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Pred javno razpravo o novi analiticni oceni delovoib mest v Brestu
Analiticna ocena delovnih mest je
bila na Brestu vpeljana leta 1964.
Njena koristnost je bila v praksi ze
potrjena, saj je to metodo znan·
stvene org,.anizacije deJa, s pomocjo
katere je mogoce najbolj objektivno
doseci najbolj realne odnose med
posameznimi delovnimi mesti. Pra·
vilno uporabljeno metodo lahko
uporabimo tudi kot osnovo za
razdeljevanje osebnih dohodkov.
Merila vrednotenja so namrec po·
stavljena znanstveno in vsebujejo
pa tudi sam formalni postopek oce·
njevanja onemogoca razlicne stranske vplive.
V zadnjih letih so na Brestu :z
rekonstrukcijo tovarn nastale velike
spremembe. Spremenila se je tehnologija, z njo pa tudi posamezne
zahteve strokovnih profilov zapo·
slenih. Uvedli smo nova delovna
mesta, spremenili so se delovni po·
goji, sedaj je v teku izvajanje nove
organizacije deJa itd. Vse to in se
drugi dejavniki so zahtevali, da je
treba na osnovi ze veljavne meto·
dologije in na osnovi novih opisov
in analiz delovnih mest izpopolniti
doslej veljavno analiticno oceno de·
Jovnih mest. Samoupravni organi so
na osnovi sprejete politike prihodnjega razvoja podjetja, na osnovi
potreb po strokovnih kadrih in zastavljene politike o delitvi osebnih
dohodkov dolocili, naj bo razpon
med najvisje in najnizje ocenjenim
delovnim mestom 1 : 5,5, razpoloz.
ljiva sredstva za osebne dohodke
pa naj se povecajo najvec do 8 %.
Upostevati je bilo potrebno tudi
zahtevo sindikalne organi:zacije, naj
bi bilo cim manj delovnih mest, kjer
bi bit zasluzek izpod BOO din.
Da bi z novo analiticno oceno
ustvarili cimbolj realne in objektivne odnose med posameznimi delovnimi mesti, je ze v pripravljalnih
delih sodelovanja vrsta strokovnih
delavcev po posameznih poslovnih
enotah. Za vsa delovna mesta so
hili na novo napisani opisi in analize

delovnih mest, izmerjeni pa so bili
tudi pogoji deJa: Komisija za orga·
nizacijo in vrednotenje deJa je vse
gradivo obdelala in ga pripravila za
javno razpravo, ki bo v februarju
organizirana po vseh poslovnih enotah.
V razpravi naj bi sodelovalo cimvec
zaposlenih, tako da bi bila sprejeta

ocena cim boljsi odraz sedanjega in
prihodnjega stanja v podjetju. Ce
hocemo doseci kar najvecjo objektivnost v razpravi, se moramo zavedati, da se po tej metodi prikazuje·
jo odnosi med posameznimi delovnimi mesti v tockah. Pri tern je treba
zanemariti dosedanjo kadrovsko
zasedbo delovnih mest, njihove se·

Marketing
Koncept marketinga temelji na
realni domnevi, da bodo napori in
rezultati uspesnejsi, ce bo aktivnost
podjetja tezila k temu, da zadovo•
ljuje potrebe in zelje potrosnikov
- kupcev izdelkov in da razvija
novo za potrebe potrosnikov - kupcev. Marketing koncept izhaja tudi
iz problemov odnosa med proizvodnjo in potrosniki, kjer je bistven

danje osnove za izracun osebnih
dohodkov in je treba ocenjevati de·
lovna mesta, kakor da na njih delajo
kadri z ustrezno sposobnostjo in
ucinkom. To je vazno v sedanjem
casu, ko nova organizacija deJa se
ni v celoti vpeljana in utrjena. Tudi
ostale osnove za izracun osebnih
dohodkov morajo biti cimbolj uskla·
jene med poslovnimi enotami, ce
hocemo, da bomo koristi, ki jih ana·
Jiticna ocena delovnih mest nudi,
izkoristili.
ce hocemo, da bi z novo analiticno oceno delovnih mest postavili

potrosnik s svojimi potrebami in
zeljami.
Marketing koncepti se k3Zejo
predvsem v naslednjem:
1. Marketing zacenja in koncuje
s potrebami in zeljami potrosnikov,
katerim je treba prilagajati cilje in
namene podjetja.
2. Marketing je socialni proces, v
katerem jih mnogo sodeluje, ne pa

nekaj, kar bi mogla upravljati ozka
organizacija.
3. Marketing je mnogo sirsi pojem
kot samo prodaja blaga in uslug.
Raziskovati mora trg, planirati iz·
delke in zaloge, fizicno distribucijo
in zares servisne aktivnosti.
Razvoj marketinga kaze pravzaprav, kako je treba izpeljavo mar·
ketinga v okviru podjetja, gospo·
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paviljo nu n a se)mn

B e ograd a

boste z zanimanjem prebrali. Saj
je bilo zanimanje za razstavljene modele, posebno se za pohistvo v paviljonu devet, kjer so
razstavljali proizvajalci iz Slove-

nije, med njimi tudi nase podjetje, zelo veliko. Tudi najvec pohval, diplom in priznanj je ostalo
v tern paviljonu.
Konec na 3. strani
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PRED S ED N IK TITO v nasem

Nekaj mesecev je ze minilo, odkar smo pisali o beograjskem sej·
mu pohistva. Kljub temu pa upamo, da je tale zapoznela reportaza se vedno aktualna in da jo

solidna in objektivna merila za ra:zdelitev sredstev, dolocenih za
osebne dohodke, da bi dosegli cim
boljse medsebojne odnose v kolektivu, da bi dobili cim vee podatkov
o potrebi po kadrih, po strokovnosti
in stevilu, nenehno lzboljsevali
organizacijo dela, se mora elm vee
clanov kolektiva vkljuciti v javno
razpravo in s svojimi konstruktiv·
nimi predlogi prispevati, da bo nova analiticna ocena delovnih mest
dejanski odraz odnosov med delov·
nimi mesti v nasem podjetju.
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darstva in celo druzbe gledati zdrugacnim razumevanjem, drugaC.
nim odnosom do trzisca v sirsem
smislu besede. Marketing v svetu
se takole razvija:
I. Obdobje prevladovanja proizvodnje. Glavni poudarek ja na proizvodnji, rezultat tega pa so izdelki
visoke kvalitete. Menili so, da je
usluzbenec v prodaji potreben tako
kot vsak drugi usluzbenec, pa tudi
prodaja ni predstavljala posebno
vazne funkcije.
II. Obdobje preusmeritve na pro·
dajo. Ta doba se je zacela okrog
1930 leta. To je doba povecane konkurence, pojavlja se vprasanje prodora na trzisce. Tehnoloski problemi
v proizvodnji so obvladani, proiz·
vodnja je kolicinsko in kvalitetno na
visoki ravni. Proizvodnja narasca in
pojavi se vprasanje plasmaja. Poudarek je na distribuciji, organizaciji
prodaje, ki nmora prodatl vse, kar
proizvedemo.«
Ill. Obdobje preusmeritve na mar·
keting. Zacenja se okoli 1950. leta.
Kompanija je proizvedla nov izdelek
- vee novih mesanic in treba se je
odlociti, katero izmed sto mogocih
variant odbrati. Prodaja kot dejavnost ni sposobna opraviti te nalo·
ge. Organizirana je nova funkcija z
nalogo, da usklajuje prodajo, pro·
pagando, raziskavo trga in planiranje proizvodnje. Nova funkcija se
imenuje marketing. Nova politika
podjetja je: »Proizvajamo in prodajamo izdelke za potrosnlke.«
IV. Obdobje kontrole marketinga .
To je najnovejse obdobje in se je
zacelo okoli 1960. leta. Eden izmed
vodilnih v neki kompaniji je dejal:
»Marketing postavlja danes kratko·
rocno operativno politiko. Vse bolj
in bolj bo vplival tudi na dolgorocno
politiko. V najkrajsem casu se bo
izoblikovalo nacelo, da se bo vsaka
aktivnost kompanije - od financ
mimo prodaje do proizvodnje usmerjala v zadovoljevanje potreb
in zelja potrosnikov.
Kako tece ta proces pri nas, je
znano, prav gotovo pa je, da nismo
dvajset let v zaostanku, ko istocasno ugotavljamo, da je Evropa z marketingom pricela dokaj pozno in ne
mnogo pred nami. Z gotovostjo lahko trdim, da je le malo industrij
pohistva v Evropi, ki imajo osvojen
marketing. Zadovoljni smo lahko,
vsaj tako upamo, da bo tak koncept
prise! v poslovno politiko Bresta za
1971 . leto .
. D. Trotovsek
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Razgovor s predsednikom
obcinske skupscine Cerknica

V Gabru razsirjajo proizvodne prostore

PRED ·NOVO I NTEGRACIJO
V 'podjetju GABER iz Starega trga pri Lofu in BREST iz Cerknice so ze dalj casa razmiSljali o najtesnejsem sodclovanju.
Prvi pomembnejsi stiki so se priceli s pogodbo o poslovno-proizvodnem sodelovanju, ki je hila podpisana v novembru leta 1968.
Z njo sta pogodbeni stranki dolocili, da bo BREST kreditiral GABER, le-ta pa bo proizvajal tudi za potrebe Bresta.
Sodelovanje je kmalu pokazalo svoje rezultate in ga ocenjujemo
kot zelo uspesno in koristno za obe podjetji. GABER jc s pomocjo
BRESTOVEGA kredita in intenzivnejsega sodelovanja strokovnjakov
uspel opustiti polobrtnisko proizvodnjo ter uveljaviti industrijsko
ob~elovanj~ lesa. BREST je dobil partn<!rja, ki je glede na svojo
velikost pnmeren za izdelavo manjsih in srednje velikih serij oziroma
pohistvenih elementov, ki slu:Zijo kot dopolnitev njegovemu proizvodnemu pro.gramu. ?oglejmo nekaj stcvilk, ki zgovorno ka:Zejo, da
so pretekh dve leti v GABRU dobra gospodarili:
v 000 ND
Celotni dohodek
Amortizacija
.Qohodek
Dobicek

1968
(I.-XII.)
9.650
2.769
2.700
196

Ostali podatki:
Poslovni sklad (konec ob.) 2.370
Zaloge got. izdelkov (konec obdobja)
Stevilo zaposlenih
134
Povprecni OD v N din
680

1969 .
(I.-XII.)

1970
(I.-IX.)

15.200
4.146
4.800
1.737

14.000
4246
4.600
2.264

3.200
630
139
900

4.700
480
142
1.150

Ceprav se zadnji stolpec nanasa na proizvodnjo v prvih devetih
leta 1970, vidimo, da so v GABRU ze v tern obdobju dosegli m v posameznih postavkah celo presegli celotni uspch iz leta
1969. Zadovoljivo so porasli tudi osebni dohodki ki le se rahlo
zaostajajo za BRESTOVIMI.
'
Ne samo stevilke, tudi rast novih tovarniskih in drugih poslopij
nam preprecljivo pove, da se je v GABRU premaknilo - na bolje.
. V ca~u razvoja, ki smo ga pravkar opisali, se je vse bolj poglablJalo tudi sodelovanje med GABROM in BRESTOM. Okviri postavljeni z ze omenjeno pogodbo, so postali preozki in ni prav nic
presenetljivega, da je delavski svet podjetja GABER razpisal referendum, na katerem so clani delovne skupnosti 15. januarja 1971
z vcliko vecino 75% volilcev glasovali za pripojitev k BRESTU. 15 %
zaposlenih je imelo o pripojitvi pomisleke, 10 % delavcev pa se glasovanja iz razlicnih vzrokov ni moglo udeleiiiti.
. Odlocilno besedo mora izreci le se centralni delavski svet podjetJa BREST. Upamo, da bodo kmalu nato opravljene tudi formalne
ovire za se uspesnejse sodela,vanje med GABROM in BRESTOM.
Z. Zabukovec
mes~c:ih

·I ZID RAZPISA
ZA MESTO GLAVNEGA DIREKTORJA
Nase podjetje je 22. decembra
1970 objavilo v casopisu DELO
razpis za prosto mesto glavnega
direktroja.
v dolocenem casu se je prijavll
na razpis ing. Joze Strle, direktor podjetja GABER iz Starega
trga pri Lozu. Razpisna komisija
je pred predloiiitvijo poroclla centralnemu delavskemu svetu podjetja BREST proucila dosedanje
delovanje in uspehe prijavljenega kandidata, zlasti razvoj podjetja GABER v Ca.su, ko ga je

vodil ing. Strle. Na podlagi porocila z mnenjem razpisne komisije je centralni delavski svet
podjetja s tajnimi volitvami izrazil soglasje k potrditvi kandidata.
Pred dokoncno izvolitvijo kandidata za glavnega direktorja mora Je:ta predloiiiti svoj program
o prihodnjem delu in razvoju
podjetja. Pricakujemo da bo centralni delavski svet razpravljal o
programu v februarju ali marcu.
Z.Zabukovec

