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LETNIK IV

spoda.rsko in druzbeno izredno
velik kolos, s katerim bo mora.la.
slovenska polit icna skupnost racunati. P r av ta.ko na.m p odat ki
prika.zujejo, da je n a vloiena
sredstva in n a za.poslenega gospoda.rnost v teh podjetjih dalec
nad poprecjem Slovenije. Cepr a.v
smo z deleiem pri vlozenih sredstvih za.stopani koma.j z 29 Ofo, pa.
je ta delez p ri podjetniski a.kumula.ciji za.stopan ka.r z 39 °/o. Integracija b i m orala t a d elez s e
povecati in r a.zkorak se poglobiti.
Marsil«lo si bo zasta.vil vpra.Sa.nje, na kaksen na cin. To vp ra5anje so si' p ra.v gntovo za.stavljali
tudi glavni dir ektorji sestih podjetij, ko so analizirali, ali sploh
obstajajo moznosti za p ristop k
integr aciji. J a.mstvo za t o je pra.v

lntegracija vlesni industriii
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v zadnjem casu je hila ja.v nost inforn ir ana., da se je sest
slovcnskili pohistvenih. gigantov
odlocilo za integra.cijo. Za.cetni
razgovori o moznostih za integra.cijo med vodilnimi delavci sega jo tja v ju.l:ij leta 1969. Prvotna
zamisel in razgovor i so tekli na
r ela.ciji Meblo- Maries - Brest .
Osnova te tra.jne integracije je
bila v program ski usm erjenosti
teh podjetij. Meblo pr oizva.ja in
naj bi tudi v bodocc proizv a.jalo
visoko kva.litetne spa.Inice vzmetnice in delno bla.zinjeno sedezno
pohiStvo. Mar lesov program so
kuhinje, otr osko pohist vo in stanovan jsk e hise. T udi Maries naj
bi ta program obdrzal, ga poglob il in pov eca.l. Znacilno za Brest
pa je, da proizv aja pohiStvo za opremo dnevnih sob in jedilnic.
P oseb nost pri tej zamisli je, d a
gre tu za podjetja, k i so na vrhu
svoje ekonomslte moci, na vrhu
po svoji tehnoloski in or ganizacijs ki opremljen osti, po obdelov anju sodobnih pos lovnih metod

itd. Ta podjetja so ze zda.vna.j
pr esla iz narocilniskega. n a.cina
proizvodnje na. la.sten program,
ki tako integriran nudi potrosniku komplet sta.novanjske oprem e.
Pozneje se je ideja. razsirila. K
sodelova.nju so bill povabljeni se
Javor Pivka., Novoles Novo m esto
in Stol Kamnik. Znacilno za proizvodni program t eb treb podjetij
je, razen Stoia, da proizva.jajo
izdelke, ki jib v veeini prlmerov
r abi pohistvena industrija. J avor
Pivka je eden na.jvecjih proizvaja.lcev veza.nih p~osc, pa.nelnih
plosc in furnirja. Poleg tega proizvajajo tudi vrs to drugih pr oizvodov iz vezanega les a, ki jill
pohiStvena industrija rabi kot
polproizvode. Novoles je velik
proizvajalec v ezanih plosc in stilnega pohist va. Stol Ka.mnik pa
proizvaja pisarnisko pohistvo in
sedezno pohistvo.
Progra.mi vseb podjetij so tako porazdeljeni in uskla.j eni, da
se s potrosnikovega vidika. gle-

da.no dopolnjujejo. S proizvodi
vseh lahko za.dovoljimo se ta.ko
:liahtevnega potrosnika.
Spozna.nje o potrebi po integraciji je pri vseh podjet jih d ov olj. Treba. je le, da se skozi
pr akso izoblikujejo n a.justreznejse
in najucinkovitejse oblike proizvodnje. Zdruzeno podjetje bi moralo biti cvrsta homogena. celota.,
ob isto~asnem ohranjanju dokaj
samostojne individualnosti.
Ne bo odv ec, ce povemo se
nekaj o tern, kaj bo zdru.Zeno pod·
jetje p omenilo v odnosu n a o·
sta.lo lesno industrijo Slovenije.

L esn a
ind. S lov.

Stevilo za.poslenili
Vlozena sredstva
Vrednost prodaje
Konvertabilni izvoz v $
Podjetniska akumulac.

P oda.tki so iz leta. 1969, zneski
so prikazani v milijonih dinarjev,
r azen izvoza, ki je v dolar jih.
Ze sa.mo iz teh nekaj poda.t kov
lahko za.kljucimo, da bo to go -

24.395
989
1.856
33
211

Z druieno
podjetje

De ld

31 Gfo
29 Ofo
33 °/o
37 Ofo
39 Ofo

7.643
284
610
12
81

gotovo v strnkovnosti, t ehnoloski
opr emljenosti in razvojnih p rogramih.
Poglejmo, kako naj bi zdr u.Zeno
podjetje izgledalo do leta. 1973.
I ndeks v millj onih din
Izvoz v tisoi! $
Ind ek s
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Letosnji dan republike praznujemo v casu, ko se
narodi Jugoslavije znova dogovarjajo o funkcijah federacije kot skupnem interesu jugoslovanskih narodov.
Obenem pa intenzivno iscejo poti, da bi dosegli go·
spodarsko stabilnost. Dosezena stopnja gospodarskega razvoja in samoupravnih druzbenih odnosov v
27 Jet ih od II. zasedanja AVNOJ omogoca in terja, da
izpopolni mo in naprej ·razvijemo nas druzbeno-eko·
nomski in politicni sistem. Dosezeni druzbeni odnosi
so ze presegli institucionarne okvire, sedanja skon·
cent rirana drzavna moe v federaciji je ze postala ovira
za njihov nadaljnji razcvet. To velja predvsem za pod·
rocje f inanciranja razsirjene .r eprodukcije, sistema
ter za podrocje financiranja negospodarskih dejavnosti. Gospodarskih tokov ni m~goce zapirati v regionalne meje, in to tern manj, kolikor bolj je gospodar·
stvo razvito in sposobno svoje protislovne interese
uresnicevati neodvisno od drzavnih organov in njihovih neposrednih intervencij.

Kateg or lja

1969

1970

1971

1973

1972

8.538
8.793
S tevilo zaposlenih
7.643
8.176
8.358
674
826 1.013 1.196 1.436
Celotni dohodek
Izvoz
11.954 13.010 17.087 19.825 23.242
184
Podjet. a.kumulacija
68
96
119
148
42
50
Od tega a.mortizacija
36
60
23
60
77
98
124
45
- poslovni sklad
5. Stopnja. prod. akum ul. v Ofo 10,1
11,6
12,8
11,7
12,4

1.
2.
3.
4.

1973/69

115
213
194
271
261
236
127

K onec na 6. s tr ani

Ukrepi za doslednoizvajanjenalog
V prihodnjih dneh bodo samoupravni organi in politicne
organizacije v podjetju obrav·

navale polozaj podjetja, v ka·
terem smo se znasli v casu
stabilizacijske politike jugo-

slovanskega
gospodarstva.
Razprave v
samoupravnih
organih bodo logicno nadalje·
vanje razprave o analizi f inancnega stanja podjetja, ki
jo je sredi novembra obravna·
val kolegij glavnega direktor·
ja, svet za koordinacijo poslo·
vanja in sveta za proizvodnjo
in trzisce ter za ekonomiko in
f inance. lz analize, ki vsebuje
tudi vrsto ukrepov za izboljsa·
nje stanja in zagotovitve nadaljnjega nemotenega poslov·
nega procesa, povzemamo najbistvenejse ugotovitve.
Br est zakljucuje kompleksno
r ekonstru kciJO in modernizacijo
proizvodnih Kapacitet. Na osnovi
m vesticije se Je, oziroma se bo
letos povecala proizvodnja na·
sproti lanskoletm za okrog 36 °/o.
L.nano je, da se p rodaja letos ne
odvija vzporedno s p roizvodnjo,
za kar j e p rav gotovo tudi vee
objektivnih vzroKov, med njimi
j e naj odlociln~jsi recesija na
ameriskem trgu.
Taka stanje se najizraziteje odrafa na razpolozljivih sred.stvih,
ozirom a
likvidnosti podjetja.
~prej eti u k r epi Zveznega izvrsnega sveta o stabilizaciji gospo darstva so postavili pod.jetje ne saroo v polofaj dru gacnih pogojev
gospod.arjenja, temvec tud.i v najostrejsi polozaj na podrocju
obratnih sredstev. Stabilizacijski
u krepi so postavili tudi poslovne
banke v polozaj, ko n e morejo
zagot avljati gospodarstvu niti
sredstev deviznih prilivov, niti
sredstev po pogodbenih (kreditnih) aranimajih. Brest bi moral
konkretno po sklenjenih arazmajih prejeti od banke 5,5 milijona
dinarjev.
Posledica takega stanja so tudi
pritiski nekaterih domacih odjemalcev nasega blaga na ukinitev
placevanja blaga z menicam.i. Menicno placevanje faktur omogoca
s pomocjo bancnih menicn ih kreditov takojsn je placilo b laga,
medtem ko dobi podj etje denar
pri klasicni prodaji na odplacilKonec na 6. strani

Nase podjetje je doseglo izreden razvoj, prav sedaj
pa je v takem polozaju, ko je treba v okviru novih
pogojev gospodarjenja dobiti novo trdno pozicijo. Priprave za integrirano produkcijsko podjetje najvecjih
slovenskih lesnih proizvajalcev so v teku.
Dan republike, vseh 27 skupaj in vsak posebej j e
pcmemben praznik mlade suverene drzavnosti. Praznujemo ga s ponosom, zavestjo in izkusnjo, da je treba
za vsak dosezek trdo delati .
Clanom delovne skupnosti Bresta in vsem delovnim
ljudem cest it amo ob 29. novembru, Dnevu republike.
Cerk nica ob prazniku: nova, lepsa, razsemejsa . ..
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RaCunalnik imamo
I.

V na§em glasilu smo vas sproti
seznanjali, kako je s pripravami
na avtomaticno obdelavo podatkov. Predstavili smo vam tudi
posamezne enote racunalnika z
vsemi tehnicnimi znacilnostmi.
Na sliki vidite, kaksen je na§
sistem za avtomaticno obdelavo podatkov, ki je bil pred
kratkim postavljen. Pred to instalacijo je bilo potrebnih moogo priprav, temeljito nacrtno delo in easovni nacrt. Danes lah.ko
ugotovimo, da smo uspeli uskla-

datke lahko h itro l.n zaradi avtomaticne interne kontrole zanesljivo prenasamo iz centralnega
spomina na diske in obratno.
Glavni sestavni del enote je izmerljiv paket diskov, ki lahko na
10 povrsinah sprejme do 7,250.000
Bytes. Pisanje in citanje omogoca
pisalno-bralni meb.anizem v obliki glavnika. Hitrost branja je
156.000 Bytes v sekundi.
Magnetni disk IBM 1316 hrani
6 plose z desetimi delovnimi povrsinami. Magnetni diski so iz-

dosegli postavljene cilje in zaceli prevzemati tekoco obdelavo.
To velja predvsem za podrocje
proizvodnje, prodaje in nabave.
Vse momosti imamo, da to dosezemo in da nadaljujemo z organizacijo tudi ostalih podrocij poslovanja.
Casovni nacrt za delo organizatorjev, programerjev in slufb,
ki pripravljajo podatke, je podrobno pripravljen do konca decembra 1970. Vsak najmanjsi izp a d bo neugodno vplival na redno obdelavo. Mislim, da bomo,
podobno kot do sedaj, v roku
uresnicili tudi vse priprave za
reden potek obdelave.
J. Hren

