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VeCja proizvodnja, prodaja in tudi nabava

Ob Dnevu republike

Komercialisti in poslovna politika 1970. Povecanje obsega prodaje za domace trzi~ce
Sredi novembra so se zbrali komercialisti, da bi se skupaj s tovarisi iz poslovnih enot dogovorili
o predlogu poslovne politike za
1970. leto, to je tisteg-a. dela, ki zadeva. politiko nabave in politiko
prodaje.
Ker priha.ja.mo v cas, ko bo treba. vsa.ko Ieto dolociti nabavna. in
prodajna staliSca. do trga, je dogovor se kako potreben. Zlasti je
to vazno, ker bo proizvodnja po

napovedih nara.sla. kar za. polovico. Rekonstrukcija. je skoraj
koncana. Skoraj gotovo je ze, da
bodo do konca leta dobavljeni vsi
stroji za potrebe Tova.rne pohistva.
.
Tako povecanje po pomeni vee
naba.ve in vee prodaje. Tovarna
pohistva v Martinjaku, zla.sti pa
Tovarna pohistva. v Cerknici si
pri'zadeva.ta, da bi ob vecji kapaciteti dosegli tudi najvecjo ude-

Razstava Lojzeta Perka
ob sestdesetletnici
BREST in Kovinoplastika sta prevzela pokroviteljstvo nad retrospektivno ra.zstavo likovnih del Lojzeta Perka.. Razstava je bila. odprta. 22. novembra. v umetnostnem pa.viljonu v Slovenj Gradcu. Otvoritvi je prisostvova.lo okrog petsto }judi. Pri slovesnosti so sodelovali
Koroski oktet, moski zbor »Svobode« iz Loske doline in gledaliski
igralec Ciril Debevec. Razstavo je v imenu pokroviteJjev odprl pomocnik glavnega direktorja Bresta DuSa.n Trotovsek.
Ra.zstava. je zelo obsema, sa.j obsega. okrog 120 oljnih del in gra.fik.
Nepoza.ben je pogled na. velicino Perkovih slik, tako doma.cih in v tako
veli'kem stevilu.
Ob tej priloznosti ra.zstavlja v Slovenj Gral).cu tudi Brest. V spodnjih
prostorih umetnostnega paviljona. je na 5110 kvadra.tnih metrih ra.zsta.vljen celotni program prihodnjega leta. Izdelki so namesceni na.
pesek, kar jim da.je se poseben poudarek in je nekaj povsem novega.
Za.nimanje za ra.zsta.vo je zelo veliko, saj je to prvi primer tako obsezne razsta.v.e pohistva v Slovenj Gradcu. Razstava bo odprta do
8. decembra. 1969.

lezbo z Iastnim progra.mom. To pa.
zahteva povsem drugo obdelavo
tdisc, domacega, zlasti pa. tujega.
trga.. Isto blago bo treba nuditi
tudi na tujem. To pa ne bo Iahko.
Potrebno bo precej naporov, d a
bomo raz5irili svoje izdelke na
evropsko triZiSce na. zahod in ce
bo treba, tudi na vzhod. Ob taki
preusmeritvi bo treba. spet povecati i'zvoz v evropske drzave, saj
smo se v zadnjem casu vse prevee vezali zgolj na amerisko trzisce in se tam na ozko izbiro kupcev. Pa ne sa.mo na ziutanjem,
predvsem na domacem tdiscu bo
treba razsiriti prodajni prostor.
.Ze nekaj let nazaj prodamo pribliZno polovico vsega blaga v Sloveniji. Na trziseih v Srbiji z Beogradom in v Hrvatski z Zagrebom pa prodamo komaj petino
na.Sega blaga. Ce je bila. v preteklem obdobju glavna ovira
kupna moe na tem podrocju, potem danes to ne velja vee. Kje je
potem vzrok za tako stanje? Morda prodajna politika.? Morda?
Za predvideni obseg prodaje pohistva je treba na.jti nove momosti v prodaji na tujem in doma.
0 vsem tem so razpravljali in
verjamite ali ne, da so take moznosti na.Sli.
lzkusnje v dosedanji prodaji
nas uce, da. je treba v prihodnje
zagotoviti neprekinjeno momost
za zalaga.nje trziSca z izdelki iz
programa, saj je bila dosedanja
pogosta odsotnost s triiSea. v veliko skodo. Na zalogi ne sme nikoli zmanjkati blaga, zato so
zgrajena skladisca in ce bo potreba, bomo gradili se nova.
Posebno pozorni moramo bi:ti v
stikih s trgom. Do sedaj smo polov1co prodaje doma obdelovali z
enim samim potnikom. Novo polovico in se vee kot polovico rooramo poslej obdelovati z vee potniki. Tudi za tuji trg so le bezni
obiski premalo. Tudi tam bo treba biti nenehno prisoten, da bi
ustvarili ci'm vee neposrednih stikov.
Kako pravilna je bila. dosedanja politika, nam potr.Juje dejstvo, da ob tako povecanem obsegu proizvodnje ni bojazni za.
plasma izdelov. S tem pa je potrebna tudi projekcija rekonstrukcije, ki je za nami.
V prodajni program prihodnjega leta lahko stejem nadaljevanje prodaje gla.sbenih omaric in
masivnega sti'lnega pohistva za
ZDA, na domaee in evropsko trzisce pa bomo plasirali dnevne
sobe in jedilnice, stole in od kooperantov izdelane vitrine. Iz-

Letos praznujemo 26. leto nove jugoslovanske druiave. Sredi vojne vihre je bilo leta 1943 v osvobojenem
bosanskem mestecu Jajcu II. zasedanje A VNOJ. Sredi
tirani.z.irane Evrope se je rojeva-la nova drzava, ki je pogumno zastavila svoj program E>svO'boditve i n novega
cl.ruzabnega razvoja.
SFRJ je v svoj em druzbenem in gospodarskem razvoju napravila izredno velik kora.k. ·Agrarna dezela se je
industrializirala, delovni ljudje in narodi Jugoslavije so
dokoncno nasli SVOj SVIObodni .prostor za delo in zivljenje.
T.udi delovni ljudje nase o bcine in nasega kolektiva so
dosegli lepe uspehe. K~juib ostrim pogojem gospodarj enja so se n ase delovne organi:zacije dobro uveljavile.
BREST je v tern casu skoraj dokoncal veliko rekonstrukcijo proizvodnih ka:pacitet. To daje porostvo za prihodnje, se vecji prodor Brestovih proizvodov na tuje in domace trzi.S'ce. Zavedati ·s e moramo, da bomo svoj sloves
kvalitetnega pohistva obddali le z novimi prizadevanji.
Nas kruh bo b.oljsi le ob vedno vecji strokovnosti in
znanju.
Sestindvajseti Dan republike praznujemo Jugoslovani
v delavnem in optimhsticnem raZJPolozenju in se zavedamo velikih nalo g, ki jih bo treba v prihodnosti se
resevati.

boljsali bomo izdelke sob DANIELA STEREO in FLORIDA VARIANT. Posebej je treba omeniti, da bo imela Florida novo kvalitetno lezisce. Tudi nove dnevne
sobe ALEKSANDRA in CLAUDIA z vgrajeno a.kustiko ali brez
nje bodo glavni nosilci programa.
Tudi v prihodnjem letu bo treba vloziii cim vee sredstev v propa.gando in reklamo. Na sejmih in
razstavah bo treba sodelovati s
eim vee izdelki.
Kot v preteklem obdobju, bomo tudi v 1970. letu izvazali izdelke prek Exportdrva, Slovenijalesa, Lesnine in drugih, ki bodo
nudili sprejemljive pogoje. P ovecali bomo lastni izvoz. Na domacem trgu bomo sklenili pogodbe
z dosedanjimi kupci grosisti. Del
blaga. bomo prodali sami v svoji
lastni trgovini.
Ker bo proizvodnja vecja, bo
potrebnih tudi vee surovin, reprodukcijskih in drugih materia.lov. Zadostne in pravoea.sne dohave, dobri nabavni pogoji in cim
nizje cene bodo prav gotovo pripomogli k uspesni proizvodnji.
0 tem pa drugie, saj je o tern
danes se preuranjeno govoriti.
D. Trotovsek

Ob Dnevu republike

29. novembru
cestitamo vsem clanom kolektiva,
poslovnim sodelavcem in obcanom!
Urednistvo

REFERENDUM
o samoprispevku
za rekonstrukcijo
vodovoda
Cerkni ca - Rakek

USPEL
Na nedeljskem referendumu se
je 65,2 °/o volilcev odloeilo za
uvedbo samoprispevka. Najboljsi
uspeh je dosegla volilna enota
Brezje z 92,7 e/o, Dolenje Jezero
pa le 48,6 Q/o. Na voliSca je prislo
84 '0/o volilcev.
Kljub sorazmerno kratkem casu, ki ga je imela komisija za pripravo organizacijske in financne
konstrukcije prenovitve vodovodnega. omreija, ji je uspelo pripraviti sprejemljiv predlog resitve.
Priprave so bile vsebinsko dobre in so zajele sirok krog obeanov.
Z izglasova.njem samoprispevka
so obcani dokaza.li svojo zrelost,
zavest in hotenje po napredku.
Ceprav bodo prispevki vseh kategorij prebivastva precej visoki,
se je od udelezenih volilcev izjasnilo za uvedbo samoprispevka
kar 78 Q/o volilcev.
Z la.stno udelezbo 4 milijonov N
din bomo dobili se dolgorocni kredit KBH Ljubljana v visini 3 milijonov N din.

BRESTOV OBZORNIK
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VSE P060STEJSE
POMANJKANJE
REPRO MllTERIALA
V zadnjem ca:su opazamo, da
posamezne surovine in repro materiali vedno pogosteje niso dobavljeni v dolocenem casu. To
ima za posledico zastoje v proizvodnji, odvecne stroske -in negodovanje delavcev. PriSli smo ze
taka dalec, da smo morali zaradi
pomanjka•nja iverastih plosc prestaviti prosto .soboto, kar nam je
porusilo plan pri investicijskih in
vzddevalnih delih. Ce hocem biti
objektiven, moram reci, da se je
·stan je ·PO reorganizacijoi nabaWle
sluzbe pred dobrima dvema letarna, kar se nabave materialov tice, ·precej popravilo. Trdil bi, da
resnejsega problema, ki bi ogrozal proizvodnjo, -skoraj ni bilo.
Pvoizvodni program -smo .ustalili,
ga oblikovali za daljsi cas, utrdili normative materialov, k o1ikor
toliko ostandardizir.ali materiale in
·podobno.
Na osnovi tako razresenih v.prasanj je nabav>na sluzba lahko
mnogo bolj zamesljivo obdel-ala
nabavne 1poti i n kanale. Pog·osto
je s klepala letne .pogodbe ali pa
letne dogovore, na osnovi kateIlih so pozneje s ·konkretnimi odpokli-ci izcrpavali te pogodbe in
dogovore.
V zadnjem cas u menda ni vee
taka. Nabavna sluiba sedanje stanje sicer opravicuje z izredno teikimi trini<mi pogoji, ·saj •prakticno
primanjkuje vsega blaga, podobno kot je bilo pred reformo. Ne
morem t rditi, da ni objekti:vnih
tezav. K o :p a a naliziras posamezne pr·i mere, ko dobave ·niso pravoeasne, prides do spoznanja, da
n ismo n apravili tistega, kar bi
lahko, oziroma kar bi zaradi pravocasne oskDbe tovarn morali.
Naj zaenem pri f.ormiranju oproizvodnega programa, k er se problem ·zaeen ja prav ob tern. Nase
metodedela so take. Projektant,n apravd nekaj osnovnih skic po svoji zamisli. Da bi projekt temelj.ito
proucil in anaUziral, nima casa
ali se verjetneje, nima potrpljenja. Na osnovi tako nepr-oueenih
naertov, bolje receno ·s kic, se

pricne i-zdelava vzroca. ObicaJno smo s casom za izdelavo vzorcev taka na tesnem, da 1ovrmo
v>SakO minuto, Ce hocemo, da bo
vzorec se svei dospel na razstavni prostor. Potrosniki si razstavo
·ogledujejo ter jo r azlicno ocenjujejo. Prodajalci-komercialisti, ki
spremljajo ocene potrosnikov, napravijo na osnovi tega svoj povzetek in ga poskusajo uveljaviti
v proizvodnem programu. Vsaj
doslej n a vadno nismo nasli toli!ko
easa, da bi posamezne izdelke temeljito strokovno anaHvirali, kar
bi morale po m ojem mnenju odgovoriti:
- ali izdelek ustreza estetskemu okusu potrosnikov,
- ali so upostevana nacela
standardizacije in tipizacije,
- ali smo opremljeni z ustrezno tehnolosko opremo za redno
pr.oizvodnjo,
- ahl. ·s o UJporabljeni materiali
najbolj primerni glede ma kvaliteto, funkcionalnost, ekonomicnost, trpeznost itd.,
- ali so doloceni k i'iteriji za
kvaliteto, tolerance, normativ materiala i!n ostala potrebna tehnoloska dokumentacija.
Se bi lahko n asteval, vendar ose
mi z di, da b i morali v saj najvaz-nejsa Vlprasanja resiti, predvsem
pri taka vaZnih elementih, vedno
pa n e bi· smeli dopustiti, da nas
stiska cas. Programirati moramo
torej na daljsi cas. Ze sedaj bi
morali im eti raozcisceno vprasanje
o n ovem programu za leta 1971,
taka da bi leta 1970 uporabili za
studij e, ki sem jih omenil. Ce bi
stvari pripravili ta:ko, ne bi bilo
nenehnih tezav ob ·programiranju
proizvodnj e. Taka pa prihajamo v
izredno teike situacije, 'ko vsem
pr.imanjkuje casa. Priprava dela
je vedn o v zaostanku za dokumentacij.o. To pa j-e ;pogoi za se·S tavo normativov m aterial-a in
vse kasnejlle p laniranje. In ne same to. Stopnj·o kvalitete navadno
doloeimo v pr.oizvodnji na osnovi
splosnih vi:zualnih kriterijev. To
pa lima pogosto' za posledko, da

