliteti in v dosled
nosti kontrolorja. 

SO VAM POZNANA MERI
LA NAGRAJEVANJA STRO
KOVNIH SLU2B? 

. KordiS: Na splosno poznam to 
nagrajevanje, vendar se v detaj
le ne spuscam. 

Jemec: To. podrocje me zelo za
nima in poznarn celotno nagraje
vanje podjetja. Prav bi ·bilo, da 
se osebni dohodki rezije vezejo na 
direktnejse ucinke. 

KAJ PA ANALITSKA OCE
NA? 

Kordis: V redu. 
J emec: Nekoliko dvomim v re

alnost, ker so rni stevilo tock na 
mojo pritozbo poprarvili kar dva
krat. 

JE RAZPON OSEBNIH DO
HODKOV NAJNIZJI NA
SPROTI NAJVISJEMU 1:5 
REALEN? 

Kordis: Nekoliko je previsok. 
Jemec: Strokovnjake je za kva

litetno delo vredno placati. 
ALI STE SEZNANJENI S 

PRELIVANJEM KOLEKTIV
NE POTROSNJE SREDSTEV 
PODJETJA IN DODATKA NA 
STALNOST V INDIVIDUAL
WE OSEBNE DOHODKE IN 
ALI MENITE, DA JE TO PO
VECEV ANJE POTREBNO IZ
KAZOV ATI LOCENO V VA
SIR PLACILNIH SEZN AMIH? 

Kordis- Jemec: To .preUvanje 
nama je poznano, sva za poveca
nje cenikov osebnih dohod'kov 
brez p osebnega prikazovanja po
vecanja. 

· KER PISEV A ZA OBZOR
NIK, SE VPRASANJE: JE 
SNOV V CASOPISU PREMA
LO RAZUMLJIV A? 

Jemec Ludvik pri vsakdanjem delu 
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Kordis Miro pri stroju rezkarju 

KordiS: Vsebina je dobra. Novi
ce izvem sele iz casopisa, ceravno 
se dogodijo v moji neposredni 
blizini. 

Jemec: Vsec mi je, le premalo 
casa mi ostaja za branje. 

Zal nama je bil cas kratko od
merjen, da bi zlasti z zgovornim 
Jemcem, ki ga zelo tezijo neureje
ni skladiscni prostori, mnogokrat 
celodnevno delo in r eal>ni norma
tivi, spregovorili se 0 drugih pro
blemih. 

Mimogrede sva za hip ujela tu
di direktorja poslovne enote to
varisa Franca LEVCA, ki nama je 
na v.prasanje: »Kako je z uredit-

vijo normativov?«, povedal na
slednje: 

UREJEVANJE NORMATI
VOV JE DEJANSKO PRO
BLEM NASE POSLOVNE 
ENOTE. UPAM, DA BO VPRA
SANJE NORMATIVOV USPE
SNO RESENO V NEKAJ ME
SECIH, KER NAMERAVAMO 
NORMIRSKO SLUZBO OKRE
PITI S TREMl NOVIMI DE
LOVNIMI MESTI. 

Misic - Mlinar 

Razstava pobistva 
na Vrbniki 

Velik transparent cez glavno 
cesto je tri tedne vabil Vrhnicane 
in vse, ki potujejo iz Trsta, Go
rice in Reke proti Ljubljani, in 
one iz ljubljanske smeri, da si 
ogledajo razstavo pohiStva. Pohi
stvo so razstavlja.li razlicni proiz
vajalci. Najvecji pouda.rek so na 
razstavi dali BRESTU, MARLESU 
in MEBLU. Na.Si izdelki so obi
skovalce posebej zanimali, saj so 
izdelki Daniela, Living in Florida 
prava pa.Sa za oCi, zla.sti ce so 
opremljeni in urejeni kot je tre
ba. Z na.So pomocjo je ured.itev 
uspela. Venda.r ni bila brezhibna. 
Florida je bila tako ra.zmajana in 
razdejana, da so jo morali sesta-

viti kar z obliZi lepilnega traku, 
da. je la.hko sta.la. 

Trgovina. tako ne more uspeva.ti. 
Kdo bo kupoval take izdelke, ki 
ze novi ne morejo sami stati? Bo
lje ne razstavljati, kot pa pokaza.ti 
okvarjeno in slabo bla.go. To nas 
uci, da mora.mo v dogovorih o raz
stavi na.Sega. blaga obvezno za
htevati, naj trgovina jamci, da bo 
izdelek razstavljen tako, da bo 
dostoJno zastopal pohistvo BRE
STA. 

Razsta.ve je konec, Trgovci so 
zadovoljni, pa tudi .sam kraj je s 
to razsta.vo zainteresiral ljudi za 
boljse, Iepse in kvalitetnejse po
hiStvo. 

U speh Stipendistov 
V mesecu marcu je bil izdelan 

pregled 0 uspehih stipendistov in 
izrednih slusateljev, ki se solajo 
za p otrebe ·podjetja, Na splo5no so 
U!'lpehi zadovoljivi, saj studentje 
na visokih selah redno napredu
jejo iz letnika v letnik; dijaki od
delka Tehnicne sole v Cerknici so 
imeli na}boljsi uspeh (ceprav je 
bilo le 50 Ofo dijakov ocenjenih 
poz~tivno) v primerjavi z uspe
hom oddelkov v Ljubljani; ravno 
tako tudi u spehi izrednih slusa
teljev ne izostajajo. Slusatelji na 
visjih solah - Visja sola za or
ganizacijo dela, so v obdobju ene
ga leta opravili vsi 3 do 5 izpi
tov. Ravno tako so dosegli lepe 
uspehe slusa·telji sol za odrasle 
(ekonomska in tehnicna), od 1. 1. 
1967 do konca marca je koncalo 
9 slusateljev tehnicne sole za od
rasle. 

Bolj zaskrbljujoc opa je uspeh 
slusateljev viSje ekonomsko-ko
mercialne sole in slusateljic {ra
zen nekaterih) dopisne adrnini
strativne sole. Od 1. 1. 1967 ti 
slusa-telji namrec niso opravili no
benega izpita. Res, da so studirali 
tezje izpite (matema•tika, statisti
ka), vendar to ne ·bi smelo biti 
opravicilo za to, da niso opravili 
nobenega izpita. 

Precej slusateljev, ki so vpisa
n i v izredne sole zaseda taka de
lovna rnesta, ·kjer se zahteva sol
sko znanje, ki si ga bodo prido-

hili s solanjem. Tern kadrom se 
je po zahtevah anaUtske ocene 
priznavala stopnja izobrazbe (kot 
da dejan~ko solsko znanje ze ima
jo) ze stern, ko so vpisani v solo. 

Omenjeni neus.peh slusateljev 
visje ekonomsko-komercialne sole 
in dopisne administra-tivne sole so 
nekateri .Clani ·kolektiva ze ostro 
kritizirali. Nekateri samoupravni 
organi v podjetju so to ze obrav
navali in predlagali, da naj bi 
vsem, ki v .tern casu niso dosegli 
uspeha na izrednih selah ukinili 
procent, ki ga oprejemajo zato, ker 
so vpisani v solo. Nekateri samo
uopravni organi ·pa so predlagali, 
da bi osebne dohodke posamez
niki, ki so vpisani v izredne sole 
prejeli za nazaj sele takrat, ko 
solo dejansko zakljucijo. 