Pozorno kontroliranje podatkov v IBM centru

Priprave za obdelavo
podatkov na raCunalniku

diti razlicna dela, tako da so
hili pripravljeni prostori za instalacijo, klimatske naprave, p a
tudi elektricne instalacije in drugo. Sistem za avtomaticno obdelavo smo uspeli montirati v naprej dolocenem roku, opravili
smo tudi vse preizkusne teste,
sedaj pa je v toku obdelava podatkov, se pravi, preizkusanje in
testiranje pripravljenih programov za avtomaticno obdelavo podatkov.
Elektronska naprava za obdelavo podatkov IBM SISTEM/360
Model 25 je v obnovljenih prostorib stare upravne zgradbe. Sistem ima vee enot, ki so med
seboj povezane, in sicer:
- centralna enota,
- kontrolni pisalni stroj,
- citalec in luknjac kartic,
- printer,
- enote magnetnih diskov.
Centralna enota upravlja in
usklajuje delovanje celotnega sistema. S pomocjo glavnega dela,
feritnega spomina, obdeluje odcitane podatke po instrukcijah, ki
so kot program vpisane v glavnem spominu.
Ostali vaZni deli centralne enote so:
- kontrolna enota,
- aritmetika in logika.
Momosti centralne enote so advisne od kapacitete feritnega spomina. Kapaciteta nase enote je
32.768 Bytes (bajtov). 1 Byte lahko vsebuje en alfanumericni
znak.
Konzolni pisalni stroj je kombinirana vhodno-izhodna enota
sistema IBM/360 in predstavlja
olajsavo pri testiranju programov, ker omogoea neposredni poseg v glavni feritni spomin.
Citalec in luknjae kartic z rampe za eitanje, v katero gre 3.100
kartic, eita 80-kolonske kartice
s hitrostjo 60.000 kartic na uro.
Podatki spomina se lahko luknjajo v kartice s hitrostjo 18.000
kartic na uro. Na strani luknjanja se opravlja avtomaticna kontrola natancnosti luknjanja.
Printer rabi za izpisovanje neskoncnih formularjev s hitrostjo
najvec 36.000 vrstic na uro.
Pisalni cleni, ki tecejo v vodilih, lahko odtisnejo vse crke, stevilke in 12 posebnih znakov. Printer lah.ko pise istocasno vee kopij. Poleg velikih hitrosti pri pisanju se printer odlikuje t)ldi po
natancnosti vodenja formularjev
ter jasnem odtisu.
nasem sistemu imamo dve
enoti magnetnib diskov IBM
2311 Model 1. Enota magnetnih
diskov omogoca zapis velikega
stevila podatkov in hkrati biter
in neposreden dostop do njib. Po-

merljivi.. Prav zaradi tega imajo
enote magnetnih diskov neomejeno pomnilno zmogljivost.
Tucti prvi stroj IBM, o katerem
smo vam podrobno pisali v 34.
stevilk.i Brestovega OBZORNIKA,
so v novem prostoru. To so stroji
za luknjanje in verificiranje kartic.
Pred prostorom, v katerem je
sistem za avtomaticno obdelavo
podatkov, je montirana sortirka.
'fa sortira kartice z 80 kolonami
v rastocem ali padajocem vrstnem redu s hitrostjo oO.OOO kartic
na uro.
Operater lahko izbira razlicno
sort1ranje: alfabetsko, numericno
in tako naprej.
Na poti je tudi poslednji stroj
za obdelavo podatkov, interpreter luknjanih kartic.
Stroj za interpretacijo luknjanib kartic prevaja luknjane znake
s kartice v crke, stevilke in posebne znake in jib citljivo izpisuje na isto kartico. Stroj ima
26 crk, 10 stevilk in 13 posebnih
znakov.
Pisanje teksta na kartico tece
s h itrostjo 6.000 kartic na uro.
Omenili smo ze, da mora imeti
prostor za sistem prezracevalne
naprave, kajti temperatura ne
sme biti niZja od 20" in ne viSja
od 26° C, relativna vlaga pa najniZja 45 Dfo in najviSja 55 Ofo. Zato
ureja prezracevanje in ustrezen
rezim posebna naprava.
Ko pogledamo uresnicevanje
postavljenih ciljev v pripravah
avtomaticne obdelave podatkov,
lah.ko ugotovimo, da bo treba pospesiti nekatera dela, na primer
zbiranje in pripravo podatkov. Le
tako bomo tudi na tern podrocju

Z resnimi p ripravami pa obdelavo podatkov smo zaceli sele v
zacetku letosnjega leta. Takrat
smo program obdelave, pa tudi
vrstni red za obdelavo posamcznih podrocij na racunalniku ze
dolocili.
Program obdelave doloca, da
bomo na racunalniku obdelovali
naslednja podrocja:
1. poslovanje z materiali, polizdelki in izdelki;
2. poslovanje s kupci vkljucno
z obdelavo narocil, fakturiranjem
in vodenjem saldakontov kupcev;
3. poslovanje z dobavitelji
vkljucno z obdelavo naroCil dobaviteljev, likvidacijo prejetih racunov in vodenjem saldakontov
dobaviteljev;
4. obracun osebnih dohodkov;
5. obracun materiala;
6. obracun proizvodnje;
7. grobo terminiranje.
To je tudi vrstni red za prednost pri obdelavi posameznih
podrocij. Doslej smo se pripravljali n a prva tri podrocja, ki so
med seboj povezana, obenem pa
temeljni pogoj za obdelavo vseh
ostalih podrocij.
Priprava posameznega podrocja obsega naslednje s toonje:
a) dolocitev koncepta,·
b) izdelava nadrobnega projekta, z vso vhodno in izhodno dokumentacijo,
c) postavitev potrebnih definicij za programiranje,
d) programiranje,
c) obdelava.
Vse nastete stopnje za podrocja: poslovanje z materiali, polizdelki, izdelki, poslovanje s kupci
in poslovanje z dobavitelji so v
zakljucni fazi. Delo zaposlenih v
sektorju za avtomaticno obdelavo podatkov pri obdelavi posameznega podrocja pa spremlja
vrsta del, zbiranje potrebnih podatkov, ki jih morajo opraviti
ustrezne sluibe. Mislim, da smo
pri nas ravnali zelo smotrno, ko
smo ustanovili posebno skupino
pri sektorju za tehonlogijo inproizvodnjo, ki ima nalogo zajemati
vse potrebne podatke.

v

Posamezni stroji IBM centra delujejo povsem sinhronizirano

Skupina je razc;ieljen~ v dva dela in sicer skupmo, ki obdeluJe
materiale in skupino, ki obdeluje
sestavnice - kosovnice.
Skupina, ki popisuje materiale,
je doslej zajela osnovne podatke
o vseh materialih, polizdelkih in
izdelkih, ki so v nasih skladisCih.
Ti podatki so osnova za kasnejso
obdelavo. Teh podatkov je kar 37.
Predstavljajo pa ostevilcenje posameznega materiala, ustrezne
kljuce ter podatke kot so: minimalna zaloga, cas nabave, minimalna in maksimalna kolicina
narocanja, planska cena, konto in
podobno. Skupina, ki zajema se-

Ce pa bodo zbrani vsi podatki,
bi z novim letom zaceli z naslednjimi obdelavami:
1. aiurno vodenje vseh sprememb o materialih, polizdelkih
in izdelkih;
2. azurno vodenje vseh sprememb sestavnic (za tiste izdelke,
za katere so sestavnice zajete);
3. vodenje sprememb o kupcih;
4. vodenje sprememb o dobaviteljih;
5. vodenj e skladisc z vsemi giba nji (prejemi-izdajami);
6. vodenje narocil kupcev za
domaci trg;

Glavni racunalnik ze uspesno opravlja naloge
stavnice, pa bo zbrala podatke o
izdelkih, sklopih in elementih
glede na to, kdaj posamezne materiale vgrajujejo v sklop ali v
izdelke. Pri zajemanju podatkov
za sestavnice ni toliko podatkov,
kot pri zajemanju materialov. Je
pa to zbiranje podatkov veliko
bolj zamudno. Podatki o materialib, pa tudi podatki o sestavnicah, bodo tvorili dve osnovni
datoteki, s pomocjo katerih homo lahko dajali vse potrebne podatke, ki jib operativne slufbe rabijo pri poslovanju. Vse podatke
dajejo za materiale in sestavnice
poasmezne sluibe, ki obenem odgovarjajo tudi za kvaliteto danih
podatkov. Delo pri zbiranju podatkov casovno ne poteka tako,
kot je bilo v programu. Vzrokov
za to je vee, predvsem pa so ·n aslednji:
- obremenjenost sluzb, ki dajejo podatke,
- nekatere nejasnosti pri navodilih za zajemanje,
- nerazciScen progra m proizvodnje.
Ce podatki ne bodo zbrani, ne
bodo mogoce obdelave, ki so bile
planirane za zacetek leta 1971. Ce
namrec ne bomo imeli osnovnih
podatkov o izdelkih, ne bomo
mogli obdelovati narocil kupcev,
fakturiranja, vodenja blagovnega
knjigovodstva, statistik o i7.delkih in drugega.

7. vodenje narocil dobaviteljev
za domaci trg;
8. fakturiranje za domaCi trg;
9. zelene statistike iz nastetih
obdelav.
Vsaka izmed nastetib obdelav
ima stiri do deset programov, od
katerih ima vsak svoje posebnosti. Iz gornjega sestavka pridemo
do zelo logicnega zakljucka, da
je avtomaticna obdelava podatkov v Brestu, ki je hila postavljena zelo jasno v poslovni politiki za letosnje leto, problem vseh
zaposlenib v Brestu, se posebej
pa strokovnih slufb. Od sodelovanja med posameznimi sektorji
in sektorjem za avtomaticno obdelavo podatkov pa. je v veliki
meri odvisno, ali bomo posamezno podrocje obdelovali prej ali
kasneje.
J. Otonicar

Brestov obzornik, glasilo kolektiva Brest Cerknica. Odgovorni
urednik Danilo Mlinar. Urejuje
nredniSki odbor: Vojko Harmel,
Joze K.Iancar, Janez La.vrencic,
Oanilo Mlina.r, Dubrovka Pazic,
Vinko Ma.hne, Branko Milek,
Franc Mulec, Miha Sepec, Franc
Strukelj, Du8an Trotovsek in
Zdravko Zabukovec. Tiska .ZelezniSka tiskarna, Ljubljana
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Proizvodni program
za leto 1971
Kot vsako leto ob tern casu,
tudi letos razmiSljamo o proizvodnem programu za leto 1971.
Razumlljivo je, da so priprave za
proizvodni program tek.le ze moogo prej, prakticno skoraj vse leto.
program smo pokazali tudi na
ZagrebSkem in Beograjskem sejmu. Potrosniki so dali dokaj Iaskave ocene o posameznih modelib, zlasti pa O· njihovi prakticni
uporabni vrednosti.
·Preden se lotim podrobnejse
analize programa, je potrebnih
nekaj kriticnih misli ob sedanjem
tekocem programu. Na osnovi tega bo bolj razumljivo, zakaj j e
treba program spremeniti in dopolniti. Trgovci in potrosniki nam
oCitajo predvsem nefunkcionalnost. Ali imajo prav a li nc, o tern
je bilo izrecenih dosti besed, dejstvo pa je, da imajo koncno besedo prav oni.
Na osnovi teh ugotovitev je hila zastavljena naloga za pripravo
programa za leto 1971. zelje potrosnikov smo v celoti upostevali
in v program vgradili vse tiste
elemente, ki jih dosedanji ni imel.
To pa je predvsem garderobni
del pri dnevnih sobah. Tega deJa
vse nase garniture, razen Daniele,
ki gre tudi najbolj v prodajo,
niso imele. Pri sedeinih garniturah dnevnih sob potrosniki obvezno zahtevajo kombinacijo z
leziscem. Tudi ta element smo
upostevali, poleg tega pa smo vse
izdelke podvrgli kriticni oceni,
jih estetsko dopolnili in preoblikovali.
Proizvodni program se za prihodnje leto bistveno menja. Da
ne bo napacnih predstav: ne spreminja se glede na kvaliteto, ternvee predvsem glede na uporabnost,
Tamara na primer zajema vse
sestavne dele, od prostora za bar, ·
televizijski prejemnik, prostora
za knjige, sekreterje, do garderobne omare. Poleg tega v dolocenem delu omar vgrajeno leziSce. v tern primeru sicer odpade garderobni del, po zelji pa bo
stranka lahko kupila oba.
Polona je izvozni program. V
razlicnih inacicah pa ga bomo
prodajali tudi doma. Za izvoz
ga bomo delali predvsem v beli
barvi, za domace t rlisce pa bo
ogrodje belo, fronta pa bo v furnirju, tako da bo mogoce clemente med seboj kombinirati, dokupovati. Polono bomo prodajali
kot komponibilni program.
Nov izdelek je tudi Barbara.
Prvic smo jo raztavili v Beogradu. Bila jf' nagrajena z zlato skri-

njo. Tudi Barbaro homo proizvajali kot komponibilno, le aa bo
nacin obraten .Kot pri Polqni. Pri
Baroan bo ogroaje furnirano,
prednja fronta pa obdelana v ne.Kaj pastelmh barvah, l<i se bodo
sklauno ujemaJe z barvo ogrodja.
To so novosti, ki jih vnasamo
v proizvodni program Tovarne
pollistva Cerknica za leto 1971.
.t'oleg tega je v pripravi nekaj
modelov iz celotnih programov,
ki bodo prikazani na salonu pohiStva v Ljubljani, proizvodnja
pa bo stekla v letu 1Y72.
Za program Tovarne pohistva
MartmJaK ni toliko sprememb.
Stol Sardan bo ostal se najprej
v programu, poleg tega se stol
Ral<, stol Living in Patricia. To
so v glavnem uteceni izdelki in
nc predstavljajo neznanke na trgu, niti v sami tehnologiji.
Pri blazinjenem pohistvu pa bo
precej sprememb. ~edezno garniture Daniela homo crtali iz pro.
grama. Ta garnitura ni bila najbolj posreceno oblikovana, zato
ni bila najbolj iskana na trgu.
Prav tako bomo napravili s sedezno garnituro Claudia, ki tudi
ni bila najbolj posrecena.
Namesto teh bomo dali v proizvodnjo novo sedezno garnituro
Sonjo. Ta garnitura je estetsko
dovrsena, njena prednost pa bo
tudi v ceni. Poleg te bosta ostali
v proizvodnji se sedezna garnitura Monika in Patricia. Imeli
bomo torej tri sedezne garniture
·m odernega stila in sicer cenejso
Sonjo, Moniko kot srednje kvalitetno in Patricio kot visoko kvalitetno in draijo.
Testno serijo bomo napravili
tudi za sedeine garniture SG-069