Kvalilela izdelkov
- pogoj za napredek
Nasa poslovna politika n akazuje, da bo treba kvalitetno ra·ven nasih
izdelkov b oljsati iz leta v leto ·in doseci najboldso kvaliteto. Verno da
vodi taka usmeritev v napredek, da ustvarja ·pojem o kvaliteti BRESTOVEGA pohistva. Nase t~nj e ·s o usm erj ene v TOP ipOhistvo.
Nastopi na razst avah v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu so p otrdili
to usmeritev. Pohv·ale niso zadevale samo kreativnost i·z delkov in ureditev okolja, ampak tudi kvaliteto izdelkov. Pojem kvaliteta pa ni
samo zunanji videz izdelka, ampak zajema celotni izdelek od snovi,
iz katere .j e izdelek napravljen, do papirja, ki zapira karton, v katerem
tra~sportiramo •POhi·stvo. Kvaliteta je se vee. Kvaliteta !POmeni zadovolJ stvo kupca, pomeni dobra irne n a trziseu.
Na enem •izmed z.adnjih komercialnih posvetov v novembru s m o
ll:n ali.zilrali kvaliteto, ki naj bi jo dosegli v zadnjem tromesecju. Anahza Je. pokazala, d a je se vedno cela vrsta nepravilnosti, ki daje po.slovanJu sla~lO oceno. Samo 17 °/o vseh ugovorov se nana.Sa na prevozne pos~odbe, 83% na r 31Zlicrie pomanjklji'Vooti, katerim botrujejo
lronst:I'ukclJSke ~apake, teh noloske napake, nekvalitetno okovje, nekompletno okovJe zaradi pozabljivosti pri embaliran j u itd.
Z uvedbo obvezne garancijsk e listine, zla·s ti pa ob relativno visokih
cenah pohistva, je kupec danes se kako upravicen, da ugovarja vsaki
napaki. Minili so casi, ko so l judje kupili vse samo da je bHo. Kriticnost triiSca .p ostaja t udi na ·podroeju pohiStva n ajmocnejsa postavka ·propagande, ki •Se zastonj siri od uses do uSes. Dober glas g·re
v deveto va-s, slab pa po vsem svetu.
Da bi bilo u govorov zoper kvali1eto cim manj, je bilo sprejetih vee
-sklepov.
- Za vse izdelke v .pr:ogramu za leta 1970 je treba natanono d olociti zahteve o ·k!valiteti in jih uvesti v 1:ehtnicno dokumentacijo. To je
potrebno. za~o, d a bi dosedanje izdelke dopolnili, nove pa lansi:rali z
zagotov1h vlsokokva1itetne ravni.
-:- Po~ebej je tr~ba .zaostriti odgovornost v izvajanju konstrukcij9kih res1tev, .pa naJ gre za lastno ali kooperantsko .proizvodnjo. Zlasti
kooperanti ·radi pozabljaj.o na zahteve iz dogovora.
- De_lavci, k i . delajo p ri embaliranju izdelkov, naj bodo odgovorni
za kv.ahteto .SVOJega dela, se pravi za vlaganje in zavarovanje izdelkov v kartonu in dolocitev u strezn ega ·okovja. Delavec ki embalira
je dolza~ zavrniti dwelek, ki je pos kodovan, cetudi j~ •k ontrola z~
dala ·SVOJe -soglasje. Zato je treba :povecati smisel za odgovornost delavca na teh delovnih mestih.
- Mon terje, ki po dciavi montirajo nase 1zdelke k ot s o F LORIDA
VARIANT in jedilnica LIVING, je treba instruirati.' Te ~nstrukcije naj
bi ·b ile po razlicnih krajih, kjer prodajamo te izdelke. Instruktaz do
sedaj ni •b ilo, tiskani prospekti z navodili pa, kot se zdi, n e zadoscajo.
- Vse poskodova-ne kose :pohiStva je treba nadomestiti servis pa
opraviti v eim krajsem casu.
•
To je samo nekaj uk:repov, lti naj v ·pr1hodnje se zaostrijo ze tako
visak kvalitetni kr.i:terij BRESTOVEGA ·poh iStva.
Kvaliteta izdelkov je pog;oj za napredek.
D. Trotovs.e k

------· ·---~

Pogled na gradbisce bodoce trgovine pohistva v Cerknici
se normativi prebijajo in materiala zmanjkuje. Zato so posegi
nujni, sicer je ogroieno normalno
delo. Nabavna sluzba se mora zatekati k intervencijski nabavi za
vsako ceno ·s precej drazjimi ostalimi nabavnimi elementi.
Za posledice navadno vso odgovornost va1imo na proizvodne
.poslovne enote, ker niso pravocasno dale n aroeila. Mi<mogrede
povedano, n abavni rok i niso n ikdar dovolj dolgi. Ekonomske posledice trpi p oslovna eno ta. Ce bi
se nekdo poglobil in a·naliztral
stopnjo odgovornosti,. bi verjetno
prise! do drugacnih spoznanj.
P rav gotovo p a d o ta·kih:
- Nasa organizacija je pomanjkljiva.
- Obmocja dela in meje odgovornosti so pomesane.
- Uradnistvo ima kljub svoji
pomanjkljivi strokovnosti i'z redno
moe.
- Namesto da bi delali progr.amsko, raje delamo kampanj sko.
- Obcutno je pomanjkanje
skupins kega dela. Posameznik
mora obvladati vse, kar je n esprejemljivo in n elogicn o v dobi
special~zacije.

Nova frgovina pohisfva
Ne mislite, da bo nova trgovina odprta ze jutri ali za novo leto.
Sredi prihodnjega leta pa bo menda res. V.se dotlej bo trgovina s pohi.Stvom na drobno tekla. kot doslej, to se pravi izza pisalne mize v
prodajni sluzbi. Upajmo pa, da bolj organizirano in z vee priprave za
pravo trgovino s pobistvom.
Ograja okrog gradbisca, ropot kompresorjev, hrup betonskega me 5alca pred Tovarno pohi.Stva kazejo, da raste tam nov objekt. Malo
pozno sicer zaceta investicija, vendar bodo vsa.j temelji riared na pomlad. Upajmo, da se ka.j vee kot samo temeUi.
Gre za gradnjo modernega razstavnega in prodajnega prostora
s kvadraturo, ki bi jo zavidala marsikatera. trgovina v drzavi.
2e doslej vedo po vsej nasi in sosednji hrvatski republiki, da je
mogoce v nasi tova.rni kupiti pohistvo. Skoraj pol mil.ijarde starih dinarjev bo z~a5ala. vrednost prodanih izdelkov· ob tem, ko posle sklepamo v preuapolnjeni pisarni, na hodniku, v malem razstavnem prostoru. In vse to brez propagandnih na.stopov, brez ogla.Sanja.
Prepricani smo lahko, da bo tudi okolje v trgovini takSno, da bo
lahko za primer, kako naj bo vfdeti funkcionalno razstavljeno pohistvo. Tega. namree ne vidimo povsod.
lzdelki, ki bodo v zacetku najbri da samo nasi, bodo v prihodnje
prav gotovo obogateni z ostalim pohistvom - kubinjskim, sobnim pa
tudi z gospodinjskimi stroji.
D. Trotovsek
IZPOSOJENO PRI KARAVANI

lmate stilno pohisfvo?

Ce homo hoteli napraviti ·r ed v ·
Avtomobil se pocasi umika v ozadje. Kdor je mislil, da ga mora vsen abavi, se moramo lotiti dela pri kakor kupiti kot vidni dokaz svojega osebnega premozenjskega staglavi, ne .pa pr~ r epu, kot je bilo nja in druzbenega ugleda, ga je ze kupil in sloviti konjicek na ·s tirih
doslej. Z elo radi drug drugemu kolesih postaja tudi v nasih razmerah to, kar v resnici je: idealen pri:ocitamo slabosti, nihce .pa jih ne pomocek za voznje na oddih ob koncu tedna in boU ali manj nicast
analizi:ra, se m anj pa u krepa. Zepripomocek 2a poslovne voinje po mestu.
lo radi .obesamo na veliki zv.on,
da sta kar dva ·avtomabila stalno
Zdaj, v novem valu na.predka, novanj i21l'az clovekove prv.obitne
na poti samo zaradi nabave. Bolj
kli na.g je zacel preplavljati, po- potrebe po Coi.mbolj udobnem dop oredko pa se kdo vp ra.Sa, koliko s taja glav.na primerjalna »predmu, ali pa je morda dzraz mocosebnih avtomobilov je tistega nost« - ·stanovanje. Seveda ne nejse ielje, da »zraste« v oeeh
dne v Ljubljan.i, pa vsak navad- IStanovanje k ot st reha nad glavo.
dr.ugih. Mar velja cinikova trdino vozi sam .o enega a-li d va breKje je ze to! Ur ejeno stanovanje, tev', da cloveku ne pomeni n ic, ce
stovca. Tega denarja pa ·ni s koda. pojmova·no •k ot dom, kqt ·zatociima milijon d.inarjev, a n jegova
Velika skoda pa je, ce mor a na- sce pred zunanjim ·S vetom, svetokolica n e ve za to, ko sam venlbavni po material za proiwodntlo. 10, toplo, udobno in lepo. Po moz- dar n e more tekati po p locntku
Toliko za razmisljanje. Zelel nosti seveda »lepse« kot je -stano- in vihteti milijon v r.okah, da b i
bi, ce •bi -se o tern v Obz·orniku se vanje drugih,morda pa ·ce1o »najga vsi videli - zato ga pa spre.kdo ogla-sil, ker r aeunam, da bi s lepse«, pov:rh pa se »Origin alno«.
m eni v ipredmete u dobja in raztern samo pripomogli k •r azre.SeVsi, lki delajo ali prodajajo .stakosja? Cl'()vek ima .pravico, da povanj u problemov, ki nas tarejo in novanja in S'tanovanjs ko opremo rab i svoj denar, kakor hoee. Zato
ovirajo pri normalnem delu.
ali kakorkoli sodelujejo pri ure- lSi raje oglejmo, k do vse por abi
T. K eb e
ja nju oasih stanov:anj, doiivljajo. denar za olepsevan je svojega dodanes pravo konjunktur.o in si rna i n k aj je zdaj is-kana blago.
manejo roke. Z nj.imi vred pa bi
Kaj je z.daj zna'k nasega individuamega napredka?
si morali meti rake tum mi vsi,
kajti ko a bean pride tako dalec, · Zagr eb lahk o pri tern uporabimo kot -z.nacilen pilimer. V Zada mu ni vee vseeno, k akSno pohiStvo i.ma , kako ima pobarvane grebu je 1porozaj taksen , d a ljudali s cim ima obl-oiene zidove in je kupuj ejo p ohistvo, preproge,
tla, pregrn jen e okna in postelje, lestence, dekorati:v-ne tkanin e, zatemvec si pnizad eva, da bi bilo
vese, stenske tapete, porcelan, izdelke uporabne umetnosti itd.,
v se to Cim lepse, pa cepra·V na
r.acun p:recejsnjih materialnih zr- kot d a ilma.jo samo se kalk m etev - potem je to ocUen znak sec zivljenja. Za dragocene anglenjegove blagin je. Ce ta •p ojav po- ske tapete, ki jlh v »Ekspor.tdrstane mnoi icen, potem j e to zn ak v u « dobijo ob easno in v om ejenih
mnozi:cne blaginje, to pa je cilj
kolicinah, so obcani ha primer
pripravljeni .stati ure in ure v
nas vseh.
vrsti, ki je doQlga nekaj d eset m etrov . . . Cena ni vaina.
V VRSTI PRED TRGOVINO
ZA TAPETE
NAJ STANE, KAR HOCE
PrepustLm o sociologom in psiZdi se, d a cena sploh ni ,vazna,
hologom, da p r eucijo, ali je ta nakada·r gre za 'llrejanje stan ovanja.
Knjizna polica GEM, nov izdelek »Naj stane, k ar hoee, glavno je,
TP Martinjak za ZDA
(Nadaljevanje na 3. -strani)

BRESTOV OBZORNIK

KAM z osebnimi DOHODKI
Novembra je .bilo posvetovanje
strokovnih delavcev Bresta, na
katerem je bil med drugim obravnavan nov sistem formiranja
in delitve osebnih dohodkov.
Predlog novega sistema formiranja in delitve •Osebnih dohod~ov
pomeni pravzaprav konkretizacijo sprejetih naeel poslovne opolitike za leta 1969 in uopostevanje
sirsih druzbenih izhodiSc za pravilno .in predvsem usklajeno rast
osebnih dohodkov v sklopu sir5e
dru:lbene skupnosti. Nacelna izhodisca za nujnost uveljavlitve
novih ststemov na podrocju osebnih dohodkov SffiQ ze obravnavali
v uvodnem elanku 24. stevilke
Brestovega obzornika.
V uvodu moram poudariti, da
predlagani tikrepi v zvezi z ·nagrajevanje v nicemer ne kazejo na rusenje obstojeeega sistema materialne decentraHzaoije
oziroma samostojnosti poslovnih
enot. Nasoprotno, predlog gre v
smeri :i:sklanja in uporabe takih
metod, ki bodo mak!simalno angazirale strokovnost kadrov za doseganje optimalnih e~onomskih
rezultatov, medtem ko se ra7lp.olagalna pravica oposlovnih enot s
prese2mo vrednostjo v nicemer n e
men}a. Prehajamo samo iz socialne humanosti na materJalno hum a.nost, kjer mora priti do izraza
strakovnost, sposobnost in prizadevnost V'Seh zaposlen.i h.
Najprej moramo ugotoviti, da
je novo ustvarjena vrednost, dosezena pri realizaciji proizvodov
na trZiSeu, sestavni del narodnega
dohodka, zato se posled~ce delitve
dohodka v podjetju odrazajo na
celotno gospodarstvo in druzberu
razvoj. Na osnovi nacel gospodarske reforme in ustave so z za·konom o delitvi dohodka v delovnih
organi.zacijah postavljene pravne
osnove za druzbeno u smerjanje
delitve dohodka in osebn.ih dohod~ov. S tern zakonom je omo-

goceno, da republiske skupscine
pred:pi.sujejo ustrezne ukrepe za
druzbeno usmerjanje delitve dohodka. Ti ukrepi naj zagotavljajo
predvsem:
- izdvajanje sredstev z;a naturalno obnovo sredstev porabljenih v proizvodnji enostavna
reprodukcij a,
- izdvajanje sredstev za ize·nacevanje pogojev dela ·s pogoji
doseganja dohodka - posebni dohodek,
- krepitev materialne osnove
za samoupravljanje - razSirjena
reprodukcij a,
- nagrajevanje po rezultatih
dela.
To pomeni, da bomo morali pri
delitvi dohodka ;in formiranju
osebnih dohodkov upostevati tudi ·d ruibene dogovore, ki -bodo zagotavljali primer-no usklajenost
·o sebnih dohodkov v okviru S.irse
druzbene skupnosti.
Vendar je to le eden od motivov, da smo se odlocili za izpopolnitev sistema nagrajevanja
ali bolje receno kompleksnega sistema delitve dohodka.
Naj nastejem samo nekatere
razloge, k i pogojujejo dopolnitev
sistema delitve dohodka v podjetju:
1. :Ze izhajajoe iz zagotovitve
sredstev za enostavno reprodukcijo lahko ugotovimo, da amortizacija ne ustreza stopnjam, ki bi
zagotavljale enostavno r eprodukcijo brez dodatnih sredstev iz
ustvarjenega dohodka. I sto stanje
je tudi na podroeju obratn!ih
sredstev za enostavno reprodukcijo. S tern, ko iz leta v leto n arascajo stroski surovin ;in materialov zaradi porasta cen, se mo<rajo za zagotovitev naturalnega
·obsega proizvodnje v n aslednjem
obdobju neobhodno zmanjsevati
sredstva dohodka za nadomestitev orazlike obratnih sredstev za
enostavno reprodukcijo.