Ce bo se na..prej veljal sf.stem, 
da se prizna kadrom solSko zna
nje ze s tern, ko so se v.pisali v 
solo, je treba izdelati predpis, ki 
bi take slu!latelje zavezoval, da 
v dolocenem casu opravijo po
trebno stevilo izpitov. 

Uspeh ucencev poklicnih sol je 
dober, saj vsi redno napredujejo 
iz letnika v letnik. Na vseh red
nih in izrednih S<>lah se sola za 
potrebe podjetja 100 delavcev in 
se bo v primeru, da vsi izpolnijo 
studljske naloge, struktura zapo
slenih v kratkem ca•su bistveno 
iz,boljsala. 

J. Otonicar 
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lz dela samoupravnih organov 
CENTRALNI DELAVSKI SVET 

Na primopredajni seji centralne
ga delavskega sveta je bil za 
predsednika izvoljen tov. Bavdek 
Tone, TPC, za namestnika pa tov. 
Mele Janez. 

Izvoljeni so bili tudi t\lani UO 
in clani komisij pri CDS. Komisi
je bodo zacele delovati na ravni 
UO, ko bo sprejet nov .statut. Iz
vajale bodo doloeena dela poslov
ne politike podjetja na osnoyi 
sprejetih gospodarskih nacrtov Ul 
sklepov CDS. V skladu s statutom 
in drugimi splosnimi akti bodo 
komisije samos-tojno odloeale o 
zadevah .s svojega delovnega po
drot\ja. V ·kolikor ne bodo sklepa
le, pa bodo pripravljale I?re~iloge 
in ukrepe za seje DS podJetJa. 

Na tej seji je bilo izvoljenih de
vet stalnih komisij, in sicer: 

1. kadrovska komisija, 
2. ekonomsko-financna komi-

sija, . 
3. komisija za stanovanJska 

vprasanja, . 
4. komisija za ovrednoten]e de

lovnih mest, 
5. komisija za varnost iJri delu, 

pozarno varnost in premozenje 
Bresta, 

6. ar.bitrazna komisija, 
7. komisija za rehabilitacijo in-

validov, 
8. uredniski odbor informiranja, 
9. komisija za odlikovanja. 
Podrobno je bilo na seji obrav-

navano o dveh vprasanjih, in to: 
»Poslovna politika v letu 1968« in 
»Sistemska vprasanja kadrovske 
politike 'V podjetjuc<. Predhodno 
pa sta bila omenjena vprasanja 
tolmacena po vseh poslovnih eno
tah, tako da je ODS lahko upo
steval pripombe clanov kolekti
va. Na osnovi raz;prave je DS po
trdil predlog poslovne politike v 
tern letu in sistem kadrovske po
litike z nekaterimi dodatnimi 
predlogi: 

- ker se ukinejo vsi dodatki 
eprevozi, rekreacije, dodatek na 
stalnost ipd.), se pa bodo s tern 
povecali cen iki del za 11 °/o; 

- za II. polletje 1967 se bo iz
placalo K-15 za tiste delavce, ki 
so bili v nasi delovni organizaciji 
v delovnem razmerju od 10. 7. 
1967 dalje; 

- doda•tek na rekreacijo se je 
ukinil, zato naj delavski sveti po
slovnih enot dolocijo na kaksen 
nacin, bodo subvencionirali rekre
acijo zdravstveno prizadetim de
lavcem z daljsim delovnim t:asom; 

- delavci, ki so zaceli z grad
njo stanovanjskih his pred apri
lom 1967 in niso mogli iz socialnih 
razlogov dokoncati gradnje, oziro
ma imajo dograjeno do plosce, je 
.potrebno zagotoviti sredstva za 
kreditiranje do primerne viSine. 

V diskusiji po sistemu kadrov
ske politike so b ili clani DS pod
jetja podobnega misljenja, da se 
sprejme odlok o pripravniSkem 
stazu, dalje je bil sprejet predlog 
odloka o ugodnostih za starejse 
delavce; 

- bilo je tudi sklenjeno, da se 
pripra'Vi .predlog sistema napre
dovanja, ki naj bi ga CDS s.prejel 
na prihodnji seji; 

- izdelati se mora .analiza 
osebnega dohodka po poslovnih 
enotah po izvrseni analitski oceni 
delovnih mest in ugotoviti vzroke 
medsebojnih nesorazmerij. 

CENTRALNI UPRA VNI 
ODBOR 

- Kilometrina prevozov z 
osebnimi avtomobili na sluibenih 
voznjah se obracunava po s lede
ci lestvici: 
za vozila do 900 cm3 

za vozila do 1300 cm3 

za vozila nad 1300 cm3 

Kilometrina zgoraj 
lestvice se obracunava 
1968. 

60 s din 
72 N din 
94 s din 

navedene 
od 18. 4. 

- I zdela naj se analiza o po
rabljenih stroskih za tiskanje in 
razmnozevanje obrazcev in osta
le dokumen·tacije za potrebe pod
jetja - rezultate je primerjati s 
ceno strojev za razmnozevanje oz. 
tiskanje in ugotoviti, katera va
rianta je boljsa - analiza se pri
i)ravi do 15. maja in posreduje 
predlog o na·bavi stroja za raz
mnozevanje za prihodnjo sejo. 

- V pogledu organizacije pro
dajne sluibe je CUO osvojil na
kazano smer akcij . Organizacijo 
se mora nastudirati v roku 1 me
seca, s tern da se glavnemu di
rektorju da poobla-stilo za dogo
varjanje -s ·kadri, ki bi priSli v po
stev za potrebe podjetja. Prav ta
ka se da pooblastilo za izpeljavo 
v.seh akcij v tej zvezi, o katerih 
pa naj bo upravni odbor obve
scen. 

- Odobri se akcija za priklju
citev in koo.peracijo z »Jelko« v 
Begunjah za izdelavo manjsih se
rij, za kar se daje pooblastilo gla
vnemu direktorju in odgovornim 
kadrom, da vodijo razgovore in 
nalmadno obvescajo UO. 

- Pri analiziranju zunanjih tr
zisc se odobri potovanje v ino
zemstvo, o odlocanj<u pa se po
oblasti glavnega direktorja. 

- Zadolzuje se strokovne ka
dre, da intenzivno delajo na izpe
ljavi investicijskega programa. 

- Za spr ejemanje delavcev se 
morajo izdelati kriteriji, •ki naj se 
upostevajo kot obveza za vse po
slovone enote. 

- V zvezi z zdravniskimi pri
porocili je bil upravni odbor mne
nja, da se to vprasanje resi z 
zdravstveno sluzbo v Cerknici -
v.prasanje zascitnih sredstev pa s 
pristojnim Zavodom za zdravst
veno tehnicno varnost pri delu. 

TP CERKNICA 

Delavski svet Tovarne pohiStva 
Cerknica je na seji 14. 3. 1968 
sklenil, da bodo analizirali ocene 
delovnih mest zara'Cli problemati
ke, ki se pojavlja v zveza z zahte
vano iZobrazbo in kvalifikacijsko 
strukturo. To nalogo je dobila 
centralna komisija za analitit:no 
oceno. To je delavski svet skle
nil zato, ker je v praksi potreba 
po 1aki reviziji zaradi dejanske 
kvaliiikacije zaposlenih. 