Predstavljamo vam »zupana«
nase obcine. Z njim smo ob zacetku novega leta imeli razgovor,
v katerem smo hoteli dobiti n~
kaj odgovorov na vprasanja, s
katerimi se kot prvi moz v obcini srecuje. Radi bi tudi sliSali,
kako gleda na do~ajanja, ki zadevajo nas vse .
VPRASANJE: Zacelo se je leto
1971, leto, v katerem vsi pricakujemo, da bodo stabihzacijski
ukrepi postavili trdnejse temelje
nasemu gospodarstvu in dru:Zbenim dogajanjem sploh. Kaj bodo
po vasem mnenj u prinesli ti
ukrepi?
ODGOVOR: Ne ustvarjam si
iluzij, da bo stabilizacijski ukrep
kar cez noc spremenil stanje v
gospodarstu in zadovoljil vse
potrebe, cesar si kot obcani in
samoupravljalci zelimo. Menim,
da je treba stabilizacijske ukrepe
uresnicevati postopno in ne prehitevati zelja. Nujno je, da bo
priSlo do sprememb v ustavi in
zakonodaji sploh. Priea smo bili
reformi leta 1965, ko smo skuSali
napraviti red v celotnem druii·
benem dogajanju, vendar smo
kmalu ugotovili, da je bilo premalo storjenega, kar zadeva zakonodajo, pa tudi v politicnem
in druiibenih odp.osih v obcini,
republiki in federaciji. Menim
tudi, da je prav, ce federacijo razbremenimo odlocanja in postanejo republike odlocujoci dejavnik v svojem nacionalnem prostoru in na vseh podrocjih, ki so
za posamezne republike posebej
znacilna. 0 vseh vpra5anjih je
treba najprej razpravljati v obcini, kjer naj sodeluje cim vee obeanov, nato pa naj delegati in
poslanci prenesejo ta staliSca na
republiSko raven in koncno izoblikujejo najboljsa izhodisca .
Vsekakor je treba prenehati s
formalizmom, s katerim je nasa
druiiba obremenjena. Hocem reci, da ni potrebno dati obcinskim. skupscinam v odlocanje na
primer 0 cenah mleka, ki so ze
doloeene ali pa na primer o dodelitvi gozdnih obmocij gozdarskih organizacij, saj tako in tako
ne more5 dodeliti gozda komu
drugemu. Po drugi strani pa d~
nimo, republiski srekretar sam
doloci visino amortizacije za
gozdne asortimente. Ali niso to
pomanjkljivosti v nasi druiibi?
Da pa ne bi govoril samo o
tern, kar je ze za nami, naj povem - in v to sem tudi prepriean, da se ob uveljavitvi stabllizacijskih ukrepov in ustreznih
druiibenopolitiCnih odnosov ni
treba bati tistemu, ki ima vidno
usmeritev v prihodnost in ki
kljub teiiavam spremlja modernizacijo. Ukrepi bodo zaceli Iocevati dobre od slabih. Menim,
da v cerkni~ki obcini ne bo slabih.
VPRASANJE: Kbt je slisati, se
nimamo dolgorocnega programa
o razvoju obcine. Kaj je potrebno storiti, da bomo dobili ta program in kaj bo po vasem mnenju popeljalo obcino k se hitrejsemu razvoju?
ODGOVOR: Res je, da nimamo
popisanih papirjev, ki bi v stevilkah ali v deklarativnih stavkih
nakazovali perspektivo o razvoju
obcine. V vseh panogah gospodarstva in terciarnih dejavnostih
- razen za podrocje kmetijstva
imamo izoblikovano ureditev. To
je videti iz sklepov vseh druiibeno-politicnih in samoupravnih
organov. Manjkajo nam torej le
se konkretne akcije. Priznati pa
moram, da je teiiko zapisati nek
trden program ob urejeni zakonodaji, delitvi dela in ne nazadnje v spremenjenih druiibenih
odnosih. S temi tezavami sem se
seznanil ze pred skoraj dvema
letoma, ko scm prevzel nzupanstvo«.
Gonllna razvojna sila je nedvomno v okolju, kjer dela in
zivi. Ni razvoj samo to, kar je
napisano na papirju, razvoj so
ukrepi vsakdanjega dela vseh

obcanov. Videti je treba cilje. Ce
to poznamo, potem mislim, da
bomo v doglednem casu ob sodelovanju strokovnjakov ustanovili tudi realni program razvoja
obcine.
Ce pa hoeem biti bolj konkr~
ten, naj povem, da moramo v
industrijski proizvodnji spremljati druge na svetovnem trZiscu,

Predsednik obcinske

skup~cine

pa seveda iz leta v leto narascajo.
Prihaja ne~teto priporocil, koliko sred:ztev naj bi namenili za
posamezne dejavnosti, toda komu
naj vzamemo, da bo dobil drugi,
ce pa so ze tako skopo odmerjena sredstva premajhna za katerokoli dejavnost. Vsi, ki so odvisni od proracuna, zahtevajo, da
so nagrajeni tako kot v gospo·

inii. Franc Zorman

· povecati produktivnotsi, vzporedno s tern povecati terciarno dejavnost kot turizem, trgovino,
promet in ne nazadnje pridobiti
dovolj sttokovnih kadrov, ki bodo lahko pospdevali razvoj.
VPRASANJE: Pri vsakem delu
se srecujete z najrazlicnejsimi
problemi. Kot slisimo, prihaja k
vam precej obcanov s prosnjami
in pritozbami. Kako skusate resevati ta vprasanja?
ODGOVOR: Res je, da prihajajo obcani k meni z najrazlicnejsimi teiiavami, zlasti, kar zadeva
stanovanja, placevanje davkov,
komunalna vprasanja in drugo, o
cemer menijo, da je pristojen le
»Zupan«. Ljudje seveda ne vedo,
kak~ne pristojnosti sodijo v moje
delovno obmocje, vendar mislijo,
da bo njihova prosnja ali pritozba usliSana, ce se bo niiupan«
zavzel za ugodno re~itev. Nikogar se nisem postavil pred vrata.
Vsakega sem poslwal in mu svetoval, kam naj se obrne za resitev, saj imamo za to ustreme
sluiibe. Veckrat sem ob takih
razgovorih poklical k sebi ~e pristojnega referenta in ce je bil
zahtevek upravicen in v skladu
z zakonskimi doloclli, smo ga tudi re~ili. Pri svojem delu nisem
dajal obljub, eesar ne born tudi
v prihodnje. Moram reci, da se
ljudje ob takem nacinu dela
obracajo cedalje pogosteje na
Ijudi, ki so pristojni za resevanje
posameznih vprasanj. Nimam pa
rad, da bi Ijudje videli v meni
odrditelja ob vseh njihovih tezavah. Nic pa nimam proti, ce
me obiSce obean, ki se mu dejansko godi krlvica, ki jo morebiti zagrdi obcinska uprava.
VPRASANJE: Obcinski proracun je skoraj vsako leto trd oreh
za resevanje obcinskih problemov. Zanima nas, koliko sredstev
ima obcina za leto 1971 in kam
so ta sredstva namenjena?
ODGOVOR: Smo ena izmed obCin, ki so na prehodu iz nerazvitih k razvitlm obcinam. To pomeni, da imamo nekakSno popreCje, ki ni dotirano iz republike,
lastnih dohodkov pa spet ni toliko, da bl zadostili vsem potrebam. Proracun za leto 1971 je
pribllino milijarda starih dinarjev tO je }e za 4 °/o vee kot pretekJO leto. Dobrih 50 Ofo proracuna
je namenjenih izobra:Zevalni skup·
nosti, predvsem za potrebe osnovnega solstva. Iz tega je mogoce sklepati, da zelo malo ostane
za vse druge dejavnosti. Potrebe

darstvu, toda tega se ni moe
pricakovati vse dotlej, dokler ne
bomo lahko rekli, da smo razvita
obcina.
Nedvomno pa bomo morali
dati vee poudarka socialnemu
podrocju in zdravstvu. Ni pa racunati, da bo ostalo kaj sredstev
za gospodarske in komunalne posega izven najnujnejsih potreb.
Pricakujemo od vseh, da homo
proracun re5evali razumno in s
sodelovanjem.
VPRASANJE: SMimo, da ima·
te dovolj strokovnih kadrov v
upravi. Ali to pomeni, da ljudje
nocejo delati pri nas?
ODGOVOR: To je tocno. Pri·
manjkuje nam kadrov z viSjo in
visoko izobrazbo. Kadre s sred·
njo izobrazbo se kar dobimo,
vendar s premajhno strokovno·
stjo ne moremo resevati vedno
bolj zahtevnih delovnih podrocij.
Strokovnjaki se raje zaposlujejo
v gospodarstvu, kjer njihovo qelo
ni uokvirjeno v administrativna
in zakonska doloCila, s cimer se
na zalost prl driiavni upravi srecujemo. Mislim, da ni vzrok v
majhnih osebnih dohodkih, saj
.so l~tl v zadnjem casu usklajeni
z gospodarstvom. Ljudje v driav·
ni upravi so izpostavijeni ocitkom ljudi, ki mislijo, da je usluii·
benec v upravi tisti, ki ga je pri·
silil k placilu obveznosti, pozab·
ljajo pa, da je Ie oseba, ki mora
varovati zakonitost. Po drugi
strani pa se ljudje otepajo dela
v driavni upravi zato, ker njego·
vega dela ni mogoce meriti tako
kot v gospodarstvu. To so, mislim, glavni vzroki, da nimamo dovolj strokovnih kadrov, in od tega
je v glavnem odvisno delo obcinske uprave, pa tudi delo same
skupscine.
VPRASANJE: Kako ocenjujete
delo odbornikov, komisij in dru·
gih organov pri obcinski skupsci·
ni?
ODDGOVOR: V zacetku man·
datne dobe se je bllo treba s~
veda najprej seznanili s temi
vprasanji. To velja za vecino odbornikov, pa tudi zame. Potreb·
no je bilo nekaj casa, da se viiivis v delo, ki ga dotlej ne pozna~
dosti. Ugotavljam, da odborniki,
pa tudi Ol>tali clani v skup~cin
skih organih cutijo odgovornost.
Prav gotovo prevladujejo pozitivne sile in nimamo taksnih primerov, ki bi zavirali razvoj.
Od seje do seje je cutiti veejo
aktivnost odbornikov. Seveda so
Konec na 3. strani
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PREDSEDNIK TITO. v nasem
paviljonu na sejmu v Be.o gradu
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PredsedniJ<

~ito

s soprago Jovanko med ogledom nasega pohi§tva

Nadaljevanje s 1. strani·
Ali se se spominjate, da je nase
podjetje prejelo kar dve priznanji? »Zlato skrinjo« za ambient
BARBARA in diplomo za sistem
BARBARA! Tudi obiskovalci so
govorili o na§em pohi§tvu samo
pohvalno. Tudi takih je bilo mnogo med njimi, ki so ze kupili nase proizvode in so nam z veseljem povedali, kako zelo so zado.
voljni z njimi in da bodo vedno
in vsakomur priporoCali pohistvo
BREST. Res, najboljsa reklama
je visoko kvaliteten proizvod!
Toliko pohval in priznanj smo
prejeli v teh letih, ena najlepsih
pa je verjetno od na§ega tov. Tita. Njegovega obiska nismo pricakovali. Po ogledu sejma knjig
je s spremstvom priSel direktno
v nas paviljon. Bill smo kar malo
preseneceni in nepripravljeni. V
imenu razstavljavcev je predsed-

nika Tita pozdravil kolega iz Mebla. Ne vern zakaj, irnel sem namrec obcutek, da tov. Tito vrsi
>>smotru vojnika«, tako podrobno
si je ogledal proizvode BRESTA.
Res, veliko zanimanja je pokazal,
pa tudi vprasanj ni manjkalo. Na
enega mi je bilo tezko odgovoriti,
zakaj ne proizvajamo nicesar v
brestu, a toliko reklamiramo
BREST.

Tov. Jovanki Broz je bila posebno . vsec sedema garnitura
BARBARA. »Da 1i je i sa one strane tako lepa?« je prijaZno vpraliala. MisUia je namrec na skrito
stran garniture. Odgovor si je
kar sama nasla, obrnila je tapeto
sedda in se tako preprieala.
Ali tudi leto priCakujemo toliko pohval in priznanj? Vsekakor! Pa se vee! .telimo sl .,zlati
kljuc«!
·

4. vpeljati mocne pospe5evalne
simbe, ki naj jib v zacetni fazi
finansira druZba.
Z zagotovitvijo teh ukrepov bi
hili dani pogoji, da hi se mladi
ljudje obdrzali v knlletijstvu. Tako bi . se zacela diferenciacija
prebivalstva, zaradi cesar bi si
hila kmet in delavec enakovredna.
Razumljivo je, da v takih po·
gojih ne bo razdrobljenih knlletij, temvec velika posestva s tako
trino proizvodnjo, ki jo lahko
nudijo ·n aravni pogoji.
V prebodnem obdobju pa je
treba zagotoviti prefivnino za
ostarele in dela nezmozne ljudi,

kar bi morala zagotoviti sirsa
d.ruibena skupnost.
Ne vidim-pa rditve kmeCkega
vpra§anja v odpisovanju davkov,
ker je to samo podaljsevanje problemov.
VPRASANJE: Kaj si. osebno zelite, da bi se uresniCilo v letu
1971?
.
ODGOVOR: "Predvsem zelim,
da bi se uresnicili zastavljeni cilji stabilizacije gospodarstva, od
Cesar homo imeli vsi vecje koristi.
Vsem obcanom in bralcem Obzornika pa zelim obilo zadovoljstva in osebne srece v letu 1971.
F. Tavzelj

