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doZe Lesar Kraigberjev nagrajenee 
4. januarja na dan druge obJet

nice smrti revolucionarja, aktiv
nega druzbeno politicnega delavca 
in predvsem pobudnika in tvorca 
gospodarske reforme - Borisa 
Kraigherja, so 4. januarja bile v 
prostorih ustanovitelja nagrade 
Borisa Kraigherja, v Gospodarski 
zbornici SRS v Ljubljani prvic 
podeljene nagrade Borisa Kraig
herja. S temi nagradami, ki bodo 
postale tradicionalne, se daje 
dn!Zbeno in materialno priznanje 
vodilnim in drugim strokovnja
kom pri organizaciji in vodenju 
podjetij za izjemne dosezke traj
neJsega pomena, ki odlocilno 
sltega poloiaja podjetij ali go
spodarskih skupnosti in na ure
ditev njihovih razvojnih per
spektiv. 

Posebna strokovna komisija je 
na svoji 5. seji 2. decembra lani 
soglasno sprejela sklep o pode
litvi nagrad Borisa Kraigherja v 
letu 1969. Komisija za nagrado 
Borisa Kraigherja, ki so jo se
stavljali: predsednik univ. prof. 
Albert Struna, dipl. inZ., namest
nica predsednika univ. prof. dr. 
Mara Bester in clani doc. Tine 
Lab, Vilko Plesnar, dipl. inz., 
Vojo Ozim, dipl. inz., Mario Jez, 
dipl. inz., Bojan Plavc, dipl. oec., 
in Lado Rupnik dipl. prav., je 
dodelila to visoko priznanje: 

- Ivanu Atelsku, generalne
mu direktorju podjetja Gorenje 
iz Velenja, 

- Jozetu Lesarju, glavnemu 
direktorju podjetja Brest Cerk
nica, 

- Stojanu Perhavcu, general
nemu direktorju TAM Maribor, 

- Olegu Vrtacniku, glavnemu 
direktorju podjetja Meblo Nova 
Gorica in 

- prof. dr. Alojzu Vadnalu in 
doc. dr. Viljemu Rupniku z eko
nomske falcultetne univerze v 
Ljubljani. 

S posebnim zadovoljstvom in 
ponosom smo sprejeli vest, da je 
med nagrajenci tudi Joze Lesar, 
clovek, ki je v 18 letih vidnega 
razvoja. podjetja z izrednim ob
cutkom za gospodarsko ekonom
ski napredek, z izredno smisel
nostjo za razvoj in ustvarjanje 
samoupravnib odnosov, z osebno 
prizadevnostjo in vztrajnostjo 
pripeljal Brest do zavidljivih re
zultatov in uspebov, ki kazejo 
svojo spodbudo v nenehni mo
dernizaciji poslovanja, rasti pro
izvodnje, izvoza, financnih ucin
kov, standarda zaposlenih in sa-

moupravnih odnosov na vedno 
visji ravni. Veselimo se z njim 
in on se veseli z nami, da smo 
uspeli kot samorastniki uspe8no 
prodreti v veliki svet, kjer kva
liteta in konkurenca neizprosno 
izvajata zakone ekonomike, v 
svet, ki je vodil kolektiv skozi 
solo, ki vzgaja in vodi podjetje 
na vedno visjo poslovno raven. 

Pri podelitvi tega pomembne
ga priznanja sestim slovenskim 
gospodarstvenikom so bili pri
sotni med drugimi tudi tov. Ti
to s soprogo, predsednik Skpu
scine SRS Sergej Kraigher, pre
dsednik IS SRS Stane Kavcic, 
predsednik CK ZKS Franc Popit 
in predsednik SZDL tov. Janez 
Vipotnik. 

V nadaljevanju posredujemo 
del govora Leopolda Kreseta, 
predsednika Gospodarske zbor
nice SRS ob podelitvi nagrad, 
porocilo komisije 
Borisa Kraigherja, 

za nagrade 
utemeljitev 

glede nagrajenca Jozeta Lesarja 

in izvlecek iz intervjuja tov. Le
sarja za zagrebski Vjesnik (11. 
jan. 1969). 

Leopold Krese: 

Ze pregled dosezenih rezulta
tov gospodarjenja po panogah in 
posameznih gospodarskih orga
nizacijah dokazuje pomembno 
resnico, ki se je pogosto vse pre
malo zavedamo: gospodarska 
reforma ni samo takSno ali dru
ga~no razmerje v instrumentih 
druzbene delitve ali v instru
mentih poslovanja s tujino, mar
vee je to predvsem aktivizacija 
in usmeritev subjektivnlh priza
devanj v gospodarjenju - cemur 
bi l abko rekli cloveski dejavnik 
gospodarske reforme. 

Pogosto pa ta clove8ki dejav
nik radi poenostavljamo, identi
ficiramo z nekakSnim anonim
nim samoupravljanjem - razu
memo ga samo koi institucional
no, druzbeno politicno kategorijo 
v vodenju podjetij. Vse premalo 
se zavedamo, da ima upravlja-

nje in vodenje poleg svojih last
ninskih, upravljavskib in drugih 
politicnib sestavin tudi neko 
strokovno, objektivizirano sesta
vino, ki v marsicem odlocilno 
prispeva h koncnemu rezultatu 
in ki zato vsekakor nosi svojo 
tezo odgovornosti - tako v pri
meru pozitivnib ali negativnih 
rezultatov gospodarjenja. 

Eden od trenutnib pogojev za 
uspe8no in kvalitetno odlocanje 
samoupravnih organov v delov
nib organizacijah je namrec Dji
hovo strokovno in operativno za
ledje - vodilni in strokovni ka
der, ki snuje, projektira in nato 
s polno odgovornostjo izvaja sa
moupravne odlocitve. Zato pa je 
ta kader tudi materialno in mo
ralno upravicen do ustreznega 
druzbenega priznanja, kadar do
sega dobre in celo izjemne re
zultate. 

K temu naj prispeva tudi na
grada Borisa Kraigherja, ki jo je 
v letu 1968 ustanovila Gospodar
ska zbornica SRS. 

Nagrado smo imenovali po po
kojnem Borisu Kraigherju, ki je 
22. novembra 1965, v prvi fazi 
izvajanja gospodarske reform.e, 
izrekel v pogovoru s politicnim 
aktivom Slovenije tudi tole mi
se!: »Zastareli gospodarstveniki 
so tisti direktorji in vodilni ka
dri v gospodarstvu, ki sicer re
formo sprejemajo kot nujen In 
potreben korak v nasem nadalj
njem razvoju, ne vidijo pa hkra
ti tudi novih prijemov, ki jib re
forma zahteva v vodenju gospo
darskih organizacij.« 

Da bi nagradam Borisa Krai
gherja zagotovili resnicno dru
beno r eprezentativni in hkrati 
popolnoma znanstveni pomen, jib 
na podlagi izoblikovanib objek
tivnib meril podeljuje posebna 
komisija najbolj vidnih znan
stvenib in operativnih delavcev 
s podrocja organizacije in eko
nomije podjetij. To komisijo je 
imenovala skupscina gospodar
ske zbornice SRS na lanskem 
zasedanju. Nadaljevanje na 2. str. 

Prvi Kraigherjevi nagrajenci so - v prisotnosti tovari5a Tita - prejeli priznanja za svoje nspesno in plodno delo 
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Utemeljitev nagrade 
Jozetu Lesarju 

Nagrada Borisa Kraigberja v 
znesku 20.000 din in diploma se 
podeli JOZETU LESARJU, glav
nemu direktorju Industrije po
histva »Brest« v Cerknici, kot 
priznanje za izjemne doseZke 
trajnejsega pomena v organiza
ciji in vodenju Industrije pohi
stva »Brest« v Cerknici v letih 
1950 do 1968. 

Glavnega direktorja Jozeta Le
sarja sta za nagraditev predla
gala Svet za gozdarstvo in lesno 
predelovalno industrijo gospo
darske zbornice SRS in skupina 
vodilnih delavcev podjetja Brest. 
Glavni direktor Joze Lesar vo
di podjetje ze dobrih 18 let, ob 
njegovem nastopu je bilo pod
jetje usmerjeno skoraj izkljucno 
v zagarsko proizvodnjo in je za
poslovalo v sedmib manjsih 
obratih okoli 300 delavcev. Da
nes zaposluje podjetje okoli 1500 
delavcev, dobre tri cetrtine vre
dnosti prodaje pa sestavljajo 
koncni izdelki - furnirauo in 
masivno pohistvo. S preusmerit
vijo razvojnega koncepta proiz
vodnje in investiranja v izdel
ke visoke stopnje predelave se 
je podjetju kljub pomanj"s:anju 
industrijske tradicije na obmoii
ju, kjer dcluje, posrecilo uve
ljaviti kot pomemben proizvaja
lec pohiStva ne samo na jugoslo
vanskem trgu, ampak tudi na 
tujib trgih, zlasti v ZDA. Pod
jetje »Brest« je najvecji jugo
slovanski izvoznik pohiStva, na 
konvertibilnem obmocju realizi
ra skoraj polovico svoje prodaje, 
pri cemer izvaza v glavnem iz
delke visoke stopnje predelave. 
Posebej pomembno pri izvozu na 
tako zabtevne trge je dejstvo, da 
je podjetje »Brest« skoraj 80 od
stotkov svojega izvoza usmerilo 
na kupce, ki svoj lastni asorti
ment dopolnjujejo z >>Bresto
vim« in gre torej za specificno 
obliko mednarodne kooperacije. 
Kljub tako visokemu delefu iz
voza dosega podjetje ugodne fi
nancne rezultate, ki so se toliko 
pomembnejsi zato, ker je po re
formi veiiina pohiStvene proiz
vodnje v driiavi zasla v resne 
tezave glede plasmaja in aku
mulativnosti. Podjetje posveea 
veliko skrb izumiteljstvu in teb
nienim izboljsavam, organizac 
poslovanja, JZuo.Jsuje kljub ne
ugodni lokaciji kadrovsko struk
turo ter skrbi za sodobno obli-, 

kovanje izdelkov in njihovo 
kvaliteto. Razvojni program po
djetja s poudarjeno nadaljnjo 
ekspanzijo izvoza je jasno zaer
tan, za njegovo realizacijo pa je 
podjetje dobilo tudi kredit Med
narodne banke za obnovo in raz
voj, kar je zaradi zahtevnosti 
meril, ki jib predpisuje banka za 
odobritev kredita, ze samo po 
sebi pomembno priznanje dose
danji uspesnosti podjetja. Celot
ni dosedanji razvoj podjetja, se 
posebno pa njegova razvojna 
zasnova, sta tako po sodbi pred
lagatelja kot po oceni komisije 
najtesneje povezana z osebno 
zavzetostjo in kreativnostjo na
grajenca glavnega direktorja Jo
zeta Lesarja. 

Joze Lesar je bil rojen 24. ok
tobra 1917. Aktivno je sodeloval 
v NOB od oktobra 1941. Po osvo
boditvi je bil na r aznih politic
nih in upravnih polozajih, med 
drugim je od leta 1947 do 1950 
v predsedstvu vlade LRS vodil 
sektor za proizvodnjo in izvoz 
lesne industrije. v tem casu je 
obiskoval vecerno solo in polozil 
izpit za vis jega industrijskega 
t ehnika . Leta 1950 je bil imeno
van za glavnega direktorja te
danjega LIP Cerknica, ki se je 
pod njegovim vodstvom r azvilo 
v sedanjo Tovarno pohistva 
»Brest«. Na grajenec opravlja vr
sto funkcij v strokovnih in druz
benih organih in ima vee odli
kovanj, med drugim r ed b rat
stva in enotnosti s srebrnim ven
cem. 

Poroeilo komisije 
za nagrade 
Borisa Kraigberja 

V skladu s sklepom o ustano
vitvi, pravili za podelitev nagra
de Borisa Kraigherja in poslov 
nikom komisije je v lanskem ju
niju nasa komisija v javnem ti
sku in s s tevilnimi posebnimi pi
smi pozvala gospodarske in dru
ge organizacije ter posamezne 
strokovnjake, naj se oglasijo s 
predlogi za podelitev te novo 
ustanovljene nagrade v letu 1969. 
Odziv je bil zelo zadovolj iv, saj 
je do zadnjega roka prisp elo 69 
predlogov za 59 k andidatov. Pre
dlaganih je bile 47 vodilnih go
spodarstvenikov ter 12 drugih 
s trokovnjakov iz gospodarskih, 
znanstvenih, raziskovalnih in 
drugih organizacij . Ob toliksnem 
s tevilu predlogov je t reba ugo
toviti dvoje: 

1. Nagrada Borisa Kraigherja 
se je ze ob sami ustanovitvi uve
ljavila v gospodarstvu kot ime
nitno druzbeno moralno in ma
t erialno priznanje za izjemne 
dosezke gospod arstvenikov in 
prakticno izpel javo znanstvenih 
spoznanj, hkrati pa je izpolnila 
pereco vrzel v drl1Zbenem vred
noten ju uspehov posam eznikov 
in organizacij na p odrocju go
spodarstva. Na t ern pomembnem 
podrocju druzbene d ejavnosti 
namrec v p reteklih dvajsetih le-

tih nismo podeljevali posebnih 
priznanj v republiSkem okviru 
za izjemne doseZke. 

2. Ze sama odlocitev, da je kdo 
predlagan za nagrado Borisa 
Kralgherja, pomeni za k andidata 
izjemno castno priznanje, ki mu 
ga izreka okolje, v katerem de
luje, in odlicno oceno za n jego
vo dele, prizadevanja in rezul
tate. 

Zavedajoc se odgovornosti, ka
krsno je komisiji n aloZil pomen 
te nagrade z imenom svetlega 
lika Borisa Kraigherja, odgovor
nosti, ki je bila posebno breme
neca letos, ko podeljujemo to 
nagrado prvic, kandidatov za na 
graditev pa je bile predlaganih 
toliko, se je komisija podrobno 
poglobila v vsak predlog in ana
lizirala dosezke vsakega kandi
data za vrsto preteklih let. Ka
ko obseznega dela se je m orala 
lotiti komisija, kazejo suhe st e
vilke, saj so sami predlogi zaje
mali nic manj kot okoli 2200 
strani in je bile za kom.isijo tre
ba za vsakega kandidata izra
cunati in analizirati okoli 400 
posameznih podatkov , ali vsega 
ga skupa j za vse kandidate oko
li 22 000 podatkov. Zelo zahtevno 
nalogo pa je morala komisija 
opraviti ne samo zaradi velike · 

kolicine opredeljujocega gradi
va, ampak tudi zaradi tega, ker 
so bill dosezki vecine predlaga
nih na zelo visoki ravni. Komisi
ja bi morala glede na kvaliteto 
letosnjih predlogov podeliti naj
manj 30 do 40 nagrad, da bi na
gradila vse tiste, ki take prizna
nje zasluzijo. 

Vsekakor sklep o ustanovitvi 
nagrade doloca naceloma, da sme 
biti vsako leto podeljenih naj
vec pet nagrad. Zato je morala 
komisija analizirati najrazlicnej
se in tezko opazne podrobnosti 
med rezultati posameznih kandi
datov ter hkrati merila, ki so do
locena ze s pra vlli, se posebej 
zaostriti. Pri tern je komisija pri 
dosezkih gospodar stvenikov po
svetila izrecno pozornost zlasti 
pomenu kandidatovega delovanja 
v podjetju v dolgi vrsti preteklih 
let se pravi dosezenim poslov
ni~ rezultatom, zlasti se v smi
slu stopnje izvoza na konverti
bilno obmocje, na katerem je po
slovni uspeh se posebej otezen, 
razmeram, v kakrsnih se je pod
jetje r azvijalo, organiziranost 
podjetja in se posebej uporabi 
sodobnih m etod v proizvodnji, 
poslovanju in obracunu, vplivu 
lcandidatovega delovan ja na raz
voj ozje in sir5e gospodarske re
gije in pri t ern se prav posebej 
zagotavljanju r azvojnih per
spektiv ne same za lastno pod
jetje, ampak tudi za vecje ste
vilo sodelavcev, sirjenje poslov
ne in razvojne politike podjetja , 
zlast i s e po r eform! i td. Pri k an
didatih iz vrst drugih strokov
njakov je komisija pri podrob
nejsem ocenjevanju imela se po
sebej pred ocmi prilagodilno 
vrednost njihovih znanstvenih 
dosezkov p a tudi konkretne 
uspehe v gospodarski praksi, 
d osezene po zaslugi kandida tov 
z upor abo sodobnih m etod za po
spesevanje proizvodnje in poslo
vanja. Po dolgotra jnih in kar se 
le da skrbnih analizah se je ko
misija odlocila za nagrajence, ki 
jim danes podeljujemo ta visoka 
priznanja za dolgoletno in zelo 
uspesno delovanje v gospodar
stvu in za n jegove koristi. Nji
hovi dosezki pri delu in dosezk i 
stevilnih drugih kandidatov , ki 
bode prejemali to visoko druz
beno priznanje v prihodnjih 
letih, so nedvomno dokaz, da na 
se gospodarstvo dejansko in do
sledno napreduje po poti, ki jo 
je zacrtal tvorec nase gospodar
ske r eforme - pokojni Boris 
Kraigher. 

