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DELAVSKI ·SVET 0 NALOGAH V LETU 1970 
Konec v.sakega leta sprejme 

centralni delavski svet -poslovno 
politi.k-o za novo poslovno obdob
je. V 'Pl'eteklem letu je bila po
slovna politi~a zastavljena zelo 
siroko z daljnoseZnimi nalogami. 
To pomeni, da se -poslovni ci'klus 
ne kon~a z ume1mo postavljenimi 
koledarskimi termini. 

Na -posebnem posvetovanju so 
najodgovornej.Si str.okovni delavci 
obravnaval-i analizo op11av.ljenih 
nalog iz poslovne politike 1969 in 
izdelali predlog najaktualnejsih 
nalog za leto 1970. Te naloge je 
obravnaval kolektiv na sestankih 
~oslov·nih enot, hkrati pa so -stro
koV'njaki -r a:z:nih podro~ij obdela
li v n asem glasilu posamezne pri
oritetne naloge. 

Centralni delavski svet je .na-
1oge, dopolnjene s predlogi javne 
I'azprave, kompleksno obravnaval 
na prvi -seji v letu 1970 in spre
jel .smernice za izvajanje poslov
•ne politike v letu 1970. Za u spes
no izvedbo postav]jenih nalog je 
centralni delavski svet sprejel tu
di nekatere -konkretne zaklju~e 
s podrocja poslovne organi-zacije. 
Nova poslovna organizacija pa bo 
-poleg izvr>sitve postavljenih nalog 
omogo~ila prehod na avtom atsko 
obdelavo podatkov. 

Obravnavo n a centralnem de
lavskem .svetu la~o strn emo v 
tr-i -podrocj-a: 

Gla.vni direktor podjetja tova
ri.S Lesar je podal obSirnejse po
rocilo 0 ekonomskem polozaju in 
poslovnem stanju podjetja tako z 
vidika modernizacije tebnologije 
in poslovanja, kakor tudi glede 
na predvrdene poslovne proble
me. 

Na podlagi tega porocila je cen
tralni delavski svet ugotovil na-
slednje: -

- Naloge v zvezi z moderniza
cijo tehnologi'je uspesno prehaja
jo v zakljucno fazo. Glede na 
splosni ekonomski polozaj se ugo
tavlja popolna upravicenost re
konstrukcije. 

Ob tej priloznosti centralni de
lavski svet ugotavlja, da je po
trebno dati priznanje .vsem tistim 
kadrom, ki so bili glavni in odgo
vorni nosi'lci nalog v zvezi z re
konstrukcijo. 

- Kaze se neodlozljiva potreba 
za takSen pristop k modernizaci
ji vseh poslovnih oblik v celot
nem podjetju, ki bo omogocil qple
menitev rekonstrukcije. Koncno 
zakljucena pogodba o uvedbi si
stema mehanografije (katereg·a 
aparature bi se predvidoma mon
tirale jeseni letos) narekuje razi
skavo, studij in apliciranje osta
lih sistemov, analiziranje, usmer
janje in vodenje proizvodnih in 
poslovnih procesov. 

- Obstojeca poslovna organi
zacija ni prilagodljiva in sposob
na za prevzem in prilagoditev za
htevam modernega poslovanja. 

- V odlocitvah ekonomskib 
ukrepov za nadaljnjo ekonomsko 
politi'ko Jugoslavije je eden ·iz
med najvaznejsib sklepov, -da se 
poglobi in razsiri uvajanje trine
ga gospodarstva. 

Za naSe poslovno prizadevanje 
to pomeni, da postaja glavni -raz
sodnik tdisce, ki obsega pred
vsem naslednje elemente: dogua
na oblikovnost artikla, funkciol'lal
nost, kvaliteta, cena in kulturnost 
postrezbe n e samo do trgovsk:e 
mreze, -marvec -do. .potrosnika. 

·- K vsemu je treba se ugotO
viti, da je Brest v izrednem vz
ponu proizvodnih ka.pacitet, in si
cer od 12 milijard vrednosti leta 
1969 na najmanj 17 milijard S din 
v letu 1970 in da to povecanje 
predstavlja pohi.Stvo. To odpira 
nove probleme tako v proizvod
nji, se posebej pa v prodaji. 

_To narekuje kompleksno u.sme
ritev in prilagoditev vseh delav
cev, posebno vseh sluib v delov
ne·oblike in smeri, ki bodo omo
goci'le in zagotavljale obvladova
nje poslovanja v novih pogojib. 

n . 
Sedanji poloZa.j 'V· podjetju na

rekuje zlasti naslednje -naloge m 
ukrepe: · 

1. Skoncentrira.ti in okrepiti 
moramo stro~ovno funkcionalnost 
v podjetju. VodStvenim in -stro
kovnim kadrom ter strokovnim 
sluibam je treba dodeliti vecje 
samostojnosti in :P'oglobiti odgo-
vorriost. -

- 2. Izvrsiti moramo vse potreb
ne· predpriprave za uvedbo funk
ciouiranja· mehanografije, vkljuc
no z· uvedbo sistemov za sodobno 
obvladovanje proizvodnje. 

3. Izpopolniti moramo tebnolo
gijo za cimvecjo prilagodljivost v 
asortimentu s posebnim poudar
kom na razlicne povrsinske ob
delave visokih kvalitet. 

4. Sistematicna In poglobljena 
raziskava trzi.Sc-mora postati vo
dilo-vse posiovne dejavnosti. . 

5. Programe proi'zvodnje mo
ramo oblikovati skladno -z modo 
in tebnoloskiini sposobnostmi. 
Tehnologijo moramo usp'osabljati 
za prllagajanje modnim kreaci-

·jam. ·-
G. Zagotoviti moramo nepretr

gano delo ob raziskova.njuin !itu
diju vseh poslovnih dejavnosti v 
povezavi 2i domacim lin tujimi 
specializiraniini institucijami. 

7. Na proda.jnem podrocju, tako 
doma kot zunaj, moramo sistema
ticno obli'kovati in razsiriti pro
dajne regije s formiranjem last
nih predstavnistev. _ 
· 8. Propagandna dejavnost za 

naS asortiment mora vse:bovati 
vee izvirnosti s tem, d"a se opu
scajo prezivele metode. 

9. Kadrovska politika mora biti 
boll prozna (sprejemanje, razme
scanje, odpuscanje), opirati se mo
ra na strokovne testtie ocene ta
ko, da se uveljavi dejauska .spo
sobnost m vrednost vsakega d e-
lavca.. · 

10. Intenzivno je pritegovati 
strokovnjake za pokritje vseh po
treb v podjetju in ustvarjati po
goje za njihovo zaposlltev. Po
sebna potreba je po kadrih z vis
jo in visoko- strokovno usposob
ljenostjo in izkustvenostjo. Za ta
ke kadre v primeru potrebe mo
ramo najti naein tudi za drugac
~0 - obllko nagra.jevanja, na pri
mer v obllki pogodbe. 

11. Sistem a.naliticne ocene de
lovnih mest ostane v veU~~rvi kot 
osnova za oceno delovnib mest s 
tem, da ga je treba revidirati na 
spremenjene pogoje, ki jib po
vzroca. rekonstrukcija in poslov
na modernizacija. 

12. Sistem nagra.jevanja je ve
zan na ocimo delovnih mest, 
hkrati pa mora omogocati side 
razp<ine za nagrajevanje. 

13. V · sistem Jiagrajevanja mo
ramo -vgraditi .oblike, ki bodo se 
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bolj pribliZale nagrajevanje ucin
kom dela posameznikov, posebno 
tistib, ki imajo odlociluejsi vpliv 
na ekonoms.ke i'n poslovne rezul
tate. 

14. Dopolniti moramo sistem 
razporejanja in nagrajevanja in
validov in starejsih borcev. 

15. V podjetju je potrebno po
veca.ti iniciativo za tehnicne iz
boljSa.ve in druge oblike raciona
lizacij v proizvodnji in organiza
.ciji poslovanja. 

V ta nameu je potrebno korigi
·rati pravilnik o tehnicnih in dru
gib izboljSa.vah, da bo stimula
tivnejsi in da bo zajel tudi stro
kovne sluibe. Predloge izboljsav 
je treba dosledno regi'strirati in 
nagrajevati po enotnem in ucin
kovitem .sistemu. 

16. Za celotno krozenje kapita
la (tudi deviz) moramo preuciti 
vse oblike in strogo uveljaviti 
nacelo trznosti, tako znotraj pod
jetja, kot v zunanjih odnosih. 

lzdelati moramo konkretne si
stemske resi~ve, ki bodo zagotav
ljale najracionalnejso vezavo in 
potrosnjo financnih sredstev. 

17. Vsako investicijo moramo 
podvreci strogim ekonomskim 
kiiterijem in strokovno-komisij
skim presojam. Zaostri'ti moramo 
odgovornost strokovnih predlaga
teljev za ucinke investicij. Anali
zirati je potrebno racionalno ve
za.vo· obratnih sredstev s tem, da 
se za povecani obseg proizvodnje 
lahko najamejo krediti do vi.Sine 
15 milljonov N din. 

18. Sistematicl'lo moramo pre
ucevati in aktivno delati na ko
operacijah in poslovnem sodelo
vanju (integracije) v vseh sme
reb. Sprejemljive so oblike zdi'u
zevanja, vendar samo s tem; da 
se obrani samostojna individual
nost' Bresta. 

19. Do prve seje centralnega 
delavskega sveta moramo pripra
viti predlog korektur in razsiri
tev nagrajevanja za tista delov
na mesta, ki jib ne vsebuje in-

terna zakonodaja (svetova.lci, 
predstavniki po prodajnih regi
t o po cep]jenju. Zaradi -pozitivne-

20. Upravni odbor podjetja se 
pooblasca, da s svojimi odlocitva
mi zagotovi izvajanje navedenih 
nalog in ukrepov. Pooblastilo ve
lja tudi za potrebne kadrovske 
premike v zvezi z novo organi
zacijo. 

21. Za pristop k postavljenim 
ciljem, h kateri'm resavauju je 
treba pristopiti takoj, je potrebna 
drugacna delitev ~ela in temu 
prilagojen organigram. Osnovno 
pri tem je, da se racionalno skon
centrirajo najvaiuejse strokovne 
sluzbe na razlicnih stopnjab in 
obliknjejo strokovni teami. 

22. V casu uvajanja nove or
ganizacije je treba. centralnemu 
delavskemu svetu porocati potek 
na vsaki njegovi seji. 

m 
Centralni delavski svet ugota.v

lja, da predlog nove organizaci
je izhaja iz zadolZitev v poslovni 
politiki za Ieto 1969. Ugotavlja 
tudi, da je bil ta predlog obrav
navan najprej na sirsi strokovui 
konferenci odgovornih in stro
kovnib kadrov podjetja, na de
lavskib svetih poslovnih enot in 
na koordinacijskem odboru sindl
katov Bresta. 

Centralni delavski svet se stri
nja z razlozenim predlogom; za
to sklene, da se za zagotovitev si
stematicnega prehoda iz obstoje
cega poslovno organizacijskega 
stanja na novo stanje po spreje
tih nacelih opravi naloge po na
slednjem postopku: 

1. Do 1. januarja moramo pri
praviti organigram v smislu pri
Iozenega predloga o poslovui or
ganizaciji podjetja, s tem, da se: 

a) d'efinirajo pristojnosti, obseg 
del m odgovornost z globalnim 
opisom dela med poslovnimi euo
tami in skupnimi -strokovnimi 
sluibami, 

b) v skupnih strokovnih slui
bah organizirajo dejavnosti za: 

- podrocje strokovnega teama, 
- podrocje posl ovne organiza-

cije, 
- podrocje si'stemov (mehano

grafija in ostali), 
- podrocje proizvodnje in tr

Zi.Sca, 
- podrocje kadrov, 
- podrocje plana in ekonomi-

je, 
- podrocje splosnih zadev. 
Ustrezno bomo razporedili in 

dolocili delo strokovnih sluib po 
poslovnih · enotah. 

c) Omenjena organizacija pred
stavlja I. fazo s tem, da se izko
riscajoc zagotovljene pogoje or
ganizacija formira sukcesivno po 
posa.meznih sluzbah in delovnih 
mestih ze pred dolocenim rokom. 

Do formira.nja novega kadrov
skega sveta pripravi predloge 
kadrovske zasedbe glavni direk
tor, odloca pa upravni odbor pod-
jetja. · 

2. Do 15. maja 1970 moramo stu
dijsko analizirati organizacijo I. 
faze in zagotoviti njeno funkcio
nalnost tako, da bo usposobljena 
za vkljucevanje v moderne siste
me: mehanografijo, fino planira
nje, industrijsko vodeuje proiz
vodnje itd. 

Precizno moramo naStudirati 
delitev dela, izrazeno v organigra
mib, nataucnih opisih delovnih 
mest in z jasnimi komunikacija
mi. Analiticno moramo obdelati 
vsako delovno mesto, tako v pro
izvodni kot strokovui sferi. 

3. Pri lzdelavi potrebnih orga
nizaci'jskib oblik moramo to na
logo opravljati tako, da bodo po
samezni organizmi usposobljeni 
za takojsnje vkljucevanje v mo
derne naprave takoj po montazi. 

Do 15. marca moramo organizi
rati potrebne seminarje za sirsi 
krog strokovnih delavcev s ci
Ijem, da se usposobijo za koriSce
nje tebnike modernih poslovnih 
sistemov. 

. _ .. _____ . ____ fl~rida-extra, nova izvedba leiisca, -novi .fotelji 
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Pismo poslanca 
P.raksa je ze, da poSiljamo OB

ZORNIK tudi poslancem, ki za
stopajo na§e i.nterese v rpredstav
niskih telesih Tepubliske skurpsci
ne Sl.ovenije. 

Tokr.at se nam je s •pismQm od
zval tOV>aris F·ra.nc Kosmac, po
stan ec ooc.ia.Jno zdravstvenega 
zbora skupscine SR Slovenije, ~n 
njegov pri-spevek z veseljem ob
javl.)amo. 

Tov. Kosmac je sicer kmetova
lec, torej clovek, ki si ne sluzi 
kruha s pen~som, zato je njegov 
.prispevek toliko -dragocenejsi in 
je hkrati spodbudno vab ilo nje
govim kolegom, Jd v skupscini in 
drugih Tepublillih organih zasto
pajo obca!Ile cerkni:Ske obcine, naj 
se tudi td oglas.ijo v nasem listu. 

Sila sem se zaeudil, ko sem do
bil v roke glasilo va.Sega kolekti
va Brestov obzornik. 

Da po pravici povem, sem imel 
o Cerknici, !ie bolj pa o va.Si to
va.rni doka.j medle pojme, saj po
prej pac nisem imel priloznosti 
videU in poznati ta del na!ie No
,tranjske. 
. Ko sem prebra.l prvo stevilko 
va.Sega. Obzomika, sem v mislih 
cestital ljudem, ki ga urejlijejo, 
in tistim, ki vanj pi!iejo. Za.kaj v 
njem sem na.Sel celovito podobo 
vase tovarne in tudi obcine oziro
ma. njenega. gospodarstva.. 0 dne
vu obcinskega praznika sem z za
stopnild obcine Idrija imel pri
loznost spoznati, kaj pomeni Brest 
obcini Cerknica, !ie bolj pa obca
nom, ki imajo tam svoj kos kru
ha.. 

Tovarno nam je razkazal di
rektor in posla.nec tov. Lesar. Nje
govo ime sem poznal ze dalee 
prcj, kot scm vedel za va!io obci
no. Osebno sem videl v njem del 
tovar ne, ker nam je ves delovni 

postopek pokazal tako kot kmet 
svojo lepo obdelano kmetijo. 

Kaj pomeni taka tovama pre
teino agrarni obcini, misli'm, da 
ni treba posebej omenja.ti. Bil sem 
ze na nekaj sejah va.Se obCinske 
skupscine, sem pa. vendarle imel 
vtis, da marsikateri kmetovalec 
vsekakor le premalo upo!iteva., kaj 
pomeni taka tovarna z dobrim 
vodstvom tudi za kmetovalce. 

Trdno sem namrec preprican, 
dana Brestu dela veliko kmetov, 
ki bi bill drugaee bolj ali man.i 
obsojeni na zivotarjenje. Na 
majhni kmetiji je pac zadosti de
la, nikakor pa ne more ustvarjati 
toliko trZnih preseikov, dab~ se s 
tem druzina tudi po!iteno preiiv
lja.la. 