Razgovor s predsednikom
obcinske skupscine Cerknica
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Nadaljevanje z 2. strani
tivne. Ce pogledamo Cerknico ali
med njimi tudi taki, ki postavlja- Losko dolino in primerjamo te
jo v ospredje vprasanja z ozkega kraje z Blosko planoto, Begunjalokalnega podrocja, ki sodi v mi ali Cajnarji, potem. ze na prvi
sklop resevanja krajevne skupno- pogled ugotovimo velike razlike.
sti ali pa komunalnega podjetja. V srediscih gradimo, zunaj njih
To pa je seveda razumljivo, ce pa ne. Povedal born kar odkrito:
ni aktivnosti krajevne skupnosti
tam, kjer je denar, je mogoce veali pa vasi same.
liko narediti, tam kjer ga je pa
Vedno bolj pa opazamo, da je malo, se pa manj stori. Toda pripremalo pobude odbornikov sa- zadevnost bogatejsih in revnejmih in komisij pri obcinski skup- sih ocenjujemo enako, razlika je
scini, da bi odkrivali probleme in le v uspehih, ki pa so odvisni od
jib tudi resevali. Vsi se prevec zasredstey.
nasajo, da bodo vse obcinske teMenim, da bi morale krajevne
zav~ resili ljudje iz uprave, ki so .
placani. Kot ze reeeno, pa uprava skupnosti v .p rihodnje posvetiti
vee pozornosti kulturno-prosvetnima dovolj kadrov.
.telim, da bi odborniki v pri- nim dejavnostim, sportu in sociproblemom na vast. Ob pohodnje bolj sodelovali s svojimi alnim
obcinske skupscine pa bi
volilci in jib seznanjali s proble- moci
matiko, o kateri razpravljamo na krajevne skupnosti morale najti
stik s podjetjem, ki ureja komusejah obcinske skup§cine.
nalne objekte.
VPRASANJE: Krajevne skupVPRASANJE: Katere so najvaznosti so zelo aktivne. i:e na prvi
pogled je to videti zlasti v Cerk- nejse naloge obcinske skupscine
nici in Laski dolini, k jer ze ucin- v letu 1971?
kovito urejajo komunalne potreOGDOVOR? Ena izmed prvih
be in ceste. Kaj pricakujete od nalog je utrjevanje stabillzacijskih
krajevnih skupnosti v pr ihodnje? ukrepov in vkjucevanje v novi
ODGOVOR: Nedvomno so vse sistem. Zaceti moramo pripravnase krajevne skupnosti zelo ak- ljati ukrepe, ki bodo v vseh de·

javnostih v obcini zagotovili spostovanje zakonitostt.
Bolj moramo tudi razvijati
d.r uZbene slmbe ob istocasnem
razbremenjevanju gospodarstva.
Okrepiti je treba storitvene dejavnosti, bolj intenzivno nadaljevati .zacrtane programe turisticnega razvoja in vztrajno delati
na tern, da bi resili sistemska
vpra§anja knlletijstva in gozdarstva.
VPRASANJE : Po poklicu ste
diplomirani agronom. Kot strokovnjaka vas prosimo za mnenj e,
kako si predstavljate resitev kmetijske politike in se posebej probleme kmeckega prebivalstva v
nasi obcini.
.
ODGOVOR: Rditev tega zavisi
v vecji proizvodnosti. Da bi to
dosegli, pa je potrebno:
1. dati knlletu gotovost za njegovo eksistenco s tern, da mu zagotovimo prodajo pridelkov po
doloeenih cenah;
2. dati ~benopolitieno priznanje osebnemu delu v knlletijstvu,
3. omogociti kreditiranje sredstev za proizvodnjo in dati ustrezne regrese,
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Nagrajenka v Beogradu: nalia dnevna soba BARBARA
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Ilnform!acije

.Ill

tajnost.

Centralni delavski svet nasega
podjetja je na syoji seji 29. decembra 1970 dal v javno razpravo
predelog pravilnika o informiranju in o varovanju tajnosti. Poizkusirno zato povedati nekaj najvamejsega 0 tern splosnem aktu.
Pravilnik je razdeljen na 4va
dela, ki pa sta med seboj vsebinsko povezana. Prvi del doloca
iadeve, o katerih morajo biti clani delovne skupnosti vedno obvesceni. Doloea tudi organe oziroma osebe, ki so dolZ.ne dati odgovor na postavljeno vprasanje.
Kot redne oziroma obvezne oblike obveseanja so dolocene: sestanki delovnih skupnosti, oglasne deske in bilten. Neobvezne oblike pa so zlasti obeasne informacije ter glasilo clanov delovne skupnosti.
Pomebna so zlasti doloclla tlstih clenov, po katetih mora vsak

clan delovne skupnosti dati na
zahtevo
pristojnega
organa
upravljanja ali na zahtevo pristojne slmbe zahtevane informacije o svojem delu in pa, da mora
pristojni delavec ali predsednik
pristojnega organa odgovoriti na
zastavljena vprasanja v dolocenem roku.
Ker pomeni neupostevanje teh
dolocil tezjo krsitev· delovnih
dolZnosti, lahko upamo, da se bo
v· pogledu informiranja marsikaj
spremenilo na bolje. Zdaj lahko
tudi trdneje verjamemo, da se
nase pismene vloge ne bodo »izgubljale«.
·
V drugem delu pravilnika so
najprej opredeljeni podatki, ki
jib uvrseamo med tajnosti. v
njem so posebej navede¢ tajni
podatki s podrocja proizvodnje,
iz komercialnega, financnega ter
Konec na 4. s trani
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Db prod aJnl akciji v decembru

Prodajne akcije, ki smo jo za·
stavili v decembro, ne smemo
gledati samo z vidika, kako je s
plasmajem nasega asor timenta
ker je to prevec enostransko.
Predvsem je t reba analizirati
organizacijo akcije, pri kateri bi
se mor ale vse dejavnosti zlivati
v en sam cilj - prodati cimvec
blaga in zadovoljiti potrosnika.
Izkusnje, ki smo jib pridobili iz
.zaS,tavljene proda.jne ·akcije, .pa
nam ka.Zejo:
- Prodajna akcija je bila dokaj uspesna, saj je plasma po
posameznih podrocjih 'pokazal
na moznost za izkoriscanje potencialnega trfiSca tam, kjer smo
bill v dosednji prodaji malo prisotni.
- Pokazala se je neusklajenost pr.Oizvodnje obeh :tovam
pohistva s prodajno akcijo, kar
se ka.Ze v pomanjkanju in nepraVIO<\asni finalizacij~ i)zdelkov, lci
so bill iskarui. na trgu (party-bar,
Living, Daniela v teaku). Tukaj
je treba iskati vzroke, ki so negati"'!lo vpliva ll na: realizacijo
akcije in obseznejso prodajo.
- Pokazalo se j e, da delovanje
odpremne sl\lZbe in transporta
~ bilo. usklajeno s prodajno aktivnostJO.
Res je, da so t e slabosti povzrocill tudi objektivni vzroki, kar
se tice priprave potrebnega pre-

voznega parka .za prevoz blaga
do potrosnikov. Vendar pa je
treba v takih in podobnih akcijah J)ripraviti nacrt dela . ti:eh•
sluZb in ce je potrebno, te sl\lZbe
(odprema) okrepiti z dodatno
delovno silo. Pravocasna dostava
blaga potrosniku omogoca biter
plasman m tako j e vecja moznost za dodatna narocila, kar mora biti tudi n a8 cilj.
Iz narocil in obiskov v prodajalnah smo se bolj spoznali, kako
delajo v trgovinah, spoznali smo
zelje potrosnikov po asortimentu
·i n izvedbah, ki so drugacne iz-

Spet

0

Ne dolgo tega sem pisal o kvaliteti izdelkov. Tedaj sem se hu do
zameril embalirnici v Tovarni pohistva Cerknica. Instroktor te
enote j e kar po telefonu izlival
svojo jezo nad piscem clanka.
Toda ni me bilo strah, saj· imam
v rokah dokaze. Ker poznam
funkcijo posameznih oddelkov,
lahko hitro odkrijem pravega,
pa ceravno ta dobiva elemente od
drogih. No, pa bodi dovolj o tern.
Vee reda, organizacijskih dolocil
in kontrole nad izvajanjem Ie-teh
m;mjka pri nas.
Pred seboj imam analizo reklamacij, prispelih v zadnjem cetrt-

Informacije tn tajnost
Nadaljevanje s 3. strani
iz splosnega poslovanja ter tajni
podatki iz delovanja v zvezi z nar odno obrambo in civilno zascito.
Poleg podatkov, ld so izrecno
navedeni kot tajnost podjetja,
stejejo sem tudi tisti javnosti
nepoznati p.o datki, ld jih kot tajne dolocijo pristojni organi
upravljanja. To lahko storijo, ce
gre za podatke, ki so pomembni
za gospodarjenje in poslovanje
konkurenene delovne organizacije
ali pa za podatke, katerih posredovanje nepoklicani osebi skodi
koristim podjetja ali pa interesom ljudske obrambe.
S pravilnlkom je doloeeno, da
morajo vsl clani delovne skupnosti varovati tajne podatke podjetja; v ta namen so tudi doloceDi posebni ukrepi .
Varovati tajnost seveda ne pomeni, da vse podatke damo v

kusnje ·za pr'ihodnjo poslovno
u smeritev, da bi cimbolj pribli·
~ali proizvodnjo
n eposrednim
potrosnikom.
Sestavek je navidez dokaj kriticen, vendar je le pregled delovanja, ki predstavlja v nasi dosedanji prodajni praksi novost in
ki ka.Ze, da je treba proizvodnjo
prilagoditi ciljem prodaje. Potrosnik postaja dirigent lansirnih
programov tovarn, celotno delovanje odpreme in transporta pa
mora biti v tern sistemu izredno
prilagodljiv dejavnik, ki se podr eja prodajn.i.rn ciljem.
D. Trotovsek

zelezno blagajno, kjer se jih nihce vee n e dotakne. Tajni podatki
niso sami sebi namen. Gre le za
to, da jih uporabljamo tako, da
s tern koristimo, ne pa skodujemo podjetju. Prav zato pa roorata biti uporaba in varovanje
tajnosti posebej urejena.
Omeniti velja se, da so tudi za
neupraviceno izdajo tajnih podatkov predlagane disciplinske posledice. Ce bo zadeva hujsa, bo
seveda posegel vmes javni toillee na podlagi zakona.
Kdor bo natancneje proucil
splosni akt, ki ga te dni oblikujemo, bo lahko spoznal, da gre
za dvoje: d~lo posameznikov in
organov naj bo javno, izpostavljeno upraviceni kritiki, pri tern pa
je treba pametno razpolagati s
podatki, katerih izdaja nam u tegne skodovati.
Z. Zabukovec

letju. Clovek bi mislil, da bo njihova stevilo upadlo, pa ni temu
t ako. Nasprotno, zabelezili smo
jib za 2,2 o/o vee. V analizo sem
vzel samo dva vzroka: kvaliteta
izd'elka (tak kot mora biti) in
kontrola izdelka (vemo, kaksna
bi morala biti). Ce ta dva elem enta zdroZim, ugotovim: omara
DANIELA - kar 1,44.0/o vee nekvalitetnih kot v prvem obdobju ,
omara FLORIDA- kar za 2,75 o/o,
omara LIVING - za 2,02o/o, ALEKSANDRA pa kar za 4,09 o/o. Clovek se vprasa, kam to pelje. Lepo
je prikazovati velik obseg proizvodnje, zalostno pa je, da pri
tern pozabljamo na osnovna nacela kvalitete. Sto in sto izgovorov n ajdemo. Cudimo se, kako je
to m ogoce.
Vprasajte servisne delavce, ki
zardevajo pred strankami. TrZisce danes ni vee taksno kot
nekoc. Danes hoce potr<>Snik za
veliko denarja dobro blago. Pa
bo kdo dejal: Kaj pise take stvari, to je ze zgodovina! To je zgodovina od lani. Res, res, reklamacije bodo se prihajale za lansko blago. Bojim pa se, da tudi
danes nismo storili vsega, da reklamacij vsaj zaradi ze omenjenih dveh vzrokov v prihodnje ne
bo. Ni moj namen, soliti pamet
proizvodnji, kontroli in tistim, ki
so za kvaliteto odgovorni, zelim
le, da bi se tudi na tern podrocju
premaknilo k izboljsanju. Zaman
je ekonomska propaganda, ce jo
nekvalitetni izdelek povsem onemogoci. Ali je to t es ta:ko t ezko?
In ce je? Povejte, zakaj!
D. Trotovsek

Od 20. do 24. januarja je na
drogem nem5kem pohi.Stvenem
sejmu v Ki:ilnu razstavljalo svo·
je izdelke kar 778 nemskih proizvajalcev pohistva. Zelo zanimiva je struktura razstavljenih izdelkov. Kuhi.nj e je · razstavlj,alo 66
firm, spainice 116, moske sobe 49,
jedilnice 91, dnevne sobe 244, mize in stole 175, kosovno pohistvo
144, otr'oske · in mladinske sobe
78, malo pohistvo 141, predsobno pohistvo 74. Poleg t eh so
razstavljali tudi kovinsko pohistvo in sicer za stanovanjsko opremo 28 ~. tapecirano pohistvo 188 in 29 za Zimnice.
Razstavljalcev iz drugih drlav
ni bilo, kajti to je le nemski sejem, ki ga prirejajo vsaki dve
Ieti. Mednarodni sejem pohistva
pa je to leto v Parizu. Na sejmu
v Parizu je razstavljalo tudi nase
podjetje. Drogo leto bo m ednarodni sejem pohistva v Ki:ilnu,
samo francoski. sej em pa v Parizu. In tako iz leta v leto naprej.
Med obiskovalci je bilo veliko
tujcev iz Bliinjega, Srednjega in
Daljnega vzhoda, zahodne in vzhodne Evrope in iz Amerike.
Kljub temu, da sejem ni imel
mednarodnega znacaja. je deloval mogocno in impresivno. Tezko je reci, kaj je sejem dal nam,
tujim obiskovalcem. Eno je rgot ovo. Videli smo visokokvalitetno pohistvo, pa naj gre za velike
omare, moderne ali stilne, ali za
najmanjse pohistvo. Iz vseh razstavljenih izdelkov je cutiti prizadevnost, da bi k upca osvojili

z izvirnostjo ideje, kvaliteto, ki
je podobna natancnosti nemskih
zeleznic.
Ce gledam nas asortiment in
ga primerjamo z rastavljenem, potem vidim, da smo po designu,
oprem precej bli.zu, vsekakor pa
se prevec oddaljeni od ravni kvalitete, ki smo j o videli tam. Ne
bi pa se upal trditi, da je sejem
odraz razmer na t rgu. Tudi pri
nas ni t ako. Res pa je, da nove
ideje r astejo prav s sejmov. In
ce nas tujci ze silijo v korak s
tern prizadevanjem, mi pa lezerno in neodgovorno delamo in sodelujemo, prav gotovo ne delamo prav.
Katere novosti so bile na sejmu izrazite? Naj zacnem z avt omatizirano kuhinjo. Prek komandne plosce avtomatika malo da
ne popra in soli. jedil, ki se kuhajo. Ali komoda, okrog dva m etra
dolga in meter ·visoka! S pritiskom na gumb se polovica te
komade pocasi dvigne, v njej so
osvetljeni bar, radio in drugo.
Pa tretji primer: drsna vrata
omare se premikajo s potiskom
na gumb. Tapetnild so si izmislili posteljo, ali kdo ve kaj v izmeri 8 X 5 metrov. Najbrl prave·
ga imena se ni. Vse kaie, da bo
kaj v zvezi s seksualno revolucijo.
Vse to so bemo nametani podatld o novostih s sejma v Kolnu,
0 katerem pa bo treba se pisati,
predvsem zato, ker postaja tudi
za nas nemsko triiSce vsak dan
bolj zanimivo.
D. Trotovsek