IZVLECEK IZ INTERVJUJA 
S TOV. LESARJEM ZA VJESNIK 

To prvo desetletno obdobje je 
bila era velikih naporov, inve
sticij, studija, programske spe
cializacije. Istoeasno pa tudi era 
velikega, skupnega zanosa (Le
sar: »Bili so dnevi, ko sem moral 
reei delavcem, da nimamo de
narja za zidarja in da moramo 
sami namesto 8 delati 12 ur«). 
Morda je prav to Jozeta Lesar
ja, Ribnicana, ki je s 14 leti pre
kinil solanje in odsel v poklio, 
Lesarja katerega so leta 1942 
Italijani obsodili na 99 let jece 
in ki je takoj, ko je u8el iz 
italijanskc trdnjave, oblekel par
tizansko uniformo, da bi konec 
vojne prieakal kot vodja partij
ske sole za Primorsko in Go
renjsko - za vedno privezalo na 
ta kraj in na te ljudi. 

Brestu pomeni prav to prav
kar zaceto leto nov· preobrat. Na 
pragu je kompletna moderniza
cija in rekonstrukcija. V rela
tivno kratkem roku, do zaeetka 
leta 1970, ko pricakujemo, da bo 
ta modernizacija zakljueena, se 
bo samo s poveeanjem okrog 150 
zaposlenih, poveeala vrednost 
proizvodnje za okrog 60 °/o, izvoz 
pa bo znasal v enem ali dveb 
letih 7 milijonov dolarjev. 

»Brez Cerknice in Bresta ver
jetno tudi v prihodnje ne bi 
mogel,u pravi Lesar in doda: 
» Visoko priznanje, nagrado Bo
risa Kraigherja, obcutim kot 
priznanje staremu clanu kolek
tiva. In samo misel, da bi bilo 
labko to priznanje samo moje 
lastniStvo, se mi zdi nesprejem
ljiva in nepostena .. ·" 

BRESTOV OBZORHIK 

IZPOSOJENO PRI NEDELJSKEM DNEVNIKU: 

PRVIM NAGRADAM 
NA ROB 

Preteklo soboto so v Ljubljani 
v prisotnosti predsednika repub-
1ike Tita podelili sestim sloven
skim gospodarstvenikom nagrade 
za izjemne dosezke na njihovih 
delovnih mestib. Po zaslugi Go
spodarske zbornice Slovenije, ki 
je nagrade razpisala, je bilo tako 
prvie v povojnih letih ustrezno 
ovrednoteno tudi izjemno po
membno podrocje druZbene de
javnosti - gospodarstvo. 

Nagrade so dobili tisti, ki naj
vec prispevajo k hitrejsemu raz
voju na.Se dezele in ki jib zatorej 
resnieno zasluiijo. To misel je po
udaril v svoji cestitki tudi pred
sednik Tito. 

Izmed 59 kandidatov je komi
sija predlozili za nagrado nasled
njih sest tovarisev: Ivana Atel
ska, direktorja tovarne Gorenje iz 
Velenja, Jozeta Lesarja, direktor
ja tova.rne Brest iz Cerknice, Sto
jana Perbavca, direktorja TAM 
iz Maribora, Olega Vrtaiinika, di
rektorja Meblo iz Nove Gorice in 
dr. Alojza Vadnjala ter dr. Vilje
ma Rupnika z ekonomske fakul
tete v Ljubljani. 

Ko pregledujemo seznam na
grajencev in njihovo delo, izra
zeno v gospodarski rasti delovnih 
organizacij, ki jib vodijo, oziro
ma v ugledu znanstvene ustano
ve, ki ji pripadajo, potem se nam 
ob misli, ki smo jo poudarili ze v 
zacetku, vsiljuje tudi zakljueek, 
da so izjemni delovni rezultati, ki 
so jib med kopico kandidatov pri
peljali v ozji izbor in do upravi
eene nagrade, predvsem plod nji
hovega dolgoletnega delovanja v 
isti delovni organizaciji in na 
istem delovnem mestu. Ce pogle
damo imena prve polovice nagra
jencev, direktorje znanih sloven
skib delovnih organizacij, labko 
ugotovimo, da ga ni med njimi, ki 
ne bi imel vsaj 15 let »nepretrga
nega« delovnega staza na istem 
delovnem mestu. 

Morda tega elementa izmed 
mnogih, ki se ponujajo za premi
slek, ne bi kazalo niti posebej po
udarjati; ni nam namree do tega, 
da bi za vsako ceno zagovarjali 
monopolizem na slebernem delov
nem mestu. Monopolizem je zago
tovo nekaj slabega in je toliko 
bolj skodljiv, kolikor slabse je po
samezno delovno mesto zasedeno. 
Nedelavnih ljudi, nesposobnezev 
brez znanja in drugih kvalitet ni 

moe trpeti na vodilnem delovnem 
mestu celotno reelekcijsko dobo 
in narobe: delovnemu in sposob
nemu strokovnjaku ni moe vsaka 
stiri leta po mili volji pretipati 
obisti samo zaradi nekega reda, 
se zlasti, ce tako pretresanje ni 
prav nie strokovno, marveii po
gosto celo zelo osebno. 

Menimo, da prav zavoljo sled
njib velja poudariti nekatera dej
stva, ki se nam porajajo, ko raz
miSljamo o nagrajencib. 

Teoretiilno se sicer strogo dr
iimo nacela, da reelekcijska do
ba ni tista earobna mera, ki naj 
slehernemu odmeri njegov »cas 
trajanja<<. Pravimo, da je potreb
no slabe voditelje zamenjati prej, 
dobre pa pustiti. Do sem lepo in 
prav! Sedaj pa vzemimo, kako je 
v praksi. So delovna mesta direk
torjev in drugih vodilnih uslui
bencev pravilno zasedena? Trdi
mo, da v veiiini primerov so, da 
pa so tudi izjeme. Toda, mar naj 
zaradi izjem pisemo pravila? 

Pa vzemimo, da vodilna delov
na mesta niso ustrezno zasedena. 
Potem bomo prej ali slej morali 
zanje dobiti ustrezne !judi. Ce jib 
ne bomo dobili na prvo roko, jib 
bomo morali pac iskati, dokler jib 
ne najdemo. Pri tem verjetno m 
dobro, ee nekdo - pa eeprav za
konodajalec - doloea dolZi.no 
presledkov med iskanjem. 

Ocitno gre vsej druzbi, zlasti pa 
tistim, ki so prizadeti, za to, da. 
dobimo sposobne, prizadevne in 
strokovne vodilne kadre. To je 
strategija. Njih iskanje in name
seanje pa je taktika. Ker se pri 
nas zakonodajalec v nasprotju z 
vsemi pravili ukvarja. s taktiko, 
se s strategijo ukvarjajo vsi dru
gi, ki bi se v normalnih razmerah 
morali ukvarjati s praktienimi 
problemi izvajanja dolocene poli
tike. Zato z obravnavanjem ka
drov nikamor ne pridemo, ne za
voljo »monopolizma«, kakor radl 
tarnamo. Praksa nam venomer 
potrjuje spoznanje, da je za uspeh 
take ali drugaene sorte treba biti 
tudi in predvsem strpen in stabi
liziran. Prvi nagrajenci s podroii
ja gospodarske operative dokazu
jejo, da je pot do resniiinih uspe
bov dolga in da zah teva ustalje
no, delovno, strokovno in za vse 
napredno vodstvo in tudi ustalje
ne pogoje poslovanja. Brez tega. 
nikoli ni moe vedeti, kdo je za 
kaj kriv in kdo zasluzen. 

Nedeljski NN 

Pravilnik o varstvu pri delu 
v TP Cerknica sprejet 

Organi samoupravljanja Tovar
ne pohiStva Cerknica so po stiri
m esecnem vsestr anskem temelji
tem proucevanju in javni obrav
navi, ki je bila m ed clani kolekti
va, spr ejeli Pravilnik o varstvu pri 
delu. Ob t ej novici se bo verjetno 
m arsikat eri clan kolektiva BREST 
ali sirse javnosti spraseval, kalt
sni vzr oki so narekovali izd elavo 
in sprejet je Prav ilnika o varstvu 
pri delu v Tovarni pohiStva Cerk 
nica. 

Poleg mnogih vzrokov, ki so 
na s prisllili k izdelavi Pravilnika 
o varstvu pri delu , mislim, da so 
n ajvainejsi t ile: sam zvezni t e
m eljni zakon o varstvu pri delu, 
ki je bil sprejet v juniju 1966 leta. 
Ta zakon pr edpisuje delovnim or
ganizacijam vso skrb in dolinost 
za organizacijo in izvedbo varstva 
pri delu . K izdelavi Pravilnika o 
varstvu pri delu pa nas je silila 
tu di humanost do d elovn ega clo
veka, kar je b istvo nase sociali
sticne drl1Zb e, in pa sama ekono
m icnost in retabilnost poslovanja. 
Statistieno je ugotovljeno, da za
radi h itrega razvoja in narascanja 
stevila najm odernejsih strojev 
n arasca tudi stevilo izgubljenih 
delovnnih dni, t o pa je d enar. 
Izguba se n e bi bila take strasna. 
Na jhujse so r azne nezgode in ne
srece, ki imajo za posledico maj-

hoe lahko pa t udi zelo velike 
stopnje invalidnosti ponesrel!ene
ga clana delovnne skupnosti. Po
leg ze omenjenega pride do r aznih 
pritozb s strani Zavoda za social. 
zavar ovan je, kar ponovno denar
no in m oralno obremenjuje go
spodarsko organizacijo. 

Da bi t akemu stanju naredih 
konec, ali vsaj to stanje kar naj
bolj om ejili, sm o bill prim orani 
sprejeti Pravilnnik o varstvu pri 
delu. Saj je s p ravilnikom , ki je 
pogojen z zah tevami zakonskih 
dokumentov in dejanskega obsto
jecega stanja v proizvodnji, na
tancno dolocena in r azclenjena 
vsaka naloga glede varstva pri 
delu, od najbolj preprostega deJa 
v t ovarni pa vse do vodilnega 
m esta, to je do direktorja tovar
n e. 

Torej sprejet je pravilnik o 
varstv u pri delu, z n jim pa tudi 
naloga vsakega clana kolektiva 
T ovarne pohistva Cerknica v zve
zi z varstvom pri delu. Sprejete 
naloge m ora vsak clan TP Cerk
nica zavestno, natancno in sproti 
izpoln jevati. Zavedati se moramo, 
da z doslednim izvajanjem nalog 
o varstvu p ri delu, ki nam jib 
predpisuje sprejeti pravilnik, ko
r isti direktno nam samim, posred
no pa t udi celotni drl1Zbi. 

T. Urh 
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BRESTOV OBZORHIK 

ZnaCilnosti poslovne politike 1969 
Triletna doba in uspehi v ure

snicevanju nacel gospodarske re
forme so ob nnasi poslovni poli
tiki potrdili pravilnost nacrtova
nja glede razvoja podjetja. Dosegli 
smo stopnjo utrjenega samouprav
ljanja smo dosegli vecje dejansko 
zanimanje delavcev v celotnem 
poslovnem postopku. 

Kazalci uspesnosti poslovanja 
za leto 1968 nam zgovorno pricajo, 
da smo cilje poslovnosti v pretek
lem letu uresnicili, saj smo pove
cali obseg proizvodnje in prodaje 
za 30 °/o, izvoza za 17 Ofo, dohodek 
je bil vecji za 22 0/o, poprecni 
osebni dohodki na zaposlenega pa 
so se povecali od 82.000 S din v 
letu 1967 na 105.000 S din. 

Osnovna znacilnost poslovnosti 
za leto 1969 je, da ternelji na bla
govno trznem gospodarstvu, na 
sprernenjenih trZnih pogojih, ko 
se drliZba kot posrednik med pod
jetjem in tdiscem umika in ko 
prehaja odgovornost za enostavno 
in razsirjeno reprodukcijo nepo
sredno na podjetje. Tdno gospo
darstvo pa zahteva zahtevnejse 
oblike funkcionalnega samouprav
ljanja, pri cemer je treba uvelja
viti polnomocja in odgovornosti 
strokovnih kadrov. 

Po temeljitih studijah, tako zu
nanjih, kot notranjih pogojev 
poslovanja, predvidevamo, da bo
mo povecali v tern letu obseg 
proizvodnje za 30 Ofo, izvoza za 
26 Ofo. Dohodek se bo predvidoma 
povecal za 29 Ofo, osebni dohodek 

na zaposlenega za 8 Ofo, ostan ek 
dohodka pa za 34 Ofo. 

Postavljene cilje bomo dosegli 
z modernizacijo, s povecanjem 
stevila zaposlenih, predvsem pa se 
strokovnih kadrov za 4 Ofo, s funk
cionalnim izobrazevanjem delav
cev za obvladovanje zahtevnejse 
tehnologije, s povecano proizvod
njo, s krepitvijo reprodukcijske 
sposobnosti in z boljsim izkoris
canjem kapitala. 

Kaj predvideva poslovna. politika 
na. podrocju proizvodnje? 

Modernizacijo moramo izvesti 
v predvidenem roku. Glede na 
spremenjene pogoje proizvodnje 
je treba povecati serije, zoziti 
proizvodni program in selekcijo 
proizvodnje glede na rentabilnost, 
tehnoloske pogoje in razvoj izbire 
izdelkov v smeri visoko kvalitet
nih izdelkov. Da bomo obdrzali 
celovitost programa in istocasno 
dosegali najboljso delitev dela, je 
treba razvijati sodelovanje. Za 
izpolnitev proizvodnega programa 
je predvidena se vrsta ukrepov na 
vseh podrocjih, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na proizvodni 
postopek od organizacije dela, te
hnologije, oskrbe, kadrov do nad
zora kakovosti. 

Na podrocju prodajne dejavno
sti poslovna politika jasno doka
zuje, da je potrebno izpopolniti 
izbiro izdelkov v smeri zahtev
nejsih oblikovnih, konstrukcijskih 

in funkcionalnih resitev in po 
trmih raziskavah doseci najboljse 
momosti v izbiri, u stvarjanju, ce
n ah in nostalih pogojih. Uresnici
tev taksne politike zahteva vrsto 
ukrepov, predvsem dognano raz
iskavo in analizo trzisca ter or
ganizacij sko in kadrovsko izpo
polnitev prodajne slliZbe. 

Poslovna politika usmerja tudi 
nabavo k bolj usmerjenemu delu, 
od razsiritve raziskave nabavnih 
podrocij za glavne materiale in 
surovine, do najugodnejse vezave 
zalog surovin in reprodukcijskih 
materialov. Povsem dolocena pro
blernatika oskrbe naj bi se v pri
hodnje obravnavala skupaj s stro
kovnimi delavci prodaje in teh
nicne priprave. Na ta nacin bo 
zagotovljena celovitost obravnave 
novih prizvodov od moznosti na
bave, konstrukcije in zalog do 
stroskov proizvodnje. 