I mate stilno poh .i stvo 1
Nadaljevanje z 2. strani
sa nova ,.stra.st« za urejanje stada kupec naj-de blago, ki ga iisce,«
.pravi
arh. Dragan
Roksandic,
upravrrik Exportdrva, ki se trudi,
da bi UIStregel zahtevnim kupcem.
lin takSnih kupcev je vedno vee,
pravi arh. Rbksandic, »in ceprav
smo zadov·oljllli, da se pov·prasevanje povecuje, vendar nam to
povZJroca veeje probleme, ker zdaj
ne ·zmoremo vee nabaviti dovolj
blaga. Za dabro blago pri nas ni
dovolj proizvajalcev ... << Stvar je
v tern, da pri nas se ni toli!ko blagovnic, kot je Exportdrvo, da bi
se proizvajalcem i'Ziplacale velike
serije v .proizvodnji. Vprasanje je
tudi, ce bi bilo potem se tak5no
povprallevanje. Kdo so prev.zaoprav 'kupci v »E:x:portdrvu«?
»Ljudje s srednjimi prejemki in
se premoznejsi!« slikovito pojasnjuje arb. Roksandic. »Inzenil'ji,
zdravniki, igralci, knjiZevruki, gospodarstveniki, nogometasi, obrtniki. . . To so nasi najpomemb•n ejsi kupci in mi se ravnamo po
njihovim zeljah. Se do vceraj so
eden drugega oposnemali, danes pa
zelijo drug drugega preseci in biti
.po mo2mosti odginalni, orazlikovati ·se! Okus in zahteve •so vecje:
ljudje veda, kaj hocejo, se ne uj.amejo na izmiSljotine, ne morete
jim .podtatkniti oblike namesto
vsebine, tJo so prefinjene stran·k e ...«
KIC - KAKOR MED
Glavni »slager« je stilno ·pohistvo. Kupci, tisti »Od srednjih
prejemkov navzgor«, imajo vedn o
vecjo kupno moe, zapuscajo »Jugomontove skatle onstran Save«
oin se ·selijo v prostrana stanovanja v ostarih hisah ter vedno bolj
v lastne dru:limke hise, in tu se
obdajajo s stilnim pohistvom, ki
bolj prija njihovim ocem kot sodobne, brezohliene ploskve in linije. Kot pravi arh. Roksandic, •»v
sodobnem ·oblikovanju ne najdejo
ustreznih ·obUk - razen glede cen e; vendar nikar ne mislite da
jim lahko prodaste lazni s·ti:l, .ker
imajo zaneslj!iv cut ... pa se ena
zanimivost: modernizem, ki se se

dobra prodaja v Ljubljani in v
Beogradu, v Zagrebu ne gre vee!«
Drugi a-rhitekt, eden ·redkih, ki
se v Zagrebu ze skuSajo ukvarjati s celovitim urejanjem stanovanj in z dajanjem nasvetov, prav
tako potrjuje trditve o tern najnovejsem na<Valu.
>>Ljudje ·si urejajo stanovanja
kat pobesne1i in ne vprallujejo za
ceno. Pogosto nimajo niti toliko
casa, da bi se pogovmili z menoj - pridirjajo zasapli, pozdravijo in me .prosijo, naj jim uredim stanovanje opo svojem okusu. Zdi se mi, da j.i m cena ni najvazneJsa skrb. Kdo so moje
stranke? Srednji sloj, nikakrsni
bogatasi. Recimo, gospodarski
vodje veHkih tova<rn in razlicni
predstavniki intelektualnih poklicev. Obrtniki? Tudi, zan.imivo pa
je, da ti bolj cen·i jo dinar oddrugih, da se najbolj pogajajo za
ceno.
Priznam, da sem se pred dvema letoma, ko sem se vrnil z dela v Nemciji, bal, da doma ne
born imel posla . .Zdaj .pa ga niti
ne ·:mnorem . .. Glejte, urejam celo anega izmed tranCiskanskih samostanov na dezeli. Vse naj bi
bilo ,naj' ... «
·
V »Exportdrvu<< opozarjajo se
n a ·e n zanimiv 'POjav: njihovi kurpci kupujejo bolj za gotovino kot
v vseh drug·ih zagrebskih •b lagwnicah. Na op osojilo jemljejo obrtniki.
Mnogi se bojijo, da bi ta V·r toglava potrosnja prevzel.a kakovost. Na primer: zlate baroene tapete uporablja1o ze v miniaturnih stanovanjih v ·s odobnih stanovanjskih b lokih, kjer pristajajo kot »Sedlo kravi«. A ker se vsi
sloji obcanov »vzpenjajo za staplllicko vise«, tudi. drugorazredne
trgovine, ·k i prodajajo kic, prodajajo kic 'k akor med. Institucije, ki
bi svetovale kupcu glede urejanja stanovanja, so sele stvar prihodnasti. Toda ali ni pomembnej se t o, da blag-inja postaja sedanjost? NeUJil[lo ·pa je trditi, da se
clovek za v.sako ceno zeli le pokazati drugim - ker tudi sam u Z.iva v blaginji.

Sodobna garnitura,

~delek

'Do opomeni, da dosezemo naturalno obnovitev sredstev sele po
delitvi dohodka ozir oma d<Jsezeni
ostanek dohodka, ki naj bi bil namenjen za vlaganje s·redstev v
r azsirjeno reprodukcijo, moramo
neobhodno delnQ usmeriti v n adomestitev sredstev za ohranitev
nivoja ze dosezene stopnje razvoja podjetja.
2. Izv·rsena rekonstrukcija je
povzrocila vee novih ekonQmskih
v.prasanj:
- pobrebno je zagotoviti sredstva za odplacilo anuitet in za
zaloge abratnih sredstev pri povecani proizvodnji,
- potrebno je zagotoV'iti sredstva za izvrsevanje .progr ama raq;sirjene reprodukcije,
- povzrocila bQ spremembe v
sistemu n agrajevanja,
- s povecano proizvodnjo se
pojavljajo mo.Znosti veejih r izi~ov, kar terja tudi ustrezne ukrepe za zagotovitev stabilnosti glede na trzne !'a zmere.
Vsi ti pojavi kazejo na trenutno fiktivnost dosezenega dobicka,
ki lahko povzroci interese po nepravilni delitvi.
3. Predvsem pa je treba ugotoviti, da so razlogi za dopolnitev
sistema delitve dohodka v obstojecem sistemu nagrajevanja zaposlenih. Tu gre za vee vprasanj :
- Dohodkovni sistem se je v
praksi ze spremenil v si-stem obravnavanja kategorij stroSkov in
dobicka. Na tern principu so grajene tudi n ase kalkulacije, k i p oznajo ceno delovne sile ·i n sistem
dobie~a. I z tega izhaja, da morarna tudi v nasem novem siostemu
zagotoviti delavcu ·osebni doh odek, ki bo rezultat njegovega dela in ki mu bo zagotavljen ne glede na trZne razmere. Posebej pa
je patrebno obravnavati osebni
dohodek, kli bo rezultiral iz uspesnosti 'POSlovanja. Ta del osebnega
dohodka bo odvisen od dosezene
uspesoosti oposlovanja poslovne
enote na tr:liscu.
- V sodobnem trznem gospoda<rStvu prihajajo vedno bolj do
izraza umske kombinacije in teh.noloske izboljsave, ali z drugJmi
besedami kreativnost strokovnih
kadrov, ce hocemo dosegati optimalne rezulta.te.
Analiza gibanja osebnih dohodkov :in pomanjkanje strokovnih
kadrov kaze, da smo premal o storili oza nagrajevanje k!reativnosti
na vseh podraejih. To pomeni, da
je potrebno vnesti na tern podrocju nova spodbudna merila
nagrajevanj a.
- Postavljena analiticna -ocena
delovnih mest je porusila tedanje
·prevelike ur.avnilovske odnose.
Danes ugotavljamo, da se v pra•ksi •stalno iscejo poti, ki VQdijo k
enalti uravnilovki, kot smo jo
imeli do leta 1967 .pred uvedbo
analiticne ocene. Ker smo !Prav v
·c asu, ko se z mvesticijo, novimi
·t ehnoloskimi .postopki in organizacijQ spreminjajo zahtevnosti posameznih delovnih mest, je nujno,
da d.stocasno s postavljanjem novih analiticnih ·ocenitev, .korig.iramo tudi osnovni razpon in z
zmanjsan jem stevila razredov
omogocimo vecj•o koncen tr·acij·O
delavcev enak.ih kvalitet v istem
orazredu.
- V nagrajevanju zaposlenih
med poslovnimi enota·mi je prislo

TP Martinjak

do preve1iki.h disproporcev. 'I'.ako smo doslej te disproporce vedno uravnavali po posameznih
obdobjih v dolocanih okvirih, se
je ta nujnost u skladitve pojavila
tudi letos, ko odstopajo osebnidQhodki med poslov·nimi enotami v
podjetju do 29 Ofo.
- Pravilniki o nagrajevanju
zaposlenih so prezive1i in nujn o
potrebni sprememb ter dolocenih
medsebojnih uskladitev med po·s lov•n imi enatami.
Iz cesa izhajajo vsi ti motivi,
ki bodo povzroeili spremembe v
delitvi dohodka? V nallem podjetju nenehno spreminjamo teh!niko, tehnologijo, organizaaijo itd.,
kar vse sk.upaj zagotavlja mocan
tempo rasti pr·oizvodnje in financnih rezultatov. Taka stopnja
rasti rezultatov pa terja tudi nenehno dopolnjev.anje sistemov na
podrocju delitve, ki bodo zagotavljali taka nenehno rast razsirjene reprodukcije kot standarda
zaposlenih, vendar v dolocenih
medsebojn:ih ·razmerjih po poslovnih enotah ~n Tazmerjih, ki se bodo vkljucevale v splosen gospodarski in dru:lbeni ·razvoj.
In katere bodo bistvene spremembe v formiranju in delitvi
osebnih dohodkov? Predvsem je
treba pri tern vprasanju najprej
ugotovJ.ti, da bo investicijska nalozba povzrocila vrsto soprememb
v tehnologiji, organizaciji proizvodnje, fi.nancnih ·r ezultatih in financnih obveznostih podjetja in
.poslovnih enot ter koneno drugacnih financnih potreb ·p ri vlaganj.ih v razsirjeno reprodukcijo.
Vse to pa zahteva, da moramo v
skladu z vsemi temi spremembami urejati tudi sisteme formiranja in delitve osebnih dohod:kov.
To pa pomeni, da gre za kompleks vprasanj, ki jih v kratkem
obdobju ne moremo urediti. Tako
nas po eni strani i.zvrsene investiaije, po drugi pa iz nje izhajajoee moznosti in potrebe, ·ki zahtevajo doloceno obdobje za njihova obdelavo, silijo v postavitev
zacasn ega s istema sporazumnega
dolocevanja vrsine osebnih dohodkov po poslov.nih enotah. Sistem sporazumnega dolocevanja
osebnih dohodkov naj bi omogocil, da 'b i bili tudi v 'Prehodnem
obdobju osebni dohodki zaposlenih med poslovnimi enotami, med
obracunskimi enotami in delovni-

mi mesti medsebojno usklajeni.
Cas sporazumnega dolocevanja
osebnih dohodkov naj bi trajal
toliko easa, da se postavijo novi
sistemi formiranja in delitve
osebnih dohodkov in njihov preizkus v praksi. Glede na obseg
dela novih sistemov lahko raeunamo, da bo trajal cas sporazumnega dolocevanja osebnih dohodkov do pol leta.
Zna.c ilnost noveg•a sistema for·m iranja in delitve osebnih dohodkov je predvsem v locenem ob-ravnavanju osebnih dohodkov kot
cene delovne sile, ki bodo delavcu zagotovljeni glede na njegov
delez dela v ceni izdelka in na
katerega tr:lisce, razen v primeru
financne izgube podjetja, ne bo
imelo vpliva in osebnih dohodkov, ki bodo rezultat doseienega.
uspeha poslovne enote na trii.Sce.
Ta uspesnost 'Plasmaja nasih
izdelkov na tdiScu se bo ugotavljala z meseCnimi financnimi rezultati poslovne enote, taka da se
bo tudi osebni dohodek iz uspe5nosti poslovanja ugotavljal in obraeunaval mesecno kot posebna
post avka v placilnem izkazu
osebnega dohodka delavca.
Izhajajoc i•z teh dveh kategorij osebnega dohodka lahko razdeli:mo delo, ki bo potrebno za
.postavitev novih sistemov v dva
dela:
1. izracun cene delovne sile,
2. izraeun osebnega dohodka iz
uspesnosti poslovanja.
Izracun cene delovne sile •b o
obsegal opredvsem:
- korekturo analiticne ocene
delovnih mest (izdelavo novih
opisov in analiz zahtev vseh
spremejenih delovnih mest ter
novih osnovnih ocenitev, .korekturo ·razponov in zmanjsanje stevila razredov),
- korekturo startnih vrednosti
tack (uskla:ditev vi'ednosti toek po
poslovnih enotah in sistem rezerV~nega sklada osebnih dohodkov, ·ki bi p repreeeval :preveUke
neskladje v osebnih dohodkih
med poslovnimi enot ami in oddelki),
- i2ldelavo normativov casa,
- izdelavo sistema odbitnih
tock,
- izdelavo novih meril nagrajevanja z upostevanjem moZ.nosti
vpliva ozaposlenih na rezultate po-slovanja (vecji ·poudarek kreativnosti dela strokovnih delavcev).
Izracun osebnega dohodka iz
uspesnosti poslovanja pa bo obsegal predvsem:
- postavitev realnih odnosov v
delitvi : enostavna reprodukdja,
sklad Tizika, razsirjena oreprodrkcija, ra:zmerja razsirjene ·r eprodukcije nasproti osebnim dohodkom iz uspesnosti poslov.anja.
- izdelavo sistema ob davcitve
osebnih dohodkov, poslovnih enot,
ki bi presegali vsklajena razmerja osebnih dohodkov oposlovnih
enot in ·OSebnih dohodkov sirse
druzbene skupnosti (npr. panoge
lesne i:ndustrije).
Koncno ·bo potrebno i~delati tudi ,praviln~ke o delitvi dohodka in
osebnih dohodkov, v katerih bodo uzakonjene sistemske ~esitve
vseh navedenih vprasanj formiranja in delitve osebnih dohodkov.
Vse to so sicer strokovne resitve formiranja in delitve osebnih
doh~dkov, o katerih bodo v najkraJsem casu spregovorili tudi samoupravni organi podjetja.
D.Mlinar
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BRESTOV OBZORHIK

Kadri ~ kadri -kadri
Dosedanja rast BRESTA, tako
tehnicno tehrnoloska, organizacij eka in proi2vodna ob istocasnem
razvoju druZbeno ekonomskih odnosov od arninistrativnega vodenja gospodarstva prek reformnih ukrepov do iprincipov trinega gospodarstva narekuje tudi
vecjo odgovornoot delavcev BRESTA, tako vodilnih kot tutU nelposrednih ·proizvajalcev. To nam
V'Sem nalaga str olrovno utemeljene in nekompromisne ipOsege in
odlocitve, ki naj omogocijo optimalno vkljucitev Bresta v zapletene tr2mo gospodarske od:nose.
Prav ta odgovonnost vseh zaposlenihJ pxedvsem .p a vodstveno
strokovnih .dela vcev zahteva 'Clrugacen ·p ristop k resevanju >ka.drovske problematike.
Smo na prelomnici med •s ta·rim,
lahko trdim preiivelim socialno
persona.l nim obravnavanjem kadrovske 1prablematike z novim
vrednotenjem
cloveka-delavca,
kjer je imperativ strokovnost,
sposobnost in delavoljnost.
Sledec logiki n apredtka. znanosti in -tehnike ter razvoju Bresta
.se odlpirajo pred nami nove naloge, zahtevnejse od dQSedanjih.
Tehnolosko tehniana obseina modernizacij a Brest a, sodobna organizacija vodenja proizvodnje, uvajanje mehanog'r afske obdelave podatkov, vse · to nam omogoca poslovno ekspanzij-o ob istoeasnem
vecanju osebnega in di'UZbenega
standarda, kot protiutez pa zahteva sistematieno strokovno delo
nas vseh, kar j·e pogoj ekonomicnosti in rentabilnosti izkoriScanja
sedanje 'Stopnje modernizirane
proizvodnje.
Prelomnica med starim lin ·n ovim je rnaj:tezja ovira v.sakega
razvoja, posebno se, ce gre v razvoju za druzbeni premik. Zavedali smo se nujnosti sistematicnega strok ovnega dela rna kadrovskem podrocju, ta·ko smo v zadnjih letih pripravili vrsto sistemskih predlogov, ki so imeli za cd.lj
obravnavanje
cloveka-delavcasamoupravljalca ne kot socialnega osubjekta, ampak kot element tdnega gospodarjenja.
Tako smo -sistemsko reSili spre]eJD, delavcev ter ga dopolnili z
naceli pripravniskega staza. s
sistemom ocenjevanja delavcev
na reZijskih delovnih mestih smo
sledili nacelu nagrajevanja ·po
vlozenem delu. Starostne prebleme !Smo !l'esili s sitemom ugodnosti za starejse delavce dn podobno.
Na zalost vsi sistemi niso dosegli :pricakovanih rezultatov, tako zaradi subjektivnih ·kot tudi
objektiv.nih vzrokov. Verjetno je
eden glavnih VZII'okov tudi rneorganiziTanost in mnogokrat stihljJ;lOst dela sluz·b, ki ·s o resevale kadrovs ko problematiko.