Zame je to iivotarjenje, ki se 
pa !ie posebno obcuti na stara le
ta., ko bi bil clovek potreben za
sluiene pokojnine. Seveda ni ni
kogar, ki bi mu jo dal. Kmetje, 
ki se ukvarjamo sa.mo s kmetij
stvom, se za to vse bolj potegu
jemo. 

Zato je tudi s strani kmetov 
treba dati Brestu vee priznanja, 
ker je veliko kmetov z zaposlitvi
jo v svojih obratih resil va.Ske 
revseine, ki je seveda sami ni:so 
bill krivi. 

Ce bi se kmet pisal v vase gla
silo, bi bila slika gospodarstva v 
obcini popolna. Trdno sem nam
ree preprican, da bi tudi kmeeki 
proizvajalec na!iel mesto v Bre
stovem obzorniku. H koncu zelim 
obilo uspehov va!ii tovami in 
vsem cerkni!ikim obeanom. 

Franc Kosmae 
pos1anec soc. zdr. :z,bora 
s~upscine SRS 
Mrzli vrh nad ldr:ido 

Sejem v KOinu 
»BREST, MOBELINDUSTRIE, CERKNICA (JUGOSLA WIEN -

tak je nas naslov v katalogu letosnjega mednarodnega .sejma v Kolnu. 
Nekoliko nenava-den uvod, vendar to porneni, da na letosnji prireditvi 
prvic samostojno sodeluje tudi Brest, saj je znano, da je na tern 
sejmu zelo teiko dobiti. prostor. 

Sejern pohi~tva v Kolnu stejejo za najvecjo razstavo tega blaga v 
Evropi. 0 tern prica ·podatek, da bo na 145 kv. rn bruto povr!line letos 
razstavljalo vee kot 1700 ra.zstavljalcev i>z 28 -drlav Evrope, Afrike, 
Azije in Amerike. V katalogu zasledimo imena razstavljalcev iz sko
raj vseh evr opskih drZav, Severne in JllZne Arnerike, severne Afri'ke 
in ce!o iz daljnega Hong-Konga, skratka, obeta se, da .bo na tej ra'Z
stavi mogoce v ideti priza-devanje vsega sveta, kako obUkovati, aran-
zirati 1n urediti sodobno s tanovanje. / 

Nase podjetje se tbo v Kolnu predstavilo v casu od 20. do 25. ja
nuarja sicer samo z delorn svojega proizvodnega programa. Razstav
ljeni bosta dnevna ·soba ALEKSANDRA s sed~no garnituro DANI
El,.A )n dnevna soba y-90 v cel oti., tako da bo vidna sodobna stilna 
smer nase proizvodnje. Jasno .je, da bomo s slikovitim gradivom m 
prospekti s~u5ali poka.zati :interesentom n as celoten .proizvodni asor
timent. Poleg tega pa bomo sodelovali z n asimi izdelki tudi v paviljo
nih Lesrrine in Sloveni:jalesa, predvsem s tistimi i.zdelki, ki pridejo v 
po5tev za izvoz v Zdrufene drlave Amerike (nove jedilne garniture, 
sti_lno sedeino pohiStvo .itd.). 

Brez dvoma b o sejem vreden ogleda, predvsem zaradi sodobnega 
oblikovanja, konstruk.cije in VI1Ste materialov, k i ga vgrajujejo v to 
pohistvo, .predvsern q>a bo zanimivo ugotoviti in primerjati cene na
sega pohiStva -s podobnim drugod. Predvsem zadnje je zelo vamo, 
posebno se, ce hocemo z nasimi lastnimi proizvodi prodreti n a zahod
noevropsko triiSce. Ko bo sejem zaprt,· bomo o rugotovitvah in vtisih 
v naslednjem Obwrrnku vsekakor obfuneje poro~ali. J. Mele 

Dnevna soba y-70 

BRESTOV OIZORMIK 

REKONSTRlJKCIJA 
in NAGRAJEV ANJE 

Sedezna garnitura c-160 

Rekonstrrukcija pr-oizvodnje v 
Industriji p ohistva Brest Cer.kni
ca je v zakljucni stopnji. Obsezna 
modernizacija industrijske proiz
vodnje in predvidena spremernba 
v organizaciji in vodenju proiz
vodnje narekuje spremernbe tudi 
v osnovah in merilih nagrajeva
nja delavcev. 

Osebni dohodek je posebno ob
cutljiva tocka vsakega 'Zaposlene
ga, zato je rrujno p red vsako od
locitvijo zadevo temeljito anal.i7li
rati in studij-sko utemeljiti. Poleg 
ostalega je bil temu posvecen 
strokovni posvet v lanskem letu 
v Rak.ovem Skocjanu. Na posve
tu so .bill sprejeti sklepi, ki -nare
kujejo obseznejse <pripr.ave za i.z
popolnjen sistem delitve dohodka 
in osebnih dohodkov ter za novo 
kompleksno tzdelavo an a.Utiooe 
ocene delovnih rnest. 

Brest in Slovenija 
v letu 1969 

Clanek Slovenija 1969 v stevil
kah v Ljubljanskem dnevniku me 
je spodbudil, da bralcem Bresto
vega obzornika prikaiem nekaj 
primerjav, ki naj pokazejo v.saj 
priblizno mesto Bresta v gospo
darskem dogajanju Slovenije v 
letu 1969. 

Statisti'ene podatke za Sloveni
jo je zbral Zavod SRS za statisti
ko, za Brest pa analitsko-planska 
sluzba skupnih strokovnih sluzb. 

Med podatki, ki bodo prav go
tovo zanimivi za elane na!ega ko
lektiva., so prav gotovo podatki o 
lanskoletnem gibanju osebnih do
hodkov zaposlenih. Popreeni oseb
ni dohodki zaposlenega na Bre
stu so v lanskem letu zna.Sali 1213 
dm. Podatek za Slovenijo, poprec
ni meseeni zasluiek zaposlenega 
je 1152 din, nam kaie, da je de
laveo Bresta zasluzil mesecno 61 
din vee kot poprecni slovenski 
delavec. Zanimivo je, da so de
lavci, za])osleni v gospodarski de
javnosti dobili poprecno 207 din 
manj kot delavci, zaposleni v ne
gospodarskih dejavnostib, ~ so 
mesecno poprecno zasluzili 1328 
din. 

Zaradi pomanjkanja podatkov 
ne moremo dati poprecnib pri
merjav osebnih dohodkov Bresta 
in lesne industrije v Sloveniji za 
celo leto, vendar kaiejo podatki 
za prvih 10 mesecev v letu, da je 
dobil del a vee Bresta poprecno me
seeno 213 din vee kot delavoi, za
posleru v slovenski lesni industri
ji, ki so dobili v prvih 10 mesecib 
po 896 din mesecno. 

Sestav vislne osebnih do
hodkov med zapOslenimi je za nas 
prav tako zanimiva. Lani je bilo 
na Brestu zaposlenih 1545 delav
cev, v Sloveniji pa 588.000 delav
cev. Marca lani je na Brestu 1 1/e 
zaposlenih dobil manj kot 600 din, 
v Sloveniji pa kar 6,2 ' lo zaposle

·nih. 
Primerjava sestava osebnih 

dohodkov do vkljucno meseca 
septembra nam pokaze, da se je 
bistveno zmanjsala udeleiba de
lavcev z najniijimi osebnimi do
hodki. 

V septembru je na Brestu do
bilo pod 600 din samo 0,3 •to zapo
slenih, v Sloveniji 3,6 1/e. Dobra 
tretjina Brestovih delavcev ali 35 
odstotkov zaposlenib je dobivalo 
osebne dobodke med 600 in 1000 
dinarji, v Sloveniji pa 30,1 1/e za
poslenih, kar 44 •to delavcev Bre
sta pa je prejemalo osebne do-

hodke med 1000 in 1400 din, v 
Sloveniji pa 34,2 ' /• zaposlenih, 
14,6 °/t delavcev Bresta je dobUo 
meseeno med 1400 in 1800 din, v 
Sloveniji pa kar 15,9 1/e; nad 1800 
din je na Brestu dobilo 6,1 •t• za
poslenih, v Sloveniji pa 16,2 °/e. 
Iz teh podatkov vidimo, da je 79 
odstotkov zaposlenih na Brestu 
dobilo osebne dohodke med 600 
in 1600 dln, v Slovenijl pa · 64,3 
odstotka. 

Primerjava izpla.Canih osebnih 
dohodkov nam kaie, da ima de
lavec na Brestu popreeno precej 
vi!ije osebne dohodke, kakor pa 
delavec, zaposlen v lesni industri
ji ozi'roma popreeni slovenski de
lavec. Razveseljiv podatek, da .sa
mo 0,3 '/• delavcev Bresta doblva 
pod 600 din mesecno, nam po dru
gi strani odpira problem udelei
be delavcev v kategoriji vl§jib 
osebnih dohodkov. Res, da se 
struktura zaposlenih na Brestu 
razlikuje od sestava v Sloveni
ji, vendar je podatek, da dobiva 
osebne dohodke na.d 1400 din na 
Brestu 20,7 •!•, v Sloveniji pa 32,1 
odstotka in da samo 6,1 (}j , delav
cev Bresta dobi nad 1800 dln, v 
Sloveniji pa kar 16,2 1/e, dovolj 
zgovoren in nam kaze pri naiiem 
sistemu nagrajevanja na teinjo 
po uravnilovkl. 

Strokovne sluibe bodo morale 
na osnovi podrobnejsib primerJav 
gibanja osebnih dohodkov vseka
kor ukrepati, saj postaja lansko
letnl sestav osebnih dohod
kov nevarna ovira pri naclalj
njem izpolnjevanju nalog poslo
vanja Bresta. 

Podatk:i o viiiini osebnih dohod
kov za Slovenijo, zlasti pa §e za 
Brest, so vsekakor razveseljivi, 
vendar so v lanskem letu ial ra
sle obenem z osebnimi dohodki 
tudi cene in tako nam denar v 
mesecni kuverti ni zalegel toliko, 
kot bi pricakovali. Povedano z je
zikom statistika: v lanskem letu 
smo resda dobili vecje osebne do
hodke, za ta denar pa smo lahko 
kupili le 6 .,, vee blaga, kot v le
tu 1968. Statistika tudi ugotavlja, 
da je razlika med nominalnimi In 
realnimi osebnimi dohodki iz leta 
v leto veeja. 

Zanimiva je krivulja gibanja 
zivljenjskih stroskov. Rekorden je 
porast (23,1 '/•) v letu 1966 v pri
merjavi z 1965. letom, na.slednJe 
leto pa se je krivulja. krepko umi
rila (7,8 'I• poveeanje), leta 1968 
Je nara.Scanje se manjse (5,4 •/e). 
Lani pa so se iivljenjski stro!ikl 
v primerjavi z letom prej pove
ea.li kar .za 10,5 v poprecju. 

V.Harmel 

Predlog ST ATUT A 
- - -v Javn• razprav1 

Dne 13. in 14. januarj,a srno 
vsem clanorn .kol~va Bresta 
razdelili predlog novega s·tatuta 
v brosirani obH:ki. Da gre predlog 
statuta v javno razpravo, je skle
n:i.l delavSki svet podjetja na ·svo
ji zadnji sej i. · 

PredgovQr k predlogu statuta 
poziva vse delll!Vce Bresta, naj ga 
preuce in o njem razpravljajo na 
posebnih sestankih, ~ jih bo or
gani'Ziral kiool.'diiDacijski odbor 
sindiokatov skupaj ·s strokovrumi 
sluibam.i rpodjetja. Redakcija na
sega glasila nas prebiteva, da bi 
mogli objaviti novice o razpr.avah 
in pripombah k ·predlogu statuta, 
zato bomo pisali o tern v febru
aTski !itevil~i Brestovega obzor
nika. 

Uvodna razprava o predlogu 
statuta je ze bila. Na skupnem 
sestanku koordinacijskega odbo
ra sindikatov Bresta, sekretaria1:a 

akltiva Zveze komuni•stov lin se
kretari:ata Zveze mladine BTesta 
so ze izrazili prva mnenja 0 pred
l·ogu statuta. ·Na sestanku so so
delavan tudi strokov.ni delavci, k\ 
so pojasnjevali posamezne novo
sti v pred1og.u statuta in odgo
varjali na vprasanja prisotnih. 
Dogovorili so se tudi o poteku 
javne razprave v ekonomsk\h eno
tah podjetja. 

Na tern sestanku so udele!en
ci sogla.snQ menili, da je treba pri 
ra.zpravi posebej paziii, da bodo 
doJ.oCila statuta ra.zlozena nedvo
·umno in da b o llahko vsa~o 
predlagal spremembe in dQPOlni
tve. Ugotovili so, da je bii rok do 
prvega sestanka prekra·tek, po
hvalno .pa so se izrazili o tern, da 
je ze predlog izdan v bro§urici i.n 
da je med ;izdajo predloga in rned 
sestaDki delovnih skupnosti sko
raj stirinajst dni casa, ka·r vsake -

Obseg nalog del-ovnih mest v 
proizvodn}i je ·V vecini ze usta
}jen, zato bodo v poslovnih eno
tah ze v mesecu janual'ju izdelani 
orga<Mgrami ter opisi ·za -vsa ·pro
izvodna delovna mesta, .kaT bo 
osnova k.omisiji za ana.Jibicno oce
no d elovnih mest rpri centralnem 
delaV'Skem svetu za oceno vsake
ga <posameznega delovnega rnesta. 

Koncentra.cija in krepitev stro
Joovnosti ter spremem'be v or,ga
nizaciji vodenja proizvodnje in 
celotnem poslovan}u B.resta na
rekuje tudi terneljito spremembo 
'V sistemizac.iji strokovnili sluib. 
T a akcija je v polnem teku in 
bo preci2li.rala v .najkrajsern rnoz
nem casu. 

Komisija za analitieno oceno 
delovnih mest pri centra.lnem de
lavskem svetu bo ze "' zacetku 
februarja .pricela z anaUtion~ 
ocenjevanjem -delovnih mest. De
lo bo predvidoma potekalo v eta
pah. Komisija bo najprej ocenila 
vsa •delovna mesta ·PO enem ~2-
med menil sistema za anali
bicno oceno. Poslo'll'ne enote bodo 
od centralne ·kornisije 1ekoce pre
jemale razvrscena delovna mesta 
po vsa'kem posameznem meri
lu. Teh je po veljav.nem sistemu 
analiti~ne ()Cene ipetnajst . Javna 
razprava b o organi.zirana v po
slovnih enotah za vsa:ko merilo 
·posebej. Tako <bo dana moinost 
delavcem, da predlagaj<> spre
membo predvidemh :stopenj za 
vsa delovna m esta po vseh m eri
lih. Dokonooa ocena d elovnega 
.rnesta bo znana sele pri -doloeitvi 
zadnjega merila. S takim naei
norn analilicnega ·ocenjevanja de
lovnih rnest pri.cakujemo najreal
nej§o ocenitev V'sakega delovnega 
•rnesta. 

Osoov() za analiticno ocenQ tvo
rijo prav tatko, ka:kor do sedaj, 
! tiri terneljne skuplne: 

1. znanje in sposobnosti 
2. odgov()rnosti 
3. napori 
4. pogoj.i dela 

V mesecu februarju bodo za vsa 
deJ..oV.na mesta izvr-Sene ekolo§ke 
mel'itve, ki ·bodo ·podlaga za a.na
litieno oceno delovnih mest •PI'i 
m erilu »pogoji -dela«. Novost v 
sedanj i analiticni oceni je tudi ta, 
da se razpon toekovn~h ocen Taz
poredi v 20 vrednostmh razredov 
in ne v 30 kot doslej. T o .nareku
je dejstvo, da ze -doslej ni bhlo 
delovnih mest, ki bi bila r azpo
rejena v zadnje tri v.rednostne 
r!ll2irede. 

Da bo delo potek'cl.lo n emoteno, 
je potrebno, da 'Pri izdelavi ana
ldtione ·ocene alotivno sodelujejo 
vsi .zaposleni, saj bo le tako moz
no doseCi najTeaJ.nejse <>cenitve in 
s tern pravicnejw delitev·osebnih 
dohod.lrov. J. Skrlj 

mu clanu -delovne skupnosti omo
goca, -da se priprav.i na razpravo 
ozirorna pripravi vprasanja o ne
jasnih doloCilih. Za pojasnjevanje 
takih doloeil so bill posebej za
dolZeni posame?mi delavc.i stro
kovnih slufb, ki so sodelovali pri 
sestavljanju predloga. 