Dnevna soba Barbara in 070, ki ju je mogoce kombinirati z omaro Barbara. Te garniture smo prvic razstavili v Beogradu. Z malenkostnimi popravki, ki jib bomo napravili pri blazinah, menimo, da bodo naletele
na dober odziv pri potrosnikih.
Od stilnih garnitur ostajajo v
programu vse Y-garniture, pripravljamo pa tudi eno ali dve
no vi.
Obrat stolarne na Marofu se
je v drugi polovici letosnjega leta

letosnja nagrajenka na beograjskem sejmu

specializiral za proizvodnjo zlozljivih stolov za izvoz. Program
proizvodnje teh stolov bomo obdriali tudi v prihodnjem letu.
Poleg izvoza bomo skusali prodajo teh stolov razsiriti tudi na
domacem trgu. Os tali program
Marofa bo predvsem v kooperaciji s tovarnama v Cerknici in
Martinjaku.
Ce na koncu povzamem, ugotavljam , da nam proizvodni program za leto 1971. prinasa precej

napora na vseh podrocjih, od priprave dela, proizvodnje, do prodaje, da bomo zastavljeni program uresnicili. Zato se je treba
skrbno lotiti priprav in se zavzeti do skrajnih moznosti. Ce se
bomo dela lotili tako in ga tudi
speljali, potem bo leto 1971 k.ljub
nekaterim tezavam (zmanjsana
konjuktura) mnogo lazje kot letosnje.
T. Kebe

Okto~ra letos najniZji o~seg proizvodnje tovarne pohiStva Gerknica
Podatek, da smo dosegli v oktobru le 60 °/o mesecnega plana
ali vrednostno komaj 310 milijonov starih dinarjev, je osupljiv
in nerazumljiv vsaj za povrsnega
poznavalca razmer.
V teh vrsticah ne mislim nizati opravicil, ker jih ni in jib
ne more biti. :2:elim pa osvetliti
nekaj dejstev, zaradi katerih je
bil obseg proizvodnje v oktobru
tako nizek.
Prakticno se je zacelo za nas
kriticno obdobje ze v lanski jeseni s stagnacijo narocil glasbenih omaric za amergkega kupca.
Zacelo se je kljub temu, da smo

teziH za lastnim programom, za
kar pa nismo imeli potrebnih
sk.ladiscnih prostorov, se manj
pa potrebnih obratnih sredstev
za zaloge izgotovljenih izdelkov,
iz katerih bi prodajali kupcem.
Pri oblikovanju lastnega programa smo se naslanjali predvsem na »pohvale«, ki so jih dobivali nasi vzorci, razstavljeni na
sejmih in razstavah, ter na potrosnike z visokimi osebnimi dohodki. Vendar je praksa pokazala
drugace, in sicer, da zelijo potrosniki od izdelka tudi prakticnost
in ne samo lepoto, da poleg tega v nasih sosednjih republikah

1

~

Dvostranski avtomaticni stroj za lepljenje in zabijanje moznikov v tovarnl pohiStva Cerknica

zelijo tudi izdelke, ki so povrsinsko obdelani na visoki sijaj. 0
tern pa nas nasa »raziskava trga«
ni opozorila pri odlocitvah in ob
pripravah na r ekonstrukcijo.
Do teh spoznanj smo -se dokopali zelo pozno, kajti proizvodnja
je naglo naraseala, prodaja pa je
v primerjavi s proizvodnjo mocno
upadala in skladiSea so bila iz
meseca v mesec bolj polna. ze
v poletnih mesecih je stekla akcija za iskanje narocil in ni slucajno, da smo pristali na naroCila z obupno kratkimi roki izdelave. Naj omenim nekaj takih izdelkov: 72, K, G0-343, G0-341. Vsi
omenjeni izdelki naj bi bili izgotovljeni ze v oktobru, ·za kar
pa nismo imeli pogojev, ce upostevamo, da imajo ti izdelki velik delez v masivnih elementih.
Sicer nismo cakali krizern rok.
ze v drugi polovici avgusta - takoj, ko so bile sklenjene pogodbe, smo bili prisiljeni ukiniti masivni progi vse proste sobote za
se preostale v avgustu, septembru in oktobru. Ukinili smo tudi
dopuste in montirali se dodatne
stroje, vendar nismo uspeli resiti
ozkega grla v omenjenem oddelku tudi se z vrsto drugih ukrepov.

v zadojih
treh letih

Izpad proizvodnje v oktobru je
bil pri naslednjih izdelkih:
kom.
S din
Izdelek 72
333 18,691.290.Izdelek K
1000 55,000.000.G0-334
1400 23,800.000.Vitrine L.
313 54,693.620.mize Living
836 42,757.220.Skupaj
194,942.130.Vse to predstavlja 73 °/o plana.
Sarno od sebe se vsiljuje vprasanje, zakaj je bil plan postavljen tako visoko. Odgovor je:
Omenjene izdelke smo lansirali
brez prestudirane dokumentacije.
Tako so bili normativi izdelave,
milo povedano, polovicni, posamezne operacije izpuscene in podobno. Izracuni so sicer k.ljub temu se vedno prikazovali preobremenjenost, zla:sti rnasivne
proge. Racunali smo, da bo po
zagotovilih sluzb vse ostalo ob
pravem casu pripravljeno, toda
temu ni bilo tako. Poleg ze tako
okrnjenih kapacitet v obdelavi
poliestra so prav v tern obdobju zelo intenzivno delali poizkuse
z raznimi poliestri in sicer na
vecjih koliCinah, tako da je bil
tudi na tern podrocju izpad proKonec na 4. strani

Obisk g. MORSA
j~

Kakor ze .vrsto let, nas
t udi
letos v oktobru obiskal gospod
Morse skupaj s predstavniki
EWP, s tovariSem Rakijasem in
svojimi sodelavci.
Na~emu kolektivu je znano, da
je firma MORSE eden izmed nasib najvecjih odjemalcev furniranega pohistva za trzisce Zdru.Zenih drzav Amerike in Kanade.
Glasbene omarice Brestove proizvodnje so s pomocjo podjetja
Morse nasle potrosnika in odjernalca v vsakem, se tako majhnem naselju Zdruzenih drlav
Amerike in, kar je najvaznej e,
prodaja glasbenih omaric se

vk.ljub nekaterim resnim tezavam
v ameriskern gospodarstvu in na
tr:Ziscu nadaljuje v istem oziroma
se v vecjem obsegu kakor odslej.
Res je sicer, da so problemi
prodajnih ceo za amerisko trliSce zelo resni, ker vrednost repromaterialov in vlozenega dela pri
nas raste hitreje kakor cene v
ZDA, vendar je vainost posla za
ZDA in za konvertibilna trlisca
v tern trenutku primarna.
Posli, ki smo jib fiksno sklenili
za obdobje sestih mesecev in ki
jih se pripravljamo do konca leta 1971, bi dosegli vrednost
2,200.000 dolarjev.
F. Turk
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BRESTOV OBZORNIK

NASI LJUDJE
»TovariS Mikecin, kdaj boste Sii
danes v banko« sem ga vpraSa.J. po telefonu. »KaaJ pnue111
1ahko k vam na razgovori'«
>>Ce ne bos dolg, 1ahKo takoj,«
mi je odgovoru \tmko Mlkecm.
Nasel sem ga za pisalno rruzo,
ko je ureja! tmancne listine. Neprestano ga je .klical telefon, pa
rudi pogosti obis.Lti us!uibencev
so naju motili pri razgovoru.
»Ves,« mi je dejal, »najbolje bo,
ce se za nekaj casa zapreva, Slcer se ne moreva pogovarjati.«
».t'reobremenjen sem z delom.
'l'u je aela za dva,« mi je deJal.
»De1am v prostih sobotah in se
ob nedeljan. Nadomestilo ze dobun, pa kljub temu. 6 let sem na
aeiovnem mestu glavnega blagaJruka. Ves, to je naporno delo, .IU
za.hteva veliko oagovornosti m
doslednega dela.«
Tovaris Vinko Mikecin je star
trlinsestdeset let. V Cerknico Jc
priSe! pred tridesetimi leti kot
oroinik. Premescen je bil iz Dobrne pri Celju in, kot sam pravi,
po kazni, ker se je v Dobrni prevee druiil z naprednimi ljudmi.
'fu sta ga zatekli vojna in kapitulacija stare Jugoslavije. Tudi po
kapitulaciji stare Jugoslavije je
osta! nekaj casa v orozniski sluibi. Ker je imel napredne nazore,
se je ze v zacetku povezal s Cerknicani, ki so organizirali ljudsko
vstajo.
Vinko Mikecin je iz Dalmacije.
Rodil se je v mestecu Novi graa
pri Zadru. Vinkovi starsi so bili
lanetje. Skromen, toda pomemben vir dohodka je dajal vinegrad. Bil je tretji od sedmih
otrok.
»Nas Novigrad je prelepo dalmatinsko mestece. V zadnjem casu ga povezuje z ostalim svetom
jadranska magistrala. Mesto lezi
ob novigraskem zalivu, ki se zajeda dalec v celino.«
Se in se mi je pripovedoval o
svojem rojstnem kraju. Cutil
sem, kako zelo ljubi rodno mesto. Do podrobnosti mu je znana njegova preteklost. Pripovedoval mi je, kako rad gre domov.
Znova in znova obiSce svoj rodni
kraj in vedno dozivi obcutek srece v njem.
Kakor vecina dalmatinskih fantov je tudi on nameraval s trebuhom za kruhom v tujino. Zaprosil je za delo v Franciji, toda
ni dobil dovoljenja. Zato je iskal
delo doma in po nekem poznanstvu je vendarle dobil sluibo. V
Splitu je bil sprejet med orozriike. Kot novinec je bil dodeljen oroZniskemu polku na jugoslovansko-bolgarski meji. V tem
casu so rovarili bolgarsko-makedonski komiti. To so bile bolgarsko-makedonske tolpe, ki so se
na najbolj grob nacin borile proti nasim oblastem. Po sestih le-