Upravni odbor pa je 15. 4. 1968 
9prejel natrt izobrazevanja, v ka
terem je poudarek na delavcih, 
ki so na proizvodnih delovnih 
mestih. V letosnjem letu bodo or
ganizirali naslednje seminarje ozi
roma ·tecaje: 

tecaj za instruktorje s podrocja 
vodenja; seminar 0 zasciti blaga; 
tecaj o brusenju furniranih plosc 
in ostalega lesa, tecaj za delo na 
nadmiznih in mizriih rezkarjih ; 
stro'kovno predavanje o funiranju 
robov, lepljenju nalimkov in se
stavljanju ·furnirja ; tecaj o kroje
nju lesa, o nanasanju laka na 
plosce; strokovno predavanje o 
luzenju por, beljenju, izenaceva
nju tekstrure furnirja in strokov
no predavanje za delavce v mon
taznem oddel'ku. 

Upravni odbor je tudi razprav
ljal o proizvodni problematiki, 
zlasti o zakljucevanju delovnih 
nalogov v posameznih ekonom
skih enotah in obravnaval vzro
ke, ki v.plivajo na tako stanje. 
Operativno vod·stvo proizvodnje 
je dolmo po sklepu upravnega 
odbora dosledno izp olnjevati na
loge iz delovnega naloga in vse 
sestavne dele v planiranem roku 
kvalitetno iZdelati. 

Organizacijski ukrepi, ki zago
tavljajo nemoteni potek proizvod
nje, morajo bi·ti osnovno vodilo 
posameznim instruktorjem pri 
vodstvu ekonom5ke enote. 

Neupostevanje tega ukrepa in 
opustitev stalne skrbi nad tern po
meni neodgovorno opravljanjede
lovnih nalog. 

TP MARTINJAK 

- Izvolili smo novega predsed
nika upravnega odbora in njego
vega namestni·ka. 

- V javno raz;pravo smo dali 
predlog o na·grajevanju proizvod
nih delavcev po dosezeni kvaliteti 
dela. 

- Komisija za analiticno oceno 
delovnih mest naj ponovno oceni 
delovna mesta evidence in admi
nistracije, ki bi se morala izena
citi z obracunovalkami osebniih 
dohodkov. 

- Zaradi ozkih proizvodnih grl 
v povrsinskih oddelkih uvajamo 

delo cez polni delovni cas v mese
cu aprilu. 

- Analizirali bomo, ali je po
trebno uvesti delo .Cez p olni de
lovni cas v pogonski sluibi. 

- Sprejeli smo proizvodni plan 
za april. 

- Ce bomo uvedli delo cez pol
ni delovni cas, moramo zagoto
viti vse delovne tpripomocke, da 
ne bo nepotrebnega iskanja. 

- Pri uvedbi dela cez polni de
lovni cas je .treba zagotoviti naj
potrebnejse stevilo reiijskih de
lavcev. 

- Ucencem 4. razreda osnovne 
sole Grahovo smo odobrili zne
·sek 600.00 N din za organizacijo 
pouka v naravi. 

IVERKA CERKNICA 

Upravni odbor Tovarne ivernih 
plosc Cerknica je marca na s~j! 
spr ejel sklep, d a bodo popravili 
nekatera dolocila Pravilnika o de
litvi osebnih dohodkov. Zlasti je 
potrebno strozje ukrepati proti 
nekvalitetnemu delu. Sicer je ze 
uza-konjeno obracunavanje oseb
nih dohodkov za I. in II. kvali
teto, nikjer pa do sedaj ni bilo re
seno v>prasanje skarta, formatov 
plosc ipd. Tako npr. izgubimo 
1723 S din za m' pri materialu, 
ce moramo zaradi slabe kvalitete 
obr ezati plosce na mali f ormat 
namesto standardnega. Zato je 
upravni odbor pripravil predlog 
sprememb omenjenega Pravilnika 
za javno raz;pravo v kolek!tivu. 

Sprejeli so tudi zakljucke o 
izobrazevalnem planu in predra
cunu stroskov za izobrazevanje. 
Stipendiranje naj bi glede na 
enotno kadrovsko politiko ostalo 
centralno, vendar v skladu s po
trebami, ki jih planirajo poslovne 
enote. 

Sprejeli so tudi sklep, naj bi 
sklenili pogodbo za obcasne 
zdravniske preglede delavcev z 
Notranjskim zdravstvenim do
mom na Vrhniki, ker je placilo 
za storjene zdravstvene usluge za 
nas ugodnejse, kakor ce bi te pre
glede opravljal Zavod za zdrav
stveno varstvo iz Ljubljane. 

Ko so obrazlozili potrebe, ki so 
se pojavile pred vzdrzevalno sluz
bo s predvideno rekonstrukcijo 
in v skladu s smotrnim delom 
v izmenah je upravni odbor skle
nll, da 15. 4. 1968 opravijo neka
t ere premestitve, ki bodo za~o
tovile normalno delo v tovarni. 

BAZENSKA ZAGA CERKNICA 

Na seji delavskeea ~veta so 
sorejeli naslednje vaznejse skle
pe: 

1. Sprejeli so proizvndni ola:-t 
in plan prodaie 7a april 1968. 

2. Pri anali .. iranju v?:rol{nv bo
lovanj v I . tro....,eset\j1l J!l68 so 
-snrejeli !'klep, naj v .nrihodnje in
struktorji se pogO'steje ooozarjain 
d elavce na nevarnn"ti, ki preti.io 
nri onravljanju dP.lov·nih nalo.!!:. 
taka da bi znizali stevilo nezgod 
na najniZjo mogoco met'o. 

:!. Delavski svet je obravnaval 
staliSce obcinske konference 
SZDL v Cerknici o moblematiki 
kulturno-prosvetne dejavnosti v 
cerlmiski obcini. Trenutno PE ni
ma sredstev, ki bi jih lahko na
menila za omenjeno dejavnost. 
Del potrebnih sredstev za oozivi
tev kulturne dejavnosti ·pa je odo
bril koordinacijski odbor poslov
nih enot cerkni£kega bazena iz 
sklada skupne porabe. 

4. Na .prtporocilo CDS, naj :ps 
PE dolocijo, na kaksen nacin b o
do subvencionirale rekreacijo ali 
zdravljenje delovno in zdravstve
n o prizadetih delavcev z daljsim 
delovnim stazem, je DS sprejel 
sklep, naj bi za to prevzel skrb 
sindikat PE. V kolikor pa bi pri
slo do tezjih primerov, bi posa
mezne .Primere obravnaval DS. 

Vaznejsi sklepi upravnega oct
bora: 

Komisiji za analiticno ocenje
vanje delovnih mest bomo pred
loZili analiza gibanja osebnih do
hodkov za delov:na mesfa: dovoz 
hlodov in odvoz desk, kjer se po
javljajo najvecja odstopanja v 
primerjavi z drugimi delovnimi 
mesti. 

TLI STARI TRG 

DS TLI Stari trg je na svoji 
69. redni seji sprejel plan proiz
vodnje, prodaje in tudi stroskov 
za leta 1968. Plan vsebuje izvr
sitev proizvodnje v vrednosti 
14.735.125.- N din, prodaje v zne
sku 8.278.202.- N din in poslov
nih stroskov za 13.390.464.- N 
din. Pri tern je ostanka dohodka 
planiranega za 1.344.659.- N din, 
pri cemer ne moremo vee govoriti 
o neupravicenooti PE do ostanka 
dohodka oziroma o extra-profitu, 
se .pose'bno ob sprostitvi cen su
rovin in zaganemu lesu. DS je 
mnenja, da je treba nujno spre
meniti politiko ,priznavanja ostan
ka d ohodka PE, oziroma PE ve
zati na dejanske rezultate gospo
darjenja. 