Predlogi, xbrani na javn!h ob
ravnavah, in tisti, ki jib bodo iz
razili posamezniki ali skupine, bo
do zbTa!lli v smiselno enake dn bo 
o n jih raxpravl}al in dokoeno od
locil delavski svet podjetja. Zato 
nikaT ne m islimo, da »je ze vse 
odloceno, ka'ko bo«. Kdor misli 
tako, ni •prav nicesar storil, da bi 
karkoli spremenil, izbolj§al, so
ustvaNJ.. 



BRESTOV OBZORHIK 

Z jasni·mi raCuni v 
drugi semester 

OB POLLETNIH (NE)USPEIDH NASlli ODDELKOV 
TEHNISKE SOLE 

Nismo se pozaobili naravnost katastrofa1nega neuspeha .CY~ prvi 
ocenjevalni 'kooferenci tega ~olskega leta, ·pa so pred narru ze re
zultati polletnega ~olskega dela. . . 

Kaksni -so? Boljsi, kot so bHi v cetrtletju, toda preslab1, da b1 
lahko zapisali: DOBRI. 

Oglejmo si najtprej nekaj stevilk: Prvi letnik steje ob koncu pol
letja se 29 dijakov (dva ·sta v tern casu ~stopila), imenik d:rugega 
letnika pa se ni spremenil - v njem v21traja 20 ucencev. 

Od teh je v ·prvem letnrku dobilo spricevala brez -nezadostne 
ocene 18 dijakov (62 Ofo), v drugem pa 14 (70 Ofo). 

11 dijakov iz prvega in 6 iz drugega letni'ka je ·prvo polletje kon
calo z eno ali vee nezadostnimi ocenami. 

Bolj realno podobo rez.ultatov dobimo sele, ko vidimo, ~ako. visoke 
kline na 'lestvici so dosegli pozitivni in kako globCYko so pnstah nega
tivno ocenjeni. To nam ·bo povedala naslednja pregledni<:a · splosnih 
uspehov : 

I.letnik 
Izdelalo Ni izdelalo 

uspeh st evllo .,, uspeh §tevllo .,, 
odlicno 1 nezadosten 3,5 

prav dobra 3 10,3 2 nezadostna 3 10,3 

dobra 10 34,5 3 nezadostne 5 17,2 

zadostno 5 17,2 4 ali vel:! nezadostnili 2 7 

Skupaj 18 62 Skupaj 11 38 

II. letnik 
Izdelalo Ni izdelalo 

u9peh §tevilo .,. uspeh §tevllo .,, 
odlicno 1 nezadosten 1 5 
prav dobro 2 10 2 nezadostna 3 15 

dobro 11 55 3 nezadostni 2 10 
zadostno 1 5 4 ali vel:! nezadostnih 

Skupaj 14 70 Skupaj 6 30 

Odlil:!ni nasi dijaki torej »nocejo« biti, ceprav so. se redki P?
samezniki temu ·»nevarno« priblizali. Prav dobrih je tud1 malo; dobnh 
je najvec, kar je normalno, obeutno. pre':'e~ p~ je me~ pozi~ivnin;ti z~
dostnih. Sploh je dvojk prevel:! (tud1 v trstih se dobnh spr1cevah~) .m 
clovek dobi neprijeten obcutek, da vsi ti fantje z zadostnim splosrum 
uspebom s tojijo na sumljivo trhlem kl~u, _ki se ·uteg~e v_sak tre~utek 
zlomiti. V ta.kSnem polmaju so -kot pod]etJa, v ·kater1h s1 delavc~ d-:
lijo 80-odstotne plal:!e in jib vsak resnejsi ukrep lahko pahne v likVl
dacijo. Taksna ocena zadostnega uspeha gotovo ni ugodna niti pri
jetna za prizadete, ker jim s tern mogol:!e g>renimo zavest, da so ven
darle m ed pozitivnimi; vendar je ibolje opozaTjati tedaj, ko je se cas. 
v wugem polletju je namrec treba napravi·ti prostor tistim, ·ki so t~-: 
krat se nezadostni. Treba si je zagotovibi solidnejso osnovo za studiJ 
v visjih letnikih. Na .zasilnih temeljih pac ni mogol:!e grad~ti solidne 
zgradbe. 

Kljub nekaterim prav dobrim in dobrim uspehom je popreena 
ocena prvega letnika po ».zaslugi« bistih na dnu les~ce komaj .~dos~
na (2,17), drugega letni'ka pa tudi samo zadostna, ceprav preceJ bolJ
sa (2,45). 

Mnogi-h vzrokov ~zredno sla·bih uspehov v I. konferenchem ob
dobj.u ki smo jih takrat se upostevali, zdaj ne sme biti vel:!. Ze seda
njih pollebnih rezultatov ne moremo vee meriti z domotmjem, z: na
vajanjem na nov delovni reZim, na novo okolje, nove profesorJe .. . 
Pol leta je dovolj, da se to preboli, da v·sak postane dijak kot se spo-: 
dobi, z vsemi znacilnostmi ·21dravega srednjesolca, da se vtke v nov1 
kolektiv iiil se ves osredotoci k svoji in skupnim nalogam. 

Do tretje redovalne konfer ence krivulja uspehov obicajno spet 
nevarno pade, da bi se na zakljucku solskega leta dvignila na pri
bliZno .raven polletja. 

To je, mislim, bolezen nasih osnovnih in srednj~h so~. Obq~i k 
temu prispevajo svoje: ucitelji, ki za spricevalo neredko (tn tud1 ne 
tako redki) pisejo realno ali pa tudi visjo oceno, kot jo ucenec zasluZi., 
v vmesnih obdobjih pa raje nekoliko niZjo - in ucenci, ki so .navse
zadnje tudi pripravljeni irztisniti nekaj vee oza tisto zakljueno.oceno kot 
za vse druge. Za ta splosni pojav pa ni niti enega samega O'b]ektivnega 
razlogal 

PoskuSajmo torej premagati to slabo navado! IzboljSajmo uCni. 
uspeh od polletja do tretje konference vsaj za 10 Ofo, pa bo pot do 
konca solskega leta dosti bolj zle>Zna, manj utrudljiva in brez dvoma 
uspeilna. 

Ce ·bi poslrusa1i, kljub temu da to na solah ni obicaj, na osnovi 
dosezenih rezultatov in se neizcrpanih moznosti, planirati za drugo 
polletje ne le delo, ampak tudi uspehe tega dela, potem bi bil realen 
nacrt takle: 

- vsi sedaj prav dobri se morajo prebiti do odlienega uspeha, 
- zgornja polovica dobrih do •prav dobrega, 
- vsi zadostni in nekateri nezadosbni do dobrega in 
- ostali vsaj do zadostnega uspeha. 
Ta nacrt za nobeno skupino niti za posameznika ni prenapet, se 

manj nedosegljiv, treba pa je ·seveda delati, nacrtno in resno delati. 
Posebno drugi letnik, v katerem so skoraj izkljucno Brestov·i sti

pendisti, lahko gradi na tej osnovi tudi svoj finacni nacrt. In p.rvi 
letnik naj se ze letos zaveda, da za slaobe ocene Brest tudi slabih 
st~pendij ne .bo dajal. Normalno je, da solidno podjetje sklepa pogodbe 
(tudi stipend~jske!) le s solidnimi partnerji, ne s takimi, ki gredo lahko 
ze jutri v -stecaj. 

Naslednje polletje - ze 3. ·konferenca, ki bo v prvi polovici aprila 
- bo pokazalo, kaksne mladince imamo letos na Brestovi tehniski 
soli. Pokazalo bo, ali drii ocena, ki s mo jo malo crnogledi dali O'b 
pTV'i konferenci - ocena namrec, da je v teh mladih ljudeh premruo 
volje in pripravljenosti spoprijeti se s teZavami, pa naj bodo na 
v.idez .Se ta'ko nepremagljive. 

Ali pa bo obveljalo nasprotno, kar edi:no smemo ob tern polletju 
·pricakovati in tudi pricakujemo: trma·sto i2lboljsevanje rezultatov, vz
trajno in neunicljivo izcrpavanje svojih moci; ali .bo to nemoeno in 
apaticno kapibulantstvo ali pa vedra in tr.dna pot k osvajanju novti.h 
znanj i:n k u spehu, pot torej, ki - kdo ·naj jo pa hodi, ce ne mladi! 

J. Praprotni<k 
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Pogled v proizvodno dvorano Tova.rne pohi.Stva Cerknica 

"" MISLI IN ZELJE 
RAZGOVOR 0 NEKATERIH AKTUALNIH VPRASANJIH MED PREDSEDNIKOM SINDIKALNE PO

DRUZNICE IN CLAN! KOLEKTIVA TOVARNE LESNlli IZDELKOV STARI TRG 

Kot pred!sednilk sindika•1ne p o
dr-uZnice Tovarne lesnih iz.delkov 
Stari t r.g sem postavil nekaj vpra
sanj neka;terim odgovornim cia
nom upravniob organov poslovne 
enote, kakor tudi nekaterim de-
1avcem v pl"oizvodnji, ka<terih od
govore posredujem v celoti: 

Tov. Ivan Palc1<':, vi ste pred
sednik del-aVlSikega sveta TO'Varne 
1-esnih izdelkov Starl trg, ali bi 
hoteli povedati, ka:i v glavnem 
obravnav-aie na sejah in a.1i se 
s~epi realiziraojo? 

Kaksni ISO vasi •pogledi glede na 
predlog novega statuta, ali ste ga 
ze kaj prestudir·aH? 

e Sklepi ·dela vskega svetase reali
zirajo, v kolikor so odvisni od 
poslovne enote, kar pa gre za od
·visnost od centralnih organov ali 
posameznih sluib na Brestu, pa 
je teze. Primer: Sklenili smo, da 
se nabavi za Za.galnico tracna za
ga. za. razrez debelejse hlodovine, 
pa ni od nikoder nic. Ce je ne 
mislijo nabaviti, pa se obljubiti .ni 
treba. 

Predlog novega statuta pa sem 
nekaj prelitudiral, vendar ne vi
dim dosti ra.zlike od starega, 
imam namrec oba doma.. Mogoce 
tudi ne razumem dobro, o tem 
bomo skupno se kaj razpravljali. 

Z nekaj vpraas nji sem se obr
n:il na tov. di·r.ektorja in tov. Bi
§kla. 

Tov. d•ilrektor.ja sem v:pra,sal, .kaj 
misli o novem predlogu ·statuta, 
ali pr1nasa kakSne .novoosti? 
e Predlog novega statuta brez 
dvoma prinalia novosti. Zlasti 44. 
clen posta.vlja clane upravljanja 
pred vecjo osebno odgovornost. 
Mislim, da se bodo clani uprav-

Uanja temelji'to pripraviti na. seje 
m bolj razmislili 0 tem, kaj bodo 
pred.lagali. 

Kako gledate na delitev oseb
nih dohodkov po enobnejsih kri
terijih glede na razlieno T<liZivoitost 
poslovnih enot? 
• Mislim, da se tu lahko doseie 
enakomernejsa .stopnja delitve na 
osnovi medsebojnega dogovarja
nja. 

Tov. Pisek, vi s<te odgovorni za 
proizvodnj-o v -stolarni. Kaj pred
videvate v letu 1970 storiti za na
daljnji r.azvoj stola.rne? 
e Povecati obseg proizvodnje za 
20 9/o. 

Ali so ekonomskli. rezultati sto-
1a1'ne v ·letu 1969 zadovoljlvi? 
e Da. 

Tov. Krek, vi ste vodja .izmene 
v stolarni; s kaksno problemati
·ko se srecujete pri doseganju me
sec-nih planov proizvodnje? 
e Do sedaj so bill plani tako re
alno postavljeni, da nismo imeli 
posebnih tezav pri apolnjevanju. 
Upam, da bo tudi v bodoce tako. 

K,aj mitslite, da bi ·bila trenutno 
najnujneje ukreniti za i7Jbolj5anje 
kapacitet oriDoma za poveeanje 
20-odsbotnega obsega pr.oizvodnje 
v letu 1970? 
e N a povecanje proizvodnje smo 
pravza-prav ze pripravljeni. Kma
lu bo dograjen nov sklad.iscni 
prostor. Vse je ze tudi pripravlje
no za postavitev nove susi1ne ko
more. Najvecjo ·skrb pa. bo treba 
posvetiti pripravi dela. 

Zelim, da. bi bile serije eksklu
zivnih sedemih garnitur vecje, 
ker se pri sed.anjih serijah izgub
lja. prevec casa za nastavitev stro
jev. Zelim tudi, da bi bilo cim 

Dobra priprava orodja je zagotovilo kvalitete dela 

manj izostankov zaradi nesrec pri 
delu. Izrabljam to priloznost, da 
pohvalim sindikalno organizacijo, 
ki je da.la pobudo, da se za delav
ce v stolarni organizira tecaj iz 
varstva pri delu. 

Tov. K,vater.ni"k, 1kako ·ste zado
volj-ni na ·svojem delovnem mestu 
-pri debeli.Illki? KakSni. so vasi me
sel:!ni osebni dohodki? Ali so de-
1-ovna mesta realno ocenjena? 
Kaksen je odnos .predpostavljenih 
do delavcev? 
• Na tem delovnem mestu sem 
ze eno leto in pol in sem kar za
dovoUen. Vendar mi .sprememba. 
delovnega mesta, to je, da grem 
obcasno delat k drugemu stroju, 
kar pra.v pride. Brnenje debelin
ke in poravnainega stroja me kar 
oglusi. Na drugo vpra.Sanje ni 
lahko odgovoriti. Moji osebni do
hodki se gibljejo od devetdeset do 
sto tisoc, vcasih tudi vee. z nji
mi sem zad.ovoljen, vendar so 
prema.jhni za preZivljanje pet
clanske druzine. 

V odnosu med ocenami delov
nih mest bi bile po mojem mne
nju potrebne spremembe. Neka
tera dela, ki se obracunavajo pod 
normo, hi bilo treba spremeniti v 
rezijo. 

Odnos predpostavljenega stro
kovnega kadra do dela.vca bi mo
ral biti boljsi. Na primer novinec 
ali novinka, ki pride v na.So de
lovno enoto, se na marsikaj ne 
spozna, zato vpra.Sa predpostav
ljenega za pojasnilo; ta se pa. ·od
reze : »Ja, kaj ste nepismeni?« 

S terni odgovori smo hoteli vsaj 
delno 'Prikazati ko1ektivno mne
nje ·in kritiko nekaterih l:!lan:ov 
kolektiva. Ta.kih ali podobnih od
gov<>rov ·bi lahko napi-sali se vel:!, 
vendar naj za .zdaj zadostuje to
Uko. V bodol:!e 'Pa zelim se vee 
sodelov.anja med sindi:kalno or
ganiZiadjo, clani kolektiva in .'na-
sim Obzornilrom. M. Sepec 

Novoletna 
eestltka 

Med. stevilnimi cestitkami ob 
NOVEM LETU, ki so jib dobile 
poslovne enote, sluzbe in posa
mezniki, je neilvomno najboU za
nimiva cestitka kolektivu Bresta, 
ki jo je napisala slovenska. pesni
ca. Vida Brestova. 

Takole zveni njeno novoletno 
voscilo: . 

Vam in vsem ljudem na svetu, 
mir in sreco v novem letu, 
da bo res, drzite pest, 
z vami va.Sa Vi'da Brest 

- - - --- --- .. ___ --- ·-----~---- -
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Prodaja v decembru 

Znano je, da je ze vrsto let pro
daja pohistva v decemb:ru naj
uspeS:nejsa. Tudi lani smo v de
cembru dosegli rekordno prodajo. 
Prejsnji mesec ·smo poslali 670 
dneV'Ilih sob Fiorida - vax:rant, 
240 omar Danieia - stereo, 135 
sedeZnih garnitur Daniela, 160 je
dilnic Living, vee kot 200 TV-ba
rov, 600 TV-VIitrin in veejo k.oli
ein •ostalega pohistva. Tako $rn.O 
v decembru dosegli vee kot 520 
milijonov starih dinarjev prome
ta. TolikSno prodajo smo lahko 
dosegli iz vee razlogov. Prav Ita 
mesec ·so bill na zalogi skoraj vsi 
izdelki. Povprasevanje po pohi
stvu je bilo najveeje, posebno se, 
ker so vsi proizvajalci pohistva 
na:povedali nove, vi:sje cene, ki naj 
bi veljale po prvem januarju. To 
·s.ta :b~la dva vaZ!la vzroka, ki sta 
omogoCila tako obsezno prodajo. 
P.o drugi strani pa je bila cela 
vrsta ovir, ki so zmanjse'Wile od
premo. Epidemija ·grope v decem
bru je onemogocala normalno od
premo. Primanj.lrovalo je pred
vsem prevoznih sredstev. Od na
roceruh kamionov jih veekrat ni 
bila dostavljena niti !POlovica. 