Najnizji obseg proizvodnje vzadnjih treh
letih vTP Cerknioi
Nadaljevanje s 3. strani
izvodnje, na katerega nismo v taki meri racunali.
Situacija se popravlja, obseg
proizvodnje spet narasca. Glede
na stabilizacijske ukrepe Zveznega izvrsnega sveta pa je mogoce,
eta se bo glede obratnih sredstev
situacija se bolj zaostrila. Vendar
menim, da bomo prebrodili tudi
to, saj imamo v programu za naslednjih nekaj mesecev domala
skoraj vse za izvoz. Se celo tako
je, da za nekatere kupce ne moremo narediti do roka, ceprav so
to zelo vabljivi posli.
Omenil sem le nekaj dejstev,
zaradi katerih je bila p,roizvodnja v oktobru tako nizka. Je pa
se veliko neomenjenih vprasanj,
ki so v zvezi z naso lagodnostjo,
pa naj bodo pri delavcu v neposredni proizvodnji, ali pa pri posameznikih na nizjih ali visjih
polozajih.
Ta sola je bila draga, vendar
mislim, da ni bila predraga, ce
smo se iz nje cesa naucili.
T.Bavdek

tih bojev s komiti je bil poslan
v podoficirsko solo v Sremsko
Kamenico. Po dveh letih je koncal solo in bil premescen v Dobrno pri Celju. 'fam je ostal stiri
leta in bil po kazni, kot sam trdi,
premescen na italijansko. mejo
oziroma v Cerknico. V Dobrni je
tovariS Mikecin spoznal sedanjo
zeno, ki je doma s Pragerskega.
Po tvegani poti jo je pripeljal v
Cerknico, kajti tedaj so ta del
Slovenije okupirali Nemci. Leta
1941 pa se je poroCil.
Po osvoboditvi leta 1945 je vstopil v ljudsko milico, leta 1946
pa je slekel uniformo in se zaposlil pri obnovi. t.e istega leta
se je zaposlil kot delavec na
obratu Serko in sin v Cerknici.
»lzdelovali smo barake in zaboje,« pravi Vinko MikeciiL Leta
1947 so iz tega obrata organizirali podjetje LIP Cerknica. TovariS Mikecin je bil kmalu vkljucen v sindikalno delo. Takrat je
imel sindikat povsem drugacno
vlogo, kot jo ima danes, saj je
primanjkovalo vsega, od hrane
do obleke. Za vso oskrbo je moral skrbeti takratni sindikat, seveda, kolikor je bilo v takratnih
pogojih mogoce. Kljub t ezkim
zivljenjskim pogojem sta bili morala delavcev in delovna zavest
na zelo visoki ravni. Sindikati so
organizirali udarniska dela, tekmovanja s prehodno zastavico in
podobno. »Ce se spomnim nazaj,
skoraj ne morem verjeti, da smo
to dosegli v tem casu . Sedaj imamo vsega dovolj. Sarno mi, starejsi clani kolektiva, se lahko zavedamo, iz kako skromnega za-
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cetka je nastalo sedanje podjctje. Starejsi delavci smo veliko
:Zrtvovali za razvoj nasega podjetja, zato bi nas morali bolj upostevati.« Zadnji stavek je izrekel
glasno, skoraj zakrical je. V tern
sem cutil kriticne misli ob kri·
vici, ki jo sam obcuti.

Aktivnost komunistov na Brestu
Sekretariat osnovne organizacije zveze komunistov je na zadnji seji temeljito pregledal, kako
izpolnjujejo zakljucke aktivi in
osnovne organizacije Zveze komunistov na BRESTU. Sprejel je
tudi progam dela osnovne orga-

~

Izobrazevanje. Ocenitev postopka sprejemanja dn ucinkov-itost
samoupravnih aktov. Prihodnji
.raa:voj samoupravnega sistema v
delovnih <>Dganizacijah. Delovanje
~~anov sindikata v samoupravnih
organi. Analiza in ocena standarda zaposlenih. Druzbena prehra-na, otro~ko varstvo, varstvo
pr-i delu, -zdrevstveno varstvo, sociallllo zavarovanje, rekreaaija,
kulturne dejavn<>sti in podobno.
-- Analizi-rati je treba sodelovanje z druzbeno-politicnimi organizaaijami v ·delovnih organizicija h •i n predlagati ukrepe.
-- Predsedstvo je bilo mnenja,
da je treba .posvetiti posebno skrb
izbli!ri novega vodstva osnovnih
org.anizacij sindikata. Glede na
to, da je aktivnost sindikata odvisna od izv,rsnega odbora, so
menili, da bi izvol·ili vsaj 13.
starih in akbivnih ~lanov izvrsnega odbora.
To je nekaj stalisc, ki so j.i h
sprejele · vse osnovne organizacije
sinctikata, da bi bili obcni zbori
doboo pripravljeni in tizpeljani.
S. Bogovcic

nizacije za obdobje november
1970 -- marec 1971.
Osnovna organizacija bo v tern
casu obravnavala zlasti:
-- uresnicevanje stabilizacijskih
ukrepov,
-- spremembe politicnega sistema,
- predlog poslovne politike,
-- delitev dohodka in osebnih dohodkov,
-- kadrovsko politiko,
-- rast Zveze komunistov.
Aktivi Zveze komunistov v poslovnih enotah bodo sestavili svoj
program dela ter program sprejemanja v Zvezo komunistov. Na
seji so posebej poudarili odgovornost komunistov pri izpolnjevanju sprejetih zakljuckov ter

dolinosti komunistov na odgovornih in strokovnih delovnih mestili. Pravocasno bo morale biti
pripravljeno gradivo v politicnih
organizacijah in v zborih delovnih enot. Sekretariat osnovne
organizacije, pa tudi aktiva, mora
biti organizator dejavnosti. Komunisti, ki delajo na posameznih
podrocjih, pa so dol:Zni, da gradivo za sestanke aktivov temeljito pripravijo, tako da bi lahko
vsak clan aktivno sodeloval pri
oblikovanju stalisc in pri uresnicevanju na delovnih mestih,
v krajevnih skupnostih in drugod.
Na seji so sprejeli se vrsto
drugih zakljuckov, ki bodo aktivom v pomoc pri delu.
J. Hren

PRIJETEN PII<NII<
Proti koncu septembra je sindikalna organizacija v Tovarni
pohistva l.VJ.artinjak organizirala
za svoje clane piknik v Ravkovcevi ogradi nad Martinjakom.
Kljub temu, da je tedaj v noci
od sobote na nedeljo m ocno dezevalo, je hila udelezba zelo velika. Kmalu. po kosilu so se na
prireditvenem prostoru zaceli
zbirati prvi gostje. Organizacija
piknika je bila dobra. Vsak je po
starem obicaju dobil liter vina
in kos svinjske pecenke, tako da
se je lahko posteno okrepeal, pa
tudi za goste ni nicesar manjkalo. Da je bilo vzdusje se bolj veselo, je Lovkov trio vzigal domace valcke in polke.
Ce pogledamo nazaj v zgodovino nasega kolekti va, so podobna srecanja clanov kolektiva skoraj obvezna vsako leto enkrat, ali
celo dvakrat. Pred leti je veljal
celo dogovor, da Tovarna pohistva Cerknica organizira delav-

ske igre 1. maja, kar se je tudi
obdrzalo, TP Martinjak pa naj
organizira piknik ob spominskih
dnevih 4. ali 22. julija. Ti pikniki
so bili organizirani· le nekaj easa
po dogovoru, potem pa je vse
preslo v pozabo.
Tajnika sin.dikalne organizacije v 'fP Martinjak sem povprasal,
kaj je privedlo odbor, da se je
znova odlocil za tako obliko. Odgovoril m i je. da je sprva odbor
nameraval organizirati izlet v
kaksen pomemben kraj ali morda ogled zagrebSkega velesejma.
Ker pa je praksa p okazala, dana
izlete hodijo predvsem mlajsi in
le malo starejsih clanov kolektiva, so soglasno sklenili, da se enkrat v letu zberejo vsi clani kolektiva ne samo pri delu , ampak
t udi pri zabavi.
Mislim, da je tak:Sna zamisel
pravilna, saj takSna sreeanja delovne !judi p ozivijo. Posebno starejse.
I. Skrabec

lovi poslovni prostori
Razsiritev poslovnih dejavnosti
Bresta j e zahtevala dograditev novih qelovnih in poslovnih prostorov.l'e potrebe je zlasti narekovala modernizacija proizvodnje,
ki zahteva v svoji p erspektivi
mnogo vee raziskovalnega dela.
To delo pa ni mogoce v majhnih
in temnih prostorih, t emvec zahteva dovolj velike prostore s primerno opremo in tehnicnimi pripomocki.
Nujno pa se je pojavila tudi
potreba po Iastni trgovini s pohistvom. Le-ta je bila ustanovljena pravzaprav ze pred tremi meseci, posluje pa tako rekoc v avli
prodajne sluzbe. Kupci, ki prihajajo (to stevilo je iz dneva v dan
vecje), bi zelo r adi videli vse nase

I
I
1

Pred namtso obCni
zbori sindikatov
Predsedstv.o obcinskeg.a sJ.ndik!alnega sveta v Cerknici je na
svoji sejd 1. oktobra med drugim
razpravljalo tudi o druibeno-politicni ·aktivnosti in s tern v zvezi
o ciljih slovensk.ih sindikatov. Posebno pozornost so posvetili prihodnjemu kongresu samoupravl}aveev Jugoslavije, -ki naj ·bi zacrtal dolgorocne smeri prihodnjega razvoja samoupravljanja.
Kratek povzetek stalisc, ki jih
je ob omenjenih vprallanjih sprej·elo predsedstvo:
-- obcni 2bor osnovnih .organ imcij sindikata naj bo do 20. decembra.
-- Predsedstvo daje poseben poudarek programu, ki ga morajo
izdelati stari izvdni odbori s:indikata in ga predlo~iti v dopolnitev in sprejem obcnim zborom.
Program naj temelji predvsem n.a
dokumentih druge konference
slovenskih sindikatov. Programi
naj .zajamejo tudi vsa nereSer1a
vprasania od zadnjih obcnih zborov.
-- Razprave na obcnih zborih bi
morale po mnenju predsedstva
zajemati predvsem
naslednja
vpra5anja:

TovariS Mikecin je bil kmalu
premescen iz neposredne proi_zvodnje v pisarno. Odgovoren Jt!
bil za obracun osebnih dohodkov,
za statistiko, za splosne zadeve.
»Takrat ni bilo tako razvite delitve dela kot je danes,« pravi tovaris Vinko.

Velika let je tovaris Mikecin aktivno delal v krajevnem, pozneje
v obcinskem sindikatu in v sindikatu podjetja. Skoraj deset let j e
opravljal tajniske posle v sindikatu. v tistem casu so bili ta jniki dusa sindikata. Predsednikom je bilo treba vse pripraviti
in jih o vsem informirati.
Z velikim ponosom mi je povcdal, da je za svoje aktivno delo
dobil odlikovanje. Za petdeseto
obletnico jugoslovanskih sindik~
tov je bil tudi predlagan za odhkovanje, toda tu se je nekaj zataknilo.
»Saj ne gre za to, da bi se s
tern odlikovanjem hvalil, ampak
za to, da bi z n jim dobil obcute k
priznanja za dolgoletno delo \
sindikatu.
»Konec leta born sel v pokoj.
Ostal born v Cerknici, saj ze tri
desetletja zivim tukaj. Tu .sem
prezivel vsa zrela leta, Cisto domacina se pocutim. Navadil sem
se na ljudi, na zivljenjske navade Cerk:D.icanov in vzljubil ta
kraj. Kaj bom pocel, ko born
upokojen, ne vern, vsekakor pa
si born poiskal kaksno ustrezno
delo.«
J. Klancar

izdelke, ki so v prodaji, toda zal
j im ·tega nismo m ogli nuditi. Edino, kar je bilo na voljo, so bili
prospekti, ob katerih pa se kupec tezko odloci za nakup, saj
izdelka ne vidi pred seboj v vsej
njegovi funkcionalnosti. To moznost pa bodo dobili kupc1 v najkrajsem casu, saj so gradbena
dela v spodnjih prostorih nove
zgradbe, kjer bo trgovina s pohistvom in kjer bodo razstavljeni
nasi izdelki, v zakljucni fazi.
Nedvomno j e nova zgradbe se
ena velika pridobitev za Brest,
zlasti se, ce to pridobitev ocenjuj emo s povecano prodajo pohistva v lastni trgovini.
.
F. Tavzelj