PAR I Z
v casu od 20. do 25. januarja
je bil v Parizu mednarodni sejem pohistva, na katerem je sodeloval tudi BREST.
Iz razgovora o Parizu, zlasti pa
o mednarodnem sejmu pohistva
- s tovarisem Milanom Rotom,
akademskim slikarjem, sem ob
zakljucku r edakcije Brestovega
obzornika zapisal tole:
KakSen je bil vtis na sejmu?
Cesa posebno novega, kar sem
videl v prospektih in revijah, in
bilo. To je izrazito komercialni
sej em. Vide! pa sem modo, s til
danasnjega p ohistva. Furnirano
pohistvo je bila vmesna stopnja
med stilnim in modernim, kjer
je povr5ina pigment - folija. V
ploskovnem pohistvu je ze polno
plastike in kovine. Oblika - stil
modemega pohistva so jasne form e, oglate ali okrogle, oblaste,
p oloblaste oblike. Pri sedemem
pohistvu je ta prehod se silnejsi.
.Na eni strani klasicno stilno, na
drugi strani moderno iz plastike,
kovine, skaja. Vmesnih s staro
konstrukcijo in moderno prevleko je bilo zelo malo.
Kako pa mi z nasim programom?
Z na8im programom smo se
enakovredno vkljucili v krog raz-
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stavljalcev. Dokaz: Barbara v macesnu n atur je privl~cila severnjake. Kako se bomo vkljucill s
ceno, pa je veliko vprasanje.
Morda po novi vrednosti dina rja?
Kaj pa konstrukcije?
Posebno novih stvari ni opaziti.
Velika je sestavljivk, sistemov,
po drugi strani j e veliko regalov,
ki so podobni nasim (Aleksandra). Opazil sem, da pri materialu ne varcujejo prevec in ni vprasanje ene ali dveh pregrad .
All ste videli kaj podobnega
Larsenovemu programu?
Kar se sedezev tice, ne. Omara
pa je sestavljenka - klasicna,
takih pa je veliko. Veliko vprasanje je, kako bomo obdelali
fronte.
Kako ste zadovoljni s paviljonom?
Ne prevec, premalo p rostora je
bilo. Skoraj edini smo bili z neobdelanimi stenami panojev prvec velike spranje. Barbara je
izredno ucinkovita ob beli steni
in na belem podu, ki pa se je
hitro zamazal. Zaradi prostora
razstavljanje ni preseglo izlozbenega prikaza.
In Pariz sam?
Je cudovit. Se born sel tja.
D. Trotovsek
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Prve koristne informacije, ki jib je dal racunalnik
Intenzivne priprave na obdela·
vo podatkov s pomocjo racunal·
nika v letu 1970 so dale prve ko·
ristne informacije o nekaterih
podrocjih Brestovega poslovanja.
Racunalnik je bil postavljen 19.
novembra 1970. Od t.::daj pa do
20. januarja letos je bilo porabljenih kar precej ~nje stevilo ur
glavnega ~pominl;l, Cas, ki smo ga
porabili na racunalniku, je razdeljen na cas za testiranje programov.
- Doslej je izdelanih in stestiranih 45 programov, cas za
redne obdelave, cas, ki so ga porabile poslovne stranke, in cas za
testiranje samega sistema. Osno·
va za kakrsnokoli obdelavo o materialih je velik zbir podatkov o
vsakem posameznem materialu.
K materialom smo steli tudi vse
polizdelke in sklope, surovine,
izdelke, drobni inventar in orodja. Vsak material, ki je doslej zapomnjen, je karakteriziran 2 : 1
nazivom materiala, ~tcvilko materiala, klasifikacijo, dimenzij ami, enoto mere, enoto baze, karakter klj ucem (materialna gru-

pa), stevilko skladi~ca, casom nabave, izvorom minimalno zalogo,
minimalno in maksimalno kolicino naroeanja, kljucem izdaje,
kontom , plansko ceno in morebitno prodajno ceno. Zbrani podatki o materialih so osnova
za razne izpise in za ostale obdelave. Doslej so hili izdelani spi'
ski materialov:
po tekocih stevilkah,
po strogo abecednem redu,
po skladiscih in abecedi,
po karakter kljucu in abecedi,
po minimalni zalogi.
Vsi spiski so hili razdeljeni
posameznim sluibam, nujno pa
so potrebni vsem skladiscnikom
in za evidentiranje vseh mat.:rialnih gibanj.
V decembru smo presli na mat erialni obracun na racunalniku.
Ce smo hoteli izpeljati to zelo
obsezno nalogo, je bilo treba
uvesti popolnoma novo dokumentacijo, ki je oblikovana in
prilagojena tako, da jo je mogoce enotno obdelovati. Skladiscniki oziroma tisti, ki so odgovorni za evidentiranje prometa gi-

Centralna priprava proizvodnje
Prav sektor za proizvodnjo in
tehnologijo je v skupnih strokov·
nih sluzbah rabil najvec casa, da
je priSel na sistem dela po novi
organizaciji. Temu sta hila vzrok
predvsem pomanjkanje delovnih
prostorov in nepopolna kadrovska zasedba vaznih delovnih
mest v sluzbi.
Bolj realne moznosti za organizacijsko utrditev sektorja so
nastale s preselitv.ijo v novo
zgrajeno stavbo. Se vedno pa je
!ostalp nereseno vprasanje strokovnih kadrov. Prav tako ni hila
do potankosti izpeljana delitev
dela med sektorjem in poslovnimi enotami ter vrsta in oblika
'tehnicne dokumentacije, ki n aj
bi jo sestavljala centrnlna priprava proizvodnje.
Vsa ta vprasanja so sporazumno s poslovnimi enotami trenutno
ze dokaj razciscena. Osnovni zakljucki pri tern so:
1. dla se v sektorju za proiz•
vodnjo in tehnologijo zagotovi
studijsko delo pri spremljanju
in osvajanju dosezkov na podrocju . izdelkov, tehnologije in materialov;
2. da se pravocasno in kvalitetno pripravi del tehnicne dokumentaci.je, ki bo zajemala konstruktivni del priprave proizvodnje in sicer:

a) Za vzorce in nove modele
- nacrte za ploskovni in masivni del s potrebnimi preseki,
- kratek, vendar izcrpen tehnicni opis, ki bo zajemal tudi
recepture za powsinske materiale,
- pr,irezovalne liste,
- spisek materiala z okvirnimi norrnativi,
- narocil a materiala v tovarnah in v nabavni sluibi.
b) Za proizvodnjo:
- nacrte s korekturami, ce bodo le-te nastale na vzorcih,
- tehnicni opis glede na vnesene spremembe vzorcev,
- kosovnice,
- spisek elementov,
- prirezovalne liste,
. - materialne liste po elementih za materiale, ki niso na minimalni zalogi,
__;, predpis embaliranja,
- p~dkalkulacij a.
So pa se nekatere tezave v pripravi,- dokumentaci.je za nicelno
serijo, dokler ne homo irneli centralne vzorcne delavnice. Iz vsega ze omenjenega je torej videti,
da tehnolo5ki del pri pripravi
dokumentacije tudi v prihodnje
ostane v poslovnih enotah. Vendar predstavlja po mnenju teh-

nicnih kadrov v tovarnah to samo puibli.Zno tretjmo gl\ede n.,_
sedanji ohseg dela. Verjetno se
bodo v prihodnje v sami praksi
pokazale pri delitvi dela se teiave, ki pa jib ho treba sproti
opravlj ati.
Seveda pa bo zelo tezko brez
zivcnih vojn delati na relaciji
centralna priprava proizvodnje
- poslovne enote, ce ne homo
imeli j asnih lansirnih planov
vsaj za sest mesecev.
Ce bo tudi v prihodnje delo
pri pripravi dokumentacije, studiranju, preizkusanju in narocanju materialov 'sovpadalo s
proizvodnjo dolocenega proizvoda, bodo tezave nastajale vsak
.dan. 'Moznosti za improvizacije
hodo manjse, prohlematika v
proizvodnji pa ustrezno temu vecja. Vsi homo zaposleni pri odp ravljanju teiav, ker za preventive ne bo casa.
D. ing. Mazij

l

banj o materialih, so po vnaprej snji kratki instruktazi morali gih anja zapisovati na novo dokumentacijo.

kanje sifer in podobno. Zacetne
tezave pa smo ze prebrodili. Osnovna naloga skladiScnikov je,
da vsak premik materiala zapisejo na ustrezni dokument in ga
vsak dan oddajajo v kasnejso
obdelavo. Od azurnega skladiScnega poslovanja je odvisno delo
ostalih sluzb, predvsem nabavc,
prodaje, knjigovodstva in drugih.
Na podlagi novega nacina
materialnega poslovanja homo
dnevno obdelovali zaloge mate·
riala - predvsem gotovih izdelkov. Vse ostale sezname, obracune, materiale, dnevnike, raznc
razdelilnike in podobno pa homo
obdelovali po potrebi, najmanj
pa enkrat mesecno.
Vsi ptogrami za materialni obracun so izdelani in obdelava ze
redno tece. Po novem naeinu poslovanja ne ho vee vodenja vseh
dosedanjih skladiScnih kartotek,
vseh kartotek v m atcrialnem in
Tdave, ki so se pojavljale oh hlagovnem knjigovodstvu, seveda
tern, so bile posledica neaiurnih le, ee bodo podatki 0 materialih
vpisov, pa nekatere pomanjklji- zelo azurni. Zato bodo imeli sluivosti pri dokumentaciji, pomanj- ba standardizacije oziroma tisti
strokovni kadri, ki so odgovorni
za to, da dajejo predloge za nove
materiale, zelo odgovorno nalogo.
Po novem nacinu poslovanja se
bo histven o spremenila vsebina
nekaterih delovnih mest, ki so
povezana z materialnim obraeunom. 0 nakazanem prohlemu
tudi dejanska funkcija produk- bodo morali ustrezni organi v
tivnosti dela. Ti ocitki se pri ob- podjetju kmalu odloCiti.
Prvi koraki pri ohdelavi podatracunu osebnih dohodkov med
poslovnimi enotami sicer ne na- kov za ohracun materiala so nanasajo na sistemska doloeila, pravljeni, ceprav z nekoliko zaampak na druge komponente mude, vsekakor pa z veliko truosehnega dohodka, kot so norma-' da, glavohola, neprespanih noci,
tivi casa in analiticna ocena de- razburjanja in koncno medsebojnega razumevanja in sodelovalovnega mesta.
Vsi vema, da je modernizacija nja delavcev v sektorju za AOP,
v posameznih poslovnih enotah delavcev sluihe za standardizacivplivala na spremembo pogojev jo skladiscnikov in knjigovodij.
J. Otonicar
'
dela, pa tudi na spr ememb o pro·

PRIMERJAVA OSEBNIH
DOHODKOV PRI NAS
Osebni dohodek iz delovnega
razmerja lahko zelo spodbudno
vpliva na vecji ohseg proizvodnje,
zato je enotnost pogojev pri ohracunu osebnih dohodkov delavcev med poslovnimi enotami pomemhen dejavnik, ki ho zagotavljal izpolnitev nacela: vsakemu
po njegovem delu.
Osebni dohodki iz delovnega
razmerja so potroski delovne sile, ovrednoteni z vrednostjo, vendar tako, da potrosek delovne
sile delavca ni izrazen samo z njegovo intenzivnostjo dela in casom dela, ampak predvsem z
ustvarjenim ueinkom dela. Povsem napak bi namree hilo, ce
hi osebni dohodek temeljili izkljucno na porahljeni delovni sili,
saj hi v taksnem primeru manj
usposobljeni delavec, ki doloceno
delo opravi z neprimerno vecjim
naporom, moral v istem casu
dela, dobiti viSje osebne dohodke
kot delavec, ki je zanj holj usposobljen.
V sedanji situaciji na Bres tu,
ob sedanjih pogojih pri obraeunu osebnih dohodkov zgoraj omenjenih d ejstev ni mogoce najbolje lociti in ugotoviti, v koliksni
meri so sedanji osebni dohodk:i

Analiza transportnih stros~ov
vse nase pohi~tvene izdelke
prodajamo franko zelezniska po·
staja kupca, v zadnjem casu pa
vse vee franko trgovina, skladisce kupca in celo posamezni potrosnik. Medtem ko smo se pred
letom dni posiljali najvec hlaga
po zeleznici, pa v zadnjem casu
vecino dostavljamo z lastnimi ali
najetimi tovornjaki. Stroski za
dostavljanje hlaga narascajo in
predstavljajo 2,1 % prodajnih
vrednosti. Ta znesek ni majhen.
Medtem ko v proizvodnji merimo
in vrednotimo vsak gib in vsak
atom tvoriv in drugih materialov,
puscamo transportne stroske v
nemar.
Ne trdim, da prevozov ne kalkuliramo, da jib ne obracunamo
oziroma da ne kontroliramo prispelih r acunov. Znano je, da smo
pravi strokovnjaki za kontrolo
cezmorskih prevozov. Vsak cent
nas spravlja v dilemo o rentahilnosti ali nerentahilnosti izdelka.
In doma? Doma te skrhi ni. Stroski se nahirajo. Pa bo kdo deja!:
saj so kalkulirani. Res je, kalkulirani so, vendar to se ni dovolj.
Koliko transportnih resitev nastaja cisto na pamet! Priti morarna do podatkov, ki bodo omogocali presojo transportnih st roskov po enoti izdelka. transportnih stroskov po regijah, ekonomicnosti prevozov s kamioni v
primerjavi z zeleznico, po izkoriscanju vozil in druge podatke.