P ostavitev organizacijsko funkcionalne kadrovske sluibe s toeno doloceno .vsebino dela, nalogami in pristojnostml, bo v·s ekakiJr osnova, na kateri bodo strokovni delavci kadrovskega podrocja lahko obvla-dovali V'Se vecje
zahteve tega resorja. Na nujnost
uvedbe take o.rgcmizacije naj o,pozorim z nekaj dejostvi, v kate'I1ih
se 'POkaie nujnost sistematiC.nega
dela na podroeju kadrovanja, psihofiziologije dela in izobrazevanja.
Lahko trdim, da je Brest :
- v vrhu slovenske in jugoslovanske tehnoloske opremljenosti,
-

da med prvimi pri nas· uvaja najsodobnejse O!l'ganizacijske
in poslovne prij erne,
- da :ima vi'SOtkokvalitetno proizvodnjo fina.lnih izdeikov, usmerjenih predvsem v izvoz.
Se bi lahko nasteval razlicne
viooke uv.l'stitve Bresta, ki so posledica .p ravilnih strokovnih in
poslovnih odlociiev.
Pa poglejmo se, ka:ko stojimo
na ;podrocju kadrov. Omenil .s em
ze, da imamo vrsto s.istemov, ki
naj r esujej o kadrovsko problemaUko. To nas uvrs~a med 'VOdilna
podjetja. Zaskrbljujoca pa je kadrovska struktura zaposlenih.
Brest je s svojo strokovnostj o, izrazeno v kvalifikacijskem multiplikatorju pod repU!bliskem poprecjem za lesno industrijo. Nisem pristas formalisticn ega gledanja na strokovnos·t , ki da je izraiena samo s formalisticno izobrazbo. Kljrub temu pa me podatki o strokovnosti zaposlenih n a
Brestu, in morajo n as vse, pripravi:ti k razmisljanju in ukrepanju. Stanj e 3l.oktobra 1969 :
Skupno zaposlenih
Visoka strokovna izo.brazba
VIsja strokovna izobrazba
Srednja strokovna i-zobrazba
Poklicna sola
Nepriuceni ozi.roma ostaLi
Poda·tki so zanesljivi samo za
.kategorije visoka, visja in sre-dnja izobra-zba. V kategoriji pokli.cne sole SO UVrSceni tudi poklici, lki nimajo poklicne povezave z lesno industrijo, kot so cevlj a rji, krojaci in ipodabno.
V •kategoriji »>S tali oziroma nepriuceni« .pa so uv.rsceni priuceni
in nepriuceni delavci.
T a ka ka.d.rovska struktura, ceprav i1zraiena v formalni obliki.,
nas ne more zadovoljiti. VeliJki
napori zadnjih let na tern podrocju so nam le -delno izbolj-sali
•s trukturo, predvsem s pridobivanjem novih sodelavcev z visoko
in visjo .izobrazbo.
Omenjena kadrovska struktura
nam je ze pred leti, ko smo 'Pri-

pravljali opise in analize delovnih mest za potrebo analiticne
ocene delovnih mes·t , pokazala, da
brez strokovnosti ni napredka.
Zahteva p o strok1:lvni izob raz-bi v
analizah delovnih mest, ·ki smo
j·i h <postav.ili v zacetku leta 1967,
nam pokazej-o, da je zahtevana
strokovnost izrazena v kvalifi.k acijskem multiplikaiorju, n ad reipubliskem poprecjem za lesno industrijo. Zahteva na struktura zaposlenih je naslednja:
Skupno zaposlenih
Vi.Sja in visaka strokovna izobrazba
Srednja •s tvokovna izob-razba
Poklicna sola
Ostali
Analize potreb po strokovnih
delavcih s o ipokazale nujnost .odprtja lastnih oddelk.ov TSS lesni v Cerknici. Poleg teh dijakov (31 v 1. in 20 v 2. letni·ku),
imamo 11 stipendistov na visoimh
selah in 22 stipendistov rna srednjih solah, 12 delavcev Bresta pa
se i.zredno izobraiuje na vis jih
solah. Vsi ti posegi nam bodo v
perspektivi dali strokovni kade r .
Kljub temu ·pa .smo se zelo dalec od predvidene in zelene kadrovske zasedbe .p redvsem z visoko, viSjo in srednjo izobrazbo, saj
predvidevamo, da bomo ob sedanjem tempu razvoja ·rabili cez 10
do 15 let vsaj
50 delavcev z visoko i·z obra.zbo
45 .delavcev z viSjo iz1:lbrazbo
160 delavcev s srednjo izobrazbo
Baza v 'Proizvodnji ostaja ·kljub
naporom in navideznim uspehom
prakticno enaoka. Ne moremo se
zadovoljiti z obcasnimi po veCini
nesistematicnimi akcijami izobrazevanja, ki so ali niso zadele bistva.
V ospredje se nam postavlja zah teva po sistem ati-cnem funkcionalnem izobrazevanju vseh zapo1574 delavcev
13 delavcev
18 delavcev
77 delavcev
283 delavcev
1183 delavcev

obravnavana na strokovnem posvetu v Skocjanu v zacetku rnovembra letos, je postavljena groba organizacija na liniji strokovnost-samoupravljanje, prikazana
pa je tudi vsebina in delokrog take organizirane . kadrovske ·s luzbe.
Upostevajoc naloge kadrovskega .podrocja v p ogoj.ih centralizirane strokovnosti, predvsem pa
strokovrno obravnavanje prob.lemati:ke zaposlenih z vseh vidikov,
1574 delavcev
46
106
243
1179

delavcev
delavcev
delavcev
delav·c ev

100,000 %
2,92%
6,73%
15,43 °/o
74,92%

r.nora kadrovska sluiba organizacijsko zdi!uZevati strokovnjakespecialiste, ki bodo - samostojno
ali teamsko strokovno obvladali
naslednja podrocja dela:
- kad.rovanje, ki vsebuje kompleks .nalog s podrocja sprejemanja, preme5canja in odpuscanja,
- psihofiziologijo dela, ki zajema preucevanje psihicnih in fizioloskih zahtev delovnega m esta
ter psihienih in de1no tudi psihonzioloskih sposobnosti delavcev,
- izobrazevanje delavcev na
vseh stopnjah strokovnosti in
vseh oblikah izobrazevanja,

Ce bodo napovedi gradbenikov
in obrtnikov driiale, potem bo januarja prihodnje leto lahko za.Cela delovati nova ambulanta, ki bo
ob novem skladiscu v Tovarru pohiStva Cerknica. Ambulanta bo
imela vee prostorov. v njej bo
cakalnica - hodnik, soba za kartoteko zavarovancev, previjalisce,
ordinacijska soba, Iaboratorij in
potrebne sanitarije. Prostori ne
bodo veliki, vendar bodo zadosovali Brestovim potrebam. Oprema za ambulanto je ze nabavljena. Lastna ambulanta je dolgoletna zelja delavcev, saj so bili do
sedaj vezaru na. ambulanto v
Zdravstvenem domu v Cerknici,
kjer so morali dolgo ca.kati, da so
prisli na vrsto med mnozico ostalih zavarovancev in svojcev. Brest
je omogocil dr. A. Sma.lcu, da se
specializira za delo v obratni ambulanti. Tudi to je pridobitev:
zd.ravnik v podjetju! Zdravnik bo
poznal delavca, njegovo delo in
se d.ruge pogoje, ce bo hotel pri'ti
stvari do dna. Preprican sem, da
bo zdravstvena raven vecja, saj
so imele do sedaj vse preventivne
akcije svoj pozitiven vpliv.
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100,00 Ofo
0,82 °/o
1,14 °/o
4,98 °/o
17,98 °/o
75,17%

slenih. Ta oblika mora dati delavcu samoU!pravljalcu poleg
p otrebnih znanj o -delu na delovnem mestu, tudi splosno znanje,
ki ga bo dvignilo na visjo raven,
kar je predpogoj samoupravnega
socializma.
Izhajajoc iz te zahteve vidimo,
da je usmeritev kadrovske politike, zacrtana v poslovni politi•k i
1969, •prav.ilna, saj postavlja kot
osnovno merilo vrednotenja delavca njegovo strokovnost, sposobnost in delavoljnost, kar postavljamo kot pogoj sprejema na
delo, napredovanja in premescanja ter v koncni fazi tudi odpuscanja 'Z dela.
V predlogu orgalni-zacije kadroV!Ske sluzbe Bresta, ki je bila

Pogled z glavne ceste na novo ambulanto

- vrednotenje dela, ki zajema
izdelavo tpredlogov novih in dopolnitev sedanjih osnov nagrajevanja,
- varstvo pri delu, ki zajema
podrocje tehnicne in pozarne vai'nosti,
- medicino dela, ki obsega
zdravstveno preventive i'n kurativo zaposlenih,
- ka.drovsko evidenco, ki zajema evidentiranje za vse nivoje
strokovrnosti zaposlenih s posebnim poudarkom na momosti mehanografske obdelave podatkov.
Tako pos·tavljena orga·ndzacija
kadrovS'ke •s luzbe daje ·s luibi pecat ' strokovnosti ter garancijo
funkcional·ne povezave ·S :tajni-Stvi
ter splosnimi s luibami poslovnih
enot in mehanografskim centr<>m
v skupnih strokovnih sluibah. ·
Kadrov·s ka sluiba je izvajalec
kadroV'ske poHtike, ki jo · s prejemajo centralni organi Uiprav:ljanja.

Kombinirana. dnevna. soba. Patricia

Ambulant a
v gradnji

Osnova in vsebina delovanja
kadrovske sluibe so potrebe oziroma
problematika
poslovnih
enot. Kadrovska 'Sluzba na p odlagi podatkov, ki jih dobi iz p oslovnih enot in m ehanografskega
centra, ustrezno ukrepa na tistih
podrocjih in primer.ih, ·ki so v pr-istojnosti
centralnih
·organov
upravljanja ali sluzbe sar.ne, v
vseh ostalih primer.ih 'Pa posreduje p oslovn.irn enotam najugodnejse reiHtve pr1merov v razpravo in sklepanje.
V. Harne!

Mnogi sprasujejo, kdo vse bo
hodil v novo ambulanto. Obiskovali jo bodo vsi delavci Bresta,
razen delavcev iz TLI Stari trg,
medtem ko bodo svojci delavcev
se naprej hodili v Zd.ravstveni
dom.
Pocakajmo se mesec dni prepricani, da bo vse teklo po napovedih in da. bo ambulanta nared v
januarju prihodnjega leta.
D. Trotovsek

Kam bi spravil?
Blokovska gradnja sicer lepo
napreduje. Vzporedno raste tudi
standard in zelja za vozilom na
stirih kolesih. v novejsih •b lokih
je predvidenalenekaksna shramba za k olesa. Zaplete se ze takrat, ko si posameznik kupi moped ali celo motorno kolo, ki se
ne da kar tako prenasati po stopnicah.
Od 94 clanov kolektiva, ki stanujejo v blokih v Cerknici, ima
kar 19 avtomobilov, 15 mopedov
in 70 koles. Od teh imata lastno
garazo samo dva. Vsi ostali avtomobilisti pa placujejo lepe denarce v obliki najemnine.
Vsekakor je nujno potrebno
zaceti z gradnjo u streznih cenenih garai. Ce drugace ne gre,
pa s prispevki zainteresiranih posameznikov. Gradnja bi morala
biti taksna, da bi bilo mogoce
shranjevati v njej vsa vozila. Poseben problem so kolesa, ki jih
la·s tniki naslanjajo na zidove po
hodnikih in s ter.n kvarijo videz,
delajo skodo, pa se nepridipravom so dostopna. S . Bogovcic

s

BRESTOV OBZORHIK

Kaj je novega
V drugem ipolletju tega leta so
se spremenile carinske stopnje za
naslednje uvozne materiale: ivern e plosce - zvisanje od 10 Ofo na
12 Ofo, vezane plosce od 4 Ofo n a
12 Ofo, lesonit plosce od 5 °/o na
12 Ofo in orehov furnir od 3 Ofo na
12 Ofo. Ker mi uvazamo le ameriski oreh, ki ga imamo za eksoticni ' les (v uredb i je napisano samo
oreh n e glede s k aterega podrocja), smo se .pri-tozili na Upravo
cari:n v Beogradu s strokavnim
dokazilom, da je ameriski orehov
furnir eksotieni les. Po treh mesecih rs mo dobil:i odgovor, da je
nasa zahteva pravilna. Med tern
casom so nam posamezne carinarnice ocarinile ameriski oreh ze
po visji cadnski stopnji 12 Ofo. Takoj nato smo zahtevali vrnitev
prevec zaracunane carine.