Nasa vsakdanja razglednica: delavci ob izhodu
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BRESTOV OBZORNIK

pra vlja na zahodu, doslej posluJe tudi na zahodu malo podjetij
z marketingom, vendar se ta de-.
javnost zelo hitro siri. Brest ima
sposobne kadre za marketing. Ti
kadri pa potrebujejo dolocenega
treninga - izkusenj. Sam jim
skusam s svojimi izkusnjami pomagati. Sem optimisticen, mislim, da bo imel Brest v enem
do dveh letih uCinkovito sluibo
marketinga.
Obzornik: Kaksne r azseznost i
naJ bi po vasem mnenju ime1a
s1uiba m arketinga. Ali n aj b i obaelovala samo trziSca J ugoslavije,
a li tu di ostala triiSca?
G. Eames: Sistem marketinga
se bo uporabljal povsod, kjer so
mofnosti plasmaja. Raziskava
trga pokriva vse vrste informaCiJ o trliScu, pa naj si bodo to
inrormacije, ki jili dobimo iz oblcajnih razgovorov in kontaktov ali pa, ce prejmemo podatke od matematikov (institutov).
Veliko informacij se dobi npr.
pri zbornicah. Na Brestu je na
razpolago mnogo informacij, ki
pa se ne zbirajo in analizirajo
sistematicno ter tako niso izkoriScene. Vrednost informacij se
lahko ocen siamo s prakso. T akarazskava ne zabteva veliko denarja. Ko ugotovimo, da rabimo
vee specificnili informacij, potem
se lahko posluiujemo informacij
institutov.
Obzornik: Kaj po vasem mnen ju se m anjka, da postane Cerknica turisticni kraj?
G. Eames: {;e hocete ,da bodo
prisli ljudje na Slivnico, morate
zgraditi vlecnico. Napraviti je
treba boljse ceste. Jezero bi mor alo imeti hotele, colne za turiste, skakalnice . . . Ne bi bilo

N a startu market in g!
Nedavno je bila v samoupravorganih Bresta ctopom]ena
organu.acija poctjetja s siuzoo
marJcetinga. 1. nasteunjo derJnicij o oom SKusal na krauo opreoeuti vsebino marketing-sistema:
»lVlarJceting je oejavnost, 1d organ1Zira taKe poslovne ukrepe, ki
unajo za CUJ presodlti kupno
moe potrosniKov, poseci v ucinJcovito povprasevanje po oolocenem izaelku .ali dejavnosti, oobaVIU izdelke ali usluge koncnemu
potrosniku in doseci vnaprej planirani dobicek ali kaksen or ugi
cuj poojet ja.« lz te det'inicije iZhaJaJO naslednje glavne l.'u nKcije
m arKetinga: raziskava trzisca,
lmenovanJe· izdelka ter razvoj izaeJ.Ka, prooaja, reklama, distnbucija in dolo~anje cen. Gotovo je,
ua vecino nastetih t'unkcij ze lZ·
vajamo v nasem podjetju, vendar
so oue doslej te funJccije prevec
razarobljene, izvajane kot obcasna dejavnost posameznikov ali
stuib m premalo koordinirane.
uvedba marketinga je danes
b olj kot kdajkoli potreona Brestu in to predvsem iz dveh razlogov:
1. Danes za Brest ni vee primaren problem proizvajati v kvaliteti in kvantiteti, temvec stopa
vedno bolj v ospredje vprasanje
izoelkov, ki jih oo glede na cilje
podjetja najugodneje sprejelo trZisce.
2. Z dokoncano investicijo so
porasle tudi obveznosti poajetja,
zato bodo imele nepravilne odlocitve lahko veliko vecje financne
posledice kot doslej.
V sodelovanju z Zavodom SR
Slovenije za mednarodno tehnicno sodelovanje je uspelo dobiti
BRESTU eksperta \JNIDA za
marketing g. Alana H . Eamesa.
Njegova misija je najmanj casovno prispevala, da ima marketing na Brestu prve zasnove.
G. E ames, ki, mimogrede povedano, vse svoje pogovore najraje
zasuce na marketing, se je rad
odzval razgovoru za Brestov Obzornik.
Pred razgovor om se kratka
pr edstavitev: g. E ames ima spricevalo samostojnega svetovalca
za trgovino, upravJjanje (vodenje) in finance. Pred nastopom
svetovalca je imel 13 let prakticnih izku5enj, ki jih je dobil pri
eminentnih firmah v ZDA in v
Evr opi. Po rodu je Anglef, trenutno je zaposlen pri ameriSkoangleski druibi na Dunaju kot
samostojni svetovalec za trgovino in vodenje. Tu dela ze pet let.
Popolnoma obvlada angldki,
nemski in francoski jezik, sem pa
tja pa mu ze uide tudi slovenska
beseda.
Obzornik: Kaj nam lahko p oveste o ciljih oziroma o vsebini dela UNIDA?
G. Eames: UNI DO dela v okviru Organizacije zdruZenih narodov s ciljem pomoci nerazvitim
dezelam. Doslej je UNIDO nudil
predvsem tehnicno pomoc in tako sem verjetno prvi ekspert, ki
sem prisel v Jugoslavijo za podrocje marketinga.
Obzornik: Proucevali ste organizacijo pr odajne slu.Zbe , zbirali
m nenj a vodilnih kadrov o konceptu prodaje, usm eritvi, pr ogram u itd. Got ovo s te prisli do dolocenih zakljuckov. Kako ocenjujete n ase strokovne kadr e?
G. Eames: Dobro. Lahko r ecem,
zelo zadovoljivo v pr imerjavi s
kadri v zahodnih drlavah. Ljudje
imajo zelo slicne poglede in prizadevanja za gospodarski razvoj.
Zame je delo pri vas se posebej
zanimivo, ker sem delal doslej
samo na zahodu. Prijetno sem
presenecen, ko vidim, kako zainteresirano delajo ljudje. Rezultat e vidim ze samo iz vase prodaje,
ko primerjam leto 1970 z Ietom
1963 (leta 1963 33,6, le ta 1970 140
milijonov mnarjev proda je, op.
Wll

p.).

V 25 letih ste v Jugoslaviji n asploh veliko naredili. Progres je
bil zlasti pri vodilnih kadrill.
Obzornik : Ob!.eg prodaje trenutno n e sledi obsegu proizvodnje. Predpostavimo da ste vodilni delavec B resta na tern pod rocju. Kaksni bi bili vasi ukrepe?
G. E ames: Zaposlil bi ljudi, ki
bi raziskovali trZisce, ali pa bi
investiral v ljudi, ki jili tmate, da

- --Filii"

slabo, ce bi imeli na jezeru 'a li v
njegovi bliZini majhno letalisce
za lovce, ribice itd. (G. Eames je
navdu5en pilot za sportna letala,
op. p.). Postojna ga ima. Zato je
potreben le manjsi kos zemlje.
Nasploh ima Cerknica kot cela
Slovenija od Gorenjske do morja lepo lego. Marketing se lahko
zelo koristno uporablja tudi v
turizmu.
Obzornik: Kako se p ocutite v
Cerknici?
G. E ames: Doslej sem zelo zadovoljen. Srecen sem, da sem nasel dobre kontakte s sodelavci na
Brestu. Sicer pa glede druiabnega zivljenja ne morem primerjati
Cerknice z Dunajem.
Obzornik: zelite sami kaj izjaviti za bralce?
G. Eames: Vsec mi je ideja za
izdajanje casopisa. Sem prijetno
presenecen, kajti tudi easopis je
del marketinga. Ni dovolj imeti
samo dobre odnose s kupci, pomembni so tudi dobri odnosi v
kolektivu. Presenecen sem nad
dokaj visokim standardom v Jugoslaviji. Vee starili avtomobilov
sem videl v Angllji in Avst riji,
kot pri vas.
Se enkrat zelim poudariti, da
sem impresioniran nad tern, kaj
ste ustvarili v povojnih letih, ko
ste zaceli iz nic. Manjka vam Ie
potrebnih izku5enj, ki se jih v
kratkem obdobju ne da pridobiti.
Dobra lastnost, zlasti vasih vodilnih kadrov, je volja do novih
prijemov, do nove· tehnike. To olajsuje moje delo.
G. Eames je koncal z nasmeskom: Edino kar mi pri vas ne ugaja, je prezgodnja sluiba. Takrat, ko vi odhajate domov, se
ravno dobro razpoloZim za delo!
Za Obzornik: D. Mlinar

Prodaja voktobru in novembru
bi delall na marketingu. Sicer
pa pri takih zunanjih faktor jili,
kot je sedaj npr. omejitev potrosnil!kih kreditov, tudi z najboljsim sistemom marketinga ne
bi mogel nic narediti.
Obzornik: I n se konkr et en odgovor?
G. Eaames: Nasel bi velike odjemalce, prek katerih bi prodal
velike kolicine pohistva z n a jmanjsim profitom.

Obzornik: Na Brestu smo se
odlocili za m arketing. Ali n aj t o
pomeni , da obstajajo zadostne
moznosti funkcioniranj a marketinga glede na r azpolozljivi kader, organizacijo poslovanja, moznosti obdelave?
G. Eames: Marketing je r elativno novo podrocje po celem
svetu. Razvija se zadnjih 15 do
20 let, aktivno pa kaksnih 10 let.
Zelo dosti se o m arketingu r az-

Smo v obdobju, ko je navadno
vsako let o mocna prodajna sezona tudi za prodajo pohistva.
Za letosnj o sezono tega n e b i mogli z gotovost jo t rditi, saj ni t ako
ugodne k on ju kture za pohistvo
kot v preteklih letih.
Prav gotovo je eden izmed
vzrokov za tako stanje dokaj ekskluziven program, ki seveda ni
dostopen vsem sloj em potrosnikov. Vendar ugotavljamo, da je

Pogodba s Sven Kai- Larsenom
Sven Kai-Larsen je svedski
arhitek t, ki ima svoj proj ektivni
biro, v k at er em je zaposlenih !!0
arbitektov-projektantov. V s kandinavskih dezelah ga zelo cenij o,
njegovo ime p a poznajo t udi v
drugih evropskih dezelah . Ta sloves si je pn dobil z uspelimi oblikovnimi, tehnoloskimi in konstr ukcij s kim i resitvami izdelkov, s
ka terimi so opremljen i boljsi h oteli v svetu.
S p osredovanjem podjetja Slovenijales je s t ern ar hitektom t udi Brest vzpostavil prisrcne stik e.
Ob pr vem obisku na Bres tu 7. junija letos si j e gosp od Larsen
ogledal p roizvodnjo v tovarn i pohist va Cerk nica in Tovarni pohistva Martinjak in se zelo pohvalno izrazil o proizvodno-tehnoloski ravni Brest a. Tedaj smo
se z njim tudi pogovarj ali o oblikah in nacinu sodelovanja med
nasima f irmama. Dogovorili smo
se, da bo Larsen s svoj im i st rokovpjaki p rip ravil za Brest p rogr am, ki naj za zacetek vsebu j e
predvsem sedezno pohiStvo. Osnovna nacela, ki n aj bi jih uposteval Larsen pri projektiranju
progr ama, so bila s trnjena v na·
slednjih glavnih crtah:
- program mora biti prilagojen nasim t ehnolosko-pr oizvodnim m oinostim,
- pred vide ti je treba t ake resitve v oblikovno-konst rukcijskem
sm islu , ki bodo zanimive za zunan je in domace trZisce,
- upostevati je treba vse okolnosti, ki vodijo k poenostavitvam, standardizaciji in industrijskemu nacinu proizvodnj e,
- program naj bo kombinacija oblazinjenega in lesenega de-

Ia , v konstrukcijskem p ogledu p a
n aj bodo izdelki demonta.Zni,
nasim strokovnj akom, ki
delajo na podrocju oblikovanja,
konstrukcij in tehnologije, na bi
g. Larsen om ogocil ogled nekaj
vodilnih svedskih tovarn ter izp opolnjevanje v njegovem pr ojektivnem biroj u.
Naj om enim, da je gospod Larsen z zadovoljstvom sprejel na se
zahteve. Posebno je izrazil prip ra vljenost za obisk v svedskih
1.ovarnah in izpop olnjevanje v
njegovem biroju .
Ko n as j e 23. sep tembra spet
obiskal, se je prestavil s p rogram om sedeznih garnitur - od
p reprostih in cenejsih do bogatejsih in drazjih izvedb. Za nekatere j e izdelal tu di vzorce ter
detaj le konstrukcij skih resitev.
Da bi bil program popolnejsi,
smo se dogovonli, da ga dopolni
z novimi garniturami, obenem pa
dimenzionalno opremi in predvidi p ovr sinsko obdelavo.
Med nj egovim zadnjim obiskern pri nas med 1~. in 14. oktobrom j e prislo tudi do dokoncnega p odpisa pogodbe, ki vkljucu je omenjeni program in prih odn je sodelovanje med Brestom
in Kai-Larsen om. Celotni program je tudi patentiran pri
ustreznem zavodu na Svedskem.
Od tega trenutka je vse prihodnje delo za cim prejsnjo in
cim kvalitetnejso predstavo t ega
programa t rliScu v Brestovih rokah. Delo pri izdelavi vzorcev in
vzporedni tehnicni pripravi dela
za >multo serijo« bo precej zahtevno. Za dolocene detajle · bo
treba n a5tudirati u strezne tehnoloske resitve, vklj ucno investicije,
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glavni vzrok vendarle velika negotovost na trgu v tern casu.
Akcije v zvezi z n apori Zveznega izvr snega sveta za stabilizacijo gospodarstva so prinesle ze
tudi prve ukrepe, ki so za u stavitev hitro rastoce inflacije sicer
nujni, vendar r avno za pr odajo
pohistva zelo neugodni. Vedno
smo p oudarjali, da br ez potrosniskih kreditov ni m ogoce uspesno prodajati potrosniskih dobrin,
ki p o svoji vrednosti v m aloprodaji presezejo ceno 5.000 ND.
Med taksne potrosne dobrine nedvomno sodi tu di pohistvo.