Za uresnicitev uspesnega po
slovanja v 1969 moramo v naeelih 
kadrovske politike teziti za tern, 
da bo pravi clovek na pravem de
lovnem mestu, z najvecjo mozno 
strokovnostjo in prizadevnostjo 
ob tovariskem sodelovanju, z naj
manjsimi napori, v prijetnern po
cutju dosegel najboljse delovne 
rezultate. Za uresnicitev teh nacel 
k adrovske politike bo potr ebno: 

- organizacijsko in kadrovsko 
izpopolniti kadrovske sluzbe ter 
obliko in metodo dela, 

- objektivno ugotavljati vse
stranske sposobnosti in prizadev
nosti ter uspehe pri delu, 

- izpopolniti obstojece kadrov
ske nacine, 

- funkcionalno izobrazevati 
predvsem delavce v proizvodnji, 

- zagotoviti varno delo, 
- ustrezno zaposliti invalidne 

in za delo delno zmozne delavce, 
- izpopolninti nacin nagraje

vanja in informiranja. 

Na organizacijskem podroeju je 
treba naloge poslovanja za leto 
1968, da se tezi k sodobni celovi
tosti in ucinkoviti organizaciji, 
nadaljevati. Predvidena moderni
zacija proizvodnje zahteva nacrt
nost za dopolnitev sedanje orga
nizacije na podrocjih organizacije 
dela, delovnih mest in toka mate
riala, ueinkovite organizacije sluzb 
in pomoznih dejavnosti ter orga
nizacije upravljanja. Nadaljevati 
je treba z uvajanjem sodobnih 
naeinov studija dela, vodenja in 
naertovanja proizvodnje, progra
miranja in statistiene kontrole 
kvalitete. 

Financna politika postavlja na
eela, da je treba sredstva usmer
jati v najdonosnejse nalozbe. V 
ta namen je treba izpolniti nacin 
notranjega kreditiranja tako v os
novna, kot v obratna sredstva. 
Za ucinkovito obracanje obrat
nih sredstev so sprejeti tudi ukre
pi, da se bodo na primer znizale 
terjatve do kupcev, skratka, da se 
bodo ustvarila prosta sredstva za 
vlaganje kapitala znotraj ali izven 
podjetja z namenom, da bi bile 
nalozbe kar najucinkovitejse. 

Poslovna politika zelo obsefuo 
obravnava delitev in ekonomske 
instrumente. Celotno politiko de
litve opredeli na tri podrocja: 

NOVA DANIELA IN FLORIDA 
Eksperimentalni program KO 

-032, ki je vzbujal pri kupcih 
veliko zanimanja, saj so bili mo
cni vidni ueinki - smo opustili. 
Zakaj? Pred proizvajalce so se 
postavili problemi: izdelava za 
zalogo po sestavnih delih, us
klajenost furnirjev, velik skla
discni prostor in drugo. 

Morali smo pripraviti nado
mestilo, ker smo ta regal prika
zovali kupcem na raznih raz
stavah in sejmih. 

Dnevno sobo Danielo smo pre
uredili v DANIELO - STEREO. 

a) Sarna celota se je za 13 em 
povisala, s tern so se spodnj e 
police izravnale. Prostor name
njen za TV aparat, pa je postal 
veeji, tako da smo lahko vgra
dili izvlecni mehanizem za TV. 
Za spodnje vidno hrbtisce smo 
na skrajno levi in desni strani 
vgradili zvocnike za stereo pro
gram. Gladina nad podstavkom, 
namenjena za knjige, se zma
njsa na koristno globino glede 
na obliko knjig. Dvojno hrbtiSce 
pa obenem nosi polico za TV 
aparat, tako da odpade navpie
na opora. Enojna vrata na pod
stavku se spremenijo v predal 
za gramofonske plo5ee. S temi 
spremembami je postala Daniela 
funkcionalno popolnejsa, oblikov
no pa smo dobili ciste linije. 

b) Novost je tudi klubska mi
zica, ki ima, za r azliko od na
sih obicajnih mizic, trojno fun
kcijo: 

1. obojestranske police name
njene za knjige, 

2. prostor pod plo5co je na
menjen za revije, 

3. plosca · iz barvnega s tekla, 
ki je novost na nasem trgu, 
opravlja osnovno funkcijo mize. 

c) Sede.zna garnitura Daniela 
stereo ima novo napredno obli
ko, obenem pa je prvi izdelek 
tapetniske delavnice Martinjak. 

Dnevna soba Daniela stereo 
dobi se dodatni sestavni del in 
to je skrinja za posteljnino, ki 
sluZi tudi kot kotna mizica. S 
temi spremembami bo nova Da-

niela ostala tudi v letu 1969 v 
prvem razredu funkcionalnosti 
na n asem trgu. 

Izboljsava v drugi polovici 
1969. leta je se obdelava notra
njih povrsin z belo folijo LE
GUFORM, ki je izdelana n a os
novi polyestrov, seveda ce bo 
funkcion alni in estetski ucinek 
upravieil novo kalkulacijo. Vse
kakor pa bomo morali posve
titi vee pozornosti notranji obde
lavi prvorazrednih izdelkov v 
programu 1970. 

FLORIDA 

Dnevna soba Florida je po
stala priljubljen in iskan izde-
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lek sirokega kroga nasih kupcev. 
Ravno tako mi stremimo za tern, 
da jo nudimo kupcem cimbol j 
popolno. To je tudi narekovalo 
sprernembe, ki so nastale. 

Novosti: 
Kovinske erne rocaJe zamenja
jo l eseni. Pod mostom nad knji
znimi policami se namesti mar
kantna letev z vgrajenimi sve
tilkami, ki se po zelji prizigajo. 
Kupec se bo lahko odlocil med 
novo in staro klubsko mizico. 
Nova klubska mizica ima stiri 
funkcije: 

1. prostor za odlaganje knjig, 

2. prostor pod stekleno ploseo, 
namenjen za revije, 

3. vgrajen bar, 

4. plosca iz barvnega stekla z 
osnovno funkcijo mize. 

Glavna spr ememba pri novi 
Floridi variant pa je novo le
zisce. Izvleeni mehanizem delu
je na kotanih lezajih, tako da 
je izvlek enostaven. Razseznosti 
iztegnjenega lezisea pa se pove
eajo na 190 X 190, kar ustreza 
siroki zakonski postelji. 

S temi spremembami smo ure
snicili geslo: »FLORIDA, !epa 
dnevna soba in udobna spalnica«. 

E . VIDOVIC 

To je prikaz nove izvedbld delovne sobe DANIELA 
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a) ustvarjanje osebnih dohod
kov 

b) delitev dohodka in akumula
cije 

c) instrumente ustvarjanja in 
delitve dohodka. 

Osebni dohodki naj bi narascali 
v skladu s cisto proizvodnjo in 
v odvisnosti od zniZanja stroskov 
zaradi boljsega izkoriseanja ma
teriala, organizacijskih in tehno
loskih izboljsav. 

Celotni dohodek poslovna enota 
oblikuje po fakturirani prodaji. 
Ko pokrije stroske reprodukcije, 
to je materialne stroske in osebne 
dohodke, deli bruto akumulacijo 
na: 

1. sreds tva za pokrivanje ob
veznosti in za enostavno repro
dukcijo, ki se delijo: 

a) na skupne obveznosti pod
jetja (skupni rezervni sklad, sklad 
skupne porabe, skupne rezerve 
gospodarskih organizacij, anuite
te) za investicije do leta 1965, 

b) na obveznosti poslovnnih 
enot: 

- anuitete za kredite po letu 
1965 

- nujne investicijske nalozbe 
v enostavno reprodukcijo 

2. sredstva za zagotovitev raz
sirjene reprodukcije - nove na
lozbe v osnovna in obratna 
sredstva 

Instrumenti oblikovanja in de
litve dohodka v letu 1969 pa so: 

1. najmanjsa razelenjena stop
nja dobicka za zagotovitev eno
stavne reprodukcije, 

2. delez akumulacije za raz
sirjeno reprodukcijo v odnosu na 
osebne dohodke predstavlja ob
vezno delitveno razmerje in 

3. kreditni sklad omogoea osre
dotocenje in najucinkovitejse na
lozbe. 

Ta sklad sestavljajo: 
- skupna sredstva podjetja 

poslovnih enot, 
- vsa razpoloiljiva sredstva 

poslovnih enot 
- krediti zunanjih poslovnih 

partnerjev, 
- obveznice in 
- ostali viri sredstev. 
Poslovne enote vlagajo svoja 

razpolozljiva sredstva v kreditni 
sklad podjetja pod dogovorjenimi 
pogoji (rok, obrestna mera itd.), 
v kolikor poslovne enote ne veie
jo prostih sredstev, ta sredstva 
krozijo kot brezobrestna obratna 
sredstva. 

4. V letosnjem letu je treba na
studirati najustreznejse obliko
van je celotnega dohodka poslovne 
enote Skupnih strokovnih sluZb, 
za leto 1969 pa naj se oblikuje 
celotni dohodek Skupnih strokov
nih sluZb v odvisnosti od doseze
nega dohodka proizvodnih poslov
nih enot. 

Ostali instrumenti oblikovanja 
delitve dohodka se v primerjavi 
z lanskim letom niso spremenili; 
to veJja za sredstva izobrazevanja, 
amortizacije, investicijskega vzdr
zevanja, skupne porabe kakor tudi 
uporabe deviznih sredstev. 

Poslovna politika n akazuje tudi 
potrebo po dopolnitvi nase notra
nje zakonodaje, saj ta ne prikazuje 
vee dejanskega stanja druzbeno 
ekonomskih odnosov. V celotni 
notranji zakonodaji mora biti do 
posameznika jasno predvidena 
drliZbena odgovornost, ki t emelji 
na material. humanizmu, hkra
ti pa mora biti zakonodaja akcij
ska obveznost celotnega kolektiva. 

Pred nami j e j as no zaertana 
smer celotne poslovne politike. V 
naertu za leto 1969 so organi 
upravljanja sprejeli tudi ukrepe, 
ki bodo omogocili uresnicevanje 
ciljev poslovne politike. Za izva
janje tako demokratieno sprejetih 
naeel pa smo sedaj odgovorni 
prav vsi, vsak na svojem delov
nern mestu, posebno pa se stro
kovne sluzbe, tako v proizvodnih 
poslovnih enotah , kot v Skupnih 
strokovnih sluzbah. 

J. Hren 

.... - ___ .. --- - -
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Sejern pohislva 
Pariz 19&9 

»Dosezen je znaten napredek 
nase pohistvene industrije tako v 
oblikovanju, kot kvaliteti izdel
kov,« je dejal veleposlanik SFR.J 
tov. Ivo Vejvoda, potem ko je ob
iskal jugoslovanski del razstave 
pohistva. 

Meblo, Nova Gorica in Brest, 
Cerknica sta hila edina proizva
jalca, ki sta samostojno nastopa
la, vsi ostali so razstavljali v ok
viru izvoznik podjetij Slovenija
les in Exportdrvo, Jugodrvo, Si
pad, Makedonija drvo in Lesnina, 
ki poleg Bresta letos razstavlja 
samostojno. 

Ce ocenimo zanimanje kupcev 
za nase izdelke, ne da bi jih raz
vrsl!ali po narodnosti, potem bi 
po razstavljenih izdelkih lahko 
ugotovill v odstotkih naslednje 
zanimanje: 

kombinirana omara K0-032 30 
odstotkov, DANIELA STEREO 30 
odstotkov, Y-19 garnitura brez 
omare 25 Ofo, Y -35 garnitura 15 °/o 
in tapetniski izdelki 0, skupaj 100 
odstotkov. 

Ceprav sta hila prva dva izdel
ka najbolj zanimiva, je ta zani
mivost splahnela takoj, cim so 
kupci zvedeli za ceno. Visoka za
porna carina, davki in drugi stro
ski tako podraze izdelek, da ne 
prenese konkurence domace, za
hodnonernske in belgijske proiz
vodnje. Posli s Francijo se v ta
kih pogojih ne morejo odvijati 
uspesno, nas interes pa ni, da bi 
prodajali blago v lastno izgubo. 

Sejem pohiStva v Parizu je po 
obsegu manjsi od kolnskega sej
ma, ki je prav tako vsako drugo 
leto. 2ivo pisanost daje predvsem 
udelezba francoskih proizvajal-

cev - majhnih in velikih- ki z 
velikim obcutkom zelo lepo pro
jektirajo in izdelujejo res dobro 
izvedene izdelke, kot so jedilni
ce, dnevne sobe, knjiznice itd. 

Na sejmu so bill mocno za
stopani Italijani, medtem ko so 
imeli Nemci manj razstavljenih 
predmetov kot pred dvema leto
ma. Znaten napredek v izbiri bla
ga so napravill Romuni in Cehi. 
Tudi skandinavsko pohistvo s 
svojo prefinjeno enostavnostjo se 
vedno predstavlja pojem uspesnih 
oblikovnih r esitev in visoko kva
litetne izdelave. Kot je bilo ze v 
uvodu povedano, je tudi jugoslo
vansko pohistvo pokazalo znaten 
napredek. Res pa je t udi, da ure
ditev same jugoslovanske razsta
ve se ni v redu. Velike kolil!ine 
vseh vrst stolov dajejo sejmarski 
videz, kakrsnega ni videti nikjer 
drugje. Urejeni, pa se to nepo
polni, so bill prostori Mebla, Slo
venijalesa in Bresta. Nacrtovalci 
skupnih razstav bi morali vedeti, 
da tudi domiselno aran:Ziranje 
privablja kupce. Italijani so ime
li nic koliko stolov, pa so jih raz
stavili tako, da se je Clovek rad 
ustavil pri n jih. Da ne govorimo 
o drugih razstavljalcih. Teorijo o 
golem pohistvu je treba pozabiti. 
Protest slovenskih arhitektov je 
povsem upravicen in o tem bo 
treba spregovoriti tudi na Zvez
ni gospodarski zbornici, ki je no
silec skupnih nastopov. 

Sejem pohistva v Parizu je kon
can. Tako kot vsak tak nastop, 
bo tudi ta imel za BREST svoj 
dolgorocen pomen. 

D. Trotovsek 

Zakaj ni vee predlogov za racionalizacijo? 
Preden bom skusal odgovoriti 

na zastavljeno vprasan je, je nuj
no, da pregledamo dosedanje re
zultate, ki so hili na tem podrocju 
dosezeni. Pravilnik o tehnicnih iz
b oljsavah je izsel meseca maja 
1965. Od takrat pa do danes je 
bilo v Tovarni pohiStva Cerknica 
prijavljenih sedernnajst tehnicnih 
izboljsav. Vse prijavljene izbolj
save so bile osvojene in priznane 
kot tehnicne izboljsave ali pa ra
cionalizacije. Stevilo posameznih 
predlogov se je po letih gibalo 
takole: 

1965 3 izboljsave 
1966 10 izboljsav 
1967 
1968 4 izboljsave 

Za vse priznane racionalizacije 
in tehnicne izboljsave je bilo iz
placanih 6081,40 dinarjev nagrad, 
prihranek na rnaterialu in drugih 
stroskih pa je znasal 73.345,40 di
narjev. 

savo ali racionalizacijo, ali ne in, 
ker ni preprican, da bo predlog 
osvojen, ga t udi ne prijavi. Mi
slim, da bi se morali predlogi pri
javljati ne glede na to, ali bodo 
kasneje osvojeni ali ne. 

Tretji problem, za katerega se 
mi zdi, da je najtezji, pa je v tern, 
da ne najdemo nacina, kako bi 
tehnicno izboljsavo prijavili. Vsak 
ni vesc pisanja in zato, ker v pi
sani obliki ne zna predloga izra
ziti, ga raje zamolci. Tu mislim, 
da je najvecji problem, zakaj pre
dlogi ne stecejo tako, kot bi mo
rali. V takih primerih, kjer de
lavec ve, da bo s svojim predlo
gom napravil korist, ne zna pa 
jo v pisani besedi izraziti, naj za 
to isce pomoci pri vodilnih ka
drih. Premagati moramo torej ne
potrebno sramezljivost in priha
jati s predlogi na dan, ne glede 
na to, ali bodo vsi osvojeni kot 
tehnicna izboljsava ali ne. 2e dej
stvo, da homo predloge dajali, 
bo podpiralo pobudo pri razrese
vanju problemov, ki do sedaj se 
niso zadovoljivo reseni. 