11

uvozu

Zaradi izredne konjunkture na
evropskem trgu se ·pojavljajo te..:
zave, primanjkuje dolocenih materialov, dobavnih rokov ne spostuje.}o, cene so se obcutno zvisale. ltalija je -na primer letos
zvi.Sala cene iveric ze stirikrat, in
sicer 24 do 30 Ofo. Cene tekocega
lepila za i:verice so narasle za vee
kot 20 Ofo, ker da je to strateska
surovina, ki je primanjkuje.
Z revalvacijo nemllke marke zelijo dobavitelji povisati cene repromaterialom za okrog 9 Ofo ne
glede ma to, da pri njih izvomi
davek 4 Ofo odpade s 1. decembrom. V tern pogledu so storjeni
ustreW ukrepi. !Scemo nove dobaviltelje za iste materiale (okovje in drugo). Dosedanji dobavitelji so napovedali za leto 1970 zviSCliilje cen, zmanjsanje kolicin in

Vedno vee bolovani
Ze veckrat smo v nasem li:stu
objavili analize o bolnis k em staleiu in o drugih vzrokih odsotnosti z dela. In spet je prav, da opozor1mo na vprasanje, ki s e vse
bolj pojavlja v Tovarni 'l'lohistva
Cerknice, na vse vecjo odsotnost
z dela zaradi bolniskega staleia
do 30 dni.
Analiza bolniskega staleia do 30
dni za rdes et letosnj ih mesecev k aze, da se je popreeni bolniSki ·s talez mesecno povecal za 110 dni,
okar pomeni 8,37 Ofo v primeri z
bolniskim stalezom v januarju ob
istem stevilu zaposlenih.
Ugotovm smo, da je bilo od januarja pa do oktobra letos zaradi .bolni-skega staleza do 30 dni i:zgubljenih 54.120 ur. Ce pri tern
upostevamo dejstvo, oa imamo
glede na stevilo zaposlenih dnevgo na voljo 5.960 ur, potem u gotovimo, da smo v desetih m esecih
izgubili toliko ur, kakor da tovarna devet delovnih dni ne bi obratovala.
Nedvomno moramo pri tern upostevati slab e delovne pogoje, oki so
nastali zaradi prepiha v tovarni v
septembru in oktobru ob rekonstru~cijski-h .delih.
BolniSki stalez do 30 dni je od
januarja do oktobra letos takole
narascal:

mesec Stevilo. Stevilo
bolovanJ
dni
janwix
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
Skupaj

Stevilo
ur

92
92
114
106
96
109
129
84
133
131

566
548
656
650
612
733
755
503
932
810

4.528
4.348
5.248
5.200
4.896
5.864
6.040
4.024
7.456
6.480

1.086

6.765

54.120

Zaradi .nesrec pri delu je bilo
izgubljenih 2.964 ur; bilo je 53 takih primerov. Vidimo, da veejega
bolniskega staleza niso povzrocile
n€srece pri delu, ampa.k ostala
obolenja.
Ne mislimo pa, da iscejo delavci zdravniSko pomoc brez vzroka,
saj so pri tern tudi materialno
prizadeti. Zastaviti je treba vprasanje, ali je zdravljenje uspesno,
saj izostanek z dela ·ni vedno najbolj ucinkovito zdravljenje.
Tudi ogled tovarne z;dravstvenim delavcem, vsaj nekaterim, ne
b i skodoval, saj so delovni pogoji,
v katerih delajo delavci, tudi vazen element 'I>ri odmerjanju staleza.

Kako bomo pripravili
plan za Ieto 1970

.!
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Da bi 111at ancneje dolociii svoj
prihodnji razvoj in -si zastavili cilje, ki naj b i jih dosegli v p rihodnjem letu, moramo pred osestavo letnega plana pregledati dosedanje poslovanje in prouciti
mocnosti za plasiranje nasih izdelkov v izvoz in na domacem trgu. Da bi pa bil plan za naslednje leto Cimbolj realen, smo izdelali metodologijo za sestavo letnega plana, ki vsebuje podrobna
•navodila za sestavo posamezruh
vrst plana. To metodologijo je izdelala r acunsko-planska sluiba
Skupni!h. ·sluzb in jo poslala vsem
odgovornim sluzbam, ki so zadolzene za .sodelavanje pri sestavi
plana. Znacilno za sestavo plana
za naslednje leto je upostevanje
novih zmogljivosti, ki smo jih pridobili z rekoillstrukcijo in m odernizac.ijo proizvodnje.
Ker se ze sedaj pripravljamo
n a zajema.nje in elektronsko obdelavo podatkov, smo v letosnj i
metodologiji dolocili zaloge glavnih vrst materiala. Nabavna sluzba j-e namrec zadoliena, da dolol:i
minimalne in ma•k simalne zaloge
za tiste vrste m ateriala, ki predstavljajo vecjo vrednost in se pojavljajo v velikih kolicinah.
Ta dolocitev je n ujno potrebna
zaradi prej omenjenega razloga,
pa tudi zaradi povecanega investicijskega vlaganja, ker bomo ta-

ko lahko najlaze zniZali vezavo
obratlnih sredstev in se sprostUi
dolocen del sredstev za prihodnje
investiranje. Posebnost ·plana za
leto 1970 je se v tern, da homo
morali i-Zidelati do junija 1970. leta se srednjerocni program razvoja •podjetja za obdobje 1971 do
1975. Na to zahtevo opozarjamo
ze sedaj predvsem zato, da se dolocena dela ne bi po.navljala, ker
je mogoce ze ob razciscevanju postavk letnega plana okvirno dolociti cilje prihodnjega razvoja
podjetja.
T. Perovnik

pogodbe za dobo 3 do 6 mesecev.
Iverice iz Italije bodo do 30 Ofo
drazje, :pogodbene obveznosti za
3 mesece; iverice iz Avstrije <io
10 Ofo visja cena, veljav.nost cen 6
mesecev. Fumirji iz Italije ·bodo
imeli do -sedaj najugodnejse cene,
IliPr. ameri'ski or€h povisanje cene do 10 °/o, furnirane vezane iplosce draije do 10 Ofo. Kartonska
embalaza za GO iz Avstrije bo
draija za 10 Ofo (zaradi natron pa·p irja). Za vse uvozne materiale,
-kjer bodo cene znatno narasle,
potek:ajo razgovori in Jllcemo
ustrezne resitve. Najvecje ·povprasevanje in zviSanje cen je •primaterialih, irzdelanih iz lesnih tvoriv. Na osnovi letnih 'POtreb repromaterialov za leto 1970 bomo
ugotovili nihanje uvoZinih cen se
za ostale materiale. Novo pri uvozu je, da nas b anka kot preteznega izvoznika ostreje nadzira in
zahteva dodatna .pojasnila.
S. Kerin

Novo skladiSCe pri lver~ki
S postavitvijo nove brusHke v
dosedanje skladisce ivernih plo51!
smo osta li .brez potrebnega prostora za skladiscenje lastnih proizvodov, ravno tako pa tudi za
vsa tvoriva, ki se kupujejo in
uporabljajo v tovarni ·pohistva v
Cerknici.
Dosedanje skladi!ll:e bo sluiilo
izkljucno za odlezavanje (kondicioniranje) ivernih ~lose -p red
brusenjem in spravilo plo!lc v casu med grobim in finim b~e
njem. Dovoz plosc na bru£enje in
odvoz v skladisce bo moral opraviti vilicar, zaradi cesar se potrebuje tudi nekoliko vee .prostora,
vsekakor pa veliko manj truda in
casa.

zato, da se .plosce ne ·bodo kr.ivile.
Ce bomo hoteli uspesno odpremljati nase proizvode, potem bodo
morali ·biti tudi kamioni opremlj eni na dnu z nekakimi paletami,
da bo vilicar lahko nalozil ustrezno kolicino plosc.
Pri ustrezni razporeditvi. in dobrem iz-koriscanju prostora bomo
na povrsini 760m2 lahko v·s kladisCili 1000 m 3 plosc, dodatnih 200
kub. metrov pa se, ce se bodo plosce nad 4 m visine zlagale roeno.
Da je ·bno omenjeno skladisce
zgrajeno hitro, ravno n:e smem
trditi, da pa je konstrukeijsko ·dobro reseno, je pa res. Na zelezo;betonske stebre postavljenJ. zelezni nosilci so pokriti s 'SalOnitom.

Ko govorimo o vprasanj u bolniSkega sta1€za, se nam zdi cedalje bolj opravil:ena odlocitev nasih samoupravnih organov, da bi
v podjetju organizirali zdravstvego preventivo in zdravljenje zaposlenih.
J . Klancar

Kako je treba
ukrepati!
Dolgotrajno susno obdobje je
onemogocilo normalno obratovanje hidroenergetskega sistema,
zato so morala elektrodistribucijska podjetja zmanjsati dobavo
elektricne energije vsem svojim
odjemalcem za 25 Ofo. Kaj pomeni
ta odstotek, lahko samo primerjalno povem, da bi morali zmanjsati dnevni odvzem toka za 800
amperov. To pa je ravno toliko kot
ga porabi samo TP Martinjak.
Glede na izredno opozorilo distributerja, da bo odklopil dobavo
elektricne energije, ce ne bo takoj
omejena uporaba elektricne energije, so odgovorni strokovni kadri
na skupnih strokovnih sluibah
na51i resitev v tem, da se v TP
Martinjak zaca.sno montira se en
generator. Temu je sledil takojsnji dogovor, ka.ko se lotiti dela,
da bo generator cimprej dajal
manjkajoco energijo. Delavci pogonske sluibe TP Martinjak so se
z vso resnostjo lotili dela ter v
poda]jsanem delovnem casu, ki je
marsikdaj trajal tudi po 16 ur,
opravili vsa dela, tako da je v
dogovorjeoem roku generator zacel obratovati'.
Ce ne bi nasli take resitve, potem bi morali po vseh Brestovih
tovarnah zmanjsati pora.bo elektricne energije, to pa bi pomenilo
delno ustavitev proizvodnje, kar
bi povzrocilo poda]jsevanje odpremnih rokov za izdelke. Tako
bi izgubljali k upce, zmanjsali obseg proizvodnje in verjetno bi nastal tudi preseiek delovne sile. Tako pa je Brest izpolnil svoje obveznosti do zahtev distributerja elektricne energije in hk.rati na.da]juje z nezmanjsano proizvodnjo.
F. Tavzelj

MONTAZA TP CERKNICA BANJALUKI
Verno, da je Banjo Luko priza.del katastrofalni potres in da ]judje,
ki zivijo na tem podrocju, potrebujejo pomoc za obnovo tega mesta.
Montazni oddelek Tovarne pohistva BREST Cerknica je organiziral
zbiranje deoarnih sredstev za pomoi:i priza.detim ]judem. Vsak delavec
je po svojih momostih dal 500 do 1.000 S din. Skupno smo nabra.li
56.000 s din.
Ta nesreca je nas se posebej priza.dela, kajti pri nas v montazi
je zaposlena. Mira Malis, ki je tam doma. K njej v Cerknico je scdaj
prisla njena sestra, kajti njen dom v Banja Luki je unicen. Prav zato
se nam zdi, da jc humanost se kako nujna in potrebna., saj smo vsi
]judje in ne vemo, kaj na.s lahko v ziv]jenju doleti. Nase obmocje je
prav tako v nevarnosti, saj je Cerknica na obmoi:iju sedme potresne
stopnje. Star pregovor pravi: ce nisi dal skupnosti nfcesa.r, potem tudi
ni treba nicesar pricakovati.
V. Subic

Skladisi:ie pri' lverki se v casu gra.dnje
Skupna povrSina novega skladisca je 1280 m 2 • Ker predvidevamo, da bo v pri'bl:iZno normalnih
razmerah proizvodnje in prodaje
potrebno za TPC priblwno 520 mil,
bo -ostalo za potrebe »Iverke« se
760 m 2 skladiscne .povrsine. Sirina
skladisca je sicer neustrezna, ker
pa je to podaljsek starega skladisca, se temu nismo mogli izogniti. Neustreznost sirine je zaradi
dela s stranskim vilil!arjem, ki zahteva sebi ustrezno sirino transportne poti i n tako postavitev
kop, da lahk-o vsako nalozi in razlozi brez dodatnega roenega dela.
Vse kope v skladiscu bodo vi·S oke 4 m, vsaka kopa bo sestavljena iz stirih enakih zlozajev po
5m2• Taka razporeditev je nujna
zaradi omejene nosilnosti vil1carja in maksimalnega prostora dvigalnih naprav pri brusil:ki in novi
formatki. Med vsa·kim zloiajem
bo treba postaviti sest moralov,
da bo vilicar lahko delal in tudi

Namesto opeenega zidu je na lesene morale privita salonitna kritina. Tla so strojno asfaltirana.
Tako izdelano skladisce bo suho,
kar pa je koncno osnovni pogoj
za take proizvode.
Ze sedaj se ipojavljajo vpr!iSanja, ce ·bo skladisce dovolj veliko. Na to vpra-Sanje ne znam toeno -odgovoriti. Osebno pa .Zelim,
da bi bilo premajhno, pa ne zaradi slabe prodaje pri sedanji
proizvodnji. Sicer 1>a ru se nihce
rekel, da se ta moja (pa .ne samo
moja) zelja (ne samo zelja, ampak
nasa potreba), ne bo uresnicila.
Pa tudi sicer mislim, da temu
prostoru ne smemo .rel:i •s kladisee, ampak storiti vsi vse, da bo
samo prehodni prostor.
Drug.ic, kdaj bo to, ne vern,
bom mogoce lahko pisal o modemi konstrukciji, ki bo zagotovila, da bo ta "'Prehodni .prostor«
postal ipremajben. Franc Hvala

Brest in potrosniski krediti
Da bi .povecali prodajo pohistva
neposred:n:im potrosni:kom, smo lani julija priceli nasi:rn kupcem dajati potrosniske k redite. Potrosniske kredite dajemo iz namenskih
sredstev banke pod .splosnimi pogoji. Kredite dajemo brez poro:kov, toda z obveznim placilom
zavarovalne ·premije.
Sprva je bilo za potrosnis.ke kredite pri nas zelo malo zanimanja,
saj smo v prvi:h petih mesecih .Jani dati kredit komaj 16 kupcem.
Sele v decembru .se je stevilo
kreditov povecalo na 20. V prvih
m esecih let-os se je stevilo kreditov spet zmanjsalo. z 20. februarjem 1969 je namrec zacel veljati
odlok, da je treba pri najetju ikredita placati obvezni 200fo polog v
gotovini, kar je nekoliko zavrlo
povprasevanje po potrosniSkih
kreditih. Vendar pa ta zastoj ni
bil tako obcuten, saj je zn81Ilo, da
v spomladanskih in poletnih mesecih prodaja pohistva znatno pada.
Stevilo potrosniskih kreditov je
mocno naraslo v avgustu in se
vedno narasca. Sarno v oktobru
smo dali 56 ·kreditev v vrednosti
okrog 40 milijonov starih dinarjev. Tudi v tern mesecu je do 20.