Zastoji v prorzvodnj•i so nega
tivno vplivali na prodajo. Odpo
slali bi .lp.hko precej vee dnevnili. 
sob Daniela - stereo, !Predvsem 
pa sede:lp.ih garnitur. Prav tako 
smo ze imeli dispozicije za po-

slljko jedilnic Living. Iz proiz
vodnje so prisle sele ob konou de
cembra, tako da veejih :koliCin ni 
bilo mogoce poslati. 

V januarju bo prodaja v pri
merja:v-i z decembrom 1969. leta 
upa<dla, kar je po eni s.trani ra
zumljivo. V'Si veejd. nalrupi so bi
ll v glavnem :pred novoletnimi 
:praNilld. Povisanje cen 'POhiStva, 
zaradi stalnega narasl':anja cen 
osnov.nim surovinam in materia
lorn, bo 'II'Saj v za.Cetku prodajo 
nekoliko zmanjsalo. Podatkli •o ·od
premi v januarj-u nam kazejo, da 
prodaja ne bo upadla. 2e ta me
sec bomo trziScu nudili novo 
dnevno ·sobo Aleksandl'a - ste
reo z vgrajeni.m stereo ozvoce
njem dn avtomatskim gramofo
·nom. Po zelji ·k!upcev homo do
bav:ljali Aleklsandro - stereo tu
di brez ozvoeenja in gramofona. 
Za to pohistvo je na trliseu ve-
11ko zanimanje. Visa reklama je 
usmerjena na to, da porabnika 
cimprej seznani z novim progra
mom. Upraviceno labko prifuku
jemo, da ·bo prodaja v prvih dveh 
mesecih tega leta vecja, kot je 
bila v istem obdobju lani. 

Prodajna slu2ba mora zagoto
viti, da bodo Vose pomembnejse 
trgovine razstavile nase nove 
dnevne sobe. Zagotovi.ti jim roo
ramo tudi potrebno kolicino pro-
spektov. T. 2ele 

Gripa in cepljenje 
Epidemija g.ripe je ze za nami. 

Ce smo sledili dnevnim poroC.i
lom, smo si lahko ustval'ili sliko 
njene poti, kajti sirila se je po 
vsej Ev.ropi. 

Kaj je pra·vza.prav gripa? Z-u
nanje 2lllake poznamo vsi, zlasti . 
tisti, ki smo jo kdaj pre.boleli. 
Temperatura, l:ci se gi'blje med 37 
in 40 stopinjami, upade sele ·po 
treh, sti:r.ih dneh. Bolnik obeuti 
bolecime po udih, mocno se po.ti 
in ima glavobol. Pogosto trpi za 
nespeenostjo, ki je posledica pri
zadetega zivenega sistema. Gripo 
pogosto spremljajo tudi kombina
cije: ·bruhanje, ·bolecine v tr.eb.u
bu, vcasih se .pojavi tudi p.ljuCni
ca. Gr.i.pa se lahko tudi ponovi. 
V en dar v resnici ne gre za pono
vitev, ampak za ponovno oku~bo, 
ki je navadno se neva.rnej5a od 
prve. 

Kot je znano, je povzrocitelj 
gripe virus Hong- Kong. Leto5njo 
zimo je povzroeil gripo viTus A-2, 
ki kroZi 'PO svetu ze od 1957. leta. 
Znanstveniki domnevajo, da ima
jo v.i!rusi gripe svoje le2isee v div
jih svinjah, .ki zivti.jo v Siamu in 
na Kitajskem. Doslej je povzro
cil s vetovne epidemije v letih. 
1959, 1961 -in 1965. Gripa, ki ima 
torej sv<>jo domovino v Aziji ter 
okluZi ves svet, ni nova bolezen. 
PustoSila je ze pod najTazlienej
simi imeni. Po koncu prve sve
bovne 'Vojne je za gri.po umrlo 20 
milijonov !judi. 

Gr1pe se obvarujemo samo s 
ceplj'enjem. Cepimo 'lahko z mrt
vim a:H 2iivim cepivom. Pri Zivem 

\ 

cepljen1u v·brizgamo oslabljeni 
vi·rus v ·nos, mrtvega pa pod ko
zo. Ven"<iar ima m.rtvo cepivo 
prednosti, ker po cepljenju ne 
povzroea reakcij organizma. 

Kako je ·bilo z gripo na Brestu? 
Po podatkih, ki smo jih zbrali v 
Zdravstvenem domu v Cevknici, 
je za gripo od 1386 delavcev obo
lelo le 119 ali 8,5 Ofo, kar je soraoz
merno malo v pr:imerjavi z obo
lenji drugod. 

Prav gotovo je to posledica lan
skega cepljenja, kajti odpor.nost 
pr<>ti gr1pi traja prlbliZno eno le
ga uCinka smo se tudi letos odlo
ci!li za ponovno cepljenje. 

Lahko si je predstavljaJti, koli
ko je .izgubljenih del:ovnih dni, 
koli.k;o zdravil in koliko naia:pol
njeni:h obveznosti, da ne govori
mo o razrahljanem zdravju in po
sledicah, ki jih gripa lahko pusti 
bolniku. Vsakdo lahko uvidi, -da 
povzroca gri.pa poleg boleein in 
neprijetnosti tudi ogromno gospo
darsko skodo. Cepljenje, ki je od 
80 do 90-odstotno uspesno, J.ahko 
torej ·prihrani velliro denaTja, pa 
tudi veliko slabega pocutja. 

M.Mekina 
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premozenJa 
poverjeno 
,,Varnosti'' 

Tudi Tovarna pohistva Marti
njak se je odlocila, da preda spe
cializiranemu podjetju Varnosti.z 
Ljubljane cuva:nje svojega pre
mozenja. Ta odlocitev je pogoje
na na osnoVIi izku5enj vratarsko
cuvajske ·slu2be na podroeju po
slovn1h enot Bresta v Cerknici. 

Klubska miza »Claudia« 

Do nedavnega smo smatrali, da 
je vsakdo sposoben opravljati de
lo vratarja-~uvaja, zato smo po 
navadi zaposlili na to delovno 
mesto invalide, manj strokov.no 
sposobne odelavce 'Pa tudi kronil!
ne bolnike. Ce pa samo malo po
mislimo, da mora biti vratar-eu
vaj hk:rati gasilec, redar ci·n kon
trolor, .potem to delo l ahko 
opravlja le strokovno usposobljen, 
zdrav ·in fizieno sposoben delavec. 

Kvaliteta in nagrajevanje 
Pri isk.anju izhodise za zagoto

VIitev take ·kvali·tete, kakrsno za
hteva trlisce in jo pogojujejo nase 
osebne zelje, so cpred dobr·im ie
tom dni v TP Martin}ak uvedli 
poseben sistem nagrajevanja po 
kvaJJlteti dela. 

Si:stem je pripomogel k temu, 
da ose je obcutno izboljsala kvali
teta, ·s <!emer si TP Martinjak 
vraca ugled dobrega in kvalitet
nega proizvajalca, tki ga joe pred 
tern ze ·imela. Kot vsaka druga 
novost in teimja k na!I)redku pa 
je tudi ta sistem pri nekaterih 
ljudeh naletel na odpor, pred
vsem pri tistih, kii one razmisljajo 
o posled'icah slalbega deloa in vi
dijo izkljueno .J.e samega sebe. 
Hkrati pa je treba priznati, da 
nobena novost v svojih ·zacetklih 
ni povsem izvedljiva, temve~ je 
IPOtreben cas, da odkrijemo po
manjklji:vosti in jih popraviano. 
Tempo napredka je danes tamo 
hiter, oda je v odelo potrebno vsak 
dan vnasa-lii nove izsledke znano
.sti in tehnike. Ce hoeemo biti te
mu ·kos, potem nas n e sme vre~i 
S tira !PObOZna zelja posamezni
kov, kli. zelijo delati tako, kat so 
se navadili v preteklosti, in za
vracajo vse, kar je novo. 

Dosedanji sistem na-grajevanja 
po kvali1eti dela je vpli:val na sti
mulacij.o oziroma destimlulacijo 
posamicno, kar je imelo za posle
dico, da je ti·slii, ki ni do'bil p:1a-
0a.n;i:h nekva.Utetnih :izdelkov, ve
dno ugov.arjal, da .ni imel napak 
in, .Ce jih je ze imel, da niso bile 
toliko vredne, kot je pokazal ob
racun. P.rav to 'Pa je tudi vzbu
ja~o negodovanje. 'Disti, ki je do
bil nagrado za kvalitetno odelo, cpa 
ni vplii'W!l na s.vojega soseda, ki 
je delal slabse. Interes vseh, vsaj 
po besed-ah sodec, pa je bil, -da je 
treba .delati kvaJ.netno. Analize 
sicer kazejo, da je •bilo vedno ve~ 
tistih de1avcev, ·ki so dobivali na
grade za kvalitetno delo, hkrati 
pa ·so skol'aj vedno isti delavci 
delrui nekvalitetn:o in zato niso 
dobili placila. 

Da bi vzbudili interes vseh za
poslenih, Jti -imajo v neposredni 
prorzvodnji najveeji vpl>ivna kva
liteto, ·se bo sistem nagrajevanja 
spremenil tako, da bo S'k!upni Te-
7JUltat kvalitete v·plival na vose de
lavce ekonomske enote. Na pod
lagi vseh :individua1nih obracu
nov kv.alitete se ·bo ·potem obliko
valoa vrednost 1ocke m ekonom
sko enoto. V takem ·sistemu pa bo 
vsak delavec v oddellru posvecal 
vee pozornosti tudi delu svojega 
soseda, ali je -kvalitetno. To bo 
lahko orazbr.al tudi z oglasne de
ske, kjer bodo 'V'Sa.k: mesec za vsa
keg.a odelavca objavili rezultat de
la, •ki ga bo <>bjavljala obhodna 
kontrola. 

c~ se bodo .na-pa:ke tum v pri
hodnje pojavljoale pri >istem d e
lavcu v .nadpopreeju dopustnih 
napak, bo tak delavec preme
scen na drugo de1ovno mesto, Jti 
je manj zahtevno i:n kjer mu de
lo mogoce bolj ustreza. Ce se bo
do napak:e ponavljale tudi tam, 
potem tak delavec ni sposoben 
oprcrvlja-ti deloa in mu lahko pre
neha tudi delovno razmerje. 

Delavec, ki bo tudi v prihodnje 
delal klvalitetno in zmanjseva l 
izpa-d, ·bo dobil posebno n agrado, 
tatko •kat jo je dobival 2e dosl6j. 

Pri ugoliavlj.anju kvaloitete de
la je onemogoeena vsaka subjek
tivnost konlirolorjev, ker bodo 
mesto kontrole in cloveka izbirali 
po sistemu slucajnosti. 

Spremenjeni sistem nagrajeva
nja po k.valiteti dela je v javni 
razpravi dobil podcporo veCine 
c)anov daloV'Ile S'lrupnos·ti v TP 
Mal'tinj ak. Tako ne bo 'Vee nego
do'Winja, pa tudi manj objek:tiv-

. n·ih s1abosti prejsnjega ·sistema. 
F. Tavzelj 

Podjetje Varnost bo lahko pri
dobilo take delavce, ki ·so vse
sliransko sposobni opravljati v.ra
tarsko-cuvajsko slUZ.bo. V kolikor 
kdo od sedanjih vratarjev ne bi 
bil .sposoben opravljati delo vra
tarja-cuvaja, mu ·bo poslovna 
enota zagotovila ustrezno delo na 
drugem delovnem mestu . 

F. Tavzelj 

Delavca v Tovarni ivernatih plosc Cerknica merita dimenzije in teio 
pra.vkar stisnjene plosce 

EkoloSke meritve 
Obdobje veej-ih vlaganj v mo

dernizacijo proizvodnje je za :na
mi. Sodimo vsaj, da v nekaj .Ietih 
ne bo vee tako stevilnih ·in ob
semih sprememb v produkciji na
sih tovarn, ki bi med drugim ta
ko odloeilno vplivale budi na de
lovne pogoje. Kaj smo ob t ern do
segli tudi na tern podrocju, nam 
·bodo pokazale ekoloske meritve, 
•ki jih bodo izvedli strokovnjakli. 
Zavoda za zdravstveno varstvo 
Maribor v pricetku meseca fe
bruarja. 

Ekologij a j e veda, ki se ukvar
ja z delovnim okoljem. Faktorjoi, 
ki lah:ko mocno vplivajo tako na 
delavcevo zdravje kot budi na 
njegovo s torilnost, so stevilni in 
raznovrstrri. Pri nas .so to zlasti 
strupend ·Plini, ki nastajajo ob su
·senju lepil in povrS-inskih inate
rialov, v nemajlmi meri pa se ·ro
pot, prah, razsvetljava >in mikro
klima. 

Znano je, da nam najvee te2av 
povzroca .plin formaldehyd, ki na
staja ob proizvodnji ivernatih 
plosc. Tudi sicer so tu delovni !PO
goji najsla-bSi. Na to nas op ozar
jajo rezultati zdrav-niskih pregle
dov; obolenja v zvezi z delom v 
tej poslovni enoti skokoma nara
scajo. 

ZanimiVIi bodo tudi rezultati 
meritev svetlobe na delovnih me
stih. Ta pojav ..sicer ne povzroca 
pomembnejsih zdravstvenih okvar 

za.poslenih oseb, ima pa veldk 
vpliv tako na delovno stori:lnost 
kot na kvaliteto izde1kov. Nem
ci, ki so to vprasanje obsirno raz
iskali, so ugotovili, da se "<ia sa
roo z i2lboljsanjem dnevne in noe
ne razsvetljave .povecati delovno 
storilnost tudi do 30 °/o. 

Vprasanje zase so mikroklimat
ski pogoji. Neustrezno ogrevanje 
delovni.h prostorov, prepih ipd., 
neugodno vplivajo na delovnopo
outje delavca. Zato deloma manj 
naoredi kot bi pac glede na svoje 
sposobnosti lahko, h'krati pa taki 
pogoji povzroeajo obolenja, ki si
cer ne sodi.jo med poklicne bo
lezni ter jih zato ne ·registriramo, 
povzrocajo pa steVIilne izostanke 
z dela. 

Problem zase je ropot. Ker se 
posledi-ce dela v premoonem ro
potu po navaru 'POkaZejo sele cez 
nekaj let, temu v.prasanju nismo 
posveeali tol.i.lmne ~ozornosti, kot 
jo .bomo morali v:na!I)rej, <!e bomo 
hotel1 prepreciti al-i vsaj omejiti 
nadaljnje narascanje okvar slus
nih organov pri delavcih. 

Rezultat i meritev ·bodo nedvo
mno dragocen pripomoeek pri na
<!rtovanju in ·~zvajanju varstvene 
preventive. Razen tega jih bodo 
la.hko koristno uporabili tudi pri 
ocenjevanju delovnih mest. Da so 
take meritve predpisane tudi z 
zakonom, ni treba posebej pou-
darjati. V. 2nidadi~ 
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PROIZVODNJA 
v • vceraJ 

in danes 
Mlado generacijo bo prav go

tovo zanirnalo, kaj so vcasih pro
izvajali na BRESTU, ki pa je pred 
dvaindvajsetimi leti ni bil BREST 
arnpak LIP Cerlm-ica. 

Jeseni 1947. leta je ·predsednik 
vlade LRS tov. Miha Marinko 
podpisal akt o ustanovitvi nove
ga lesno-industrijskega podjetja 
v Cerknioi, v katerega so se zdru
zi:le zaga, zabojarna in barakarna 
iz Cerknice, zaga in zabojama iz 
Martinj aloo, zag a na Marofu, v 
Dolenji vasi, Begun·jah in na Ra
keku. Podjetje je proiz:vajalo za
gan les, zaboje in ·barake, izvazalo 
p~1 je samo zagQn les. 