Nadalje je sprejel operativne 
delovne naloge za mesec marec, 
in sicer je za ta mesec planirana 
proizvodnja v vrednosti 1.276.706 
N din. 

Poslovnica za primarno proiz-

BRESTOV OBIORNII 

vodnjo naj bi se bolj angailia1a 
na raziskavi tdisca za .primarn~ 
proizvode, ker je cutiti zastoj pla
smaja zaganega lesa in ladijskega 
poda. 

DS TLI Stari trg je sklenil od· 
prodati osnovna sredstva, kater.a 
PE TLI Stari trg n e upora-blja in, 
ki jih ne sme okoristiti zaradi po:
ostrenih varnostni:h .predpi-sov. 

UO TLI Stari ·trg je na svoj• 
77. redni seji obravnaval opera
tivne naloge proizvodnje za me
sec april, •ki predvidevajo ustva
ri.ti proizvodnjo v skwpni vred
nosti 1.277.320.- N din. UO je bil 
mnenja, da bo operativne plane 
za mesec april sprico zagotovit· 
ve nemotenega obratovanja in 
pogojev plasmaja, mozno realizl· 
rati. Predlagal jih je DS v na
daljnjo obravnavo in osvojitev. 

UO je na svoji seji sklenil od· 
stopi>ti vse do sedaj vlozene pro~
nje Zavodu za zaposlovanje de
lavcev, zaradi novega sistema 
sprejemanja delavcev v delovno 
razmerje. 

Ustanovitev podruznice 
DIT v Brestu 

V naJem podjet.ju je v mesecu marcu ustanovljena .podrufnica »Dru· 
ltva infenirjev in tehn~kov gozdarstva in industrije za .predelavo les·a•. 
To je .prva oblika zdrufevanja strokovnih kadrov v podjetjih v ·nasi obcinl. 

Hamen ustanovitve podrufnice DIT .je v tem, da bo organizirano zdru· 
fevala v.se strokovnjake v Brestu. I usmerjenim in organiziran:m delom 
bo podrufnica pripomogla k naslednjem: 

1. da bo sodelovala pri resevanju strokovnih v,praianj in izpopolnje· 
vanju slrokovnega znanja svojih Clanov ler da proucuje in usmerja prl· 
dobilve tehnike; 

1. pri svojem C!tanslvu in ostalih C!lanih v podjetju ra:r:vije ra:r:umevanje 
za boljio kakovost in vel!jo produktivnosl proi:r:vodnje; 

3. da utrjuje pravilen odnos do strokovnjakov in do tehnil!nega dela 
v strokovnem pogledu; 

Z usta.novnega sestanka podruznice »Drustva inzenirjev in tehnikov« 

4. da sodeluje % vsemi organi:r:acijami in samoupravnimi organl v pod· 
jelju .pri popularizaciji fehnilc:e in ostalih problemih v podjelju. 

Podrobnejii program dela DIT pa bo u.pravni odbor podrufnice izobli· 
koval na svojl .prvi seji. 

Ha ustan.ovitveni seji je podrufnica DIT lzvolila upravni odbor in 
.predsednika podrufnice. Za predsednika je bil izvoljen tov. Jukovil! lvo, 
za upravni odbor .pa naslednji tovarisi: 

1. Resnik Jofe, TP Mart!njak 
l . Mrh Anton, TP Cerknica 
3. Mec1ugorac Herima, Skupne strokovne slufbe 
4. Pilek Anton, TLI Sfari trg 
S. Lovle Ivan, TP Cerknica. 

Podrufnica DIT Je za sedaj uslanovljena samo v naiem podjelju, kasne· 
je, kar bi bilo zelo zafeljeno, ipa ·naj bi se radirila in zdrufevala vse 
gozdarske in lesne strokovnjake na Hotranjskem. 

F. Iigmund 

OBVESTILO 

Oddelek za splolne zadeve in obl!o upravo Skup!Cine obl!ine Cerknica 
obvell!'a vse imelnike voznilkih dovoljenj na obmocju obl!ine Cerlc:nica, da 
je zadnji rok za ,podaljJevanje in zamenjavo voznilkih dovoljenj 11. junij 
1968. Podaljlujemo vsa voznilka dovoljenja, ki ~im bo do !ega dne :prene· 
hata veljavnosl, zamenjujemo pa vsa voznilka dovoljenja poklicnih vozni· 
kov in voznikov traktorjev (>>F« kategorija). Vloga za podaljlanje in zame· 
njavo se dobi v sprejemni pisarni oddelka za $plolne zadeve in obl!o 
u.pravo in mora blti kolkovana s -kolekom za O,SO H din. Voznilc:i, ki bodo 
zamenjali voznilka dovoljenja morajo lc prolnji prilofiti Ie dve sliki, vsi 
vo:r:niki, ki so stari nad 65 let pa tudi xdravnilko spril!ev'alo, :da so telesno 
in dulevno sposobni upravljali ustrezajol!a motorna vozila. 

Posebej poudarjamo, da po 11. juniju 1968 ne bomo vel! .podaljlevali 
aU zamenjavali voznilka dovoljenja, katerim je veljav.nost .polekla pred 
11. junijem 1967. leta. Po tem dalumu bodo za vsa fa voznllka dovoljenja 
izdane odlol!be o odvzemu voznilkih dovoljenj. lmetniki takih voznilkih 
dovoljenj bodo morali naknadno iJ)onovno polagati i:,pit za voxnlka mo· 
tornih vozil, C!e bodo hoteli .posedovali tako dovoljenje. 
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BRESTOV OBZORHIK 

Posvetovanje predsednikov 
obCinsldh sindikatov Notranjske 

vajo po koncani osemletki na
daljevati studij, naj bi proti kon
cu osemletke imeli zahtevnejsi 
program od onih, ki studija ne 
hi nadaljevali. 

Vee hesed je hilo recenih tudi 
na racun sistema delitve dohod
ka oziroma osehnih dohodkov. 
Pri tern so kritizirali merila. ki 
v vee prirnerih ne zagotavljajo 
delHve osebnih dohodkov na po
dlagi delovnega ucinka. 

4. aprila 1968. l eta je bilo na 
Brestu posvetovanje predsednikov 
obcinskih sindikatov Notranjske, 
ki ga je organiziral obcinski sin
dikalni svet Cerknica. Na posve
tovanju je bil tudi predsednik 
sindikata SRS tovaris Tone Kro
pusek. 

Posvetovanje je zacel predsed
nik obcinskega sindikalnega sve
ta tovaris Janez PakiZ. Najprej 
je orisal dosedanjo aktivnost in 
delo obcinskega sindikata v cerk
niski obcini. Nakazal je tudi ne
katera aktualna vprasanja, o ka
terih naj b i na posvetovanju 
razpravljali. Zlasti je poudaril 
vprasanje o aktivnosti smdikata 
in povezavi obcinskih sindikatov · 
s strokovnirni. 

V razpravi so se lotili ve:: ak
tualnih vprasanj, ob katerih bi 
moral sindikat ali spremeniti 
metoda dela ali pa se aktivneje 
zavzemati za njinovo resevanje. 