ce n e bomo nasli izh oda v koV nast alem polozaju sicer nioperaciji. {;as, ki je za r ealizacijo
programa na trg pogodbeno od- smo dosegli tistih uspeh ov, ki smo
merjen, ne dopusca zastojev n e
v p ripravi vzor cev, ne v pripravi · jih pricakovali, vendar nas raztehnologije. Skratka, n aloga je mere silijo k izboljsanju in r azresna, clela b o p recej.
siritvi prodajnih prijemov.
K aj pa smo s tern programom
dosegli? Nas sedanji program
Vsekakor se bo prodajna situsmo obogatili z novimi, bistveno
acija
se zaostrovala sp rico ze znadrugacnimi izdelki. {;e bomo pr i
obvladovanju tega program a us- n ih in nap ovedanih stabilizacijpeli pridobiti izkusnje, ki b odo skih ukrep ov. Zato se prilagajapomenile n asim strokovnjakom,
predvsem tistim, ki delajo na po- mo trlscu, iz ka terega upamo
drocju oblikovanja novih izdel- v sedanjem trenutku iztisniti cimkov, in kon struktorjem odskocno
vec.
Konec na 6. strani
F. Turk

Br estova Patricia je med kupci v vseh trgovinah p ohil!tva zelo iskana
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Ukrepi
Nadaljevanje s 1. strani
ni ro.k, plab.lo v dveh do treh me-

secih.
Poslovne banke prav tako ne
odobravajo novih dolgorotnih,
mti kratkorocnih sredstev za investicijska vlaganja oziroma
obratna sredstva. Nasprotno, poslovne banke napovedujejo glede
na stabilizacijske ukrepe zmanjsanje obstojecih kratkorocnin
kreditov gospodarskim organizacijam.
Med trenutno znanimi ukrepi
Zveznega izvrsnega sveta sta
Brest prizadela predvsem dva
ukrepa, ki imata verjetno kratkorocru znacaj, sta pa vendar uvod
v novo politiko gospodarjenja. 'v
mislih imamo u.krep o zmanjsanju limita potrosniSkih kreditov
iz 10.000 na 6.000 dinarjev, ki je
ze vplival na relativno zmanjsanje prodaje v novembru, glede
na dmami.ko prodaje v prej~njih
letih in ukrep o obveznem polaganju dinars.kega depozita v visini 50 Ofo uvozenega blaga za dobo treh mesecev. Z mesecem decembrom bo ukrep o polaganju
dinarskega depozita ze zmanjsan
na 30 Ofo, z mesecem januarjem
pa za nadaljnjih 10 Ofo.
Napovedani so se novi ukrepi,
ki bodo imeli vsekakor odlocilen
yp~v n~ tezje pogoje gospodarJenJa, ki pa trenutno se niso znani. Vsekakor pa je povsem jasna
orientacija stabilzacijskih ukrepov, ki ima predvsem za cilj povecanje izvoza in s tern ustrezno
povec~je_ izvozni:h stimulacij,
zmanJsanJe uvoza In s tern v zvezi uvedba novih dajatev na uvoz
ter koncno uveljavitev likvidnosti gospodarskih organizacij in
poslovnih bank na osnovi lastnega kapitala oziroma vecjega
usmerjanja lastnih sredstev v inv~sticije in predv.sem v pokrivallJe potreb po obratnih sredstvih.
Bre_st je leta 1970 dobil od poslovnih bank 31 milijonov dinarjev kreditov za obratna sredstva.
40 Ofo kreditov so dolgoroena 60 Ofo
pa kratkoroena obratna sredstva.
Splosni polozaj, ki je na Brestu zaradi prehitrega narascanja
vseh zalog podjetja se toliko bolj
perec, pa lahko pripelje s stalisea financne likvidnosti, podjetje
celo do problema pravoeasnega
izplacila osebnih dohodkov.
Dejstvo j e, da so letosnje zaloge v podjetju porasle za 36,3 rnilijona dinarjev (razlika med sta-

njem 31. 10. in 1. 1. 1970) ali za
indeks 229. Ce skusamo opraviciti povecanje zalog gotovih izdelkov z r azmerami na triiScu,
pa se nikakor ne moremo zadovoljiti s povecanjem surovin in
reprodukcijskih materi~ov, ki so
v tern obdobju porasli lear za 12
rnilijonov dinarjev. Res, da vsebuje ta vrednost tudi sezonsko
nabavljeno hlodovino in veejo vezavo sredstev v raznovrstnosti
asortimenta v letu 1970, vendar
bi bilo mogoce ta znesek z doslednim izvajanjem politike narocanja in stalnega spremljanja za-·
log bistveno zmanjsati.
~tanje obratnih sredstev in solventnosti podjetja zahteva, da
naj manj vodilni kadri poslovnih
enot resno preanalizirajo zaloge
in takoj ukrepajo v smeri minimalnih nabav oziroma zmanjsanja zalog na minimum.
Povecanje zalog se odraza tudi
v odnosu med terjatvami do kupcev in obveznostmi do dobaviteljev. Ce vzamemo za osnovo obveznosti do dobaviteljev kot faktor 1, so znasale sc konec leta
1969 terjatve do kupcev 1,7, letos

Nadaljevanje s 5. strani
desk.o za prihodnje delo v razvijanju sprejemljivih oblik seddnega pohistva, potem je investicija v program se toliko bolj
upravicena. Zelo pomembna pa
je tudi druga stran takega sodelovanja, ki ima perspektivni pomen za Brest: izpopolnjevanje in
pridobivanje taksnih nazarov in
osnovnih pravil znanja v arhitekturi oblikovanja, ki nam jih omogoca Sven Lai-Larsen s svojim
znanjem in slovesom.
D. Mazij

pa znasajo konec oktobra 0,8. To zmanjsanja zalog, j~ treba podpomeni, da imamo konec meseca vreci selektiranju direktorja podoktobra vee obveznosti do doba- jetja.
viteljev k.ot svojega dobroimetja
- Zmanjsati je trcba nedovrpri kupcih.
seno proizvodnjo v TP Cerknica
Svet za koordinacijo poslova- in TP Martinj ak.
nja je na predlog kolegija glav- Dnevno je treba aiurirati
nega direk.torja ie sprejel 21
ukrepov, ki imajo -vsi za cilj evidenco o stanju zalog in terjapredvsem izboljsati likvidnost tev do kupcev preko sistema IBM
podjetja in omogoeiti podjetju in permanentno vditi izterjavo.
- Zagotoviti je treba takojsnjo
nemoteno poslovanje tudi v norealizacjo po dispozicijah za odvih pogojih gospodarjenja.
Iz ukrepov povzemamo nekaj premo blaga, itd.
najbistvenejsih:
- Proizvodnjo v letu 1971 jc
•
treba obdriati najmanj na trcnd u rasti_i:Z leta 1970. s tern bomo
zagotovi11 glede na ukrepe na
podroeju cen primerno akumulacij 0.
::::-.::.:· - .. .
- Povecati jc treba izvoz, tako
VP~S~JE: Ah sme d~_lovna
da bomo plasirali v letu 1970 orgamzaciJa na zahtevo o.b~mSkf750 o;0 blaga v izvoz.
ga _upravne~a organa, lu Je pn- Uvoz je treba takoj zavreti, stoJei?- za fmancne zadeve, odtetako da bomo uvazali v glavnem govati ~ela_vcem del o~ebnega dosamo surovine in reprodukcijski hodka, m ce sme, koliko '?sebnematerial, k.i ga domace trzisce ne ga dohodka lahko odtrguJe?
proizvaja.
ODGOVOR: Temeljni zakon o
- vse .nove nabave surovin in delovnih razmerjih (precisceno
reprodukcijsk.ih materialov, do bescdilo - Uradni list SFRJ st.

p ra vn 1k

UvoZene sanje
Stabalizacijske blod.nje navadnega Slovenca
Janez POVPRECNI je sicer
zmeraj dobro spal. Le redko po
kakem sindikalnem sestanku, ko
je priSe! domov rahlo razburjen
10 mu zadeve niso sle v raew1, so
utegnile biti noci dolge, nemirne,
da, celo morcce.
Nocoj ni bil na sestanku, le casopis je prebiral popoldne in ra·
dijski dnevnik je poslusal in taka je lege! z vzdihom: »No, pa
pojdimo spat v bozjem imenu s
stabilizacijo v srcu!«
Zadremal je in bri so priSle
sanje, blage, v barvah, ne crnobele. Nekje globoko v dnu zavesti je bil hvalezen za taksno idiliko:
Na bogata pogrnjeni mizi se je
toplo kadilo iz kroznikov, najmanj eeskega, ce ne kitajskega
porcelana.
Jedilni pribor je bil svedski, prt
danski, roze, oblikovane v skladno ikebana, holandske in na Bo-

Avtomaticni visokoturni kopirni rezkar WIGO v Tovarni pohistva

Pogodba sSven KaiLarsenom.podpisana

nalog

za dosledno

schcvcm pomivalnem stroju je
triaski tranzistor japonske izdclave reklamiral najnovejsi spray
za unicevanje knj iinih moljev,
z_al v 9omaci pr~izvodnji, toda po
hcenci znane svicarske firme.
Sarno fupa je bila iz debelih
kosti slovenskih krav, toda v njcj
so p lavali nemski fritati.
Gospodar in njegova dva gosta so v prijetnem cebljanju srkali imcnitne kapljice skotskega
viskija iz poljskih kristalnih kozarckov, gospodinja pa si j e v
svojem kotu ubijala glavo s tem,
ali naj po kosilu postreze z rusk.im sampanjcem ali kar s plet enko spanske ernine. Spomnila
se j e namrec, da so francoske
ze tapete, ki sta jih gosta takoj
opazila in razvila debato o leo-

ristnosti in kvaliteti tega uvozenega blaga, medtem ko cene ...
·... pa pridivja v sobo sin, ves
razgre t in pri vsej eleganci bolj
viharnisko razkustran, kot bi se
spodobilo. Pred stirinajstim1 duevi je z grenkobo spoznal, da je
pravzaprav prerasel studij na
ekonomski fakulteti, edini, ki sc
mu je po maturi zdela vredna
danasnjih in jutrisnjih dni - in
se (nikoli ne bo omenjal, da m u
je zadevo cez noc urcdil mamin
brat, popularni stric iz Exintransa) velikopotezno zaposlil pri
uglednem uvoznem podjetju.
Zbral je tistih nekaj tisoc mark
za avto - ne spodobi se, da bi
se vozil v taksno firma s trolejbusom, tisti casi so mimo, zdaj
pa nenadoma- muha v juhi. Juha je dobra in dosti je je in on
je lacen, toda zaradi muhe ...
In brez avtomobila - zaradi
kredita ... za carina. Tisto for-

malnost bi ze preskoCil, dogovoril se je s kolegom v sluibi in jutri naj bi imel dinarje v ro.ki.
Sop rdecih, jih je ze vide! .. :
Pogovor za m izo se je obrnil:
sin vodi diskusijo. Postajajo
glasnejsi, viski kopni: kritika:
slabi casi, slab denar; socializem,
v katerem se clovek se zapufati
ne more po svobodni volji ...
Toda: obrazi se vedrijo, druzina vstane, sede k mizi, zacne srkati juho v zivem pogovoru ...
Zvonki smeh prebrisanega strica, v njem majckeno hudobnega
prizvoka, je dokoneno prebudil
J aneza Povprecnega. Rad bi se
zvedel, kako je falir ani smrkavec
vendarle pri~el do nemskega avta, pa - to je ze stvar izvajanja
stabilizacijskih ukrepov in ni vee
razburljivo.
Zaspati pa Janez Povprecni tisto noc vendar ni mogel vee.
J. Praprotnik