Za osnovo obracuna je treba
vzeti volumen izdelka. Bilo je vee
vprasanj, kaj naj bo osnova; ali
samo volumen ali tudi teza kot
prakticira ladjar. Pa je prevladalo mnenje, da je za prevoz pohistva s kamioni vazen volumen in
ne teza. te sedaj si lahko predstavljamo,· kaksen ho izracun za
SARDAN, kaksen za FLORIDO in ·
kaksen za LIVING v prirnerjavi
z DANIELO. No, pa pustimo presoja za kasneje, ko bodo na voljo
izracuni. In cemu to? Morda bo
to vplivalo na izhi.ro vrste transporta, morda na ceno, morda na
izbiro vrste avtomohilov, vagonov in kdo ve, se cesa.
Da pa hi lahko priS!i do t eh
podatkov - hrez katerih ni m ogoce ukrepati - je potrebna dosledna analiza vseh transportnih
stroskov prodaje:
- prevozi tovarna - zelezniSka
postaja,
tovarna - kupec (kamioni, zeleznica),
tovarna - pristanisce,
tovarna - tovarna.
Evidenca mora zajeti vsak premik izdelka, ga ohremeniti, kajti
le tako bo napravljen pregled
stroskov, ki predstavljajo vaien
element v strukturi cene. Transportna sluzba, ki je nosilec t e
naloge, bo s tern pridobila na
kvaliteti svojega dela, saj se s
tern vkljucuje v gospodarjenje
se z ·druge strani. D. Trotovsek

Oh susilnem kanalu v Tovarni pohistva Cerknica
duktivnosti, kar pa se ni odrazilo tudi v spremenjenih normativih in v novi analiticni oceni delovnih mest.
To neskladje se je prej ko slej
odrazilo v povecanju osebnih dohodkov v tistih poslovnih enotah,
v katerih je hila opravljena modernizacija. Razmerja med osehnimi dohodki zaposlenih v posameznih poslovnih enotah smo
morali zravnati s povecanimi
s tartnimi vrednostmi, kar pa
nam je se bolj zameglilo odnos
med ustvarjenim delom in osebnim dohodkom.
Zato m enim, da je bilo v tak~
ni situaciji popolnoma umestno,
da so se samoupravni organi odloeili za izdelavo nove analitiene
ocene delovnih m est v podjetju.
Z novo analiticno oceno delovnih mest naj hi izenacili osebne
dohodke z novimi pogoji deJa
med poslo·v nimi enotami, ki so
nastali z omenjeno modernizacijo tako, da ho ustvarjena moz·
nost za enotno nagrajevanje delavcev odvisna tudi od prizadevnosti vsakega posameznika. S
tern pa se zaeeto delo ne sme tudi koncati. Ni samo pomemhno,
da imamo prilagojene analitiene
ocene delovnih mest novim pogoKonec na 7. strani

Ali weste •••
Od cetrtega do stirinajstega
februarja ho tudi letos na Dunaju velika drsalna revija. Tokrat
ho nastopala pod nazivom »PARADA NA LEDU«. Med stevilnimi znanimi drsalci na ledu nastopajo Emmerich Danzer, Emmi
Puzinger, Mona in Peter Szabo,
opici Jacy in Joe in drugi. Cena
izleta z vstopnico je 95.00 din za
osebo.

*

Brestovi strelci so hili na tekmovanju oh dnevu JLA v Postojni
eetrti. Od posameznikov sta hila
najboljsa Benko in Kebe. Sicer
jim tokrat ne smemo zameriti
slabse uvrstitve, saj je hila konkurenca zelo huda.

*

Prve ponudhe za letosnji oddih ze prihajajo. Cene dnevnih
penzionov so posamezne turisticne ustanove letos povisale od
7 do 18 Dfo. se vedno pa ho mogoce dobiti rezervacije za bolj lahek zep predvsem v Dalmaciji in
na otokih.

-~

-

BRESTOV OBZORNIK
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CerkniSko.jezero vCeraj in danes
0 Cerkniskem jezeru je bilo od Valvasorja sem ze precej napisanega. Valvasor ni bil zaman prvi zgodovinar takratne kranjske dezele.
Zategadelj, ker je temeljito opisal Cerknisko jezero, je postal clan
kraljevske akademije znanosti in umetnosti v Londonu.
·
Tudi visji cestni dezelni nadzornik Franc Sternberg je pred vee
kakor dvesto leti pisal o znamenitostih Cerkniskega jezera. Pred
nekako petdesetimi leti je napisal knjigo o Cerkniskem jezeru naducitelj Kabaj in smo jo ucenci prebirali v osnovnih solah. 0 Cerkniskel;ll jezeru je napisal slikovit or,is tudi slovenski pisatelj pokojni
dr. Hinko Dolenc, ki je vee let sluzboval v mestu· Lolli za okrajnega
sod..r?ka in je bil znamenit lovec in ljubitelj Cerkniskega jezera.
-;rudx ~avel Kupaver redni nedeljsJ:<:.i obiskovale~ Cerkniskega jezera,
~eo nJei? napxs~ dobra brano ~Jigo. Pred voJno sta o Cerkniskem
Jezeru pxsala tudx Ferdo Kozak m M. Javornik, pa se vrsto krajsih
sestayko-..: so. notranjski ljudje napis~ o _tern jezeru. Precej sestav~ov Je bilo h~era~e narave. RazumlJIVO Je, da so v letih med 1919
ill 1938 Cerknxsko Jezero domaci in tuji obiskovalci bolj obiskovali
kakor pa prvo desetletje po koncani vojni.
'
. Tudi nekateri domaci in tuji slikarji so zlasti v poletnih mesecih, v casu kosnje in pase obiskovali CerkniSko jezero in ga slikali
v razlicnih vremenskih razmerah in pejsa:Zih.
. Ob v_sem tern lahko dozenemo, da Notranjci ne poznamo Cerkruskega jez7r!'l Sarno zar~d~ naravnih lep~t, temvec Se bolj Z gospodar.skega vxd~a. _No~r<I?J.<;I poznamo _tudx k~turno, gospodarsko in
socx?lno pl~t lJUdi,_ ki ZIVIJO ob Cerknxskem Jezeru. Nekateri obcudovalcx. Cerl~mskeg~ J~zera se navdu5ujejo nad vsakoletnimi spremembaffi.l: Del: jezeru ill Jezersko floro. Med ljudmi ze vee kakor sto let
~ozx ~n~oved, da so Stradivarjeve gosli iz lesa, posekanega na vrhu
Jayo!"?xskll~ gozdov, kar pac se . menda ni znanstveno dognano. Za
?livruco, kjer da so se pred vee sto leti zbirale carovnice v katere
Je celo zgodovinar Va_lva~or verj_«:l, nihce ne verjame, da ;o bile res
t~m, posebno pa ne lJUdJe zac;lnJih. petdeset ~et. Znana je tudi prav~JICa 0 Stemberske~ grofu, ki se je V temru noCi VOZil V colnu po
Jezeru na vasovanJe, pa je zaradi mascevanja s colnom zdrknil v
~r~p~d. Mnogo teh lj~dskih pripovedk je se zivih in nekateri romantiki Jim se vedn'? verJ.anlejo. Nekateri ~isci - romantiki, ki bi zeleli,
da os~ane Cer~s~o Jezero ta~o ~rvobx~o,_ kakor je bilo stoletja in
st?letJa. Prebxvalc_x - de~elarn, ki stanuJeJo ob Cerkniskem jezeru
ah _pa ~o doma ~~ .dJ?ugxh ~redelov Notranjske, denimo iz Laske
dolille, ill so lastruki Jezerskib parcel, pa drugace mislijo o gospodarski plati Cerkniskega jezera.
Objeze!ski prebival~i vedo, da od romanticnili povesti, od vode,
lepe fl?re. m ostalega ~ mogoce smotrno Ziveti. Romanticne zgodbe
o presiha)oc~m C!'!rkniske~ jezeru. S? _zelo lepe za bralce, ki so n a
topl~ll'!- ob. z~ms~. vecerib,. k~ 9-fvJ.aJo po Cerkniskem jezeru in
?kobcx snezm metez~. NotranJski lJUdJe, lastniki parcel v Cerkniskem
Jezeru, .P~ so sto~etJa gled~ na jezero z ocmi gospodarja.
. KaJ Je sto~etJa n~tnmJski clovek v gospodarskem pogledu dobxval od Cerkniskega Jezera?
. ysako_l«:to nekaj vo!- s_labe krme ali nastilja, jesensko paso, ce
~e ru prekinila prezgodnJa Jesenska povodenj. Ribolov v Cerkniskem
~ezeru so si ze ~tole~ja lastili tuj ci,_ ki niso imeli nic skupnega z
Jezero~. V SVOjem jezeru SO prebxvalci, katerili rodovi Zive ze vee
kako_r txs?c let, ~krivaj lovili ribe in rake. Baje so imeli pred sto leti
prebx~alc_x . GornJega Jezer.~ _nekaj pravic . do ribolova, zato pa so
ll'!-oral1 b1~1 v~e leto c_uvarJI Jezera v slutbx knezov in grofov da ne
bx 1?-eP?kliC:a_n.I. doma6._ni l?vili rib. Pastirji smo pred petdesedmi leti
skrivaJ lo':'llx nbe.. To ]e bila tudi vsa korist, ki smo jo imeli Notranjci
od Cer~skega. Je~era. Seveda, mestni ljudje drugace gledajo in
obcu~uJeJo pre~ihaJoce Cerknisko jezero. Ce pride takle mestni rom~tlk ~ Cerkmco v juniju in vidi jezero zalito, bo ob pogledu nanj
vzhicen m navdus~n. Toplo mu bo pri srcu, kakor je bilo meni ko
se~ pred desetletJ~ glect~l v Italiji cudovito jezero Lago di G~do
pr~lepo Lag.o di Magxore. Seveda se tak mestni clovek ne more
VZ!Vetl V .to, ka] recejo ~etje, kO je se V juniju preplavljeno jezersko. dno 1!1 ne ~octo rmeh krme, am~ak. samo nastil. Ist?. velja in je
~udi vcasili veljalo,. ce .so prezgodn]e jesenske povodn]l preplavile
Jezersko dn~. Pase ~e bllo konec. Eno je biti turist, obcudovalec na~ega notran~sk~ga Jezera, drugo pa je, kaksno dejansko korist je
rmel notranJSki clovek V preteklosti od tega cudovitega svetovno
znanega CerkniSkega jezera.
'
Polemika o_krog .z~jezeritve Cerkni~kega jezera se mi je zdela
cudna. Nekaten so bllx za to, da se na Jezeru nic ne spremeni in da
ostane, kakor je bilo stoletja in tisocletja. Ali, kakor pravijo nekateri,
Cerknisko jezero naj bo tako, kakor je bilo vceraj in tako naj bo
tudi jutriSnji dan. Zivljenje !judi, njihova gospodarstvo in priliodnost pa zahtevajo, da se tudi ob CerkniSkem jezeru spremenijo gospodarski pogoji. Kje je zapisano, da na Slovenskem samo nekateri
kraji Gorenjske, Primorske in Stajerske imajo pravico do neslutenega razvoja turizma? Ali imajo samo nekateri kraji v Slovenskem
monopol nad turizmom?

a!!.