Nekateri udeleZenci so ugotav
ljali, da se obcinski sindikati ni
so dovolj uveljavlli zato, ker so 
pre vee odmaknj eni od dogaj anj 
oziroma problemov gospodarskih 
organizacij. Sindikati premalo 
sodelujejo s sindikalnimi podruz
nicami, svoje delovanje so pre
vee podredili obcinskim skupsci
nam. Zaradi te ugotovitve so ne
kateri menili, da je potrebno 
pravice sindikalnega delovanja 
dolociti v samoupravnih aktih 
ali pa v sindikalnem statutu. 
Gospodarske organizacije sindi
kalnih funkcionarjev ne vabijo 
na seje delavskih svetov, cemur 
je bcikone vzrok slaba uvelja
vitev sindikata kot politicne or
ganizacije. 

Pogosto sindikati napak razu
mejo, kako je treba skrbeti za 
delavca. Scitijo slabe delavce, 
delavce, ki uveljavljajo samo 
svoje pravice, dolZnosti pa zane
marjajo. 

Na posvetu pa so tudi ugoto
vili, da si delavci ne upajo izre
kati objektivnih in naprednih 
kriticnih misli ker so nekateri 
vodstveni kadri tako prepricljivi, 
da prepricajo tudi tisti organ, ki 
bi konstruktivrio kritiko podprl 
in ga pridobijo za svoj koncept 
oziroma ne razumejo demokra
ticnega sistema vodenja. Zato 
imajo nerazumljiv odnos do vse
ga tistega, kar je rezultat demo
kracije 

Predsednik sindikata SRS To
ne Krosupek je govoril o vlogi 

sindikata kot druibeno-politiene 
organizacije. Menil je, da ni po
trebno pisati o pravicah in delu 
sindikata v samoupravnih aktih, 
pac pa je uveljavitev sindikatov 
mogoca le na podlagi njihove 
progresivne aktivnosti in stro
kovnih stalisc do posameznih 
vprasanj. Kar se tice zascitne 
vloge sindikata, si je potrebno 
vedno postaviti vprasanje, kdaj 
koga in zakaj bo sindikat scitil, 
S!Cer bo scitil slabo produktiv
nost. 

Govorili so tudi o slabem so
delovanju obcinskih sindikatov s 
strokovnimi sindikati. Predsednik 
sindikata je o tern menil, da so 
strokovni sindikati rezultat raz
vojnega procesa in da bodo stro
kovni sindikati tudi v prihodnje 
delovali, da pa v svojem delo
vanju ne morejo mirno obcinskih 
sindikatov, saj so vendar obcin
ski sindikati odgovorni za to de
javnost na svojih podrocjih. To
varis Kropusek je tudi dejal, da 
so se obcinski sindikati pogosto 
slaho uveljavili zato, ko zaradi 
prohlemov, ki jih povzrocajo po
samezniki, ne vidijo celotne po
litike podjetja. Namesto, da hi 
sindikati analizirali kompleksne 
proo1eme, se ubadajo z drohnja
karstvom. Pogosto delamo iz 
majhnih stvari veliko politiko. 
Sindikati v gospodarskih organi
zacijah najveckrat razumejo, da 
so s posredovanjem njihovih 
stalisc samoupravnim organom 
naredili vse. Namesto, da hi se 
za ta stalisca prek svojih pred
stavnikov borili na teh samo
upravnih organih se postavijo na 
opozicijsko staliSce in kritizirajo 
samoupravne organe ali pa stro
kovna vodstva. 

Ko je tovaris predsednik govo
ril o aktivnosti sindikata, je med 
drugim dejal, da so prohlemi na 
vseh ravneh, da pa prihaja do 
najvecjih konfliktov in kriz le 
v podrumici kot osnovni orga
nizaciji sindikata. Da bi izholjsali 
delo podruznic ali izvrsnih od
borov je potrehno to uveljaviti s 
pametno kadrovsko politiko. 
Mnogokrat je sliSati pripomhe, 
ce v sindikat kadriramo ljudi s 
fakultetno izobrazho, ces, ta pa 
ni »nas«. To je po mnenju tov. 
Kropuska zelo negativen pojav. 
Tudi ti ljudje znajo zastopati in
terese delavcev, zato so taka sta
lisca skrajno negativna. 

Utrinki s sestankov ekonomskih 
enot v TP Martinjak 

Zadnji sestanki ekonomskih 
enot v TP Martinjak so bili skli
cani zaradi ohvescanja in tolma
cenja 0 sistemu nagrajevanja 
proizvodnih delavcev po merilih 
kvalitete dela. Tak sistem je ze 
!ani predlagal delavski svet po
slovne enote zato, ker so zaceli 
uvajati v proizvodnjo stilno po
histvo, ki zahteva vecjo pozor
nost pri kvaliteti kot navadno 
pohistvo. Predlog tega sistema so 
izdelale s trokovne sluibe ob so
delovanju instruktorjev oddelkov. 
Se predno pa je bil predlog do
koncno ohlikovan, je hilo med 
delavci sliSati mnenja o dohrih 
in slabih straneh tega sistema. 
Ko so predlog razobesili in ga 
obrazlozili na sestankih, pa je 
vecina delavcev menila, da je 
U:vedha tega sistema nujna. Se
veda so v vseh oddelkih bili po
samezniki, ki s sistemom ne so
glasajo. To so tisti delavci, ki 
jim ni nic mar kvaliteta in gle
dajo le, da dosezejo ali presezejo 
normo ne glede na kvaliteto. Teh 
delavcev je sicer malo, vendar 
se v serijski proizvodnji pozna 
vsaka napaka; ce se prej ne ugo
tovi, se v koncni kontroli. Ker se 
dogaja, da izdelkov ni mogoce 
kompletirati zaradi skart izdel
kov, so bili do sedaj pri osebnem 
dohodku prikrajsani zlasti tisti, 
ki so delali kvalitetno. Zaradi 
tega so z odohravanjem sprejeli 
novi sistem. Bolece vprasanje, ki 
so ga sprozili delavci, je spremi
njanje normativov casa. Pravijo, 
da normirec casa kar naprej 
sprcminja normative, ne da bi 

bile poprej izdelane ali uvedene 
spremembe pripomockov dela. 
Ce je temu tako, potem normirec 
gresi. Ce pa je potrehna spre
memba casa zaradi neke izholj
save ali pa je na tistem elementu · 
manj dela, pa normirec ne gresi, 
ampak delavec neupraviceno ne
goduje. Ker ni pogojev za posta
vitev tehnicni:h normativov, je 
dejansko tezko dolociti pravicen 
izdelavni cas za tovarno, pa tu
di za delavca. 

K razpravam o tern vprasanju 
so se pridruzili tudi delavci, ki 
dosegajo in presegajo normative. 
Pri tern je zanimiva njihova ugo
tovitev, naj bodo tisti, ki se naj
holj prepirajo in negodujejo, 
holj disciplinirani in naj ne za
puscajo delovnih mest, ker za
radi njih ne morejo delati tisti, 
ki hi radi delali. 

Nekateri menijo, da je tovarna 
za sedanjo ohliko proizvodnje 
premajhna. Res je, premajhni so 
prostori, vendar to ne more biti 
glavni vzrok za slaho kvaliteto 
ali za nedoseganje normativov. 
Tu je zlasti potrehna dobra pri
prava in organizacija dela, ka
tere potek se zacne ze pri samem 
narocilu, konca pa pri odposilja
nju izdelkov. Prav tu pa se ved
no sepamo. Najveckrat se to 
ustavi pri neposrednih vodjih de
lovnega procesa. Ob vsem tern 
lahko ugotovimo, da je treha za
ostriti osehno odgovornost na 
vseh ravneh vodenj a v pripravi 
in proizvodnji, se zlasti pa v ne
posredni proizvodnji. 