Kako veliko ·razv·ojno pot je 
pr.ehodilo nase. opodjetje, nam pri
cajo fotografije. Ni se sprernenil 
snmo zunanji videz tovarn -pro
ir.vod:ni.h 'Obratov, pac pa sta se 
spremenili tudi vrsta proizvodov 
in njihova kvaliteta; podjetje pa 
se je uvrs tilo v vrh jugoslovanske 
lesne industrije. Izdelkov naSih 
tO'Varn ne prodajarno samo v ok
viru nasih rneja, prodajarno jih po 
vsej Evropi in tudi cez ve1ilro lu
~o, v ZDA. 

P.ovrnimo se n azaj, v dobo pio
nimke rasti nasega podjetja. 
Upam, da se bodo najstarejsi 
»Brestovci« se sporninjali, da so 
pred dvaiaJ.dvajsetirni ieti ·stale na 
tern zemlji.Scu v Cerknici le za
bojarna s p etimi stroji in tri ba
rake, tudi Mevilo delav.cev je bilo 
zelo rnajhno. P.rvi Brestovci so 
naredili veliko nadurnega nepla
canega dela, svojih dopustov ni
so mogli izkoristiti, ker so hoteli 
cim vee prispevati za r azvoj pod
jetja. 

Vzporedno z obratom v Cerkni
ci -so se vsestransko izpopolnje
vali tudi ostali obrati podjetja. 
Razvoj podjet ja pa sta zelo za
vrla pozar v obratu Martinjak po
leti 1954. leta in pozar v Cer-knici, 
ki je unicil nase irnetje pred de
setimi leti, jeseni leta 1959. Kako 
je ta pofar prizadel nase delaV'Ce, 
to vedo le ljudje, ki so bili prica 
ternu strasnemu dogodku. Tedaj 
si je vsak dzrned delavcev priza
deval, da bi kar najvec storil pri 
gasenju pozara, ki pa se je :proti 
nasi volji Siril in pustosil -ter po
vzrocil veHko materialno slrodo. 
s skupnimi mocrni pa :so izpoa 
pepela v ·rekordnem casu zr-asli 
novi obrati, nabavili smo tudi no
ve stroje Jn opremo. 

lo h kupcu. Prve glasbene omari
ce so se v proi:zvodnji PE Cerk
nica poja"Vile leta 1963, danes pa 
so glavnina v ~ozu nasega pod
jetja. Tudi prve vitrine METKA 
so se porajale tega leta in dolgo 
polnile -skladisca nase trgovske 
mreze. V letu 1966 smo proiz
vedli Pl'Ve omare Florida, kabinet 
BREST, razlicne vi-trine, leto kas
neje dnevno sobo DANIELA in 
ostcdo pohisflvo, danes pa osvaja 
trlisce dnevna soba CLAUDIA, 
dnevna soba PATRICIA dn <>mara 
ALEKSANDER. 

V obratu Ma'IItinjak -so nekaj 
ccrsa vzdrZevali tradicijo in proilz
vajali .obesalni:ke kot pred vojno. 
P.otem pa so mimo cebrickov, le
senih 'Veder, cepov za sode ·in po
dobnega presli na proizvodnjo 
okroglih stolckov, struZenih nog, 
r.i!biskih stolokov, postelj.nih kane
nih garnitur, valjarjev za testo, 
hlacnih ·spon, otroskih stajic, vrt
nic. V letu 1959 so se porajali 
prvi guga.J.ni otroS.k.i foteljOki, iste
ga leta tudi prvi fotelji in klopi 
REVEL in si-cer !Sarno ogrodja, ki 
so jih :i.zvazali v Vel. Britanijoo. 
Leta 1961 so pro~zvedl:i prve fo
telje grupe 501-A z izvedenkami, 
pri nas ..se je pojavil kupec, ki je 
se danes na5 .odjemalec. Prvi 
SARDAN stol je bH i.2ldelan pred 
enajstimi leti ·v Martinjaku. Oce 
mu je bil arh. Fr:anc Berlic. Orne
njeni stol je bil skonstruiran za 
firmo SARDAN "'Londonu, po ka
teri n osi ime, n ase trZiSce pa se 
danes osvaja s svojo funkcional
nostjo in kvaliteto. V naslednjih 
letih so se porajali razni tipi fo
teljev, jedilne garniture, pojavdle 
so se prve Y -gaTnUure. Svoj vrh 

. pa je proizvodnja v Martinjaku 
dosegla s tapeciranjem zelo zah
tavnih sedezruh garnitur. 

Ne smerno rnisli1:i, da je z naj
novejsimi modeli pohi.Stva danes 
ze konec razvoja. Razvoj bo tekel 
dalje. Morda se bo delavcem cez 
dvaindvajset let zdelo to, kar de
lama danes, tolilko vredno lrot 
skafi in cebricki nam. 

Spreminjanje izdelkov v priza
devanju za vecjo funkcionalnost 
in bolj estetske oblike nirna kon
ca. Za obvladovanje te poti pa je 
potrebno se vee ZIJlanja. 

Mlada generacija, kateri je na
menjen ta sestavek, pa n aj ve, da 
je uspeh e moe doseei le s priza
devnim delom. S. Mekinda 
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EKONOMSKA SOLA 

Nagrajevanje in formiranje 
. .-, ~ki pa so .predpisani ·Z zakonskim 1 t f_!, d h dk kullra ;., proi·zvodno ceno, 1i stro· ce 0 nega~ 0 0 a ~~~~~= ~~~~.ti p~sp~::to~ 

Nagra.jevanje po delu je osnov
no nacelo razdelitve druzbenega 
proizvoda v socializmu. Podjetje 
sprejme (njegovi samoupravni or
gani) akt o delitvi osebnih dohod
kov, ki doloca nacin oblikova
nja in delitve osebnih dohodkov. 

Nagrajev.anje se lahk!o izraZa: 
- po casu (doloci se postavka 

Nas prevoz 
io tabometri 

Brest .ima tri tovorne avobomo
bile, dva sta F AP z nosilnostj<> 7 
ton, eden pa m ercedes z nosilnost
jo 5 ton. Poleg teh vozil imamo 
se dve prikoli<:i z 8 ·in 10 tonami. 
Skupna IUrporabna tonaza znasa 
37 ton. Vsa ta vozila so ze ca.stit
ljivo sta'l"a in iZI'abljena. Poprec
na starost vozil je sedem let. Ker 
·so vozila stalno preobremenjena, 
so se bo.lj izraobljena, za-to ,iffiajo 
pogoste defekte na materi-alili in 
lome ostalih delov voziJa. 

S popravili i.n vzdrzevanjem vo
zil imamo ogromne stroS!ke. V 
letu 1969 smo za vzddevanje v-o
zil oplacali 127.521,95 din. Ta tri 
vozila .pa so v tern letu prevozila 
229.545.km, od tega 138.744 'km 'S 
tovor.om, kar z.nese 1,238.698 ton 
prepeljanega ·blaga. 

Potrebe po prevoznih ~edstvih 
pa so mnogo vecje. v letu 1969 
smo samo za .potrebe TP Cerkni
ca in TP Ma'l"tinjak rabili poprec
no 8 kamionov na dan izven blli
njeg·a okoliSa. 

Pri tern niso racunani prev-ozi 
vagonskih in kosovnih posiljk 
med TP Cerknica, TP MaTtinjak, 
Bazensko zago .illl Tovamo lesnih 
1zde1kov Stari trg - Rakek. V 
tern tudi niso upo5tevani dovozi 
surovin. 

Po .praviln.i.ku o napravah dn 
opremi vozil, ki vozijo po cestah, 
ter o >tehniomh pogojih za posa
meme naprave na njih, morajo 
•biti v a"Vtomobile z nosilno-stjo vee 
kot 7 ton poleg druge dodatne 
opreme vgrajeni tudi .tahometri. 

Kaj je tahometer ·in za kaj ga 
uporabl]amo? Tahometer je na
prava, ki omogoea kontrolo vo
zila in pove, s kaikSno hiotr-ostjo 
vozi na :posameznih odsekiih raz
dalje, kamor je vozilo poslano. 
Belezi, ko1iko casa je na delu in 
ko.lik.o oasa miruje. To omogoca 
kontrolo vozila, koliko casa in kje 
se zadrruje. 

Ta naprav·a je za kontrolo vo
zil zelo dobra in temu primemo 
draga, saj stane 2000 <lin. 

Tahometer tudi .nere9Ilim v-oz
ID.ikom onemogoca tako imenova
ne ern e voznje. 

Tukaj9nja prevozna sluZba se 
je ob koncu leta 1969 dogovorila 
z Avtobnovo v Ljubljaoni,da opre
mi nasa vozila s t ahornetr.i., na za
lost pa so do •sed•aj vgradili to 
napravo le v eno vozilo, za dml
ge vgraditve pa tahometrov v na
si domoviati ni naprodaj. Koliko 
casa jih se ne bo, se ne ve. 

A. Klancar 

za dolocen cas, ne glede na to, s 
kakSn-o intenziteto dela delavec), 

- po oasovni ·normi (doloci se 
postavka za cas, vendar se vsa-lro 
preseganje predvidenega norma
tiva odraza na povecanju oseb
nih dohodk9y), 

- po kosovni normi (doloci se 
postavoka na enoto IProizvoda, ne 
glede na to, v kakSnem casu bo 
delavec to opt1a1Vil. Interes de
lavca pa je, .da to delo opravi v 
cim krajsem casu). 

Poleg teh oblik nagrajevanja 
obstajajo tudi dopolnilne oblike, 
ki jih 'VIpe.lje podjetje s konkret
nim ciljem za veej<> stimulativ
nost. To so: ·nagrejevanje po kva· 
liteti, nagrajevanje za realnost 
plana, za prilhranek mater.iala in 
stro§k<>V itd. 

KonkreUzactja nagrajevanja v 
socializmu je v tern, da se od ce
lotnega dohod~a poleg maoterial
·nih stroskov odStevajo !Judi sred
stva za dl>uZbeno akumulacijo 
(splo§ne druzbene potrebe) in re
zervni sklad podjetja. Razlika se 
strogo deli po nacelu dela in 
dosezenih uCinlcih .posameznika v 
celotnem dohodku. Vsak delavec 
·Pa sodeluje, predlaga in sprejema 
merila nagrajevanja. U!res·nicitev 
na.grajevanja po delu je teZka pri 
negospodarsk<ih dejavnostih, ker je 
kvaliteta dela teZko merljiva, po
leg tega pa •ni v celoti Teseno 
v-pra:Sanje fi.nansiranja teh delov
nih organizacij. 

zem-ljisce itd.). 
Pogodbene obveznosti pred

stavl}ajo stroliki, ki jih podjetje 
vkalkult.ra v proizvodno ceno, ti 
s-troski pa .izha·jajo i.z pog.odib pod
jetja do zunanjih partnerjev (ob 
resti od kreditov, ·prispev.ki in 
clanarine, zavarovalne premije 
itd.). 

Osebni dohodki so stroski, i'Z
placani delcrvcem za delo v d6.lo
cenem obdobju, in sicer v bru-to 
Etesku. To pomeni, da se uposte
vajo vsa neto izplaCila dela:vcem 
iJn vsa ustrezajoea socialna in 
proracunska .iozvajanja iz osebnih 
dohodkov. 

Dobicek je kategorija, ki se do
bi tako, da se od celotnega do
hodka odstejejo vsi stroliki 
v.kljueno z osebnimi dohodki.. To 
so ·sredstva, ki jih podjetje deli 
na sklade oziroma sredstva za 
ra.z§irjeno repl'odukiCijo. Cim vee 
~oseZe podjetje dobicka, tern bolj 
Je sposobno za nabavo nov.ih stro
jev in modernizacijl() proizv<>dnje, 
'kar pogojuje vecji ·obseg .proiz
vodnje in s -tern visje osebne do
hodke zaposlenih. Poleg tega po
staja podjetje mocnejse v konku
rencnem ·n.astopanju na trlgtU. 

Podjetje deli dobicek na na
slednje s·klade: 

- .rezervni sklad, 
- skupne rezerve gospodarskih 

organizacij, 
- .sklad skupne 1porabe, 
- poslovni sklad, 

- Clovek z de/om usfvaJja ,ker 

delu.je z de/om in aeoymm' sredstvi 
na predmete dela. 

- Ooseiene izdeik.e prodaja n dosega 
celotni dohodeJ<. 

POTEK PROIZVODNEGA 
PROCESA 

P.odjetje nenehno ·.proizvaja in 
prodaja svoje i>2ldelke, povecuje 
celotni dohode'k in sklade. Vse, 
kar podjetje d.ztrZi, s tern da fak
turira kupcem, imenujemo celot
ni dohodek. To je dejansko me
rilo gospodarske m oci nasega po
djetj.a. Ob •koncu leta podjeije 
ugotavlj-a in deli celotni dohodek 
po nasledn ji razpred~lnicl: 

Celotni dohodek: 
- porabljena sredstva 
- dosE?Zeni dohodek 
- zakonske obveznosti 
- 1pogodbene obve7Jilosti 
- osebni dohodki 
- dobiCek 

.Ze /I)rej smo omenili, da pred
stavlja celotni duhodek vso pro
dajo v dolo~enem obdabju. P<>
ra'bljena sredistva predstavljaljo 
stroski za proizvodnjo pora·blje
nega m ateria·la, •Sitoritev, stroski 
dnevl,nic, ·stroski amortizaci.je. Ce 
vse t e stroske ods-tejemu od ce
lotnega dohodka, dobimo katego
r ijo .dohodka, ki n am sluzi za prl· 
merjavo uspesnosti -gospodarjenja. 

- neobv.ezni <rezervni sklad. 
Rezerv.ni sklad ·se izdvaja po 

zalron:skih dolomlih in je narne
njen kritju morebitne <iozgube in 
za dvig osebnih .dohodk!ov v ca
su. kadar podjetje nima 'Zadostnirh 
sredstev na ziro raoonu. 

Slrupne rezerve gospodarsk!h 
Ol'gaa:rlzacij ·predstavljajo zakon· 
sko obveznost, ki se deli ·na sred
stva rezerv obcini in republiki. 

Sklad skupne porabe predstav
ljajo tista sredsbva, ki jih podje
t je po sprejetju zakljuenega Ta
cuna n ameni .za i'Zobrazevanje ka· 
drov, dotacije notranj.im in zu
nanjim .politicnim organizactj'am 
(dotacije sindikatu, krajevntm 
slrupnostim, solam ltd.) ter po
trebna sredstva za kritje anuitet 
iz naslova ·kreditov od sredstev 
skupne porabe. 

Poslovni sklad predsta.vljajo 
sredstva dobil:!ka, ki jih podjetje 
n ameni za financiranje •obratnih 
sredstev, financiranje investiclj m 
polliritje anuitet kreditov,. -najetih 
v .predhodnem poslovanju, osnov~ 
·na sredstva .podjetja tn obratna 
sredstva. 

(Se nadaljuje) 

Vl'Sta proizvodov nasih obratov 
se je iz leta v leto sprerninjala in 
izpopolmjevala. Povdinska obde
lava je dozivela svoj preporod v 
letih 1954 in 1955. Da pa je bila 
proizvodnja :pred toliko leti za da
nasnje pojme zelo primi.tivna, ni 
treba posebej govoriti. V obratu 
v Cerknici ·so izdelovali vse od 
satulj za sivanje, solskih k lopi in 
kated:rov, skatelj za dopise, ku
hinjskih mtz in stolov, lezalnih 
sto.lov do prvih mdzic za TV leta 
1957, ko je bila za nas televizija 
le se pojem. Proizvodnja se je iz
popolnjevala, prihajala so nova, 
zahtevaej§Q narocila za razli6ne 
sekreterje, omare, prve kav·ce, si
valno poh:istvo za ZDA, pisalne 
mize. Za eno izmed vecjih ·narocil 
pisanih miz iz Sovjetske zveze 
srno dobHi ·Od ·kupca prek komi
sionarja veliko pilsrneno pri.zna
nje, -saj je blago pravocasno in 
brez vsakrsnih reklamadj prispe- Armaturna plosca z vgrajenim tahometrom 

Zak!ons~e obveznosti predstav
·ljajO stroski, kl jih podjetje vkal- B. MiSi~ 
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N E.KJ E IZPOD N EBA 
SO· '·PADAL:E ·SN EZI N.KE· 

·. .To · je. bilo pozneje, kinalu po ti
·_stem lepem veceru, ko smo v Slo
. yenj Graden praznovali praznik, 
ne samo moj, ampak praznik No-

. tranjske. To -je bil . najlepsi ve
. cer v. mojem zivljenju. 
· Ce.bi tak.rat moja .dobra pokoj
na U,lati .stopila skozi vrata v ga
lerijo in videla. toliko ljudi in 
prijateljev na tej svecanosti, ' bi ji 

·&topile solze v oci. Dahnila br mi 
v narocje: »Sin moj, tako sem 
srecna!« 

»Joj, mama,« bi ji vzkliknil. 
»Hvala ti, da nisi ·ubila -otroka. v 
telesu, ko si me nosila pod srcem. 
Ti ne veli, kako ljubim Zivljenje!« 
· Potem. bi romala z roko v ro
-ki od prijatelja. do prija.telja, od 
srca. do srca.. 