novembra najelo kredit ze 38
kupcev.
Vecje zanimanje za potrosniSke
kredite i!zvira predvsem iz sedanjega stanja na trziscu, ·ko z novw letom pricakujemo nova zakonska dolocila .za cstabilizacijo
gospodarstva, ki pa bodo nedvonmo vplivala tudi na pogoje
za dajanje potrosniSkih kreditov.
Od lanskega julija, ko smo priceli .dajati kredite, do novembra
letos smo dali kupcem sk!upno 290
kreditov; od tega je bilo 55 nasih
delavcev. Ostali kupci pohiStva ·na
kredit ·so v glavnem iz Ljubljane,
prihajajo pa tudi i·z drugih ·krajev Slovenije in tudi iz Beograda
in Zagreba. Kupci so razlicni, tarki, ki imajo samo 800,00 N din
mesecnih osebnih dohodkov in tudi taki, oki dobijo celo 4.300,00 N
din na mesec. Nekateri so br€z
potrosnH~kih
obveznosti, drugi
spet jih imajo ze toliko, da jim
komaj se lahko damo nas kredit.
Odplacevanje meseCnih obrokov
potrosniskih kreditov t ece v glavnem normalno in ob tern nimamo
kaokSnih posebnih tezav.
M.Kebe
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Sedite, nezadostno!
Razmisljanje ob prvl ocenjevalni
konferenci na oddelkih tehniske
sole
Enajstega novembra je uchi
zbor oddelkov tehniske sole v
Cerknici pregledal ucne in vzgojne rezultate dijakov 1. in 2. ·l etmka, •ki so jih dosegli v •prvem
konferencnem obdobju solskega
leta.
Prva •k onferenca zmeraj ;pomeni
najteijo preizk:US.njo, zato so sorazmerno •s labi rezultati delno razumljivi. Vzrokov je vee: za dijake prvega letnika je bilo to obdobje prvo srecanje s srednjo solo: nov ucni reZim, nove zahteve,
novi ucitelji, novi predmeti, pri
nekaterih prva locitev od starsev
in spremenjeno okolje - z vsem
tern .ge mlad clovek sreca naenkrat. Vse to taka vpliva nanj, d a
se ne smemo cuditi, ce se v prvih
dneh, pa tudi v prvih tednih in
mesecih ne znajde in se ne more
prilagoditi toliko novostim hk;rati.
Nekateri predmeti pomenijo dijakom L ·l etnika kat sestletnemu
solskemu zacetniku abeceda. Taksen predmet je na primer konstrukcljsko dsanje. F red novince,
ki '50 bili po sedanjem nacinu li-

kovne vzgoje v os.novni soli vajeni le zacetkov umetniskega likovnega izrazanja, postavlja konstrukcijsko risanje cist6 nove zahteve. To ni le tpredmet, ki se ga
je treba u citi, ampak zahteva vrsto delovnih navad: potr.peiljivost, delovno disci:plino, vztrajnost in natancnost. Ne p osega torej le v obmocj e intelektualnih
zmomosti 'm ladega cloveka, ceprav tudi to, ampak se posebno
temeljito zaposluje nekatere poteze njegovega znacaja. Ne gledena
to, da opredmet sam nima neposrednih vzgojnih ambicij, v k oncnem odnosu do dijaka nujno deluje kat mocno vzgojno -sredstvo.
V•zgoja, kot vema, :pa je dolgotrajen proces. Zato so taka p ogoste
kapitula<:ije pred tern :predmetom na zacetku kar razumljive.
Odstotek nezadostno ocenjenih je
v njem celo vecji kot pri umsko
najzahtevnejsi.h predmetih, matematiki in f.i:ziki, ki sta, ce ocenjujemo po uspehih, na drugem tezavnostnem -m estu.
Vse to so objektiV'ni razlogi za
slab u cni uspeh ob prvi ocenjevalni konferenci. Posebno velja to
za prvi letnik.

Vendar slab uspeh ni posledica
samo teh razlogov. Objektivne
razmer-e lahko ·premagamo s subjektivno mocjo: z delom, z voljo,
s studijem, z ang3Ziranjem celotne mla:de osebnosti, da bi uspela,
da bi presla ovire, ki niso nepremostljive. Treba se je spoprijeti
s tezavami. Vdaja je necastna. Tega pa nasim dijakom manjka. Ne
vsem, nekaterim je treba priznati,
d a so se zares potrudili, da je njihova osehna zavzetost obvladala
vse objektivne tezave in so uspeli. Pri vecini danasnje mlade generacije pa je premalo upornosti
in prevec lagodnosti.
Zato so ucni rezultati takile :
Prvi letnik steje 31 dijakov in
ima vsega 10 predmetov. Od tega
sta si dva nabrala p o 7 nezadostnih ocen, eden jih ima 6, •p et dij a:kov »je ±zdelalo« s 5 n ezadostnimi ocenami, eden s tremi, stirje
z dvema, deset dijakov tpa z eno.
Skupno je torej brez negativne
ocene le 8 dijakov, ka~ pomeni
25,8 °/o, 74,2 Ofo dijakov p a ni izdelalo prvega cetrtietj a.
Drugi letnik je za spoznanje
boljsi, vendar se vedno slab!H kot
je poprecje na maticni soli v
Ljubljani, cetudi se zelo slab (37,7
odstotka).
Drugi letrnk steje 20 dijakov in
ima 13 predmetov. Izrazito slabih
dijakov (s sedmimi, sestimi, tpeti-

Dnevna soba Aleksandra stereo, ki je bila razstavljena na jesenskem beograjskem velesejmu 1969 in je
vzbudila med obiskovalci precejsnje zanimanje

StalnejSa
.Pravkar se koncujejo gradbena dela na stalnejsi ojezeritvi
Cerkni.Skega jezera, zato je prav,
da se tudi v krajevnem glasilu
spomnimo tega daljnoseznega
nkrepa.
Slovenski kras ima burno zgodovino v vsakem oziru. Gospodarsko se je mnogokaj planiralo,
a dosti manj ukrepalo. Sirsr vodnogospodarski ukrepi (npr. aknmulacija na Planlnskem polju
itd.) so predragi in v zadnjem ca·SU tndi vedno bolj preneznatni za
razne namene (npr. za elektrogogospodarstvo itd.). Zato se sku5a.jo
krajevno - skladno s celoto re5evati perec1 problemi (npr.
vodna oskrba, melioracije, turizem itd.).
Za mnogokje in tudi za Cerknisko jezero so bile v prazgodovinskem in se v zgodovinskem
casu v~znejse voda i'n ribe, kot pa
polje. Plemici in samostani so da-

ojez~ritev

jali masiti ponikve ter so izkoriscali jezero v glavnem za ribarstvo, domacini pa so pobirali
ostanke. Sele z odpravo tlacanstva pred dobrimi 100 leti je tudi
na samem presihajocem Cerkniskem jezeru zacela prevladovati
teinja za kmetijstvom in zivinorejo, ceprav je kmetijstvo vedno
imelo svojo osnovo zunaj jezera.
Cistili in zniZevali so poziralnike
in prekopavali struge, s cimer se
je povecala. su5nost jezera poprecno od prvotnih 2 na sedanje
3 in pol mesece. Od tega rastna
doba od 1 in pol na 2 in pol meseca, kar je pri nadmorski viSini
500 m in hladnejsem podnebju
premalo za kmetijstvo, a zadostno za shiranje r ibarstva.
Za Cerknisko jezero so mozni
popolna osu5itev, zadrianje sedanjega presihajajocega jezera, ali
pa stalna ali vsaj stalnejsa ojezeri'tev. Popolna osn.Sitev tega za-

nu m stirimi negativnimi ocenami) v tern razredu ni.
Tri negativne ocene je prisluZil
en sam, sest di ja.kov ima po dve
neza:dostni in prav toliko po eno.
Brez nezadostne ocene j e bilo
7 dijakov drugega letnika (35 Ofo),
trinajst (65 Ofo) pa jih ni i:?Jdelalo.
Odstotek p ozitivno ocenjenih v
obeh letnikih s kupaj za prvo ocenjevalno okonferenco je torej komaj 29,4.
Vsekakor se je ob tern vredno
zamisliti. Profesorji ne bodo popuscali. Kriteriji se bodo kvecjemu poostrlli, lkar je glede na z ahteve, lki jih bo delo postavljalo
pred tehnike, edi:no razumljivo.
Vse, k ar lahko svetujemo, je :
delati, uciti se, studirati!
J . Praprotnik

Drsalna revija
zopet :: pri nas
Od 26. do 29. decembra bo v
Ljubljani znova gostovala znana
ameriska drsalna revija HOLIDAY ON ICE.
Predstave bodo v hall Tivoli po
naslednjem sporedu:
26. in 27. decembra ob 16.30 in
20. uri,
28. decembra ob 14. in 20. uri,
19. decembra ob 16. uri.
. Glede na to, da j e za t o prireditev veliko zanimanja in bo tezko dobiti vstopnice za v ecje skupine, naj poslovne enote narocijo
stevilo vstopnic najkasneje do desetega decembra in sporoeij<>, za
kateri dan zelijo vstopnice.
Cene vstopnic so: 15, 20, 25, 30
in 35 novih dinarjev.

Ekonomska Sola
V tern predavanju b omo opisaekonomsk~ izraze, s katerimi se
srecujemo vsak d a n . Nj ihov pomen je izredno v3Zen za obvladovanje ekonomije.
Vrednost je b eseda, ki jo srecamo v vsakdanjem rpogovoru. Ta
stvar je vredna toliko in toliko.
Kaj je v bistvu vrednost?
Vrednost je teoreticni izraz za
druZbene odnose, .ki s e manifestirajo skozi menja<vo predmetov dela med dvema osebama. Ta .teoreticni izraz bomo obrazlozili v
naslednjih postavkah.
li

v~aka stvar ima doloceno urporabno :vrednost, se !Pravi sposobnost, da zadovolji dolocene potreb e cloveka. Stvar - b lago ima
toliko uporabnih vrednosti, ko1i'kor lahko zadovolji razlicnih,
l}udskih p otreb. Vee ima druZba
stvari, ki imajo uporabno vrednost, bogatejsa je. Uporabna
vrednost je sposobnost in je kot
taka nedeljiva od stvari, je pa
pogoj ·vred-nosti. Ljudje delajo in
-s svojim delovanjem na uporabne
vrednost tproizvajajo stvari, ki
imajo vrednost. Delo je tpotemtakem bista kategorija, ·ki doloca
vrednost, vendar to delo imenujemo a:bstraktno delo.
Abstraktno delo je delo nasploh
n e glede na oblike, v katerih se
trosi v posameznih proizvodnih
procesih. Vendar se nam takoj postavlja vprasanje, .kako se doloca
vrednost, ce isti proizvod dela vee
'Proizvajalcev. Kaj je potemtakem
merilo vrednosti? Vrednost se doloca po p otroseni ·kolicini d Duzbeno 'Potrebnega abstraktnega dela, a to je tisto delo, ki je v n ormalnih pogoj•i h potrebno za produkcijo dolocenega proizvoda. Denarni izraz vrednosti je cena.
Potroseno delo posameznega
producenta je i.ndividualno delo,

·ki je lahko viSje od druZbenotpotrebnega (tedaj ta 'Producent dela
z izgubo), ali nizje od druzbeno
potrebnega dela (tedaj producent
poleg normalnega dobicka pobira
se poseben dobicek).
Denar je blago, ki opravlja
funkcijo splosnega ekvivalenta. Ko
so ljudje .proizvajali vee, kot so potrebovali, ko so se dejansko specializirali za produkcijo enega izdelka in so presezek tega lr.!:delka
nad lastnimi potrebami menjavali za potrebno blago, se pojavlja
tudi funkdja denarja.

Primer: Cevljar, ki je naredil
10 parov cevljev, jih ni mogel za-

menjati v celoto za moko, ker
proizvajalec moke ni potreboval
toliko 'Parov cevljev. Mor ala se je
pojaviti obllka blaga kot splosnega ekvivalenta (mera vrednosti) in menj alno sredstvo. V zacetku je bil denar kot menjalno
sredstvo (ker mu je za cilj, da se
izvrsi menjava blaga med razlicnimi producenti) v obliki tobaka,
psemce, skoljke, zeleza .. ., z vecanjem delitve dela pa so zar adi
specificnosti in cenenosti osvojili
m etalni denar, pozneje (zaradi i2redne cenenosti) pa se pa'Pirnatega. Na denarju, ki je blago, za
katerega se da vse kupiti in vse
prodati, potrjuje dr.Zava njegovo
vrednost.
v najnovej sem casu se pojavlja
kot oblika denarja se kreditni denar, ·ki funkcionira prav taka -k ot
papirnati denar (kreditni denar:
cek, menica).
Predpisi, ki urejajo denarni tok
in oblike denarja, predstavljajo
monetarni sistem, a celotna denarna s redstva v obtoku denarni
obtok.
(Se nadaljuje)
B.Misic

CerkniSkega jezera

prtega vodnatega krailkega polja
z vodnimi zadrzevalniki, regulacijami in rovom proti Unskemu
in Planinskemu polju je predraga
in negospodarna, sedanje presihajajoce jezero je slabo donosno, po
raznih preucevanjih je najustreznejsa in najgospodarnejiia resitev ·s talna ali vsaj stalnejsa ojezeritev Cerkn~skega jezera, v
glavnem za turizem, ribarstvo in
druge koristi. Stalna ojezeritev bi
bila -sicer zazelena za nesluten
razvoj ribarstva, vodnih ptic, rakov itd., za lepoto prirode in turizem, vendar bi bilo po vodnih
proracunih za to potrebna poleg
ukrepov pri Velild Karlovici in
visjega zajezevanja vode se tesnitev Jamskega zaliva, za popolne ojezeritve tudi v susnih letih
pa celo tesnitev jezerskih ponikev. Vse to pa je gospodarnostno
neizvedljivo, povisale bi se tudi
najvisje vode in treba b i bilo z

nasipi scititi vasi, pa tudi bi prenehalo »zasciteno« presihanje
Cerkni.Skega jezera.
Tako je bilo po obsirnih preucitvah, revizijah projektov in
strokovnih razpravah odobrena
popolnoma varna okrepljena ojezeritev Cerkn.i.Skega jezera, v bistvu do sedanjih vsakoletnih velikih voda (kota 550-551 m), z
ukrepi pri srstemu Velike Karlovice in brez tesnitve ostalih poziralnikov. s tem se bo dosegalo
pri vsakokratnih osusitvah 1 do
2-mesecno casovno podaljsanje
jezera, kar je zlasti poleti velike
koristi za turizem in ostalo, hkrati pa bo ohranjeno znamenito presihanje Cerknlskega jezera.
Izvedba vsega je po vseh odobrenih projektih in soglasjih naslednja: MalaKarlovica se s kamnom oblozena zazida, Velika Karlovica se umaknjeno v notranjost
cim bolj neopazno s kamnom ob-

lozena pregradi do kote 551 m
(visje bo varnostni preliv), blizu
350 m severneje pa se zgradi nov
niZji vtoc na zapornico, ki bo
stalno zaprta do visi'ne jezera
550-551 m (poprecek prirodnih
vsakoletnih ojezeritev) in nad to
viSino stalno odprta. S tem novim
kratkim vtocem v sistem Velike
Karlovice se je dosegel 4 m vecji
padec in nekaj vecjo poziralnost
vode, kar je potrebno za samo
pridusevanje poplav, omogoca pa
to v vsakem casu v primeru drugacnih gospodarskih stalisc povezavo Striena z novim vtocem ter
pri odprti zapornici preokrerutev ojezeritve v osusitev. Z navedenimi ukrepi se bo torej obstojece jezero casovnoj!g.daljsevalo ob vsaki susi za 1 do 2 meseca,
ne da bi se pri tem poplave povecevale, mozno pa bi bilo tudi
obratno, casovno skrajsevanje jeKonec na 7. strani
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VTISI Z EKSKURZIJE
V MOSKVI
Naslednjega dne smo si na
krozni avtobusni poti ogledali
moskovske turisticne znamenitosti. Videli smo 533 m visok stolp,
ki je imel pri zemlji premer 60
metrov. Na tern stolpu je petnad·
stropna kupola z restavracijskim:
in kavarniSkimi lokali, sredi kupole pa je okrog in okrog balkon,
od koder je cudovit razgled po
Moskvi in njeni okolici. Na vrhu
kupole pa je teJevizijski oddajnik.
Ogledali smo si tudi ~tevilne
spomeni'k e sovjetskih pisateljev
in drugih znamenitih moz. Spomeniki· so grajeni v nadnaravni
velikosti. Vsi so iz belega marmora ali brona. Med drugim smo
videli tudi spomenik indus trijskega delavca in kmeti<:e~zanjice, ki
jih navadno vi:dimo na zacetku
sovjetskih filmov. Sovjeti niso pozabili tudi na astronavte. Posta-

vili so jim 380 m visok spomenik;
Spomenik predstavlja raketo. Leta stoji na podstavku, ki predstavlja dimni steber. Spomenik se
imen.uje Strela.
Ogledali smo si tudi eno izmed
glavnih postaj podzemcljske zeleznice, ki je po vsem svetu znana, da je ·najbolje urejena.
Med voznjo po Moskvi smo videli palace, zgrajene od 17. stoletja naprej. v njih so razne zvez.:
ne ustanove do centralnega organa za planiranje, ki je najvecji in
nacrtuje vse zivljenje v SovjetSiki
zvezi. Ogledali smo si tudi knjiznico, v kateri je nad 35 milijonov
k.njig v jezikih vseh 115 narodnosti, -k i zive v Sovjetski zvezi.
Videli smo tudi univerzo Lomonosova. Vodnica je povedala,
da studira na tej univerzi 25.000
studentov, ki imajo vso oskrbo,
kino, televizijo, trgovine, telovad-

nice, sportna igrH§ca, bazene, l aboratorije z vsem potrebnim.
Od univerze Lomonosova smo se
odpeljali na Leni nove gore, 50 m
nad Moskva. Od tod je cudovit
razgled na sredisce Moskve. Tu
imajo Moskovcani tudi petdesetmetrsko skakalnico. Ker ni dovolj
naravne visinske razlike, so morali zgraditi umeten doskok in
celoten zalet. Na Leninovih gorah
smo lahko videli tudi eno manjsih pravosliwnih cerkva, kjer so
prav tedaj imeli cerkvene obredc.
Cerkev je hila stara, slabo vzdrzevana in med obredom zaklenjena. Vodnica nam je povedala, da
je takih cerkev v Moskvi veli'ko,
le da so mnoge od njih zapuscene. Ob vrnitvi smo si ogledali zelo veliko kopalisce, ki ima odprti
in zaprti hazen. V obeh bazenih
pa poleti in pozimi vodo grejej o.
Zanimivo je, da je pozimi v odprtem bazenu vee 'kopalcev kot v
zaprtem.