F. Tavzelj 

V nadaljevanju razprave je 
predsednik sindikata SRS sezna
nil navzoce o novih organizacij
skih oblikah sindikata oziroma o 
statutu, ki je v pripravi. 

Na posvetovanju so spregovo-• 
rill tudi o reformi osemletnega 
solstva. Vsi so si hili edini, da 
je potrehno v osnovnih solah z 
reformo dolociti dvostranski uc
ni program. Otroci, ki namera-

Na koncu posvetovanja so do
locili komisijo za zakljucke po
svetovanja, ki jih hodo poslali 
vsem udelezencem. 

Posvetovanje je popolnoma 
uspelo in je dalo veliko korist
nih pohud za prihodnje delo. 

J . Klancar 

Udelezenci posvetovanja sindikalnib vodstev 

Prva aktivizacija 
civilne zaSCite 

»Masivno progo Tovarne pohi
stva Cerknica je zajel pozar. 
Elektricne naprave in telefonske 
zveze so prekinjene. Zacni z ak
tivizacijo clanov civilne zascite, 
da bodo priceli gasiti in resevatil« 

Tako sporocilo je zadnjo soboto 
v mesecu marcu ob 8. uri 25 min. 
dobil dezurni vratar TP Cerknica 
od vodje obcinskega staba. za ci
vilno za.Scito tovariSa Franca Zor
mana. Sporocilo je pomenilo za
cetek poskusne aktiviza.cije cia
nov enot civilne zascite v pod
jetju. Ta. za.scita. je namenjena za 
varovanje ljudi in imovine tovarn 
v Cerknici. Zaceli so jo, da bi 
ugotovili: 
- realnost nacrtova.nega sistema 

obveseanja v primerih, ko od
povedo obicajna. sredstva. za 
alarmiranje, 

- mobilnost enot civilne za.scite 
in staba., 

- uporabnost plana civilne za
scite oziroma nacrtovanih 
ukrepov za posameme vrste 
nesrece, 

- sposobnost samostojnega. od
Iocanja in hitrega. ukrepanja 
clanov staba. in vodij posamez
nih sluzb, 

- materialno preskrbo po£amez
nih sluzb. 

Ker je akcija. temeljila na za
mi£li, da so alarmne naprave po
kvarjene, je bilo potrebno zbra.ti 
ljudi tako, da so jih obvescali ku
rirji. Tak nacin obvescanja. je si
cer pocasen, vendar zanesljiv in 
zelo primeren zla.sti takrat, ko ni 
potrebno aktivirati vseh za delo 
sposobnih ljudi. Zacne ga deiur
ni vratar tako, da odda priprav
ljeno kuverto s pozivi za vodje 
aktivizacije najbli.Zjemu kurirju. 
Za obvescanje ostalih clanov ci
vilne zascite poskrbi vodja staba 
potem, ko po prihodu hitro pre
sodi nastalo stanje in ugotovi, ka
tere sluibe so potrebne za. ubla
zitev posledic nesrece. 

Akcija je stekla normalno. Prvi 
ljudje so prilili ze po nekaj minu
tah. Zlasti hitro sta se zbrali pro
tipozarna sluiba in sluzba za zve
ze, obvescanje in alarmiranje, kar 
je razumljivo, saj sta sestavljeni 
iz ljudi, ki stanujejo v najbli.Zji 
okolici tovarne. Kmalu za.tem so 
bile sposobne za akcijo tudi teh
nicno-resevalne sluzbe, sanitetna 
sluzba in sluzba reda in va.rnosti. 
Vecina ljudi je prihitelo na zbi
raliSce ze po pribli.Zno pol ure, 
zadnji pa sele v eni uri po pri-

cetku mobilizacije. Zamuda sled
njih je opravicljiva, saj so bili 
zaradi oddaljenosti krajev, kjer 
stanujejo (Unec, Rakek, Begunje 
itd.), kasneje obvesceni. Cas za 
zbiranje bi bil obcutno krajsi, ce 
ne bi bilo odsotnih nekaj vaznej
sih kurirjev. 

Po improvizaciji poza.ra z dim
nimi naboji so vse slu:ibe hitro 
stopile v akcijo. Gasilci so name
stili motorne crpalke, razvili cevi, 
izvedli gasilski napad' na do
mnevni poiar in poskrbeli za 
obrambo sosednjih objektov. Isto
casno je tehnicno resevalna sluz
ba blokirala oziroma izklopila na
prave ter pricela z re8evanjem 
strojev in podpiranjem zidov. Sa
nitetna slu:iba je poskrbela za do
mnevne ranjence, sluzba za zve
ze, obvescanje in ala.rmiranje pa 
je vzdrzevala zveze med sluzbami 
v akciji, stabom in ustanovami 
izven podjetja. Da so tudi kurir
ske zveze lahko ucinkovite, se je 
pokazalo zla.sti pri resevanju >>ra
njencev«; ze cez priblizno 10 mi
nut po zahtevi sanitetne sluibe 
za pomoc zdravnika je prispel na 
mesto »nesrece« resilni avtomobil 
z zdravnikom in potrebnim sani
tetnim materialom. 

Svojo nalogo so zadovoljivo 
opravili tudi clani sluzbe za red 
in varnost. 

Vaja. je kljub nekaterim po
manjkljivostim dobro uspela. Raz
veseljivo je bilo zlasti to, da so 
skoraj vsi, ki so pozive dobili, res 
priSii na zborno mesto v najkraj
sem mogoeem ca.su. Tudi sama 
akcija je bila izvedena hitro in 
strokovno, kar je nedvomno re
zultat iznajdljivosti. in strokovne 
usposobljenosti vodij sluzb, pa 
tudi ostalih clanov civilne za.Sci
te. Za dobre so se pokazali tudi 
plani o ukrepanju v primeru take 
nesrece. 

Slabosti, ki jih bo treba cim
prej odpraviti, pa so se pokazale 
pri sistemu obvescanja. Ker n.i 
bilo dovolj rezervnih kurirjev, se 
je zaradi odsotnosti nekaterih 
mocno podaljsal cas za zbiranje. 
Ta faza akcije sicer ni tako po
membna, saj bi v primeru res
nicne nesrece uporabili druge, hi
trejse nacine ala.rmiranja, a je 
kljub temu ne smemo zanemariti. 

Pokazalo se je tudi, da vse sluz
be, razen protipozarne, nimajo 
ustrezne opreme. Akcije bi mnogo 
hitreje in bolj ucinkovito pote
kale, ce bi imela sluiba za. zveze 
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in obvescanje portofone ali vsaj 
poljski telefon, tehnisko resevalna 
sluzba razne komplete orodja itd. 
V£a oprema bi morala biti stalno 
shranjena v ustreznem prostotu 
- orodiScu. Razen tega je pripo
rocljivo sluzhe uniformira.ti; ob
leke bi hkrati sluzile kot zascitno 
in kot razpomavno sredstvo. Za 
nabavo vsega tcga trenutno ni 
dolocenih potrebnih dena.rnih 
sredstev. Zakon o izlocanju sred
stev v take namene je sicer v 
pripravi, vendar bi glede na. stop
njo nevarnosti pri nas (zlasti v 
letnem casu) morali za to poskr
beti ze prej. 