T.Kebe 

BRESTOV OBZORNIK 

Problemi 5 transportom 
Dan za dnem lahko vidimo pred 

skladisCi Bresta kamione, ki vo
zijo nase blago na nakladalno ze
lezniSko postajo, v luko ali glav
na prodajna sredisl':a. 

Podjetje ima lastni prevozni 
park in transportni oddelek, ki 
naj bi usklajeval transportne 
zmogljivosti z narocill. V nada
ljevanju preglejmo, s katerimi 
problemi se pogosto srecujemo: 

- vozilo je dostavljeno, blaga 
ni, 

- vozilo ni dostavljeno pravo
casno ali sploh ni dostavljeno, 

- vozilo nima dovolj koristne 
prostornine, 

- vozilo je ostalo na poti, 
- prevoznik ni dostavil od-

premnih dokumentov, 
- prevoznik ne razklada po 

dokumentih in 

- posebni primeri vzorl':nih po
siljk. 

Znano nam je, da smo pogosto 
vezani na trdne roke dobav, kar 
je zlasti problematicno pri izvoz
nih posiljkah, ki so vezane na 
cezmorski transport. Nepravocas
na dostava blaga ima lahko po
sledice: preklic celotnih pogodb, 
zapadlost akreditiva, neupravice
ni stroski lezarin, kazni, pred
vsem pa nezaupanje kupca do 
proizvajalca. Kupec ni dolzan pri
znavati nasih objektivnih tezav, 
ki niso posledica visje sile. Me
nim, da je transport eden bistve
nih delov produkcije, da mora bi
ti kot napajalni sistem, ki oskr
buje trZisca z nasim blagom. 

Da bi v prihodnje bolje izko
riScali transportni park, navajam 

Prodajne pogodbe z grosisti 
za domaci trg podpisane 

2e v mesecu oktobru smo pri
celi v sporazumu z nasimi naj
vecjimi kupci s pripravami za 
sklepanje prodajnih pogodb za 
letosnje leto. Priprave so bile pre
cej obsirne. Potrebno je bilo izde
lati vrsto analiz in izracunov. V 
proizvodnem programu bo v 

no je priSlo do resitve in tako so 
bile pogodbe sklenjene s Sloveni
jalesom Ljubljana, Lesnino Ljub
ljana, Exportdrvom Zagreb in 
Murko Lesce. V letosnjem letu 
smo nacrtno zmanjsali stevilo 
teklem letu so trije najvecji kupci 
kupili 65 °/o celotne proizvodnje 

Nov izdelek v Tovarni pohiStva Martinjak 

letosnjem letu nastal velik pre
mik v kvaliteti in raznih dopolni
tvah nasih izdelkov. 

S prvimi razgovori smo priceli 
ze v novembru, nadaljevali pa v 
decembru. Zahteve trgovine so 
bile v nekaj primerih prevelike 
in jih nismo mogli sprejeti. Konc
kupcev, s katerimi homo nepo
sredno poslovali. Zakaj? V pre-

nekaj tock, ki naj bi bile predmet 
r~zprav: 

a) organizacija transporta, 

b) tehnika narocanja prevozov, 

c) donosnost prog in ekonom-
ski ucinek, 

d) zavarovanje blaga in 

e) stimulativni odnos. 
a) Transportni oddelek spreje

ma narocila prevozov, praviloma 
za en dan naprej. Glede na to, 
da vemo, kaksne so lastne pre
vozne zmogljivosti, je potrebno v 
primeru vecjega povprasevanja 
po prevozih, najeti tuje prevozni
ke, ki ob sprejemu dela prevza
mejo moralno in materialno od
govornost za prevoz. 

Sef transportne slUZ.be spreje
ma narocila, v svoji odsotnosti pa 
pooblasti drugo osebo. Zaradi en
kratnih nujnih prevozov, ki jih 
ni bilo mogoce predvidevati en 
dan naprej, je nujno, da trans
portni oddelek elasticno ukrepa 
in v najslabsem primeru spora
zumno z narocnikom odpove pre
voz, ki ni nujen. 

Prevoznik blaga ne more svo
jevoljno odlocati, kaj in kdaj bo 
vozil. Vsako pregovarjanje s pre
vozniki je gola izguba casa, a zal 
danes perece vprasanj e. 

b) Glede na to, da ni v celoti 
reseno vprasanje, kdo in za kaks
ne prevoze je pristojen narocati 
kamione ,pride pogosto do neso
glasja in prave zmede v trans
portni slUZ.bi. To se dogaja zla
sti pri skupnih posiljkah obeh to
varn ali pp izravnavi prevoza na 
domaci trg in v izvoz, da ne ome
njamo problema o odpr emi vzorc
nih posiljk. 

c) V kalkulacijah in sestavu 
cen je posebna postavka stroskov 
tuzemskih kamionskih (zelezni
skih) prevozov, ki je sestavina 
koncne cene. Prav zaradi tega je 
toliko vazno, da je vsak prevoz 
upravicen in izkoristek relacije 
stoodstoten. 

s pojmom »ekonomski ucinek« 
hocem poudariti tisti ucinek, ki 
ga lahko transportn a sluibo s so
delovanjem ostalih slUZ.b ustvari 
na r acun kar najbolj izkoriScenih 
prevozov in analiz (razporeditev 
kamionov, zajemanje stroskov, 
normativi casa pri nakladanju 
ipd.). 

d) Posebno mesto pri transpor
tu imajo zavarovanje blaga in no
silci odgovornosti. Ne glede na 
to, da je blago zavarovano z ge
neralno polico, morajo biti vsi 
udelezenci v transportnem traku 
seznanjeni, pod kaksnimi pogoji 
je blago zavarovano ali bolje, ka
terih tveganj ne zavaruje polica. 
V primeru, da pride do poskodbe 
blaga, je nujno potrebno pravilno 
in gospodarsko ukrepati, ker le 
tako lahko nemoteno zahtevamo 
odskodninski zahtevek in uvelja
vimo pravice do drugih pravnih 
ali fiziCnih oseb. 

Skusajmo ugotoviti, zakaj pred
logi o tehnienih izboljsavah ne 
dotekajo v priblizno enakih ca
sovnih presledkih ali zaporedjih. 
Recimo, da smo leta 1965 s tern, 
da je bil Pravilnik sprejet sele 
rneseca maja, pol leta zamudili. 
Po drugi strani pa je hila to no
vos t in, kot vsaka nova stvar, ta
kaj ne stece. Gladko tudi na tem 
podrocju ni slo. Leta 1966 je bil 
prebit »ZVOCni zid« in ze V prvem 
polletju smo prejeli vseh deset v 
tern letu prijavljenih izboljsav. 
Kazalo je ze, da smo s tem vse 
moznosti na tem podrocju izcr
pali, zakaj sarno vso drugo polo
vico 1966. leta in vse leto 1967 ni 
bilo nobenega predloga. V lan
skem letu pa se je zadeva zopet 
premaknila, ceprav v manjsem 
stevilu. 

PRVI TECAJ ZA TAPETNIKE 

pohistva za domaci trg. Ostalih 
35 Ofo pa je odkupilo 400 kupcev. 
Tako razdrobljena prodaja pa ima 
za posledico prevelike prodajne 
stroske. Poleg tega so bill ti kupci 
zelo slabi placniki, seveda razen 
nekaj izjem. Modernizacija pod
jetja v letosnjern letu zahteva ve
lika financna sredstva. Zato je 
namen prodajne sluzbe, da bi 
imeli s prodajo pohistva kar naj
manj prodajnih stroskov in kar je 
se vamejse, zelimo, da bi cimprej 
dobill denar za prodano blago. 
Pri vseh teh najvecjih grosistih, 
ki bodo v letosnjem letu kupill 
pri nas 90 Ofo celotne proizvodnje 
pohistva za domaci trg, smo skle
nill pogodbo o menicnem poslova
nju. Na ta nacin homo najhitreje 
priSli do financnih sredstev. 

e) Vsekakor pa ima pravilna 
spodbuda prevoznikov tudi po
mnmbno obelezje. Prav glede te
ga vprasanja pa se ze pripravlja 
analiza osebnih dohodkov in na
grajevanje spedicije in prevozni-
kov. V. Korosec 

Kje so pravzaprav vzroki za ta
ko stanje? Menim, da je pred
vsem premalo spodbude, ki bi 
jo rnorali dajati vodilni delavci. 
svojim sodelavcem. 

Prav tako je marsikdo v dvo
mih, ali bi njegov predlog l ahko 
obravnavali kot tehnicno izbolj-

V Tovarni pohistva Martinjak 
so lani sklenili modernizirati in 
povecati oddelek za tapeciranje. 
Za vsa nova delovna mesta je bilo 
potrebno najti delavce, ki bi s 
svojimi sposobnostmi najbolj 
ustrezali zahtevam delovnih mest. 
Ker na Brestu se nimamo izku
senj 0 potrebnih sposobnostih 
in znanjih, ki jih morajo imeti de
lavci-tapetniki, smo iskali pomoc 
oziroma strokovne nasvete tudi 
izven podjetja. 

Decembra lani smo opravill iz
bor delavcev za bodoce industrij
ske tapetnike in se dogovorili 
glede postopka poucevanja. Kot 
novost smo uvedli brezplacno izo
brazevanje v obliki seminarja za 
teoreticni del snovi, za prakticno 
priucevanje pa smo uporabill me
todo priucevanja na delovnem 
mestu. Tecajniki se niso Ciani 
kolektiva, saj morajo po dogovor-

ru najprej pridobiti potrebno teo
reticno in prakticno znanje, sele 
potem bodo sprejeti v redno de
lovno razmerje. Po koncanem se
minarju bodo tecajniki opravili 
teoreticni in prakticni del izpita 
ter dobili naziv industrijskega ta
petnika. 

Tako obliko izobrazevanja de
lavcev v proizvodnji bi morali 
uvesti tudi za ostale profile de
lovnih mest . Dosedanje oblike 
izobrazevanja dajejo samo teore
ticno znanje, ne pa tudi praktic
nega. Preprican sem, da bi s kom
binirano obliko teoreticnega in 
prakticnega poucevanja in izpo
polnjevanja lahko dosegli se boljse 
uspehe pri delu. Ta zahteva je po
sebno aktualna pri zasedbi delov
nih mest, ki se bodo odprla s 
predvideno modernizacijo Bresta. 

V. Harmel 

Vse majhne kupce pa skusamo 
preusmeriti na grosiste. To pa 
ni mogoce storiti cez noc. 

Pogodbe, ki smo jih sklenili, 
dajejo dolznost kupcu, da vzame 
kolicino, ki je v pogodbi dolocena. 
Tudi mi smo prisiljeni, da blago 
da blago dobavljarno v rokih, ki 
smo jih obljubili. 

Poslovne enote morajo paziti, 
da se bodo drzale nacrtov, ki so 
nam jib posredovale. Le z oboje
stranskim doslednim izpolnjeva
njem pogodbenih obveznosti ho
mo dosegli n acrtovani obseg pro
daje n a domal':em trZiscu. 

T. 2ele 

Modernizacija 
Stanko je kupil pralni stroj. 

Slovesnemu trenutku - prvemu 
pranju - sta prisostvovala oba 
z zeno. Kar nenadoma se je pri
cel stroj tresti in poskakovati. 
Da sta ga krotila, sta morala z 
zeno kar prepko prijeti. v tem 
pa pride stari oce in zacuden 
vprasa: »Zakaj ga pa drzita?« 

»Veste, to je super, super pral
ni stroj, za katerega nikoli ne 
ves, kaj vsega je zmozen. So
dim, da hoce nesti oprano peri
lo susit,« hudomu5no pripomni 
Stanko. 

»Potem ga pa se nekaj casa 
ddita,« se oglasi oce, »bom pri
pravil pot do su5ila za sked
njem, da ne bo gazil po snegu.« 
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BRESTOV OBZO RNIK 

Rekordna proizvodnja v decembru 1968 
V decembru smo v Tovarni pohistva BREST Cerknlca dosegli na 

podrocju obsega proizvodnje izredne uspehe. Ze 17. decembra smo 
dosegli programirano vrednost proizvodnje za leto 1968 po prodajnih 
cenah fco tovarna 41.730.000 din. Poleg tega smo dosegli v mesecu 
decembru rekordno proizvodnjo 5,089.000 din. Za rekordno proizvod
njo v decembru naj prikazemo primerjavo gibanja vrednosti proiz
vodnje v cetrtem tromesecju. 

Vrednost VeriZni Indeks 
Mesec proizvodnje indeks baza-oktober 

Oktober 3.949.000 · 100 100 
November 4.232.000 107 107 
December 5.089.000 120 129 

V mesecu decembru smo dosegli za 20 °/e vecjo vrednost proizvod
nje kot v novembru in za 29 °/o vecjo vrednost proizvodnje kot v ok
tobru. Za tako dosezeni uspeh so najvec pr ipomogli naslednji dejav
niki: 

- vecja kolicinska proizvodnja. Nacrtovano je bilo 5.900 kosov 
raznega pohiStva, dejansko pa smo izdelali 6.800 kosov ali 15 °/o vee, 
kakor je bilo naertovanega 

- vecja produktivnost. Porabljenih je bilo 8 Ofo manj izdelavnih 
ur, kot je bilo nacrtovanih 
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- vecje serije in s tem vecja pospesenost pri delu 
- kooperacijska proizvodnja TV vitrin z »Gabromu iz Starega 

tr ga v vrednosti 382.641 din. 
- zelo ugoden program izdelkov, s kater.imi nismo imeli v tovar

ni ozkih grl, ozir oma smo jib lahko premostili 
- zadovoljiva nabava potrebnega materiala. za dosezeno proiz

vodnjo. 
Izkusnje iz preteklega obdobja. nam ka.zejo, da la.hko tudi za. leto 

1969 predvidevamo iz meseca. v mesec vecjo vrednost proizvodnje. 
Ce bomo hoteli to doseci, bomo morali v Ietu 1969 vsi s se vecjo 
odgovornostjo delati vsak na svojem delovnem mestu. J. Lipovec 

Uspesen start furniranega pohistva 
v » GABR U « 

Pred meseci smo n ase bralce 
obvestili o tern, da je bila v dru
gem p olletju preteklega let a med 
podjetjem a »Brest« Cerknica in 
»Gaber« Stari trg sklenjena po
godba o sodelovanju v okviru ka
tere v Gabru izdelu jejo za Br est 
do koncne strojne obdelave se
stavne dele TV vitrin, povrsinska 
obdelava in montaza vitrin pa se 
opravi v TP Cerknica . 

P ogodbena k olicina vitrin za le
to 1968 sicer ni bila v celoti izde
lan a, za kar pa je v Gabru mno
go objektivnih vzrokov, predvsem 
zaradi obstojecih n epopolnih in 
neprimernih tehnoloskih naprav 
za izdelavo furniranega pohiStva. 

bodo v Gabru, poleg T V vitrin, 
proizvajali t udi TV bar in vitri
ne Metka, vsaj enega izmed teh 
izdelkov tudi vkljucno s povrsin
sko obdelavo in montaiio. 

Za uspesn ejso proizvodnjo po 
predvidenem pr ogramu so v Ga
bru ze zaceli z dograjevanjern 
ok og 800m2 novih proizvodnih 
pr ostorov. Prav tako so tudi ze 
naroceni na jpotrebnejsi n ovi stro
ji za strojno obdelavo furnirane
ga pohistva in bodo predvidoma 
dobavljeni v prvi polovici tekoce
ga leta . 

V izdelavi so tudi ze osnovne 
studije tehnoloske ureditve oddel 
kov za povrsinsko obdelavo, ki 
b odo po izgotovitvi predstavljali 
zakljuceno tehnolosko celoto in bo 
le-t a omogocala proizvodnjo kva
litetnega furniranega kosovnega 
pohistva. K. Bahun 

Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih 
s tecaji je ena prvih nalog sindikata 

V soboto, 18. januarja 1969 je 
imela sindikalna podruznica To
varne pohiStva Cerknica obcni 
zbor, ki se ga je udelezilo 90 de
legatov . 