Izrekla. .bi ,zahvalo, ne toliko z 
beseda.mi kot s toplimi ocmi, ki 
so zna.le breti in ljubiti v trplje-

.nju. . 
»Hvala!« bi da.hnila umetniku 

· Cirilu Debevcu, k j je za.pel prija
:telju sotrpinu Prdernovega Org
la.rja. 

Komur .Pevski duh sem vdihriil 
z 'njim sem dal mu pesmi s voje; 
drug.ih ne, le te naj poje · 

· -do~~ da bo v grobu utihnil. 

P.olem .bi dala roko toplemu 
cloveku Jozetu Furl.~u, da je ta
ko qesebicno zag!)rel in pognal 

' Lojzeta.: r'aista:vlj~l bos, ker ima.S 
moe - cemu .poveW glavo? 

Hvala - Jozel 
: · ·Ronia.ia bi naprej do :vseh do
brib lju!li,, Jd so priSli z Notranj
ske, :Cjubljane, Celja, Postojne, 
Ljutomera, Slov. Gradca, od. bli
zu in da.lec, do vseh, ki imajo 
radLl~qto.- , · 
, Zah,vaJ.ila. hi se; ucrteljskemu 
prosv~tnemu zboru iz Sta.rega tr
ga., da je PI.:i~~~ p9zilra.vit ·svojega. 
Lolzeta - sina Loske doline -
desetega brata, polnega vecnega 
nemira in hrepenenja .. . 

Zahvalila bi se uciteljem iz 
Cerknice in Blok, objela bi vse in 

slaenila bi roke, mogoce v :moli-
·tev za cloveka. . ' 

·Posl'usala. bi pesem m·ojih fa.n
tov iz Lo!ike doline, ki so s · ta.ko 
veliko ljubeznijo pri.Sli za.pet svo
jemu sla.vcu, saj je rastel med 
njimi in jim vra.ca. pesem z bar
vami. Rekla. bi jim: 

»Sa.j veste, da. vas ljubi, da. vas 
ima rad, odka.r so ga rojenice v 
zibelki poljubile na srce. Hva.la 
vam, fa.ntje!« 

Za.hva.lila. bi se oktetu iz Slo
venj Gradca., sa.j je bila zaeetna. 
pesem kot podoknica mlademu 
dekletu, tibo ubrana kot Wipa.
vanka, ali pa. otrokom Koroske, 
ki so prisli pozdravit sina no
tranjskih polj in gozdov. 

Ko sem jib objel, sem misW, da 
imam v roka.h svojo mladost. 
Stisnila bi roko Brestu in Kovi
noplastiki, da. sta ra.zumela real
nost in pomaga.la. Lojzetu, da je 
razpel svoje srce na vseh steriah 
galerije. 

Izrekam se zahvalo ga.leriji Slo
venj Gradca, da me je sprejela. in 

. mi odprla svoja vrata. 
Zahvalo dobrim, toplim ljudem, 

ki sem jib v ·svoji bedi in trplje
nju sreceval. 

Prof. Franeetu Kralju, prof. Se
verju, prof. Ljubi Kozina in ne
stetim, ki so mi la.Cnemu - zej
nemu lepote utesill telo in du§o. 

Umetnost je gospa, to ni po
pevka! 

Umetnost zahteva celega clo
veka. 

S trpljenjem in krvjo placujes 
da.vek tej lepoti. 

Ka.j naj vam se dam, moji No
tranjci? 

Naza.dnje bi se !ie rad zahvalil 
nevidnemu cloveku, svoji dobri 
zenki J'ozi, ki me je velikok.rat 

.dvignila. in daja:Ia . poguma, ko 
· sem ora.l njivo kulture in lepote 
za sv.ojo Notranjsko in slovensko 
I.)udstvo. LOJZE PERKO 

CERKNISKO. JEZERO 
IN C.AS 

Najvel!ja naravna privlacnos.t 
nasega podrocja je Cerknisko je
zero. 2e stoletja .so bile oei sveta . 
upr.te v cudoviti in cudni pojav 
presihanja sred.i notranjskega · 
krasa. 

V zacetku 16. stoletja je Cerk
nisko jezero podrobno opisal n e
ki Werner Georg, v i'talijanscini 
ga je opeval Torquato Tasso, na
to Anglez Brown Eduard, o njem 
je plsal uceni pater Kicher Atba-. 
nasius, ki je prvi strokovno opi
soval kraske pojave. · 

• I 

Od 16. stoletja dalje so se mno
Zili z b.ajeslav.jem pomesani opisi 
cudovlteg~. praskega sveta. Janez 
Vajkard Valvasar je v svojem 
zn.amenitem delu Die Ehre des 
Herzogbums Krain iz l eta 1689 
p'rvi izcrpno oprsal posebnost 
Cerkniskega jezera in njegovih 
jam. Nj'egova vestnost 'l)ri opiso
vanjou se p'repleta z bajeslOtVjero. 

. Naznal!tije jame, iz ·katerih se pri
. pede nevihte in megle, ce V'rZe 

l<!do kamne vanje, pripoveduje o 
breznih, ki so jlh morali vsako 
leto v procesiji blagoslavljati, da 
j~m ne bi . toca · unicevala Ietine, 
obsirno opisuje slepe C!rne race, 

· \}ti . jih bljuvajo v poplavab obrhi 

ter svari pred raziskov.anjem jam 
s pri'l)ovedko o mozu, ki se je 
spusti:l v brezno in so ·blaznega 
poteg.nili na dan. 

Anton von Steinberg s Steber
ka ob Cerlmi§kem opolju zavr aoa 
Valvasorjeve •bajke. On je med 
prvimi raziskoval in opisoval vo
tline CerlmiSkega polja. 

Avstrijsko kmeti1sko minis tr
stvo na Dunaju je po do}gotraj
nih pogajanjih z deZelno vlado v 
Ljubljani odobrilo denar za na
<:rt melioracije kraskih polj na 
Notranjskem. Ttiacan ing.dr. Vi
cent! Rafael je ugotovil, da je ne-

mogoce odpraviti poplave in .iz
switi kraSka polja. 

Velikansk:o picmiTs·ko dele pri 
raziskovanju kraskih jam in nji
hovih vodnih zvez je opravil inZ. 
V.iljem Putick. 

Podajal se je na velike pod
zemne daljave in s tem <Veokrat 
tvegal zivljenje. Po enoletnem 
delu je J.eta 1887 napravil gene
ralni nacrt z.a ia.susitev. Na Ceilk
niskem jezeru naj bi pri ponorih 
Velika in Mala Karlovica poglo
bili odtoke, zgradili zapor.ni.ce in 
grablje, odstre1ili sifone, pri po
nikvah Svinjska jama- Kamnje 
- Narte ;pa ra:l.Si<ril zveze z no
tranjscilllo. Na Planinskem polju 
naj bi odprli in uredili se nove 
poni:kve in ponore, ker je Putlck 
smatral zatz,panje in zama.Senje 
ponorov za glavni w:rok poplav. 

Okrajno glavarstvo in banovin
ska uprava sta po prvi svetovni 
vojni prek cerkniske vodne za
druge iz javnih sredstev poglab
lj.ala Velika in Malo Karlovi<:o, 
tako da je Velika Karlovica ze 
odvaja.J.a del vode Cel'knisl:ice. 
Osrednji prevodnik Cet1kniskega 
jezera SWen pa je .bil reguliran 
na '<ioliini 760 metrov. 

Po drugi svetovni vojni je i.nZ. 
Lo}ze K erin i.zdelal idejni pro
jekt, ki je pred'V'i.deval umetne 
pregrade na jezerskem prostran
stvu, da bi rna nekaterih povrlli
nah zadrlali vodo, na drugih pa 
bi· zemljo izkoriscali v kmetijske 
namene. Ta projekt ni bil spre
jet iz financnih, se bolj pa az .na
ravovarstvenih razlogov. 

Leta 1965 je po narocilu sklada 
Borusa Kidrica in s~upscine ob
cine Cel'lmica v zavodu za vodno 

Nic mehkejsega, omahljivejse
ga na svetu od vode, nic mogoe
nejsega. tudi za uklonitev mo'cne
ga in togega, nepremagljiva, ker 
je vsemu prilagodljiva, slabotna 
zmaguje mocno, mehkotna zma
guje togo. 

(Kitajski mislec Laotse) 

BRESTOV OBZORHIK 

gospodarstvo Slovenije nastal po
polnoma nov idejni rprojekt za 
stalno ojezeritev Cerkniskega je
zera. Projekt .predlaga tri <resi
tve: 

- popolno osus-itev, 
- stalno ojezeritev, 
:...... stalnei·so ojezeritev z nepo

·polno sta'bilizacijo ·gladine. 
Velikanska sredstva (okrog 40 

milijaro S din), ki bi bila potreb
na za uresnicitev prvih dveh va
riant, pa tudi problemi geome
hanskega in populacijskega .po
mena, onemogol:ajo popolno izsu
sitev 'l)a tudi stalno ozejeritev. 

Izbrana je bila torej ·tretja moo
nest, stalnejsa ojezeritev Cerkni
skega jezera 2 nepopolno stabili
zacijo .glamne. Tak:Sno odlocitev 
je .podkrepilo vee argumentov: 

1. .s tern bi se pribli-Zali dejan
skhn razmeram na Cerkniskem 
jeze'I'U 'l)red stevilnimi posegi, ki 
so •bili ze omenjeni (poglabljanje 
StrZena, poZiralnikov itd.), 

2. s tem nacrtom naravni pojav 
presihanja ne bo i'Zrazito priza
det, saj bo jezero se vnaprej 
.presihalo. Ta varianta je najlaze 
izvedljiva in .seveda najcenejsa. 

Zavod za vodno gospodarstvo 
SR Slovenije je leta 1966 iZ'delal 
glavni projekt stalnejse ojezeritve 
CerkniSkega jezera in -dobil zanj 
sogla.sje vee pomembnih republi
skih ustanov, med d.rugim tudi 
Zavoda za spomenisko varstvo 
SRS. Ker gre za znanstveni pre
izkus, je Slovenska akademija 
znanosti· in umetnosti prevzela 
spremljanje preizkusa tudi z na
ravoslovnega vidika. 

Zanimivo je, da je bile ob lkon
cu .geomehanskih del precej kiri
Uk na racun l:rnnjenja narave in 
zagotovitve Zivljenj.skega obstan
ka prebival:stva neposredno ob je
zeru. 

Obcinska skupscina je na svoji 
zadnji ·seji poslusala porocilo di
r.ektorja Zavoda za turizem Cerk-

Nadaljevanje na 7. strani 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4~i. 
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BRESTOV OBZORNIK 

Rakovski »ramparji« pri svojem delu 

Brestov obzornik, »ramparji« in se kaj 
Sedmerico moi, ki na1kladajo, 

preklla:dajo in ra:z:kladajo ves Bre
stov zelezn.iSki ·transport na Ra
keku, s ern spo2lDal na sindikalnem 
pl'aznov:anju novega leta v ·Cerk
nici. Tedaj so bill m<>zje praznje 
obleceni in nekoHko zadr-Zani, pa 
sem med tpotjo na Rakek razmis
ljal, katko born v~postavil prvi 
stik z nj.imi na njtbovem delov
nern mestu. 

Ni jib bilo tel.ko ra71poznati, si
v.i v.arovalni predpasniki jib moe
no loCij.o od skupine babavo mo
drih zelezn:icarjev. Na vagon so 
natovarjali v 'butare povezan od
padni material za Toval'no ·Celu
loze V}dem~Korsko. Tam jim ne
nehno iprimanjkuje surovin. Ka
mion 5e je h itro praznil, vesci, na
vajeni grbi teles dajo vedeti, da 
50 rnoj.stri svojega dela. Na ram
pi sern jib nasel sest, najmlaj.Si, 
32-letn:i V:i:ktor Opeka iz Dolenje 
va5i pa je bil ti5tega k islega in 
mrzlega dne na dopu5tu. Ko 50 
me po koncanem de1u ob5topili, 
sem videl, da so to pravzaprav 
drugaeni ljudje, segavi, saljivi i!n 
veseli. 

Kdo pa ne bi bil zadrZan med 
uglajenimi usluzbenci 5kupnih 
5trokovnih ·5luzb? Seveda so ·bili 
takoj .pdpravljeni na pogovor. 
Malo za salo, malo zares 50 me 
povabili v .skromno barako, mi
mogrede pa so 5e muzali, tko sem 
prav nezauplj ivo 5tOtpal z njimi. 
Notranjost preskromne ba·r.ake je 
zares vredna ogleda. Najvecja 
stena je popo1noma prelepljena ·z 
napol gol1mi in golimi sli'karmi 
zenskib teles, s katerimi na5 v5ak 
d.an zasi:pa nasa 1pub1icistika. V 
svojevr5tnem ok·olju, ·pod bohot
nimi oblinami romatih teles, je 
beseda sama stekla. Domenili smo 
se, da born vsakemu ·od sesterice 
zastavil nekaj vpra:Sanj. 

ALOJZ DEBEVEC, naturalizi
rani Ra•kovcan, ki se je preselil 
iz Bezuljaka, je zacel delati na 
rampi takoj po v.ojni. P ovedal je, 
da so se podjetja, pri kater:ih je 
delal, veckrat menjala, posel 1pa 
je ostal .rsti. Jezi ga vecno blato 
na tr.ampah in cakanje na tovore. 
Le teZ.ko bi menjal •rampo za de
lo pri s trojih. 

FRANC GALANTI je pritegnil, 
da je delo na rampi 'Sprosceno in 
da niso uklenjeni ·v ·n~kaksen .po
seben iprisilni red. Med seboj se 
razumejo kot druzina. Kako se 
tudi ne bi, saj delajo skupaj ze 
dolga leta. Brest-ov obzorn:ik Ted
no prebere. Vseg.a! Najbo1j ga za
nirmajo trgoV'Ski posli in n ovi 'i.z
delki. Sedanja podoba Brestov~
ga obzornika mu je vsec in bi je 
n e ·kazalo spreminjatL Ce ·bi bil 
irupan, bi pO'Spesil lt'ekonstrukcijo 
vodov·oda Cei'kntca- Rakek. Z ze
leznicarji dobro sodelujejo, en
krat pomagajo ramparj.i njim, 
drugic ·pa zelezn.icatl'ji ramparjem. 

Delo na rampi je v eckrat tudi 
nevarno. STANE BOMBIC je 
ugotovH, ·da v enajstih letih dela 
ni bilo vecje nesrece. Najbolj ne
var.no je raztovarjanje bukove 
hlodovin e pozimi. Podjetje redno 
oskrbuje delavce z ustrezno va
rova1no opremo, ki '5e sestoji iz 
varova»nega predpasnika, roka
vic, deznega p1asca, delovne hun
de in skornjev. BTestov obzorruk 
prav l"ad prebi.ra, najbolj ga pri
tegnejo Tesnejsi prispevlri o go
spodarjenju podjetja. 

Leta 1947 je zaeel delatti na 
rampi tudi ANTON BERDON. 

V:prasal -sem ga, kaj bi storil, ce 
bi bil odgovorni urednik Bresto
v:ozil irmamo ogromne stroske. V 
vega obzorni'ka. Odlocno je pri
·bil, .da ne bi bilo treba pisati o 
sportu in sahu. Bil sem vsiljiv, pa 
sem hotel vedeti, kaj dela :v pro
stem casu. Tega da sploh nima, 
sabot :nimajo .prostih, ob nedeljah 
pa rad priskoCi na pomoc pri no
vogradnj.ah, ki jib na Rak!llru ni 
malo. Z delom je zadovoljen in si 
zeli, da bi le ostalo tako ... 