Vajo so si ogledali vsi clani ob
cinskega staba za civilno zascito, 
poverjenik za CZ pri republiSkem 
sekretariatu za narodno obrambo, 
clani S\aua CZ Kovinoplastike 
Loz, odgovorni strokovnjaki za 
CZ pri Skupscini obcine Cerkni
ca in drugi. Vajo so analiticno 
spremljali in ugotavljali napake. 
Njihove strokovne pripombe, pa 
tudi lastne izkusnje, ki smo jib 
pridobili z vajo, nam bodo korist
no sluzile pri prihodnjem uspo-
sabljanju. Kovsca 

Udarniska akcija 
za ciscenje bazena 

Iz potrehe, pa tudi iz higien
skih razlogov smo se letos od
locili, da homo ocistili hazen in 
ga usposohili za kopanje. 

Ko je lansko leto jezero sko
raj povsem usahnilo, smo se zna
sli v zadregi, kje hi se kopali. 
Ker ni nikjer hlizu kaksne reke, 
nas je nekaj mladih odslo k ba
zenu, ki ga ima tovarna za var
noslne namene. Moram reci, da 
sem se zgrozil, ko sem vide! kak
sen je. Ne sam hazen, ampak vo
da v njem. 

Letos hi lahko to popravili, saj 
je urejeno v~e, kar je potrehno, 
da ho voda c1sta. Pripravljena je 
vsa mehanizacija, pa tudi filtri 
so ze delno urejeni. Kar se ni 
koncano, pa ho kmalu. Zato je 
treha hazen le se ocistiti. To bo 
v korist nam mladim, pa tudi 
starejsim, ki vedo kako pomemh
no za zdravje je rekreativno ko
panje. To ho koristno tudi za 
vecjo proizvodnjo. Ce je clovek 
namrec zdrav in ce se delavec v 
prostem casu ukvarja z rekrea
cijo, ho tudi njegova storilnost 
vecja. Za taksno rekreacijo hi 
lahko izkoristili predvsem proste 
sobote. 

Nasa akcija pa ho uspela le, ce 
ho v njej sodelovalo kar najvec 
mladih, pa tudi starejsih clanov 
kolektiva. 

Predlog 
Ker je v obcini zelo aktualna 

integracija Trgovskega podjetja 
Skocjan s Kmetijsko zadrugo Cer
knica, predlagamo zdruzeni orga
nizaciji nov zascitni znak. 

Prakticna uporaba znaka je na
slednja: 

- glava Merkurja zascitnika tr
govcev ze zaradi svojega slovesa 
daje garancijo uspesnosti poslo
vanja, po drugi strani pa garanti
ra uspesnost poslovanja zdruzene
ga podjetja stabilno podnozje na 
Stirih nogah. 
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Nekako pred desetimi let i je ·bil 
zgrajen prvi Brestov samski dom 
v Cerknici, kmalu nato pa se v 
Dolenji vasi in v Martinjaku. Po
trebo :PO gradnji samsklh stano
vanj je narekoval dotok nove 
delovne s ile, ki jo je Brest tedaj 
pridobival iz oddaljenih k:rajev 
Slovenije in Hrvatske. S to grad
njo si je hotel Brest tudi zadrzati 
delovno silo, k i je v tistih casih 
m ocno fluktuirala. Po letu 1965 
se je delovna sila ustalila in mno
gi stanovalci samskih domov so si 
zaceli ustvarjati svoje druzine. 
Tako je sedaj v samskem domu 
v Cerknici ze 14 d rliZin in 39 
samcev, v Dolenji vasi 4 drliZine 
in 14 samcev ter v Martinjaku 6 
drliZin in 20 samcev. Druzine v 
samskih domovih zasedajo -torej 
44 samskih sob s 93 lezisci. 

Kljub i)ravilom, da so samski 
domovi za samce in n e za dru.Zi.
ne, pa so pod silo razmer dovolili 
vselitev dru.Zin, ali bolje receno, 
druzine so nastajale ze v samih 
samskih domovih m ed stanovalci 
in stanovalkami. v zacetku je bil 
vsakdo zadovoljen z eno sobo, ko 
pa je prisel na svet narascaj, so 
se pojavile t efave in zacele so 
priliajati prosnje za dodelitev se 
ene sobe. Toda z dodelitvijo sobe 
problem druzin-skega stanovanja 
ni resen. Samski domovi imajo 
skupne sanitarne p r ostore, nima
jo nobenih pritiklin, sk:ratka, v 
njih ni pogojev za drliZinsko ziv
ljenje. Danes je se 8 druzin v 
·samskih domovih, ki zivijo v eni 
sami sobi. 

Stanovalci samskih 
imajo druiine, se naj 
obracajo s prosnjami za dodelitelo 
se ene sobe v samskih domo~ 
le 6 primerov je tak:ih, ko prosil 
za stanovanje v b loku. Zanimi'/1 
pa je, da nihce od teh ne m1 
na lastno gradnjo, ali da bi n~ 
mensko vlagal osredstva pri bani 
za individualno gradnjo. 

Pri vsem tern tudi ugotavljl{_ 
mo, da te druzine niso toliko SOl 
cialno ogrozene, da ne bi mogl 
zaceti z namenskim varcevaniei! 
za stanovanjsko izgradnjo, sU 
v vseh primerih, razen v dv•e!i•,..,. 
zaposlena moz in zena. Poleg 
ga .pa imajo tudi manjse str!N 
ske, ce ne za druge izdatke, pi 
vsaj za stanarino, ki je v prime~ 
za stanovanje v b lokih mini
malna. 

Brest bo ~e naprej pomagal Teo~ 
sevati stanovanjska vprasanit 
svojih clanov, nikakor pa ne b{ 
reseval druZinskih stanovanj 
okviru samskih domov. 
pa bo ·tistim, ki so sami u<::.J""''~"~'!':" 
zainteresirani za lastno gradn · 
s svojo soudelefbo. 

Zavedati se je treba, da so mi 
nili casi, ko je druZba dala VSet 
posameznik pa malo ali n icesar 
Cas je, da vsakdo spozna nac~ 
la, ki jih nar ekujeta gospodan 
ska in druzbena reforma, se zla 
sti opa to velja za ·tiste, ki ocC 
druzbe zahtevajo vse, ne da bA 
prej razmi·slili, kaj lahko dai\1 
sami. Tavzelj 

11. maj - praznik Cerknice 
in Grahovega 

IN MEMORIAM I RESITEV KR~KE 
IZ STEVILKE 6 

Vodoravno: orumenel, polotoki, 
etaza, SF, riniti, e, Bar, tiger, ota
ve, ona, efka, renoviran, levicar, 
z, n, KT, enorok, sladko, dvor, 
vsekan, uka, imuni, runa, srd, Ze
mun, pometam, in, dekan, boki, ja
dikovati, sir, sluz, RG, ave, a, Ke
rempuh, angel, in, m, argonavti. 