Notranjska dezelica, katere sredisce je CerkniSka dolina s presihajocim Cerkniskim jezerom, je bila v letih 1885 do 1940 izvor ekonomske emigracije. Mozje in fantje so v najlepsih letih odhajali za
kruhom v tujino. Do leta 1922 predvsem v Ameriko, potem pa v
Francijo, Argentino, Avstralijo in druge tuje dezele. Malo kmetijstvo, prevoznistvo in gozdarstvo ni moglo vseh preziveti. Takrat so
bile tudi druzine stevilne. Zagarstvo je bilo nekoliko razvito samo v
Loski dolini. Z letom 1950 se je zacela razvijati kovinska industrija
ter modernizirati industrija v Cerknici in v Martinjaku .. Tako je
bilo zacasno konec ekonomske emigracije. Vendar ima tudi industrijski razvoj svoje meje. Sprico popolne tebnicne dovrsenosti, tovarni kakor sta Brest in Kovinoplastika, ne basta mogli v pril1odnje
zaposlovati vecjega stevila domace delovne sile. Upokojenih pa tudi
ni vsako leto toliko, da bi na njihova mesta prisla tista delovna sila,
ki konca osemletko.
Sprico vedno tezjih pogojev za studij, posebno na visokih solah,
bo vedno manj mladih odhajalo v ljubljanske sole. ·
Ali naj bo Notranjska v prihodnje zopet to, kar je bila v preteklosti ko so tisoei odhajali v tujino za zaslutkom in kruhom?
To se ne sme zgoditi. Tudi Notranjska ima vse naravne pogoje, da
razvije turizem ob Cerkniskem jezeru. Poleg Cerkniskega jezera
imamo se cudovito KriZno jamo in tihe sprehode po snetniskih in
javorniskih gozdovih. Tudi to je mocan argument za delno ojezeritev
Cerkniskega jezera. 2e sedaj se mnogi zanimajo za zidanje pocitniskih hisic ob Cerkniskem jezeru. Naravne lepote, lov in ribolov b odo
privabljali vedno vee turistov, zato bi se potem v turizmu in gostinstvu zaposlovala vsa odvisna domaea delovna sila. Nekatere ljubitelje Cerkniskega jezera skrbi, da bo unicena jezerska flora. Flora
bo se ostala. Svet se ekonomsko razvija, zategadelj tudi Cerknisko
jezero ne more ostati tako, kakrsno je bilo stoletja.
Potrebno je smotrno, gospodarsko in turisticno izkoriscati naravne lepote in razvijati turizem tudi v tern predelu Notranjske.
Razumljivo je, da bo pri tern se mnogo dela. Poleg delne ojezeritve
jezera bo potrebna tudi sanacija objezerskih vasi, urejanje in oskrbovanje stranskih cest, kakor na primer na Bloski planoti, kjer je
zibelka slovenskega smucanja. Notranjska, posebno pa pokrajina ob
Cerkniskem jezeru, je turisticno se deviSka, ceprav Cerknisko jezero
poznajo tisoei umetnikov, strokovnjakov in znanstvenikov iz vseh
evropskih dezel. Sprico gospodarskega razvoja in sprico razvoja turizma ter za pribodnjo blaginjo notranjskih mladih ljudi je treba iti
z duhom casa in napraviti ob CerkniSkem jezeru vse, da bodo ljudje
zadovoljni. Cas je, da se turizem tudi pri nas razvija, saj je v t ern
pogledu Gorenjska skoraj sto let pred Notranjsko.
MATEV2 RACE

NASI
LJUDJE
Joze Gornik se kar ni in ni hotel
sprijazniti z mislijo, da bi povedal
kaj za nase glasilo.
nPa zakaj ravno jaz?« mu ni bilo
prav.
»Ja no, tak je pac ze obicaj, da se
pogovarjamo z delavci, ki so najdlje vzdrzali pri podjetju. Vi pa ste
v Tovarnl ivernih plosc gotovo dela·
vee z najdaljsim delovnim stazem.«
Ko je uvidel, da se ne bo mogel
resiti, se je vdal: •Zgodaj sem moral prijeti za dele. S sedemnajstlm
letom sem si zacel sluziti kruh. Po
dveh letih dela na cesti sem se zaposlil pri firmi Premrov v Martinja·
ku.« Joze je nas c lovek, domacin ,
rodil se je v Martinjaku in pravi, da
je ze precej dolgo na svetu.
•Nikakrsnega dela se nisem branil," je nadaljeval Joze. •Pri
Premrovu SP.m moral opravljati najrazl icnejse posle. Pozimi smo delali v tovarni, poleti pa smo morali
gospodarju-kapitalistu pomagati pri
kosnji In spravljanju sena. Tudl po
stirinajst ur na dan nam ni zmanjkalo dela.•
Prisla je vojna vihra in spet je
menjal gospodarja. Nekaj casa je
bil pri zeleznici na Rakeku, da bi se
po koncu vojne spet vrnil v domaco
vas Martinjak in nadaljeval z delom
na zagi. Pa ne za dolgo. Kmalu se
je preselil v Cerknico, kjer s svojo
druzino prebiva se sedaj. V cerkniski tovarni je bil med drugim
enajst let kurjac v kotlovnici. Nazadnje je pristal v Tovarni ivernih
plosc, kjer ima svoje delovno mesto
na komahdnem pultu.
,z dohodki ste bili vedno zado.voljni?«
nDa, vseskozi. Vedno sem zaslu·
zil dovolj, da nisem hodil okrog s
praznim zepom. Zadovoljen sem bil
z dohodki, pa tudi z delom, ceprav
ni bilo vedno ravno lahko. Koliko je
samo precutih noci za menoj! Kotlovnica in zdaj lverka ne poznata
nocnega pocitka. 0 tezavnosti

nocnega dela pa ve samo tisti, ki je
kdaj delal ponoci.«
»Kdaj vam je bilo najteze?n
»Kar se dela tice, je bilo najtezje
na zagl v Martinjaku se pred vojno
Ejej, mladi se ne veste, kaj se pravi
delati. Sedaj pozimi pridete lepo na
toplo in suho v tovarno. Mi pa smo
vsi mokri in premrazeni drgetali na
takratni zagi.«
Po sedmih letih dela na lverki
Joze prav v teh dneh odhaja v zasluzeni pokoj. Zato sem ga pobaral se
to:
nKaj boste pa sedaj delali, ko ne
boste hodili v tovarno?«
nPosla mi ne bo zmanjkalo, dokler
bom sam hotel. Delal bom po hisi,
okoli hise in nekaj zemlje i!Jiam, da
ne bom samo pocival.«
Joze je priden in vesten delavec.
Govoril mi je predvsem o svojem
delu , o svoji poti delavca, dolgi
osemlntrideset let. Kaj vee o svojem osebnem zivljenju pa ni hotel
povedatl. Morda je bil slabe volje.

PRAVNIK
SVETU]E
VPRASANJE: Statut podjetja
doloca da ima clan delovne skupnosti BRESTA v nekaterih primerih pravico do najvec sedem
dni placanega izrednega dopusta
letno. Med drugim nasteva tudi
smrt v ozji druzini, cesar pa statut podrobneje ne razcleni. Zanima me, kdo vse sodi v »azjo
drutino«.
ODGOVOR: Po clenu 56. pravilnika o delovnih razmerjih so:
dijo v ozjo druiino otroci, starsi,
zakonec, bratje in sestre prizadetega delavca. Po tern dolocilu, ki
je se veljavno in ki ni v nasprotJU s statutom, so se dosedanie
odsotnosti v glavnem obravnavale in to daje tudi odgovor na
vase vprasanje.
Vsekakor pa ta ureditev ni zadovoljiva, ker je v praksi prislo
ze veckrat do utemeljenih pomislekov. Oglejmo si nekatere primere, ki jih bo treba na novo resiti:

-

smrt posvojenca ali posvojitelja,
- smrt starih starsev,
- smrt osebe, ki jo delavec
ed.ini pretivlja oziroma oskrbuje,
- smrt clana skupnega gospodinjstva in podobno.
Razumljivo je, da vseh smrtnih
prlmerov ne gre poeootiti in dotOciti enako stevilo dni dovoljene odsotnosti. Pri dolocanju stevila dni bo treba misliti na to,
ua so dnevi oamenjeni predvsem
t~mu, da se prizadeti delavec po
ialostnem dogodku dusevno in
telesno okrepi, predvsem pa, da
opravi vse potrebno v zvezi s pogrebom. Nedvomno ima pri tern
veliko vlogo stopnja sorodstva,
odnos do umrlega, skupno gospodinjstvo, oddaljenost (ce na
primer umre sorodnik v tujini,
Kjer se prizadeti progreba ne bo
udeleill)" in podobno.
Mnenja o rditvi omenjenib primerov so razlicna, zato bo treba
v javni razpravi ugotoviti, kam
tefi vecina. Nedvomno pa bo treba zadevo natancoeje urediti kot
je urejena sedaj, ker gre za primere, v katerih zaraa.i nujnosti
zadev ni mogoce oklevati ali skli·
cevati posebnih organov.
VPRASANJE: Ali je dopustno
sprejeti v delovno razmerje delavko ki je noseca? Ali zdravnik
v tern primeru lahko izda pozitivno spricevalo in kaksne posledice ima lahko oseba, ki tako delavko sprejme?
ODGOVOR: Nosecnost ni ovira
za sklenitev delovnega rajmerja.
Zato tudi zdravnik lahko izda
spricevalo, kjer pa seveda navede znacilnosti del, ki jih taka delavka lahko opravlja.
Vpra5anje, ali se nosece delavke sprejemajo .na delo ali ne, je
torej stvar kadrovske politike
podjetja. Verjetno tega ni mogoce posplositi, temvec je potrebno vsak primer posebej prouciti
oziroma utemeljiti. •
Z.Zabukovec

kdo ve. Navadno je sicer vedno dobra razpolozen in, ce le more, pave
kaksno hudomusno. Poln je mladostne vedrine in tudi sam pravi, da se
se pocuti mladega. Zadnje case ga
bolijo rake in ko po tolikih letih od·
haja v zasluzeni pokoj, mu zaze limo
prijetno pocutje v prihodnjih prostih
dneh in se mnogo srecnih let v krogu njegove druzine.
F. MULEC
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Z obcnega zbora sindikata v TP Cerknica
Zelo skrbno pripravljeno porocilo predsednika sindikata Andreja Hrblana o delu sindikalnega odbora v preteklih dveh letih
je bilo prav gotovo podlaga za
zavzeto razpravljanje delegatov.
Delegati so v razpravi ugotavljali, da v Tovarni pohistva Cerknica osebni dohodki stagnirajo.
Vzroke za to so pripisali neustreznemu proizvodnemu asortimentu in premajhnemu proizvodnim serijam. Ocitki so kar dezevali na prodajno sluzbo, ker da
nima dovolj proucenega tdisca,
sicer nase blago blago ne bi bilo
nekonjukturno.
v razpravi 0 se vedno prenizki
produktivnosti dela so kritizirali
tudi kadrovsko politiko. Premalo
ali skoraj nic ni izobrazevanja
delavcev za posamezna delovna
mesta. V razpravi so delegati zahtevali, da je treba delavcem omogociti izobrazevanje oziroma strokovno izpopolnjevanje in tako

dvigniti strokovno raven kolektiva. Priucenim delavcem je treba
dati manjkajoce znanje in jim
potem priznati kvalifikacijo za
okvir podjetja. Receno je bilo
tudi, da je treba vee mladine izohrafevati v poklicnih solah, da
bi tako lahko pozneje zasedli
kljucna delovna mesta s strokovnimi delavci.
»Nismo proti strokovnjakom,«
je bilo slisati razpravljalce, »toda takim strokovnjakom, ki presegajo nase znanje, od katerih
se bomo cesa naucili in ki nam
bodo v pomoc. Toda pri sprejemanju strokovnjakov je potrehna selekcija. Zakaj sprejmemo v
delovno razmerje vsakogar, ki Ie
hoce k nam? Tudi ni prav, ce pri
sprejemanju strokovnjakov sprejemamo vse njihove pogoje, na
primer pogoje o viSini osehnih
dohodkov, zaposlitvi zene, cepravnima ustrezne izohrazbe in podobno. Ni vafno, da ima nekdo

PRIMERJAVA OSEBNIH
DOHODKOV NA BRESTU
Nadaljevanje s 5. strani
Tovarni pohistva Martinjak v
jem dela, ampak so pomembni maju ze umetno zvisana zaradi
tudi normativi casa, ki jib je izenacitve osehnih dohodkov med
prav tako treba prilagoditi no- poslovnimi enotami.
vim kapacitetam in proizvodnel'ovprecno so se osehni dohodmu asortimentu med poslovnimi ki zaposlenih v letu 1970 na Breenotami. Sele s tern homo tudi stu gibali v visini 1254 din, medzadostili pogoju, da so osehni tem ko so bili povprecni osehni
dohodki odraz ustvarj enega dela. dohodki v 1969. Ietu 1213 din.
Za dosego tega cilja med poslov- Osehni dohodki so tako v letu
nimi enotami pa je treba sele ob 1970 narastli za 4 %, vendar je
uveljavljenih omenjenih nalogah · porast zivljenjskih stroskov za
izenaciti startne vrednosti oseb- 12 % v letu 1970 v primeru z Ienih dohodkov med poslovnimi tom 1969 obcutnejsi, tako da so
enotami.
nasi osehni dohodki v Ietu 1970
Ce so namrec analiticna ocena stagnirali. To sledi tudi iz pridelovnega mesta in normativi ca- merjave povprecnih osebnih dosa pravilni in prilagojeni raz- hodkov v slovenski lesni indu ·
nim pogojem dela v poslovnih striji med letom 1969 in 1970, ko
enotah, tedaj lahko recemo, da so znasali 973 din oziroma v letu
bo oh enotni startni vrednosti 1970 1164 din, kar je za 20% podobil delavec za enako delo v viS~nje osebnih dohodkov.
Za nazornejsi prikaz stanja osebnih dohodkov po zaposlenih v decembru 1970 posredujem naslednjo tabelo:
Zap.
stev.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Frekvenca zaposlenlh po poslovnih enotah

-TPC
-- -TPM
--

Razponl

pod 700
701 -1000
1001-1500
1501-2000
2001-2500
2501-3000
3001-3500
nad 3500

Skupaj:

336
298
89
14
1

7
137
229
45
5
1

738

424

vsaki poslovni enotni enak osebni dohodek.
Osebni dohodek delovnega mesta je zmnozek stevila analiticne
ocene s startno vrednostjo, medtem ko je zasluiek delavca odvisen od normativa casa oziroma•
cenika, ki je rezultat osebnega
dohodka delovnega mesta, casa,
potrebnega za doloceno operacijo, in opravljenega dela.
Sele ob tako zastavljenih resitvah bodo nastale moznosti za
ugotavljanje vzrokov v razmerjih
osehnih dohodkov med poslovnimi enotami.
Poglejmo odnose vrednosti toc~e osehnih dohodkov med poslovnimi enotami, ki so odraz gibanja osebnih dohodkov· v poslovnih enotah in kot taksne tudi rezultat omenjenih neskladij:
Poslovna enota

3

1-

TP Cerknica
TP Martinjek
TLI Stari trg
TIP Cerknica
Skupne sluzhe

Dosefeno
v marcu
1970

0,0275
0,0220
0,0269
0,0254
0,0257

Prolzvodnja
v marcu ·
1970 v
10 tlsoc din

598,8
220,6
112,0
119,3

Podatki se nanasajo na lanski
marec, ker je vrednost tocke v

TLI

3
81
123
30
1
1
1
240

lverka

7
45
23
5

1
81

SKS

1
9
33
36
38
17
7
2
143

spedic.