Potem smo si ogledali otrosko
vzgajalisce. Tu imajo otroci profesorje, vzgojitelje, reditelje, vodice, stanovanje, hrano, obleko,
ucilnice, igrisca, •bazene, jedilnice,
parke, skratka vse. Starsi l ahko
otroka vodijo v to vzgajalisce
vsa:k dan in ga na vecer vzamejo
domov, lahko pa ga puste tam
ves teden. Cena za celotno oskrbo je sorazmerno nizka. Celomesecna oskrba je 10 rubljev za
otroka starsev, ki so dobro situirani, 8 rubljev ·· a za otroka
starsev i·z srednjega sloja. Za otroka sociaLno sibkih starsev in otcoke stevilnejsih druzin j e cena 5
rubljev ali celo manj.
Ob vrnitvi v hotel Minsk smo
si ogledali se eno izmed zelezniskih postaj, na kateri je bilo videti zelo malo prom eta. Ob · zakljucku dnevnega programa nam
je vodnica povedala se n esteto
statisUcnih podatkov. Na primer,
da je v Moskvi okrog 90.000 osebnih avtomobilov, da je od tega
priblizno 10.000 avtomobilov v zasebnem lastnistvu, ostalih 80.000
pa so avtotaksiji v zdruzenem
podjetju. Cena za prevozeni kilometer z avtota'ksijem za eno ali
.Stiri osebe je 10 kopejk. V Moskvi je 32 gledalisc in 87 kino
dvoran. Med drugim nam je povedala, da je delovni staz za vsakega drzavljana 25 let. To velja
enako za moske in zenske. v pok oj pa gredo lahko moski, ko dopolnijo 60 let, zenske pa ob 55 letih. Pokojnine znasajo 65 °/o osnove. Med ostalim nam je tudi povedala, da zivi v Moskvi okrog
6,7 milijona Moskovcanov.

Del Rdecega trga s Kremljem v Moskvi
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zera za 1 do 2 meseca v korist
kmetijstva.
Pri predvidenem zadrievanju
ni'ijih voda in pospesenem odvajanju '!isjih voda CerkniSkega jezera se bodo torej -vsakokratne
susnosti
Cerkniskega
jezera
skrajsale za 1 do 2 meseca, brez
povecanja poplav, kar je velikega pomena za samo cerknisko
krajino in nizvod.na podrocja. Od
kmetijstva s CerkniSkega jezera
je malo koristi, turizem pa pri
suhem zaudarjajocem zemljiscu
prav v sezonah ni mogoc. Krajina je cudovita in pri'vlacna samo
ob istocasnem jezeru, kar bo z
omenjenimi ukrepi vsaj delno dosdeno (dosedanje poprecno letno
trajanje jezera 8 in pol meseca se
podaljsuje na 10 mesecev). Glede
vode se s tern vracamo v razmere
pred blizu 100-letnimi melioracrjami, s cimer se bodo scasoma,
vsaj delno podobne, vrnile tudi
ostale po Valvasorju opisovane
starozitnosti (ribe, raki, vodne
ptice itd.). Z vsem tem bo mozno
zajeti vsaj del sezone mnozicnega
turizma, ustvariti pa se bo dalo

tudi nekaj celoletnega turizma,
zlasti se po dograditvi bliinje avtoceste prek Unskega polja. Zaradi dalj trajajocega jezera bo v
rodovitnejsih, toda plitkejsih predelih, vee vod.nega rastlinstva, ki
se ga da cistiti in izkoriscati (ste]ja, gradbenistvo), mnogo bolj pa
je zazeleno to rastlinstvo za pestrost krajine, vodne ptice, ribe in
rake in po vsem tem za turizem.
Zadrievanje Cerkniskega jezera bo tudi nekoliko zmanjsevalo
stalnejse poplave na Planinskem
polju, neznaten povecek odtoka
(blizu 7 m 3/sek) ob najvecjih poplavah pa bo v glavnem prestrezal Rakov Skocjan in na Planinskem polju ne bo zaznavnega
vpliva. Ta 1 do 2-meseena zamaknjenja cerkniskih voda z moce na
suso pa imajo se sidi vodnogospodarski pomen, ceprav pojemajoci, navzdol po Raku, Unici, Bistri, Ljubljanici, Savi in Donavi
do Djerdapa: Rakov Skocjan s
svojimi izviri in potokom in prav
tako Unica z Malni vred na Planinskem polju bosta zamaknjcna
v susna obdobja imela. povecane
vode (za do 4 m 3/sek), kar bo tu-

J. Kovsca

di pomembno za ribarstvo in turizem.
Zlasti pa bo koristno delno se~
zonsko povecanje in kakovostno izboljsevanje Ljub]janice (v
s krajnosti od 4,5 na 14 m 1/sek),
kar zaradi raznih potreb Ljubljane in ostalega postaja vedno bolj
perece. Za. obstojeco plovbo Sisak
-Beograd pomeni vsak sezonsko
dodani ms/sek vode letno korist
b lizu 40 milj. S din na Jeto, pri
blizu cetrtsezonskem bogatenju
Save od 0-10 m 8/sek je to letna
korist blizu 1/• X 1ft X 10 m3/sek X
40 milj. S din = 50 milj. S din, ali
kapitalizirano blizu 500 milj. S din.
Ta korist pa bo s povecevanjem
plovbe vedno vecja, zlasti se s
podaljsevanjem navzgor do Zagreba in da]je ter s povezovanjem
Donave Samac--Vukovar.
Glede energetike bo na bidroelektrarnah Fuzine in Vevce pod
Ljub]jano Ietno blizu 3 milj. kWh
dodatne
sezonske
(plemenite)
elektrike in na Djerdapu 5 mio
kWh. Za Slovenijo je to letno korist blizu 3 milj. kWh X 20 S din
= 60 milj. S din, ali kapitalizirano
blizu 600 mil.i. s din. Se vecja ko-

Gasilec opremljen z najnovejsim dihalnim aparatom

Preizkus nove
gasilske oprerne
v TP Cerknica
Pred nekaj dnevi so gasilci T.P
Cerknica in TP Martinj ak dobili
kaj nenava:dno gasilsko opremo.
V mi·slih imam tri d~halne aparate, ki jib je podjetje nabavilo s
sredstvi za opremo clanov civilne
zascite. Novo gasilsko orodje jim
bo omogocalo zanesljivo in varno
opra-viti tudi naloge, ki bi jih sicer ·brez tveganja svojega Zivljenja in Zldravja ne zmogli.
D~ha1ni aparati, ki so jih dobiH.
so preprosti in zanesljivi. Sleherllli od njih se sestoji iz dveh jeklenk, mrplnjenih s higiensko cisti.m zrakom, dihalne maske, priprave za •pritrditev na hrbet in
potrebnih armatur kot so: manometer za kontrolo pritiska v jelk lenkah, IZaporni ventili, ustrezni
cevovdi, naprava za opoza'l'janje.
kdaj je treba prenehati z akcijo
Ln misliti na vrnitev itd. Normalna zaloga zraka v j e·klenkah od
150 do 200 atm, zadosca za eno
uro dihanja. Uporabne so -za akcije v zastrupljenem ozracju, zlasti
pa se tam, kjer zaradi gostote· ali
pa speoifienosti plia:lov ni mogoce
uporabljati plinskih mask, za resevanje iz vode itd.
· Potreba po nabavi naprav, ki b i
ob gailenju ali resevanj.u varovale
gasilce pred strupenimi plini t er
jim omogocale zanesljivo apravljanje zastavljenih nalog, se je
pojavila zlasti v zadnjem casu. Z
rekonstrukcijami ·i n dogradltvijo
tovarn pohi.Stva se je mai'si:kaj
spremenilo tudi ·kar zadeva gasenje morebitnih zacetnih pozarov.
Delovne prostore so povecali, p ozarne zidove med posameznimi
oddelki marsikj-e podrli ali pa napravili toliksne prehode, da se jih
ob pozaru ne da vee zapreti itd

rist bi bila po eventualni gradnji savskih hidroelektrarn Ljub]jana.-Zagreb.
Iz vsega je razvid.no, da je ze
ozje krajevno in se bolj sirse·krajinsko glede lika prirode, ribar~
.s tva, vodnih ptic (rakov), bogatitve Iastnih in nizvodnih su§nih
voda, turizma, energetike (na Savi plovbe) itd., zaddevanje voda
Cerkniskega jezera koristriejse od
osu§evanja in s tem povezanega
kmetijstva (toda osiromailitve voda, ribarstva in prirode).
Vse to spreminjanje Cerkniskega jezera in prirode bo 3 leta
spremljal in preuceval posebni
odbor znanstvenikov Slovenije v
okrilju Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani,
nakar se bo po vseh teh poizkusih dokoncno odlocalo o upravl.ianju in koriscenju Cerkniskega
jezera. 0 vsem tem bo rzdana posebna monografija, ki bo hkrati
odlicna propaganda tega cudovitega dela krasa po vsem svetu.
dr. inz. Franc J enko
Zavod za vodno
gospodarstvo SRS
Ljubljana

Zato ·bi dim iri strupeni plini sko. raj onemogocili gasenje -.zacetneg;>
pozara nekje sredi tova~niskih objektov ali resevanje ze zastrupljenrh tdelavcev, ce bi ne bilo dihalnih aparatov. Da je to res, smo videli pri gasenju zacetnega poza.ra
v lakirn·i ci TP Cerknica •pred nekaj meseci. Ceprav je bilo teda ~
zarisce pozara na nenevarnem
mestu ter razmeroma blizu vrat,
je dim, ki je prej kot v eni minuti po zacetku pozara popolnoma
prekril delovne prostore, -onemogocil hitro in strokovno gasenje
Konec na 8. strani

Zima je pred vrati,
bo letos kaj bolje
s pliiZenjem?
Zima nas je 1ansko leto presenetila z visokim snegom Ln zameti; 'PO VeC dni SO bile neprevozne
nekatere ceste, po 'katerih se vozijo na delo tudi nasi delavci.
Podjetja, ki skrbijo za vzdrzevanje cest tniso imela ucilnkovite
mehanizacije. Letos ne bo mnogo
bolje. -Da -bi nam 1bi1a v.saj zi:ma
naklonjena!
Pri Komunalnem podjetju v
Cerknici, ki s.k.rbi za ·Pluzenje naselij Cerknica, Rakek, cesto Cajnarje-.Zilce i.n vaSke ·poti do naselij z vee kot dvajset hisami, so
.povedali, da bodo 1etos cistili sneg
z istim strojnim parkom kot lani.
Njihove snezne pluge bosta pogodbeno spet uporabljala KZ
Cerknica iln Gozdno gospod<H"-s tvo
Postojn.a. Prebivalci vasi z vee kot
20 hisami bodo za skromno nagrado pluzili sa·m i z lastnimi plugi
na vprezno vleko. Komunalno
podjetje je sicer ze .narocilo 13tonski hidravlicni ·s nemi buldozer, dobili pa ga bodo sele za
prihodnjo zimo. Obetajo, da bodo
z novim buldoierjem cistili celo
dostope do turi·s ticnih postojank v
nasi obcini.
Lansko zimo smo se razburjali
•nad nemogocim rezimom pl!lZenja
ceste Planina- Prezid. Ljubljansko in Koprsko cestno podjetje
nikakor nista mogli remti ciscenja
odseka Unec-Planina. Tudi letos
menda rn i pricakovati ·r esitve, saj
bodo .pluiili Kaprcani ·n ajprej spet
cesto I. reda Postojna-Logatec
sele pozneje se bodo podali n~
omenjeni odsek.
Na podrocju Bloske planote basta tako kot lani dva buldozerja
cestnega podjetja Ljubljana.
Nekatere ceste v oskrbi Gozd,.
nega gospodarstva bodo se na-prej
ostajale veckrat nei~pluiene ker
jih podjetje odpira le ob pot~ebah
svoje dejavnosti.
V~ddevalcev naSih cest je torej
brez stevila , zato ni bojazni za
prevoznost cest. Ali pa?! Kaze, da
bomo ob zastojih pri prevozih delavcev z avtobusi spet kazali dnlg
na drugega.
F . Sterle
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Mladinska konferenoa TP Cerkni ca
Leto se je izteklo in potrebno je
bilo, da mladinska organizacija
nase tovarne sklice redno letno
konferenco. Vodstvo aktiva se je
domenilo, da bo to 8. 11. 1969. Po
udeleibi je bila konferenca ·precej revna, vsebinsko pa bogatejsa
in upajmo tudi uspesna.
Na letni konferenci je bi1o ugotovljeno, da je bil mladinski aktiv uspesen v kulturnem in sportnem udejstvovanju, v politicnem