V prvih dneh maja 1942 je bil 
stab partizanskega bataljona 
»Milosa Zidanska« obvescen, da 
bo ~la 11. roaja kalona italijan
skih kamionov z Velikih Blok na 
Rakek in da se bo istega dne po 
tej poti tudi vracala. Prva ceta 
tega bataljona, tkim. »Rakovska 
ceta« je dobila nalogo, da jih v 
Grahovem prestreze in unici. Iz
delan j e bil plan napada, vodstvo 
cete pa se je tudi povezalo s pre
bivalci okoliskih vasi, ki so bill 
pri tern napadu pripravljeni tu
di aktivno sodelovati. Postavlje
ni sta hili dve zasedi: prva v 
Strmcu za smer Grahovo--Rad
lek-Bloke in druga pri pokopa
liScu v Grahovem za smer Gra
hovo-Blocice. Prvi je povelje
val Zor c Dulian z Rakeka, v 
sklopu druge pa se je boril tudi 
pokojni narodni heroj Tursic 
Ivan - Iztok. Taka razporeditev 
partizanov je bila potrebna za
r adi tega, ker je obstajal a rooz
nost, da se italijanska kalona 
vraca iz Grahovega na Bloke po 
eni ali drugi poti. V zasedi na 
Strmcu je b il vecji del partiza
nov »Rakovske cete«, v drugi za
sedi pa manjsi del. Ta je bil 
okrepljen z vascani sosednjih va
si, predvsem iz 2erovnice in Gra
hovega. 

glavni cesti. PriSli so Italijanom 
za hrbet. Vnel se je dolgotrajen 
in ogorcen boj, v katerem je pad
lo ali bilo ranjeno vece stevil<l' 
Italijanov. Part izani 'SO imeli ene
ga samega mrtvega. To je bil Ja• 
nez J oze z Rakeka. 

Partizani so ostali v Grahovell\ 
vse do mraka, ko so se moraJJ 
umakniti, kajti italijanske enote, 
ki so prihajale na pomoc obkolje.. 
nim Halijanom iz Cerknice in Ve
likih Blok so bile premocne, da bl 
se j im partizani lahko uspesn~ 
upirali. Partizani, ki so napada~ 
iz smeri po'kopali§ca, so se prek 
2erovnice umikali proti Gorici~ 
cam, ostali pa so se najpre 
umaknill na hrib Golo nad Gra
hovem. Od tu pa so v noci na 17.>1 
maj raWlo tako odsli v Goricic~ 
kjer sta se obe grupi ses~ 
Partiza-ni so bili vsi premocen~ 
saj so se 'll'ffiikali preko zavodene
lega jezera. Posusill so premocen 
uniforme. se nekoliko odpocili in 
kasneje 'krenili proti glavnini ba
taljona »Milosa Zidanska«, ki je 
bila tak:rat na obmocju Loske do

Po dolgotrajni in zahrbtni bo
lezni nas je nenadoma za vedno 
zapu stil nas sodelavec 

Salopek Djnro 
2ivljenjska sreea mu ni bila 

naklonjena, saj ga je k:ruta u soda 
nenadoma iztrgala iz nase sre
dine. 

2e zelo mlad se je moral so
ociti s spoznanjem, da mu ziv-

.. ljenje lahko nudi samo tisto, kar 
si bo s trdno voljo pridobil. TakS
nega poznamo. Ko se je vkljucil 
v naso sredino je pokazal vse ad
like odlocnega delavca, ki ve kaj 

hoce. S svojo nesebicnostjo in iz
redno plemenitostjo je pripomogel 
k zdravim tovariskim odnosom 
mec,l sodelavci. 

Pokojnega Djura b omo ohranili 
v spominu kot dobrega delovnega 
tovarisa. 

Socustvujemo z njegovimi naj
drazjimi. Kolektiv »IVERKA« 

* 
31. marca nas je za vedno za

pustila 
delavka v montafuem oddelku. 

Joziea Bajt 

1 
""ua je komaj v osemnai >tern 

letu. 2ivela je pri svojih starsih 
na Uncu. Clan nasega delovnega 
kolektiva je postala pred dvema 
letoma. Ostala nam ·bo v spominu 
kot dobra delavka. Delovne na
loge je opravljala dosledno in 
vestno. 

Veliko clanov nasega kolektiva 
se je poslovilo od nje in jo po
spremilo na zadnjo pot. 

NAGRADNI RAZPIS 

1. nagrada 
2. nagrada 
3. nagrada 
4. nagrada 

50 N din 
30 N din 
10 N din 
10 N din 

Resitve prejemamo do 15. maja. 

NAGRADE n PREJSNJE 
STEVILKE 

1. nagrada 50 N din - Magda 
URBANC, TP Cerknica 

2. nagrada 30 N din·- Dragica 
TAV2ELJ, SkS Cerknica 

3. nagrada 10 N din - J olanda 
ILERSIC, Cerknica, Notranjska 
cesta 41 

4. nagrada 10 N din - Igor 
GORNIK, Rakek 

BRESTOV OBZORNIK- GLASI
LO KOLEKTIV A BREST CERK
NICA - Glavni in odgovorni 
urednik Danilo Mlinar - Urejuje 
uredniSki odbor: Vojko Harmel, 
Franc Hvala, Silva Dedic, Tone 
Kebe, Danilo Mlinar, Darja Petrie, 
Franc Tavzelj, Du5an Trotovsek 
in ing. Vlado Usenik - Tiska 

.ZelezniSka tiskarna; Ljubljana 

TRANSPORTER IN 1. APRIL 

V zgodnjih popoldanskih urah 
so partizani opazili, da se prica:
kovana italijanska kalona pomi
ka iz Cerknice proti Grahovemu. 
Italijani pa so bill preko dneva 
obvesceni, da se v Grahovem ne
kaj pripravlja, zato so pri mostu 
v tern naselju ustavili in izbirali 
smer, ki naj bi bila zanje var
nejsa. Takrat pa jih je ze na
padla partizanska zaseda iz sme
ri pokopaliSca. Takoj ko so to 
opazili, so se ·partizani iz Strmca 
zaceli pomikati za vasjo proti 

V PREJSNJI STEVILKI SMO V <!LAHKU POD NASLOVOM uTR.AHSPOR· 
TER, NOVA PRIDOBITEV BRESTA« OBJAVILI PRVOAPRILSKO SALO. CE 
SMO USPELI KOGA HAAPRILITI NAJ HAM BO OPROS<!ENO, OSTALI PA 
NAJ POCAKAJO NA APRIL 1969. 

KOHEC KOHCEV PA Bl lELELI, DA Bl BILA CESTA CERKHICA
RAKEK VSAJ DO 1. APRILA PRIHODNJEGA LETA TAKA, DA 81 NA NJEJ 
LAHKO VRSILI TRANSPORT, Z HOVIM TRAHSPORTNIM SREDSTVOM, Kl 
Bl DEJANSKO BISTVEHO ZHilAL OBSTOJE<!E STROSKE TRAHSPORTA. 

UREDNISTVO 

line. 
Posledica tega i)artizanskega 

napada na Grahovo je bila iz
praznitev italijanske posadke v 
Starem trgu. Tako postane Losk~ 
dolina prvo osvobojeno ozemlje v 
tern casu na tern delu Notranjske 
S tern je bila Loska dolina brez 
okupatorja vse do velike italijan
ske ofenzive v juliju 1942. leta. 

Poleg tega je imela ta partizan. 
ska zmaga tudi velik odmev med 
prebivalci Cerkniske in Loske do, 
line. V tern casu zaznamujem11 
mnozicen odhod prebiva1stva tegij 
obmocja v par tizane. Rezultat te
ga je :bila ustanovitev 4. in 5. cete 
»Zidanskovega bataljona« (Loska 
ceta in ceta, ki so jo sestav1jall 
borci obrobnih naselij Loske do· ... ..M. 

line). Okrepile •pa so se tudi ie ·
obstojece cete tega bataljona, saj 
je npr. »Rakovska ceta« kmalu 
po tern napadu stela preko 100 
borcev. 

V spomin na to partizan'Sko 
zmago obcani Cerknice, Grahove
ga in sosednih naselij vsako leto 
praznujejo 11. maj kot svoj kra· 
jevni praznik. 

M. Kebe 