Vsekakor zahtevajo novi stabilizacijski ukrepi in polozaj Bresta v stabilizacijskem programu
dosledno in disciplinirano izvajanje nalog vseh zaposlenih, posebno pa se strokovnih sluzb podjctja in poslovnih enot.
Dokoncno je treba spremeniti
miselnost, da obstajajo neizcrpne moinosti pridobitve novih
sredstev pri bankah, kajti ze dosedanji krediti so bili najveekrat
vezani na drage devizne aranimaje. Tako stanje, ali se celo poslabSanje, pa pomeni odrekanje
vecjemu kosu kruha, ki nam ne
more vee ostati samo dosegljiv,
t emvec tudi nujen.
D. Mlinar

0

dgo var)·a

12/70) v svojem 86. clenu doloea,
da je na osebni dohodek delavca
mogoee seci z izvrsbo za poplacilo terjatev. Pri tern zakon doloca mejo, da se sme seci za terjatve iz naslova zakonite prezivnine najvec na polovico, za druge
terjatve pa najvee na tretjino cistega delavcevega osebnega dohodka.
Cisti osebni dohodek je znesek
po odbitku prispevkov, ki se obracunavajo od osebnih dohodkov.
Otroski dodatek se ne racuna k
cistemu osebnemu dohodku.
Za vsako izvrsbo nasploh in seveda tudi za izvrsbo na osebni
dohodek, je potreben tako imenovani izvrsilni naslov oziroma
odlocba o dovolitvi izvrsbe. Praviloma je to sodna odlocba (izvrsil.po dovolilo) ali izjava delavca,
da _dovoljuje izplacilo dolga od
svoJega osebnega dohodka (administrativne prepovedi oziroma odstopne izjave).
Toda o obvezah delavcev odlocajo se drugi organi. Odlocbe
upravnih organov se smejo tudi
prisilno izvrsiti, vendar le tedaj,
ko za~on tC? izrecno dovoljuj e.
!.ak pnm~r ) e prav v zvezi s plac:;Ilom davcruh obveznosti, kar ver- .
Jetno vas zanima. Za popolnost
odgovora naj navedem se dolocilo elena 176 temeljnega zakona 0
~rispevkih in davkih obcanov (Ur.
bst SFRJ 13/70), ki se glasi:
»~rist~jni obc~nski organ sme
za Izter)avo pnspevka oziroma
davka seci s prepovedjo na oseb~ dohodek iz delovnega razmerJa !er _na druge terjatve :in premozenJe zavezanca.«

lnlegracija v
lesni industriji
Nadaljevanje s 1. strani
Od vseh sestih podjetij zakljucuje rekonstrukoijo Brest in Novoles ter delno Stol Kamnik, ostal podjetja pa bodo rekonstrukcijo nadaljevala oziroma pricela
v naslednjih Ietih.
Vecina zaposlenih se bo vprasala, kaksne koristi bo posameznik ali posamezno podjetje oa
tega imelo. Tezko bi clovek ze
danes. tocno nastel vse pozitivne
strani zdruzevanja. Nekaj pa. jib
prav gotovo lahko omenimo, lti
pa so izredno pomembne:
1. Vecja socialna gotovost vseh
zaposlenih.
2. Neprimerno vecji druil!eni
pomen in vpliv na. gospodarskc tokove (banlte).
3. Neprimerno vecje moznosti
za specializacijo, s!anda.rdizacijo in tipizacijo. Mcnim,
da bo delo na tem podrocju
eno najzahtevnejsih in najbolj poglobljenih, pa izredno
koristnih za vse.
4. Cenejse in ucinkovitejse delo
pri raziskavah in razvoju. Za
talm obsezno delo je vsako
podjetje zase premajhno in
bi raziskav v takem obsegu,
kot so potrebne, ne moglo finansirati.
5. Usklajen in koordiniran investicijski program.
Se bi Iahlm nasteval, vendar
smatram, da. so te kategorije najvaznejse in na zacetni stopnji
zdruievanja tudi najbolj oprijemljive.
Cas in razvoj pa bo tudi na
tern podrocju prinesel svoje. Zato
bi bilo se vnaprej omejiti smotre
in cilje nesmiselno. Prav gotovo
pa je, da je perspektiva v poglabljanju odnosov, ne pa obratno.
T.Kebe

Naprave za kemicno mehcanje vode v kotlovnici Tovarne pohistva
Cerknica
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Vencek nerodnih
A
Kako lepo je bilo nasim prednikom! Se je na primer Ta pa Ta
odlocil, da bo blizu hise izkopal
vod.njak. ~aj je moral storiti?
Vzel je rogovilico mlade mufevne vrbe in se sprehodil po dvoriscu. Tam, kJer se je vejica
upognila navzdol, je pricel kopati. Kmalu se je lahko odzejal s
h ladno vodo, ki je prinasala
zdravje in vitalnost.
Dandanes, bratci, pa so pravila
igra drugacna. Najprej asfalt!
Lep, ern, debe!; tak, da bo vzdrzal nekaj let. Potem se spomniroo na vodo. Pozabili smo na hidrante, prikljucke, ventile ...Kdo
ve, na kaj se vse. V rake vzameroo kramp ali kompresor in pricnemo z »dodatnimi deli« v novi
asfalt. Luknje, ki jih izkopljemo,
nam ne dajo vade takoj. Zadeti
je treba na pravo roesto. Nacrti,
iz· katerih bi lahko razbrali polozaj vodovoda, pa so kdo ve kje.

Vrbova vejica je zatajila, zato
kopljimo, pa ceprav gre samo za
vodo! Taka je povsod, tako roo-

B
Ce bi prise! Pavliha s svojo popotno torbo v Cerknico, b i ga
verjetno minilo veselje do potovanj. Mislim na nove oznake na

motana kot ta nasa- zemeljska.
Predlagam, da uvedemo posebno
tekmovanje za »grand prix« Cerknice. Prvak bo tujec, ki bo ob
prvi vofnji po Cerknici brez oklevanja pravilno prevozil vse ozna-

ra biti tudi v Cerknici. Sibe bajalice ni vee.

Humana akcija
mladine na Brestu
7. novembra je imel mladinski
aktiv indus trije pohiStva BREST
Cerknica red.ni sestanek, na katerem so razpravljali o programu
dela mladinskega aktiva v nasled.njem delovnem obdobju. Med
drugim je bil ustanovljen odbor
Mednarodnega sklada >>Lacni
otrok«. Odgovornost za izpeljavo
akcije je bila dolocena i.I).iciativni
trojki (Breda Tursic, Tone Kebe
in Drago Frlan). Takoj smo navezali stike z generalnim sekretarjem te mednarod.ne clovekoljubne organizacije dipl. ing. Vladimirjem Palecekom. Tovaris sekretar je bil navdusen nad pobudo nasega m ladinskega aktiva.
V razgovoru je posebej poudaril,

da smo prvi mladinski aktiv v
nasi drzavi, ki je zacel s to humano akcijo. Ze cez nekaj dni je
dipl. ing. Vladimir Palecek poslal na nas naslov pismo, v katerem so bile poleg spremnega
besedila tudi grozljive fotografije
iz Biafre in Madagaskarja terresolucija Med.narod.nenga sklada
>>Lacni otrok«.
Navajam nekatere uvod.ne odstavke iz r esolucije: >>V danasnjem casu, stoletju atomskih
bomb in Beatlov umre na leto
40 milijonov !judi samo za lakota. Ta grozljiva smrt najvec prizadene nedolZne otroke. Umiranje otrok zaradi posledic lakote
je tezka obtozba danasnjega ea-

sa in vsakega posameznika. Svet
n1 lacen zaro, .Ker nas Je prevec,
temvec zaraai nrane, Kl ni gospoaarsko ill numano razdelJena.
vsnovru cilJ s.Klaaa oo boj prou
1a.Kot1 otroK vsen naroanosu, ne
gH:ae na rasa, oarvo koze, versko
iJnpaanost ill pouucno prepricaHJe. upam, aa oo nasa resomc1Ja
na1ete1a na Srro.K. oaz1v Javnosn,
posebno se, ker za !Vleanaroaru
sJUad Lacru otrok ru ill ne oo
vezana ruKakrsna pouticna aktlvnost.
To resolucijo so med drugimi
po<1p1sa11: aKademik J osip Vidmar, pred.sed.ni.k ::;,10vens.Ke akaaerruJc: znanosti in umetnosti, Janez V1potnik, pred.sedruK RepubU.S.K.e konterence ::iociausticne zveze ;:,1QveniJe, karamal l:•ninjo Seper, prefe.K.t K.ongregac1je za naUK o ven, Josip Kolar, predsedrUK s.K.upScille Zagreba, Veljko
Hu!aj1c, nims.K.i rez1ser ill d.rug1.
V tern tlanku apeliram na humanost clanov nase aeiovne orgalllZaCiJe, na Zvezo smC1Ll<atov, Zvezo komunistov in na organe
upravljanJa, da bi podprli to .humano akc1jo nasega mladinskega
aKnva, .K.i je v s.Kladu z naceli
sociallzma ill v korist clovestva.
f'oglejte fotografijo otrok iz nekaJ mesecev svooodne, a vedno
lacne Biafre, poglejte te prosece
oci! Take oci imajo ujete zivali
in tal< pogled imajo ti otroci.
Pred seboj vidijo samo pogubo,
smrt. Niso krivi, da so na svetu;
niso krivi, da so lacni, a vendar
morajo ziveti. Na n jibovih obrazi.h ru prirojene otroske veselosti,
v njihovih pogledih ni lepote in
smena. Zakaj ':' En sam zakaj, pa
vendar tako grozljiv in zastra~u
joc. Zaradi koristoljubnih in neCloveskih tezenj posameznikov in
drzav. Teh otrok ne zanima ideologija, ker od nje ne morejo ziveu, ceprav ju prisvajajo. Ti
otroci rabijo kruh, sladkor in riZ.
To pomeni zanje Zivljenje in obstanek. Zato Vam klicem: Ljudje, zene in matere, vse matere
sveta - POMAGAJTE! Morda baste resili otroku zivljenje.

En dan poStnlb poSlljk
cestiscu na trgu pred cerkvijo.
Najprej smo jib narisali, nato izbrisali, pa spet narisali. Najbde
tudi nebeska pota. niso taka za-

ke na cestiscu. Tako bomo nagrado lahko vedno obdrZali, obisk
tujcev in s tern slava Cerknice
pa basta strmo narascala.

c

Tedaj se je zataknilo. Pri gnojiscu se je zataknilo. Placati aline
placati, je bilo vprasanje. Cesta
se je razsirila - levo in desno,
na sredi te ceste pa je stalo arhaicno gnojiSce. Muzej? Ne!
(Naj vam na uho povero: menda je bila cena tega zemljiSca,
imenovanega gnojiSca, vecja od
vseh velikih cen. P.riblifno taka
kot v New Yorku.)

Za konec se lepo pravljico.
Nekoc j e bila ozka cesta. Ozka
in zvita in je peljala cez >>Videro«.
PriSli so mozje s stroji in z misicami. Tudi nacr te so iroeli s seboj. Da, tudi denar so imeli mozje, da so p lacali prostor, kamor
se je sirila tista ozka in zvita cesta.