EMIL BAJT z Unca bi si rad 
ogledal proizvodne obrate .podje
tja, zlasti se sedaj .po prenovitvi. 
Hrojekti'rana moderna cesta, ki bo 
tekla cez Unec, je deloma zasegla 
njegovo domacijo. Negoduje pa 
ne, ·saj je dobil posteno pl.acano 
odskodnino. »Napisi se, da se po 
,sihtu' veckrat ustavim pri ,Ivi
ci', kjer vdemo dul'ak in recemo 
kalclno okroglo,« je koncal salji
vi Uncan. 

Najstatl'ejsi m ed rakovskimi 
ramparji je 59-letni JANEZ MI
KLAVCIC. Na delo se vozi z . mo
pedom iz Planine, kjer ·ima svojo 
hiSo in ·dr.uzino. Hrano navadno 
,prinese kar s seboj, vcasihpa obe
duje v gostilni »Pri lovcu« na Ra
keku. Delo .ga tprecej utruja, •za:a
slUZ.kom pa je zadovoljen. Ko je 
beseda nanesla na danasnjo mla
di!no, je menil, da je prevee raz
vajena in celo rawrzdana, ker 
ima denar. V·casilh pa da ni bilo 
tako ... 

Se bi govorili, ce nas n e bi ·pre
tk~nil zvrhan kamion iveric. Ob 
slov·esu smo si ·stisnili ·r-oke kot 
novi znanci, ·novi sode}avci. Da, 
pri rakovskih ramparjih je ·do
volj dobre volje in se se born 
oglasil pri njih. F . Sterle 

KaJ Je z repro· 
dukcilskim ma· 
terialom v TP 
Cerknic:a 

Zadnje case so se po}avile v 
Tovarni .pohiStva Cer.kinica ogro
mne tezave ob n abavi Teprorna
teriala iz uvoza, kar resno ogroia 
na·so prihodnjo proizvodnjo in le:t
ni plan. To .se nam je krepko ma
scevaJ.o v decembru. Pra'V za.to 
v proizvodnji nismo dosegli me
secnega 1plana. Najbolj se je to 
pokazalo v nanosu povr5in m 
montazi. Nic bolje ni v januarju 
letos. Lahko rec~mo, da je se 
slabse. S proizvodnjo zaos·tajamo 
za nekaj dni. To ho tezko nado
mestiti, saj plan zabteva proitz
vodnjo v vrednosti okrog 700 mi
lijonov dinarjev. Ce se stva·ri ne 
bodo pOtprav.ile, je vpra:Sanje, ka
ko bo v prihodnji.h mesecih. Ne 
bi oCital sluilbam, da ne delajo, 
a1i da ne skr.bijo doVtolj, ker ·te
ga podrocja ne poznam dovolj iln 
tega ne vern. Mislim .pa si lahko, 
da 1bi :btlo morda lahko d:rugace. 
Ce rmora proi'zvodnja i·skati re8i
tve, bi jo m orale tudi te slu2lbe. 
Danes je n emogoee, d a se ne da 
dos taviti mater.iala, ce se J)Tevme 
k!amion in mora pri t ern posredo
vati di·rektor. 'l'u nekaj ni v re
du. Gotov·o pa je, da so postali 
tuji dobaviltelji netoCni. To bo tre
ba urediti, da v tovamti .ne bo ne
potrebnih ozastojev. V. Subic · 

Pravnik odgovarja 
VPRASANJE: Ali im.a noseca osebne dohodke (9. clen, prvi od

zenska, ki je zaradi varstvenih stav~k). Ta 111am v skl.adu z dru
(zdravstvenih) razlogov razpore- gim odstavkorm istega elen-a, upo
jena na nizje ocenjeno delo, pra- stevajoc 16. clen, nudi oporo za 
vico do osebnega dohodka po naslednjo r azlago: 
prejsnjem delu (poprecje zadnjih Delavka, ki je zaTadi noseC.no
treh mesecev) ali prejema osebni sti premescena na drugo delov
dohodek oblikovan po novem no mesto, opravlj.a zahteve v zve
(laZjem ali teijem) delovnem zi s tern delorn. Ker med pred.pi
mestu. si, ki urejajo socialne primere, pa 

ODGOVOR: V P.ravilni·kih ode- tudi med 'Predpisi delovne za'ko
lovnih razmerjih nasih poslovnih nodaje ni drugih doloeb, velja ·tu
enot rn dolocbe, ki bi odgovorila di za njo doloCba e lena 78 temelj 
na zastavljeno vprasanje. Vpra- nega zakona o delovnih razmer
sanje n.adornestil je sicer ureje- jib, ki pTavi, da ima delavec na 
no s tern, da nasi splo5ni aktti ure- pod1agi .svojega delovnega pri
jujej.o ugotavljanje nadomestil •za spevka glede na delovne in po
dopuste in za dr.ZaVIIle .praznike, slovne uspehe delovne enote, v 
deloma tudi za Ca.s bolovanja. ·kateri dela, in delovne or.ga.nWa
Ostala nadomestila osebnih do- cije kot celote, .pravico 'biti ude
hodkov, predvsem nadomestila za lezen .pri delitvi sredstev, k i jih 
cas bolovanja (okvir.no), za cas delovna slrupnost nameni za 
pripora ali preiskovalnega zapo- osebne dohodke. Dela'Vka je sicer 
ra, odstranitve z dela, .prekinitve res preme8cena na n izje ocenje
del.a, porodniskega dopusta, odho- no delovno mesto, vendar zaradi 
da k voj~kom ter druga nadome- okoliscin, ki izvirajo iz njene 
stila se obracuna·vajo in izplacajo strani. 
po zadevn!b za•konskih dolocililh Ni torej direktno v nasprotju z 
(taiko npr. cl. 54 pravilnika 0 de- zakonom, ce prejema zaradi no
litvi ci:stega dohodka in 0 delitv.i secnosti prerazporejena delavka 
osebnih ·dobodkov poslovne eno- osebni dohodek po osnov·ah in 
te Tovame pohiS.tv.a v Cer.knici). mer.ilih novega delovnega mesta, 

Zakonska predpi:sa, ki bi lahko torej dela, ki ga v resnici opraw
urejeval:a zadevo iz postavljenega lja. 
vprasanja, sta nedv:omno temeljni Odpr.to pa ostane vprasanje 
zakon 0 zdravstvenem zavaTov:a- smotrnosti takega nacina obraou
ju (Ur. list SFRJ 22/62, 53/62, 15/ navanja. Verno, da nasa delovna 
65, 29/66, 52/66 in 23/67) in temelj- zakonodaja posebej sciti delavke
ni zakon 0 delovnih ra:zmerjih matere. Prav zaradi zasCite pre
(Ur. list SFRJ 17/65, 43/66, 52/66, mestimo delavko v noseenosti na 
26/68 in 20/69). Vendar oba nave- la:Zje delo. Toda takSna zascita 
dena predpisa nikjer ne omenjata utegne .biti dvorezen no.Z, ce bi 
pravice ·nosece delavke do nado- delavko v zvezi s tern prikrajsali 
mestila za razliko v 05ebnem do- za osebni dohodek v casu, ko naj
hodku, ce bi do ra>zlike prislo za- bolj potrebuje materialna 5•red
radi premestitve na lazje (manj stva. 
ocenjeno) delovno me5to. To po- S stalisca najrrujnejse solidar
meni, da ddavna zakonodaja te- .nosti med clani delovne skupno
ga v.prasanja ne O'braVIIlava. sti in >UpoStevajoc nacelo zascite 

materiil'Stva je .priporoclji>Vo, da 
Trajanje porodnis kega dOtpusta delov:ne skupnosti uredijo ta so

ureja temeljni zakon o delovnih cia.l.ni pr.imer v svojih sploilnib 
Tazmerjih, ki v cl. 76 doloca, da akti.h. U.reditev mora o.bsegati 
ima za nosecnost in porod delav- dvoje: pravico delavke, da se .po 
ka pravico do nepretr.ganega po- porodu vl'ne na svoje prvotno de
rodniSkega dopus.ta najmanj 105 lo, ·ce izpolnjuje zdravstvene :po
dni. Vwino nadomestil doloea te- goje zanj, in naCin doloeanja 
m~ljni -zakon o zdravs1lvenem za- osebnega dohodka v casu prerar.~:
varovanju v clenih 70 do 73 v poreditve. 
zvezi s cleni 54 do 59. Nobeden od Povedali smo ze, da niti zakon 
njiju pa ne re-Suje vprasanja nrti kaksni dl'ugi predpisi ne ure
osebnib dohodkov, prav.zaprav jajo primera, 0 katerem pisemo, 
nadomestil v casu, ko nosecnica prav tako tudi ne naSi sploS.ni 
se deia. akti. Gre torej za .n·eko vrsto 

Eno izmed nacel temeljnega za- pravne ,praznillle. Zato se ·v takern 
kona o delovnih razmerjih je, da stanju pravne (ne)urejenosti Tav
dob.i.va delavec za enako delo, namo ·v smislu nacel zadevne ,za
opravljeno v enakih pogojilh, konodaje. Nacelo oblikovanja 
enak delel. pr.i delitvi sredstev za osebnih dohadkov po de1u velja 

Stol »Patricia« 

'1 

za vse, je torej splosno nacelo. 
Toda pomembno nacelo je tudl 
ustvarjanje humanih delovnih 
pogojev in pa pravica do social
nega zavarovanja (7. -in 10. clen 
TZDR). 

Zato se glede na povedano ·lah
ko delavski sveti poslav:n~h enot 
pravnoveljavno zavzarmejo za ta
ko reSi.tev obravnavanega vprasa
nj a, ki bo ustrezala Tesnieni 
zasCiti nosece delav·ke. Sklepi de
lav.skih svetov, ki imajo v takih 
prLmerih pormen obveznega tolma
cenja, bodo seveda le zacasna re
sitev, dokler zadeve ne uredimo 
enotno ·za vse podjetje, kar bi ·bi
lo najbolj .primenno. 

Z. Zabukovec 

Organizacija 
praznovanJa 
Dedka Mraza 
Je blla silno 
slaba 

Novo leto je mimo in tudi de
dek Mraz je odsel. V:si otroci na
Se domovine so ga tudi letos zelj
no tpricakovali. Po dol•gih letih je 
tudi na Brest prisel pravi dedek 
Mraz. 

Nekaj let nazaj je nase podje
tje dalo darila 1kar po ekonom
skih enota b svojim instruktorjem, 
da bi le-ti razdelili dari:la svojim 
delavcem za njihove otroke. Le
tos so na sindikatu ipredlagali;.naj 
bi dari:la deli! sam dedek. Dedku 
tudi .ni ·kaj reci, saj se je kar do
bro drlal. Ceravno je star in siv, 
je pripravtil lep prog:ram, ki je 
hvale v:reden. Vmes pa je nekaj 
drugega, s .Cimer ·stal'Si in otroci 
niso rbHi zadovoljni . .Qre za orga
nizacijo, za nakup datiL Ceravno 
smo porabili 35.000 dinarjev, kar 
ni ta'ko ma•lo, srmo nakupili neku
rantno blago. Smesno je, da dobi 
ucenec osemletke nekaj medved
kov in malega psicka, da se bo z 
njti.m Igral, ko je to ze prerasel. 
Zalostno je, da so ljudje stali ob 
mizatb in se prerivali, namesto da 
bi menzo .pospravili in da bi otro
•ke •kJi.cali po abecednem redu. Ta
ko bi vsak ddbi:l tisto, kar mu 
pripada. Nevzdrlno pa je, da so 
nekateri otroci do·bili kar po dva 
zavaja, drugi enega, nekateri pa 
celo nieesar. To se je ponavljalo 
se teden dni za •tern. Ljudje v 
Cerknki •so .si mislili, kako bo
gati smo na Brestu, da ni mogoee 
21nositi vsega v enem dnevu. Vi
dite, •kaj je na.stalo za:radi s'labe 
organizadje? Ce bi se t o ponov.i
lo tudi pri:hodnje leto, •bi bilo bo
lje, ce bi .ta sredstva, ki jib ni 
malo, raje da.U v sklad slepi mla
dini aH jib porabili za druge ko
ristne stvar.i. Tako bodo gotovo 
bolj zadovoljnri. vsi Cer~ani in 
clani skupnosti Bresta. V. Subic 

Cerknliko Jezero 
in eas 
Nadaljevanje .s 5. strani 
nica in projektanta dr. ini. Franca 
Jenka o opravljenem delu pri 
projektu. 

Sprejela in podprla je doseda
nja prj.zadevanja pl'i uresniceva
nju proj~kta -stalnejse ojezeritve 
Cerkiniskega jezera. 

Nera22umljivo je, da n ekateri 
ljudje vztrajajo pri ·staTem, obe
nem .pa so odgovorni za napre
dek, za zagotovitev zaposlenosti 
in lepse prihodnosti nasega pod
rocja. 

Sestav zaposlenosti v nasi 
obcini nam kaze mnogo prevelik 
odstotek zapo&lenih v industriji; 
ra:z:merje je kar 87 : 13 v skodo 
neindustrij·skega -podrocja. Razvi
jati moramo torej terciarne de
javnosti. Taka usmerutev pa .se 
ujema z gospoda.r.skimi tokovi 
razvitejsih drlav. 

Stoletja so pota vodila k "lre
cudnernu jezeru sredi notl.'anjstke
ga .ktrasa. Izsusevanja niso dala 
posebnih uspebov, jezero je osta
lo nepremagano, poplavljeno ali 
suho, nekoristno za zivljenje lju
di v CenkniSki dolini. Bodo re
zultati sedanjih tpl'izadevanj na 
njem odprli novo poglavje v zgo
dovillli Cerkniskega polja? 

Naj sklenem z mislijo nekdanje 
ravnateljke Zavoda za spomeni
sko varstvo SRS Cernigojeve, ki 
pravi: >>Gre za to, d.a svet, •ki ga 
hoeemo preobHlk:ovati in -spreme
niti, 'I'es tudi izboljsamo v prid 
cloveku, ki zivi tam in v prid vse 
nase s k!upnosti.« F. Sterle 



:a "BRESTOV OBZORHIK 

Iscemo sahovsl{e talente 
OB KONCU NAGRADNEGA 

TEKMOVANJA 

Koncano je prvo nagradno tek
rnovanje v resevanju sahovskih 
problernov in kornbinacij. Pobu
do za takSno tekmovanje je dalo 
Sahovsko drust vo Cerknica, da bi 
preverilo priljubljenost, mnoZic
nost in -kvaliteto po vsem svetu 
zelo razsirjene starodavne sahov
ske igre - na cerkniskem ob
rnocju. 

Tekmovanje je vzbudilo veliko 
zanima-nj a - vsaj na ozacetku, ko 
se je resevanja lotilo blizu pet
deset resevalcev. Iz kola v kolo 
pa se je krog tekmovalcev ozil, 
resitve iz zadnje serije pa je po
slalo le se osern najvztr ajnejsm . 
Skoda, da so nehali tekmovati 
neka teri zelo -uspesni tekmova'lci, 
ki bi se prav gotovo labko .po
tegova1i za razpisane nagrade, 
drugi ·pa so posiljali .reSitve le za 
posamezne serij e. 

Koncni -sestevek pravilnih resi
tev (vseh 23 nalog) je pokazal, d a 
je sedmirn .resevalcem -uspelo do
seci najvecje mogoce stevilo tock 
- lin sicer: FRANC BAJT -
Skupne strokovne sluzbe, JOZE 
KEBE - TP Cerknica, LEOPOLD 
KOS - TP Cerknica, PETER 
KOVSCA - Spedicija Rakek, 
IVICA MULEC - Cesta 4. maja · 
st. 4, JOZE OBREZA - TP 
Cerknica in JOZE SIMICAK -
TP Cerknica. 