V porocilu, ki ga je podal pred
sednik sindikata tovaris Andrej 
Hrblan, je bil prikazan napredek, 
ki ga je poslovna enota dosegla v 
zadnjih dveh letih. Najbol j zani
miv je podatek, da se je v po
slovni enoti povecala produktiv
nost za 34 0/o, republisk o poprec
je za 6,2, ekonomicnost za 1 °/o, 
r entabilnost za 14 °/o in obseg pro
izvodnje za 36 Ofo. 

Po porocilu predsednika, ki je 
bilo zelo dobro, saj je zajemalo 
vso bistveno problematiko p o
slovn e enote, je sledila razprava. 
V razpravi je bilo u gotovljen o, da 
se je kolektiv poslovne enote po 
r eformi popolnoma ustalil, stro
k ovnost zelo narastla, da pa je 
potrebno nuditi delavcem stro
kovno izpopolnjevanje s teca ji in 
seminarji. To naj bi bila ena pr
vih nalog osnovne organizacije 
sindikata. 

Tako v porocilu kot v r azpra
vi je bilo om enjeno vprasanje 
r azdeljevanja sredstev, ki so na
m enjena za osebne dohodke. Po
precje osebnih dohodkov v nasi 
poslovni enoti je m ed proizvod
nimi poslovnimi enotami podjetja 
n a jviSje, saj znasa 1073 din. Nor
m e in akordi niso realni. Zato se 
osebni dohodki ne oblikujejo ob
jektivno po delovnih m estih. S tr o-

kovne sluZbe bodo morale cim
pr ej resiti ta problem. 

Mnogo je bilo govorjenega tucli 
glede rekreacije clanov kolektiva 
in njihovih druiiin. Rekreacijo bi 
bilo potrebno organizirati odgo
vorno, bolj dolocno, tako da b odo 
delavci sli na oddih pod ugodni
mi pogoji in da se bodo dobro po
cutili. Sicer pa je VI. kongres sin
clikatov podpr l pobudo delovnih 
!judi, da na samoupravni osnovi 
zbirajo stalna sr edstva za regre
sir anje oddiha delavcev in njiho
vih druzin. 

V p or ocilu in v razpravi je bi
lo omenjeno vpr asanje kulturno 
prosvetnega zivljenja in mozno
sti zanj. To vprasanje je bilo ob
r avnavano n a vseh sestankih in 
obcnih zborih kot perec problem , 
vendar se ga odgovorni ljudje ne 
lotij 0 resevati. 

Obcni zbor je novemu s indikal
nemu odboru dal nalogo, na j po
sveti skrb resevanju tega vpr a
sanja. 

Najbolj bistveno vprasanje iz
med obravnavanih na obcnem 
zboru je bilo sprejetje Pravil. S 
Statutom zveze sindikatov J'ugo
slavije se vse sindikalne podruii
nice preimenujejo v Osnovno or
ganizacijo sindikatov. Pri tern ne 
gre samo za spremenjeno ime, 
ampak za kvalitetno spremembo 
v n acinu delovanja aktivnosti in 
vloge sindikalnih organizacij. 

J'. Klan car 

Z obcnega zbora v Tovarni pohistva Marlinjak 
Osernna jstega januarja so imeli 

clani sindikat a TP Martinjak 
svoj obcni zbor. V prostor ih men
ze se je zbralo sestdeset delegatov, 
ki so bili izvoljeni v ekonomskih 
enotah. 

V porocilu je prejsnji predsed
nik sindikalne podruznice v uvo
du nakazal probleme, ki so se 
pojavljali v poslovni enoti v casu 
od zadnjega obcn ega zbor a, hkrati 
pa je prikazal vlogo sindikat a tu
cli pr i resevanju te problematike. 

v zivahnni razpravi, v kateri je 
sodelovala vecina pr isotnih, so 
delegati naceli bistvena vprasanja 
o proizvodnji, kadrovski politiki 
in ostalih p erecih problemih, ki 
so bistveni za poslovno enoto. 
Med ostalim so izrazili zeljo, da 
bi se tudi med letom veckrat se
stali in pogovorili o tekocih pro
blemih. 

Direktor poslovne enote je v 
svoji razpr avi podal izcrpno in
formacij 0 0 vsem, kar t ezi clan e 
k olektiva, se zlasti pa je n akazal 
smer gospodarjenja v prihodnje. 
Z obr azlozitvijo so bill prisotni 
zadovoljni. Posamezniki so se se 
zanimali glede sinclikalnih knjiZic, 
clanarine in podobnega, I z razgo
vor a je bilo m ogoce ugotoviti, da 
organizacija nim a urejene eviden
ce clanskih izkaznic. Nov! izvrsni 

odbor b o moral n ajprej urediti 
evidenco clanstva, zamen jati sta
re izkaznice z novimi, izdelati 
pr ogram dela, skratka zastaviti 
zacrtano pot na daljn jega dela sin
dikalne organizacije. 

V novo vodstvo so bili izvoljeni: 
Stane Stritof, P avel Funda, 
Olga Kran jc, Anton Malnar, Slav
ko 2 nidarsic, Marija Kos, Drago 
Modec, Anton Cvetko in Mar ija 
Bell. Soglasno so sprejeli in potr
dili pravilnik svoje sindikalne 
organizacij e. 

Po zakljucku obcnega zbora so 
delegati v veselem vzdusju na
daljevali z zabavo in plesom. 

s. BogovCic 

Pred obcnimi zbori 
V m esecu januarju 1969 na j bi 

bili izvedeni obcni zbori sindikata. 
Kaj l ahko pricakujemo s tern? 
SliSali bomo kratko porocilo o 
dosedan jem delu, n akazali bomo 
celo vr sto napotkov za prihodnost 
in s tern bo v glavnem opravl jeno 
vse za naslednje 2- letno obdobje. 
Ali smemo biti s tern zadovoljni? 
Po splosni oceni ne! 

Mogoce je bilo v nekaterih po
slovnih enotab delo sindikata 
uspesnejse, zadovoljivo pa ni naj
brz nik jer. 

Problem v zvezi s priuceva
njem delavcev za proizvodnjo no
ve izbire izdelkov v Gabru, ki je 
bil zelo perec v prvih m esecih, je 
v glavnem odstranjen in se je 
kvalitet a izdelkov ze zelo izbolj
sala,. Eden glavnih pr oblem ov, ki 
trenutno se povzroca te:iave, 
predvsem v izpolnjevanju m esec
no dogovorjenih kolicin, je v t ern, 
da v Gabru se niso zaceli s fur
niranjem plosc. 

Gab er ima za sestavo furnirja 
in furniranje plosc sklenjeno po
godbo s Topolom Ilirska Bistrica, 
ki pa pogodbene obveznosti tako 
glede kvalitete furnirja, kakor 
tudi kolicinsko dosledno ne iz
polnjuje. 

5 IL. 
Vsiljuje se nam vprasanje, kaj 

je vzrok za tako slabo aktivnost? 
Saj nam je vendar vsem znano, 
da je imel prav sinclikat dolgo 
vrsto let odlocilno vlogo pri rese
vanju problemov, ki nastajajo v 
vrstah delavcev. 

Vsekakor se je s podr uiiabljan
jem proizvajalnih sredstev vloga 
sindikata obcutno spremenila. S 
tern pa ni receno, da tucli danes 
sindikat nima dovolj sirokeg? de
lokroga pri resevanju vsakovrstne 
problematike. 

S pricetkom furnir anja plosc v 
Gabru, predvidoina ob koncu fe
bruarja, bo odstranjen tudi pro
blem kolicinskega izpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti. 

K.ljub neugodnim tehnoloskim 
pogojem in zacetniSkim tezavam, 
ki so spremljale uvajanje popol
noma nove izbire izdelkov v pro
izvodnjo v Gabru, pa je bilo v 
preteklem letu v Gabru izdelanih 
6000 TV vitrin. 

Dosedanji obseg poslovno pro
izvodnega sodelovanja v okviru 
Brest - Gaber se bo v tekocern 
in v naslednjem letu postopoma 
siril, tako glede obsega proizvod
nj~. kakor tudi izbire blaga . Ze v 
tekocem letu se predvideva, da 

Kje je torej vzrok? 
Ponekod je mogoce krivo vod

stvo sindikata. Toda ne povsod. 
Prav gotovo je vzrok tucli v tern, 
da ni na vodstva skoraj nikakr
snega pr itiska s strani clanstva. 
In kjer ni zabtev - zadolZitev, 
tudi ni odgovornosti. 

Mogoce je drug! vzrok v tern, 
da posega del pristojnosti samo
upravnih organ ov tucli na delovno 
podrocje sindikata. Z dopolnitvijo 
notranje zakonodaje bi bilo po
t rebno napraviti konkretnejse 
razmejitve. 

Mnenja sem, da je tudi sodelo
vanje med vodstvi sindikata in 
ostalimi visjimi sindikalnimi fo-

s 

rumi pr esibko. Preprican sem 
npr., da je zelo malo Cl.anov sin
dikalnega vodstva seznanjenih z 
zakljucki VI. kongresa Zveze sin
dikatov J'ugoslavije, ceprav bi 
morali biti o takih vaznejsih 
druiibeno politicnih dogajanjih 
seznanjeni vsi clani sindikata. 
Zato bi bilo seveda potrebno najti 
ustrezno obliko obvescanja. 

Ce hocemo, da bo delo sindi
kata v naprej aktivnejse, moramo 
v nova vodstva uvrstiti !judi, ki 
bodo sposobni zastavljene naloge 
tudi uresniciti. Pri tern pa mora
mo biti pripravljeni, da poleg vec
jih zahtev, nudimo vodstvu tudi 
vecjo vsestransko pomoc. 

A. Hiti 

IZRABLJANJE REDNEGA LET
NEGA DOPUSTA NE SME MO

TITI REDNEGA POTEKA 
PROIZVODNJE 

Kakor vsako leto, smo tudi le
tos v Tovarni pohistva Cerknica 
izdelali nacrt izrabljanja r ednega 
letn ega dopusta. Vprasanje je le, 
ali ta nacrt zagotavlja nemoten 
potek proizvodnje in ali je v 
skladu z vlogo in organizacijo de
lovnega postopka, da bo le-ta vse 
leto nemoteno potekal. 

v nasi tovarni imamo zaposle
nih 739 delavcev, ki imajo 14.435 
dni rednega letnega dopusta. Ce 
te dneve casovno porazdelimo na 
vse leto, odpade n a mesec 1209 
dni dopusta. P oprecno pripada na 
zaposlenega 19 dni dopusta. 

Nacrt dopustov so izdelali in
struktorji ekonomskih enot. Vse 
kaze, da so pr i nacrtovanju iz
rabljanja rednega letnega dopusta 
prevec upostevali zelje delavca, 
premalo pa izdelovali nacr t v in
teresu vloge in organizacije pro
izvodnje. Ker ta nacrt ni izdelan 
v skladu z zahtevami proizvod
nje, ga morajo instruktorji cesto
k rat spreminjati, delavcem pre
povedati izrabljanje dopusta itd. 
Vse to pa povzroca nered v pro
izvodnji in hudo kri pri delavcih . 
Praviloma ne bi smel nihce spre
rninjati delavcu dopusta, ki mu 
j e bil m esec dni prej sporocen. 

Najbolj problematicno je v na
si poslovni enoti izrabljanje do
pustov v mesecu juliju, saj ga bo
do delavci po nacrtu izrabili v 
tern mesecu 20 °/o ali 2691 dni. Na 
vsak nacln bomo morali to vpra
sanje resevati s praktikanti ob
vezne in neobvezne prakse, pa tu
di urejati z usmerjevalnim nacr
tom. 

Pri celi zadevi pa gre za to, da 
bo nacrt izrabljanja dopusta po
tekal tako, kot je predvideno, 
kajti, ce bomo dopust izrabljali 
po nacrtu, bomo lahko predvide
vali tudi ukrepe, da bo proizvod
nja lahko nemoteno potekala. 

J'.K.lancar 

Prenreditev stolarne 
Ker v nacrt investicij za leto 

1966 n iso vnesli gradnje nove 
stolarne, je bilo treba drugace 
resiti pomanjkanje sedanjega pro
izvodnega prostor a, pa tudi pro
stora za skladiscenje. To raz.Siri
tev je narekoval povecani obseg 
proizvodnje v TPM, oziroma po
manjkanje zmogljivosti krojilni
ce in I. strojne delavnice, razsi
ritev kooperacijskih odnosov 
med obema tovarnama. 

Obseg razsiritve finan cnega 
sodelovanja n aj bi bil od seda
nJih 1,800.000 N din za 39 Ofo ali 
2,500.000 N din vecji. 

S preured.itvijo stolarne smo 
pridobili 160 rn2 prostora, ki pa 
je za predvideni obseg kar zelo 
majhen. 

Moznosti za financno poveca
n je proizvodnje v sodelovanju pa 
tudi samostojne izdelave stolov 
s t ern niso omejene. Stolarna je 
sposobna izdelovati stol za An
glijo z dodatno opremo (kopirni 
rezkar , brusilka) ter dosegati s 
to proizvodnjo ugodno akumu
lacij o. 

Z osvojitvijo proizvodnje stola 
za Anglijo ter proizvodnje stra
nic bi se izkoriscanje surovin 
izboljsalo zaradi pogojenosti teh
nologije. 

V zelo kratkem casu se je po
kazalo, da stolarna v prihodnje 
lahko proizvaja rentabilno in ne 
bi bilo vprasanje glede uvrstitve 
izdelkov na trZisce. 
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Se enkrat: 

SZabo urejene pristojnosti za vrednotenje del. mest 
V rubriki »mnenja in kritika« 

je bil v prejsnji stevilki Bresto
vega obzornika objavljen sesta
vek z enakim naslovom. A vtor 
je v clanku obrazlozil svoje misli 
in poglede na analiticno oceno 
delovnih mest in veljavni sistem 
za vrednotenje delovnih mest. 
Ugotavlja, da je bil z uvedbo 
analiticne ocene delovnih mest 
narejen velik premik v objek
tivnosti vrednotenja delovnih 
mest ter kritizira sedanji posto
pek za vrednotenje na novo od
prtih delovnih mest. Mnenja je, 
da imajo komisije poslovnih e
not premalo pristojnosti, ker do
koncno oceno delovnega mesta 
odreja osrednja komisija za vre
dnotenje delovnih mest. Za osre
dnjo komisijo navaja, da je ze 
prevec odmaknjena od neposred
njega poznavanja razmer v to
varnah ter zaradi tega ni sposo
bna objektivno ugotavljati de
jansko vrednost delovnega mesta 
Poleg tega trdi, da je nelogicna 
v svojem delu, ker pri vredno
tenju primerja podobna delovna 
mesta iz vseh poslovnih enot. 
Mnenja sem, da so nekatera iz
hodisca v tern sestavku napacna, 
kar born skusal v nadaljevanju 
pojasniti. 

Ne morem se strinjati s trdi
tvijo, da je treba kot izhodisce 
za vrednotenje delovnega mesta 
upostevati namen delovnega me
sta in delovne postopke glede na 
pomen artikla. 

Vsako delovno mesto je odpr
to z namenom, da se na njem 
opravlja eno ali vee del v proiz
vodnem postopku. Pri tern vloga 
artikla ni poudarjena, saj so dela 
enaka ali podobna za vse artikle, 
ki se v praksi tudi pogosto me
njajo. 

Ce analiziramo vrednost neke
ga delovnega mesta v podjetju, 
lahko ugotovimo, da je prete
zni del zahtev enak v vseh po
slovnih enotah. Za uspesno delo 
pri strojih, ki so enaki, je potre
bno enako teoreticno in praktic
no znanje, enake so tudi ostale 
zahteve razen pogojev dela, ki so 
lahko razlicni. 

Stevilo moznih del pri nekem 
stroju je namrec doloceno ze z 
njegovo konstrukcijo ter lahko 
trdimo, da imajo tudi enako vre
dnost v proizvodnem postopku, 
ne glede na to, ali je obdelovani 
kos namenjen za omaro ali za 
stol. Za dolocanje vrednosti po
gojev dela (plin, ropot itd.) pa 
so bile v vseh poslovnih enotah 
narejene meritve, ki jih je os
rednja komisija pri svojem upo
stevala. Posebnost zahtev v raz
licnih poslovnih enotah je za 
enaka delovna mesta razmeroma 
majhna. V analiticni oceni delov
nih mest so te razlike uposteva
ne, k ar se kaze tudi na delovnih 
mestih nadmiznega in miznega 
visokoturnega rezkarja, ki sta na
vedena za primer. 