B. Milek, predsednik mladinske
organizacije TP Cerknica
p a ne. I z porocila predsednika aktiv a je bilo razvidno, da je letos
mladinski aktiv or ganiziral kar
tri izlete, dva mladi'nska plesa ter
dve zabavni prireditvi, ki sta bili
v kulturnem domu v Grahovem.
Mislim, da je potrebno, da so
obvesceni tudi drugi clani nasega
delovnega kolektiva, ka.j je sploh
letos naredil mla.dinski· aktiv.
Za.cel bi pr1 za.bavnih prireditva.h, ker le tu lahko govorimo o

pravi podpori, da je lahko m ladinski aktiv delal. Iz dveh zabavnih prireditev je mladinski aktiv
iztdil kar 9.000 N din. Cisti dohodek je bil okrog 5.000 din. Na.
obeh zabavah so igrall »Stalaktiti«. Iz omenjenega fina.ncnega
ucinka. je razvidno, da sta bili
zabavni prireditvi dobro obiskani.
Dva mladinska plesa sta aktivu
prinesla s e 1.000 N din, od clanarine pa. se je nabralo 500 N din.
Tako je letos mladinski akti'v
upravljal z 11.000 N din. P omagal
je z denarno podporo opremiti
mladinski ansambel, ta pa se je
obvezal, da bo ta. denar v najkrajsem ca,su vrnil.
Poleg tega je bil organiziran izlet v Planico, drugi na Veliko Pian ino in dvodnevni izlet v Begunje
na Gorenjskem z ogledom tovarn e >>Elan« in Bohinjskega kota.
Mla.di'nski aktiv je pomagal pri
organizaciji prvomajskih dela.vskih iger, kjer s o clani aktiva. tekmovali v s treljanju in kegljanju.
P rav tako so mladinci sodelov ali
pri ciscenju k egljisca. in okolice.
Na letosnji letni konferenci je
mladi'na sklenila., da je treba zaceti delati tudi na politicnem podrocju in sodelovati pri re!ieva.nju
proizvodnih vpr asanj. Mladinski
a.ktiv je. s klenil usta.noviti gospodarsko komisijo, ki bo bolj delala s samoupravnimiorga.m. Ugotovili smo, da ni dovolj, ce je mladina le v kljucena v samoupravnem organu, ampak je potrebno,
da. le-tem posrednje svoje zahteve in zelje, o resitvi pa poroca. na
mladinskih sestankih. Da. bo mladinski aktiv delavnejsi in uspesnejsi, pa nam obeta. ze to, da je
v novo izvoljenem vodstvu aktiva
skoraj polovico mla.dib tehnikov,
ki bodo lahko v eliko p r ipomogli
k ucinkovitejsemu in kvalltetnejsemu delu vsega. akt iva.
J . ZNIDAR SIC

Olimpijci Lubejeva, Urbanciceva in ·M ilek
so obiskali Brest in si ogledali proizvodnjo
P red dnevi so nas obiska.ll voditelji Atletske zveze Slov enije, z
njimi pa s e olimpijci Ma.rjana Lubejeva, Nata.sa Urba.nciceva in
Polde Milek. S predsta.vniki podjetja so se pogovarjali o reklami
nasih proi'zvodov na atletskih pri-

Preizkus
gas ilske
opretne
NadaljeV'an je -s 7. stran i
takih pogojih so lahk o ucinkovito posredovali sam o gasilei, J ·
so bili tam ze ob samem iZJbruhu
pozar a, pa se ti so po iZJPraznitvi
rocnih gasilskih aparatov komajda se nasli izhod na tp rosto. Ostali so ob pomanjk anju u·strezne
opreme morali gasiti od dalec, pri
cem er pa so r azu mljivo naopravili
vee skode k ot koristi.
Kako je treb a ravnati z d ihalnimi aparati, so gasilei TP Cerk nica zvedeli na zadnjih gasllskih
vajah, na katere smo rpovabili tudi strokovnjaJka za gasilstvo •pri
p odjetj u Varnost v L jubljan i. Leta je .na naso pr<>Snjo nadrobno
razlozil tudi ravnanje z roen imi
gasilnimi arparati na kemijsko pen o, n a prah ill C02 ter urporabo
medmesalcev za zr aano peno. Predavanj-e je b ilo nedvomno zelo
koristn o zlasti za m lajse gasilee.
saj mnogi ruso vedeli, :ka.ko je t reb a aparate polniti in vzdr zevati,
kak o delujejo, kateri so naj bolj
uspesrri oziroma primerni za gasenje posameznih poZar-ov itd.
Vsek akor ·bomo m orali zi:mski cas,
k o obil!ajno ni t aktil!nih vaj, se
veckrat izk oristiit za teoreticno
usposabljanjc, saj smo lahko ze
veckrat u gotovili, da so nasi gasilci ravno na tern podrocju najsi.hkej§i.
V. Znidarsi::

v

reditvah. Ogledali so si tudi na.so
tovarno in nase pohiStvo.
Z velikim zanirnanjem so si
ogledali !proi2vodni oproces, Lubejeva :pa se je eelo odlocila za nakup dnevne sob e F lorida. Med
kramlja n jem smo slisali, da tega kon.ca Sloven ije n e poznajo,
razen Mileka, ki veckrat zah aja k
sorodnik om v Starem t rgu. Tistim, ki se za atletiko n e zanimajo, moram :predstaviti t r ojico nasih vrhunskih atlet ov.
Marja.na Lubej je v arovarrk.a
man ega at1etskega str okovnjaka
Fedorja Gracti~nika iz Celja i.:n je
naslednica odlicne Drage Stamejciceve. Teee na 100, 200 i n 100m
z ovirami ter tekmuje v peteroboju. Na minu li Olimpiadi v
Mehiki je bila zelo soli-dna, dvanajsta v petero·boju.
Natalia UrbanCic je Celjan>ka.
Njen zivljenjski uspeh je 6. mesto
v metu kapja na zadnji olimpiadi. J e pravo nasprotje simpaticni
in mirni Marjani Lubej, saj je n ekoliko ek!stravagan tna, pa tu di
bolj tem peramentna.
Polde Milek je Kranjcan. Ceprav ni izrazito visoke rpostave, se
lahko rpohvali z drlavrtim rek ordom v skoku v visino z 213 om, ki
ga deli .skupaj sTodosijevicem.Ob
ogledu p r oizvodnih prostorov se
je zanimal za vsak stroj in delovno operaeijo :posebej. Kljub svoji
m l adosti je nenavadno urnirjen in
skromen.

ra ne b o delala casti ekipi, zato je
opozarjala nase vodstvo, naj bo
na to pripravljeno. Zanimiva je
n aslednja podrobnost: Vsi n asi
casopisi so ;pisali, da je pred startom vrgla rproc zarocencev oprstan,
k ar pa ni bilo r es. P roc je vrgla
zapestno uro. Medalje iz Mehike
paso nam namesto nesrecne Vere
pr in esli skromnejsi sportniki, pa
tudi slovenski spor tniki so bili
zelo uspesni.
Natalia Urban cic:
»Decembra grem spet v A vstralijo, kjer s e bom pripravljala na
Olimpiado leta 1972. Moj cilj j e
finale, v endar boljsa u vr stitev kot
v Mehiki. P resen ecena sem nad
obseznostjo proizvodnih prostorov in moderne tehnologi'je Bresta. Ka.j takega v Cerknici res nisem pricakovala. V te kraje se
bom se vraca.Ia.«
K o ·se je nasa rekorderka Natasa pred Olimpiado v Mehiki vrnila i:z A vstralije, nih ce ni verjel
v njen ve!:ji uspeh, se posebej 2a radi zares skromnega rezultata
(48 m ) na Ba~kaniadi 1967. leta.
Polde Milek:
»Upam, da bom kljub r ednemu
studiju (Ill. letnik strojni'Stva)
prisel v jugoslovansko olimpijsko
vrsto. Za finale na. Olimpiadi bo
tr eba preskociti 216 em.
Brest je velika indus trija, s ceste n e mores slutiti obseznih proizvodnih dvoran in dov rsene tehnologije.«
21-letni Milek je na treningu v
Mehiki ze p resk ocil 216 em, uradn i del tekm-ovan ja pa se mu je
iztekel pri 200 em. Zanimivo pa
je, da praviloma dosega najboljse
rezultate prav na tekm ah.
Franc Mikec, sekretar Atletske
zveze Slovenije :
»Veseli me, da so tudi vrhunski
spor tniki obiskali Cerknico, kjer
s e p oraja novo atletsko zariSce.
O b ustrcznih napravah bodo tekacem Ferfi1i in Jurci ter kopjasu
Zalarju, lti so zelo p erspektivni
in oben em nase mla.de olimpijske
nade, sledili tudi drugi. Lepo tekmovalno prihodnost napovedujem
se dekletom Cimpermanovi, Rudolfovi, Trampuzevi in drugim.
Zahv alj ujem se za lep sprejem in
p ozdravljam kolektiv, ki je ustvaril podjetje presenetljnrega obsega.«
Mladim eerkniSkJm atletom , ki
ob tako skromnih pogojih ob vodstvu sportnega entu ziasta Franeeta Popka rposegajo za dciavnim i
dresi, bo v prih odn je treba omogociti normalno delo.
F. Sterle

Marjana je stanovala v Mexiko
Cytiju sku paj z Vero Nikolic. Takoj je slu tila, da favorizirana Ve-

Nedavno ·s am opisov al, kako je
Ribi-Ski d ruzini v Cer kniei uspelo
zadciat:i v odo na Cerkniskem jezeru v predelu Reseto. Dan es moram zal priznati, da se voda ni
obdciala, ceprav je jez vzdcial
p r itisk vode. Nekaj deset metrov
od jeza se je namr ec u drla zemlj a n a p ovrsin i 6 m 2 irn v p iclih
sestih dneh je voda po podzemsk ih hodnikih izginHa v neznan o.
Rhbicem je :uspelo zadciati le toliko vod e, da so susno obdobje
:prezivele ribe, ki so jih ribici prepeljali iz ok oliskih predelov, kjer
se je jezero ze prej p osusilo.
Nihce ni mogel m isliti, d a se bo
zemlj a u dr la p r av p r ed jezom. Se
celo starejsi lj udje iz lbliznjih vasi
ob jezeru so menili, da j€ gradnja
jezu pomembna in da bo voda le
ostala v suS.nih obdobj ih. Toda vsi

smo se zmotili, kajti narava Cer.kniSkega jezera je •pokazala svojo
zarwbt:nost in bo treba v pr ihodn je dosti bolj skrbno in ·s trokovno resevati ohranjanje vode na
jezeru. Kaj bo z jezerom, pa bo
pokazala zajezitev Karloviee in
sele tedaj bodo pravzaprav zaceli
strokovno analizirati ta zanimiv·i
k raski pojav.
Ribi!:i menijo, da zasedaj n e bodo vee investirali v gradnjo pregrad na jezeru, cakali pa bodo,
kaj bo nastalo tedaj, ko odveene
vode ne b odo uhajale skozi Karlovieo. Lahko .p a trdim, da sredstva za .g radnjo jezu niso b ila vrzena proc, saj jez glavnim poziralnikom v Resetu opreprecuje, da
n e pogoltnejo vseh rib, pa tudi
resevanje db je s tern mnogo
olajsano,
F. Tavzelj

Iscemo sahovske talente
Predzadnja serija p roblemov in
kombinacij najvztrajnejsim resev aleem tudi tokr at n e b o delal a
prevelikih tezav. Na ju spesnejsim
je na voljo novih petnajst toek.
Resitev iz zadnje stev-ilk e Obzor-

n ika smo •prej eli nekoliko manj
kot obicajn o, v endar je bila vecina pravilnih. Stevilo resevaleev,
ki imajo doslej vse pravilne resitve (35 tock), se je zmanjsalo
na dvanajst.

st. 16
4 tocke
Crni na potezi
matil·a v 4. potezi.

s t. 17
4 tock e
Mat v 4. rpotezi.
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Diagram st. 1G
Beli: Khl , Dd2, Tbl , T el, Lg2,
Sh2, a3, d4, h3 (10)
Crni:. Kg8, Df4, Lf 8, Se2, Sh5,
a7, b7·, c6, d5, f7, g6, h7 (12)
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Diagram st. 17
Bell: Kgl, Dg5, Tel, Sf5, a2, f2,
g2, h2 (8)
Crni: Kg8, Df6, 'Db7, Sg6, a7,
b6, e4, f7, g7, h7 (10)
st. 19
3 tocke
Kako naj cr.ni dobi, ce beli vzame
skakaca?

st . 18
4 tOOke
Cmi na potezi
matira v 4. potezi.
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NOVO VODSTVO STRELCEV
Cetrtega novembra so imeli
strelei eerkniske obcine svoj obcni zbor, na katerem so bili ·poleg
delegatov tudi predstavni'k JLA
z Rakeka, :predstavnik oddelka za
narodno obrambo obCinske skupscin e v Cerkniei in predstavnik
Streiske zveze Slovenije.
V izvrsni in nadzorni odbor Obcmskega strelskega odbora so bili
izvoljeni:
Mitja Jenko, Leon Razdrih, major Alojz K,l inkan, poro&nik Mile
Matijevic, Rad o Vipotn~k, Franc
Urbas, J oze K ebe, Stefan Bogovcic, major Ivan Lapajne, Marjao
Meki na in Rado Mule.
Na obcnem zboru so sprejeli
vee ·sklepov 'Za napredek strelskega sporta v eerkniSki obci-ni. Oddelek za nar odno ob.rarnbo je
streleem zagotovil gmotno in organizaeij.sko pomoc. Sprejeli so
tudi svoj statut. .
S. Bogovcic

Za Brestov obzornik so povedali:
Marjana Lubej:
»Za finale prihodnje Olimpiade,
ki bo let a 1972 v Miinch enu, b o
treb a t eci na 200 m n ajma.nj 23
sekund. T o je tudi moj cilj. Zelo
sem preseneeena, da je v Cerknici atletski klub, ceprav ni atletskega stadion a. Skoda, da s i n e
morem ogledati v as ega slovit ega
jezera.«

Jezje vzdrzal, voda pa je odtekla!

BRESTOV OBZORNIK - GLASILO K OLEKTIVA BRE ST CERKNI CA - Glav ni in odgovorni
u r ednik Danilo Mlinar - Ur ejuje
uredniski odbor: Stefan Bogovcic,
Vojko Harmel, F r a nc Hvala, T on e Kebe, Joze Klanca.r, Jozica
Maticic, Danilo Mlinar , l vo Stefan, Valentin Subic, Franc Tavzelj, Dusan Trotovsek in Magda
Urban e - Tiska Zelezniska tiskarna, Ljubljana

7
6

5
4

'2

Q

Diagram st. 18:
Bell: K h 2, Dg5, Td7, Sf6, b2, b3,
e3, f3, g2, h4 (10)
Crni: Kh8, Dh7, Tel , Lb 6, a6,
b5, f4, g7, h5 (9)
PRAVILNE RESITVE IZ ZADNJE STEVILKE OBZORNIK A
St. 11
1. b6, ab6 :

2. e6, be6:
3. a6 ali
1. .. . , eb 6:
2. a6, ba6:
3. c6
St. 12
1. La5, ba5:
2. b6, a b6:
3. a7
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Diagram st. 19:
Beli : K!b7, a7, g2, h3 (4)
Cr gi: Kd7, Sa8, g6, h4 (4)

4. Dg8 + , Tg8:
5. Sf7 mat ali
1. . . . , Te6

2. De6: + , Kh8
3. 8!7+, Kg8
4. SdB+, Kh8
5. DeB mat .
St. 14
1. . . . , Sg3
2. Kg3 :, Lel: +
3. Tel:, Tb1:

St. 15
1. ... , Tb l +

St. 13
1. Dd5+ , Kh8
2. Sf7 + , Kg8
3. Sh6 + , K h 8

2. Kh2, Th3 +
3. Kh3 :, Th l mat ali
3. gh3: Th1 mat.
I. Stefan