Ena od moinih postavitev dnevne sobe »Patricia« 

Tekmovanje je teklo s pomoc
jo na.Sega casopisa v petih nada
ljevanjih. Na t11iindvajsetih dia
gramih so se zvrstili skorajda vsi 
naj.pomernbnejsi elementi, ki se 
pojavljajo pri resevanjih sahov
skih problernov in kombinacij. Da 
•bi i:z kola v kolo obddali cirnvec 
resevalcev, smo narnenoma izbi
rali -relativno lazje naloge, pretka
ne z duhoviti:mi idejami in ne
nadnimi udari v pozicijah, ki so 
si:cer navadnemu ocesu skrite in 
najveckrat nereSljiv e, da bi tako 
opozarjali na stalne neizcrpne 
rnomosti, ki se v sahovski partiji 
»ponujajo« v najrazlicnejsioh ob
likah. 

Ta sedmerica si je tako povsern 
zaslu2eno razdelila razpisani na
gradni sklad 300 din. Vsak izrned 
njih bo torej dobil 42,85 din. 

ObCinski proraCun pred uskladitvijo Zmagovalcem i-skreno cestita-
mo! Uredn?:lltvo 

Pravilna re·sitev novole.tne krizanke . 'Spreje_manje obcinskega· prora
euna ni lahka stvar. Vsako leto so 

-ob ·tern C::asu d<uhovi razgibani kot 
'le kaj, uporabljalci proracuna pa 
·silno aktivni (da bi bill vse leto 
taltol) . . 

IzhodisC::e za naC::rtovanje do
hodkov in i:zda-tkov leto8njega ob

,C::i:nskega proraC::Una je resolucija 
'skupscim.e SR Slovenije. Tako bo 
obCinski proraC::un dosegel v letu 
1970 pri:bliino 9,000.000 din (za le

. to 1969 •7,930.00()- din). Uporabljalci 
proral::una so ocenili svoje potre
be v znesku 11,220.000 din, torej 
precej vel:: kot jih zmore plani
:rana konstrukcija dohodkov. Ob
·Ci,nska skupsC::ina je na_zadnji se
ji v decembru sprejela 4,74 Ofo pri

·spevno stopnjo od osebnih dohod
kov 'zaposlenih. Povedati _ je tre
ba, da je veC::ina slovenskih obcin 
povisala prigpevno stopnjo od 
osebnih dohodkov na 5,20 °/o. Ob
cinska ·skupscina je zavestno 
ostala pri stari ·prispevni stopnji, 
obenem pa. je se sklenila, da bo
do ta izpad dohodkov, ki pred
stavlja veC::ino obl::inskega prora
·C::una, nadornestiti z dru2lbenim 
dogovarjanjem. Pri tern mislijo 
na posebn~ prigpevek delovnih 

Kadrovske 
v Tovami pohistva Cerlmica je 

bilo 31. decembra 1969 zaposlenih 
719 delavcev. 

V mesecu decembru je iz to
'varne odslo 12 delavcev. 5 delav
cev je odSlo v Tovarno pohistva 
Martinjak, 4 delavci v Tovarno 
ivernatih plosc Cerknica, 3 de
lavci pa so odSli iz podjetja. · 

V tovarno pohrsbva Martinjak 
so odsli: 

1. Rudi Obreza 
2. Stana · Intihar 
3. Ru.Za Ardalic 

. 4. Lado KopinC:: 
· 5. Stefka Mivec 

V tovarno ivevnatih plosC:: Cerk
nica so odsli: 

1. Ludvik Kovsca 
2. Marjan Bajc 
3. Janez Otonicar 
4. Tone Obreza 

Iz podjetja. pa so odsli: 
1. Marjana Puntar, upokojena 
2. J oze Popek, sporazumna p,re

ki:nitev delovnega razmerja 
3. Marija Godesa, sporazum!lla 

prekinitev delovnega rarz:.. 
rnerja 

V tova·rni pohistva Martinjak 
je bilo 31. decem-bra 1969 zaposle
nili 428 delavcev. 

·V mesecu decernbru je v tovar
no -pci:slo 5 · ·delavcev 'iz Tovarne 
pohistva Cerknica, iz tovarne pa 
je odslo 7 delavcev, in sicer 1 v 
TLI Stari trg, 1 v TPC, 1 na SKS, 
4 · l?a ~z podjetja. · 

V Tovarrio lesnih izdelkov je 
QdSel: . . . 

1. .::>~C::o Kaj~a 

organizacij za komunalo in za iz
gradnjo kli-nicnega centra v Ljub
ljani. 

Vecino •sred-stev bo treba narne
niti temeljni izobrazevalni skup
.nosti -za osebne in rnaterialne po
trebe osnovnih sol in ta~ko illne
novanega B progr.ama TIS, ki za
jema vzgojno-<Var stvene ustano
ve, glasbeno solo Frallla Gerbica v 
Cerknici in delavsko univerzo v 
Cer.knici. Zahtevek TIS je 5.020 
tisoc v primeri s 3,270.000 din v 
letu 1969. Pri 'POtrebah TIS je v 
la~kem letu sodelovala republi
ska izobra-Zevalna slrupnost 5 600 
tisoc din, letos pa je namenila le 
270.000 din. 

Komunalna dejavnost je bila v 
lanskern pror~cunu del-eZna 420 
tisoc din, letosnji predlog pa je 
800.000 din. Tu naj bi bila vsteta 
nujna V2ldrzeva·1na dela brez ka
lm'snihkoli asfaltiranj -skozi nase
lja (Begunje, Zerovnica ... ). Sred
sbva za -socialno skrbstvo jn 
zdravstveno varstvo naj bi se v 
smislu resolucije skupsc~ne SR 
Slovenije povecaola za 25 °/o, ·stro
ski za delo ddavnih organov (ob
cinska uprava, sodisce . . . ) pa za 
13 °/o. 

spremembe 
V Tovarno pohistva Cerknica 

je otUel: 
1. Janez Mele 

Na skupne ·Strokovne slu2ibe je 
-odse!: 

1. Ljubo Ule 
Iz podjetja pa so odsli: 
1. Slavka Ruparcic, sporazum

na prek:initev delovnega raz
rnerja 

2. Ivana BergoC::, sporazumna 
prekinitev delovnega raz
merja 

3. Angelca Rupar, ·\l1)okojena 
4. Franc Bambic, sporazumna 

prekinitev delovnega -r az
rnerja 

V Tovarni lesnih izdelkov Sta
ri trg je bilo 31. decernbra 1969 
zaposlenih 176 delavcev. 

V mesecu decembru je iz to
varne odSel Mi:le Susnj-ar, sprejet 
je bil za dolocen cas. 

V Tovarni ivernatih plollc 
Cerknica je bilo 31. decembra 1969 
zaposlenih 91 delavcev. 

V mesecu decembru so v to
varno prisli 4 delavci, vsi iz To
.varne pohistva Cerknica. 

Na Bazenslci zagi. Cerknica je 
.bilo 31. decembra 1969 zaposlenih 
27 delavcev. 

Na skupnih strokovnih slu.Zbah 
·je bilo 31. decem-bra 1969 zaposl-e
'nih 112 delaV'Cev. 
· V mesecu decembru se je na 
slrupnih strokovnih slu.Zbah za
.PQSlil Ma-rjan B~znik, razporejen 
je bill kot pripravnik v nabavno 
slu.Zbo. Kadrovska sluZl?~ 

Vsi 'S'kupsC::inski o11gani, urprava, 
sveti in predsedstvo skupscine 
pripravljajo v januar}u najbolj 
sprejemljiv •predlog obcinskega 
proracuna, ki naj bi ga obl::inska 
skupscrna sprejela v februarju, 
potem ko bodo svoje mnenje iz
razill tudi obcani na zbarih obca
nov. v ja.nuarju in v zacetku fe
bruarj a bodo v vsej obcini zbori 
obcanov, na katerih bodo raz
pravljali o predlogu obcinskega 
proracuna sk.upaj z resolucijo 
skupscine SR Slovenije, o pred
logu odlokov o prispevkih in dav
kih obcanov -ter o dopolnjenem 
osnutlm sta_tuta obC::ine Cerknica. 

F. Sterle 

Vodoravno: Stari trg, polovin
ka, presihajoce jezero, v, dokla
da, ucenost, ka, ide, Nevada, an
timon, Toto, jeseter, isi'as, er, da, 
cis, sto, sli, zabica, rast, frotir, c, 
Koseski, rakovica, ekvator, Tibet, 
ujedav, nacin, rodnika, eseji, Ra
pid, licej, kratkovid, Kalce, kapu
cinar, Nemet, Brno, delnica, skaj, 
j, in, nareki, zanetki, bor, avla, 
cizek, r akev, v, Radovan, lov, 
Ana, ASK, tempera, anatomija, 
akonto, asi, Li, dr, Nikita, s, ra
jam, trgatev, na.vodilo, prezeba, s, 
nenadoma, eta, NP, rana, ondan, 
Ind, Vraz, naslov, iti, avditor, na-

Zlata plaketa 
za nogornelni klub ,Rakek" 

V zadnjih dneh decem-bra lani 
je ·bila v Ljubljani seja ljubljan
'Ske nogometne podzveze, na ka
teri so ob 50-letnici nogornetne 
zveze Jugoslavije podelili prizna
nja najbolj zaslu.Znim nogornet
nim delavcem in klubom. 

Med klubi, ki so bili odlikova
ni z zlato plaketo, je tudi NK Ra
·kek, ki ·bo prihodnje leto prazno
val 45-letnico svojega delovanja. 
Pohvalo .pa je dobil tovariS Du
san Arko, ki ima precej zaslug za 
to, da nogometni klub na Rakeku 
se <deluje. 

Prav je, da se ob tej prilozno
·sti spomnirtJ.o prvih zacetkov no
gorneta na Rakeku, ki ima ze bo
gato tradicijo. 

Leta 1926 sta bila na Rakeku 
ustanovljena dva ·kluba, in sicer 
SK Javornik ·in nogornetni odsek 
opri telovadnem drustvu · Ox:el pod 
imenorn ROSK. . 

Prva tekma rned tekmecema je 
bila 5. ma ja 1926. leta in se je 
koncala z zmago ROSK s 5 : 0. 
Vseh pet golov je zabil profesor 
Franc Susterllic. 

SK Javornik je imel zelo na
zadnjasko vodstvo in zato so se 
-mladinci odcepili· in us tanovili 
svoj mladinski llportni klub Tri
glav. Vendar pa je se oistega leta 
prislo do pomir.i.tve ·in vsi trije 
klubi so se zdru.Zili v enotni SK 
Javornik. 

Leta 1927 se je SK Javornik 
vclanil v nogornetno zvezo Jugo
slavije in je tekrnoval v ljubljan 
slci nogornetni podzvezi vse do 
razsula stare Jugoslavije. Zanim1-
vo je, da je ze -prvo leto tekmo
vanja ·v finalni tekmi prernagal 
Elan s 3:0 sredi Novega mesta. 
Prvi predsednik kluba in obenem 
najstarejsi igralec je bil Franc 
Gerl, ki je umrl letos. 

Takoj po vojni je bil u stanov
ljen TVD Partizan, ki je imel tu
di nogometno sekcijo. Rakek je 
bil tedaj v p ostojnskern okraju, 

. zato so nogometa.Si . telonovali v 
primor ski ligi, 'kjer so postalq pr

. vaki. 

Kasneje je bilo u stanovljeno 
sportno drustvo J avornik, ki je 
imelo pod sv ojim okriljem vee 
klubov, rned katerimi je bil naj
bolj aktiven ·nogornetm. 

S pomocjo prizadev·nih funk
cionarjev kluba in mladi.nske de
lovne brigade so zgradili novo 
igrisce, ki pa zaradi pornanjka
nja denarja ni dobilo videza, ki 
je bil 'Jlredv~den po nacr tu. 

V.rsto let tekmuje NK Rakek 
bolj ali manj uspesno v ljubljan
·ski nogornetni podzvezi. Vendar 
pa ·so sportni delavci na Rakeku 
uspeli, da se je klub obdrlaJ. do 
danes, ceprav je bilo dostikrat 
videti, da zaradi .pomanjkanja de
narja ne ;bo mogoce vee delati. 

Clani sedaj tekmujejo v ljub
l janski nogometni podzvezi, v ·H
gi, ki je po kvaliteti enaka con
ski-m Hgam, zato je cilj kluba, da 
se v tern tekmovanju {)bdrli in ne 
izpade v najnizji tekmoval:n-i raz
red. 

Klub se je preteklo leto lotil 
n~crtnega dela z mladinci, ·ki tu
di tekmujejo v B skupini mladin
skega tekmovanja pr-i NLP. 

Ce bodo -nogometasi Rakeka do
bill v priliodnje vee m oraine, pa 
tudi materialne podpore, lahko 
uparno na veejo mnomcnost v tern 
sportu in ne nazadnje, tudi na 
boljse t ekmovalne uspehe. 

P . Kovsca 

BRESTOV OBZORNIK - GLA
SILO KOLEKTIVA BRE~T CER
KNICA - Glavni in odgovorni 
urednik Danilo Mlinar - Urejuje 
uredniSki odbor: Stefan· Bogovcic, 
Vojko Harmel, Franc Hvala, To
ne Kebe, Joze Klancar, Jozica 
Maticic, Danilo Mlina.r, Ivo Ste
fan, Valen ti'n Subic, Franc Tav
zelj, Du5an Trotovsek in Magda 
Urbane - Tiska ZelezniSka ti-

skarna, J:-jub]jana 

iven, osa, citanka, operater, Eban, 
TT, petinka, omikani, dereze, o, 
m, VO, ga, SP, akant, 1, Levar, 

. mi, avtoriteta, eter, IT, bariton, 
le, lavor, Tito, oktave, Anita, Oce
anija, Anam, plamen, kokos. 

Na.Si bralci so poslali 54 resi
tev. Posebna komisija, ki je iz
zrebala pet pravilnih resitev, je 
imela precej posla, saj je bilo ka.r 
46 nepravilnih resitev . 

Nagrade so dobili 
1. na.grado 100 din ALENKA 

SVET, Cesta 4. maja 20, Cerknica, 
2. nagrado 50 din PRIMOZ ZI

DAR, Partizanska 4, Cerknica, 
3. nagrado 30 din PETER KOV

SCA, Postojnska 5, Rakek, 
4. nagrado 10 di'n ZENI ZEM

LJAK, Tovarna pohistva Marti
njak, 

5. nagrado 10 din MOJCA 
KRANJC, Blocice 29, p, Cerk.nica. 

Dobitnikom nagrad cestitamo, 
nagrade pa bodo prejeli po posti! 

Le pravega 
cloveka na 
pravo rneslo 

Tehnicni napredek in moderni
zacija proizvodnje doiiivljata iz 
dneva v dan vecje spremembe. 
Nedvomno zahtevajo te spre
membe vecjo sposobnost vsakega 
cloveka, njegovo vecje teoreticno 
in prakticno znanje. Marsikdo pa 
novih spoznanj, ki jib zahtevata, 
ne zna ali nehote noce razumeti 
proizvodnja, pa tudi vedno za
htevnejsi kupec. 

Clovekovo zn3d)..ie in sposobno
sti najlaze ugotavljamo z razlic
nimi testi, ki morajo postati ena 
izmed delovnih metod kadrovske 
slube v novi organizaciji. Naj 
'omenim samo testiranje enega de
la clanov TP Martinjak. Z njim 
smo zeleli ugotoviti, kako razli
kujejo barve dela.vci, ki imajo 
opravka. z izdelki razlicnih barv, 
katerih komplet je lahko samo v 
enem barvnem tonu. Testirali 
smo 62 delavcev, od tega. tudi 7 
koncnih kontrolorjev. Rezultati so 
pokazali, da. 11 delavcev slabSe 
razlikuje barve od ostalih, med 
njimi pa so 4 koncni kontrolorji, 
ki izrazito sla.bo razlikujejo bar
ve. Ta ugotovitev nam na.rekuje, 
da teh stirih koncnih kontrolor
jev ne smemo zaposliti pri konc
ni kontroli tapetniskih i'zdelkov 
in tam, kjer je potrebna barvna 
enakost. Ce bi to storili, potem 
nam je lahko ze v naprej jasno, 
da bomo dobivali reklamacije in 
tako izgubljali kupce. Kaj pa po
meni reklamacija, vedo povedati 
vsi clani kolektiva TP Marti'njak 
iz preteklih let, ko je bila tovar
na zaradi tega v velikih tezavah. 
Ce hocemo torej obdrzati kva.li
teto Brestovih izdelkov, potem 
moramo pravega cloveka vedno 
zaposliti na. pravem delovnem 
mestu. F. Tavzelj 