Popolnoma se strinjam z ace
no, da je osrednja komisija za 

vrednotenj e delovnih mest pri 
r esevanju problematike pocasna. 
0 tern je razpravljal tudi CDS, 
ki je opozoril clane, da se morajo 
sestankov bolj disciplinirano ude
lezevati. Nerealno pa se mi zdi 
misljenje, da so clani osrednje 
komisije ze prevec odmaknjeni 
od podrobnejsega poznavanja de
lovnih mest, saj so clani komi
sije delavci, ki bi morali najbolj 
poznati delovna mesta '(organiza 
torji proizvodnje itd.).Poleg tega 
pa so na vse sestanke osrednje 
komisije vabljeni tudi predsed
niki komisij za vrednotenje de
lovnih mest iz vseh poslovnih 
enot. 

Osrednja komisija pri svojem 
delu dosledno uveljavlja nacelo, 
da se pri dolocanju stopenj v 
posameznih zahtevah ne glasuje, 
temvec se razvrstitev potrdi, ka
dar se s tern strinjajo vsi pri
sotni. Razumljivo je, da morajo 
posamezni clani razne lokalisti
cno postavljene zahteve veckrat 
pod tezo dokazov tudi umakniti. 
Ne verjamem pa, da bi zaradi te
ga clani dajali izjave, da se pri
druzujejo mnenju ostalih clanov 
komisije, ker se nobena spreme
mba ne naredi, dokler niso vsi 
prepricani v pravilnost odlocitve. 

Pristojnosti s podrocja vredno
tenja delovnih mest so sedaj ta
ka opredeljene, da komisije po
slovnih enot ocenijo delovno me-

sto in to dajo v potrditev osred
nji komisiji. Pri svojem delu 
so komisij e poslovnih enot pod 
vplivom posameznikov sprejele 
precej nerazumljivih odlocitev, 
ki jih je morala osrednja komisi
ja spremeniti. 

Tako so poskusile za nekatera 
rezijska delovna mesta zniZati 
zahtevo po dejansko potrebni iz
obrazbi in enakovredno povecati 
prakso, ob ukinitvi delovnega me
sta so enostavno razdelile stevilo 
tock tega delovnega mesta na 
ostala delovna mesta itd. Bilo 
pa je tudi nekaj ocenitev, ki jih 
je osrednja komisija brez poprav
kov potrdila. 

Zaradi zagotovi tve enotnega 
merila pri vrednotenju sem mne
nja, da je se potreben nadzor 
osrednje komisije, ceprav se na
celno strinjam, da se morajo pri
stojnosti polagoma prenesti na 
poslovne enote. Verjetno bo to 
laze stori ti po zasedbi delovnega 
mesta analitika osebnih dohod
kov, ki ga je odprl Centralni de
lavski svet. Ce bi to storili takoj, 
se nam lahko ponovi polozaj, ki 
ga imamo v primeru odbitnih 
tock na teoreticno znanje, ko so 
nekatere poslovne enote sklep 
CDS dosledno uveljavile, druge 
pa se ga ne drze in izigravajo 
veljavne predpise z razlicnimi 
izgovori. F . Mele 

Mladinski klub v BRESTU 
Sodobna mladina se pogosto 

sreca s tezavami, kam bi sla ob 
prostem casu. Starejsi ljudje go
vorijo, da mladina kar naprej po
seda v gostinskih lokalih kar 
pa zanjo ni primerno. Menfjo, da 
se ne vkljucje v dejavnosti, dane 
sodeluje pri resevanju druZbenih 
problemov in da ne deluje v na
sem politicnem zivljenju. 

Za mladino je posebno vprasa
nje mladinski klub. Ce pogleda
mo ostale aktive, ima mladina po
vsod svoje prostore, kjer se vsak 
dan sestajajo. Imajo razlicne 
krozke, na primer politicne, kroz
ke prve pomoci, sahovske krozke 
in druge. Da se mladina poteguje 
za mladinski prostor, je povsem 
opraviceno. V mladinskem klubu 
bi se mladina lahko vsak dan se
stajala. Prebirala bi casopise in 
revije in se tako izobrazevala, ko 
bi sledila vsakodnevnim dogod
kom doma in v svetu. Torej je 
nujno, da ima mladina svoj pro
star. Za mladinski klub se je cerk
niSka mladina zavzemala ze pet 
let, a je to uspelo le mladini Bre
stovega aktiva sele letos. Lahko 
recemo, da ima mladina Bresto
vega aktiva svoj prostor. Tako la
hko na vseh podrocjih hitreje 
uspeva in se izobra:Zuje. Veckrat 
se lahko sestaja in govori o po
liticnem Zivljenju doma in v sve
tu. Tam govori o tezavah, ki niso 
znacilne samo za delo nase mla-

dine TP Cerknica, ampak tudi za 
zivljenje in delo ostale mladine, 
nase domovine in sveta ter delo
vanje ostalih naprednih politic
nih organizacij. 

Za mladinski klub na Brestu so 
nam dali prostore kegljiSca Bre
sta. Stem se ni mladina samo za
cela razvijati in usposabljati za 
politicno delo, ampak tudi v spor
tu. Ustanovili so mladinsko keg
ljasko vrsto, ki trenutno steje 12 
clanov. Ceprav s svojimi rezulta
ti niso enaki clanom, so lahko za
dovoljni, da v tako kratkem casu 
dosegajo tako dobre rezultate. La
hko ugotavljamo, da se je mladi
na mocno zanima za kegljaski 
sport. Ne vadijo samo mladinci, 
ampak tudi mladinke, ki bodo 
lahko kasneje zastopale mladin
sko zensko vrsto. Poleg kegljaske 

BRESTOV OBZORHIK 

Pariz - moje delo, studij in vtisi 
Nase casopisje nas redno ob

vesca 0 tujih dezelah in krajih 
s potopisnnimi clanki vseh vrst. 
Vendar je treba omeniti da 
kraj s svojega zornega kota, torej, 
vsakdo gleda neko tujo dezelo ali 
da je vsaka pripoved zase poseb
nost. To je dokaj razumljivo, saj 
se ljudje, med drugim, razlikujejo 
tudi po interesnih podrocjih. Vtisi 
nekega novinarja, ki je odsel v 
tujo dezelo z namenom, da jo spo
zna in predstavi bralcem, se 
brez dvoma razlikuje od mnenja 
delavca, ki si je tu poiskal svoj 
zaslu:Zek; posebna podoba se vtis
ne zopet nekomu, ki je sel tja, da 
si pridobi sirse znanje o jeziku. 

V inozemstvo, zlasti v Francijo, 
Anglijo in Nemcijo, potuje vsako 
leto mnogo nasih in tujih studen
tov. Tudi jaz sem bila ena tistih, 
ki skusajo na kraju samem preiz
kusiti svoje jezikovno znanje, pot 
pa me je zanesla v prestolnico 
Francije, Pariz. Zahvaljujoc se 
podjetju BREST je bilo moje bi
vanje v Parizu malo drugacno od 
zivljenja mojih kolegic. Kot ver
jetno vecina bralcev ve, se stu
dentke v Franciji najvec zaposlu
jejo v dru:Zinah, kjer pazijo otroke 
in pomagajo pri gospodinjskih 
delih; to so tako imenovana de
kleta »au pair«, medtem ko se 
studentje zapo.slujejo v recepcijah 
raznih hotelov, seveda najvec v 
nocnih urah. Zaslu:Zek obojih, z 
redkimi izjemami, omogoca · le 
skromno prebijanje iz meseca v 
mesec. 

Jaz sem bila v slu:Zbi v fran
coski podru:Znici Slovenija lesa 
Podjetje ima deljen delovni cas: 
zjutraj se delo zacne ob 8.30 in 
traja do 12., potem imajo eno uro 
in pol opoldanskega poCitka, po
poldansko delo pa traja od 13.30 
do 18. Francozi so na tak delovni 
urnik povsem navajeni; nikakor 
ne morejo razumeti, zakaj se delo 
pri nas zacne ze ob 6 uri, ko bi 
lahko pocivali se do 8., medtem 
ko je mene tak delovni cas, vsaj 
v zacetku, precej utrujal. 

Po koncanem delu sem obisko
vala solo na »Alliance francai
se«; to je sola s pestrim sestavom, 
saj zbira studente razlicnih po
klicev, narodnosti in nudi ne sa
mo vsakodnevni pouk ,temvec or
ganizira tudi dru:Zabno Zivljenje. 
Vsak teden so plesi, pevske vaje, 
sestanki s francoskimi studenti, 
razlicna predavanja in izleti po 
Parizu in okolici. Poleg tega de
luje v okviru sole studentska sa
mopostre:Zna restavracija, ki nudi 
dnevne obroke po znatno niZjih 

verjetno je, kako vesele so te dru
zbice! 

Sola ima petstopenjski studij. 
Vsaka stopnja traja od 3. do 4. 
mesecev. Vpisati je treba vsak 
mesec posebej in placati solnino, 
ki znasa od 60 do 70 frankov. Ni 
pa nujno, da je studij neprekin
jen, torej da se student vpise me
sec za mesecem. Lahko za en ali 
dva meseca ali pa tudi za celo 
leto studij prekine in ga potem 
nadaljuje. Ob prehodu iz ene 
stopnje v drugo je treba narediti 
prehodni izpit. Ponavadi je ob teh 
izpitih, ki sestoje iz nareka, raz
lage besed, slovnice in kratkega 
sestavka, velik osip, torej, da vee 
kot polovica studentov ne opravi 
izpita in mora ostati na isti stop
nji, dokler jim to ne uspe. Po ce
trti stopnji lahko vsak student 
napravi diploma pisanega in po
govornega francoskega jezika, po 
peti stopnji pa se diploma visje 
stopnje. Sola pripravlja ucence 
tudi za bodoce profesorje, ki ima
jo potem preizkusne izpite na tej 
soli. Tako vsestransko delovanje 
»Alliance francaise« je vredno 
obcudovanja! 

Lahko trdim, da opravlja ta so
la veliko poslanstvo tudi v svetov
nem ;n1erilu, saj navezovanje sti
kov med mladimi razlicnnih na
rodnosti in ras ni tako majhnega 
pomena v danasnjem nemirnem 
svetu. 

Mog.oce sem se prevee razpisala 
0 studiju; da bodo zadovoljni tudi 
tisti, ki jih zanima Pariz kot me
sto, born v kratkem podala nekaj 
beZnih slik. Pariz sam daje vtis 
mogocne stare prestolnice ,kar tu
di v resnici je. Nepozabni kultur
no zgodovinski spomeniki: Louv
re, Notre Dame, Sacre Coeur, 
opera, da ne nastevam ostalih 
umetnostnih galerij, n apravijo na 
danasnjega cloveka svojevrsten 
vtis. Nehote se vprasas, ali je 
mogoce, da sta cloveska roka in 
razum ustvarila, pred velikim raz
mahom tehnike, kaj tako veli
castnega? 

Mnogi si predstavljajo Pariz 
kot mesto najvecje elegance. Ven
dar temu ni tako. Pariz je tako 
preplavljen s tujci, da torej naj
bolj elegantni del, kjer prebivajo 
samo P arizani ne izstopa in po
gled na ulico ni tako sijajen, kot 
bi si mislili. Ne gre pa tu samo 
za moje mnenje, ampak je to pre
cej splosen vtis. 

Nekaj, kar je treba omeniti, so 
tudi razkosne izlozbe, za nase 
pojme, izredno visokimi cenami. 
Res je, da imajo Francozi mnogo 
lepih stvari, a vendar 'po estet
skem okusu, vsaj za moj pojem, 
prednjacijo Italijani. V Franciji 
so vse lepe stvari zelo drage v 
primerjavi z Italijo, kjer je ce
nejse in kvalitetno slabse blago 
tudi zelo estetsko izdelano. 

S tern sem nanizala nekaj slik 
in splosnih vtisov o Parizu, ki 
bodo za bralce se toliko bolj za
nimive, ker ima BREST poslovne 
stike s Parizom in sodeluje na 
vsakoletnih razstavah pohistva 
v francoskem glavnem mestu. 

M. Mesojedec 

ALI VESTE ... 

Ciani mladinskega kluba Bresta kegljajo 

... da je v mesecu januarju vlo
zilo prosnje za stanovanjski kre
dit kar 26 delavcev. Prav tako ne 
zaostajajo kandidati za stanova
nja. 

Da bi podjetje lahko vsem iz
polnilo zelje, bi morale imeti na 
raZPolago petdeset mllijonov sta
rih dinarjev za posojila posamez
nim graditeljem in sestindvajset 
prostih stanovanj. 

Mladinci pri sahu v Brcstovem klubu 

vrste so sestavili tudi sahovsko, 
ki marljivo vadi in se pripravlja 
na srecanja med mladinskimi ak
tivi obcine in izven obcinskih 
meja. 

Za to aktivno dejavnost pa se 
mladina lahko zahvali kegljaske
mu odboru ter ostalim aktivnim 
kegljacem, ki so ji odstopili pro
star, v katerem se mladina kul
turno, sportno in politicno u spo
sablja za svoje prihodnje zivlje
n je in se zabava v prostem casu. 

J. :Znidarsic 

cenah. Pouk na soli traja ves dan 
in si vsakdo izbere uro pouka. 
Zanimivo je, da je vsak razred 
na tej soli zares enotna tvorba in 
da nacionalne posebnosti sploh 
ne izstopajo, dasi zdru:Zuje stu
dente le skupen jezik- francos
cina. V razredu je zelo prijetno 
vzdusje; pred poukom se zivahne 
debate, ko pa profesor konca 
dvourno predavanje, se dru:Zbe, 
sestavljene iz pripadnikov razlic
nih narodnosti, razkropijo po 
m alih kavarnah blizu sole. Ne-

To pa se niso koncni podatki, 
saj vloge se vedno prihajajo. 

... da je v prejsnjem letu nasa 
Berta odposlala par 60.958 pisem
skih posiljk. Kolikokrat je mora
la zaradi slabe telefonske zveze 
ponavljati besedo »Halo« ni uspel 
izracunati niti nas najsodobnejsi 
sestevalni stroj. 

------------------~==~----~-===~~----~--------------------------------------------~ 
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BRESTOV OBZORHIK 

Zaposlovanje v nasi obcini 
Prehod na smotmejse gospo

darjenje je tudi na podrocju za.
poslovanja povzrocil temeljite 
spremembe. Delovne orga.nizacije 
so v prvi vrsti poiskale vse no
tranje rezerve delovne sile, za.to 
so bile potrebe po novih dela.vcih 
ma.lenkostne. Posledica. ta.kSnega. 
stanja. je bila, da je porastlo ste
vilo iska.lcev zaposlitve, spreme
nila se je tudi sestava brezposel
nih po strokovnosti in sesta.va po 
starosti. To pomeni, da je bilo 
na zavodu za. za.poslovanje vedno 
vee brezposelnih, da so med temi 
brezposelnimi tudi taki, ki imajo 
srednjo ali poklicno solo in da je 
med brezposelnimi vedno vee 
mladine. 

Najkriticnejse obdobje na po
drocju zaposlovanja. je bilo leto 
1967, ko so nekater.e manjse de
lovne organiza.cije odpuscale de
lavce, dve delovni organizaciji pa 
sta. bill likvidira.ni. 

v zadnjih stirih letih je bilo 
najvecje stevilo za.poslenih v dru
zbenem sektorju leta 1965, nakar 
je za.Celo upadati in je v letu 1967 
doseglo najniZje stevilo zaposle
nih. V preteklem letu pa se je 
stevilo zaposlenih zopet povecalo. 

su vedno vee delovnih organiza
cij zahteva preizkus sposobnosti 
za vse dela.vce, ki jib nameravajo 
sprejeti na delo. 