Sku-

3
2

11
570
729
231
64
19
13
4

15

1641

1
8
1

%

0,7
34,7
44,4
14,0
3,9
1,2
0,8
0,3
100

Nasa prizadevanja, da bi povecali realne osehne dohodke, so
se pricela ze z analiticno oceno
delovnih mest, pa tudi z odlocitvijo, da bi pri delitvi dohodka v
1971. letu povecali sredstva za
osehne dohodke. Menim pa, da
bodo z novo analiticno oceno
ustvarjene moznosti za s.t imulativno nagrajevanje in povecano
produktivnost dela zaposlenih.
R. Zadravec

Brestov obzornik, glasilo kolektiva Brest Cerknica. Odgovorni
urednik Danilo Mlinar. Urejuje
uredniski odbor: Vojko Harmel,
Joze Klancar, .Janez Lavrencic,
i)anilo Mlinar, Dubrovka Pazic.
Vinko Ma.bne, Branko Milek,
Franc Mulec, Miha Sepec, Franc
Strukelj, Dusan Trotovsek in
Zdravko Zabukovec. Tiska Zelezniska tiskarna, Ljubljana

samo izobrazbo, vazno je pri tern
tudi, za katero delo je strokovnjak tisti, ki ga sprejemamo.<<
Delegati so menili, da niso proti holjsemu nagrajevanju pravih
strokovnjakov, ki zasedajo prava
delovna mesta, vendar je razmerje 1 : 5,53 preveliko. V zadnjem
casu si drufhena skupnost prizadeva zmanjsati socialne razlike
med delovnimi ljudmi. Sicer pa
so se delavci zavzemali, da jc
treba izdelati sistem, po katcrem
bodo vsi delavci v podjetju, tudi
strokovnjaki, placani po opravljenem delu. Nekateri so v razpravi
kritizirali strokovne sluzbe, ker
se niso uspele izdelati pravilnika
o delitvi osebnih dohodkov.
Dodatek na stalnost ni socialna kategorija, je bilo poudarjeno
na ohcnem zboru. To je priznanje starejsim delavcem za preteklo delo. Starejsi delavci so se
vrsto let hote ali nehote odrekali
visjim osehnim dohodkom za
modernizacijo in izgradnjo po·
djetja, zato imajo sedaj pravico,
zahtevati od organov upravljanja
in vodstva podjetja neke koristi
od tega. Mlajsim delavcem, pa
tudi strokovnjakom je sedaj lah-

ko priti do primernega zasluzka,
ko je podlaga za delo ustvarjena.
Predsednik sindikata je v svojem porocilu navajal, da so organi upravljanja odmaknjeni od
delavcev.
Zato strokovni delavci pogosto
sami odlocajo mimo samoupravnih organov, kar pa ima lahko
skodljive posledice za prihodnji
razvoj samoupravnega sistema.
Delavci ze cutijo to pomanjkljivost, ki jo na razlicne nacine
izrafajo kot primanjkljaj ali razliko med pricakovani.,_ vplivom.
0 rekreaciji zaposlenih pa je
tovaris predsednik v porocilu
ugotovil, da smo nazadovali. Pred
leti smo imeli to vprasanje se kar
zadovoljivo reseno. Rekreacija
delavc.e v mora hiti organizirana,
delavci si zelijo letovati skupaj
s sodelavci zaradi ugodnejsega
pocutja, zato je nujno potrebno
organizirati rekreacijska srediSca.
Delegati so razpravljali se o
drugih zadevah. Moram pa reci,
da je bil obcni zbor delaven, vsa
razprava je bila zavzeta, vsi v
razpravi so si prizadevali, da bi
s svojim prispevkom odstranili
napake, ki vidijo s svojih delovnih mest.

I. Klancar

ViSji razreO, viSja ooena
Ob -prvem polletj(lefosnjega sols~ega leta v nasi tehniski soli
Oh ze ustavljeni praksi, da vsako ocenjevalno obdohje obvestimo Brestov kolektiv o uspehih
nasega strokovnega podmladka,
bi ne hilo prav, ce bi ob koncu
tega polletja to opustili.
Tako vam predstavljamo rezrede po vrsti, kakor si sledijo po
stopnji, po starosti in tudi po
uspehu. Vse to je namrec v premem sorazmerju, v obratnem z
vsemi temi podatki je stevilcnost oddelkov.
Prvi letnik ima oh polletju se
37 dijakov (2 sta v tern casu zavrgla misel na poklic lesnoindustrijskega tehnika). Med prcostalimi je 16 fantov (ali 43,2 %)
lahko pokazalo starsem spricevala brez nezadostnih ocen. Ostalih 21 (56,7 %) tega veselja ni napravilo ne starsem, ne profesorjem, ne nam Brestovcem, pa tudi
sebi ne. Vendar tudi teh ne smemo zbasati v en kos. Prevec jih
je in prevec so razlicni: med njim i je 10 taksnih z 1 ali z 2 negativnima ocenama, kar 11 pa tistih s tremi ali vee nezadostnimi. Med temi so tudi dijaki s 6
in celo 7 »ciki<<, kar pri vsega
skupaj 10 predmetih gotovo ni
nadobudno.
·
Bodimo realisti, pa se potolazimo s temle verjetnostnim racunom: tistim hrez negativne ocene se ho ob koncu leta prikljucilo vsaj se onih 10, ki imajo po
eno ali dve, pa bo drugi razred
se vedno stel 27 dijakov, kar je
se zmeraj precej. Nekaj tistih z
vecjim stevilom negativnih ocen
se bo tudi se obdrzalo, in ce jih
bo v drugem letniku 30, lahko
recemo, da je bilo. »novacenje<<
v letosnji I. letruk vendarle
uspesno.
Na prvi ocenjevalni konferenci kjer je bil uspeh v tern Ietntlrn slabSi od sedaniega; kar
je sicer normalno, za I. lctnik pa
celo razumljivo, je bilo sliSati
ocitek, da smo dijake za ta letnik izbirali na pamet, hrez kakrsnih koli kriteriejv, kar seveda
ni res. Za kriterije, ki niso segli
tako nizko, so vedeli tako ucenci
kot starsi. In ucitelji v osnovnih
solah tudi. Tu pa tam se nam je
jeseni morda vendarle se kdo
zmuznil med ze izbrane, vendar
ti bistveno ne vplivajo na sedanji rezultat.
Gre torej za nekaj drugega, pri
cemer je najprej treba omeniti
razliko v kriterijih ocenjevanja
v osnovni soli in na drugi stop-

nji. Malo globji pogled v zakljucna spricevala iz osemletke in v
redovalnice I. letnika tehniSke
sole pokaze naslednjo resnico:
5 = 3, 4 = 2, 3 = 1. To je sicer
cudna matematika, vendar praksa hodi vcasih svoja pota, dalec
od teorije.
Sem je seveda treha priSteti
nekoliko hlazji kriterij v osmem
razredu in nekoliko stroiji v I.
letniku .srednje sole, vendar to
dvoje sene poravna racunov. Po
taksnih kriterijih hi se smel uspeh znizati za eno oceno, ne pa
za dve, kar je pri nasih dijakih
pravilo skoraj brez izjem, tako
v Ianskem kot v letosnjem oddelku.
Vsiljuje se nam vprasanje, ali
teznja k cimmanjsemu osipu v
osnovni soli vendarle ne temelji
prevec na znizevanju zahtevnosti in doslednosti, namesto da bi
temeljila na edini osnovi, ki prenese kritiko, na znanju in na delovnih navadah ucencev.
No, vemo, s kaksnimi tezavami
se otepajo nase osnovne sole,
tako od financ pa do kadrov, da
vse ostalo spustimo, pa najbr.Z
nismo poklicani spuscati puscic
v njihovo smer; rezultati nasih
prvih Ietnikov so pac taksni in
iz vsega se nam za prihodnje
samo od sebe narekuje potreba
po nadaljnji zaostritvi kriterijev
za izbor ucencev, s katerimi se
bomo dogovarjali za stipendiranje v naslednjih letih.
Drugi letnik je letos ze ustaljen. Razred steje 23 dijakov. Od
teh sta dva prav dobra (v I. letniku en sam), 9 dohrih in 3 zadostni. Skupen uspeh 60,85 %. Negativne ocene ima v tern razredu
9 ucencev, vendar . nobeden vee
kot dve.
Tretji letnik je s 75 % pozitivnih za dobro stopnico boljsi od
drugega. Razred steje se vedno
20 dijakov, od katerih so trije
prav dobri, dobrih je 11, 1 je zadosten, 5 dijakov pa ima po eno
nezadostno oceno. Vsi profesorji so zadovoljni z resnim delom
dijakov v tern razredu in tako
smemo z veseljem pricakovati
cez poldrugo leto v tovamo nekaj pridnih tehnikov, na fakulteti pa nekaj dohrih studentov,
ki jih bo Brest pripravljen za
uspesno delo stipendirati tudi Dl\
univerzi.
J. Praprotnik

Akcija75
je stekla
Repuhliska konferenca Zveze
mladine Slovenije je posredovala
aktivom, ki sodelujejo v >>Akciji
75«, program, ki ga morajo sprejeti vsi aktivi in po mofnosti tudi izpeljati. Nas aktiv je v zacetku decembra 1. 1970 izdelal konkreten program o uresnicevanju
»Akcije 75<< v mladinskem aktivu Brest Cerknica, ki obsega naslednje naloge:
1. Usposahljanje mladih v nasi
delovni organizaciji.
a) nekatere znacilnosti sedanjega ekonomskega stanja;
b) perspektive
vkljucevanja
mladih v gospodarstvo;
c) idejni temelji zveze komunistov;
c) kaksna je nasa delovna organizacija;
d) kako skrhno gospodariti v
delovni organizaciji; .
e) od cesa je odvisen dohodek
gospodarske organizacije in kako se deli;
f) medsebojni odnosi v delovni organizaciji;
g) drufbeno politicne organizacije v kolektivu;
h) zakaj in kaj dela Zveza mlai) prosti cas in rekreacija mladine v delovni organizaciji;
moznosti in pomembnost.
2. Razvojni nacrt nase delovne organizacije.
3. Raven samoupravnih odnosov v delovni organizaciji.
4. Kadrovska politika.
5. Stanovanjska prohlematika.
6. Telesna kultura in rekreacija.
7. Mladi, Zveza mladine in druge druzbene organizacije.
8. Ustanoviti mladinski aktiv
v proizvodnih obratih v Starem
trgu in Martinjaku ter aktiv mladih na tehniski srednji soli v
Cerknici.
9. Povecati dejavnost cerkniskega odbora pri Mednarodnem
skladu Lacni otrok.
Vsaka naloga je posehej casovno dolocena in za vsako nalogo
je zado!Zena posebna komisija,
ki mora zbrati vse potrebne podatke za javno razpravo.
Zaradi zanimivosti in aktualnosti prve naloge in omenjenih
tern je nujno potrebna povezava
s sindikalno organizacijo in Zvezo komunistov. Predavanja bi
hila holj obiskana, uCinkovitejsa in cenejsa. Predavali bi strokovno usposobljeni predavatelji
iz delovne organizacije, predstavniki drufbeno politicnih organizacij in obcine, pa tudi predavatelji z Delavske univerze Boris
Kidric iz Ljubljane.
Po casovnem zaporedju smo se
pri izpolnjevanju nalog najprej
srecali z vprasanjem telesne kulture in rekreacije v nasi gospodarski organizaciji in ohcini. Posebna komisija nasega mladinskega aktiva je 24. decembra
1970 opravila anketo v Tovarni
pohistva Cerknica, na skupnih
strokovnih sluzbah in v treh razredih tehniske srednje sole v
Cerknici, da hi vsaj pribliZno
ugotovili resnicno stanje in polozaj telesne kulture v nasi gospodarski organizaciji.
Po nasih podatkih je anketne
Iiste dobilo prihlizno 960 !judi,
vrnilo pa jih je 216 anketiranih,
kar pomeni 22,5 o/o vseh, ki jih je
anketa zajela.
·
Od 216 anketnih listov smo jih
118 (54,6 %) dobili od clanov
mladinske organizacije, se pravi
od tistih, ki se niso izpolnili sedemindvajset let. Starejsi so izpolnili 98 anketnih listov ali 45,4
odstotkov.
Med mladimi se jih od 118 kar
70 ali 59,3% redno bavi s telesno
kulturo, od 98 starejsih pa le 16
ali 16,3 %. Od 118 se kar 73 ali
61,8% mladih vsaj enkrat letno
havi z rekreativnimi dejavnostmi. S takimi dejavnostmi se od
98 starejsih bavi le 34 ali 34,7 %.
Konec prihodnjic