Poslovanje nekega podjetja lahko spoznamo na lli;tJrazucneJse
nacine, vcasm tudl na povsem
nenavadne. ·1 ud1 na vwe:.: nepo·
membne in droone strani nam·
ret raz.K.nvajo, kako posluJejo posamezne poslovne enote ill stro·
.Kovne sluzbe. Tokrat smo po·
s.K.usali malce pobrskati po vsak·
danji poStl in morda tudi brati
mea vrsticami.
Vsako zgodnje popoldne pride
na Brest za celo potovalko pi·
semskih posiljk, pa se marsikaj
zraven. l'o posameznih dnevib je
stevilo posiljk dokaj razlicno, kar
lepo kaze narascanJe in upadanje
temperature pri storilnosti. Doslej je bilo letos okrog 15.000
knJiZenih podpisov.
t'otem Je treba pisma razvr·
stiti glede na to, komu so name·
njena. Po tern j e videti, koliko
ima kdo poslovnih stikov, mimogrede pa je ob vsebini pisem vi·
deti tudi afurnost. Zanimivo je,
da je najviSji kupcek, skoraj kup
pisem za prodajno slufbo. Zal so
med njimi tudi reklamacije. Reklamacije so kaj razlicne in kazejo tudi, kje v proizvodnji se
najveckrat zatakne. Reklamacijam j e najveckrat ugodeno, zgodi
pa se, da pride tudi do veckratnega urgiranja ali pa celo do
storniranja narocila. Veasih je te·
mu vzrok nasa malomarnost,
vcasih pa tudi silno nenavadne
zelje ali kaprice potrosnikov. v
pismib pa so seveda najJ?ogostejsa narocila, kupci se zan1majo za
prospektno gradivo, cene in pO·
dobno.
Tudi za nabavno slufbo je vedno dosti pisem. Narocila, dopisi
z bank, s carine . . . pa odmevi
na nase urgence pri uvoznih podjetjih v zvezi s kolicinami in kva:
liteto uvozenega blaga. No, vcasih tudi nasa narocila niso pravocasna.
Zelo zanimiva je pasta za eko·
nomsko financni sektor. Ceprav
so to v glavnem racuni in stevilke, je moe ob majhni poglo·
bi tvi vanje videti celotno poslovanje podjetja - od tezav pri na-

bavi mimo ekonomskih ucinkov
na5e proizvodnje, do reklamiranja, pa tudi stroskov za reprezentanco. Skratka, ob suhih stevilkah -- prava pravcata zgodba o
nasem delu.
In taka lahko brsk amo med pismi naprej. Prosnje za stipendije,
za stanovanjske kredite, stanovanja, za zaposlitev. Pritozbe, vcasih huda kri ... Koliko zivljenjskib u sod in upov je za temi
prosnjami in pritozbami, pa le
malo vemo o njih, saj jih uradni
jezik ne more povsem razkriti.
Pa spet prosnje in ugovori, naslovljeni na najrazlicnejse samoupravne organe. Ugovori zoper
odmero osebnega dohodka, zoper kaksne ilepravilnosti. Kaksen
nadobudni »yeah-yeah« ansambel
prosi za pomoc pri nabavi elektricnih instrumentov; neki nesojeni avtomobilski as prosi za pomoc pri nakupu dirkalnega avtomobila, za zameno pa bo reklamiral nase podjetje na vseh veli-

kih dirkah doma in v tujini ...
In se marsikaj takega in podobnega bi bilo najti, vcasib tudi
zabavnega in komicnega.
Seveda tudi brez zasebne paste
ne gre. Razumljivo, da je takih
pisem najvec za delavce v TP
Cerknica, saj jib je tam najvec
zaposlenih. Zlasti tisti, ki gredo
po slufbeni poti v tujino, se na
tujem radi spomnijo svojib delovnih tovarisev z lepimi razglednicami. No, vsi nimajo takSnih
navad. Sicer pa po zasebnih stvareh ne smemo brskati.
Se marsikaj bi lahko razkril
en sam dan postnih posiljk 0 nasem poslovanju, nasib medsebojnih odnosib, o vecjih in
manjsib nepravilnostih, o nasih
uspehih in neuspehih.. Pa je ze
taka: postne p osiljke so pac zastrte z gostejso ali redkejso
meglo poslovne in zasebne tajnosti.
B. Levee

MURDA KMALU AVTOMATICNO KEGLJISCE
Dolgoletne zelje ljubiteljev kegljanja v Cerknici o avtomaticnem
kegljiscu se bodo verjetno kmalu
uresnicile. Trgovsko gostinsko
podjetje Mercator iz Ljubljane
se je prvo zacelo zanimati, da bi
montiralo avtomatcne naprave in
sodobno opremilo buffet. Prvi
razgovori med predstavniki Bresta in predstavniki kegljaskega
kluba Brest ter med predstavniki
Mercatorja so se uspesno koncali. Brest bi dal stavbo kegljiSca
s sedanjo opremo v najem za dodoloceno dobo, Mercator pa bi
postavil avtomaticne naprave,
vzddeval stavbo ter placeval porabljeno energijo. Kegljaski klub
pa bi brezplacno imel na voljo za
treninge in tekmovanja doloceno
stevilo dni v tednu. Ko bi minila
najemna doba, ki naj bi bila
predvidena za deset let, pa bi
Brest postal lastnik vse vgrajene
opreme. Racunamo, da bi se v

desetib letih amortizirala vred'nost nabavljene opreme za avtomaticno postavljanje kegljev in
opreme buffeta.
Vsekakor je zanimanje Mercatorja za omenjene investicije zelo
zanimivo in vabljivo in, ce b o prislo do n ajemne pogodbe, bo kegljaski sport brez dvoma znova
ozivel; in ne samo to, tudi vsi
obcani in obiskovalci Cerknice se
bodo lahko ob prostem casu zbirali na kegljiScu kot edinem
sportnem objektu v Cerknici,
kjer se bodo lahko rekreirali.
Ob novici, da zeli Mercator v
Cerknici postaviti avtomaticne naprave, so se za Brestovo kegljiSce
zaeela zanimati tudi druga podjetja. Uspel bo seveda najboljsi
ponudnik, ce vsi skupaj ne b omo
prevec togi in cakali se na nove
ponudnike.
F. Tavzelj
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CENJENI BRALCI BRESTOV.EGA OBZORNIKA
Po daljsem presledku smo vam
pripravlli maJ.o tezjo nagradno
kri.Zanko, za pravilne re§itve in
izirebane re§evalce pa razpisujemo pet nagrad:
1. ena nagrada
150 din
2. ena nagrada
100 din
3. tri nagrade
po 50 din
Re§itve posljite v Splosni sektor SKS industrije pohi.Stva Brest
Cerknica do 20. decembra 1970.
IN MEMORIAM
V visoki starosti je umrl Brestov upokojenec,
FRANC SEzUN
iz Martinjaka. Rojen je bil 1. 4.
1876, v Tovarni pohistva Martinjak je delal do 1948, nazadnje
na krozni zagi. Sodelavci se ga
spominjajo kot pridnega delavca.
Dvakrat je bil pred kolektivom
javno pohvaljen. Takega se homo
vedno spominjali.
Kolektiv
ZAHVALA
Ob boleci izgubi mojega moza
Janeza Srnelja, se najtopleje zahvaljujem sindikalni organizaciji
Tovarne pohistva Martinjak za
podarjeno cvetje in za organizacijo godbe, ki je dne 24. 10. 1970
s takti zalostink spremljala moza k zadnjemu pocitku.
Obenem se zahva,ljujem vsem,
ki so mi v casu tezkih ur nescbicno pomagali in vsem, ki so
spremljali mojega moza na poslednji poti.
Grahovo, dne 4. 11. 1970.
zalujoca zena Joiefa Srnelj

Program filmov vdecembru
3. decembra ob 19.30 francoski
film, STIR! DAME :ZA ASA. Napeta kriminaJ.ka v barvi. V glavni vlogi Silvia Koscina.
5. decembra ob 19.30 italijanski
film NEPREMAGLJIV. Vohunski film z mnogimi zapleti.
6. decembra ob 16. uri in 19.30
ameriski film KRVAVI PLEN.
7. decembra ob 19.30 ameriSki
film SLAVNI FANTJE. Akcijski western.
10. decembra ob 19.30 ameriSki
film SAMPANJSKI MORILCI.
Psiholo§ka drama s kriminalnim ozadjem. V glavni vlogi
Antony Perkins.
12. in 13. decembra ob 19.30 ter
ob 13. uri in 16. uri ameriski
film NEVADA SMITH. Smithu
pobijejo druiino. Kdo so morilci?
13. decembra ob 19.30 ameriSki
film BOSA V PARKU. Zelo
uspela komedija. V glavni vlogi
Jane Fonda.
14. decembra ob 19.30 ameriski
film POLJUB SMRTI. Skrivnostna zgodba o privatnem de·
tektivu.
17. decembra ob 19.30 francoski
film MOz ODVEC. Film prikazuje osvobodilno gibanje med
drugo svetovno vojno.
19. decembra ob 19.30 ameriski
film VSAKEMU PO ENO RO·
2:0. Porostvo za uspel film je
Claudia Cardinale.
20. decembra ob 16. uri in 19.30
nemski film VRAG VZEMl
PROFESORJE. Komendija s

pesmijo in smehom v solskih
dneh. V glavni vlogi Uschi
Glass.
21. decembra ob 19.30 ameriski
film HONDO IN APACI. Napeta
kavbojka, v kateri se glavni
junak srecuje z mnogimi nevarnostmi. V glavni vlogi Robert Taylor.
24. decembra ob 19.30 ameriski
film TRAJEKT ZA HONG
KONG. Napet pustolovski film.

V glavnih vlogah Kurt Jiirgens
in Orson Wels.
26. decembra ob 19.30 in 17. de·
cembra ob 16. uri francoski
film CILJ SANTA KOSTA. Raz-

burljiv film o najrazlicnejsih
katastrofah.
27. decembra ob 19.30- TUJEC
V HISI. Film prikazuje dramo
nekega advokata, ki se je predal alkoholu. V glavni vlogi
James Mason.
28. decembra ob 19.30 francoski
film Z (se zivi). Film, ki je dobtl pomembna priznanja. V
glavni vlogi Yves Montand.
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Nove informacije
Splosni sektor je zaC:el izdajati
mesecne informacije o d elu in
sklepih samoupravnih organov
Bresta, ki so namenjene vsem
delavcem podjetja. Menimo, da
mor.ajo biti vsi zaposleni seznanjeni s samoupravnim -dogajanjem v kolektivu, v cenbralnih samoupravnih organih in samoupravnih telesih vseh poslovnih
enot.
Poleg Brestovega obzornika,
Biltena
ekonomsko-financnega
sektorja bo.do informancije tretji
meseOn.i intormator v podjetju.

v

Cesta na Otok n1c vee poplavljena
Imamo jezero. Imamo tudi najrazlicnejse tezave v zvezi s tern
nasi neukrotljivim jezerom. Ena
izmed teh mnogih tezav je vprasanje romanticnih ali smrdljivih
colnov. v zadnjih letih se je pojaVila tudi dilema, ali naj jezero
ostane tako, kot je bilo oo sedaj
a li ga naj c loveska roka spremeni v njivo oziroma morje, cemur
pa se j ezero ocltno zelo uspesno
upira. Poleg tega pa nikoli ne ves,
kje bo vee vode: ali v jezeru
a li v luknjah na cesti, ki pelje
k jezeru.
Tu pa so se prebivalci vasi
Otok, ki · se najbolj boje visoke
vode, ker jih ta spremeni v prave
otocane.Tako je bila vas ob letosnji spomladanski izredno visaki vodni gladini odrezana od
kopnega skoraj tri mesece . Nujno je bilo torej treba dvigniti
okrog dvesto metr ov dolg nasiJ?,
ki veze Otok s .kopnim (Javornik).

Posla se je lotilo Komunalno
podjetje Cerknica. Do tu vse lepo,
1epo in prav. Gradnja nasipa pa
je poglavje zase. Zacelo se je zelo
spodbudno z mnogo grmenja
(miniranja) v bliinjem "izviru
Oberha, od koder so vozili material za gradnjo skarpe. skarpa
je bila dokaj hitro postavljena.
Po sredi ceste pa je bila praznina, ki je ostala nedotaknjena
dva tedna, ker ni bilo nikogar
blizu. Koncno so zaceli polniti
ta jarek z odpadnim (?) peskom
in to zelo ueredno. Danes od zore do mraka, nato pa tri, pet a.li
se vee dni ni bilo od nikoder
nikogar. t.e t akoj na zacetku se
je skarpa na vee mestih zacela
r usiti, cemur je menda botrovala
nepazljivost soferjev in ne nazadnje tudi nesolidno zgrajena skarpa, napolnjena z mehkim peskom. Vprasanje je, ce je pesek
res najboljsi material za nasip,

ki pride vsako leta pod vodo.
Najbd j e njegova edina prednost
v tern, da se taka poc;.eni gradnja.
Tako je ta del ceste ze 3. mesec
prakticno neprevozen. se sreca,
da je bilo jezero v suhi jeseni
brez vode, taka da lahko vozniki,
ki hocejo po vsej sili priti cez,
p eljejo poleg nasipa po m ehkem
travniku. Tu jim vozila redno
ostajajo v blatu in potem vsi
blatni preklinjajo ter bolj ali
manj uspesno vzdigujejo in rinejo umazane kocije naprej. Poleg tega taka voznja po travniku
povzroca hudo kri pri lastnikih
teh zemljisc. Gradnja je v zakljucni fazi.
Slisati je bilo govorice, da namerava prof. Kunaver zahtevati
precej visoko odskodnino, ker je
z miniranjem unicena naravna
podoba izvira Obrha. Vade pa se
torej ne bo treba vee bati.
F. Mulec