Naslednji nacin na.sega. delova.
nja je v tem, da skusamo vpliva.ti 
na. vecjo prostorsko gibcnost brez
poselnih. To pomeni, da skusamo 
doseci pri iskalcih zaposlitve pri
pravljenost, da se zaposlijo tudi iz
ven domacega kraja. Temu naci
nu dela bomo morali v bodoce po
svetiti se vee naporov, predvsem 
se pri nezaposleni mladini. Le-ta 
nima do doma takSnih obvezno
sti, da bi morala. nujno ostajati 
doma, ko pa so drugje moznosti 
za primerno zaposlitev. Komunal
ni zavod za zaposlovanje v Ljub
ljani organizira. obca.sno za dolo
cene poklice, za ka.tere je povpra
seva.nje, posebne seminarje, kjer 
si la.hko predvsem mladina. pri
dobi strokovn o zna.nje in pozneje 
za.poslitev. 

Da pa bi si laze predsta.vljali 
trenutno problematiko na pod
rocje zaposlova.nja pri nas, pa. se 
neka.j stevilk. 

V preteklem letu se je prija.vi
lo za zaposlitev 398 delavcev, za
poslenih ali izlocenih pa je bilo 

Stevilo zaposlenih v druzbenem sektp'rju 1965 1966 1967 1968 

4145 4020 3772 3948 

Sluzba zaposlovanja., ki je bila 
v casu manj smotrnega gospodar
jenja zgolj registra.tor brezposel
nih, je morala svoj na(lin dela 
prilagoditi nastalim spremembam. 

Veliko pridobi na. pomenu po
klicno usmerjanje mla.dine, ki 
usmerja. mladino predvsem v ta
ke poklice, kjer bo lahko dobila 
ustrezno zaposlitev. 

Sodelovanje z gospodarskimi 
orga.nizacijami postane tesnejse in 
strokovnejse. Delovnim organiza
cijam moramo posredovati take 
delavce, ki bodo s svojim zna
njem in svojimi sposobnostmi 
najbolj ustrezali zahtevam delov
nega mesta. Tako v zadnjem ca.-

321 delavcev. Poprecno je bilo v 
letu 1968 prijavljenih pri zavodu 
139 delavcev. Seda.nje stanje pa 
je 173. To stevilo ne pomeni po
vecanja brezposelnosti, pa.c pa. 
oznacuje to, da so seda.j skoraj 
vsi iskalci za.poslitve prija.vljeni 
pri zavodu, medtem ko so se pr ej 
prijavlja.li pri delovnih organiza.
cija.b. 

V zadnjih Ietih se je obcutno 
zmanjsala. menjava za.poslenih. V 
obdobju pred gospodarsko refor
mo je okrog 2 °/o zaposlenih vsak 
mesec menjalo zaposlitev, sedaj 
pa je to stevilo zelo majhno in 
redko preseze 0,5 Ofo. 

Harmel - Svet 

Se dve stopnici do cilja 
Dijake TehniSke sole v cetrtem 

letniku oddelka v Cerknici caka 
do zakljucka studija se uspesno 
zakljuceno zadnje polletje in ma
tura. Prvo polletje so dijaki za
kljucili razmeroma uspesno v pri
merjavi z oddelki Lesnoindustrij
skega odseka maticne sole. Uspeh 
dijakov pa ni dober v primerjavi 
z uspehi, ki so jih isti dijaki do
segali v prejsnjih letnikih. Pozi
tivno ocenjenih je 15 dijakov ali 
65,2 O/o. Z negativnimi ocenami pa 
je 8 dijakov ali 34,8 Ofo. 

Na sreco je dijakov, k i ima
jo po eno negativno oceno, kar 
sest; le dva dijaka imata stiri in 
vee slabih ocen. Dijaki, ki imajo 
po eno negativno oceno, imajo de
jansko moznost do konca solske
ga leta ocene popraviti. Dijaka, 
ki imata stiri negativne ocene, pa 
bosta morala vloziti najve~je na
pore, da bosta dosegla pozitivni 
uspeh in lahko v junijskem roku 
opravljala maturo. 

prehod iz solskih klopi k reseva
nju konkretnih nalog v tovarnah 
najtezji. Tu se bo n ajhitreje po
kazalo, kdo se je ucil le za oce
ne in kdo za bodoci poklic in d e
le, k i ga bo opravljal. Znanje, ki 
ga je posameznik pridobil v soli, 
bo lahko hitro priSlo do izraza. 

Dijaki prvega letnika so imeli 
v primerjavi s cetrtim nekoliko 
slabsi uspeh. Saj je bilo le 9 di
jakov ali 38 Ofo brez slabih ocen. 
15 dijakov ali 62 Ofo pa je imelo 
nezadostne ocene. Tudi v prvem 
letniku ima najvec dijakov slabe 
ocene pri matematiki. Dijaki pr
vega letnika se bodo morali moe
no potruditi, da bo uspeh na kon
cu leta boljsi. 

Vsem dijakom zelim, da bi ime
li ob zakljucku letosnjega solske
ga leta cimvec uspehov, kar pa bo 
uresnicljivo le s pove~ano mar
ljivostjo in vestnostjo vsakega po-
sameznika. J. Otonicar 
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J(ako poteka modernizacija? ZAKAJ ISCEMO NOVE 
KOOPERANTE TAPETNISKW 

IZDELKOV 

Marsikoga zanima, kak o je z 
izpolnjevanjem programa moder
nizacije proizvodnih zmogljivosti. 
Dejstvo je, da je postopek od 
predlozitve elaborata Mednarodni 
banki do operativnosti crpanja 
kreditnih sredstev izredno dolg. 
Tako je postal kredit Mednarodne 
banke v znesku 680.000 $ opera
tiven, to pomeni potrjen, tako s 
strani nase v lade kot Mednarodne 
banke, sele v prvi polovici meseca 
januarja. S tern je dala Medna
rodna banka Brestu in ostalim je
malcem kredita na razpolago vsa 
sredstva odobrenega kredita, ven
dar zopet po postopku glede cr
panja sredstev, ki ga zahtevajo 
pravila banke. V ta postopek so
dijo predvsem najmanj tri raz
licne ponudbe proizvajalcev opre
me iz driav clanic Mednarodne 
banke natancne tehnicne in eko
nomske obrazlozitve izbrane opre
m e s strani podjetja. 

Casovno razdobje postopka gle-

de pridobitve k redita smo zelo 
koristno izbrali za dokoncne izbi
re najustreznejse opreme, za zni
zevanje cen, pridobivanje zadnjih 
predracunov itd. Hkrati pa smo z 
delnim crpanjem sredstev 6 mili
jonskega kredita Kreditne banke 
in z lastnimi sredstvi opravili ust
rezno gradbeno energetsko rekon
strukcijo, tako da so te naprave 
v zakljucni stopnji in se bodo 
lahko takoj po prejemu ustrezne 
uvozne opreme vkljucile v proiz
vodnjo. Trenutno je uvozna opre
m a v stopnji pridobivanja komer
cialnih soglasij pri Jugoslovanski 
investicijski banki v Beogradu 
kot izkljucnemu zastopniku Med
narodne banke v Jugoslaviji, del
no pa tudi ze v stopnji narocanja 
pri samih proizvajalcih opreme. 
Predvidevamo, da bo glede na do
bavne roke pretezna vecina stro
jev prispela v Brest v tretjem 
tromesecju letosnjega leta. 

D. Mlinar 

(primer neloja.lne konkurence) 

Spostovanje dogovorov med 
dvema poslovnima partnerjema je 
osnovni pogoj za uspesno sodelo
vanje. Primer iz novembra lan
skega leta dokazuje, da se sodelo
vanje lahko izka.Ze za dvolicno 
poslovanje. V tern mesecu se je 
na trziscu pojavila tapecirana se
dezna garnitura DANIELA kot 
samostojni prodajni artikel v iz
virni obliki in v pohiStvenem 
biagu nasega izvora. Ta garnitura 
pa je prisla na tr g pod nazivom 
HELENA, plasiral pa jo je nas 
»kooperant« NOVA OPREMA iz 
Slovenj Gradca. Da je pa lahko z 
gotovostjo prodajal le sedeine 
garniture, je postavil nizjo -
»damping« - ceno. 

S tern odnosom do dogovorov 
glede sodelovanja se je poslovan
je omenjenega partnerja pokazalo 
v luci nesolidnega poslovnega so
delavca. 

Pravnik odgovarja 
Omenjeni primer dokazuje, da 

pri.-izbiri sodelavca ne odloca sa
me tehnicna usposobljenost. Part
nerja morata predvsem spostovati 
medsebojne dogovore! 

VPRASANJE: Kako se proste 
sobote obra.vna.vajo pri izracunu 
dol.Zine rednega letnega. dopusta? 
Slisijo se govorice, da po novem 
ne bo prosta sobota. priSteta let
nemu dopustu. Ali je to res in za
kaj tako? 

ODGOVOR: Zal - res bo tako! 
V letu 1968 so podjetja neenotno 
obravnavala proste sobote pri iz
racunu dolzine rednega letnega 
dopusta. Clen 150 temeljnega za
kona o delovnih razmerjih pa se 
glasi takole: »Ce vpelje delovna 
skupnost petdnevni delovni teden, 
se za stesti dan glede uveljavlja
nja pravic iz dela v delovni orga
nizaciji (letni dopust, otroski do
datek in drugo), steje kot da bi 
ga bil delavec prebil na delu«. 

Na prvi pogled se nam tolma
cenje, da bomo pri dopustu ob 
presto soboto, ali celo ob dve ali 
tri, upira. Vendar, poglejmo, kaj 
je pravzaprav prosta sobota! 

Prej smo delali sest dni v te
dnu, enako v soboto, kot ostale 
delovne dneve. Zdaj pa v prvih 
petih dneh tedna doprinesemo z 
nekoliko daljsim vsakodnevnim 
delom se toliko, da nam v soboto 
ni treba delati. Lahko bi rekli tu
di tako: delati moramo 42 ur na 
teden, od ponedeljka do sobote. 
Toda, ker smo· dovolj pridni prvih 
pet dni, lahko v soboto ostanemo 
doma. Soboto smo si »prisluzili« 
med tednom, saj smo izpolnili za
htevo po 42-urnem delovnem te
dnu. 

Zdaj pa gremo na dopust ! Prvih 
pet dni v tednu pocivamo, nismo 
si prisluzili proste sobote, kot so
delavci, ki ta cas delajo. Ce smo 
se v dvomu, nas pri tern »prepri
ca« citirani clen 150 TZDR ( . .. se 
za sesti dan glede uveljavljanja 
pravic iz dela v delovni organiza
ciji s teje, kot da bi ga bil delavec 
prebil na delu). 

Po dolocbi istega zakona (clen 
65, prvi odstavek) mora trajati 
letni dopust delavca najmanj sti
rinajst delovnih dni. In ker se so-

b ote obravnavajo kot »dnevi, ki 
jib prebijemo na delu«, jib me
ramo vsteti v teh »najmanj stl'ri
najst delovnih dni«. 

Kogar podrobneje zanima ute
meljitev navedenega obravnava
nja prostih sobot, si lahko ogleda 
se naslednje vire: 

Pojasnilo Zveznega sveta za de
le st. 1723/1-167 z dne 14., februar
ja 1968. 

»Slobodne subote«, clanek v re
viji Savremena praksa st. 180 z 
dne 24. VI. 1968, str. 5 in 

Privredno pravni priruenik, cla
nek na strani 80 v st. 10 iz leta 
1968. Z. Zabukovec 

Lastna proizvodnja tapetniSkih 
izdelkov se ne pokriva celotnih 
potreb, zato smo se vedno nave
zani na dobave sodelavcev. 

S tern, ko je sodelavec NOVA 
OPREMA prekrsil osnovno pra
vilo sodelovanja, ga ne moremo 
vee steti za solidnega poslovnega 
partnerja. Primorani smo iskati 
nove sodelavce za izdelavo manj
kajocih tapetniskih izdelkov. 

Vse to nam dokazuje nujnost 
cim hitrejsega razvoja lastnega ta
petniSkega obrata do take ·mere , 
da bomo lahko sami uresnicili 
celoten proizvodni program tape-
ciranega pohistva. T. Puc 

BREST premagan od Gradisa 
ZAKLJUCENO PRVENSTVO KTS LJUBLJANA V DISCIPLINI 
8 X 200 LUCAJEV 

V soboto 18. januarja Ietos je bilo na kegljiScu BREST v Cerk
nici koncano letosnje prvenstvo Ljubljanske tekmovalne skupnosti 
v kegljanju na 8X200 lucajev. Na tekmovanju je sodelovalo 16 klu
bov. V zadnji tekmi prvenstva. sta se za. prvi mesti pomerila. »GRAD IS« 
Ljubljana in »BREST« Cerknica. Sportna. sreCa. je bila tokrat naklo
njena. »GRADISU«, ki je v drugi tekmi premagal »BREST« za 58 keg
ljev in tako odvzel »BRESTU« prvo mesto. V prvi tekmi v Ljublja.ni 
pa je zma.gal »BREST« s 17 keglji razlike. 

Rezultati: 1. Gradis 12817 podrtih kegljev, 2. Brest Cerknica 
12776 podrtih kegljev, 3. Slovenija ceste 12724, 4. Satumus 12490, 
5. Ilirija 12271, 6. SAP 12139, 7. Invalid 12102, 8. Litostroj 11992 podr
tih kegljev itd. 

Drugo mesto za Brestovo ekipo, v ka.teri so igrali Joze Koscak, 
Joze Kos, Slavko Tornic, Ludvik Strukelj, Janez Homovec, Franc 
Zorman, Dusa.n Arko, Roman Zwolf in Edo Pre5eren, je vsekakor 
velik uspeh, ce upostevamo, da pri ljublja.nskih klubih uastopa.jo 
neka.teri bivsi in sedanji drzavni reprezentanti ter imajo neprimerno 
boUse pogoje za. trening, sa.j trenirajo na avtomatskih kegljiScih. 

Srednja ocena v razredu je 3,1 
(nekaj boljsa kot dobro). Trije 
dijaki imajo prav dober uspeh, 
enajst dijakov dober in le eden 
zadosten uspeh. Najnizja srednja 
ocena in tudi najvec negativnih 
ocen je pri matematiki. Verjetno 
krivde za slab uspeh iz matema
tike ne nosijo samo dijaki, ampak 
tudi predavatelj, ki predmet po
ucuje. Pri tern predmetu nima ni
ti en dijak odlicne ocene, iz ce
sar lahko sklepamo, da niti eden 
ne obvlada v celoti predpisanega 
programa matematike. 

J(aj je vplivalo na 
za r.nesec decer.nber 

ugodno dosezen nacrt 
1968 v TP 1l1artinjak 

Srednje ocene pri ostalih pred
metih se gibljejo od 2,3 do 4,0 pri 
tujem jeziku, oziroma do 4,2 pri 
prakticnem pouku ali telesni 
vzgoji. 

Do konca letnika je le se ena, 
sicer malo daljsa konferenca. Po 
solskem koledarju se bo pouk za
kljucil 26. aprila. Nato bodo do 
konca junija dijaki opravljali 
mature, kar bo zadnji pregled 
pred vstopom na delovna mesta 
v proizvodnjo. Prav gotovo bo 

Leto 1968 je bilo za TP Mar
tinjak dokaj tezko, kajti v tern 
obdobju je bil dan pecat proiz
vodnji stilnega pohistva. Razvilo 
se je tapetnistvo, kar je tudi ze
lo vazno za tovarno. 

Tovarna pa je uspela prodre
ti n a trzisce predvsem v ZDA z 
zahtevnim stilnim pohiStvom in 
tudi pridobila kolicinska naro
cila. 