BRESTOV OBZORNIK
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SE DOSTI DELA
OBCNI ZBOR RIBISKE DRUZINE CERKNICA
RibiSka druiina v Cerknici je
10. januarja 1971 imela svoj letni

obcni zbor. Ob tej priloznosti so
se ribici pogovorili o uspehih in
neuspehih svojega dela v preteklem letu ter si zastavili naloge
za letos.
Delo druZine se je v preteklem
letu osredotocilo predvsem na
odlov in resevanje rib ob presi·
hanju Cerk:niskega jezera, kar se
je zgodilo kljub zajezitvi. Mnogo
vode v pozni pomladi je vzbujalo
vtis, da ribjega Zivljenja ne bo
treba vee resevati. Toda nar ava
se je skujala in tako nalofila ribicem dodatno delo pri re5evanju. Zajezitev je bila sicer le
uspesna, ·saj se je voda na jezen1
ohranila dva meseca dalj, s tern
pa se je podaljsala tudi sezona
ribolova. Novi posegi v ojezeritvi,
za katere je ze izdelan projekt
in predvideva zaporo Nart, pa
b odo nedvornno dalj ohranili vodo v jezeru. Ribici upajo, da bo
mogoce tudi za prihodnj e posege
v jezeru dobiti sredstva. Ta sredstva ne bodo vrlena vstran, tudi
ce gledamo samo z rib iskega vidika, da ne govorimo o drugih
koristih, ki bi jih prinesla stalna
ojezeritev. Ce bo potrebno, bodo
tudi ribici po svojih moceh denarno podprli akcije za ojezerit ev.
Iz porocil na obcnem zboru je
mogoce razbrati, da je bilo prodanih okrog 10.000 mladic scuke,
okrog 1000 kilogramov konzumnih rib, vee kot 100 kg rakov.
Resenih in vlozenih v predele,
kjer je st alna voda na jezeru, pa
je bilo vee kot 3000 kg raz-

Pozorl
Zreba mol
»Halo, ali je tam ta pa t a? No,
lepo ste si razdelili nagrade!«
»Halo, ee si b oste se tako delili
nagrade, kar sami resujte kr-izanke, nikar jih ne objavljaj te!«
»Halo, to je krivica! Nagrade je
treba irebati, ne pa kar tak.o, po
domace . ..«
·
Tako so po izidu prejsnje stevilke nasega lista sporocili v u rednistvo »jezni resevalci nagradne
kri.Zanke«, ki jim sreea ni bila naklon jena. Vsega so seveda krivi
birokrati - kot vedno!
Prisegamo pri stevilnih napakah, ki so se pojavile v resitvah
prejsnje kriZanke, da je vse, kar
homo sedaj zapisali, res. Ce kdo
ne vejame, naj pride k nam, da si
bo ogledal oprijemljive dokaze:
1. Za krizanko »29. november«
je prispelo v urednistvo 33 resitev.
2. Od skupnega stevila prejetih
resitev so jih kar 21 poslali resevalci in poslovne {!not~. SKS iz
Cerknice.
3. Pri frebanju je bilo zaradi
napak. v resitvah izlocenih 13 kandidatov, ki so upali na sreco.
4. :Z:rebanje je opravila stiriclanska komisija, ki je vodila zapisnik; ta je vsakomur na razpolago v splosnem sektorju.
Ta.ko, dragi resevalci! Tudi za
novoletno kri.Zanko je opravila
zrebanje . stirielanska komisija.
Prispelo je 68 resitev, 12 smo jih
izzrebali, kar 26 je bilo nepravilnih, morda tudi tokrat kdo ne bo
zadovoljen. Kaj hocete, tudi na
loteriji ni vsakdo izZreban. Se poizkusite sreco! Neposrednega televizijskega prenosa zrebanja pa
tudi v prihodnje ne bo.
Urednistvo

licnih vrst rib. Za vse to delo je
bilo potrebnih okrog 1500 delovnih ur, ki so jih opravili clani
ribiSke druZine. Da bi se v susnih
dneh lahko zadrzavale ribe v vodi, so hili na novo zgrajeni jezovi v Resetu in Retju. Ti jezovi
bodo v prihodnje precej pripomogli k vecjemu ribjemu stalefu
v jezeru.
·
V lanskem poletju je bilo tudi
ribisko tekmovanje, na kater em
pa zal ni sodelovalo prieakovano
stevilo ribicev. Po tekmovanju je
bil pik:nik, ki pa je bil zelo obiskan in si ga obiskovalci se zeli.

j~

Kar zadeva turisticni ribolov,
se iz leta v leto vecajo obiski.
V pretekli sezoni je bilo prodanih skoraj 500 enodnevnih ribolovnih dovolilnic. Tudi. v financnem p ogledu je druZina rentabilna, saj njen saldo ob koncu leta
kafe v dobro 4 milijone starih
dinarjev.
Delo ribicev bo letos predvsem
v izgradnji jezov na vseh vodah,
s katerimi gospodari druzina, v
potoke bodo vlozili vee p ostrvi in
krapov, organizirali bodo vee
piknikov na jezeru, posku8ali pa
bodo odloviti se vee mladic scuke
kot doslej, saj ribiSke druzine iz
skoraj vse Slovenije zelo rade kupujejo seuke iz Cerkniskega jezera. Ribiska drufina Cerknica,
zlasti pa njeno vodstvo, si bo
intenzivno prizadevalo, da bi druzina dobila v svoje upravljanje
vse Cerknisko jezero, katerega
polovica se vedno upravlja Zavod
za ribiStvo, kar se vsem ribicem
zdi krivicno.
F. Tavzelj

:Z:REBANJE NOVOLETNE
KRI:Z:ANKE
Splosni sektor je tokrat dobil
68 rditev novoletne nagradne krizanke. Komisija je izZrebala 12
nagrad:
1. 100.- N din - Marija Res·
nam, SKS
2. 50.- N din - Andreja Kralj,
Cerknica, c. 4. maja· blok C
3. po 20.- N din: Ladica Stritof,
Koper, Roma pot 7; Franc Vidmar, TP Martinjak.; Prim.oz
Zidar, Cerknica, Partizanska 4;
Miro Mlinar, SKS; Zlatko Bogovicic, Strokovna ~ola za notranje zadeve, Ljubljana, Tacen 48; Romana Zidar, Cerknica, Partizanska 4; Vera Strle,
SKS; Tatjana Mlinar, SKS;
I van Zurga, TP Martinjak; Bojan Miler, Cerknica.
Dobitnikom nagrad cestitamo.
Nagrade lahko dobijo ·v blaga jni
SKS, oddaljenim pa jih bomo
poslali po po§ti.

Ribolov na Cerkni§kem jezeru

SPORED FILMOV VFEBRUARJU
15. februarja ob 19.30- ameriski
barvni film WILLIE BOY; pretresljiva
kavbojka. V glavni vlogi Vince Edwards.

1. februarja ob 19.30 - ameriski
barvni film UMAZANA IGRA; drama
iz druge svetovne vojne, ki se do·
gaja v libiji. .
4. februarja ob 19.30 - angleski
barvni film JOANNA; ljubezenska
drama dekleta, ki pride s podezelja
v vrtoglavi vrvez Londona. V glavni
vlogi Genevieve. White.
6. februarja ob 19.30 - italijanski film ZA KAK~EN DOLAR VEC;
napeta kaubojka.

18. februarja ob 19.30 spanski
barvni film LEPI SPOMINI; drama
mladostnika, ki ga igra spanskl pevec Hoselito. .
20. februarja ob 19.30 in 21. februarja ob 16 uri - nemski barvni film
SKRIVALI~CE INKOV; pustolovski
film po romanu Karla Maya.

7. februarja ob 16. In 19.30 ameriskl barvni film HUDICEVA SRIGADA; zgodba o skupinl komandosov, ki so pripravljali zlom naciticne
Nemcije. V glavni vlogl William Hel·
den.

22. februarja ob 19.30 - nemski
ski barvni film IMENUJEJO ME TUJEC; iskalci skritega zaklada in
njihovi nasprotniki vas bodo s svojimi akcijami gotovo razvedrili.

8. februarja ob 19.30 - francoski
film BLEDOLICNI UBIJALEC; krimi·
nalna drama. V glavni vlogi Alain
Delon.

V SPOMIN
23. januarja 1971 je bolestno
odjeknila novica, da je tragicno
preminil nas delavec Marjan Kovac.
Marjan je bil star komaj 36
let; zapustil je zeno, hcerko in sina. Pred dvanajstimi leti se je
zaposlil v Tovarni pohi~tva Cerknica. V zadnjem casu je delal v
montaZilem oddelku. Bil je dober
delavec, tovariS in sodelavec.
Sarno leto dni mu je usoda namenila uiivati sreco v druiinskem okolju v hisi, ki si jo je
zgrad.il z njemu lastno pridnostjo in trdo zeljo po lastnem domu.
Z Marjanovo smrtjo je nas kolektiv izgubil enega izmed tistib
delavcev, ki so si v prvih vrstah
prizadevali za vecjo produktivnost dela, za realizacijo planskih
nalog, za lepse iivljenje vseh
zaposlenih. Takega homo ohranili v trajnem spominu.

22. februarja ob 19. 30 -

nemski
barvni film PRIDI, PRIDI LJUBA MO·
JA; film prikazuje seks skozi stoletja. Za mladino neprimeren!

11. februarja ob 19.30- ameriski
film STAN IN OLIO PRODAJATA
MI~OLOVKE; spet se bomo do solz
nasmejali dvema slavnima ameriskima komikoma.

25. februarja ob 19.30 - itllijan·
ski barvni film SERAFINO; Andrianno Celentano nastopa v zabavni
komediji.

13. februarja ob 19.30 in 14. februarja ob 16 ·uri - francoski barv·
ni film AGENT X-13; napeta kriml·
nalka.

27. februarja ob 19.30 - danski
barvni film JAZ, ~ENSKA - 2. del;
drama zenske v sodobnem svetu.

14. februarja ob 19.30 ameriskl
barvni film MOSTOBRAN; vojna
drama.

28. februarja ob 16 uri in 19.30 italijanski barvni film DVOJNI 08RAZ; napeta kriminalka.

Smucarski skoki na Rakeku
Sredi januarja je priredil smucarski klub Cerknica skupaj z
obcinsko konferenco Zveze mladine Cerknica odprto obeinsko
prvenstvo v smucarskih skokih
na petindvajsetmetrski skakalnici na Rak.eku, ali natancneje v
Dovcah4 Dva dni pred napoveda·
nim tek:movanjem sc je pricelo
vreme slabsati in v takem razpolozenju smo pricakali m egleno
nedeljsko jutro, ki ni bilo nic kaj
razveseljivo za mlade skakalce,
ki so se zbrali na zaletiscu skakalnice.
Smucarji so se prieeli neustrasno spuscati po zaletiScu, da bi
pokazali ves svoj pogum, vso svo·
jo mladostno zagnanost v belem
narocju leto§nje zime. Zaplavali
so skozi zrak, eni bolj, drugi
manj uspesno, nekateri so preskocili celo mejo dvajsetih metrov. Tudi padcev ni manjkalo.
Ob qeseti uri se je zacelo zares.
Najprej sp se spu stili po zaleti§cu predtekmovalci (prav tako
kot na velikih tekmah), potem

pa kar po vrsti.. V prvi seriji sta
si prvo mesto della, neuradno
seveda, J anez Znidar§ic iz Cerk·
nice in Ivan Baraga z Rakeka,
po drugi seriji je vodil Baraga.
v tretji p a je :Z:nidarsic povedel
z najdaljsim skokom - 22 metrov. Odlicen slog in dol:lina sta
mu prinesla zmago in naslov le·
tosnjega najbolj§ega smucarskega skakalca v cerkniSki obcini.
Drugi je bil Baraga, tretji pa Ar·
ko, oba z Rakeka. Zmagovalec je
dobil v trajno last pokal, prvi
trije pa diplomo. Ekipno je zmagal Rakek, · tokrat ze drugic. in
tako spet dobil prc:hodni pokal.
Za uspelo organizacijo "tekmovanja imajo vsekakor veliko za·
slug mladi z Dove in konstruktor
skakalnice Svetozar Prudic, ki je
ob tej prilomosti dobil tudi diploma za svoj trud, ki ga je vlozil v delo ob tej prireditvi.
Omeniti moram se . t o, da iz
Starega trga in Nove vasi n i prispela nobena prijava, ~eprav je
v teh krajih zibelka smucarstva.
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V SPOMIN
Po dolgi in mucni bolezni je 30.
decembra 1970 umrla nasa upokojenka Angela POTOCNIK, rojena 3.
aprila 1908 iz Martinjaka.
V Tovarni pohiStva Martinjak je
bila zaposlena enajst let, nazadnje
v oddelku strojno brusenje.
Potocnikova je bila med delavci,
pa tudi med vascani, zaradi vedno
vedrega nasmeha priljubljena. Bila
je vestna in pridna delavka in taka
nam bo ostala tudi v spominu.

Zakaj? Mar ni mladih ali pa jib
vodstva va§kih aktivov ne znajo
zainteresirati za to dejavnost?
Triindvajsetletni J anez :Z:nidarsic mi je v pogovoru zaupal:
»Skacem ze od mladega. Ta sport
mi je nekako prirasel k srcu. Vesel sem dana snjega uspeha se tolike bolj, ker ni dosezen na do·
macero terenu in ker je nagajalo
vreme. Tudi j az, kot vsak m lad
skakalec si zelim, da bi nekoc
zaplaval skozi zrak tudi izven na·
se obeine. Saj ves, sen vsakega
skakalca je Pla.nica. Vzornika nimam, vzornik mi je vsak sportnik in skakalec in obenem nihce,
ska.cem iz osebnega zadovolj stva
in v lastno veselje.«
Po toplem ~aju in malici, ki so
jo dobili vsi tekmovalci, se je
razvezal jezik tudi ostalim. Vsi
pa so si hili edini v zelji, da bi
se prihodnje leto spet srecali na
podobnem tekmovanju.
z. Trost

.
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V SPOMIN .
25. decembra 1970 je ugasnilo

zivljenje nase upokojenke Marije
KOVAC iz Grahovega, po domace
Tonkove.
·
Kovaceva je svoje sedemdeseto
leto praznovala 10. oktobra 1970. V
Tovarni pohistva Martinjak je bila
nazadnje zaposlena kot snaiilka v
upravnih prostorih. lnvalidsko je bila
upokojena 30. aprila 1960.
Prl svojem delu v tovarni je bila
nadvse vestna in nam bo ostala v
lepem spominu.
Kolektiv
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