Tovarna pohistva Martinjak 
je v mesecu decembru dosegla 
nacrt rekordno, to je 2,054.740 N 
din, kar je do sedaj najvec, ali 
114 Ofo od predvidenega mesecne
ga nacrta. Da je bil nacrt za 
december presezen, je potrebno 
omeniti naslednje dejavnike, ki 
vplivajo na proizvodnjo: 

Predvsem do n eke m eje jasen 
program dela, ki omogoca bolj
se in pravocasno pripravo dela, 

najvecje prizadevanje vseh stro
kovnih in vodilnih delavcev, re
alno nacrtovanje in pravilno 
usmerjanje v proizvodnjo, pra
vocasna dobava materialov in 
surovin, da ni bilo nepotrebnih 
zastojev med proizvodnjo. Za do
segc nacrta, ki je bil postavljen 
nekoliko visje, kot je na razpo
iago normiranih ur, smo morali 
napraviti 1927 nadur. Ker je pro
bleme dobav kupcem razumel 
ce.oien kolektiv, je bil nacrt za 
mesec december presezen za 14 
odstotkov v odnosu do postav
ljenega nacrta. PE si je v letu 
1908 zagotovila kupce in nam je 
znano, kaj bomo proizvajali v 
letu 1969. Zato n am je doseze
ni decembrski nacrt spodbuda za 
n adaljnje delo in cim boljse iz
koriscanje razpolozljivih proiz
' ·ajalnih sredstev ter surovin in 
materialov. Anton Lovko 

Brestova ek.ipa v letosnji sezoni ni mogla. v ccloti izvesti treningov, 
ker je zamrznila naprava za. ogrevanje kegljisca.. Popraviti smo jo 
uspeli sele en dan pred tekmovanjem. 

V zacetku februarja letos pa se bo pricelo republisko moStveno 
prvenstvo na 8 X 200 luca.jev, kjer ima pravico sodelovati 16 klubov 
iz Slovenije. V ligo se je uvrstilo 12 mostev po la.nskoletnih rezulta
tih, kjer je bil Brest osmi, za preosta.le stiri klube pa veljajo na.jbolj
si rezultati iz kva.lifikacijskih tekmova.nj za slovensko ligo. 

Kaksni bodo rezultati republiskega tekmovanja, bomo videli 
prihodnji mesec; po doseda.njih rezoltatih lahko upamo, da. bo Bre
stova keglja.ska ekipa. v slovenski ligi dosegla se boljse rezulta.te in 
mesto kot v preteklem letu. 

F. Tavielj 

---- ---- - ~- - - "" ~ .. - -~-- -~~ -- --- -~ ---;-......... ..:;..- ---~~-~--=- __......_.~ 
. -- -- -
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N agradna krizanka 
Iti na sej em, pa naj si bo do

rna ali na tuje, ni prijetna rei:':. 
Ves, da bas moral en, dva, tri 
ali vel': dni korakati po desetti
socih kvadratnih metrih, nabira
ti vtise in strupeno ogledovati 
razstavljeno blago. Kdor je to 
ze preizkusil, ve, da je to napor, 
ki se poplaca s tern, da utrujen, 
kat si, ogledujes v prostem l':asu 
zanimivosti mesta, kjer si. Letos 
je bila v Parizu vecja skupina 
Brestovcev. Trije komercialisti, 
eno oblikovalec, trije tehnicni 
referenti in stirje tovarisi iz pri
prave in vodenja proizvodnje po
histva. 

RAZPIS NAGRAD 

1. nagrada 50 din 
2. nagrada 30 din 
3. nagrada 10 din 
4. nagrada 10 din 

P ravilna resitev nagradne no
voletne krizanke: 

Vodoravno: zeli srecno novo le
ta, elastika, barometer, planinka, 
Skan dinavija, semenarna, aka, sj, 
kol, okov, aktiv, vd, Alpe, varati, 
Olseva, kvartal, as, ada, ete, pre
stave, nn, plaketa, OM, ba, jarem, 
Kis, dimnikar, erotik, SK, Loara, 
kantata, podkev, a, sto, VR, dza
ur, Ar navt, tov, Dedek mraz, AA, 
ie, Inn, omet, posast, trn, kaj, GO, 
ekipa, ne, k, Alabama, American, 
alka, licar, nazor, edin, er, otirac, 
Sara, VK, Alma, deci, be, SD, alt, 
silvestrovanje, oje, sprevodnik, 
raca, askeza, l!. 

NAGRADE IZ 15. STEVILKE 
BRESTOVEGA OBZORNIKA 

1. nagrada 100 din: Jakob Be-
vanda, Cerknica 

2. nagrada 60 din: Janez Kova
cic, Cerknica 

3. nagrada 20 din: J eric a Kovs
ca, Cerknica 

4. nagrada 10 din: Maja Klobu
car, Cerknica 

5 .nagrada 10 din: Edo Tavzelj, 
Celje, Cankarjeva 2 

BRESTOV OBZORl\JIK GOSTUJE 
OBONI ZBOR RmiOEV 

V nedel jo 12. januarja je 
imela Ribiska druzina Cerknica 
redni letni obcni zbor, n a kate
rem so se ribici pogovorlli o 
uresnicitvi postavljenih · ciljev v 
pretekli lovni sezoni in o nacr
tih za naslednje leto. Iz poroci
la predsednika in gospodarja je 
bilo mofuo razbrati, da je de
javnost, s katero se ukvarja ta 
organizacija, dokaj zahtevna, 
zlasti pa st ane precej denarja. 
Sarno v preteklem letu je orga
nizacija porabila nad 7500 dinar
jev za ribji zarod v vodah . Ri
biska zveza Slovenije predpilie 
vsako leto najnizji nacrt vlaga
nja, katerega morajo druii.ne iz
polniti ne glede na razpolozlji
va sredstva. 

Z lastnimi sredstvi smo naba
vili 2000 mladic potocnih postr
vi, 1400 mladic krapa in 100 kg 
postrvi sarenk za prodajo. 

Ce primerjamo sredstva, ki jih 
dobi Ribiska druii.na od proda
nih dovolilnic in rib za prodajo, 
vidimo, da morajo ribici sami 
prispevati vee kot 3000 dinarjev. 

Poleg tega so r ibici opravili 
okrog 1300 delovnih ur pri re
sevanju mladic, ko je presihalo 
Cerknisko jezero, kar je skoraj 
16 ur na clana. Ce upostevamo 
ceno ribolovnega dovoljenja, pri
spevek, ki ga vsak clan vplaca 
za resevanje rib, clanarino in 
prostovol jno delo pri akcijah, 
potem stane vsakega clana spor
tni ribolov okrog 300 dinarjev 
letno. Materialna korist, ki jo 
imajo r ibici pri uplenu rib, ni-

kakor ne pokriva izdatkov. Ri
biCi delamo vse to iz ljubezni in 
strasti do sportnega ribolova. 

Predstavljajmo si, da bi vade 
Cerkniskega jezera upravljala 
neka gospodarska organizacija s 
svojim rentabilnostnim racunom 
in placano delovno silo. Nic cud
no torej ni, zakaj ribici, organi
zirani v cerkniski druzini, n ego
dujejo zaradi Zivljenjsko nemo
goce delitve voda na Cerkni
skem jezeru. Zavod za r ibistvo 
upravlja zgornji del jezera, kjer 
so stalne vode in ni poZiralni
kov, druzina pa spodnji zahodni 
del, kjer vode vsako leto presah
nejo tudi po veckrat. Ob vsakem 
presihanju pa je potrebno mno
go naporov in precej delovnih 
moci, ki morajo nesebicno prije
ti za delo in resevati, kar se re
siti da. 

Ker manjkajo stalne vode, ka
mor bi resevali podmladek, smo 
s prostovoljnim delom napravili 
nekaJ jezov, da bi zadrzali vsaj 
nekaj vode, kamor odlagamo re
sene ribe. V kako neenakem po
lozaju je n asa organizacija z Za
vodom, si lahko predstavlja sa
roo tisti, k i r azmere na Cerlpti
skem jezeru pozna. Menim, da 
bi morali pristojni forumi krivi
co, ki je narejena, popraviti in 
tudi nasi druZini dodeliti nekaj 
stalnih tekocih voda. Druzina 
vlaga ogromno truda in sred
stev, da ohranja stalez, medtem 
ko Zavod brezskrbno izkoriSca 
to, kar mu je narava dala. 

Kljub krivici pa ribicem n e 
manjka volje. Resno ze razmis
ljamo o tern, kako bi pr isli do 

svojih prostor ov - Ribiskega 
doma. Takoj, ko bo urbanisticno 
urejen prostor na Goricici, se 
bomo lotili dela pri gradnji do
ma. V njem bomo predvidoma 
odprli tudi gostinski obrat. Na
crti so lepi in upamo, da jih bo
mo tudi uresniciti, seveda ce 
nam Jih ne bo preprecil nov za
kon o sladkovodnem ribistvu, ki 
se baje nekje na tihem priprav
lja. 

T.Kebe 

CERKHISKO JEZERO: 
DAHES DA , JUTRI HE 

Mlajsa generacija ne pomni, da bi 
Cerkni·sko jezero usihalo sred i jese
ni. Zgo<Clilo pa se je to ·lelos, ko je 
bila jesen zelo suha in je sele no
vember prinesel padavine. Take je
seni so b ili veseli v·si listi, ki eez 
polelje niso mogli pospravili s!elje, 
ker je bilo jezero zalito . Ribiei pa 
so se hudovali nad naravo, ki ni
ka kor ni hotela podarili dezja. Zalo 
je za·eelo jezero lelos ze eelr4ie usi
hali v Vodonosu, Rese tu .in v Si!a
rici, drugie pa v Relju. Vsakdo bi 
mislil, da v ta kih pogojih ob eelr
le m presihanju jezera ne bo nobe
nega repa vee v njem, !oda vsi smo 
se zaeudi li, kako je moglo biti sa
mo v Rese!u in Re tju vee kot 500 kg 
rib, nilljvee linjev, mll·nj pa seuk. Pr
vie pa so ob zadnjem pres-ihanju 
preizkusili tud i sodobno orodje za 
resevanje rib, to je agregal s pri
borom, ki ga je Ribiska druzina ku
pi la iz las!nih sreds!ev. Verjetno je 
to omogoei lo obilen plen, kajli v 
nizkem vodos!aju so ribam poma
gali, da jih n iso pozrli ·ne usmiljeni 

poiiralniki. Plen, zla~ti linje, klene 
in men'ke so rfbiei prodali prebival
cem Cerknice in bliznjih vasi. Plena 
je bilo za vee kol 300 kg, nekaj rib 
so si pr.idr:Za li ribiei sami, preosia lo 
kolieino, :dasti seuke, pa so dali v 
ribnike in .potok Rak v Rakove m 
Skocjanu. Takoj naslednji dan, ko 
se je oposu~ila Sitarica, so zaeeli lo
vili v Str:Zenu po kolenih, kjer voda 
presahne. Tud i lu ·so b ili uspes ni, 
se zlasli pa je k !emu prispeval ag
rega!, ki je ribe privlekel iz goslega 
vodnega ra.stlinja, ·kjer br jih sice r 
eakal neusm iljeni .pogi•n. Bile ~o zla
sli seuke, kcrterih popreena mera je 
b ila 28 em, bilo p a jih je okrog !isoe. 
Prodali so jih Ribiski d ruzini v Po
s!ojni, kjer so dohile nov i ivljenj
ski pros!or v vodah Pi·vke. lslega 
dne so nastavili ribiske mreie pred 
pozira lnrki Ponikve, ker je bilo pri
eakovali, da bo voda eez noe pre
sahnila. V zadnjem 4renutku, ko se 
je ie delal vr!inec nad poii ralni<ki 
Ponikve, pa je zace·lo moeno deze
vaii in ribici so v zadnjem lrenulku 
pote gnili mreie iz ·vode, !okra! praz
ne, in hileJ.i •proli o'breiju p red hilro 
nara·scajoeim jezerom. 

Naslednti da.n, ko se -ni pre!eklo 
nHi 24 ur, pa je b ilo ze videli pro
s!rano Cerknisko jezero, prekrilo z 
vodo srebrnosive barve. Taksno uso
do pa bodo Cerknisko jezero in ri
be v njem doiivlja li vse do!lej, do
kler jih ne 'bodo zadrz.ale zapornice 
pri Karlovici, ki j ih gradijo. Sedaj 
jezero spe! nudi sporlni uzilek ribi
eem in lovcem, ki se na njegovih 
va lovih zibljejo v eolnih •in poizku
sajo vsak svojo sreeo pri ribo lovou 
in lovu. 

F. Tavzelj 

BRESTOV OBZORHIK 

Dolzina potovanja je bila od
visna ad naloge, ki jo je posa
meznik dobil ob odhodu v Pa
riz. Potovanje je bilo dobra or
ganizirano; problemov ni bilo, 
vsi smo se zbrali v hotelu Le Fo
yer Moderne. Od tu so vodile 
poti naprej in nazaj. 

Manjkalo tudi ni humorja, pa 
smo ga zato namenili nekaj se 
bralcem Brestovega obzornika. 

1. H udo je, ee te tiSCi eevelj, 
se huje pa je, ee je otiseanec 
tisti nebodigatreba. Inz. Resnik. 
je Tomazu Pucu potozit, da ga 
muci otiscanec. Puc, pripravtjen 
za takojsnjo pomoc, mu pritepi 
na desno nogo obliz. K o kasneje 
hodita po sejmu, pravi inz. Res
nik Pucu: »Tista tvoja zavba pa 
r es nic ne pomaga.« »Kako to,« 
se razhudi Puc, branec svojo 
medicino, »dal sem ti ga na desni 
mezinec in basta - mora po
magati.« »Ze, ze,« pravi Resnik., 
»mene b oli mezinec na levi no
gi.« 

2. Tomaz Puc je bil prvic v 
Parizu. Vse se klanja in po
zdrav!ja. Pri prihodu ni dosti 
pozdravLjal, pri odhodu pa je po
udarjal svoj buon jours - bon 
zur, a!i po nase dober dan. Pa 
recite ce ni »bon zur« uporabljal 
ob pravem casu. FrancosCina je 
res tezka. 

Potem je se nekaj taksnih pri
god, ki niso za objavo v Bre
stov em obzorniku. Pa, da n e ba
ste mislili, kdo ve kaj. Morda 
to, da so nek.ateri tovarisi raje 
b1·ati k r imina!ke, kot hodi!i po
noci po Parizu. No, pa to ni hu
mor, to je bito povsem res. In se 
in se. 

3. Vlak proti domu je imel ad
hod zvecer nekaj cez 19. uro. 
Tone Bavdek, otovorjen in s ste
ktenico v zepu, je na peronu ne
strpno cakat ob prtljagi V idovi
ca. Ura se pomi ka, Vidovica pa 
od nikoder. Nervozno caka in 
eaka, kar pritece Vidovic. Se
daj pa na lov za vagonom. V!ak. 
je bil dolg, t aka dolg, da je Bav
dek resno mislil in se mis!i, da 
je imet najmanj 83 vagonov. Nas 
vagon je ime! namree stevitko 
83. 

4. Posebnost prt!jage je bi! 
Vidovicev zeteni kovcek. Kje do
biti vrv, da bi ga prevezal, sa; 
okovi niso vee drza!i. Puc pra
vi, da mu pasu vee ne posodi, 
ker pokvari sponko. Torej okva
ra ni nova. Kov cek. je dobil sta
ro bolezen. Z dvema svet !ecima 
vrvicama je dobiL izraz izziva
jocega kovcka! 10:1 so pad!e 
stave: ta kovcek bo medij za 
carina v Sezani. Ce so ga na 
meji med Francijo, $vico in Ita
!ij o kaj g!edali, ne vema, ker 
smo spa!i. Svetili pa so menda v 
tisti kovcek. Sezana: >>Prosim, 
dajte tistile kovcek,« pravi ca
rinik. Vidovic hiti odvezovati, 
da je kaj. Ker ni bi!o nie, tudi 
carine ni bilo nic. Zeleni kov
cek je torej r es bit medij. 

5. Ko je na vmesni postaji iz 
Postojne n ekdo vprasaL Vidovi
ca, s katerim avtom se je pri
pe!ja! do tu, je V idovic reke!: 
»Taka hitro smo se pripeljati, 
da se sam ne vem, s katerim. 
Vozit se je z Markoveicevim Au
dijem. 

Teh nekaj »humoristicnih« be
lezk naj bo v prihodnje napotek 
za zbiranje taksnih in slicnih 
dogodkov, s katerimi bi bolj po
pestrili nas list. 

NA VEOERNI EKONOMSKI 
SOLI 

so maturirali: 

1. Franc Opeka 
2. Franc Udovc, 
3. Toncka Ostanek. 

N A VISJI SOLI ZA ORGANIZA· 
CIJO DELA 

je v oktobr u diplomiral 

Janez Otonicar. 

OESTITAMO! 
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